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�إن ترجمة الأج��ن��ا���س الأدب��ي��ة ب�أنواعها ع�صيّة ولي�ست جمّ انية ،فهي
�إعادة َخ ْل ٍق جديد ،تك�سو العظا َم حَ ْ
لمًا ثم تن�ش ُئها خلقا �آ َخر .وبهذا املعنى،
يكون ال�شعر �أمن َع الأجنا�س الأدبية على الرتجمة مطلقا .وترجمة ال�شعر
لي�ست بالأمر نّ
الهي ،ولذلك جتافى عنها العرب القدماء؛ فلم يرتجموا
ال�شعر الفار�سي� ،أو اليوناين ،واكتفوا برتجمة النرث من تلكما اللغتني.
وجند اجلاحظ يف كتاب احليوان ين�ص على ا�ستحالة ترجمة ال�شعر ،حيث
يقول“ :وال�شعر ال يُ�ستطاع �أن يُرتجم ،و ال يجوز عليه النقل ،ومتى ما
حُ ِّو َل ّ
تقط َع نظمُه ،وبطل وز ُنه».
ورغم علمي ب�أ ّن الدرا�سات الرتجمية احلديثة تختلف مع هذه الر�ؤية،
ف���إنيّ �أجد التعبري عنها بهذه ال�صورة ال�صارمة �أم��را ال حميد عنه؛ لأ ّن
ترجمة ال�شعر ا�سْ ُت ْم ِر َئ ْت با�سرتخاء تام يف العامل العربي و� ْ
أ�صبحت ِحرْفة
خمتارات مرتجمة
جتارية ،ميتهنها ك ُّل من تخ�ص�ص يف لغة �أجنبية .تقر�أ
ٍ
�إىل اللغة العربية من ق�صائد ال�شاعر الأ�سباين العظيم ل��ورك��ا ،فتزه ُد
يف � ِ��ش�� ْع�� ٍر رك��ي��ك غ��ث ب���ارد ال ح��ي��اة ف��ي��ه ،وتت�ساءل كيف ي��ق��ول ل��ورك��ا ه��ذا؟
وحني تقر�أه يف لغة �أخ��رى كالإجنليزية تكت�شف هو َل الفاجعة ب�أن بع�ض
املرتجمني العرب “خانوا” لوركا!
و منذ ف�ترة وج��ي��زةُ ،
كنت �أق���ر�أ “ق�صائد ب��روت��ول��د بريخت” ترجمة
�أحمد ح�سان ،ومما �أثار يف نف�سي الت�سا�ؤ َل ،كيف يقول بريخت هذا:
«�إذا ُ
�سمعت نف�سي �أغني� ،أقول
�أنا مرح اليوم؛ وهذا مفيد
لل�سّ حْ نة.
�أجتهد �أن �أبقى
ن�ضرا و�صلبا ،لكنني
لن �أرهق نف�سي؛ فذلك
يُ�سبّب التجاعيد.
لي�س ّ
لدي ما �أمنحه ،لكنني
�أدبر �أموري.
�آكل بعناية؛ �أعي�ش
مبهل؛ �أنا
مع االعتدال».
ورغ���م �إق����راري ب�����أنيّ ال �أع����رف ال��ل��غ��ة الأمل��ان��ي��ة ،ف�����إنيّ �أظ���ل �أ���ش��ك ب����أ ّن
ال�ترج��م��ة مل تكن مب�ستوى الن�ص الأ���ص��ل��ي ،و�أن بريخت �أك�ب�ر م��ن هذا
بكثري ،خا�صة �أن كثريًا من النقاد ،الذين ا�ست�شهد بهم املرتجم ،يُعلون من
�شاعرية بريخت ،فهو “ال�شاعر حتت اجللد” ،كما ي�صفه الناقد الأمريكي
جون ويلليت.
ومن كل هذا� ،أخل�ص �إىل �أن ترجمة الأعمال الإبداعية ،خا�صة ال�شعر،
عملية موغلة يف ال�صعوبة ،وينبغي �أن يقوم بها مبدع يف لغته الأ�صلية،
يتقن اللغتني :امل�صدر ،والهدف .وعليه ،من يرتجم ال�شعر ينبغي �أن يكون
�شاعرا؛ يعرف لغة ال�شعر و�أ�سرارها ،و�إال لكانت النتيجة ركاما من الهذر
ي�شوه �صورة �أروع ال�شعراء يف العامل.
واملالحظ يف الرتجمات العربية احلديثة �أ ّن ما ترجمه ال�شعراء العرب
من ال�شعر العاملي يعد اليوم �أروع ما نقر�أه من �شعر ،حتى �إنه ليفوق �أحيانا
ال�شعر الذي كتبوه ب�أنف�سهم .نذكر يف هذا ال�سياق ترجمات �أدوني�س ل�سان
جون بري�س ،وترجمات �سعدي يو�سف لياني�س ريت�سو�س ،ووال��ت ويتمان،
وترجمات ج�برا �إب��راه��ي��م ج�برا لأع��م��ال �شك�سبري ،و ترجمات ب��در �شاكر
ال�سياب لويليام بليك ،وترجمات مي�شال �سليمان لبابلو نريودا ،وترجمات
ف�ؤاد رفقة لل�شعراء الأملان �أمثال �شيلر ،وريلكه ،وهلدرلن ،كذلك ترجمات
كاظم جهاد لل�شعر الفرن�سي ،وتوفيق �صايغ لل�شعر الأمريكي.
hilalalhajri@hotmail.com
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«الإن�سان الأدنى»� :ضـــ

ُمبارك اجلابري

يو�ضح العنوان الو�سم الأكرب الذي عنون به علي حرب كتابه ،معق ًبا �إياه بعنوان فرعي ِّ
ِّ
مو�ضح يدور بني قطبي الدين واحلداثة ..وقد �صدر الكتاب بطبعته
الثانية التي ب نَْي يديَّ عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ببريوت عام  ،2010مُتكو ًنا من ت�صدير و�ستة �أق�سام وخامتة ،ويبني من الهوام�ش املو�ضوعة يف
بدء بع�ض املو�ضوعات �أن معظم الكتاب �-إن مل يكن كله -جتميع لعدة مقاالت وحما�ضرات للكاتب يف منا�سبات عدة ،ربط بينها �سلك داخلي ناظم ،ينتظم حوله
الكالم على الثنائيتني امل�صرح بهما يف العنوان الفرعي :الدين واحلداثة.
منذ الوهلة الأوىل� ،شدين يف الكتاب عنوانه امل�ستفز للذهن
“الإن�سان الأدنى” ،وه��و الأم���ر ال��ذي جعلني �أ�ستدعي نيت�شه
ب�سفره الإجنيلي “هكذا تكلم زراد�شت” والبناء الذي �ش َّيده فيه
لواحد من مفهوماته املهمة على مدار تاريخ الفل�سفة“ :الإن�سان
الأعلى” ،ذاك الإن�����س��ان امل�سكون ب��ال��ق��وة وال��ت��ف��وق واال�ستقالل
الأر�ضي ونحو ذلك مما ح�شد له نيت�شه تركيزه الفل�سفي الرثي
يف كتابه؛ فعنوان علي حرب ي�ضعنا يف ال�ضد من املفهوم الذي
طرحه نيت�شه و�سعى �إىل ت�أ�سي�سه؛ �إذ يغدو الإن�����س��ان عند علي
ح��رب يف امل��ن��زل��ة الأع��م��ق م��ن ال��دن��و ،ع��ل��ى �أن��ن��ا نعلم مم��ا قدمه
نيت�شه �أن “الإن�سان الأعلى” رتبة موجودة بالقوة ال بالفعل؛
ولذا �سعيه �إىل الت�أ�سي�س لها فع ً
ال بالتنظري الفل�سفي والدعوة
�إليها يف ال�ضفة الأخرى من كل الديانات والقيم املاورائية� ،أما
م��ا يقدمه لنا علي ح��رب حت��ت ا�صطالحه النقي�ض “الإن�سان
الأدنى” ،ف���إن��ه ي���ؤ���س�����س مل��ف��ه��وم خم��ت��ل��ف ع��ل��ى �صعيد االم��ت��داد
الأفقي� ،إ�ضافة �إىل االختالف املفهومي؛ �إذ يغدو الإن�سان لديه،
كل الإن�سان ،هو املو�سوم بالدونية؛ ل��ذا ال يجد غ�ضا�ضة يف �أن
ي�صرح (���ص )12:ب�أن “ما نحتاج �إليه هو التخلي عن مكابرتنا،
لكي نعرتف ب�أننا �أقل �ش�أنا بكثري مما ندعي ،و�أننا �أخطر بكثري
مم��ا نح�سب؛ فنحن �أع��ج��ز و�أج��ه��ل و�أوه���ى و�أخ��ب��ث و�أ���ش��ر���س من
�أن ن�صف �أنف�سنا ب�صفات ال�سمو والطهر والعظمة والف�ضيلة
والعلم”..؛ لأنه يرى �أن االنطالق من هذا املبد�أ �أمر جوهري يف
هذه املرحلة التاريخية من الزمن ،فـ”االعرتاف بدونيتنا على
امل�ستوى ال��وج��ودي� ،أي ككائنات ب�شرية ،ه��و �أ�سا�س لالعرتاف
بحقوق احليوان والنبات والطبيعة ،كما هو �أ�سا�س لالعرتاف
بحقوق بع�ضنا البع�ض�( ”..ص.)13:
وينطلق علي حرب من هذه الفكرة الأ�سا�س ليكون كتابه نقدًا
للخطاب الإ�صالحي العاملي واخل��ط��اب النه�ضوي العربي ،كال
اخلطابني ينطلقان م��ن تعويل على �أم��ري��ن م��ا فتئا مرتكزين
�أ�سا�سني للخطابات الناقدة للواقع :الدين واحلداثة ،وكالهما
يعول يف كالمه على هذين املرتكزين على الإن�سان بكونه �إن�سانًا؛
وعلى هذا يكون �سعيهما �إىل الو�صول بالإن�سان �إىل طور يت�سم
باخلريية املطلقة.
علي ح��رب -وه��و ُي���ؤ� ِّ��س�����س ملفهومه ه��ذا ي�ستند �إىل اف�ترا���ض
مهم ،وهو �أن خطابي الدين واحلداثة يق َّران بد ًءا مب�شكل الواقع
املعي�ش ،و�أنه ال بد من �سعي �إىل يتبنى حل يزحزح احلال الواقعة،
ثم يركز على �أنهما م ًعا يراهنان على الإن�سان الذي ي�سعى �إىل
حتقيق ذات��ه �إم��ا حت��ت يافطة امل��ب��ادئ الدينية �أو يافطة املبادئ
احلداثية ،ويجد علي حرب يف هذا املع�ضلة التي جعلت اخلطابني
يجرتان نف�سيهما دون حتقيق الذي يراد منهما.
املراهنة على الإن�����س��ان يف حداثته �أو دينيته ه��ي امل�شكل �إذن،
ولكن لي�س على �أ�سا�س �أن الإن�سان مع�ضلة كربى ال جمال حللها،
و�إمن��ا لأن اخلطابات الناقدة للواقع جميعها خطابات ي�ؤ�س�سها
الإن�سان نف�سه� ،أي الإن�سان نف�سه الذي يراهن على ذاته وفرادته،
وحينئذ يكر�س كل ما فيه من نقائ�ص �إن�سانية يف �شكل اخلطاب
الذي يبتنيه ،و�أخطر ما ينبه عليه علي حرب �ضمن كم النقائ�ص
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الإن�سانية نقي�صة احتكار احلقيقة؛ �إذ �إ َّن اخلطابات التي ابتنتها
النخب الدينية واحلداثية ما فتئت تقدم نف�سها على �أنها املمتلكة
الوحيدة للحقائق املطلقة؛ تلك احلقائق ال��ق��ادرة وحدها على
اخل��روج بالإن�سانية من النفق املظلم الطويل الذي تعي�ش فيه،
دون نظر يف كل ما خلفته دعوى احتكار احلقيقة من �آثار ناقعة
على امل�ستوى العاملي� ،أ ًّي��ا ك��ان م�صدر ه��ذه ال��دع��وى؛ فالكوارث
الإن�سانية على مر التاريخ الب�شري احلديث كانت موزعة الفتائل
بني اخلطابات جميعها ،وهو الأمر الذي ما فتئ علي حرب ي�ؤكد
عليه على مدى كتابه ليبني �أن دعوى احتكار احلقيقة ال نتيجة
لها �سوى ما علمناه ونعلمه على �أر�ض الواقع.
� ...إ َّن دع��وى احتكار احلقيقة كنقي�صة من نقائ�ص الإن�سان
الأدن���ى كما يقدمها علي ح��رب ه��ي ذات��ه��ا ال��ت��ي جتعل �أت��ب��اع كل
خطاب منغلقني على خطاباتهم ،على �شكل دوغمائيات �أ�صولية
ال ترى احلق احلقيق الواجب االتباع �سوى فيما متتلك .ومن
هنا بال�ضبط ت�شكلت لدينا تلك الثنائيات الدوغمائية ال�صارمة
ال��ت��ي ي��ت��م ال��ت��ع��ام��ل معها ك���أق��ط��اب م��ت��ن��اف��رة :ال��دي��ن/احل��داث��ة،
الأ�صالة/املعا�صرة ،الديكتاتورية/الدميقراطية ،الأ�صولية/
الليربالية�...إلخ ،وهي ذاتها التي يتم تق�سيم النا�س وفقها �إىل
ف�سطاطني متنافرين ال لقاء بينهما.
هنا �سيطرح علي ح��رب امل�شكل الثاين ال��ذي يتفرع ر�أ� ً��س��ا من
أ�سا�سا من عدم �إمكانية
دعوى احتكار احلقيقة ،وهو مُ �شكل نابت � ً
الف�صل التام بني الأف��ك��ار والتابعني لتلك الأف��ك��ار ،كما �سريكز
يف نهاية كتابه مرة �أخ��رى� ،أق�صد هنا ما ي�شيعه بع�ض املنادين
بالو�سطية يف كال اجلانبني :فكرة الت�سامح؛ �إذ يجد علي حرب
�أن هذه الفكرة تعني يف وجهها الأف�صح �أن احتكار احلقيقة يجعل
�صاحبه يلقي بنقي�ضه يف خانة اخلط�أ التام الذي ال قبول له قط،
وتقت�ضي عليه �ضرورة التعاي�ش معه �أن يتجاهله ويتجاهل فكره
لي�ستطيع ا�ست�ساغة املعاي�شة� ،أي �أننا ب���إزاء فكرة الت�سامح �أمام
جتاهل للفكر املقابل واقتناع تام ب�أنه على خط�أ حم�ض؛ لذا يظل
النقي�ضان على فتيل برميل متفجر من ال�صدام قابل لال�شتعال
حال تخلخل املوازنة املعي�شية ،وهو �أمر �إن �أردنا تتبع الواقع جند
تبعاته يف بع�ض ب��ل��دان الربيع العربي ذات التوجهات الفكرية
املختلفة‘ �إذ مل ت�شفع لها جتربتها احل�ضارية والنه�ضوية املمتدة
عرب الزمن من ال��وق��وع حتت لهب ه��ذه الرباميل ح��ال اختالل
الو�ضع املعي�شي الذي كانت تركد حتت خدره.
ل��ذا ي��ط��رح علي ح��رب يف كتابه هنا ف��ك��رة �أخ����رى ،يجد فيها
اختال ًفا جوهر ًيا مع فكرة الت�سامح ،هي فكرة االعرتاف ،اعرتاف
كل طرف بنقي�ضه ،وهي فكرة تعني يف بعدها العام اخلروج على
دعوى احتكار احلقيقة؛ بحيث ي�صبح كل طرف قاد ًرا على و�ضع
معطياته الفكرية على �صعد املحاككة مع الطرف الآخر ،وقاد ًرا
يف الوقت نف�سه على تقبل ما ل��دى الطرف الآخ��ر ح��ال قناعته
ب��ه .وه��ن��ا ،يعر�ض علي ح��رب م��ا ي�سميه بـ”العقل التداويل”،
�أي العقل القادر على تطوير ذاته و�إع��ادة �صوغ �أن�ساقه املعرفية
و�صيغه ال��ف��ك��ري��ة؛ مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ت��ط��ور امل�ستمر يف احل��ي��اة
الب�شرية.

ويطرح علي ح��رب “العقل التداويل” كبديل ال بد منه عن
العقول الأح��ادي��ة املحتكرة للحقيقة لأج��ل اخل��روج من الو�ضع
الب�شري القائم ،ويبدو يل �أن �أبرز املالمح التي ي�سوقها الكاتب
لهذا العقل �أن��ه عقل منفتح على امل��ق��والت وال��وق��ائ��ع ،ق��ادر على
حرجا يف �أن يط ّور يف مرتكزاته
تقبل الآخر ونقد الذات ،ال يجد ً
وثوابته املعطاة من �أجل الو�صول �إىل ما به منفعة الواقع املعي�ش؛
لذا هو عقل ع�صي على اخل�ضوع ملنطق الو�صاية والأبوة �أ ًيا كان
م�صدر ذلك� ،إذ تغدو املقوالت املعطاة من �أي م�صدر خطابي هي
حم�ض م��ق��والت مو�ضوعة على ط��اول��ة االخ��ت��ب��ار وال��ف��ح�����ص ،ال
م�صادرة تفر�ض قبولها �أو رف�ضها.
مهمة ه��ذا العقل ال��ت��داويل تنطلق من �أن��ه ال م�سبق معرف ًيا
�سوى �أننا من �أجل تعدي ما نحن فيه بحاجة ما�سة �إىل مراوحة
�أماكننا وافتتاح �أف��ق التحوالت ،فـ”ما نحتاج �إليه عر ًبا وب�ش ًرا
لي�س �أن ن�سبح بحمد احلقيقة واحل���ق� ،أو العقل وال��وط��ن� ،أو
احل��ري��ة والدميوقراطية؛ لأن املمكن وامل��ت��اح ه��و خلق احلقائق
والتحول عن الثوابت �أو ك�سر القوالب وتغيري النماذج؛ ل�صنع
�صور جديدة عن �أنف�سنا وعن عالقتنا ب�سوانا ،كما عن مكانتنا يف
هذا العامل�(”.ص ،)40-39هكذا من غري نظر يف �أي ربقة ثنائية،
وحينئذ اخلروج من قيد الدوغمائيات الفكرية متا ًما.
وعلى �أ�سا�س هذا العقل التداويل -كما يطرحه الكتاب -يفند
علي حرب مقولة �صراع احل�ضارات كما هي فزاعة �أيديولوجية
ت���ؤج��ج ال�����ص��دام ب�ين اخل��ط��اب��ات املختلفة؛ �إذ يكفي الإمي���ان بها
وبح�ضورها املك ّر�س ليقيم كل خطاب �أ�سيجته املانعة واملكهربة
حول ذاته و�أتباعه ،مع ت�أكيد علي حرب ب�أنه ال قدرة على نفي �أن
لهذه املقولة ما يغذيها من الوقائع احلا�صلة على م�ستوى العامل،
�إال �أن التمرت�س خلفها كفيل بالإبقاء عليها وزي��ادة �إ�ضرامها،
خا�صة واحل��ال �أن العوملة الرقمية التي اجتاحت العامل �أجمع
حتيلنا على مفهوم �أو�سع للح�ضارة الب�شرية التي تقارب فيها كل
�شيء تقري ًبا؛ �إذ مل يعد �صا ً
حلا اليوم احلديث عن مع�سكر منعزل
عن العامل يبني نف�سه مكتف ًيا مبعطياته وقدراته ،بل �إن الأمر
تعدى الكيانات الفكرية �إىل الكيانات الدولية الر�سمية كما هو
م�شاهد يف عامل ال�سيا�سة الدولية التي �أ�صبحت فيها دول العامل
كلها معنية ببع�ضها البع�ض �إدارة وحماية ومراقبة.
وع��ل��ى �صعيد ال��ه��وي��ات ،ال ميكننا ال��ي��وم احل��دي��ث ع��ن هويات
خ��ال�����ص��ة ،وه���و احل���دي���ث ال����ذي ك���ان ي��غ��ذي امل���ق���والت ال�����ش��اح��ذة
للتع�صبات والتمرت�سات الفكرية ،فال يحتمل ال��واق��ع الفكري
الذي نعي�شه �أن يزعم �أي تيار فكري �أنه مبن�أى تام عن التيارات
الأخ��رى ،و�أن��ه ال ي�ؤثر �أو يت�أثر بها� ،إذ ال يغدو زعم كهذا �سوى
حم�ض ادع���اء؛ ف��ال��ت��داخ��ل احل��ا���ص��ل ب�ين الكثري م��ن املفهومات
التي �أ�شاعتها احل�ضارة املعوملة �أ�صبح بينًا جدًا ،ولي�س احلديث
ع��ن القيم احل�ضارية ال��ك�برى التي م��ا فتئت خمتلف التيارات
ال��ف��ك��ري��ة ت��ك��رره��ا ب��خ ٍ
��اف ع��ل��ى �أح����د؛ ف��امل�����س��اواة وال��دمي��ق��راط��ي��ة
واحل��ب وال��ع��دل وح��ق��وق امل���ر�أة ون��ح��و ذل��ك م��ن مفهومات ،كلها
�أ�صبحت م�شرتكات فكرية لدى التيارات الفكرية الفاعلة ،بغ�ض
النظر عن املحموالت املفهومية التي حتملها حتت بريق �ألفاظها
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دوغمائية اخلطابات
ــــــــد
َّ
والفارق بني ال�شعارات والتطبيق؛ هو �أن هذه ال�شعارات ونحوها
ه��ي ال��ط��ري��ق الأ���س��ل��م والأ����س���رع ل��ل��و���ص��ول� .أم���ا م��ا ي��ح��دث حني
الو�صول فذلك �ش�أن �آخر تف�سره لنا الأحداث الواقعة يف خمتلف
الدول التي تربعت عليها التيارات ذات الأيديولوجيات املختلفة،
ب��د ًءا من االجتاهات اال�شرتاكية والقومية وانتهاء باالجتاهات
الدينية.
ي���ؤك��د ع��ل��ي ح��رب �إذن ع��ل��ى خ��ط���أي��ن �أ���س��ا���س��ي�ين يف اخل��ط��اب��ات
الناقدة للواقع :اخلط�أ الأول هو التعويل على �إن�سانية الإن�سان
بتبني نقائ�صه واالن��ط�لاق منها ،واخل��ط���أ ال��ث��اين متنا�سل عن
اخل��ط���أ الأول ر�أ� ً���س���ا ،خا�صة م��ا تناولته حت��ت يافطة “احتكار
احلقيقة”� ،أق�����ص��د ه��ن��ا الإ����ص���رار ع��ل��ى االن��ق�����س��ام �إىل ثنائيات
دوغمائية جتعل الأت��ب��اع داخ��ل �أ�سيجة ت��ع��زل ك��ل ف�سطاط عن
الآخر ،وهو الأمر الذي كرر علي حرب على مدى كتابه �أنه خطل
كبري للإن�سانية املعا�صرة.
وي�����س��وق لبيان ه��ذا اخل��ط��ل مناق�شة ملعطيات امل��ن��اظ��رة التي
دارت ب�ين رات�سنجر (ب��ن��دك��ت ال�����س��اد���س ع�����ش��ر) ب��اب��ا الفاتيكان،
والفيل�سوف يورجن هابرما�س ،يف ميونخ عام  2004حتت عنوان
“فيما ي�سبق الأ�س�س ال�سيا�سية للدولة الدميقراطية”؛ �إذ
ميثل كل من املتناظرين الطرف النقي�ض للآخر ،فرات�سنجر
متدين حمافظ مت�شدد كما مت و�صفه يف ال�صحافة حال تن�صيبه
ب��اب��ا للفاتيكان� ،إ���ش��ارة �إىل م��واق��ف��ه امل��ت�����ش��ددة �ضد ع��دة ق�ضايا
دينية و�سيا�سية واجتماعية� ،أم��ا هابرما�س ففيل�سوف معروف
بعقالنيته النقدية احلرة البعيدة عن دوافع الدين وقيوده.
تزحزحا الفتا يف مواقف الرجلني
لقد طرحت هذه املناظرة
ً
ب��اجت��اه ك��ل نقي�ض �إىل نقي�ضه ،مم��ا ع�� ّد ك�����س�� ًرا للدوغمائيات
امل��ح��رك��ة ل��ل��خ��ط��اب ال�����س��اب��ق ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ،ف��ه��اب��رم��ا���س حت��� ّرك
م��ن م��واق��ف��ه التنويرية الدوغمائية ال��ت��ي ن ّ��ظ��ر لها يف كتاباته
الفل�سفية �إىل ما ي�صفه علي حرب بـ”العقل التوا�صلي” الذي
يقت�ضي االعرتاف بالآخر ،وهو الدين ومعطياته يف هذا ال�سياق،
م��ع �إق���رار ب��الأث��ر ال��را���س��خ للدين يف ال��ب��ن��اءات املجتمعية ،حيث
“العقالنية احليادية واملبادئ الد�ستورية ال تكفي وحدها ك�أ�سا�س
للرابطة االجتماعية ما مل “تندرج” يف ال�ضمري اجلمعي �أو يف
الن�سق اخللقي للمجتمع الذي تعمل فيه” (�ص ،)234:ي�أتي هذا
كنتيجة العرتاف هابرما�س بوجود �أزمة تعاين منها املجتمعات
الدميقراطية املعا�صرة� ،أزمة نابتة يف الأ�سا�س من الأزمة التي
يعانيها العقل نف�سه ،وهو ما يحتاج �إىل �إخ�ضاع هذا العقل لنقد
يطال كل مرتكزاته ومبادئه التنويرية والعلمانية� ،إ�ضافة �إىل
انفتاحه على الدين ومعطاه ال�صالح للفعل ،مع ت�أكيد هابرما�س
نكو�صا نحو احل��ق��ل ال��دي��ن��ي كما يقر�أ
�أن ه��ذا ال يعني مطلقًا
ً
الأزمة بع�ض رجال الدين ،و�إمنا هو العقل التوا�صلي الذي يفتح
خياراته من �أجل تطوير ذاته وفق معطيات الع�صر وتطوراته.
ويف الإط����ار نف�سه ت���أت��ي م��داخ��ل��ة رات�����س��ن��ج��ر ،ول��ك��ن ب��االجت��اه
الآخر هذه املرة؛ �إذ ي�ؤكد رات�سنجر �أن اخلطاب الديني هو الآخر
ي��ع��اين �أزم��ت��ه ،تلك الأزم���ة ال��ت��ي ي�شهد عليها خمتلف حركات
التطرف العاملي والإره��اب املعومل ..وي�صرح يف هذا ال�صدد� ،أن
“العقل ي�شكل بالن�سبة �إىل الدين �أداة �صاحلة ودائمة ل�ضبطه
وت�صحيحه بل “تطهريه” (���ص ،)240:مع الإق��رار الذي ال بد
منه ب��الأزم��ة التي يعانيها العقل � ً
أي�ضا ،خا�صة و�أمثلة القنبلة
النووية و�أ�سلحة الدمار ال�شامل و�سوى ذلك مما ي�شكل �آليات
منفذة للإرهاب املعومل ،مما ال تخطئه عني.
وم��ن �أج��ل ه��ذا يتفق كل من هابرما�س ورات�سنجر على �أنه
على ٍّ
كل من العقل والدين اليوم �أن يعمل على نف�سه وح��دوده
لكي يتحرك باجتاه الآخر ويتعلم منه وين�صت �إليه ،بعيدًا عن
�صالبة امل��واق��ف ووه��م امل��ب��ادئ الثابتة ال��ت��ي م��ا ول��دت ���س��وى ما
ن��راه ،ويتفقان � ً
أي�ضا على �أن هذا الأم��ر ال يعني �أن يتماهى كل
منهما م��ع الآخ���ر متخل ًيا ع��ن ذات���ه ،وه��ك��ذا يتخطى هابرما�س

مواقفه ال�سابقة بطرحه ملا ي�سميه مبجتمع ما بعد العلمانية،
كما يتخطى رات�سنجر مواقفه املاورائية باعرتافه بالأزمة التي
يعانيها احلقل الديني وحاجته �إىل النقد التنويري.
يبني �إذن �أن مواقف هذين النظريين تو�ضح ما يريد علي
حرب تعميقه خالل هذا الكتاب :التزحزح عن املواقف الثنائية
ال�صارمة� ،إذ التجارب املعي�شة واخل�برة الطويلة ل��دى قطبني
�يرا �إىل �إيجاد
ثقافيني كبريين يف الثقافة الغربية دعتهما �أخ ً
منطقة م�شرتكة ت�سمح بالقول ب���أن��ه ال جم��ال ال��ي��وم للحديث
عن هويات ثقافية نقية و�صارمة تكتفي بنف�سها وتن�أى بعيدًا
ع��ن الآخ���ر .وي�ستثمر الكاتب ك��ل م��ا تقدم لي�سوغ فكرة �أخ��رى
مهمة �ضمن جملة الأف��ك��ار التي ي�ضمها الكتاب ،فكرة تعددية
ال���دوائ���ر ،ف��ي��ق�ترح ل��ل��خ��روج م��ن الأزم����ة امل��ع��ي�����ش��ة يف واق��ع��ن��ا �أن
تتعاي�ش جملة اخل��ط��اب��ات على �شكل دوائ���ر م��ت��ج��اورة م��ع باقي
الدوائر احلياتية للإن�سان ،ويلح على هذه الفكرة حني حديثه
أ�سا�سا م�ست�شهدًا مرا ًرا بر�أي حممد �شب�سرتي حول
عن الدين � ً
�أ�سلمة احل��ي��اة وت��ع��ددي��ة ال��دوائ��ر؛ ول��ذا ي���ؤك��د �أن “الأحرى �أن
يعامل الدين ..ب�صفته �إح��دى امل�شروعيات والقوى الفاعلة يف
�صوغ احلياة االجتماعية وقيادة امل�صائر� ،ش�أن �سواه من القوى
وامل�شروعيات���( ”.ص� ،)246:إذ نغدو �أم��ام دوائ��ر خمتلفة للعلم
والفل�سفة وال�شريعة والفن والأخالق وال�سيا�سة ال جمال �إزاءها
ب�أن تلغي دائرة �سواها.
ويختم علي حرب كتابه بعر�ض عدة معامل مهمة لأي طريق
�إ�صالحي يروم تغيري الواقع (�ص� )269-268:أجملها يف �أنه:
 -1ال ينبغي �أن يقوم الإ�صالح على تطبيق م�سبقات نظرية
ومن�����اذج ج���اه���زة ،و�إمن�����ا ه���و ع��م��ل خ�ل�اق م��ب��ن��ي ع��ل��ى امل��ع��ط��ي��ات
الواقعية.
 -2الإ���ص�لاح عمل ديناميكي يتزحزح به امل��رء عن مركزيته،
ويكون ق��اد ًرا على نقد �أهدافه وثوابته بقدر قدرته على تغيري
و�سائله وطرقه.
 -3الإ�صالح لي�س عم ً
ال ذا هوية فردية �أو فئوية ،و�إمنا عمل

جمتمعي مي�س �سائر قطاعات املجتمع املنتجة؛ لذا ال جمال فيه
للو�صاية �أو النخبوية.
 -4لي�س ثمة �إ�صالح نهائي ميتلك وح��ده احلقيقة املطلقة؛
فالإ�صالح عمل ميداين متحرك با�ستمرار.
 -5الإ���ص�لاح عمل م��رك��ب ينجز على م�ستويات م��ت��ع��ددة ،ال
جمال فيه لال�شتغال على جانب دون �سواه.
وه��ك��ذا؛ فقد ق��دم علي ح��رب يف “الإن�سان الأدنى” �أف��ك��ا ًرا
م��رك��زي��ة ن��اق��دة للخطابات الإ���ص�لاح��ي��ة املتف�شية يف واقعنا
العربي والعامليُ ،منطلقًا من فكرته الأه��م على امتداد هذا
الكتاب ،فكرة الإن�سان الأدن��ى كنقي�ض لإن�سان نيت�شه ،وو ّل��د
م��ن ه��ذه الفكرة امل��رك��زي��ة جملة م��ن الأف��ك��ار النقدية مررنا
عليها ت��ب��ا ًع��ا ع�بر ه���ذا امل��ق��ال :اح��ت��ك��ار احل��ق��ي��ق��ة ،الثنائيات
ال��دوغ��م��ائ��ي��ة ،ال��و���ص��اي��ة ال��ن��خ��ب��وي��ة ،ال��ت�����س��ام��ح واالع��ت��راف،
مقولة �صراع احل�ضارات ،تعددية الدوائر� .إال �أنني �أود العود
هنا م���ؤك��دًا على تناول مهم لعلي ح��رب ح��ول ما ي�شيع اليوم
يف ع��امل��ن��ا ال��ع��رب��ي ب���ال���ذات حت��ت ع��ن��اوي��ن احل���داث���ة ب��اخ��ت�لاف
مدلوالتها :العقالنية والدميقراطية والليربالية و...؛ �إذ
يجد الكثري من مثقفي بلداننا العربية يف هذه العناوين واحة
واعدة يف مقابل ما يعانونه حتت �سطوة اخلطابات التقليدية
مو�ضحا �أن الأمر
ال�سائدة ،حيث يناق�ش علي حرب هذه احلال
ً
لي�س على �شاكلة هذا الوهم الذي يعي�شه بع�ض مثقفينا؛ �إذ
�إنَّ التجارب الثقافية الغربية بل والتجارب العربية يف بع�ض
البلدان التي نالت ً
ق�سطا من �أحالمها الثقافية ما فتئت حتى
اليوم تنال من وطي�س هذه ال�شعارات قري ًبا مما نالته حتت
ي��اف��ط��ات اخل��ط��اب��ات التقليدية ،والأم���ر �أن الكثري م��ن دع��اة
مثل ه��ذه املقوالت يقعون يف الأخ��ط��اء نف�سها التي وق��ع فيها
فرقا�ؤهم� :أخ��ط��اء الو�صاية والدوغمائية واحتكار احلقائق
ورف�ض الآخر ،وهو الذي يحول كل تلك ال�شعارات �إىل متاري�س
ملمار�سة القمع نف�سه و�إن بلبو�س خمتلف ،ول�ست �أب��ال��غ �إن
زعمت �أن ثمة بيننا من يجرت هذه التجربة نف�سها؛ لذا �أع ّد
النقد الذاتي الذي ميار�سه علي حرب ،وهو املثقف احلداثي
املهم ،نقدًا مه ًما ي�ست�شرف �أفق التحوالت القادمة ،و�إن كنت
خمتا ًرا لفقرة مركزة يعرب بها علي حرب عن جممل �أفكاره
يف كتابه هذا ف�إن اختياري �سيقع على الفقرة التي يقول فيها
(�ص“ :)224:ومن هنا لي�ست امل�س�ألة الآن �أن نت�شبث كالغرقى
مبفردات احلداثة .وال �أن نعود القهقرى �إىل كهوف املا�ضي
و�أك��ف��ان��ه ،لكي من��ار���س تقدي�س ال�سلف وع��ب��ادة الن�ص .ولكن
ذل��ك ال يعني مم��ار���س��ة الت�سبيح والتقدي�س والتعظيم التي
تتحول معها عالقتنا باحلقيقة واحل��ري��ة وال��ع��دال��ة و�سائر
الق�ضايا �إىل جتارة خا�سرة وم�شاريع مدمرة وا�سرتاتيجيات
قاتلة .ثمة حاجة �إىل تفكيك مناذجنا الإن�سانية والثقافية،
القدمية واحلديثة ،لرتكيب �صورة جديدة ،و�سط هذا االنهيار
ريا� ...أود
ل�صور الإن�سان و�أطيافه الالهوتية والعلمانية”� .أخ ً
القول ب�أنَّ الأهمية التي بينتها لهذا الكتاب ال تلغي جملة من
امللحوظات التي �أظ��ن �أن كتا ًبا مثله ك��ان ينبغي له تالفيها،
ول��ع��ل ك��ون ال��ك��ت��اب جتمي ًعا جلملة م��ق��االت وحم��ا���ض��رات كما
بينت يف ب��دء مقايل ه��و امل�����س���ؤول الأك�بر ع��ن الأم���ر ،فالكاتب
على مدى كتابه يكرر بع�ض �أفكاره �إىل حد ممل ،وهو ما حدث
مث ً
ال لفكرة �إل�صاق االخ�تراع��ات الغربية بالتف�سري القر�آين
وم�س�ألة احلجاب واجلدل الذي �أثري يف ق�ضية منع فرن�سا له،
مو�سع مبني على ال�شرح
�إ�ضافة �إىل �أن��ه ميط الفكرة ب�شكل ّ
أ�سا�سا على �أ�ساليب العطف ،خا�صة يف مقامات
امل�سهب املعتمد � ً
وا�ضحة يف الأ�صل ال حتتاج �إىل �شيء من ذلك ،وفوق هذا وذاك
ثمة م�صادرات فكرية عديدة يف الكتاب ،خا�صة تلك امل�صادرات
التي افتتح بها الكتاب ق�سمه الأول فيما يخ�ص موقف الكاتب
من احلقلني :الديني واحلداثي.
season.29@hotmail.com
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ال�سعادة من وجهة نـــــظــــــ

(ال�سع���ادة) كت���اب تجميع���ي بحث���ي يعك�س مجهودا حفريا ي�ستكنه �أ�صول الفل�سفة الأولى في وقوفها على ه���ذا المفهوم – �أي مفهوم ال�سعادة  -الذي �أ�صبح مع
الوق���ت حك���را عل���ى مج���االت علم النف�س ،وم���ادة مربحة لتجارة الوه���م ،وذلك عبر ا�ستغ�ل�ال ال�ضغوطات النف�سية للإن�س���ان في ابتكار حلول ه���ي بمثابة م�سكنات
لحظي���ة للعن���ف النف�س���ي والإكراه���ات الالمح���دودة للع�ص���ر ال���ذي نعي�ش .فمن خ�ل�ال هذا الكت���اب  -وهنا تكمن �أهميت���ه الأ�سا�سي���ة  -يبرز مفهوم ال�سع���ادة ك�أحد
اهتمام���ات الفال�سف���ة و�ضم���ن �شواغله���م الأ�سا�سية؛ مم���ا ي�ؤكد اقتران ال�سعادة والبح���ث عنها بال�س�ؤال الفل�سف���ي منذ القدم ،بل �إن هذا المفه���وم يبرز كواحد من
الأ�سئل���ة الأ�سا�سي���ة للفل�سف���ة .وبذلك وجد تعميقا من قبل الفال�سفة عبر الع�صور ،كم���ا وجد ربطً ا �أ�سا�سيا بالوجود وذلك بتقنينه وتنقيته من البواعث النمطية
واللحظية لل�سعادة والمتمثلة في الفرح واللذة ،وربطه بكليات الكون؛ مما ي�ضع مفهوم ال�سعادة في مو�ضع متقدم �ضمن المفاهيم الفل�سفية الكبرى.
�شمل الكتاب تتبعا دقيقا لتعريفات هذا املفهوم الذي اليخلو
من �صعوبات نظرا الختالف متثالت الفال�سفة عن ال�سعادة،
فهناك م��ن ي��رى �أن� (:أ���س��ا���س ال�����س��ع��ادة يكمن يف اال���س��ت��ع��ارات،
والإق��ام��ة داخ��ل امل��ج��ازات) وب��ذل��ك ي���أخ��ذ التفكري الفل�سفي يف
ال�سعادة منحا �شاعر ًيا كما يقول بول فولكي م�ؤكدا (:عندما
نقول �إن هذا الإن�سان بلغ ال�سعادة ،النعني بذلك �أنه �سعيد لأنه
ناجح ،بل نعني بالأحرى �أنه ناجح لأنه �سعيد ،وهذا معنى �آخر
ملفهوم احل���ظ) كما جن��د باملقابل م��ن يعترب ال�����س��ع��ادة ترجمة
لإ�شباع الرغبات  (:ي�ستعمل مفهوم ال�سعادة للتعبري عن حالة
الإ�شباع التام لكل امليوالت الإن�سانية .وهنا تتميز ال�سعادة عن
اللذة ،والتي هي دائما غري تامة ،ولي�ست خا�صية متيز الإن�سان
وح��ده ،فاحليوان يح�س باللذة ولكنه ال يبلغ ال�سعادة) وت��د ّرج
هذه التعريفات يجعل لل�سعادة ملم�سا �شعوريا يف�سر من خالله
هذا النزوع نحو مقاربة �أحد �أ�سباب الوجود الب�شري ومربرات
بقاء الإن�سان على الأر�ض .كما يف�ضي تنوع التعريفات �إىل فرز
وتبويب هذا املفهوم ،مما ي�ضعه يف �صلب البحث العلمي و�أبوابه،
فنجد بذلك مثال تفريقا بني ال�سعادة وال��ل��ذة ،وذل��ك لأن كل
رغبة تتولد من نق�ص ،ومن حالة عدم الإر�ضاء ،وبالتايل فهي
يف الأ���ص��ل م��ع��ان��اة ،ل��ذل��ك ف����إن ك��ل �إر���ض��اء ه��و ان��ط�لاق لرغبة
جديدة وملعاناة �أخرى.
كما جند تفريقا كذلك بني ال�سعادة وال�شعور بالفرح ،كما
ي��ذه��ب �إىل ذل���ك ان���دري الالن���د ال���ذي ي���رى �أن ه��ن��اك تعار�ضا
مف�صليا ب�ين ال�����س��ع��ادة وال��ف��رح ( :جن��د ت��ع��ار���ض��ا ب�ين ال�سعادة
وال��ل��ذة وال��ف��رح وك��ل الإ���ش��ب��اع��ات ال��ع��اب��رة �أو اجل��زئ��ي��ة املتعلقة
باحل�سا�سية) وذلك لأن ال�سعادة تعرب عن طابع كلي وال يجب
خلط املفهوم بينه وبني اللذة والهناء.
را �أنّ ال��ف��رح ه��و �شعور
وي��ع��م��ق ب��رغ�����س��ون ه��ذا امل��ف��ه��وم م��ع��ت�ب ً
م��ق�ترن ب��ال��وه��م يف ك��ث�ير م��ن ح��االت��ه ،وال ي�����ؤدي ب��ال��ت��ايل �إىل
العي�ش يف �صلب ال�سعادة الكلية ( :الفرح الداخلي لي�س �شيئا
���س��وى ذل��ك ال��ه��وى ،ب��اع��ت��ب��اره ح��دث��ا �سيكلوجيا م��ع��زوال يحتل
مكانا ما يف الروح ،ثم ينجح بعد ذلك يف االمتداد �شيئا ف�شيئا)
كما �أنّ اختالف التعريفات بال�سعادة يجعلها مرتبطة باملحيط
ومدى توفره على مكونات ت�سمح لهذه ال�سعادة �أن ت�ستمر ،كما
يف تعريف جون ديوي الذي يرى �أن ال�سعادة مقرونة بالأمن �أو
ال��ه��روب من اخلطر يف ع��امل حمفوف باملخاطر� ( :إذا ك��ان مل
يتي�سر للإن�سان للمرء �أن يقهر اخل��وف فقد ك��ان با�ستطاعته
ومبح�ض �إرادته �أن يتحالف و�إ ّياه).
كما يدلل البحث يف ال�سعادة على �أنّ هذا املفهوم كان �ضمن
م�����ش��اغ��ل ال��ف�لا���س��ف��ة الأوائ�����ل يف ال��ب��ح��ث ع��ن احل��ي��اة املحتملة
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والفال�سف���ة العرب ربطوا بدورهم ال�سعادة
بالخي���ر العمي���م ،كونه جزءا م���ن �أ�سباب وجود
الإن�س���ان على هذه الأر�ض ،كما يذهب م�سكويه
�إل���ى ذلك�(:سع���ادة كل �شيء ف���ي كماله وتمامه
ال���ذي يخ�ص���ه .ف�أمّ ���ا الخي���ر ال���ذي يق�ص���ده
ال���كل بال�ش���وق فه���و طبيع���ة تق�ص���د وله���ا ذات،
وه���و الخي���ر الع���ام للنا�س م���ن حيث ه���م نا�س،
فه���م ب�أجمعهم م�شترك���ون فيها .و�أمّ ���ا ما ي�أتي
للحيوان���ات ف���ي م�أكله���ا وم�شربه���ا وراحته���ا
فينبغي �أن ي�سمى بختا واتفاقا وال ي�ؤهل ال�سم
ال�سعادة).
ع��ل��ى الأر���������ض ،ف��ال�����س��ع��ادة م��ث�لا ع��ن��د �أر����س���ط���و ت���ق�ت�رن ب�����س��د
النواق�ص(:اجلواب عن ال�سعادة خمتلف من �شخ�ص �إىل �آخر،
ً
مري�ضا ف�إنّه يعطي الأف�ضلية لل�صحة ،و�إذا كان فقريا
ف�إذا كان
يعطيها للغنى ،كما �أن �أولئك الذين ي�شعرون بجهلهم ،ي�سمعون
ب�إعجاب للخطباء اجليدين والدعاءاتهم).
كما �أن مفهوم ال�سعادة كقيمة م�ستقلة ،الب��د م��ن تعريفه
تعريفا جمردا من ارتباطه بالبواعث النف�سية الطارئة ،بل �إن
من الفال�سفة من يربط هذه ال�سعادة – موغال يف �إمعانه يف
ا�ستقالل هذا املفهوم– بالأمل ،وهو نقي�ض الفرح واملتعة بامتياز،
حيث يتحدث هندري بوانكاري عن قيمة ال�سعادة التي يجب �أن
ت�أتي بعد عناء ،وبذلك ي�ضع لها هدفا م�ستقال بحد ذاته( :كل
فعل يجب �أن يكون له هدف .يجب �أن نت�أمل� ،أن نعمل� ،أن ن�ؤدي
ثمن تذكرة امل�سرح ،وذل��ك ل�نرى� ،أو على الأق��ل ،لريى �آخ��رون
ذات يوم ،كل �شيء ماعدا فكرة العدم) .والفال�سفة العرب ربطوا
بدورهم ال�سعادة باخلري العميم ،كونه جزءا من �أ�سباب وجود
الإن�سان على هذه الأر�ض ،كما يذهب م�سكويه �إىل ذلك�(:سعادة
ك��ل ���ش��يء يف ك��م��ال��ه ومت��ام��ه ال���ذي يخ�صه .ف��� ّأم��ا اخل�ير ال��ذي

يق�صده الكل بال�شوق فهو طبيعة تق�صد ولها ذات ،وهو اخلري
العام للنا�س من حيث هم نا�س ،فهم ب�أجمعهم م�شرتكون فيها.
و� ّأما ما ي�أتي للحيوانات يف م�أكلها وم�شربها وراحتها فينبغي �أن
ي�سمى بختا واتفاقا وال ي�ؤهل ال�سم ال�سعادة).
وم�سكويه ا�ستند يف تعريفه بال�سعادة �إىل منهج علمي متدرج،
ح��ي��ث ي��ق��وم ب��داي��ة ب��الإت��ي��ان ب�����آراء �سابقة عليه ح�ين ي��ق��ول( :
اختلف القدماء يف ال�سعادة العظمى ب�أن ال�سعادة العظمى هي يف
النف�س وحدها و�سمو الإن�سان عن طبيعة البدن ،ذلك اجلوهر
وحده دون البدن ،لذلك حكموا �أنها ما دامت يف البدن ومت�صلة
ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة وك���دره���ا وجن���ا����س���ات ال���ب���دن و����ض���رورات���ه وح���اج���ات
الإن�سان به وافتقاراته �إىل الأ�شياء الكثرية ،فلي�ست �سعادة على
الإطالق).
ثم ي�صل يف النهاية اىل ر�أيه اخلا�ص يف ال�سعادة� ( :إن النا�س
خمتلفون يف ال�سعادة الإن�سانية ،ولأنها قد �أ�شكلت عليهم �إ�شكاال
�شديدا احتاجوا �أن يتعبوا يف الإبانة عنها و�إطالة الكالم فيها.
وذلك �أن الفقري يرى �أن ال�سعادة العظمى يف الرثوة والي�سار.
واملري�ض يرى �أنها يف ال�صحة وال�سالمة .والذليل يرى �أنها يف
اجل��اه وال�سلطان .واخلليع ي��رى �أنها يف التمكن من ال�شهوات
كلها على اختالفها ،والعا�شق ي��رى �أن��ه��ا يف الظفر باملع�شوق.
والفا�ضل ي��رى �أنها يف �إفا�ضة امل��ع��روف على امل�ستحقني .فهي
�سعادات كلها).
كما ح��اول بع�ض الفال�سفة �إي��ج��اد تقعيد ق��ان��وين لل�سعادة
ك��م��ا ي��ذه��ب ل��وك��ي��و���س ان��اي��و���س ���س��ي��ن��ي��ك��ا (:م���ا ن�����س��ي��م��ي��ه نحن
ق��ان��ون الف�ضيلة ي�سميه اب��ي��ق��ور ق��ان��ون ال�����ش��ه��وة� :إ ّن����ه ق��ان��ون
ي�أمر باخل�ضوع للطبيعة .لكن ما تفر�ضه الطبيعة لي�س كافيا
لتربير الفجور .م��اذا يعني ذل��ك؟ يعني �أنّ ك��ل �أول��ئ��ك الذين
ي�سمون ال�سعادة ذلك الفراغ الك�سول ،املقرتن باللذات املتناوبة
بني �شهوتي البطن والفرج ،يبحثون عن �سلطة الي�ستهان بها
م��ن �أج��ل ت�بري��ر دن��اءت��ه��م ،ذل��ك لأن��ه��م عندما يهرعون لتلبية
نداء �شيء مغر ،ف�إنهم ي�ست�سلمون لل�شهوة ،لي�س كما مت تلقينها
ل��ه��م ،ب��ل ك��م��ا يحملونها م��ع��ه��م ،فعندما ب����د�أوا ب��االع��ت��ق��اد ب���أن
عيوبهم اخلا�صة تتطابق مع امل��ب��اديء ،ل��ذا فهم مل يتعاطونه
بخجل وب�سرية ،ولكن مبجون ويف وا�ضحة النهار) .كما يربز
 يف خ�ضم هذا البحث  -الفرق بني البحث عن ال�سعادة وبنياحل�صول عليها ،يقول �إميل �أوك�ست �شارتييه يف ذلك (:عادة ما
نقول �إن كل النا�س يجرون وراء ال�سعادة� ،س�أقول بالأحرى �أنهم
يرغبون فيها ،وهذا فقط على م�ستوى الكالم ،ومن خالل �آراء
الغري .لأن ال�سعادة لي�ست �شيئا جنري وراءه ،بل �شيئا منتلكه،
وخارج هذا االمتالك �ستكون ال�سعادة جمرد كلمة).
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ـــــر الفال�سفــــة عرب الع�صـــــور
ويقول يف موقع �آخر رابطا ال�سعادة باخليال�( :إنّ �أحد نتائج
فعلنا تكمن يف �إحالل النظام داخل كل �شيء .ميكننا كذلك �أن
ن���أم��ل يف ال�سعادة ،فقط ع��ن طريق ه��ذا اخل��ي��ال وال��ذي ه��و يف
متناول كل واحد منا .والذي يتم �إجهاده يف االنتظار والقلق؛
علما ب�أن التجربة الأوىل التعطينا �شيئا �آخر �سوى الأمل).
ويف موقع �آخ��ر يربط ال�سعادة ب���الإرادة حيث ت�أتي ال�سعادة
ك��ج��زاء( :ه��ك��ذا ف���إن ال��ذي ال يعرف لعب ال���ورق ،يت�ساءل عن
ماهية اللذة التي ي�شبعها من يلعب الورق .يجب �أن نعطي قبل
�أن ن�ستقبل ،و�أن نعقد الأم��ل على ذوات��ن��ا ،ال على الأ�شياء� .إنّ
ال�سعادة هي اجلزاء احلقيقي .هكذا ف��الإرادة هي التي متنحنا
�أفراحنا ،ولي�ست �إرادة �أفراحنا هي التي متنحنا �إ ّياها).
ب��ي��ن��م��ا ي���رى ب��ل��ي��ز ب��ا���س��ك��ال �أنّ ال�����س��ع��ادة ل��ي�����س��ت داخ��ل��ن��ا وال
خ��ارج��ن��ا�( :أه���وا�ؤن���ا تدفعنا ن��ح��واخل��ارج ،وع��ل��ى �أي ف��الأ���ش��ي��اء
التعر�ض نف�سها لكي نعمل نحن على تهييجها؛ بل �إنّ �أ�شياء
العامل اخل��ارج��ي تغرينا من تلقاء ذات��ه��ا ،وت�ستدعينا دون �أن
نفكر يف ذل��ك ،وم��ن يقول ب�أنه عليكم �أن تبحثوا عن ال�سعادة
يف دواخ��ل��ن��ا ك��م��ا ي��ق��ول ال��رواق��ي��ون ف��ه��ذا غ�ير �صحيح� ،أو من
يقول ب���أن ال�سعادة ت�أتي عرب الت�سلية فقوله غري �صحيح لأنّ
الأمرا�ض باملر�صاد ،فال�سعادة لي�ست داخال �أو خارجا �إنها تكمن
يف اهلل).
كما ي��رب��ط غا�ستون با�شالر ال�سعادة ب��ال��ت���أم�لات وال�شرود
(ال�سعادة تكمن يف الت�أمالت ال�شاردة ويف ا�ستعادة الطفولة)
ويرى �أفالطون �أنّ احلب هو طريق ال�سعادة�(:إن ذلك الذي
اقتيد ط��وال حياته يف طريق احل��ب ،وبعد �أن يكون ق��د ت�أمل
يف الأ���ش��ي��اء اجلميلة ب��ت��درج منتظم��� ،س��ي��درك املعنى الأ���س��م��ى،
و���س��ي�تراءى ل��ه ف��ج���أة ج��م��ال ذو طبيعة خ�لاب��ة ،يتعلق الأم���ر
بجمال خالد ،ال يعرف والدة وال موتا ،وال يعاين من الإفراط
وقبيحا من
وال التفريط ،وال يكون جميال م��ن ه��ذا اجل��ان��ب
ً
جانب �آخر).

تعريفات متفرقة لل�سعادة

ف�لادمي�ير جانكيليفيت�ش ي��رى �أن ال�سعادة امل��ف��رط��ة ميكن
�أن ت��ن��ق��ل��ب ���ض��ده��ا وت�����س��ت��ح��ي��ل �إىل ك����آب���ة ،ح��ي��ث ي��ق��ول ( :لأن
االنحطاط ي��ب��د�أ م��ع بلوغ ال���ذروة ،حيث ي���أت��ي ال�ضجر ،وذل��ك
لأنّ خيبة �أملنا تبد�أ منذ �أول جمهود نبذله من �أجل ا�ستقرار
اللذة ،و�إعطائها بعدا متعيا ،وهذا م�ستحل ،وذلك لأنّ الوعي
ال�سعيد جدًا الناجم عن ذروة الإح�سا�س بالغبطة ،ال يكون �إال
داخل ف�ضاء حلظة معينة .فلي�س الكمال هو ما يتغذر بلوغه،
بل اال�ستقرار عليه)
اميانويل كانت يرى �أن ال�سعادة رغبة حتمية�( :أن يكون املرء
�سعيدا ،تلك هي بال�ضرورة رغبة كل كائن عاقل وفان ،من هذا
املنطلق فالأمر يتعلق ب�شكل المنا�ص منه ،مببد�أ حمدد مللكته
يف الرغبة� .أن يكون امل��رء فرحا ب��وج��وده يف كليته ،ال يعني يف
الواقع نوعا من التملك الأ�صلي).
كما عرب ال�شاعر فولتريعن ال�سعادة بالغيا (:من منا يدعي
�أنه ي�ستحق �أن يكون �سعيدا؟ مهما كانت الوجهة التي �سنتخذ،
ف���إن��ن��ا الحم��ال��ة ���س�نرجت��ف ،الوج����ود ل�����ش��يء المي��ك��ن معرفته،
والوج����ود ل�شيء ال ميكن ال�شك ف��ي��ه ،ال �أح���د ي��ري��د امل���وت وال
�أحد يريد �أن يولد من جديد� ،أحيانا ويف خ�ضم �أيامنا املليئة
ب����الآالم ،من�سح دم��وع��ن��ا بيد ال��ل��ذة ،لكن ال��ل��ذة تطري حملقة،
ومتر عابرة كظل ،ف�أحزاننا ،وحت�سراتنا ،وخ�سائرنا ،الح�صر
لها .واملا�ضي بالن�سبة لنا لي�س �سوى ذكرى حزينة ،واحلا�ضر
مريع� ،إذا مل يكن هناك م�ستقبل� ،سي�أتي يوم �سيكون فيه كل
�شيء على م��اي��رام ،ه��ذا هو �أملنا ،ياله من وه��م� ،أن ندعي �أنّ

�إعداد وترجمة محمد الهاللي وعزيز لزرق
– دار توبقال للن�شر  -المغرب

كل �شيء اليوم على مايرام) .بينما ي�ستح�ضر هرني بوانكاري
العلم يف تعريفه بال�سعادة ح�ين يقول �(:إن الإن�����س��ان الميكن
�أن يكون �سعيدا بوا�سطة العلم ،ولكنه اليوم �أقل قدرة على �أن
يكون �سعيدا بدونه) .وال�سعادة عند ابن ر�شد تقت�ضي معرفة
جوهر النف�س( :معرفة ال�سعادة الإن�سانية وال�شقاء الإن�ساين
ت�ستدعي معرفة ماهي النف�س وما هو جوهرها ،وهل لها �سعادة
�أخروية و�شقاء �أخروي �أم ال .و�إن كان فما مقدار هذه ال�سعادة
وهذا ال�شقاء؟ وب�أي مقدار تكون احل�سنات �سببا لل�سعادة ،ف�إنه

وعن���د ايمانوي���ل كان���ت تقت���رن ال�سع���ادة
بالعق���ل( :في الواقع نالحظ كلما ان�شغل عقل
الإن�سان باالنغما�س في متعة الحياة وال�سعادة،
ابتعد هذا الأخير عن تحقيق الر�ضا الحقيقي.
لهذا ال�سب���ب نجد �أن الكثيرين بل حتى �أولئك
الذي���ن جعله���م ا�ستخدامه���م للعق���ل يراكم���ون
تجرب���ة كبي���رة ،لديه���م درج���ة معين���ة كراهي���ة
العق���ل ،وذل���ك ب�سب���ب ان�سياقه���م وراء الغريزة
الطبيعي���ة ،فالعقل اليلعب عندهم �سوى ت�أثير
�ضئي���ل عل���ى �سلوكهم� ،إنهم ي�شع���رون في نهاية
المط���اف بازدي���اد الرغب���ة �أكث���ر مم���ا ي�شعرون
باالحتقار).

كما �أنّ الأغذية لي�ست �سببا لل�صحة ،ب�أي مقدار ا�ستعملت ،ويف
�أي وق��ت ا�ستعملت ،ب��ل مب��ق��دار خم�صو�ص .وك��ذل��ك الأم���ر يف
احل�سنات وال�سيئات)
وال�سعادة عند �أبي ن�صر الفارابي ت�أخذ بعدًا �صوفيا بقوله:
(ال�سعادة هي �أن ت�صري نف�س الإن�سان من الكمال يف الوجود �إىل
حيث ال حتتاج يف قوامها �إىل مادة).
وعند اميانويل كانت تقرتن ال�سعادة بالعقل( :يف الواقع
نالحظ كلما ان�شغل عقل الإن�سان باالنغما�س يف متعة احلياة
وال�����س��ع��ادة ،اب��ت��ع��د ه���ذا الأخ�ي�ر ع��ن حتقيق ال��ر���ض��ا احلقيقي.
لهذا ال�سبب جند �أن الكثريين بل حتى �أولئك الذين جعلهم
ا�ستخدامهم للعقل يراكمون جتربة كبرية ،لديهم درجة معينة
كراهية العقل ،وذلك ب�سبب ان�سياقهم وراء الغريزة الطبيعية،
فالعقل اليلعب عندهم �سوى ت�أثري �ضئيل على �سلوكهم� ،إنهم
ي�شعرون يف نهاية املطاف ب��ازدي��اد الرغبة �أك�ثر مما ي�شعرون
باالحتقار).
بينما ي��ج��رد لوكيو�س �أن���ا ي��و���س �سينيكا ال�����س��ع��ادة ويبعدها
ن��ه��ائ��ي��ا ع��ن امل���ل���ذات ال��ع��اب��رة ح�ين ي���ق���ول� (:إنّ �أول���ئ���ك ال��ذي��ن
يعتقدون �أنّ اخلري الأ�سمى يكمن يف امللذات ،عليهم �أن يتب ّينوا
جيدًا �أ ّية مكانة خ�سي�سة و�ضعوه فيها) .ويقول نف�س الكاتب يف
مكان �آخر(:لن�ضف كذلك �أنّ ال�شهوة تقود �إىل احلياة الأكرث
دن���اءة ،بينما الف�ضيلة التقبل ب��احل��ي��اة ال��ذم��ي��م��ة .و�أن بع�ض
النا�س �إذا كانوا �أ�شقياء ،فذلك راجع لي�س �إىل غياب ال�شهوة،
بل عك�س ذلك ف�شقا�ؤهم �سببه ال�شهوة ذاتها) وعند �شوبنهاور
حتقق ال�سعادة بالفقد حيث ي��ق��ول( :نحن ال نقدر اخل�يرات
الثالث الكربى يف احلياة :ال�صحة وال�شباب واحلرية ما دمنا
منتلكها ،ولكي نفهم قيمتها يجب �أن نفقدها� .أن تكون حياتنا
�سعيدة ،ف��ذاك �شيء الندركه �إال يف اللحظة التي تعو�ض فيها
ه��ذه الأي��ام ال�سعيدة ب���أي��ام �شقية ،وذل��ك لأن��ه كلما زادت املتع،
انخف�ضت حدة تذوقها).
لوكي�س �أنايو�س �سينيكا يجد ال�سعادة يف مغالبة الرغبات
التي يعتربها ا�ستبدا ًدا�( :إذا �أ�صبحنا عبيد ال�شهوة� ،سنكون
�أي�ضا عبيد الأمل ،ياله من خ�ضوع حمزن وفظيع يعي�شه ذاك
الذي ت�ستويل عليه الرغبات والآالم الأكرث مفاج�أة وا�ستبدادا:
ي��ج��ب �أن جن��د م��ن��ف��ذا ن��ح��و احل���ري���ة ..مي��ك��ن �أن ن�سمي رج�لا
�سعيدًا ذلك الذي يكون متحر ًرا من الرغبات واملخاوف ،بف�ضل
خيار العقل� :صحيح �أن الأحجار والأنعام ال تعرف هي الأخرى
اخلوف واحلزن ،ولكن رغم ذلك ال ميكن احلديث عن ال�سعادة
عند من يجهل معناها).
ويرى نيت�شه �أن ال�سعادة تكمن يف العزلة� ( :أ ّيتها العزلة لكم
يف �صوتك من نربات ال�سعادة).
كما جند تعريفا �أك�ثر تب�سيطا عن ديكارت� ( :إنّ كل واحد
ميكن �أن يكون �سعيدا بذاته ،دون �أن ينتظر �أي �شيء خارجه).
ول��وي�����س الف��ي��ل ي��ت��ع��م��ق يف ف�����ص��ل ال�����س��ع��ادة ع���ن ال���ل���ذة حني
يربطها بالدميومة والزمن(:ميكن القول عن اللذة �إنها رهينة
باللحظةّ � ،أما ال�سعادة ف�إنّها رهينة بالزمن �أو الدميومة).
تكمن �أهمية كتاب (ال�سعادة) يف كونه ي�ضع القارئ والباحث
�أمام تعريفات ت�شرتك كلها يف الت�أكيد على �أن هذا املفهوم كان
يعترب من املفاهيم الأ�سا�سية للفل�سفة ،و�أنّ التفكري يف ال�سعادة
كعلم لي�س حلظيا �أو حم�صورا يف ان�شغاالت علم النف�س� ،إمنا هو
مفهوم �أ�سا�سي �ضمن م�شاغل الفل�سفة عرب ع�صورها املرتاكمة؛
ك��م��ا ي���ؤك��د ال��ك��ت��اب ع��ل��ى �أن م��ف��وم ال�����س��ع��ادة الي��ق��ل �أه��م��ي��ة عن
خمتلف م�شاغل العلم منذ ن�ش�أة احل�ضارات �إىل وقتنا احلا�ضر.
mmrh2006@yahoo.com
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فل�سفة ال�شيخ الكـــــ

ال�شي���خ الكن���دي ه���و العال���م المجتهد الفقيه �أبوبكر �أحمد ب���ن عبد اهلل بن مو�سى بن �سليمان بن مُحمَّد بن عب���د اهلل بن المقداد الكندي
ال�سم���ديّ م���ن قري���ة �سم���د بن���زوى ،وفي نزوى ُولِ��� َد دون �أنْ تورد الم�صاد ُر تاريخً ���ا �أو تحقيقًا لتاري���خِ والدته ،تلقّى العلم على ي���د الفقيه �أبي
بك���ر �أحم���د ب���ن محمد بن �صال���ح الكنديّ النزواني و�أحمد بن مُحمَّد بن �صالح الغالفقي ،الذي اختل���ف معه في الر�أي ال�سيا�سي ،فتركه عن
المدر�س���ة النزواني���ة وم���ال الكن���ديُّ �إلى المدر�سة الر�ستاقية  ،وال�شي���خ الكندي من عائلة مثقفة لها باع طويل ف���ي العلم والت�أليف ،فم�ؤلف
الكتاب ال�شهير بيان ال�شرع ،هو ابن عمّه العالمة �أبو عبد اهلل محمد بن �سليمان الكندي ،وكذلك ابنُ عمّه الآخر هو ال�شيخ محمد بن مو�سى
بن �سليمان بن عبد اهلل الكندي م�ؤلِّف كتاب الكفاية وكتاب جالء الب�صائر .
وق��د ت��رك لنا ال�شيخ الكندي �آث���ارًا يف �شتى العلوم وال��ف��ن��ون ،ك��ان �أهمُّها:
كتاب (امل�صنف) يف الأدي��ان والأح��ك��ام ال��ذي يُعترب من مراجع الفقه الإبا�ضي
املهمة وال�شهرية ،ويقع يف اثنني و�أرب��ع�ين ج���زءًا ،ول��ه كتاب (التخ�صي�ص) يف
ال��والي��ة وال�ب�راءة وكتاب (الت�سهيل) يف امل�يراث ،وكتاب (التي�سري) يف النحو،
وكتاب (التقريب) يف اللغة ،وكتاب (�سرية الربرة) ،وكتاب (اجلوهر املقت�صر)
�أو ما يُطلق عليه كذلك كتاب اجلوهر ال���ذرّي ،وكتاب (ال��ذخ�يرة) ،ول��ه كتاب
(االه��ت��داء) بحث فيه اف�تراق �أه��ل عمان �إىل نزوانية ور�ستاقية ال��ذي ب�صدد
احلديث عنه هنا ،وكذلك له �سرية ي��ر ُّد فيها على من اعرت�ض على حماربة
ُ
الحظت فيها تر�سُّ َخ
الإمام محُ مَّد بن �أبي غ�سان لأهل العقر بنزوى وهي �سري ٌة
مذهبه ال�سيا�سي ال��ذي ينبع م��ن امل��در���س��ة الر�ستاقية ،ب��ل ات�ضح يف �أب��ع��ا ِده��ا
مدى امل�شاحنات ال�سيا�سية التي كانت بني الطائفتني الر�ستاقية والنزوانية
“ال�سيرَ
حتى ذهبت بهم للحرب ،كما �أ ّن هناك م َْن ين�سبُ لل�شيخ الكندي كتاب ِ
واجلوابات لأئمة وعلماء �أهل عُمان” ،كما �أ ّن له �أ�شعارا يف الأدب والفقه �أور َد
بع�ضا منها ال�شيخ حمد ب��ن �سيف البو�سعيدي يف ك��ت��ا ِب�� ِه “قالئد ا ُ
ً
جل��م��ان يف
�أ�سماء �شعراء عُمان” .ويُقال �إ ّن ال�شيخ الكندي هو ال��ذي قام برتتيب �أب��واب
كتاب بيان ال�شرع« ،»3وهو الذي �سماه بهذا اال�سم ،ويرى ُ
البع�ض �أ ّن امل�ص ّنف
ّ
الكندي يف العلم،
اخت�صا ٌر لبيان ال�شرع ،وه��ذا من �أدل��ة ر�سوخ ال�شيخ �أب��و بكر
واع��ت��ب��ا ِره كعب َة �أه��ل زم��ان��ه ،لذلك عُ�� َّد ال�شي ُخ ال��ك��ن ّ
��دي خامتة العلماء الكبار
ّ
الهجري ،بل ك��ان على ر�أ� ِ��س �أه��ل احل��ل والعقد يف تن�صيب
يف القرن ال�ساد�س
الأئمة و�ش�ؤون ُ
احل ْكم على الطائف ِة الر�ستاقية ،وال �أد َّل على ذلك من ر�سالته
�أو �سريته يف معرت�ضي حماربة الإمام حممد بن �أبي غ�سان ،بل يتج ّلى ذلك يف
قول الإم��ام نور الدين ال�ساملي يف معر�ض ذك��ره لإمامة حممد بن �أب��ي غ�سّ ان
“ف�إن �أبا بكر �أحمد بن عبداهلل بن مو�سى كان يَحْ َت ُّج له ويناظر عنه يف �سرية
�سمّاها الربرة« ”»4هذا ناهيك عن عقده ِلأئمة الطائفة الر�ستاقية ،وقد ذكر
ال�سامليُّ يف التحفة �أنه كان على ر�أ�س من عق َد الإمامة للإمام حممد بن خنب�ش،
ويُ�صرِّح �صاحبُ كتاب “عمان عرب التاريخ” يف معر�ض ذكره لإمامة حممد بن
�أبي غ�سان �أنه – �أي ال�شيخ الكندي -وزيره و�سيف دولته« .»5وقد تويف ال�شيخ
ّ
الكندي رحمه اهلل ع�شية الإثنني  15ربيع الآخر 557هـ  ،ويقو ُل الإما ُم
�أبو بكر
ن��و ُر ال��دي��ن ال�ساملي م���ؤر ًِّخ��ا ل��وف��ا ِت�� ِه “مات ع�شية الإث��ن�ين خلم�س ع�شرة ليل ًة
خلت من �شهر ربيع الآخر �سنة �سبعة وخم�سني وخم�سمائة ،بعد �أ ْن َع َق َد للإمام
حممد بن خنب�ش هو ومن ح�ضر عنده من جماعة امل�سلمني ،و�أقام عنده �ستة
�أ�شهر وعر�ض له املر�ض الذي مات فيه ،فانحدر �إىل �أهله بنزوى فلبث عندهم
ع�شرة �أي��ام ثم توفيّ« ،”»6ودفن مبو�ضع “املَ�ضّْ« ،»7وق�ب ُر ُه موجو ٌد �إىل يومنا
هذا.
كتاب االهتداء
 .1بني ّدفتي الكتاب:
ا�سم الكتاب مُك ًّو ٌن ِم ْن ِ�ش ّقني ،ال�ش ّق الأول هو االهتداء ،وهو الذي �أ�شارتْ
�إليه خمطوطات الكتاب ،وال�ش ّق الثاين هو «املُنتخبُ ِم ْ��ن ِ�سيرَ َ الر�سو ِل عليه
ال�صالةِ وال�سالمِ ،و�أئمّةِ عُمان» وقد و�ضعتْهُ محُققة الكتاب« »8الدكتورة �سيدة
�إ�سماعيل كا�شف ،ويبدو �أ ّن تقدمي ذك ِر ِه �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم كان �أدبًا فقط ال
�أكرث �إذا علمنا �أ ّن هذا الكتاب يحتوي على �سري ٍة واحد ٍة للنبي �ص ّلى اهلل عليه
الكتاب
و�س ّلم ك َتبها لواليه على البحرين العالء بن احل�ضرمي ،وترتيبُها يف ِ
بال�شك ،وال��ق ُ
ه��و الرتتيب الأخ�ي�ر ،وه��ي ���س�ير ٌة يُغ َم ُز فيها ّ
املمعن ِل�س ْف ِر
��ارئ ِ
الكتاب ي�ستطي ُع �أ ْن يجز َم �أ ّن الكتاب قد يكون مُكت ِملاً دو َن تلك ال�سرية ،بل �إنّ
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محُ ققة الكتاب تقو ُل �إ ّن كتاب االهتداء انفر َد ِبهذه ال�سرية ،ولمَ ْ ُي ْو ِردْها مف�صّ ل ًة
�سواه« »9يف ُكتب ال�سرية والفقه والتاريخ الإ�سالمي ،وكافة امل�صادر الإ�سالمية
التي وقعت بني يديها حتى وق��ت حتقيق املخطوطة ،وه��ذه ال�سرية ت���ؤك�� ُد لنا
�أهمِّية �أ ْن يُعا َد حتقيق كتاب االهتداء لأهميته التي ال تخفى على ع ِني الناظر.
ال�سيرَ ور َد ْت يف الف�صل الثاين من الكتاب ،بعد �أ ْن �أنهى الكتاب
كما �أ ّن ه��ذه ِ
فحواه وعر�ض حُ ججه يف م�س�ألة عزل ال�صلت بن مالك ،و�إمن��ا ُت��و َر ُد يف نهاية
الكتاب� ،شبيه ًة بالوثائق التي تو�ضع مع الكتب ذات الدرا�سات التاريخية ،هكذا
نّ
تبي �ضرورتها عندي� ،أو مرجعًا لمِ َ ْن �شاء �أ ْن يعو َد �إليها وقد ور َد ْت �إليه �إ�شارات
يف ثنايا كتاب االهتداء.
وو َر َد ْت لفظة “االهتداء” يف املخطوطات التي كانت تدجمُ ه ِبكتاب “اجلوهر
ُ
إ�شارات �أ ّن بع�ض جماميع املخطوطات جتم ُع ُك ُتب اجلوهر
املقت�صر”،
ووجدت � ٍ
واجلوابات يف جممو ٍع واحد ،و�إمعاناً يف الطرافة جت ُد
وال�س
واالهتداء
املقت�صر
يرَ
ِ
ِ
يف نهاية كتاب اجلوهر املتق�صر “املُحقق” املطبوع من وزارة الرتاث والثقافة
�سنة  ،1983يف �صفحة  ،147عبارة مت الكتاب اجل��وه��ري ت�أليف ال�شيخ الأج��ل
الفقيه العامل الأف�ضل �أبي بكر �أحمد بن عبد اهلل بن مو�سى الكندي النزواين
الأبا�ضي املحبوبي قدوة الطائفة الر�ستاقية ،ويتلوه من ت�أليفه � ً
أي�ضا “كتاب
االهتداء” وه��و جمموع يف ه��ذا الكتاب ،وهنا �أت��ع�� ّم�� ُد ط��ر َح ّ
ال�شك يف حماولة
ال�سيرَ ُ من
هذه
لكي �أ�صل ِليقني ممكن ،وهو هل �أرا َد ال�شيخ الكندي �أ ْن تكو َن
ِ
ال�سيرَ «،»10
ا�ستقالل
ُل��بِّ الكتاب �أم ال؟ � ،إذا ا�ستح�ضرنا �أ ّن العُمانيني �أ ِلفوا
ِ
مُ�س َت ْذ ِكرًا �أ ّن َ
هناك م َْ��ن ُي��رجِّ �� ُح �أ ّن ال�شيخ الكندي �صاحب االه��ت��داء واجلوهر
املقت�صر هو الذي جمعها يف كتاب م�ستق ّل ،خ�صو�صً ا �أ ّنها و ُِج َد ْت جميعًا يف جم ّل ٍد
واح��د« ،»11و�إ ْن �أ�صدرته وزارة ال�تراث والثقافة منف�صال ،وبتحقيق د� .سيدة
�إ�سماعيل كا�شف التي �أ�شارت �إىل ذلك« ،»12كما �أ ّن فل�سف َة ت�أليف الكتاب جتعلني
�أُرجِّ �� ُح �أ ّن تلك ال�سري لي�ست ِم ْ��ن ُل��بِّ الكتاب ،و�إ ْن كان ال�شيخ الكندي ا�ستخدم
كثريَها ا�ست�شهادًا يف ثنايا الكتاب ،والكتابُ يبدو مكتمل املالم ِح والأفكار يف بابه
الأخري “الر َد على الطائف ِة النزواني ِة يف ترك النكري واالحتمال”  ،ولكن مع
ٌ
احتماالت وتخمينات ،لذلك ف�إنني �أمتنى و�أدعو �أ ْن يُعا َد حتقي ُق
�إقراري ب�أ ّن هذه
هذا الكتاب حتقي ًقا علميًا �أو�سع ،و�أكرث ُع ْم ًقا ودرا�سة من حتقي ِق ِه احلايل الذي
يبدو يل �أنه �أقربُ �إىل ِاالخرا ِج منه �إىل التحقيق.
 .2فل�سفة ال�شيخ الكندي يف «االهتداء»
�أت�أمّل مبدءًا مُ�سمّى الكتاب «االهتداء« ”»13وال �أ�ستح�ض ُر يف هذه اللفظ ِة
ً
“فيل�سوفا و���ش��اع��رًا و�أٌ���ص��ول�� ًي��ا وفقيهًا وم�ؤر ًِّخا” فح�سبْ  ،بل
ال�شيخ الكندي
�أ�ستح�ضرُه مرجَ عًا ل�ل�أمّ�� ِة يف �أم�� ِر الإم��ام�� ِة العظمى ،وك�أنه ُي��ق�� ِّر ُر �أو ي�ست�شع ُر
ق�سمت الأمّة
بهذا العنوان �أنه ُر ِزق ال�صراط امل�ستقي َم يف الق�ضية الأوىل التي ِ
العُمانية زها َء قرنني ونيف من الزمن ،وغيرّ حمور دورانها ،وخريطة �أحزابها
وحتالفاتها ال�سيا�سية ،و َب�� ْل�� َب��ل ب��ا َل ُم َن ِّظريها ومف ّكريها ،ف�شحذ ُك�� ٌّل طاقا ِت ِه
للت�أوي ِل لي ُز َّف مو َج احل ِّق كما (يرا ُه �أو ارت�آ ُه) �إىل ِ�ض َّف ِت ِه ،وهذا الإقرار اجلليُّ يف
املُ�سمّى اُ�سْ ُتخ ِل َ�ص ابتكارًا ِم ْن منهجية يف الطرح ،فال�شيخ الكندي يف االهتداء
ُّ
لنف�س ِه منهجً ا لمَ ْ �أج��� ُد ل��ه �سابقة عند العمانيني (مب��ق��دار معرفتي
يختط ِ
حيث �إنه َ
ال�ضحلة) ُ ،
ب�سط الآراء بق ْد ِر الفا ِئ َدة ،وو�ضعها �أمام �أ�ص ِلها الفقهي
ع�ض َد ُه با ُ
الذي َ
حلجَّ ِة الأ�صولية ،وكان قد ح�شد لكل هذا ِ�سيرَ امل�سلمني الذين
دوالبُ
أحداث مُ�شابه ٍة لأحدا ِث ِه ،لمِ َ ال والأيا ُم تعي ُد ن ْف�سَها.
�
ب
الزمان
دار
�سبق �أ ْن
ٍ
وهو يفع ُل هذا يف حماول ٍة لإيجا ِد القناعة التي تخل ُق الأر�ضية امل�شرتكة بني
الطرفني ،والتي ّ
يتوخاها �أ ْن تكو َن مرجع ّي ًة (فقهي ًة �سيا�س َي ًة) ِل ِ�ص َف ٍة �أو حادث ٍة
قد ُمت ُّر بها الأمّ�� ُة العُمانية ِم ْن بَعد ،وال ُب ّد �أنه حني راود ُه هذا اخلاطر ،ر�أى

يف مرايا الأيام �أ ّن ُزها َء قرنني ون�صف كانا كافيني لتمحي�ص الأدلة يف الق�ضية
املركزية وه��ي ق�ضية ع��زل الإم��ام ال�صلت بن مالك اخلرو�صي ،وبَعد كل هذا
خ��رج بتنظرياته ال�سيا�سية الفقهية يف الأم���ور ا َ
جل��ل��ل ،كبيان ال�سبب املوجب
لثبوت الإمام ِة ولزوالها ،وبيان منازل الإمام فيما يجب له وعليه ومن الأحكام،
التن�صيب �أو
والآثار ال�شاهرة على حترمي التقدمي لإمام قبل ال�شهرة� ،سوا ًء عند
ِ
عند العزل ،وغريها من التنظريات التي ا�ستنبطها ال�شيخ الكندي يف اهتدائه،
والتي قد يكو ُن ُ
بع�ضها من “اجتهادا ِت ِه الفقهية” ومعاي�شاته ال�سيا�سيّة ،بينما
ُ
بع�ضها الآخ��� ُر ك��ان مبثو ًثا �أف��ك��ارًا �أو يف � ِ��س�َي رَ م��ن �سبقه م��ن العلماء والأئ�� ّم��ة
العُمانيني �أو رمب��ا يف الكتب التي ا�شتغلت على الفكر ال�سيا�سي« »14العُماين
وتنظرياته وتقعيداته كالأحداث وال�صفات لأبي امل�ؤثر ،وكتاب الإمامة لل�شيخ
جناد بن مو�سى املنحي ،وغريها من الآثار.
بالطبع ي َع ُّد كتاب االه��ت��داء لل�شيخ الكندي زاوي��� َة حَ ��جَ �� ٍر مُه ِّم ٍة يف �سل�سلة
املناظرات العلمية بني املدر�ستني النزوانية والر�ستاقية يف ق�ضية عزل الإمام
ال�صلت بن مالك اخلرو�صي ،التي وقعت �أواخر القرن الثالث الهجري ،وامت ّدت
�آثارُها ال�سيا�سية والفكرية حتى القرنني الرابع واخلام�س الهجريني ،بل �إ ّن
بع�ض العلماء وامل�ؤرخني العُمانيني يقولون �إ ّن هذه الق�ضية لمَ ْ تن َت ِه من عُمان
�إلاّ مببايعةِ الإم��ام نا�صر بن مر�شد اليعربي وتوحيده عُمان« »15رغم وجود
حم��اوالت ال�صلح و ّمل ال�شمل مثل حماولة الإم��ام را�شد بن �سعيد اليحمدي
جمع �أه��ل عُ��م��ان حت��ت راي�� ٍة واح���دة ،لكن يبدو �أ ّن العوا�صف بعد م��وت الإم��ام
را�شد كانت �أقوى من تلك الراية ف� ْ
أ�سقطت �ساريتها وم ّزق ْتها ،وال �أد ّل على ذلك
�إذا علمنا �أ ّن ال�شيخ الكندي م�ؤ ِّلف كتاب ِاالهتداء عا�ش بني القرنني اخلام�س
وال�ساد�س الهجريني� ،أي �أ ّن هذه الق�ضية ال�شائكة م َّد ْت ِظاللها الكثيفة ملدة
ق ْدرُها حوايل ثالثة قرون.
ويمُ�� ِّث�� ُل ك��ت��اب “االهتداء” لل�شيخ الكندي يف ر�أي���ي التقعي َد املُ��جَ �� َّد َد لآراء
امل��در���س��ة ال��ر���س��ت��اق��ي��ة ،وذل���ك ب��ع��د ت��ق��ع��ي�� ِده��ا الأول م��ن خ�ل�ال ك��ت��اب ِ��ات و� ِ��س�َي�رَ
الأوائ�� ِل مثل كتاب “الأحداث وال�صفات لل�شيخ �أب��ي امل�ؤثر ال�صلت بن خمي�س
اخلرو�صي و�سرية �أبي قحطان وغريه ،من هنا جند �أ ّن م�صادر ال�شيخ الكندي
يف كتابه االه��ت��داء ه��ي كتابات ّ
املنظرين ال��ذي��ن �سبقوه م��ن �أ���ص��ح��اب املدر�سة
الر�ستاقية ك�أبي امل�ؤثر ال�صلت بن خمي�س ،و�أب��ي عبد اهلل حممد بن حمبوب
بن ال��رح��ي��ل« ،»16و�أب��ي قحطان خالد بن قحطان ،لكنه اختلف عنهم �أو �أرى
�أن��ه زا َد عليهم يف فل�سف ِة طرحه ،فبعد �أ ْن اتبع �سابقوه كثريًا ت���أري�� َخ احلادثة
و�سيرَ من
يف �شي ٍء من اجلدل واملُحاجج ِة بالأدلة ال�شرعية ،وال�سرية النبويةِ ،
�سبق من �أح��داث امل�سلمني ،جن�� ُد �أ ّن ال�شيخ الكندي ي�بر ُز يف ه��ذا “االهتدا ِء”
ً
فيل�سوفا يف منهج ِه ومحُ اججته ،رغم �أنه ي�ستقي وي�أخذ �أح��داث عزل ال�صلت
وم��ا تالها من الأح��داث التي ا�ضطربت يف عُمان ،في�أخ ُذها ارت��ك��ا َز ًة تاريخية
ودالل��ة على منهجه ال�سيا�سي ُثم يعي ُدها �إىل الت�أ�صيل الفقهي دون �أ ْن يغرق
يف ِذ ْك���ر جم��ري��ات “الأحداث”� ،إذا علمنا �أ ّن ال��ف�ترة ال��ت��ي ع��ا���ش فيها ال�شيخ
حلقات كثري ٍة من التاريخ
الكندي كانت فرت َة
ا�ضطرابات �سيا�سية ،والعجبُ �أ ّن ٍ
ٍ
العماين التي حتكي عن زمانهم مفقودةُ ،
فنعرف مث ًال �أ ّن ال�شيخ الكندي عاي�ش
الإم��ام حممد بن �أبي غ�سّ ان اخلرو�صي ،وهو �إمام ببيعة الطائف ِة الر�ستاقية،
بينما يعق ُد �أه ُل الطائف ِة النزوانية �إمامًا �آخر لهم ،وهو الإمام را�شد بن علي،
وكذلك احل��ال عند �إمامة مو�سى بن �أب��ي املعايل بن جن��اد املنحي فقد ك��ان يف
زما ِن ِه ثالث حُ كومات هي حكومات الإمامتني الر�ستاقية والنزوانية� ،إ�ضافة
�إىل “امللك حممد بن مالك« ”»17ال��ذي ح��ار َب الإم��ام مو�سى بن �أب��ي املعايل،
وه��ي ح��رْبٌ وق��ع فيها ج��دالٌ كالميٌّ بينهما« ،»18وهنا يت�س ّنم ال�شيخ الكندي
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ـــندي يف «االهتداء»
ّ
ال��ر َّد على مناوئي الطائفة الر�ستاقية ِطيلة تلك الفرتة امل�شحونة بالقالقل
والتنازعات ال�سيا�سيّة.
ولي�س م��ن ج��دلٍ �أو �أدن��ى ّ
�شك �أ ّن ال�شيخ الكندي �أ ّل��ف كتاب “االهتدا ِء”
تفني ًدا مل�س�ألة ع��زل ال�صلت ب��ن مالك اخل��رو���ص��ي ،وه��و ���ص�� ّر َح بذلك ب�صريح
العبارة ب���أ َّن �سبب ت�أليف ِه للكتاب ه��و م��ا وج��د عليه �إبا�ضية عُ��م��ان م��ن تنازع
و�شقاق ،حيث يقول ال�شي ُخ الكندي بعد املقدمة الدينية التقليدية التي يُ�شري
يف ثناياها �إىل وج��وب ع��دم ال�شقاق والتفرقة« »19والنزاع بقوله (�أم��ا بع ُد،
ف�إين ن�ش� ُأت يف زمانٍ وج ْد ُت �أهلَ ُه ِم ْن �أهل عمان ممن يت�سمى بالإبا�ضية«،»20
نحلة الإميانِ ،خمتلفني يف حُكْم حادثةٍ قد اتفقوا على �صفتها« »21ومُتنازعني
يف ا�سمِها على �إج��م��ا ٍع منهم على ِ�صحَّ ِتها ،فهم طائفتان ،ك��ل طائف ٍة منهم
ِّ
تخط ُئ �أه��ل الطائف ِة الأخرى«�... »22إلخ) ،ويحاول ال�شيخ الكندي يف البدء
�إظ��ه��ار احلياد بني الطرفني - ،خ�صو�صً ا بعد م��رور زه��اء قرنني من الزمان
على ق�ضية ال�صلت ،التي ال بُ��دّ �أن �أوار النفو�س قد خمد ف��ي��ه��ا« ،»23فنجده
يقو ُل “� ُ
أخذت يف درا���س��ة �آث��اره��م ،وت���أم��ل �سريهم و�أخ��ب��اره��م ،ونظر مذاهبهم
ُ
فقابلت بينها للت�صحيح ،ووزنتها
و�أق��وال��ه��م ،واع��ت��ب��ار حُ ججهم وتغالبهم،
ُ
وزن الق�سط للرتجيح ،بعد �أ ْن ُ
وجانبت يف
جعلت حم َّلها من ِقبَلي بال�سَوى،
مواقعها التقليد والهوى ”...لكنه مع رغبته �إظ��ه��ار احلياد جن�� ُد ُه كمن مل
ي�ستطع فعل ذلك حني ح�صر احل َّق عند ر�أي الطائف ِة الر�ستاق ّي ِة فقطُ ،ن�ش ُّم
ذلك خالل مق ّدمته التي يقول فيها “فلمّا ات�ضح يل احلق املبني ،و�أخرجني
اهلل من ال�شك �إىل اليقني ،و�أبلولج يل �سبيل املنهاج ،وا�ستقام اعتقادي بعد
إي�ضاح ِه لمِ َ ْن ين�ص ُح
الزيغوغة واالعوجاج ،تاقت ن ْف�سي �إىل �شرحه للإخوان ،و� ِ
لِنَفْ�سِهِ يف ال�سِر ِّ والإعالن« ”... »24مع العلم �أننا لو اطلعنا على الر�أي املخالف
لهذا الر�أي �سنج ُد التعبري عن الر�أي ن ْف ِ�س ِه ،وادّعاء �أنهم ُه ُدوا للح ِّق والر�شاد،
وجنّبهم اهلل �سبيل الغيّ �إىل ال�سداد« .»25بينما لغ ُة احلياد تقت�ضي �أال يجز َم
“املُحاي ُد” ول��و بالتلوي ِح �أ ّن احل�� ّق يف ح��وزت��ه فقط ،خ�صو�صً ا �أ ّن املت�أولني
جميعُهم ا�ستخدموا ُ
احل��جَ �� َج والأد ّل���ة نف�سها و�إمن��ا اختلفوا يف الت�أويل ،ولأ ّن
ْ
نوايا الطرفني قد تتح ُ
اختلفت ال�س ُب ُل لذلك الهدف،
ن
�
إ
و
أهداف
ل
ا
يف
كذلك
د
ِ
ّ
الكندي الذي �صرّح به كذلك من كتابه االهتداء هو جمع
كما �أ ّن هدف ال�شيخ
الطائفتني حتت عباءة الهدى بعد متحي�ص الأدلّ���ة« ،»26وهو يقو ُل بذلك يف
�شرح ِه ملنهجه يف الكتاب “يجبُ الآن �أ ْن �أب��د�أ ب�شر ِح �أحكام الأح��داث
معر�ض ِ
ومعانيها ،و�أق�سامها وحكم االختالف فيها .. ،ثم �أتبع ذلك بال�شرح والبيان
وال��دالل��ة على احل��ق بالربهان ،بعد �أنْ «�أُق���دّم �أم��ام ال�شرح �أ�صوال«»27جتتمع
هاتان الطائفتان عليها وال تنازعون يف �أحكام معانيها»28«...وهي نيّة ت�شبه
ن�� ّي��ة ج��م��ع ال��ف��رق��اء ال�سيا�سيني حِ َ
ل��� ٍّل و���س��ط يف ط��اول�� ٍة مُ�����س��ت��دي��رة ،م��ع تي ّقن
ّ
��رف �سيا�س ٍّي كان له
ط
كل
ن
�
أ
الكندي
الف�سيلوف”
ال�شيخ “الفقيه الأ�صويل
ٍ
ُّ
حظ ون�صيب من ال�صواب وال�صحّ ة ،لأنه يف الأ�صل مت�أو ٌل للأحكام ال�شرعية،
وهو �أي�ضا الت�أوي ُل الذي ر ّكز عليه ال�شي ُخ الكندي ِبفقهه وبرباعته الأ�صولية
والفل�سف ّي ِة ،ولع ّله ِم ْ��ن �سعي ال�شيخ الكندي �إىل ال��وَحْ ��د ِة �أن��ه مل يتطرق يف
“االهتداء” ب�صري ِح العبار ِة �إىل وجوب الوالية والرباءة من املناوئني ،ولمَ ْ
ُي��ف�� ِر ْد لها ف�صلاً خا�صً ا يف اهتدائه ،على عك�س �سابقيه من علماء املدر�ستني
الر�ستاقية والنزوانية ،و�إ ْن كان م ّر بها �إملامًا ،كقو ِل ِه مثال “فه�ؤال ِء مُتعبّدون
يف دين اهلل بخ ْل ِع كل خارج من طاعة ال�صلت يف حكم الظاهر حتى يعلموا �أن
ال�صلت فقد �أجاز الرباء َة
�إمامته قد زالت �أم ال ،...و�إ ْن قال �إنه خرو ٌج ِم ْن طاعة ِ
منهما وهو عنيُ املوافقةِ لنا على نفي االحتمال[ ، ”»29وت�أكي ًدا على ما �أرا ُه
ف�إ ّن ال�شيخ الكندي و�ضع كتاب ِاالهتداء كمرجع �سيا�س ٍّي للفرقاء ال�سيا�سيّني
منهج ِه يف الكتاب وك�أنها �إ�شارة لمِ َ ْن يه ّم ُه الأمر،
يف زما ِن ِه فهو يذهب لتو�ضي ِح ِ
فيقول “بعد �أ ْن �أق ِّد َم �أمام ال�شر ِح �أُ اً
�صول جتتمع هاتا ِن الطائفتا ِن عليها ،وال
يتنازعون يف �أحكام معانيها ،لتكون �شاهدة يرجع �إليها ،وقاعدة يف اختالفهم
يُعول عليها ،ف�إنه �إذا ُر ّتب �أ�صل تتفق الطائفتان عليه ،و�أنه �أ�صل �صحيح وجب
ر ُّد هذا االختالف �إليه[.”»30
ك���ان ال��ت���أ���ص��ي�� ُل ال��ف��ق��ه��ي ه��و ال���ق���ا ِع��� َد ُة ال��ت��ي ق���ام عليها ال�����ش��ي��خ ال��ك��ن��دي يف
“االهتداء”  ،ث���م ب��ه��ا ع��م��د �إىل �أرك���ان���ه وف���روع���ه يف م�����س���أل��ة اخل��ل�اف بني
الطائفتني الر�ستاقية وال��ن��زوان��ي��ة ،وتخلل ذل��ك مقابلة ومقارنة ب�ين �أق��وال
الطائفتني و�أفعا ِلهم ،وهو يف كل ذلك ُ
يعر�ضها على الفقه ال�شرعي ،م�ستن ًدا
وال�سيرَ  ،ويف ر�أيي
ال�شريف،
النبوي
يف ت�أويله على القر�آن الكرمي واحلديث
ِ
�أ ّن ال�شيخ الكندي ي�ستخدم الفقه �أ�صوال وتقعي ًدا� ،أملاً يف ا�ستدراج الطائفة
َ
ا�ستخل�ص بها نظريّاته ال�سيا�سية.
النزاونية �إىل القبول بالتقعيد الذي

فنج ُده يف بدء “االهتداء” �أ�صوليًا ُ
يبحث يف بيان الأحداث و�أق�سامها و�شرح
معانيها و�أحكا ِمها ،وبيان الأحداث الباطلة التي ال حتتمل احلق ،من الأحداث
التي حتتمل احلق والباطل ،واالختالف يف ذلك ،وي�شرح يف حتلي ِلها وذاكر ُت ُه
ت�سرتجع الأحداث� ،أحداث واقعة عزل ال�صلت بن مالك اخلرو�صيِ ،ليُ�سْ ِق ُطها
على �أح��داث�� ِه التي عا�صرها ،حيث يُف ِّن ُد ذل��ك بفل�سفة ومنطق علم الأ�صول
ال�شرعي يف تق�سيمه للأحداث ال�صادرة من املكلفني وتق�سيمها ملحتمل وغري
حمتمل ،واحتمالية الباطل وغري الباطل فيها ،وماهية احل ّق الذي تقوم به
احلجة ،وما ال تقوم به احلجّ ة ،وكيفية قيام ُ
احلجّ ة بالعقل �أو بال�سمع ،والعقل
والنقل .وهكذا يذهب ال�شيخ الكندي مبتدئا يف �شرح هذا الت�أ�صيل باملقابالت
بني �أق��وال “الر�ستاقية والنزوانية”  ،ومثال على ذلك فهو يقا ِر ُن يف م�س�ألة
احل��جّ ��ة ب�ين الطائفتني ،فيقول “فذهبت ال��ن��زوان��ي��ة �إىل ق��ي��ام ُ
ق��ب��ول ُ
احل��جّ ��ة
“فيما ال ي�س ُع جهله” من كل معلم ،من كافر �أو م�سلم ، ... ،وذهبت الر�ستاقية
�إىل �أنّ احلُجّة يف تف�سري ما تُعبّد اهلل به ال تقوم �إلاّ من الثقات« »31بل يُو ِر ُدها
ب�صراح ٍة يف بيان االخ��ت�لاف بني الطائفتني من �صفة ح��دث مو�سى ورا�شد،
و ُي�� َف�� ّن�� ُد م��ا اتفقت عليه الطائفة ال��ن��زوان��ي��ة يف �صفة ذل��ك احل���دث واخ��ت�لاف
ُواج ُه ُه ببيان �أو ر�أي الطائفة الر�ستاقية يف
ال�شاهدين يف احلدث ،ويُقا ِب ُل ُه �أو ي ِ
نف�س ِه ،وكذلك يف اختالف ال�شاهدين ،وبعد هذه املقابلة يف املُحاججة
احلدث ِ
و ُ
احلجَ َج ي�ضع ال�شي ُخ الكندي الآراء التي ا�ستخل�صها والتي يتمناها �أ ْن تمُ ّثل
مرجعية فقهية �سيا�سية للطائفتني ،فيُ�سمِّي ذلك “بيان املعنى ال��ذي يرجع
�إل��ي��ه اخ��ت�لاف ه��ات�ين الطائفتني ،والأ����ص���و ُل ال�صحيحة املجتمع عليها عند
الطائفتني ،وهو البيان الذي �سريجع �إليه ال�شيخ الكندي لبيان حُ ْك ِم ِه� ،إمنا
بعد و�ض ِع ِه لنظريته يف الإمامة وا�شرتاطات �إيجابها وثبوتها ،و�أ�سباب زوال
�إمامة الإمام ،وما جتب له وعليه من �أحكام.
***
هذا التطواف ال�سريع على كتاب االهتداء لل�شيخ �أبي بكر الكندي رحمه اهلل،
لمَ ْ يُق ِّدم غري املفتاح لمِ َ ْن �شاء قراءته ،لذلك �أرى �أنه ال ِغنى عن العودة لقراءته
عا�شق ُي��ف�� ِر ُده يف اهتما ِم ِه،
ال�س ْف ُر املهم يحتا ُج �إىل ٍ
م��ر ٍّات وك���رّات ،ه��ذا ِ
باحث ٍ
فيُعي ُد ق��راءت��ه ق���راءة م�ستقلة ت��ب�ّيننّ �أف��ك��ار و�آراء ال�شيخ ال��ك��ن��دي ،وخال�صة
جتربته وفكره ،بل ما امتاز به كتاب االه��ت��داء عن غ�يره من كتب املدر�ستني
الر�ستاقية والنزوانية ،و�آلية ا�ستناط ال�شيخ الكندي لآرائه وحُ جَ جه ،وكذلك
لنظرياته ال�سيا�سية ،وت�أ�صيالته ال�شرعية والفقهية ،بل �إ ّن قراءة هذا الكتاب،
وخ�صو�صً ا ِم ْن مخُ ت�صني يف فقه ال�سيا�سة ال�شرعية ،والت�أريخ العُماين ،ال ُب ّد
�أنه تنفت َح له ر�ؤى جديدة ال يمُ كن ا�ستطالعها من ق��راءة واح��دة رمبا عابر ٍة
لهذا ال�سفر القيّم ،رحم اهلل ال�شيخ الكندي ولكل علماء امل�سلمني.
-1بيبيلوغرافيا الإبا�ضية ،اجلزء الثاين� ،ص  ،790و�ص.791
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يقول �إن امل�صنف اخت�صار لبيان ال�شرع ،وهو د .حممد كمال الدين �إمام ،يف بحثه “درا�سة يف تاريخ
اخلالف الفقهي بني بيان ال�شرع ملحمد بن �إبراهيم الكندي ،و”اختالف الفقهاء” لأبي بكر الطحاوي ،لندوة
الت�أليف املو�سوعي والبحث املقارن يف عُ مان ،ندوة تطور العلوم الفقهية ،وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون الدينية ،مار�س
2005م.
-4حتفة الأعيان للإمام ال�ساملي.
-5عمان عرب التاريخ ،ال�شيخ العالمة �سامل بن حمود ال�سيابي ،ج.3
 -6يُنظر �إىل بحث املقا�صد لدى فقهاء عمان ،امل�صنف للكندي منوذجا د .يحيى بن �أحمد الكندي ،بحث مقدم ندوة
تطور العلوم الفقهية ،من القرن ال�سابع �إىل القرن العا�شر هجري ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية� ،ص  ،324وق
�أ�شار لتحفة الأعيان بتاريخ �أهل عمان ،للإمام نور الدين ال�ساملي ،ج� ، 1ص .237 - 235
-7يُنظر �إىل بحث املقا�صد لدى فقهاء عمان ،امل�صنف للكندي منوذجا د .يحيى بن �أحمد الكندي ،بحث مقدم ندوة
تطور العلوم الفقهية ،من القرن ال�سابع �إىل القرن العا�شر هجري ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية� ،ص ،323وينظر
كذلك �إىل بحث “املذهب الذرّي الكالمي عند �أبي بكر الكندي ،لعبد اهلل بن حمد املعمري ،من�شور مبجلة نزوى،
ويُنظر �إىل معجم �أع�لام الإبا�ضية ق�سم امل�شرق��� ،ص ،67 ،56ولرتجمة مو�سعة :ينظر :الرا�شدي ،حمود بن عبد
اهلل ،بحث مقدم لنيل ر�سالة املاج�ستري بعنوان التخ�صي�ص (يف الوالية والرباءة) للعالمة ال�شيخ �أبي بكر �أحمد بن
عبد اهلل الكندي ،درا�سة وحتقيق� ،إ�شراف :ر�ضوان ال�سيد ،جامعة الدول العربية ،ال�سنة الدرا�سية 2008-2007م.
 - 8كتاب االهتداء �ص.17
 -9كتاب االِهتداء �ص� ،8ص.245
 -10ال�سِ يرَ جمع �سرية ،وهي ٌ
لفظ �أطل َق ُه العمانيون على “مُدَ وّنات ور�سائل فقهية وتاريخية و�سيا�س ّية �إىل غري ذلك
مما ت�ضمنه فحوى هذه “ال�سِ ي” ،كتبها علما ٌء و�أئ ّم ٌة �إبا�ض ّيون ،ومعظ ُمها ال يُ�ش ّكل كتابًا م�ستقال � ،اّإل �أنّ بع�ضها تك ّون
يف كتاب م�ستقل ،ككتاب الأحداث وال�صفات لأبي امل�ؤثر اخلرو�صي ،وكتاب املوازنة لل�شيخ ابن بركة ،وقد كانا من
�ضمن جمموع ال�سِ يرَ  ،وتعو ُد �أقدمُ �سري ٍة فيها �إىل القرنِ الأول الهجري ،و�آخرها �إىل القرنِ ال�ساد�س الهجري ،و�أحيا ًنا
ّاب ،و�أحيا ًنا ي ُ
ُجهل كاتبُها ،ولل�سِ يرَ جواباتٌ وهي ردود علمية على تلك ال�سِ يرَ �أو �أجوب ٌة على الأ�سئل ِة التي
ُن�سبُ �إىل ُكت ٍ
ت َ
ري مِ نَ هذه ال�سري واجلوابات قيمة ت�أريخية وعلمية ثمينةِ ،لقِدَ مها التاريخي ،ولتقعيدها
ت�ض ّمنتها ال�سِ ري ،ويُ�ش ّكل كث ٌ
الفقهي وال�سيا�سي .ومعظم هذه ال�سري منحاز ٌة �إىل مذهب الطائف ِة الر�ستاقية ،ولكونها يف جم ّلدٍ واحدٍ مع كتاب
اجلوهر املقت�صر ،وكتاب االهتداء لل�شيخ الكندي ،وب�سبب الوثائق التي بها  ،والفرتة الزمنية  ،رجح لدى د� .سيدة
ا�سماعيل كا�شف �أنها جامعها هو ال�شيخ �أبو بكر �أحمد بن عبداهلل الكندي.
 - 11كتاب ال�سِ يرَ واجلوابات ،لعلماء و�أئمة عُ مان� .صدر عن وزارة الرتاث القومي والثقافة� ،صدرت طبعته الأوىل
عام 1986م� .ص.10
 -12امل�صدر نفْ�سه.
 - 13من املهم االِ�شارة �إىل �أنّ حمققة الكتاب ُ
تقول �إنّ كتاب االهتداء �أو ِ�ص َلته لي�س له عنوان باملخطوط� ،أي ال�سِ يرَ ،
أ�ضافت عبارة “املنتخب من �سري الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم ،و�أئ ّمة عمان”� .ص  17من الكتاب.
و�إمنا � ِ
الكدمي يف العقل �إذا تقومُ به ا ُ
حلجة مع الن�ص،
 - 14مثال ذلك  ،كان جد ٌل �سابق قد ثار بني ابن بركة و�أبي �سعيد
ّ
وهو مبثوثٌ يف ثنايا ُكتبهما  ،غري �أن ال�شيخ الكندي �أفر َد لهذا بابا م�ستقال يف االهتداء ،وجعله يف مقدمة الكتاب،
و�أرى ذلك مرجعًا منه لأفكاره التي ينوي طرحها.
�- 15أنظر كتاب حتفة الأعيان للإمام ال�ساملي ج� ،1ص 167
 -16جن ُد يف ثنايا كتاب االهتداء النقل ال�صريح لآراء املدر�سة الر�ستاقية التي ا�ستعان بها ال�شيخ الكندي لدح�ض
حجج املدر�سة النزوانية ،وقراءة كتاب االهتداء ت�ؤكد ذلك  ،فمثال جن ُد يف �صفحة  35من االهتداء نقل �صريح لر�أي
ال�شيخ �أبي املنذر ب�شري بن حمبوب بن الرحيل ،بل �إنه يُقارن بني ر�أيي ال�شيخني �أبي �سعيد الكدمي ،و�أبي حممد عبد
اهلل بن بركة� ،ص 30و .31وغريه الكثري.
 -17هناك رواي ٌة ُ
غ�سان اخلرو�صي ،وهذا ر�أي غريب.
تقول �إنّ امللك حممد بن مالك هو الإمام حممد بن �أبي ّ
 -18يبدو �أنّ “امللك حممد بن مالك كانت بينه وبني الطائفة الر�ستاقية مرا�سالتٌ �أوردَها الإمام نور الدين ال�ساملي
وي�ص ُف الإم��امُ ال�ساملي كتاب امللك حممد بن مالك كتاب
يف التحفة ،وال�شيخ ال�سيابي يف “عمان عرب التاريخ” ِ ،
امللحمة �أي املقتلة.
قلم عذْ ٍب ر�شيق ،كما �أنه
-19الحظتُ يف كتاب االهتداء �أنّ ال�شيخ الكندي امتاز بجمعه اللغة والفل�سفة ،فهو �صاحب ٍ
يُقدم الدليل يف املحاججة قبل طرح امل�س�ألة ،كما �أين �أح�سبُ �أنّ لديه حِ َّ�س االبتكار ،فهو و�إنْ كانت مقدمته تقليدية
لكن مل ي�أت مبا درج على ل�سان �سابقيه� ،أنظر هذا يف هذه الأ�سطر “فنهى �سبحانه عن التفرق يف الدين ،وح ّذر
من اتباع �سبيل املعتدين� ،أحمده على توفيقه �إياي العتقاد احلق ،وهدايته �إىل موافقة �أهل ال�صدق ،بعد اخلو�ض
عي االلتبا�س ،وجعلني من خري �أ ّمة
يف مهالك الغمرة ،وال�تردد يف مواطن ال�شك واحل�يرة ،و�أنقذين برحمته من ّ
�أخرجت للنا�س...
ٌ
فيل�سوف ،ولي�س �أدلَّ على فل�سف ِت ِه من كتاب اجلوهر ،فك�أنه مع �إقراره �أنّ املذهب
� -20إذا تذ ّكرنا �أنّ ال�شيخ الكندي هو
الإبا�ضي هو نحلة الإميان ،لكن كمن يغمز قناة مناوئيه �أهل الفرقة النزوانية بعبارة “ممن يت�سمى بالإبا�ضية” ويج ُد
خلال يف اتباعهم لقواعد الفكر ال�سيا�سي الإبا�ضي.
ُ
املالحظ �أنّ ال�شيخ الكندي رحمه اهلل ا�ستخدم مف َر َدت َْي (احلادثة وال�صفة)  ،ولعلني �أج ُد يف هذا مقدم َة �إ�شار ٍة
- 21
رُوحية �إىل االتفاق بينه وبني الإمام امل�ؤثر بن ال�صلت بن خمي�س اخلرو�صي ،بل يتبينّ ُ ت�أ ّثر ال�شيخ الكندي بال�شيخ �أبي
امل�ؤثر اخلرو�صي وكتابه (الأحداث وال�صفات).
ح�صر ال�شيخ الكندي الطائفتني بني الر�ستاقية والنزوانية بالإميا َء ِة هذه قد يُ�شري �إىل اندثار الر�أي الذي قال
ْ - 22
بالوقوف يف امل�س�ألة.
م�شاحنات
 - 23يف ر�أيي اخلا�ص ا�ستخدم ال�شيخ الكندي كتاب االهتداء ملحاجج ِة �أقرانه يف ع�صره ،وقد كان ع�صر
ٍ
�سيا�س ّية �شديد ٍة يف عمان ،وك�أنه ت�سنّم وظيفة املر�شد الديني� ،أو ّ
املنظر ال�سيا�سي للطائفة الر�ستاقية يف ع�صرِ هِ.
 - 24كتاب االهتداء لل�شيخ عبداهلل بن �أحمد الكندي � ،ص ،25ط ، 1وزارة الرتاث القومي والثقافة1986 ،م.
 - 25ت�ستطيع �أنْ جتد ذلك يف م�ؤلفات املدر�سة النزوانية ،والتي مت ّيزت �أي�ضا بالرثاء وقوة الدليل ،وهنا� أذكر مثال
م�ؤلفات ال�شيخ �أبي �سعيد الكدمي ككتابه اال�ستقامة ،وكتاب بيان ال�شرع مل�ؤلفه ال�شيخ حم َّمد بن �إبراهيم الكندي،
وغريهم ،غري �أنّ املعروف �أنّ الطائفة الر�ستاقية اعتنت بالت�أليف �أكرث من اعتناء الطائفة النزوانية.
 - 26لعله يف حماولة توحيد ِه الفكري للطائفتني الر�ستاقية والنزوانية ا�سرتجع حماولة التوحيد ال�سيا�سي التي حاول
القيام بها الإمام را�شد بن �سعيد اليحمدي.
 - 27يف عبارته | بعد �أنْ �أُقدِّ َم �أمام ال�شرح �أ�صول” �إ�شارة من ال�شيخ الكندي �إىل فل�سف ِت ِه يف كيفية طرحه لكتاب
�سيت�ضح الحقًا.
االهتداء ،وهو ما
ُ
 - 28املرجع ال�سابق بت�صرف � ،ص .27-26
 - 29كتاب االهتداء �ص  127و ، 128بت�صرف .مع العلم �أنّ ق�ضية الوالية والرباءة �ش ّكلت حمورًا مه ًما  ،وناجتا مه ًّما
بعد ق�ضية عزل ال�صلت بن مالك.
 - 30املرجع ال�سابق بت�صرف� ،ص.27ً – 26
 - 31كتاب االهتداء� ،ص31و 32بت�صرف.

unes9000@hotmail.com
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قراءة يف كتاب «املفــــ

لي�س���ت ف���ي الحقيق���ة «الحرك���ة نح���و الإ�ص�ل�اح» وليدة الي���وم فقد ع���رف العالم الإ�سالمي ف���ي مراحل مختلف���ة من تاريخ���ه العديد من
المب���ادرات الهادف���ة �إل���ى �إحيائ���ه ،وخا�صة حين يتعر�ض لع���دوان �أو ي�صاب بانتكا�س روحي �أو فكري .هذا ما يجع���ل جميع من ي�شعرون اليوم
بالحاجة �إلى التجديد في حقل الفكر الإ�سالمي يرجعون �إلى ما اتفق على ت�سميته بالإ�صالح �أو الحداثة (�ص .)14الكتاب من ت�أليف ر�شيد
ب���ن زي���ن وق���د نقله عن الفرن�سية ح�سان عبا�س و�صدر ع���ن معالم الحداثة وهي �سل�سلة ي�شرف عليها عب���د المجيد ال�شرفي �أحد المفكرين
المذكورين في الكتاب .ور�شيد بن زين :باحث من �أ�صل مغربي مكلف بدرو�س في ماج�ستير الأديان من معهد الدرا�سات ال�سيا�سية جامعة
�إك����س -مار�سييلي���ا .ينطل���ق م�ؤل���ف الكت���اب في كتابه نح���و منهج ّي���ة تجميعية تن�ساق عب���ر مقاربات فكري���ة وتوجيهية بحي���ث يجتمع ه�ؤالء
المفك���رون المخت���ارون عل���ى فكرة تجمع �أقطاب الفكر الديني وتر�س���م معالمه الأ�سا�سية وفكرة تنتق�ض بال�سع���ي نحو �إثبات تلك المفاهيم
المتج���ذرة �ضم���ن فكره���م وفل�سفته���م ال�شمولية المختارة ,ول���ذا يحدد الم�ؤلف الدواع���ي التي يجتمع حولها ه�ؤالء المفك���رون .فكان �سبب
اختيارهم وانتقائهم من بين مجموعة من المفكرين.
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�إ ّن م���ا ي��ط��رح��ه ال���ك���ت���اب ل��ي�����س ف���ك��� ًرا ج���دي���دًا
ب��ق��در م���ا ه���و ت��وا���ص��ل ف��ك��ري ب�ي�ن جم��م��وع��ة من
العلماء املعروفني على م�ستوى العامل الإ�سالمي
ف��ج��م��ي��ع��ه��م ك��م��ا ي���ح���دد امل����ؤل���ف ت��وا���ص��ل��وا ف��ك��ري��ا
توا�صال مفاده مبد�أ موجه ،وتر�سم حمدد يخرج
من الإط��ار العام وي�أتي �إىل الإط��ار اخلا�ص».يرى
امل���ف���ك���رون اجل�������دد -وق�����د ك���ر����س���وا ع��م��ل��ه��م ل��ه��ذه
الق�ضية� -أن العامل الإ�سالمي بحاجة �إىل جتديد
اخلطاب الديني؛ لكن �أية داللة يجب على مفهوم
“اجلديد” �أن يكت�سبها ،وما هو جماله؟
ينطلق امل�ؤلف مع ه���ؤالء املفكرين ليقارن بني
عدة مفاهيم عقائدية وبني �أفكار ينادي بها ه�ؤالء
املفكرون ,لكن ما ي�ستدعي املطالعة يف هذا الكتاب
املحاورة التي ينطلق منها ،فيكاد اجلميع �أن يعرف
ه����ؤالء املفكرين ,لكن الكاتب يطرح طرحه على
جانبني جانب تعريفي �سريي ،و�آخر منهج فكري
معني ،يطرحه القول ويوجهه الطرح.
�سياقان نابعان م��ن ذات امل���ؤل��ف وذات املتلقي،
ح��ي��ات��ان ي��ج��م��ع��ه��م��ا ال��ك��ت��اب .ي��ج��م��ع��ن��ا م���ع ه����ؤالء
املفكرين ويرتك لنا مقارنة الأمر بني ما يطرحه
ال��ك��ات��ب وب�ي�ن م���ا مي��ك��ن �أن ت��ك�� ّون��ه ت��ل��ك الأف���ك���ار
امل���ط���روح���ة م���ن ه������ؤالء امل��ف��ك��ري��ن .ه���ل ع��ل��ي��ن��ا �أن
نن�ساق فيما جاء به ه�ؤالء املفكرون؟ �أو �أن نبقى يف
مواجهتهم دون �أن نت�أثر بهم ودون �أن نن�ساق �إىل
ما يرت�سمون خطاه؟.
“ي�صر املفكرون اجلدد على �أ ّنه ال يجب النظر
�إىل ما�ضي امل�سلمني كتاريخ مقد�س ،و�إمن��ا كجزء
م��ن ت��اري��خ الإن�����س��ان��ي��ة ،ت��اري��خ ق��ائ��م ع��ل��ى ع��وام��ل
اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����ص��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة .وي��دع��ون �إىل
الكف عن التمييز امل�ستمر بني الإ�سالم وامل�سلمني»،
�ص.22
ي���أت��ي ال��ك��ت��اب يف ث��م��ان��ي��ة ف�����ص��ول :يخت�ص كل
ف�����ص��ل مب���ف���ك���ر ،وب��ي�ن ه����ذه ال��ف�����ص��ول
ال�سبعة ه��ن��اك مقدمة وخ��امت��ة من
عر�ض امل�ؤلف.

ب�ين جنبات تلك الف�صول ال�سبعة ي���أت��ي املفكر
الأول وهو عبد الكرمي �سورو�ش .ن�س�أل من هو عبد
الكرمي �سورو�ش؟ وما الفكرة التي يطرحها فيما
يدعو �إليه؟ وما دونه من كتب وم�ؤلفات؟

عبد الكرمي �سورو�ش :نظرية تقل�ص
املعرفة الدينية ومتددها
ي��خ��رج عبد ال��ك��رمي ���س��ورو���ش �أخ�ي�را م��ن �إي��ران
وي�ستقر يف �أم��ري��ك��ا ح��ي��ث ي��د ّر���س الآن يف جامعة
هارفارد .لقد عاي�ش عبد الكرمي �سورو�ش الثورة
الإي���ران���ي���ة ق��ب��ل �أن ت���ب���د�أ وه����و الي�����زال ط��ال��ب��ا يف
�إجن���ل�ت�را .ف��ه��و ينتمي �إىل ح��رك��ة �إع����ادة الإح��ي��اء
الإ�����س��ل�ام����ي ال���وا����س���ع���ة ال���ت���ي ظ���ه���رت يف ال���ع���امل
الإ�سالمي منذ ما يقارب قرن من الزمان .لكن ما
ي�ستح�ضره عبد الكرمي �سورو�ش هو هل علينا �أن
نغري الدين؟ �أم نغيرّ فهمنا للدين؟.
�إ ّن القر�آن الكرمي ال ي�شوبه �أي نق�ص والدين
الإ���س�لام��ي كر�سالة م��وح��ى بها ال ي�أتيها اخل��ط���أ.
وبالتايل علينا �أن جن��دد فهمنا للدين لأن فهمنا
الب�شري دائ��م��ا ه��و ال��ن��اق�����ص ،و»امل��ع��رف��ة الب�شرية
واحل��د���س ال��دي��ن��ي يحتاجان �إىل �إع���ادة تركيب»(
������ص .)70ي��ن��ظ��ر ���س��ورو���ش �إىل �أن ه��ن��اك �أم��را���ض��ا
تواجه الدين الإ�سالمي من هذه الأمرا�ض مثال
عدم التوازن الناجت عن املبالغة يف �أهمية املظاهر
احلقوقية ل�ل�إ���س�لام .وه��ي مبالغة ي�شرتك فيها
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ون وب��ع�����ض امل���ح���دث�ي�ن .وب���رج���وع���ه �إىل
الغزايل ي�ؤكد �أن الفقه لي�س قلب الإ�سالم ولي�س
ك��ل ���ش��يء ف���ي���ه�»،إن للفقه حميطه اخل��ا���ص ال��ذي
ي��ج��ب �أن ي�ل�ازم���ه ،ف�لا جم���ال ل��ل�����ش��ك �أب����دا يف �أن
الإمي��ان الداخلي ينبغي �أن يرجح على املمار�سات
اخل��ارج��ي��ة� ،أم��ا �أن يتم الرتكيز على الطقو�سية،
وعلى �إلزامية املمار�سات اخلارجية لل�شريعة فهذا
يخلق جمتمعا دينيا �أحاديا بدون تعددية جمتمع
ي�سوده النفاق واحتكار احلقيقة (�ص.)75
���ي��را م���ا �أط���ل���ق عليه
م���ا ي����أت���ي ب���ه ����س���ورو����ش �أخ ً

احلرمة الدينية خا�صة فيما يخ�ص �إيران( .كونه
مفكرا �إيرانيا) .يرى �أ ّن احلكومة ال�صاحلة �ست�أخذ
ن�صه امل��ع��ن��ون «فكرة
ب��ال�����ض��رورة م��ب��د�أ دي��ن�� ًي��ا ففي ّ
احلكومة الدينية الدميقراطية «يبني كيف ينبغي
على هذه احلكومة �أن تعمل؟ ..و�أن الدميقراطية
�ستجد فائدة يف مالزمتها للدين لأنها تخ�ضع يف
البلدان الغنية لتهديد ال يني يتزايد مع الرخاء
املادي ،وباملقابل ميكن �أن يدعم املفاهيم الأخالق ّية
التي تنه�ض الدميقراطية عليها.
�إ ّن م���ا ي��ق��دم��ه ���س��ورو���ش يف خ��امت��ة الأم�����ر هو
تدين مدرو�س ومتعقل ،ي�سعى �إىل حماورة العقل
وال��روح��ان��ي��ة .ه���ذا ال��ت��دي��ن ق��ائ��م يف �أ���س��ا���س��ه على
حمبة اهلل الذي ندركه ون�شعر به ملحبوب ودود ال
كم�شرع ���ص��ارم .وميكن لتعاليمه �أن ت��راع��ى لي�س
مبوجب فر�ض �شرعي و�إمن��ا مبوجب �إل��زام حمبة
(بناء �صورة �أكرث حمبة لدور اهلل يف املجتمع) «�إن
حمبة اهلل ت�ستوجب يف ق��ل��وب امل���ؤم��ن�ين حمبتهم
بع�ضهم البع�ض»�ص .82حممد �أرك��ون  :ما ميكن
ال��ت��ف��ك�ير ف���ي���ه ،وغ��ي�ر امل��� ّف��� ّك���ر ف���ي���ه ،وم����ا ال ميكن
التفكري فيه ،يف الإ�سالم املعا�صر.
يرتبط حممد �أرك��ون مبجموعة من امل�ؤلفات:
(ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي)( ،الأن�����س��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��رن
ال���ع���ا����ش���ر)(،الإ����س�ل�ام ،دي����ن وجم���ت���م���ع)(،ق���راءات
ق��ر�آن��ي��ة ،م��ق��ال��ة ح���ول ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي)( ،نحو
ن���ق���د ل���ل���ع���ق���ل الإ�������س���ل��ام������ي)(،الإ�������س���ل��ام �أخ���ل��اق
و�سيا�سة)(،نوافذ على الإ�سالم)(،من منهاتن �إىل
بغداد)(،ما وراء اخلري وال�شر).
خ��رج فكر حممد �أرك��ون عن علم الإ�سالميات
التقليدي -رغ��م اعرتافه مب�ساهمة ه��ذا العلم يف
جتديد الفكر الإ�سالمي -فقد �أخذ على هذا العلم
�أ���س��ل��وب ع��م��ل��ه،ويف ر�أي���ه �أن نفكر يعني �أن نخرق
امل��ف��اه��ي��م ل��زح��زح��ت��ا وجت���اوزه���ا .وه���و مي��ي��ز ثالثة
م�ستويات لداللة الدين وفعله:
ي���رى �أرك������ون �أن ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي ق���د ت��ط��ور
ع��ل��ى م��ب��د�أ الإمي����ان بعقل ذي �أ���ص��ل �إل��ه��ي يتجلى

يف ال��ق��ر�آن .وهو عقل له تفوق على كل عقل كونه
ظاهرا يف القر�آن وهو من هذا الأم��ر متعال .من
هنا ينقد م�ستوى تفكري امل�سلمني الذين اعتادوا
ا���س��ت��ه�لاك ال���ق���ر�آن يف ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة .دون �أن
ي�شغلوا �أنف�سهم ب���إخ�����ض��اع��ه ل��ل��درا���س��ة وللفح�ص
العلمي احل��دي��ث .وم��ن ه��ن��ا �أي�����ض��ا ي��رى �أ ّن���ه ح��ان
الوقت �إىل �ضرورة حماورة القر�آن واالنفتاح عليه
على العديد من املمكنات .كما علينا �أن ن�ستح�ضر
�أ ّن ال��ق��ر�آن معر�ض با�ستمرار للفح�ص ولتفكري
الإن�����س��ان .ول��ه��ذا يدعو �إىل �إن�����ش��اء م��ا �أ���س��م��اه بعلم
الإ���س�لام التطبيقي ..وه���ذا ال��ع��ل��م ي��ق��وم ب��درا���س��ة
الن�ص القر�آين ثم الن�صو�ص الثانية ح�سب منهج
تفكيكي..

ف�ضل الرحمن :مقاربة جديدة للقر�آن والوحي

ك��ت��ب ف�ضل ال��رح��م��ن ع��ام 1956م ك��ت��اب��ا �أ���س��م��اه
(ال���ن���ب���وة يف الإ�����س��ل�ام) وق����د ط����رح ف��ي��ه ال��ت�����ص��ادم
املبا�شر بني علماء الدين الإ�سالميني التقليديني
وب�ين الفال�سفة امل�سلمني ال��ذي��ن ا���س��ت��م��دوا ج��زءا
م��ن نظرياتهم م��ن التعاليم الإغ��ري��ق��ي��ة :يقول:
«ك����ان ال��ف�لا���س��ف��ة �أذك���ي���اء ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ف��ك��ري
ومتميزين يف دقة حماجاتهم ،لكن ربهم بقي مبد�أ
ال ح��ول ل��ه ،جم��رد تركيب عقالين ب�سيط تعوزه
القوة والرحمة باملقابل،ومع �أنهم �أقل حذقا على
امل�ستوى الفكري كان علماء الدين واع�ين فطريا
�إىل �أن رب الدين كان قويا وحقيقة حية».
اه��ت��م ف�ضل ال��رح��م��ن مب�سالة احل��داث��ة ،وك��ان
مطلق �صفحته :كيف ميكن للإ�سالم �أن يتما�شى
مع عامل يتحدث ويتغري ب�سرعة وبا�ستمرار؟ ثم
كيف ميكننا �أن ن�سخر الإم��ك��ان��ات التكنولوجية
يف خدمة الإ���س�لام؟ �إن ما و�ضعه ف�ضل الرحمن
من حلول وفق هذه الإ�شكاالت يعد مكونا فكريا
وح��ل�ا دي��ن�� ًي��ا م��ف��ك�� ًرا ف��ي��ه ب��ع��ن��اي��ة واه���ت���م���ام لقد
ك��ان من�شده الرئي�س ه��و البحث يف �إح��ي��اء الفكر
الإ�سالمي و�إعادة جتديده وحتديث نظام الرتبية
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ــــكرون اجلدد يف الإ�سالم»
وت�شجيع البحث اجلامعي اجل��اد .ويف �سياق القول ال�سابق يقرتح
ف�ضل الرحمن �أن تكون درا���س��ة ال��ق��ر�آن ودرا���س��ة ���س�يرورة تف�سريه
متاحتني للجميع �سواء كانوا م�سلمني �أم غري م�سلمني ,ب�شروط
واجبة كاملعرفة العلمية ،و�ضرورة ارتباط تلك العملية التف�سريية
ب��الإمي��ان يقول فيهذا ال�صددّ �”:إن طريقة الت�أويل ال��ق��ر�آين التي
�أت��ك��ل��م عنها تهتم بفهم ر���س��ال��ت��ه فهما يتيح لأول��ئ��ك امل���ؤم��ن�ين به
وال��ذي��ن ي��ودون العي�ش بهديه يف حياتهم الفردية كما يف حياتهم
اجلمعية� .ص.127

ن�صر حامد �أبو زيد :التف�سري القر�آين من النقل �إىل الت�أويل.

مي�ضي حامد �أبو زيد يف ت�سا�ؤالته املوجهة للن�صو�ص الدينية،
وال��ت��ي ل��ه��ا م��رك��زي��ة ال��ت���أث�ير ع��ل��ى احل��ي��اة االج��ت��م��اع��ي��ة والثقافية
لل�شعوب .ومدى الإيحائية التي ت�أتي بها الن�صو�ص.
� ّإن ما يرتكز عليه جممل �أعمال حامد �أبو زيد �إيجاد منوذج لفهم
الإ���س�لام و�شرحه م��ن خ�لال �إط��ار مرجعي يف�سر الن�ص ال��ق��ر�آين
امل�صدر الأول للمعرفة� .إىل �أي نطاق ميكننا �أن نفهم هذا الدور.

للن�ص بالأفق الفكري والأفق الثقايف للجيل الأول من امل�سلمني� ،أو
بظروف الع�صر الذهبي الذي مت جتاوزه منذ فرتة زمنية طويلة».
�ص.196

عبد املجيد ال�شريف :فهم جديد خلتم النبوة

�أمني اخلويل وحممد خلف اهلل»رائدا التحليل الأدبي
احلديث للقر�آن»

م��ا ناق�شه �أم�ين اخل��ويل ق��د تطرق �إل��ي��ه حممد عبده �سابقا -
و�إن كان بوجه خمتلف -ف�أمني اخلويل يرى � ّأن القر�آن الكرمي هو
�أعظم كتاب عربي و�صاحب �أكرب ت�أثري �أدبيّ �« ،إن العربي �سواء �أكان
م�سيحيا �أم وثنيا و�سواء �أكان بطبيعته ذا تفكري حر� ،أم متدي ًنا �أم
م�سل ًما �أرثودك�س ًيا� ،سيعرف بف�ضل عروبته كرامة هذا الكتاب يف
الرتاث العربي ومكانته يف الل�سان بدون �أن يكون لهذا �أية عالقة
م��ع الإمي����ان يف ال��ب��ع��د ال��دي��ن��ي ل��ل��ك��ت��اب �أو امل��واف��ق��ة اخل��ا���ص��ة على
مذهبه”�ص.151
ي�سعى النوع الثاين لدرا�سة القر�آن �أو ما �أطلق عليه (الدرا�سة
اجلوهرية للقر�آن) وهي درا�سة القر�آن من حيث املفردات وتطورها
مع بداية الوحي ،ث ّم درا�سة اجلمل والعبارات املركبة ،والعالقات
النحو ّية والبالغ ّية ثم درا���س��ة البعد النف�ساين لفاعلية ال��ق��ر�آن،
وه���ي ال��درا���س��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة مب���دى ق���درة ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي م��ن خ�لال
امل���ف���ردات �أن ي��ق��ت��ن��ع ب��ه امل�����س��ل��م��ون الأوائ�����ل وج��ع��ل��ه��م ي��ت��خ��ل��ون عن
�إميانهم القدمي .هذا امل�سار يقودنا �إىل معرفة الظروف الذهنية
الب�شرية ال��ت��ي �أت��اح��ت ل��ل��ق��ر�آن ال��ف��وز بتلك اجل��ول��ة .ومنها يرى
�أمني اخلويل”�إن علم النف�س وعلم االجتماع ثمينان جدًا لدرا�سة
ال��ق��ر�آن ،فعلم النف�س يبني خلجات ال���روح الب�شرية ،ويف�سر من
خاللها بنية الآيات و�صياغتها وعاملها� ،أمّا علم االجتماع في�ساعد
يف �إكمال ر�ؤيتنا لأحوال النا�س”�.ص.153
ي���أت��ي حم��م��د خ��ل��ف اهلل يف م��ق��دم��ة امل��ت���أث��ري��ن مب��ا ت��ن��اول��ه �أم�ين
اخلويل يف درا�سته الأدبية للقر�آن ،وهو يدافع عن فكرة وجود فارق
بني الأدب وتاريخ الأدب ،ومن ث ّم بني الأدي��ب وم���ؤرخ الأدب .و�إذا
كان على الأدي��ب �أن يعتمد على التاريخ فلي�س من حقه �أن ي�صف
الأح��داث من وجهة نظرته الأدب��ي��ة.يف حني �أن م���ؤرخ الأدب ملتزم
بدقة الوقائع.لقد ط��رح فر�ضيته”�إن الق�ص�ص يف ال��ق��ر�آن لي�ست
من النوع التاريخي ،بل هي �أكرث قربا �إىل النموذج الأدبي ،فاهلل قد
�أظهر عبقرية �أدبية يف ا�ستخدامه ال�سرد واخلطاب التاريخي» ،ومل
ن�صا تاريخ ًيا .فقد در�س خلف اهلل تلك الق�ص�ص
يقدّر �أن اهلل يقدم ً
ع��ل��ى �أ ّن��ه��ا وث��ائ��ق �أدب��ي��ة ودي��ن��ي��ة ،وه���ذه الق�ص�ص م��وج��ه��ة لتقوية
الدعوة �إىل الإميان وتر�سيخ تلك الفرتة من خالل الأ�سلوب املنوع
بني الرتغيب والرتهيب.
ي���رى � ّأن ال���ق���ر�آن ق��د ا�ستخل�ص امل����ادة احل��ك��ائ��ي��ة م��ن الأح����داث
التاريخية ،لكنه ي�صفها �أدب ًيا وينقلها برحمة بهدف �شرح داللتها
وتبني مقا�صدها ،ولينتج معها �أث ًرا يكون انطباعه على الروح �أكرث
جاذبية وبالغة لدرجة يخلب معها العاطفة وال�شعور�.ص.158
لقد �أ�س�س حممد خلف اهلل ما ميكن �أن ن�سميه (نظرية الأجنا�س
الأدبية) من خالل ت�صنيفه الق�ص�ص القر�آنية.

مقــــال

� ّإن ه��ذا الإ���ش��ك��ال ك��ان يف و�ضعه ن��زاع ف��ك��ري ح��ول بنية ال��ق��ر�آن
وداللته ،وهو نزاع ناجت عن �صراع اجتماعي �سيا�سي .ففكرة �سبق
التقدير الإلهي كانت الفطرة املوجهة من قبل الأمويني .يف املقابل
وج��د املعتزلة � ّأن ح��ري��ة خ��ي��ار الإن�����س��ان �أو ع��دم ج���واز حتميل اهلل
م�س�ؤولية خط�أ الإن�سان.
ي��ت��ق��ارب ن�����ص��ر �أب����و زي���د م��ع �أم��ي�ن اخل����ويل يف م��ق��ارب��ت��ه للن�ص
القر�آين �إذ ال ميكن اختزال دوره يف احلالل واحل��رام و�إمنا موجه
للثقافة العربية .ومن الواجب درا�سته على �أنه عمل �إبداعي عاملي
متاحا للم�سلني وغريهم كونه وثيقة لغو ّية
وه��ذا التحليل يبقى ً
معربة كما تعرب خمتلف الن�صو�ص .ويرى �أبو زيد � ّأن عدم اعتماد
القر�آن كوثيقة لغوية ،يقود �إىل جتميد داللته..
يف �إط��ار ي�ؤكد �أب��و زيد � ّأن القر�آن كنتاج ثقايف يك�شف عن نف�سه
للب�شر بكالمه ،لكنه مل يقدم على ذلك �إال بالنزول �إىل م�ستواهم،
وذلك من خالل نظامهم الداليل الثقايف واللغوي .لقد اختار اهلل
لغة الب�شر والثقافة التي �أنتجت ه��ذه اللغة�”.إن النظام اللغوي
للقران قد تركز على الأ�شخا�ص الذين توجه �إليهم �أ�سا�سا ،فالوحي
تك ّيف ح�سب الأفق اللغوي والثقايف للمر�سل �إليهم الأول ،ومن �أجل
تغيري الواقع �أدمج الوحي هذا الواقع به» .ويف تعر�ضه لهذه الفكرة
التي توحي باالنف�صال �أو بالتعار�ض بني الإل��ه��ي والب�شري ،ف�إن
الإلهي والب�شري يرتبطان عرب اخلطاب القر�آين واللغة.
تعر�ض �أبو زيد �إىل الق�ضية املتعلقة “بخلق القر�آن” وعلل ذلك
� ّأن اللغة ه��ي م��ن اهلل للنا�س ولي�ست اخ�تراع��ا م��ن قبل الإن�����س��ان،
وي���أخ��ذ بكالم املعتزلة يف ه��ذه امل�س�ألة الذين �أك���دوا على � ّأن اللغة
هي اتفاق بني النا�س .وهي تعك�س وقائع تاريخ ّية واجتماع ّية .و�أن
القر�آن قد خلق من قبل اهلل يف �سياق معني .يقول �أبو زيد»:القر�آن
ه��و ك�لام اهلل امل��وح��ى ب��ه للنبي حممد بلغة عربية وا�ضحة خالل
فرتة من الزمن تقرتب من اثنتني وع�شرين �سنة ذاك هو التعريف
الذي ال جدال فيه» .لقد توجه ن�صر �أبو زيد مبو�ضع مفاده� :إذا كان
ال بد من ممار�سة عملية التف�سري مبطلق احلرية ،ف�إنه ال ميكن
القبول ب�أي تف�سري .وحده التف�سري الذي يعتمد مناهج الدرا�سة
العلمية خمول بالتحرر من التف�سريات الأيديولوجية ,وعلى هذا
فال رجعة عن التف�سري املعتمد على الطريقة العلمية ،فالقر�آن
نظام مفتوح من التوا�صل بني اهلل والنا�س ،ولتلقيه كر�سالة �إىل
يومنا هذا ،و�إىل كل ع�صر ،وكل �شعب ،يحتاج �إىل �أن يف�سره بنف�سه،
«فقارئ القر�آن يف الع�صر احلادي والع�شرين ال ميكن �إال �أن يكون
خمتل ًفا عن قارئ القرن ال�سابع .فال ميكن ربط الداللة الراهنة

ك��ان��ت ر�ؤي���ة عبد املجيد ال�����ش��ريف املفكر التون�سي ر�ؤي���ة �شمولية
ك��ون��ي��ة ،فكتابه”الإ�سالم ب�ين ال��ر���س��ال��ة والتاريخ” ي���أت��ي حمطة
�إ�ضاف ّية يف م�سريته والتي ناق�ش فيها ق�ضايا ثالث هي :خ�صائ�ص
الر�سالة املحمدية ،والر�سالة يف التاريخ ،وال�ضرورة امللحة لتحديث
الوعي الإ�سالمي.
يف ن�����ص م��ن�����ش��ور ل��ل�����ش��ريف ع���ام  ،1996يف ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «�إ���س�لام
متعدد” ج���اء ع��ل��ى ل�سانه”:وبهذا ال�����ش��ك��ل ح��ج��ب ال��ب��ع��د ال��ث��وري
للر�سالة ،وق��د على العك�س منه ،وعمم مظهرها ال�شرعوي حتى
طغى على املظاهر الأخ��رى :الروحية وامليتافيزيقية والأخالقية
والتاريخية والظرفية بل وحتى ال�سيا�سية ،و� ّأن هيمنة ال�شرعوية
مل تتم بني يوم و�ضحاها ،وال بقرار ت�سلطي ،هذا الأمر يقود �إىل � ّأن
الفقه اال�سالمي قانون.
يف ر�أي ال�شريف �أ ّن القر�آن مل يف�صل عنا�صر العبادة الإ�سالمية
املعروفة با�سم “الإركان اخلم�سة” وقد اقت�صر على �إعطاء �أدنى حد
من املعلومات حول العبادة .ويف ر�أي ال�شريف ينبغي على العبادة �أن
تكون متما�سكة ومتناغمة مع ذهنية النا�س املتلقني للوحي ،ومن ثم
داف��ع عن حق اخللف يف تغيري طريقة العبادة ،ما دام��وا يحافظون
على جوهر الر�سالة� :أي عمل اخل�ير واال�ستقامة وال�����ش��رف ،وهي
قيم ت�شكل ج��زءًا من القواعد الأخالق ّية الإن�سانية ،وي�سوق �أمثلة
على ذل��ك فيقول� :إ ّن الو�ضوء ك��ان عند اليهود وال��رك��وع وال�سجود
ك��ان��ا ج��زءا م��ن ال�����ص�لاة يف الكني�سة ال�سريانية .يعلن عبد املجيد
ال�شريف �أ ّن �شكل العبادة يف الإ�سالم ال ي�شكل الهدف الأخري للوحي
الإ�سالمي».فهل ميكننا �أن نعطي قيمة ملن�سك رجم الن�صب املمثل
لل�شيطان عند احلج �إىل مكة»�ص.216
يختم املفكر ر�ؤي��ت��ه فيما يطرحه فيقول�”:إ ّن احل��داث��ة غربية
املن�ش�أ ،كونية الت�أثري ومن �أبرز القيم التي �أفرزتها وكانت الر�سالة
املحمدية حتملها بامتياز اعتبار الإن�سان �شخ�صً ا ح ًرا وم�س�ؤوال ،ال
جم��رد ف��رد من �أف���راد املجموعة ،فالوجود اجلدير بهذا اال�سم هو
غري احلياة على وجه الأر�ض كما يحيا احليوان مهما بلغ من درجات
التنظيم الغريزي ،وي�ضيف »:والوجود احلقيقي ال يكون بالتوكيل،
بل يتح ّمل فيه كل �شخ�ص تبعات اختياره وهو واع مبا يختاره .ويعلن
ال�شريف”:و�أن تكون ح ًرا يف تفكريك معناه �أ ّن لك باحلقيقي عالقة
حميمة ال يفر�ضها عليك �أح��د ،و�إمن��ا ت�صل �إىل ال�شعور ببداهتها
وب�ضرورة الطاعة مبقت�ضياتها بوا�سطة حافز باطني ،بعيدا عن �أي
�ضغط خارجي ،ويختم حماورته�« :إال �أ ّن �إمكانية عامل ال �أخالقي� ،أو
نهاية الأخالق كامنة يف هذه احلرية املطلقة ،وهي نتيجة ال ينبغي
الهروب منها و�إخفا�ؤها ب�أية تعلة”�.ص.226
ال ���ش��ك �أ ّن امل��ف��ك��ري��ن اجل����دد ي����رون �أ ّن ال���ق���ر�آن ل��ه م��ك��ان��ة ل��دى
امل�ؤمنني وهم يدركون �أ ّنه ال ميكن اختزاله ب�سجل «حمتويات» وهم
يعلمون � ً
أي�ضا �أ ّنه خطاب منطوق �سماوي وكالم �إلهي يعرب عن فكر
اخلالق .وهو كتاب مفتوح لكل النا�س لغري امل�ؤمنني كما للم�ؤمنني
وللم�سلمني ولغري امل�سلمني.
فهل ميكن لهذا الكالم الإلهي �أن ي�صبح مو�ضوعا لتحليالت ال
تنبثق ع��ن موقف تقوي و�إمي���اين؟ وه��ل جت��وز مقاربة ال��ق��ر�آن كما
يقارب �أي ن�ص من الأدب العاملي؟.
وعلينا �أن نقول :هل اقرتب ه���ؤالء املفكرون من الن�ص القر�آين
ووقفوا على مقت�ضياته وحماوره �أو ال يزال هذا الن�ص اخلالد ع�صيا
كما كان دائما؟
بني �صفحات (املفكرون اجلدد يف الإ�سالم) رمبا تنجلي احلقيقة،
ويطفو ال�س�ؤال.
thani61@gmail.com
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العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

ق�ضايا �شائكة يف التغيري والعالقة مع الغرب يف كتاب «�إ�ضـــــ
عزيزة الطائي

�إن الباحث في �أحوال الأمة الإ�سالمية اليوم ال ي�صعب عليه معرفة ما هي عليه من تخلف ح�ضاري ،وهوان �سيا�سي ،ومعاناة �إن�سانية ،رغم كل
ما تتمتَّع به من �إمكانات ب�ش ��رية ومادية ،وما تمتلكه من قيم دينية ومبادئ �س ��امية� ... .إنَّ الأزمة التي يُعاني منها العالم الإ�س�ل�امي اليوم لي�ست
ب�سب فقر في القيم التي �أكملها اهلل ،وتعهد بحفظها في الكتاب وال�سنة ،و�إنما الم�شكلة تكمن في العجز عن التعامل مع هذه القيم ،وغياب الإنتاج
الفك ��ري الذي يربط بين هذه القيم والع�ص ��ر� .إنَّ العقل الم�س ��لم �أ�ص ��بح اليوم عاج ��ز ًا عن التعامل مع ما حوله وفق القي ��م التي ورثها عن دينه،
وفقد القدرة على تنزيلها على الواقع ،حتى توهم البع�ض -للأ�س ��ف� -أنَّ الأزمة هي �أزمة قيم� .إنَّ �أيَّ ت�ش ��خي�ص دقيق للأزمة التي تعي�ش ��ها الأمة
الإ�سالمية اليوم تقت�ضي تحديد �أ�سباب العجز ومواطن التق�صير ،وا�ستقراء التاريخ لأنه الم�صدر الأ�سا�سي للفقه الح�ضاري.
� ..إنَّ ن���ظ���رة م��ت���أن��ي��ة ل��ط��ب��ي��ع��ة جم��ت��م��ع��ات��ن��ا ت��ك�����ش��ف ح��ال
االنحطاط الفكري والرتدي الثقايف يف فهم خ�صائ�ص الر�سالة
املنوطة بها .كما تك�شف حالة من العجز عن ا�ستقبال مرامي
التغيري و�أ�سئلة احل�ضارة على النحو الذي يجب �أنْ ت�ضطلع
به جمتمعاتنا العربية لفهم التعاي�ش مع الثقافة اجلديدة
و�سبل اال���س��ت��ف��ادة منها .وم��ن ه��ذا املنطلق ،يجتهد الباحث
حممد ال�سنو�سي -على مدار مائة و�ست و�سبعني �صفحة -يف
كتابه الذي �صدر عام  2014بعنوان «�إ�ضاءات يف الوعي :مداخل
�أ�سا�سية وق�ضايا ���ش��ائ��ك��ة» ،ال�����ص��ادر ع��ن دار الب�شري للثقافة
والعلوم بالقاهرة (والكاتب �أحد �أب��رز ُكتاب �شبكة «الألوكة»،
وهي �شبكة �إلكرتونية ُتعنى بالفكر والثقافة الإ�سالمية ،ملدة
امتدت �إىل �أرب��ع �سنوات متتالية ناق�ش يف طرحه العديد من
ق�ضايا الفكر الإ�سالمي ،من خالل مقاالت جديرة باالطالع).
ويف هذا الكتابُ ،يلقي الباحث حممد ال�سنو�سي ال�ضو َء على
ع��دد م��ن الق�ضايا احل�ضارية والفكرية املهمة ال��ت��ي تتناول
امل�صطلحات والت�أ�سي�س الفكري ،ويحاول الإجابة عن �أ�سئلة
التغيري واحل�����ض��ارة وال��ع�لاق��ة م��ع ال��غ��رب ،م��ع ج��رع��ة واع��ي��ة
م��ن الأم��ل تقودنا �إىل نظرة متفائلة �إىل امل�ستقبل .حم��او ًال
ت�سليط ال�ضوء على بع�ض الق�ضايا املهمة التي ت�شكل -يف حد
ع�صب كتابه ،من خالل طرحه للعديد من الأفكار التي
ذاتها-
َ
تلقي ال�ضوء على حقيقة مهمة؛ هي� :أن �أزمة امل�سلم املعا�صر
هي يف الأ�سا�س «�أزم��ة وع��ي» ،وهو ي�شتبك يف ذلك مع مداخل
�أ�سا�سية للفكر الإ�سالمي ،حماو ًال الإجابة عن �أ�سئلة التغيري
والعالقة مع الغرب ،كما يتناول ق�ضايا معا�صرة ،و�إ�شكاليات
متجددة ،ويفتح نوافذ الأمل يف م�ستقبل الأمة ،م�ؤ�ص ً
ال �أفكاره
من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية؛ مما ي�شكل �إ�ضاف ًة فكرية
ثقافية مهم ًة للمكتبة الإ�سالمية يف ه��ذا امل��ج��ال؛ ع�بر عدة
مو�ضوعات ت��و َّزع��ت على �أرب��ع��ة ف�صول ،غ�ير غ��اف��ل �أنْ يرثي
كتابه بتوطئة جامعة �شارحة الفحوى م�شخ�صة الر�ؤية ،يقول
ال��ب��اح��ث ال�سنو�سي يف ج��زء منها�« :أظ���ن �أن��ن��ي ل�ست بحاجة
ل�سرد كثري من الأدل��ة وال�شواهد لت�أكيد �أن الأزم��ة املعا�صرة
التي تلقي بظاللها القائمة على حا�ضرنا ،والتي ذهبت بناب��ع��ي��داً ع��ن �إدراك خ��رائ��ط ال��واق��ع ،وم��ع��ادالت��ه املت�شابكة-هي
�أزمة بالدرجة الأوىل ..و�أن ما يلوح يف الأفق من �أزمات �أخرى
جمرد انعكا�سات بال�ضرورة لتلك الأزمة .والإن�سان الذي ُحمل
�أم��ان��ة ع��م��ارة ال��ك��ونُ ،
وط��ل��ب منه �إق��ام��ة راي��ة ال��ع��دل واحلرية
يف الأر���ض؛ حتى �إنَّ ذل��ك ُيعد عبادة يتقرب بها امل��رء �إىل اهلل
كال�صالة وال�صيام ( )...لذا ف�إن من الأهمية مبكان �أنْ ي�أخذ
مو�ضوع الوعي الآن امل�ساحة الكربى من العر�ض والتف�صيل،
وم��ن احل��وار والنقا�ش؛ ذل��ك لأن الأم��ة املنوط بها م�س�ؤولية
ال�شهود احل�ضاري هي يف �أم�س احلاجة الآن لأن تعي منهجية
هذا الوعي ور�سالته».
وال����ق����ارئ ل��ل��ك��ت��اب ي��ج��د �أن ث��م��ة �أ���س��ئ��ل��ة ك��ث�يرة،
وق�ضايا �شائكة ،تطرح نف�سها ب�إحلاح على الوعي
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الإ���س�لام��ي املعا�صر ،والباحث يف ذل��ك ي��ح��اول ا�ستئناف دوره
يف «ال�شهود احل�����ض��اري» ،ويف َح�� ْم��ل م�شعل ال��ه��داي��ة للب�شرية
جمعاء ،بعد جتربة فريدة يف التاريخ الإ�سالمي .تربز �أهمية
و�آنية املحاوالت والأطروحات التي قدمها الكتاب� ،أن الكاتب
ح��اول �أنْ يقدم �إ�سها ًما فكريا وثقافيا م��ع ق�ضايا الت�أ�سي�س
الفكري ،ومع �أ�سئلة التغيري واحل�ضارة ،ومع عالقتنا بالغرب،
�إ�ضافة �إىل �أن��ه ُيقدم جرعة واعية من الأم��ل يف «امل�ستقبل»،
الذي �أ�صبح اال�شتباك معه «�ضرورة ال تر ًفا» ،كما جاء بالكتاب.
بي املنهج ال��ذي �سي�سري عليه واملو�ضوعات
ففي التوطئة ،نَّ
ال��ت��ي ���س��ي��ت��ن��اول��ه��ا ،وال���ت���ي ه���ي ع���ب���ارة ع���ن م���ق���االت ودرا����س���ات
مت ن�����ش��ره��ا يف ع���دد م��ن ال�����ص��ح��ف وامل��ج�لات وال���دوري���ات ،مما
ا�ستوقفني و�أنا �أفكر يف �آلية معاجلته لهذه املقاالت و�ضمها يف
كتاب ليهيئها لتكون �صاحلة للن�شر؛ الأم��ر ال��ذي ا�ستوقفني
من جانبني :الأول� ،أن��ه كتاب جتميعي ملقاالت من�شورة �سبق
للقارئ التعرف على ق�ضاياها ومراميها� ،أما الثاين؛ فرمبا �أن
الكاتب تناول ق�ضاياه من ر�ؤية م�ستهلكة ومتداولة.
واحلقيقة �أنَّ الكتاب مثل يل ر�ؤي��ة جميلة؛ فقد ج��اء على
غري ما توقعت ،وب��دا وك���أن��ه كل متنا�سق حيث و�ضع �صاحبه
منهجاً بحثياً خلطته يف التناول .وعلى هذا مل �أ�ست�شعر و�أنا
�أقر�أ �أين �أمام مادة كانت عبارة عن مقاالت من�شورة .بل كانت
�أف��ك��اره مرتبة ت���أخ��ذك الفكرة وت�سلمك لأخ��رى لتبني عليها
حتى تنتهي �أ�س�ساً �شاخ�صة للطرح العميق وال��ر�ؤى الفكرية
املت�شكلة.
ففي الف�صل الأول ،والذي جاء حتت عنوان «يف امل�صطلحات
وال��ت���أ���س��ي�����س ال���ف���ك���ري» ،ن��ب��ه ال��ب��اح��ث ع��ل��ى ����ض���رورة «حت��ري��ر
امل�����ص��ط��ل��ح��ات» ،حم����ذ ًرا م��ن حم����اوالت ت��زي��ي��ف��ه��ا ،ك��م��دخ��ل من
م��داخ��ل زع��زع��ة ال��ث��ق��ة يف امل��ن��ه��ج الإ���س�لام��ي ،وت�����ش��وي��ه العقل
امل��ع��ا���ص��ر؛ م���ؤك��دًا -م��ن خ�لال بع�ض الآي����ات والأح���ادي���ث� -أن
�ضبط امل�صطلح منهج ق��ر�آين نبوي ،ومنوها ب�أهمية التفريق
بني الإ�سالم كدين ،وبني الفكر الإ�سالمي كجهد ب�شري ،وعدم
حتميل الإ�سالم �أخطاء الفكر الإ�سالمي .كما ف َّرق الباحث بني
الإ�سالم والفكر الإ�سالمي؛ مبينًا خطورة اخللط بينهما؛ لأنه
ي���ؤدي �إىل ت�شويه الإ���س�لام ،وحتميله �أخ��ط��اء �أب��ن��ائ��ه .و�أو���ض��ح
ال��ب��اح��ث �أنَّ الإ���س�لام وال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي بينهما م�ساحة من
التداخل ،و� ً
أي�ضا م�ساحة من التمايز ..وي�أتي التداخل من كون
الفكر الإ�سالمي يقوم على الإ�سالم؛ م�صد ًرا ت�شري ًعا وتوجي ًها.
�أما م�ساحة االختالف والتمايز بينهما -بح�سب ر�أي الباحث-
فت�أتي من �أن الإ�سال َم هو الدين الذي ارت�ضاه ُ
اهلل لعباده ،وهو
الر�سالة اخلامتة املحفوظة الباقية املهيمنة �إىل يوم الدين،
بينما الفكر الإ�سالمي هو تعاطي العقل الب�شري مع الإ�سالم.
ومن َثم ،فالفك ُر الإ�سالمي لي�س منزهً ا عن الوقوع يف اخلط�أ،
دون �أنْ يكون ذلك طعنًا يف الإ���س�لام ،الدين والقيم واملبادئ.
�إىل جانب ذلك ،حذر الباحث من عدم التدقيق يف امل�صطلحات
الوافدة ،ويف م�ضامينها املنبثقة عن بيئة فكرية مغايرة متا ًما

مو�ضحا �أن الإ���س�لام ق��د يلتقي مع
م��ن ثقافتنا وح�ضارتنا؛
ً
منهجا مغاي ًرا
يظل
لكنه
احلديثة،
واملناهج
بع�ض امل�صطلحات
ً
متميزًا ،ال ي�صح �إحلاقه بغريه من املناهج.
وت��ن��اول ال��ب��اح��ث يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين -حت���ت ع��ن��وان «�أ���س��ئ��ل��ة
التغيري واحل�����ض��ارة» -بع�ض الق�ضايا امل��ع��ا���ص��رة ،مثل تغيري
امل��ن��ك��ر ،وت��ر���س��ي��خ احل����وار ،وت��ع��ظ��ي��م ال���دم���اء ،ون��ب��ذ التع�صب،
وتر�سيخ احلرية؛ �إىل جانب ت�أكيده لأهمية «الإعالم» ب�شرط
ع���دم اخل��ل��ط ب�ين ال����ر�أي واخل��ب�ر ،وت��ف��ع��ي��ل ج��ان��ب امل�����س���ؤول��ي��ة
ريا �إىل
الذاتية لدى رجل الإع�لام جتاه �أمته وجمتمعه؛ م�ش ً
�ضرورة م�ساءلة من يخرج على مواثيق العمل الإعالمي ،وال
يحرتم عقول املتلقني .وال��ب��اح��ثُ -ه��ن��ا -ي���ؤك��د على ع��دد من
الق�ضايا املعا�صرة املهمة ،مثل :معادلة التغيري «االجتماعي
وال�سيا�سي» ،و»تغيري املنكر» و�ضوابطه وحمدداته .وال�سنو�سي
ي���رى �أنَّ «احلِ �����وار» ،ال���ذي و���ص��ف��ه ب���أن��ه «ف��ري�����ض��ة غ��ائ��ب��ة ح��ا َن
�أذا ُن��ه��ا» ،خا�صة «بعد �أنْ ان���ز َوتْ عن �سمائنا ،مع غياب �شم�س
ح�ضارتنا و�أُف����ول نجَ��م��ه��ا ،حتى ر�أي��ن��ا ه��ذا ال�ضيق ب�ين �أب��ن��اء
الأ���س��رة ال��واح��دة ،ف�ض ً
ال ع��ن �أب��ن��اء املجتمع ال��واح��د ،ناهيك
عن �أبناء الوطن الواحد واحل�ضارة الواحدة» .و�إ�ضافة لتلك
الق�ضايا ،حذَّر الباحث من التهاون يف �أمر الدماء؛ فالإن�سان
ه���و ���ص��ن��ع��ة اهلل ،وه���و ع��م��اد ال��ع��م��ران -م��ع��ن��وي��ا وم���ادي���ا -وال
ُ
و�ضحتْه وف�صلَتْه �شريعة
�سفك الدماء �إال باحلق الذي
يجوز
َ
الإ�سالم على نحو قاطع ،من ًعا من التالعب يف تلك امل�س�ألة ذات
اخلطورة .وبح�سب ن�ص الكتاب ،فـ»االعتداء -بغري حق -على
ه��ذا املخلوق امل��ك��رم ،وتلك ال�صنعة املميزة م��ن ب�ين الكائنات
على ظهر الأر����ض :اع��ت��دا ٌء على �أم��ر اهلل يف ا َ
خللق والتكوين
وامل�شيئة ،ب��ل �إن االع��ت��دا َء على النف�س واال�ستهانة بالدماء،
ح��را ٌم على الإن�سان حتى منه على نف�سه وب��ي��ده! فكما َيحرم
على �أح��د �أنْ يعتدي على �أح��د ،كذلك يحرم على الإن�سان �أن
يعتدي على ذاته».
كما تط َّرق الباحث �إىل م�س�ألة «احلرية» و�أهميتها يف البناء
احل�������ض���اري ،و�إىل «الإع���ل��ام» و����ض���رورة ال��ت��ف��رق��ة ب�ي�ن اخل�بر
والر�أي ،و�إىل «دور منظمات املجتمع املدين» والإ�شكاليات التي
تعرقل فعاليتها؛ ف�إذا كان املجتم ُع املدين هو «حلقة الو�صل»
بني اجلماهري  -ك�أفراد� ،أو حتى كوحدات �صغرية من الأ�سرة
والعائلة -وبني الدولة ،ك�إدارة مركزية تدير املجتمع ،وتتحكم
يف موارده ،وخريطته ال�سيا�سية واالجتماعية بوجه عام ..ف�إن
�أهمية «حلقة الو�صل» هذه تن ُب ُع من �أنها كلما ات�سعت وتمَ تنت،
ك��ان مب��ق��دوره��ا �أن حت���دِ ث ت��واز ًن��ا ب�ين �سلطة ال��دول��ة وميلها
بال�ضرورة �إىل التغول و�إحكام ال�سيطرة على املقدرات وامل�صاير
من جهة ،وبني حقوق ال�شعوب وتطلعاتها يف العي�ش الكرمي
والتمتع بحقوقها ال�سيا�سية واالجتماعية ،من جهة �أخرى.
�أما الف�صل الثالث ،فقد حمل عنوان «العالقة مع الغرب»،
وفيه �أ�شار الباحث �إىل بع�ض املالب�سات التي ر�سمت «بواكري
املواجهة مع الغرب» مع قدوم احلملة الفرن�سية على م�صر،
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ــــــاءات يف الوعي :مداخل �أ�سا�سية وق�ضايا �شائكة» ملحمد ال�سنو�سي
مو�ضحا �أن
وما مثلته من حتد ح�ضاري للعامل الإ�سالمي؛
ً
«ه��ذا التحدي قد ا�ستثار عنا�صر املقاومة يف الأم��ة ،بالرغم
من �أن��ه مل ي�صل باال�ستثارة �إىل امل�ستوى ال��ذي يمُ كن الأم��ة
من التغلب عليه؛ ومن ثم ،حتقيق البعث احل�ضاري ،وتخطي
حافة اخل��ط��ر ..كما �أن ه��ذا التحدي يف املقابل مل ينجح يف
�سحق م��ق��اوم��ة الأم���ة ن��ه��ائ�� ًي��ا» .وه��و ب��ه��ذا �شخ�ص الق�ضايا
يف العالقة مع ال��غ��رب ،وق��دم «ق��راءة يف بواكري املواجهة مع
ال��غ��رب» ،وذك���ر �أن «امل��ف��ك��ري��ن ال��غ��رب��ي�ين ال��ذي��ن �أ���س��ل��م��وا» هم
�إحدى و�أهم «�صور لقاء ال�شرق والغرب» .كما �أ�شار �إىل ق�ضية
«املر�أة بني الإ�سالم والغرب» ..مبينًا �أن بع�ض التجارِب -التي
ُولدت من َرحِ م املعاناة -تعك�س ب�صدقٍ
وو�ضوح الفرو َق الهائلة
ٍ
بني هاتني النظرتني للمر�أة.
وق�����دَّم ال���ب���اح���ث يف ال��ف�����ص��ل ال���راب���ع والأخ���ي��ر «يف الأم����ل
وامل�ستقبل» ،ج��رع��ات م��ن الأم��ل واال�ستب�شار مب�ستقبل هذه
الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة ،فـ»�صناعة الأم���ل» -ك��م��ا ي���ؤك��د الباحث-
هي «كلمة ال�سر» يف �ضمان ا�ستمرارية فاعلية الأم��ة ،وعدم
ان��زالق��ه��ا �إىل م�ستنقع «االن��ت��ح��ار احل�������ض���اري»� ،أو ال��رك��ون
وامل���وات؛ وه��ي �صناعة يحتاجها ال��ف��رد كما حتتاجها الأم��ة؛
ويرى الباحث �أنها �ضرورية حال الهزمية لن�صحو وننه�ض،
مثلما ه��ي ���ض��روري��ة ح��ال االنت�صار لنحافظ على مواقعنا،
ون�صنع مزيدًا من الفر�ص والنجاحات ،وال ن�صاب بالغرور
واالنكما�ش واجلمود.
ور َّك������ز ف��ي��ه ال���ب���اح���ث ع��ل��ى ق�����ض��ي��ة «اخل����ط����اب الإ����س�ل�ام���ي
وامل�ستقبل» ،م�ؤكدًا �أنها باتت �ضرورة ال تر ًفا؛ فالإ�سالم منذ
بدايته مل ُي ْعنَ فقط باللحظة الراهنة ،وكيفية التعامل معها،
ب��ل ُع�� ِن َ��ي �-إ���ض��اف��ة �إىل ه��ذا -بتوجيه الأن��ظ��ار نحو امل�ستقبل،
وح��ث الهمم ال�ست�شراف الغد املجهول ...فمع تنزلِ القر�آن
الكرمي كان احلديث املتكرر والتنبيه الدائم �إىل الدار الآخرة،
وم���ا ب��ع��د امل����وت م��ن ج��ن��ة �أو ن����ار ،وت����أث�ي�ر ذل���ك ع��ل��ى حا�ضر
الإن�سان يف احلياة الدنيا .بل حتدث القر�آن عن ال�صراع بني
الفُر�س وال��روم وطبيعة املواجهة بينهما ،و�أخرب عن انت�صار
ال��روم يف ب�ضع �سنني ،ويف ه��ذا -كما يذكر الباحث -توجي ٌه
للم�سلمني ملد �أب�صارهم خ��ارج حدودهم اجلغرافية ،وكذلك
الزمنية ،ومتابعة ما يجري فيها من تطورات وانعكا�سات على
عالقة امل�سلمني مع الآخرين ،وعلى �سري الدعوة الإ�سالمية
يف الداخل واخل��ارج .و�شدد الباحث على �أهمية ما �أ�سماها:
«�صناعة الأم���ل» .مبينًا �أن «�ضمان فاعلي ِة الأم��ة» يتمثل يف
العمل على تر�سيخ «الأمل» عند �أبنائها -ال �سيما عند الأجيال
النا�شئة -يف قدرتها على جت��اوز منعطفها التاريخي؛ وذلك
مبا حباها اهلل من �إمكانات معنوية ومادية مل تتوافر لغريها
من الأمم.
وتبقى الإ�شارة �إىل �أن الكِتاب جاء يف لغة ر�صينة ،ا�ستطاعت
�إىل حد كبري� -أن متزج الفكر ب��الأدب؛ يف �أ�سلوب ينبئ عنكاتب ر�صني ،ننتظر منه املزيد.
ٍ
كما ح َر�ص الباحث على ت�أ�صيل �أفكاره من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ،وعلى اال�ست�شهاد بنقوالتٍ من �إ�سهامات كبار
املفكرين ..معاجلًا ذلك وعينُه على الواقع املعا�صر ،بق�ضاياه
املتعددة ال�شائكة.على �أن الق�ضايا التي تناولها الباحثُ -رغم
�أنه عاجلها ب�شيء من التف�صيل -ما زالت حتتاج منه -ومن
الباحثني اجل��ادي��ن� -إىل مزيدٍ من املتابعة وال��درا���س��ة؛ حتى
نا�ضجا،
ميكن �أنْ نقدم للعقل امل�سلم املعا�صر وع�� ًي��ا را���ش��دًا
ً
ري زا ٍد يف دورته احل�ضارية من جديد.
يكون له خ َ
واحلقيقة �أن الكتاب مثل يل ر�ؤية جميلة الطرح والفحوى
بتنظيمه وت��ن��ا���س��ق��ه .ف��ق��د و���ض��ع ���ص��اح��ب��ه خ��ط��ة بحثية �سار
عليها .فلم �أ�ست�شعر خالل قراءتي و�أنا �سابرة م�ضمونه ب�أي
تعرث �أو رتابة ،فقد جاءت الف�صول مرتبة و�أفكاره مت�سل�سلة
ت���أخ��ذك ال��ف��ك��رة لأخ���رى تبني عليها حتى م��ا �إنْ تنتهي من

�أحد ف�صوله �إال وت�شعر برغبة جاحمة لقراءة الذي يليه ،ثم
تُفاج�أ بانتهاء �صفحاته لتكون �أم��ام �إ�ضاءات جديرة بالأخذ
وال��ت��ف��ك��ر وااله��ت��م��ام .ول��ق��د ح��اول��ت �أنْ �أع��ن��ون ال��ك��ت��اب بغري
عنوانه فف�شلت كل حماوالتي الأمر الذي ي�ؤكد وعي الكاتب
يف اتخاذه لهذه العنونة .فالكتاب مبا ت�ض َّمن ُي�شكل بالفعل
م�����س��اح��ات م��ن الإ����ض���اءة .ف��ج��اءت ع��ب��ارات حم��م��د ال�سنو�سي
وك�أنها �صادرة عن مفكر ذي باع طويل يف عامل الفكر �أوجز
و�أجنز.
كما ُ�صكَّت عباراته بطريقة لغوية يف غاية ال�براع��ة ففي
حني كانت ب�سيطة و�سل�سة كانت عميقة وبديعة تنم عن وعي
كامل للكاتب .ومتثلت براعة الكاتب ال�سنو�سي كذلك يف �أنه
�أعاد تقدمي مقوالت عدد من رواد الفكر الإ�سالمي املعا�صرين
م��ن بينهم ال�����ش��ي��خ حم��م��د ال��غ��زايل -رح��م��ه اهلل -وال��دك��ت��ور
يو�سف القر�ضاوي ،وك�أنه يحاول �أنْ ي�سوق لهما من جديد
لدى هذا اجليل من ال�شباب اليافع .و�أك�ثر ما �أث��ار �إعجابي
فيما يتعلق بهذه اجلزئية �أن ال�سنو�سي لفت قارئ الكتاب �إىل
كاتب رمبا مل يل َق ما ي�ستحقه منا جميعا من االهتمام وهو
الأ�ستاذ حممد جالل ك�شك الذي ظل ،وحتى اللحظة الأخرية
من حياته �شوكة يف حلوق ه���ؤالء الذين حاولوا االنق�ضا�ض
على الثوابت الإ�سالمية ،م�ستغلني جهل الكثريين بالرتاث
الإ�سالمي.
وعلى الرغم من �أن �أغلب الق�ضايا التي تناولتها �صفحات
الكتاب هي من الق�ضايا التي رمبا �أ�شبعت بحثاً ونقا�شاً على
�صفحات الكتب وال�صحف واملجالت ويف �أروقة املجال�س� ،إال �أن
�أهم ما مييز ف�صول كتاب ال�سنو�سي �أنها ا�ستح�ضرت واقعنا
املعا�صر� ،أو مبعنى �أدق ي�شعر القارئ �أنه يقر�أ كلمات الكتاب
وهو ي�شاهد �أحداث الواقع الذي يحياه ،فيكون لها وقع كبري
على نف�سه ،خا�صة و�أن��ه��ا ا�شتملت على الكثري من الق�ضايا
املتعلقة بهذا الواقع فلم ت�سرت�سل يف تفا�صيل كبقية الكتب
والنقا�شات ف��ج��اءت زه��رات م��ن ب�ساتني كثرية يف حلظة هي
الأه���م .ويعني ذل��ك �أن الكاتب مل يكن منف�ص ً
ال ع��ن واقعه
وما يدور حوله من �أحداث ،بل كانت كلماته كطلقات فكرية
ي�صوبها ويطلقها على العقول حتى تفيق من غفلتها.
ال �أخفي �أن بع�ض العبارات جاءت �إن�شائية ومكررة ت�صيب
قارئها يف بع�ض الأحيان بامللل فيما جاءت بع�ض املقاالت �إعادة

�صياغات لغوية ملو�ضوعات مت تناولها يف كتب �آخرين ،فيما
كان ثمة تق�صري يف تناول بع�ض املو�ضوعات املهمة التي رمبا
ك��ان ينتظر ك��ل ق��ارئ للكتاب �أنْ يجد للكاتب فيها ر�أي���اً من
بينها مثال م�س�ألة الأقليات الدينية والعرقية والفنون وغري
ذل��ك م��ن الق�ضايا ال�شائكة ،وال��ت��ي حت��ت��اج ف��ع ً
�لا �إىل تركيز
وت�شريح.
� ...إنَّ �أهمية ه��ذا الكتاب ت�شرح لنا حقيقة الأزم���ة التي
تعود �إىل �أن غالب ما تعي�شه الأم��ة من �أزم��ات �سببها الأزمة
الفكرية املعا�صرة ،و�أن �سائر الأزمات ما هي �إال نتيجة لها �أو
مظهر من مظاهرها �أو انعكا�س جلانب من جوانبها.
� ...إنَّ حقيقة هذا الدين الذي جاء من عند اهلل هي اتباع
الر�سل عليهم ال�سالم الذين مل ي�أتوا بتعطيل العقل والفكر،
بل حثوا على التدبر والتفكر ،حتى �أ�صبح للن�ص ال�شرعي حق
ال�سيادة يف حياة امل�سلم ،و�إن ال�سيادة مل تتبو�أ هذه املكانة يف
حياته �إال ب�إيجابية الفكر الذي حث عليه الإ�سالم يف ظل من
احلرية الفكرية.
ف��ح��ي��اة ال��ر���س��ول ���-ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م -ق��ب��ل ال��ه��ج��رة
لي�س فيها مدافعة �أو حمل �سيف ،و�إمنا هي فرتة ق�ضاها يف
التب�سط ملا تتطلبه حرية الفكر من ح��وار ونظر وا�ستدالل،
حتى مكث يف مكة ث�لاث ع�شرة �سنة على ه��ذا الأم��ر،و�آي��ات
ال�سور املكية �أكرب �شاهد على ذلك� .إن احلرية الفكرية التي
يدعو الإ�سالم �إليها هي احلرية املعقولة فهي لي�ست حري ًة
ل�شهوة اجلدل واملماحكة،و�إمنا هي حرية للحق حتى يظهر.
ل���ذا ف��ق��د �أو���ص��ى اهلل �سبحانه وت��ع��اىل ن��ب��ي��ه ،وم���ن م��ع��ه ب����أنْ
يجادل بالتي هي �أح�سن ،وال جمال للمجادلة وطلب الربهان
�إال يف ظل احلرية الفكرية.
الفكري الذي يعاين منه امل�سلمون اليوم
� ...إنَّ االنح�سا َر
َّ
من �أ�سبابه توقفهم عند ما ا�ستنتجته العقول ال�سابقة فقط
ورف�ض ما جاء من نتاج بعدها ،حتى ُعطلت القدرات العقلية
ال��ت��ي ج���اءت فيما ب��ع��د؛ ل��ذا ف����إن اع��ت��ب��ار م��ا �أن��ت��ج��ت��ه العقول
ال�����س��اب��ق��ة ه��و غ��اي��ة احل��ق��ي��ق��ة ون��ه��اي��ة امل��ط��اف يعترب حقيقة
تخلف الأم��ة فكرياً وح�ضارياً ،وه��ذا ال��ذي جعل الأم��ة غثاء
كغثاء ال�سيل ،وانتهى بها الأمر �إىل هذه املرحلة من االنح�سار
الفكري ،واال�ستفزاز والتحدي احل�ضاري .وهذا ال يعني �أنْ
تن�سلخ الأم��ة من تراثها احل�ضاري العظيم ال��ذي خلفه لها
�أ���س�لاف��ه��ا ،ول��ك��ن الب��د م��ن اال���س��ت��ف��ادة منه وال��زي��ادة فيه مبا
يجعله يخدم الأمة الإ�سالمية اليوم.
� ...إنَّ الإ�سالم حينما جعله اهلل خا َ
مت الديانات ،حثَّ على
التفكر و�أعطى العقل والفكر حريته ،وه��ذا ما جعل القر�آن
معجزاً يف كل زمان �إىل �أنْ يرث اهلل الأر�ض ومن عليها� .إننا
اليوم بحاجة ما�سة �إىل �إلغاء مناخ الت�ضييق واحلجر الفكري
ال��ذي ي��ط��ارد العقل امل�سلم ،ويلغي النظر وال��ت��دب��ر وال��ق��درة
على التفكري ،ويحيد العقل امل�سلم ويجعله �سلبياً ،غري قادر
على الإبداع والنهو�ض� .إنَّ على َمنْ يحمل م�س�ؤولية الرتبية
والتوجيه يف الأمة �أنْ يبعث فيها حق العقل والفكر من جديد
كما ك��ان �-صلى اهلل عليه و�سلم -يفعله مع �أ�صحابه حينما
ك��ان ي�شجعهم على التفكري واالجتهاد مع ما قد يقع منهم
م��ن خ��ط���أ و���ص��واب .و�أخ��ي�راً ،ن���ؤك��د م��ا �أك���ده ال��ب��اح��ث حممد
ال�سنو�سي «�أ َّن��ه متى كان يف الأم��ة وعي فكري ،ف�إنه كفيل يف
عالج الكثري من الأزم��ات التي تعاين منها الأمة الإ�سالمية
اليوم» .و�أخرياً� ،أرى بعد قراءتي لهذا الكتاب �أننا -بحق -يف
وملحة �إىل �أنْ يكون ثمة �أجيال جديدة تقدم
حاجة حقيقة
َّ
الفكر الإ�سالمي بروح جديدة تعي م�شكالت وهموم وحتديات
وطرائق تفكري الأجيال اجلديدة ،فال تتوقف عند �إ�شكاليات
رمبا مت جتاوزها� ،أو �أفكار مت تقدميها يف ف�ضاء غري ف�ضائنا
�أو بلغة مالت �إىل التقعري والتعقيد.
aaltaie4@gmail.com
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مقــــال

منى جعبوب

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

كتاب «اال�ستبداد مظاهره ومواجهته» ل�سماحـــــــ

�إ َّن كت���اب اال�ستب���داد مظاه���ره ومواجهته ،هو من �أف�ضل ما يُمكن �أن يكتب عالم دين عن الربيع العربي ،والحق �أني قد ُ�صدمت؛ حيث لم
�أك���ن �أعتق���د �أن رج���ال الدي���ن في ع�صرنا -ال بالدنا فق���ط -يُمكن �أن يكونوا بهذه ال���روح الثورية؛ فقد بد�أ هذا الكت���اب بالآية القر�آنية« :وال
تركن���وا �إل���ى الذي���ن ظلم���وا فتم�سكم النار وما لكم من دون اهلل من �أولياء ثم ال تن�صرون» �ص���دق اهلل العظيم (�ص ،)1:ولن �أطيل عليكم هنا
بو�ضع ر�أي �أو تحليل ونقد ،بل �س�أحيلكم لمخت�صر اجتهدت فيه لأ�ضعكم �أمام هذا الكتاب القيِّم؛ فقد بُني هذا الكتاب على النقاط التالية:
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 الأح�����داث ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا ال�����س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة ه��ي �أح���داث«ه َّي�أها القدر و�ساقها امل��ق��دور ...وقامت من حتت الأنقا�ض
�شعوبا كم دي�ست مبنا�سم اجلور» (�ص.)5:
 �شيوع الظلم واجلور بعد انتهاء فرتة اخلالفة الر�شيدة،«املعايري انقلبت ر�أ�سا على عقب بعد انطواء حقبة اخلالفة
ال���ر����ش���ي���دة ،وحت����ول احل���ك���م يف الإ�����س��ل�ام �إىل ن���ظ���ام ك�����س��روي
قي�صري ،ي�ستلهم َع َ�سف الفراعنة وج��ور الأك��ا���س��رة وبط�ش
القيا�صرة» (�ص.)6:
 ظ��ه��ور ع��ل��م��اء ال�����س��ل��ط��ة ال��ذي��ن ا���س��ت��خ��دم ل��ه��م م�صطلحالفقهاء الر�سميون ،وم��ا نتج عنه م��ن فقه �سيا�سي ُي�شرعن
اال���س��ت��ب��داد« ،وق���د م���الأ ال��ف��ق��ه��اء ال��ر���س��م��ي��ون �أول��ئ��ك الظلمة
و�ساندوهم على بط�شهم� ..أفتعجب بعد �أن ت�سمع عندما هبت
ري��اح ما يعرف بالربيع العربي فتاوى تدين من يريدون �أن
ي��ت��ح��رروا م��ن رب��ق��ة ال��ظ��ل��م ..وحت��� ِّرم ح��ت��ى جم���رد االح��ت��ج��اج
ال�سلمي ...هذا ما فر�ضه الفقه ال�سيا�سي الذي �صيغ بعقول
ن�ش�أت يف هذا املحيط الذي ي�سوده الظلم واال�ستبداد ..فكانت
لأويل الهيمنة القاب�ضني على �أزمته �أتبع من الظل و�أخنع من
النعل» (�ص.)7-6:
 احلا�ضر لي�س مبعزل عن املا�ضي «النظر �إىل احلا�ضر الي�ستقيم �إىل با�ستقامة النظر �إىل املا�ضي» (�ص.)8:
ويو�صل الكتِاب القارئ �إىل ا�ستنتاج:
�أنَّ الأحداث التي حدثت �إبان موت عثمان -ر�ضي اهلل عنه-
وم��ا تالها �أ�شبه م��ا تكون بالربيع العربي ال��ذي اختلف مع
املنظومة الدينية الر�سمية التي حاربته ب�شرا�سة و�شنت �ضده
حمالت الت�شويه.
كما ي�ضع القارئ �أمام حقيقة:
�أن���ه مل ت��ن��ج��ح ت��ل��ك امل��وج��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ق��دمي��ة ���س��وى يف
تقدمي مناذج فردية ب�سيطة كانت منوذجا للعدالة ،فهل هذا
هو م�صري الربيع العربي احلايل؟
ق�سم �إىل ق�سمني:
والكتاب عزيزي القارئ قد ِّ
 الق�سم الأول :مظاهر اال�ستبداد. الق�سم الثاين :مواجهة اال�ستبداد.وهنا تلخي�ص له.
الق�سم الأول :مظاهر اال�ستبداد:
 -1انت�شار الظلم يف الأمم وقبول النا�س له :ذكر امل�ؤلف يف
الكتاب مناذج للتدليل على �أن انت�شار الظلم بو�سائل خمتلفة
يدفع النا�س لقبوله عند �شيوعه ،و�أك��د على «�أنَّ املت�أمل يف
�أح��وال الأمم ،يجد �أن انت�شار الظلم فيها ور�ضوخها له كان
نتيجة زي��غ العقول وان��ح��راف الأف��ك��ار ع��ن الفطرة وانقالب
امل��وازي��ن يف تلك الأمم؛ بحيث ت��رى القبيح ح�سنا واحل�سن
قبيحا واجل���ور ع��دال وال��ع��دل ج���ورا ،حتى ت�ستمرئ جماهري
النا�س الذل وت�ستعذب الهوان وتتقبل كل ما تلقاه من بط�ش
وتعانيه م��ن ح��رم��ان ،ف�لا تفكر يف ح��ق تطالب ب��ه �أو حرية
تتمتع بها يف احل��ي��اة؛ لأن��ه��ا ر�ضيت لنف�سها حياة العبودية،
فال تزال م�ستخذية للظامل تتقرب �إليه بكل ما يريده منها»
(�ص.)9:
ثم ي�أتي على �أن القيادات الروحية -كما �أ�سماها� -إح��دى
�أه���م ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ا�ستخدمت ل��ل�تروي��ج للظامل و�أف���رد لها

عنوان:
(�أ) ت�أثري القيادات الروحية على النا�س بالدجل ليتقبلوا
الظلم :وق���ال« :م��ن املعلوم �أن للقيادة ال��روح��ي��ة وال�سلطات
الدينية دورا فعاال يف تر�سيخ هذه املفاهيم يف نفو�س النا�س
حتى يتقبلوها وير�ضخوا لظلم الظاملني ،فما كانت القيادات
ال�سيا�سية اجلائرة لت�صل �إىل �أغرا�ضها على ج�سور يهي�ؤها
ال��ق��ادة ال��روح��ان��ي��ون ،ال ف���ارق يف ذل���ك ب�ين م��ا ك���ان يف الأمم
ال�����س��اب��ق��ة وم���ا رزئ���ت ب��ه ه���ذه الأم����ة و�إل��ي��ك ���ص��ورا م��ن ذل��ك»
(����ص ،)10:ثم ذك��ر العديد من الأمثلة ل��دى �شعوب خمتلفة
منها:
 الفراعنة:ومن حقبة الفراعنة �أتى مبثال غاية يف اجلمال وهو م�أخوذ
م��ن م��ذك��رات طبيب ف��رع��وين وال��ت��ي كانت �إح���دى مكت�شفات
�آث��ار عقبة الفراعنة ،وفيها روى قائال« :يقول (�سنوحي) يف
مذكراته :كنت �أم�شي يف �شارع من �شوارع م�صر ،و�إذا بالرجل
الوجيه ال�شريف الرثي املعروف (�إخناتوت) ملقى على الأر�ض
م�ضرجا بدمائه وقد قطعت يداه ورجاله من خالف وجدعت
�أنفه ،ولي�س يف بدنه مكان �إال وفيه طعنة رمح �أو �ضربة �سوط
وهو قاب قو�سني �أو �أدن��ى من امل��وت ،فحملته �إىل دار املر�ضى
وج���اه���دت ج��ه��ادا ع��ظ��ي��م��ا لإن���ق���اذه م��ن امل����وت ،وب��ع��د �شهرين
�أو �أك�ثر وعندما �أف��اق من غيبوبته ق�ص علي ق�صته قائال:
“لقد �أمرين الفرعون (�أمف�سي�س) �أن �أتنازل له عن كل �شرب
�أر����ض �أم��ل��ك��ه ،و�أن �أه��ب��ه �أزواج���ي وعبيدي وك��ل م��ا �أم��ل��ك من
ذهب وف�ضة فا�ستجبت ملا �أراد ب�شرط �أن يرتك يل داري التي
�أ�سكن فيها ،ومع�شار ما �أملك من الذهب والف�ضة لأ�ستعني
بها على �أودي ،فا�ستثقل فرعون هذا ال�شرط وا�ستوىل على
كل ما عندي ،ثم �أمر �أن يفعل بي تلك الأفاعيل ال�شنيعة و�أن
�أط���رح يف ال�شارع ع��اري��ا لأك���ون ع�برة مل��ن يخالف �أوام���ر الإل��ه
(�أمف�سي�س).
ودارت الأي���ام ..وم��ات الفرعون وح�ضرت مرا�سيم الوفاة
ب�صفتي ك��ب�ير الأط���ب���اء ،ف��ك��ان ال��ك��ه��ن��ة ي��ل��ق��ون خ��ط��ب ال���وداع
مطرين ال��راح��ل العظيم ..وي�ضيف (�سنوحي) وبينما كنت
�أ�صغي �إىل كالم الكهنة ودجلهم يف القول و�أن��دب حظ م�صر
و�شعبها امل�سكني ،وبينما كانت اجلماهري املحت�شدة جته�ش
بالبكاء� :سمعت رج�لا يبكي كما تبكي الثكلى ،فنظرت مليا
و�إذا �صاحب البكاء ه��ذا هو (�أخ��ن��ات��وت) املعوق العاجز الذي
ك��ان م�����ش��دودا على ظهر ح��م��ار ،و�أ���س��رع��ت �إل��ي��ه لأه��دئ��ه ،فقد
ظننت �أنه يبكي �سرورا وبهجة على وفاة ظامل ظلمه �إىل حد
امل��وت بالتعذيب ،ولكنه خيب �آم���ايل عندما وق��ع ن��ظ��ره علي
و�أخذ يقول :يا �سنوحي مل �أكن �أعلم �أن �أمف�سي�س كان عادال
وبارا ب�شعبه ،وها �أنا �أبكي لأنني حملت يف قلبي حقدا على هذا
الإله العظيم” (�ص.)12-10:
ثم علق ال�شيخ على ذلك قائال“ :نعم ،هكذا يفعل الت�ضليل
بعقول النا�س عندما ي�صدر من �أفواه من يتظاهرون بالدين
ويرفعون �شعاره” (�ص ،)13:وبعدها حملنا لنموذج �آخر وهو:
 �أباطرة الرومان:وكتب �سماحته“ :مل يكن خافيا على �أحد ما كان لأباطرة
ال��روم��ان م��ن وط����أة ال ت��ط��اق على ال�شعوب وعندما اعتنقوا

الن�صرانية مل يلبث البابوات �أن احتدوا معهم فرو�ضوا جلامح
وذللوا لهم ال�صعب” (�ص ،)13:وانتقل بعدها �إىل:
 �أباطرة الفر�س:ف���ق���ال“ :مل ي��ك��ن ال�����ش��ع��ب ال��ف��ار���س��ي وال�����ش��ع��وب الأخ����رى
الواقعة حتت نفوذ ال�سا�سانيني �أح�سن حاال من ال�شعوب التي
ك��ان��ت حتكم م��ن قبل �أب��اط��رة ال��روم��ان� ،إذ مل يكن للإن�سان
قيمه يف حكمهم� ،إال ما هو للحيوان الأعجم واجلماد امليت”.
(�ص )14 :وبعد �أن تتطرق لأهم ثالث ممالك �أو عقب عرفتها
الإن�سانية انتقل �إىل:
(ب) ن�سف الإ�سالم لهذه لأفكار اخلاطئة واملناهج الظاملة:
وفيه ذكر قائال“ :عندما ظهر الإ�سالم ن�سف هذه الأفكار
كلها و�أت��ى على ه��ذه النظم و�أق��ام النا�س على ق��دم امل�ساواة..
فقد قال تعاىل“ :يا �أيها النا�س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى
وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم
�إن اهلل عليم خبري” (احلجرات.)13:
وع��ن��دم��ا قب�ض اهلل ر���س��ول��ه �-صلى اهلل عليه و���س��ل��م� -إليه
قامت خالفة را�شدة كان هديها امتدادا لهدي النبوة فعمرت
الأر�ض بالعدل والإح�سان.
ويقول الداعية العالمة �أبو الأعلى امل��ودودي“ :ثم وجدت
اجل��اه��ل��ي��ة �سبيلها �إىل ال��ن��ظ��ام االج��ت��م��اع��ي الإ���س�لام��ي ،و�إن
تيارها اجل��ارف و�إن ح��اول عثمان �سده ببذل نف�سه ومهجته
�إال �أن����ه مل ي��ك��ف ،ث��م خ��ل��ف��ه ع��ل��ي ك���رم اهلل وج��ه��ه ،وا���س��ت��ف��رغ
جهده ملنع هذه الفتنة ،و�صيانة ال�سلطة ال�سيا�سية للإ�سالم
م��ن متكن اجلاهلية منها ،ولكنه مل ي�ستطع �أن ي��دف��ع هذا
االن��ق�لاب الرجعي املركو�س حتى ب��ذل نف�سه .فانتهى بذلك
عهد اخلالفة على منهاج النبوة” (�ص. )18-17:
ثم جاء ال�شيخ ليقول لنا �إن هذه العدالة مل ت�ستمر طويال
فقد مت:
(ج) انتقال احلكم من خالفة را�شدة �إىل �سلطة ا�ستبدادية:
ف��ج��اء فيما كتب “كانت م�س�ؤولية الأم���ة يف العهد الأول
تعود �إىل ما تختاره لقيادتها ،ويكون �أتقاها هلل و�أقواها على
�إدارة دفة �أم��ره��ا ...وبانحالل ذلك العقد وب��روز عهد جديد
طوي عن الأم��ة ما كانت تعهد وب��د�أت هذه املرحلة امل�شئومة
يف الأم���ة ب��وث��وب معاوية على اخل�لاف��ة الب��ت��زاز ال�سلطة من
اخلليفة ال�شرعي.
* تقتل ع��م��ارا الفئة الباغية وق��د قتله �أه��ل ال�شام وعلى
ر�أ�سهم قائد فئتهم معاوية.
* مغالطة احلقيقة ب�سب اخلليفة ال�شرعي�:سن ماوية لعن
علي ابن �أبي طالب على املنابر.
* ا�ستخالف معاوية ليزيد على رغم املهاجرين والأن�صار.
* حتول احلكم يف بني �أمية من �آل �سفيان �إىل �آل مروان :مل
ميهل اهلل يزيدا بعد هذه اجلرائم ...وبهالك يزيد كاد عهد
بني �أميه ينطوي ..وقد دانت كثري من الأقطار البن الزبري
كما ا�ستعرت �شرارات الثورة يف �أقطار �أخرى ..ولكن كان من
�أ�سباب ف�شل ه��ذه ال��ث��ورات �أنها مل تنتظم يف جبهة واح��دة..
ف�سادت فو�ضى ث��وري��ة �أدت �إىل �أن يك�شر الباطل متمثال يف
حكم م��روان وذريته” (����ص ،)64-26:وبهذا يكون قد �أجملنا
�أهم جاء يف الق�سم الأول من الكتاب.
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ــــــة ال�شيخ �أحمد بن حمد اخلليلي مفتي عام ال�سلطنة
�أما الق�سم الثاين؛ فهو:
** مواجهة اال�ستبداد:
وقد د�أب ال�شيخ على �إعطاء من��اذج على حماولة امل�سلمني
ت��غ�ير ح��ال��ة اال���س��ت��ب��داد ه����ذه ،ف��ذك��ر �أن :الأم����ة ق��ام��ت على
ب��ن��ي �أم��ي��ة و�أخ���ذ “ثورة ط��ال��ب احل��ق و�أب���ي ح��م��زة منوذجا”
(�ص)130:؛ فذكر قائال“ :ملا ف�شا يف الأمة الطغيان الأموي
مل تتلك�أ الأمة يف القيام عليهم وكان ممن قام عليهم احل�سني
ابن علي �سبط ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -وانتهت به
حماولته لال�ست�شهاد ،و�سار على نهجه حفيده زيد ابن علي
يف ع�صر ه�شام بن عبدامللك وانتهى به الأمر �إىل م�صري جده،
وكذلك قام عليهم ابن الزبري ،كما قامت جماعة من امل�سلمني
بقيادة عبدالرحمن بن الأ�شعث وك��ان فيهم �سعيد بن جبري
وعرفت هذه الثورة بثورة التوابني.
وقد ر�أيتُ �أن �أعر�ض هنا الثورة التي قادها الإمام عبداهلل
بن يحيى الكندي وقائده �أبوحمزة املختار ابن عوف ال�شاري
(����������ص )131-130:ث���م �أع���ط���ى ال���ق���ارئ ف��ك��رة ع���ن امل��ه��د ال���ذي
ترعرت فيه ثورة طالب احلق؛ فقال “جاءت ثورة طالب احلق
ثمرة من ثمار املمار�سات الدعوية التي توالها ق��ادة الدعوة
يف مرحلة الكتمان ،فقد �أن�����ش���أ الإم���ام �أبوال�شعثاء ج��اب��ر بن
زيد -رحمه اهلل -مدر�سه خا�صة تعنى ب�إعداد رجال يحملون
م��ع فقه ال��دي��ن ه��م��وم الأم���ة وحم��اول��ة �إ���ص�لاح م��ا ف�سد من
�أمرها .وقد لقي اهلل قبل �أن تتحقق �أمنيته يف االنت�صار للحق
واالنت�صار من الباطل ،و�إمنا �سلم القيادة من بعده لتلميذه
القائد املحنك م�سلم بن �أبي كرمية التميمي ،وقد ابتاله اهلل
تعاىل من ت�سلط احلجاج عليه و�إلقائه يف غياهب ال�سجون،
ومع �شدة الرقابة التي فر�ضت عليه بعد �إطالق �سراحه عمد
�إىل �سرداب يف الأر���ض فجعله مدر�سة له وك��ان من تالميذه
رادة ال��دع��وة يف ال��ي��م��ن وع��م��ان وخ��را���س��ان وق���د ت��رب��ى طالب
احلق اليمني املنبت و�أبوحمزة ال�شاري العماين يف مدر�سة �أبي
عبيدة” (�ص.)135-132:
ثم يذكر امتداد حركة طالب احلق �إىل احلجاز (�ص:)144:
ويذكر قائال “كانت حركة طالب احلق و�أب��ي حمزة ال�شاري
ت��ه��دف �إىل تغيري الأو���ض��اع م��ن الف�ساد �إىل ال�����ص�لاح و�أوىل
البقاع بذلك البقاع املقد�سة التي فيها بيت اهلل وما كان فتح
اليمن �إال تهيئة لذلك ،على �أن �أر�ض احلجاز مع طهرها رزئ
�أهلها بد�سائ�س ال�سيا�سة الأموية املنحرفة؛ فكانت خططها
حمكمة يف متييع �سكان احلجاز .ومع ذلك ،ف�إنَّ تعريف النا�س
مب��ب��ادئ ه��ذه احل��رك��ة على منابر احل��رم�ين م��دع��اة لو�صول
�صوتها؛ لأجل هذا جرد طالب احلق حملة للحجاز بقيادة �أبي
حمزة ال�شاري” (�ص .)155-144:ويعرج بنا �إىل:
 مواجهة �أبي حمزة و�أ�صحابه لأهل ال�شام (�ص:)167:وفيها ذكر “ما كان للطغاة يف ال�شام �أن ي�سكتوا على هذا
الأم��ر اجللل ال��ذي وق��ع باليمن واحل��ج��از؛ لهذا �أع��د م��روان
الطاغية ملواجهة هذه الفئة عدته وودع �أبو حمزة �أهل املدينة
قائال“ :يا �أهل املدينة �إنا خارجون حلرب مروان ف�إن نظهر
نعدل يف �أحكامكم ونحملكم على �سنه نبيكم ونق�سم بينكم،و�إن
يكن ما متنون لنا �سيعلم الذي ظلموا �أي منقلب ينقلبون”.
وبعدما �أبلى �أبوحمزة و�أ�صحابه ال�شراة بالء ح�سنا� ،أكرمهم
اهلل بال�شهادة” (�ص .)169-167:ثم بعد ذكر ال�شيخ كيف �أن
�أب��ا حمزة وق��ع ب�ين �شهادات املن�صفني واف�ت�راءات احلاقدين
(����ص :)173 :ك��ت��ب �سماحته “من ���ش���أن ال��ن��ا���س ال��ت��ب��اي��ن يف
مواقفهم بني �شاهد باحلق وجاحد له ،فال غرو مع هذا �إن
وجدنا النا�س يف �أمر حركة طالب احلق و�أب��ي حمزة ال�شاري
بني معجب بها وحاقد عليها ( ،)173وذكر حتت هذا العنوان
عددا من ال�شهادات.
ثم ب�َّي�نَّ من بعد ذل��ك كيف �أث��رت املدر�سة التي ينتمي لها
طالب احلق و�أبو حمزة يف ال�سيا�سة الإ�سالمية (�ص:)223:

وذك���ر �أنَّ “املدر�سة ال��ت��ي خ��رج��ت ط��ال��ب احل��ق و�أب���ا حمزة
و�أ�صحابهما هي مدر�سة عريقة يف الإ�سالم؛ فالفكر الإبا�ضي
ع��م��ي��ق اجل������ذور يف ال��ف��ك��ر الإ����س�ل�ام���ي وخ�ل�اف���ا ل��ل��م��ذه��ب�ين
الرئي�سيني ال�سني وال�شيعي ،ف�إنَّ الإبا�ضية هو املذهب الوحيد
ال��ذي حافظ ب���إ���ص��رار على نظام الإم��ام��ة على تطبيق مبد�أ
الإجماع والتعاقد .و�أقر العلماء الإبا�ضيون مراحل الإمامة
�أو حاالتها الأرب��ع :الكتمان ،ال�شراة ،الظهور ،الدفاع والتي
مل تلبث �أن حت��ول��ت ل��ق��واع��د ث��اب��ت��ة يف ال��د���س��ت��ور الإبا�ضي”
(�ص.)233-223:
ثم ذكر ال�شيخ مناذج حية و�صورا مثالية من احلر�ص على
العدالة االجتماعية عند �أبناء هذه املدر�سة (�ص :)239:و�أكد
“قد �ضرب الأئمة الذين �أختريوا لقيادة الأمة ممن ينتمون
�إىل هذه املدر�سة �أروع الأمثال يف العدل والإن�صاف والت�ضحية
بالنف�س وبراحة الدنيا ونعيمها؛ مثل:
 الإمام اجللندى بن م�سعود. �أبو اخلطاب املعافري. الأئمة الر�ستميون. الإمام الوارث ابن كعب. غ�سان بن عبداهلل اليحمدي. الإمام ال�صلت بن مالك. الإمام �سعيد بن عبداهلل. الإمام را�شد بن �سعيد اليحمدي. الإمام عمر بن اخلطاب اخلرو�صي. الإمام نا�صر بن مر�شد. الإمام عزان بن قي�س البو�سعيدي. الإمام �سامل بن را�شد اخلرو�صي. الإمام حممد بن عبداهلل اخلليلي” (�ص.)277-239 :ثم �أكد �سماحته �أنَّ املدر�سة الإبا�ضية ترف�ض الغلو يف الفكر
وال�سلوك (�ص ،)278:ثم ذكر �أن البد من كلمة �إن�صاف؛ فقال:
“�إن اخلوارج الغالة بغلوهم ت�شددت الأمة يف حماكمتهم على
جرمهم فبدعتهم و�ضللتهم ،وكان الإبا�ضية يف مقدمة الأمة
�إذ وقفوا منهم هذا املوقف ال�صارم” (�ص.)288:
ثم ع��اد بنا امل�ؤلف فيما �أف��رد له عنوان “عودة على بدء”
(����ص ..)323:ليعيدنا للربيع العربي والفقهاء الر�سميني..
ق��ائ�لا“ :بعد ه��ذا اال���س��ت��ط��راد الطويل ن��ع��ود لأ���ص��ل حديثنا
فيما �صاحب الثورات العربية من ت�ضارب الآراء وقد وجدنا
من ه�ؤالء من كان موقفه �صارما حتى يف امل�سريات ال�سلمية،

و�أعطوا احلكام الذين انبنى حكمه على نظام انتخابي -ولو
ك��ان �صوريا� -أن يخرجوا باحلكم �إىل نظام وراث��ي كما جاء
يف هذه الفتوى التي �صدرت من ال�شيخ حممود لطفي عامر
رئي�س جمعية �أن�صار ال�سنة املحمدية امل�شجعة للرئي�س امل�صري
ح�سني مبارك� ،أن يورث احلكم البنه جمال” (�ص.)323:
ومن ث َّم ي�ضعنا �أمام حقيقية وهي �أثر الطغيان الأموي على
الأمة يف ت�صورها وا�ضطراب معايريها (���ص)327:؛ فيقول:
“كانت احلقبة التي حكم فيها بنو �أمية كافيه لرت�سيخ فكرة
قبول الظلم والر�ضوخ له واال�ست�سالم للظاملني ،وكان لنفوذ
�سلطانهم وقوة بط�شهم وا�ستيالئهم على �أزمة الأمور وممالأة
الفقهاء الر�سميني لهم ت�أثري بالغ على عقلية اجلماهري من
النا�س لقبول هذه الأفكار املنحرفة (�ص.)327:
ويذكر ال�شيخ ب�أ�سى كيف �أنَّ انقالب م��وازي��ن الأم��ة حول
امل�ساوئ �أجم��اد (����ص :)335:ويدلل على ذل��ك بحادثة وقعت
�أمام عينه ،فقال“ :كنت يف زيارة للقطر العراقي العزيز وكان
مم��ا ت�سنى يل زي��ارت��ه مدينة ���س��ام��راء ،وك��ن��ت م��ع لفيف من
رجال الفكر والفقه وال�سيا�سة والأدب ،فاطلعنا على �آثار لبني
العبا�س من بينها بركة لل�سباحة ال �أذكر �أنني ر�أيت قبلها يف
�سعتها وعمقها وحتتها خنادق لإيقاد النار لت�سخني مائها �إبان
ال�شتاء .و�أخ��ذت الأريحية �أح��د الفقهاء ،فقال باعتزاز“ :ما
هذه العظمة للإ�سالم!!”.
فعجبت م��ن ه��ذا التفكري يف �أن عظمة الإ���س�لام تتمثل يف
ه���ذه ال�ب�رك���ة؛ ح��ي��ث ك��ان��ت ت�تراق�����ص اجل�����واري العاريات”
(�����ص .)336:ورمب���ا ك��ان��ت تلك ب��واب��ة لالنتقال �إىل العالقة
ب�ين ال�ت�رف وال��ت��ل��ف ال��ت��ي �أف���رد ل��ه��ا ع��ن��وان �����ص336:؛ فذكر
ال�شيخ قائال“ :ف�ساد املرتفني هو الذي ي���ؤدي لهالك الأمم
عندما تدعهم و�ش�أنهم ،وال تقب على �أيديهم من االنغما�س يف
الرتف؛ فالرتف طريق للتلف و�سبب يدفع �إليه” (�ص.)337:
ثم �صدمنا �سماحته ب�أنَّ الأمر مل ينته عند ف�ساد املرتفني
يف جمتمعات اال���س��ت��ب��داد ،ب��ل ت��ط�� َّور �إىل ر���س��وخ �إع��ج��اب الأم��ة
بامل�ستكربين يف الأر����ض؛ مما �أن�ساهم ما ذك��ره ال��ق��ر�آن فيهم
(���ص)341:؛ فقال“ :الرتبية القر�آنية والنبوية عطلت بقوة
منوذج اجلبارين حتى غدت �صورا حمنطة يف متاحف الت�أريخ.
و�إين لأرج��و من ق��ادة الفكر ورواد الإ�صالح يف هذه الأم��ة �أن
يعودوا بها �إىل املنهج الر�شيد” (�ص.)344:
ثم انطلق قائال �إنَّ رجال الإ�صالح ينادون الأمة مبا يحرر
تفكريها م��ن ه��ذه ال��ق��ي��ود والأغ��ل�ال (�����ص :)345:وه��ن��ا ذكر
“�إن دع��اة ال�صالح ورواد التفكري ال�سليم يف �أمتنا،هدتهم
الفطرة ال�سليمة �إىل دع��وة �أمتهم �أن تتحرر من ربقة �أفكار
تلك احلقبة ،منذ نكبت بالق�ضاء على اخل�لاف��ة الر�شيدة”
(�ص.)345:
وبعد ذلك ،كانت خامتة الكتاب التي جاء فيها“ :وقبل �أن
�أدع القلم ،ال بد يل �أن �أ�سجل �أن ما بثثته يف هذه الدرا�سة مل
يكن يل فيه ه��دف غري �إر���ض��اء اهلل تعاىل ،واحلر�ص على �أن
ت�صل احلقيقة للأمة فل�ست منحازا �إىل فئة من الأمة ،و�إمنا
�أح��م��ل ه��م الأم��ة كلها ،وال �أدع��و �إىل ر�أي طائفة م��ن النا�س،
و�إمن��ا �أدع��و �إىل كتاب اهلل تعاىل وال�صحيح الثابت من ال�سنة
واال�ستهداء بهدي ال�سلف ال�صالح ونبذ الع�صبية �إال للحق،
وعد الكراهية �إال للباطل .وما �أعظم فرحتي عندما جتتمع
الأمة على كلمة �سواء وحتكم كتاب ربها و�سنة نبيها �صلى اهلل
عليه و�سلم” (�ص.)351:
-----------------------◄ عدد �صفحات الكتاب� 375 :صفحة.
◄ �أق�سام الكتاب :ق�سمان.
◄ دار الن�شر :ال توجد.
◄ �سنة الن�شر1434 :هـ 2013 /م.
muna_s_2005@yahoo.com
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مقــــال

د.يو�سف البلو�شي

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

مراجعة لكتاب «التحدي الأعظم� :أخذ عـــــ

ه���ذا الكت���اب ُيع���د من �أ�شهر الكتب في ال�صحة العالمية و�أكثرها مبيعاً في الوقت الحا�ض���ر ،ذلك �أنّه يناق�ش التحديات الكبرى المتعلقة
بق�ضاي���ا �أخالقي���ات الط���ب والعدال���ة االجتماعية واالبتكار ف���ي الخدمات ال�صحي���ة ،ويقدم ر�ؤية محف���زة وغير م�سبوق���ة لتطوير المفهوم
والحل���ول المبتك���رة لل�صح���ة العالمية م���ن خالل ربط وتطبيق �أحدث التكنولوجي���ا المتعلقة بالدواء والغذاء بالق���رى النائية ،الأمر الذي
�سينعك�س �إيجاباً على حياة الب�شر ،وخ�صو�صاً في الدول النامية عبر ال�سنوات والعقود القادمة .يت�صدى لهذه التحديات الكبرى اثنان من
�أ�شهر المخت�صين في ق�ضايا الطب الب�شري و�أخالقياته واالبتكار في العلوم ال�صحية ،وهما الدكتور عبد اهلل داعر والدكتور بيتر �سينجر،
فما هي خلفيتهما الأنطولوجية؟.
ول��د ال��دك��ت��ور عبد اهلل داع���ر يف تنزانيا دار ال�����س�لام ،وهو
ذو �أ�صول مينية ورواب��ط عمانية .در���س الطب يف �أوغ��ن��دا ث ّم
�أك�سفورد� .ساهم يف ت�أ�سي�س كلية الطب يف جامعة الإم��ارات
العربية املتحدة ،وبعدها ب�سنتني �ساهم يف ت�أ�سي�س كلية الطب
يف جامعة ال�سلطان قابو�س وعمل فيها ما يقارب عقدا من
ال��زم��ن .ب��د�أ بعدها رحلته نحو الت�صدي ملواجهة التحديات
الكربى يف ال�صحة العاملية ،حيث ا�ستقر – وال يزال يف كندا.
يعمل �أ�ستاذا لل�صحة العامة واجل��راح��ة يف جامعة تورونتو،
ومدير الأخ�لاق��ي��ات والتجارة يف مركز ماكالخلن -رومت��ان
لل�صحة العامة ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املنا�صب يف منظمة
ال�صحة العاملية – املعهد الدويل لل�صحة العامة .ن�شر العديد
م��ن ال��درا���س��ات والكتب يف جم��ال �أخ�لاق��ي��ات الطب وال�صحة
العامة واجلراحة ونقل الأع�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل ح�صوله على
العديد من اجلوائز التقديرية العاملية من منظمة اليون�سكو
و�أك��ادمي��ي��ة العلوم ل��ل��دول النامية ( .)TWASق��دم داع��ر
ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات اال�ست�شارية للعديد م��ن احلكومات
وامل��ن��ظ��م��ات م��ث��ل م��ن��ظ��م��ة الأمم امل��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة وال��ي��ون�����س��ك��و يف جم���االت ال�����ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة واالب��ت��ك��ار
الطبي و�أخالقيات الطب.
�أم���ا ب��ي�تر �سينجر ف��ه��و ك��ن��دي ل��وال��دي��ن ه��اج��را م��ن املجر
�إىل ك��ن��دا يف ب��داي��ة اخلم�سينيات ،در���س ال��ط��ب وتخ�ص�ص يف
�أخ�لاق��ي��ات��ه .وه��و م��دي��ر م��رك��ز م��اك�لاخ��ل��ن-رومت��ان لل�صحة
العاملية ،والرئي�س التنفيذي للتحديات الكربى لكندا ،و�أ�ستاذ
الطب بجامعة ال�شبكة ال�صحية وجامعة تورنتو الكنديتني.
ق���دم �سينجر ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات اال���س��ت�����ش��اري��ة يف جم��ال
�أخ�لاق��ي��ات ال��ط��ب وال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ك��ل م��ن ���ص��ن��دوق بيل
وميليندا جيت�س اخل�ي�ري ،والأم��ان��ة العامة ل�ل�أمم املتحدة
وحكومة كندا .وله العديد من الدرا�سات العلمية وامل�ؤلفات
يف هذا املجال.
كتاب التحدي الأعظم ينطلق من مرتكز �أخالقي �أ�سا�سي
وهو “�أنّ حياة كل �إن�سان هي ذات قيمة متكافئة مع حياة � ّأي
�إن�سان �آخر يف � ّأي بقعة من الأر�ض” .بيد �أنّ امل�ؤلفني يواجهان
حقيقة مقلقة وهي �أنه برغم التقدم العلمي يف جمال العلوم
ال�صحية �إال �أنه ال يزال ه�ؤالء الذين يعي�شون يف العامل املتقدم
– غالباً يف الغرب – يتمتعون بالقدرة الهائلة يف مكافحة
الأمرا�ض ،ويتمتعون باحل�صول على �أف�ضل الغذاء وال��دواء،
يف حني �أن الب�شر الذين يعي�شون يف الدول النامية والفقرية
مي��وت��ون لأ���س��ب��اب تتعلق بنق�ص اخل��دم��ات وال��ع��ن��اي��ة الطبية
الأ���س��ا���س��ي��ة ،وع��ج��ز يف ت��وف�ير ال��ت��غ��ذي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة الب�سيطة.
لذلك؛ ف���إن داع��ر و�سينجر ي���أخ��ذان على عاتقهما لفت نظر
العامل �أجمع – �أفراداً وم�ؤ�س�سات وحكومات� -إىل خطورة هذه
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امل�شكلة “الأخالقية” ،و�إىل �ضرورة �أخذ زمام املبادرة لتنفيذ
م�سرى العدالة االجتماعية يف نطاق ال�صحة العاملية.
ووفقاً لداعر و�سينجر؛  %90تقريباً من الب�شر يعي�شون يف
املناطق الفقرية من العامل ،وبالتايل ف�إن حياتهم ب�شكل دائم
تقتطع مبقدار الن�صف ب�سبب الأمرا�ض املعدية مثل املالريا
والدرن ونق�ص املناعة (الأيدز) وغريها من الأمرا�ض التي مت
الق�ضاء عليها نهائياً يف الدول الغنية �أو ال�سيطرة عليها .كما
�أن الغالبية ال�ساحقة من ال�سكان يف العامل �أ�صبحوا عر�ضة
للأمرا�ض املزمنة مثل ال�سكري وارتفاع �ضغط الدم وت�صلب
ال�شرايني و�أم��را���ض القلب وال��ت��ي غالباً م��ا ت�سبب ال��وف��اة يف
الدول الفقرية� ،إذ ال يح�سن عالجها ورعاية املر�ضى امل�صابني
بها ب�سبب �سوء الأح��وال املعي�شية ب�شكل ع��ام .وي�ؤكد الكتاب
حقيقة �أنه وملدة عقود �أو �أكرث “�أن �أغلبنا قد تقبل هذا الو�ضع
كم�سل ّمات ب�أن حالة الالعدالة يف توزيع اخلدمات والرعاية
ال�����ص��ح��ي��ة ب�ين ال����دول ال��غ��ن��ي��ة وال��ف��ق�يرة ه��ي م�����ص�ير طبيعي
وحتمي” .وي��ط��رح ال��ك��ت��اب ت�����س��ا�ؤالت جريئة يف ه��ذا ال�����ش���أن:
هل حقاً ينبغي �أن يكون توزيع اخلدمات والرعاية ال�صحية
على ه��ذا النحو م��ن ال��ت��ف��اوت ب�ين ال���دول الغنية والفقرية؟
وهل هناك �أي دليل منطقي يحتم علينا تقبل �أن تكون �أعمار
النا�س يف الدول الفقرية والنامية �أق�صر من حياة نظرائهم
يف ال��دول الغنية واملتقدمة؟ وهل حقاً حياة الب�شر يف الدول
الغنية واملتقدمة �أكرث �أهمية من حياة من يعي�شون يف املناطق
الفقرية؟.
مل��ج��اب��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ال��ك�برى يف �أخ�لاق��ي��ات ال�صحة
العاملية؛ يع ّول امل�ؤلفان كثرياً على النتائج املب�شرة يف �أبحاث
علم اجل��ي��ن��ات امل��ت��ط��ورة ،وخ�صو�صاً على “م�شروع اجلينوم
الب�شري” ال��دويل ،الذي يتيح التعرف على خارطة اجلينات
التي يحتوي عليها الـ( )DNAالب�شري ومتوالية القواعد
الكيميائية ور�صدها يف �شكل قاعدة بيانات �ضخمة وابتكار
�أف�����ض��ل ال�����س��ب��ل ل��ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا والإف�������ادة م��ن��ه��ا يف ال��ق�����ض��اء على
الأمرا�ض املعدية واملزمنة وم�سبباتها .بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة
على تطوير �أح��دث التكنولوجيا الطبية للت�شخي�ص الطبي
امل��ن��ا���س��ب وحت��دي��د �أف�����ض��ل و�أجن����ع الأدوي�����ة وال��ع��ق��اق�ير وف��ق��اً
خلارطة اجلينات الب�شرية للمجتمعات ،عالوة على التعديل
الأن�سب للأغذية املتكاملة وال�شاملة للأطفال .الأم��ر الذي
من �ش�أنه �أن ي�ضاعف الفر�ص لتح�سني الرعاية الطبية لكل
الب�شر.
وخالل الرحلة الفكرية لف�صول هذا الكتاب؛ يقدم امل�ؤلفان
مراحل هذا امل�شروع العاملي منذ ن�ش�أة الفكرة وبناء النموذج
ال��ف��ك��ري ل�لاب��ت��ك��ار وم���ن ث��م ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش��روع لإن���ت���اج امل��ع��رف��ة
والتكنولوجيا واكت�ساب املهارات وجذب العقول املبدعة وك�سب

ت���أي��ي��د ال�سيا�سيني و���ص��ن��اع ال��ق��رار يف ال���دول النامية وج��ذب
ر�ؤو�����س الأم�����وال لإن�����ش��اء ���ش��راك��ات ف��ع��ال��ة ب�ين ال��ق��ط��اع ال��ع��ام
واخلا�ص يف �سبيل تطوير حلول من البيئة املحلية للمجتمع.
وق��د �أوردوا يف ه��ذا ال�����ش���أن �أف�����ض��ل الق�ص�ص الناجحة وغري
الناجحة ال�ستخال�ص الدرو�س امل�ستفادة يف �سبيل التغلب على
التحديات الكربى يف ال�صحة العاملية.
وب���الأخ���ذ يف االع��ت��ب��ار امل��ع��ط��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة
اخل��ا���ص��ة مب�����ش��روع “اجلينوم الب�شري” ال��ع��م�لاق؛ يت�ساءل
ال��ب��اح��ث��ان :م��ع وج���ود ه��ذه ال��ق��درات العلمية اخل��ارق��ة وغري
املعهودة؛ فكيف �ست�ستخدم هذه القدرات؟ هل لتطوير عقاقري
متطورة لزيادة حياة الب�شر يف الدول الغنية دون الفقرية؟ �أم
لال�ستفاد من فوائدها الهائلة والكامنة ل�سد احتياجات %90
من الب�شر يف ال��ع��امل؟ وي�صف داع��ر و�سينجر يف ه��ذا الكتاب
جهودهما الدولية املبذولة لتحقيق هدف �سام وهو ا�ستخدام
علم اجلينات احلديث لإعطاء الأطفال يف القرى النائية يف
�أفريقيا – �أو يف � ّأي مكان غري متقدم من العامل – الفر�صة
ليعي�ش حياة �سعيدة وطويلة مثل حياة نظرائهم يف نيويورك.
وق���د �أخ���ذ امل���ؤل��ف��ان ه���ذا ال��ه��دف ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م��ا م��ن منطلق
ع��ل��م��ي�-أخ�لاق��ي ،وه��م��ا بالفعل ي�ضعان ه��ذه اجل��ه��ود مو�ضع
املمار�سة والتطبيق ولي�س فقط للتنظري.
ويف احلقيقة �أن �أجمل ما يف هذا الكتاب �أنّه ال ُيغري النظرة
يف �أخالقيات الطب وح�سب؛ بل طريقة التفكري ال�سائدة يف
�أ���س��ل��وب اكت�شاف وا���س��ت��خ��دام وتطوير املعرفة والتكنولوجيا
من حيث �إنها يف ال�سابق مق�صورة على املجتمعات املتقدمة
والغنية ،و�أنها بالن�سبة للدول الفقرية ما هي �إال �ضرب من
ال�ت�رف .بيد �أنّ الباحثني يخالفان ه��ذا املنهج يف التفكري،
وي��ث��ب��ت��ان ب��ال��ت��ج��رب��ة وم���ن خ�ل�ال ال��ق�����ص�����ص ال��رائ��ع��ة يف ه��ذا
امل�شروع العاملي كيف �أمكن ل�صندوق “بيل وميليندا جيت�س
اخلريي” امل�ساهمة بالدعم امل��ايل (بقيمة تربو على ن�صف
مليار دوالر �أمريكي) مل�ساعدة الباحثني لتطوير �أجنع ال�سبل
والتكنولوجيا ملكافحة الأمرا�ض املعدية واملزمنة التي تفتك
بحياة الب�شر يف الدول الفقرية .كما �أن العلماء يف كاليفورنيا
و�أ�سرتاليا ولندن يقومون حالياً بتعديل اجلينات اخلا�صة
ب��ال��ب��ع��و���ض امل�����س��ب��ب��ة ل��ل��م�لاري��ا ل��وق��ف ان��ت�����ش��ار ه���ذا امل��ر���ض يف
ال��دول الأفريقية .ويف �سياتل الأمريكية يجري الآن تطوير
لقاحات مبتكرة للق�ضاء وال�سيطرة على الأم��را���ض املعدية
واملزمنة .وهذه اجلهود كلها تقع �ضمن اجلزء الأول من احلل
– اكت�شاف وتطوير املعرفة والتكنولوجيا� .أما اجلزء الثاين
ف�إنّه يتعلق بكيفية نقل هذه العلوم والتكنولوجيا التي �أوجدت
يف خمتربات البحوث حول العامل مبا�شرة �إىل �أيدي الفقراء.
يحكي هذا الكتاب – خالل ف�صوله الثمانية  -هذه الق�ص�ص
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ــــلوم �إنقاذ احلياة من املخترب �إىل القرية»
ال�شائقة يف هذا ال�ش�أن واملليئة بالتحدي والإجناز.
يبد�أ الف�صل الأول بتقدمي خلفية �أنطولوجية عن امل�ؤلفني
وال��دواف��ع التي حفزتهما لأخ��ذ زم��ام امل��ب��ادرة يف ه��ذا امل�شروع
العاملي .وب�أ�سلوب ال�سرد الق�ص�صي يروي هذا الكتاب ب�شيء
م��ن التف�صيل م�����س�يرة ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل داع���ر وق�����ص��ة وف��اة
�أخته الكربى يف تنزانيا مبر�ض املالريا يف عام  1997حينها
كان هو يعمل يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،ويف الوقت الذي
مل ي��ع��د م��ر���ض امل�لاري��ا م��ن الأم���را����ض ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا ال���دول
الغنية �أية �أهمية حيث ّ
مت الق�ضاء عليها ب�شكل نهائي .هذه
ال�صدمة �أث����ارت يف عقل داع���ر الكثري م��ن الأ���س��ئ��ل��ة املتعلقة
بعدالة الرعاية واخلدمات ال�صحية ،الأمر الذي دفعه لبدء
رحلته للتخ�ص�ص علمياً وعملياً يف م�شاريع �أخالقيات الطب
واالبتكار ونقل التكنولوجيا يف املجال الطبي.
يف حني يحكي بيرت �سينجر ق�صة وف��اة �أبيه ذي الأ�صول
املجرية يف ك��ن��دا بال�سكتة القلبية نتيجة لالجهاد العظيم
ل�سعيه لت�أمني م�ستقبل ابنه الوحيد .ويتحدث امل�ؤلفان عن
م�لاح��ظ��ات��ه��م��ا ح���ول امل��م��ار���س��ات غ�ير الأخ�لاق��ي��ة يف منظمة
ال�صحة العاملية ،حيث االحتياجات من الدرا�سات والبحوث
اخل���ا����ص���ة ب����ال����دول ال���ف���ق�ي�رة ي��ت��م جت��اه��ل��ه��ا يف ح�ي�ن ت��ع��ط��ى
الأولوية الحتياجات ال��دول الغنية واملتقدمة من الدرا�سات
وال��ب��ح��وث الطبية .وي��ج��ادل امل���ؤل��ف��ان ب���أن الأم��را���ض املعدية
�أدت �إىل خف�ض حياة الب�شر يف الدول النامية �إىل ن�صف عمر
نظرائهم تقريبا يف الدول املتقدمة ،كما �أن الأمرا�ض الناجتة
من �سوء التغذية يف ال��دول الفقرية تودي بحياة  1.8مليون
طفل دون اخلم�س �سنوات .وي�ؤكد الكتاب �أنّ امل�شكلة تفاقمت
ب�سبب �أنّ ال�شركات امل�صنعة للأدوية والعقاقري ال تركز على
ت�صنيع الأدوية املطلوبة للدول الفقرية ،ذلك �أن هذه الدول
ال ت�ستطيع تلبية قيمة كلفتها على الأقل .فعلى �سبيل املثال
من بني  1393عقارا دوائيا �أنتج يف الربع الأخ�ير من القرن
الع�شرين؛  16دواء فقط كان موجهاً للدول الفقرية .وحتى
و�إن مت تطوير �أدوي��ة ت�صلح ال�ستخدامها يف ال��دول النامية
والفقرية ف�إنها ت�أخذ وقتاً طويال لت�صل مل�ستخدميها يف هذه
الدول.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنّ ال��ف��ك��رة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ب��داي��ة داع��ر
و���س��ي��ن��ج��ر ه���ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ج��ل��ب ه����ذه ال��ع��ق��اق�ير �إىل ه��ذه
املجتمعات؛ �إال �أن��ه��م��ا ق��ام��ا بتغيري من���وذج االب��ت��ك��ار اخلا�ص
ب��ه��ذه املجتمعات ليكون �أك�ثر م��واءم��ة ملحتوى ه��ذه ال��دول.
ف��ب��دال م��ن �إج����راء ال��ب��ح��وث و�سل�سلة االب��ت��ك��ار يف امل��خ��ت�برات
العاملية يف ال��دول املتقدمة؛ تغري النموذج لإن�شاء خمتربات
وم���ع���ام���ل ب���ح���وث لإن����ت����اج ه����ذه امل���ع���رف���ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف
املجتمعات ال��ف��ق�يرة ،وت�شجيع م��واط��ن��ي ه��ذه ال���دول للعمل
على تطوير املعرفة و�إنتاج العقاقري والأجهزة واحللول التي
تخ�ص �صحة ه��ذه املجتمعات ،وتو�صيلها مبا�شرة ملريديها
ب�أ�سهل و�أ�سرع و�أرخ�ص الطرق .فرفعا �شعار “ املخترب البد
�أن يكون ج��زءاً من القرية” .ووفقاً لهذا الكتاب؛ ف�إنه البد
من تهيئة املجتمع الطالب للتكنولوجيا واالبتكار للتغيري،
و�أن هذا التغيري البد �أن يكون عميقاً وحقيقياً ،خ�صو�صاً و�أن
حجم التكنولوجيا وتطورها يتعلق ب�أحدث العلوم تقدماً مثل
“علم اجلينات”.
ً
وبعد تطوير النموذج القائم على “جعل املخترب ج��زءا من
القرية”؛ يحكي الف�صل الثاين م�سرية امل�ؤلفني يف جلب ر�ؤو�س
الأم��وال وامل�ستثمرين بغية �إقناعهم بتطوير هذا النموذج ،ومل

يكن الطريق �سه ً
ال يف البداية� .إال �أنهما الحقاً ا�ستطاعا �إقناع
�إدارة “�صندوق بيل وميليندا جيت�س اخلريي” باال�ستثمار يف هذا
امل�شروع مببلغ �أويل وقدره  200مليون دوالر �أمريكي ،ت�ضاعفت
الح��ق��اً لت�صل �إىل  450مليون دوالر .كما �أن حما�س م�ؤ�س�سي
ال�صندوق �شجع كال من ال�صناديق اخلريية الأمريكية والكندية
والربيطانية الحقاً على امل�شاركة يف هذا امل�شروع العاملي .وي�صف
ه��ذا الف�صل كذلك جميع عمليات حتديد التحديات ال�صحية
ال��ك�برى يف ال��ع��امل م��ن خ�لال �أ���س��ل��وب “ديلفي” مب�شاركة عدد
كبري من العلماء واملخت�صني يف الأمرا�ض املعدية لت�صل القائمة
�إىل عدد  14حتدياً �سميت فيما بعد بالتحديات الكربى لل�صحة
العاملية.
ثم ينتقل الف�صل الثالث ملناق�شة وحتديد التحديات الكربى
يف جمال الأمرا�ض املزمنة وقد ّ
مت كذلك ا�ستخدام نف�س الأ�سلوب
العلمي يف حتديدها وح�صرها .ذلك �أنها وبح�سب امل�ؤلفني �سبب
لوفاة �أك�ثر من  %60من الوفيات يف ال��دول الفقرية .حيث �إنّها
تتطلب الكثري من الرعاية الطبية غري املتوفرة يف هذه الدول
النامية الفقرية .وي�سرد الف�صل الرابع اجلهود التف�صيلية لإنتاج
التكنولوجيا والرتويج لها من خالل ا�ستقدام وجلب �أف�ضل
العقول املهاجرة من ه��ذه ال��دول الفقرية والنامية ،وحثهم
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة وت��ب��ن��ي ال��ب��اح��ث�ين م��ن دول��ه��م الأ���ص��ل��ي��ة والأخ���ذ
ب�أيديهم يف عمليات تبادل املعرفة والتدريب وتطوير الأداء.
�أما الف�صل اخلام�س فقد مت تخ�صي�صه ملناق�شة كيفية �إ�شراك
ال�شركات الدولية العابرة للقارات لال�ستثمار يف ت�صنيع العقاقري
والتكنولوجيا الطبية ت�صلح للدول الفقرية ،وتكون يف متناول
�أي���دي ال��ف��ق��راء يف ال��ق��رى النائية منها .ومل تكن ه��ذه اجلهود
موفقة �إىل حد كبري ،حيث ا�ستمرت هذه ال�شركات العمالقة يف
الرتكيز على اال�ستثمار لإنتاج العقاقري املنا�سبة للدول الغنية
من باب اجلدوى االقت�صادية .ولذلك ي�سلك امل�ؤلفان يف الف�صل

ال�����س��اد���س م�سلكاً مف�صلياً يف ه��ذا امل�����ش��روع م��ن خ�لال ت�شجيع
الأف����راد وال�����ش��رك��ات املحلية يف التمويل واال�ستثمار يف تطوير
العقاقري املنا�سبة للمجتمعات النامية وال��ف��ق�يرة ،بحيث يتم
ا�ستخدام منوذج �أعمال قائم على خف�ض الكلفة وتو�سيع كميات
البيع .وهنا ي�ضرب �أروع الأمثلة بق�صة جن��اح �شركة “�شانتا”
الهندية م��ث ً
�لا يف “وادي ح��ي��در �أب���اد للجينات” ،وك��ي��ف ط��ورت
ه��ذه ال�شركة عقاقري مل��ر���ض الكبد ال��وب��ائ��ي ب���أرخ�����ص الأث��م��ان.
ومل ت�ستطع يف البداية �أن تقنع ال�شركة البنوك لتمويل �إنتاج
هذه العقاقري ،وك��ادت �أن تفل�س ال�شركة ويغلق امل�شروع نهائياً
�إىل �أن قام معايل يو�سف بن علوي بن عبد اهلل الوزير امل�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون اخلارجية ب�سلطنة عمان باال�ستثمار يف هذه ال�شركة
مببلغ  1.2مليون دوالر متثل  %50من �أ�سهم ال�شركة .وفور �إنتاج
�أوىل العقاقري حققت ال�شركة �أرب��اح��اً منقطعة النظري نتيجة
جعل هذه العقاقري يف متناول العامة .والحقاً قام معايل الوزير
ببيع ح�صته م��ن ه��ذه ال�شركة �إىل م�ستثمر فرن�سي ومنه �إىل
�شركة فرن�سية عمالقة .والنتيجة غري امل�سبوقة هنا �أن �شركة
�أدوي���ة عمالقة م��ن دول��ة غنية ت�شرتي �أ�سهماً يف �شركة �أدوي��ة
من دولة نامية .الأمر الذي �شجع على تعميم هذه التجربة يف
�أماكن �أخرى من العامل.
ويجادل الف�صل ال�سابع يف مقولة �إن «ال��دول الغنية تتحكم
يف ال��دول الفقرية من خ�لال جعلها معتمدة عليها يف ا�سترياد
امل��ع��رف��ة وال�����دواء وال���غ���ذاء» ،وي��ث��ب��ت امل���ؤل��ف��ان �أن ه���ذه ال��ق��اع��دة
ميكن ك�سرها والتغلب عليها �إذا مت �إن��ت��اج امل��ع��رف��ة وتطويرها
وا�ستخدامها حمليا وت�صديرها من بعد �إىل اخل��ارج .ذل��ك �أنه
ال ميكن �أن جتلب حلو ًال عاملية حلل م�شكالت حملية .كما ي�ؤكد
امل�ؤلفان على هذه النتيجة م�ستخل�صني الدرو�س امل�ستفادة من
هذه امل�شاريع احليوية بغية حتقيق العدالة االجتماعية يف نطاق
ال�صحة العاملية.
الكتاب رغم كرب حجمه �إال �أنه فعال �شائق وجدير باالطالع
ويقدم فكرة �أ�صيلة ،ويناق�ش حتدياً عاملياً ملحاً .كما �أنه مثال
رائ��ع لتداخل العلوم والتخ�ص�صات ،حيث يتداخل علم الطب
وال��ع��ل��وم احل��ي��وي��ة و�إدارة االب��ت��ك��ار وري���ادة الأع��م��ال .وق��د تكمن
�أه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب يف �أن���ه ي��ق��دم جت���ارب عملية وق�����ص�����ص جن��اح��ات
و�إخ��ف��اق��ات على ح��د ���س��واء ل�ل�إف��ادة منها على �أي��ة ح��ال .بيد �أن
هذا الكتاب تناول تلك الق�ص�ص ب�شيء من االقت�ضاب وياحبذا
لو �أن��ه �أف��رد لهذه الق�ص�ص املزيد من ال�شرح ،حيث �أن��ه يخيل
للقارئ �أن املحتوى االجتماعي واالقت�صادي لهذه الدول النامية
هو موحد� ،إال �أنه من امل�ؤكد �أنه لي�س كذلك .فم�شاريع الريادة
االجتماعية و�إن اتفقت على املبادئ �إال �أنها ال ميكن �أن تتفق على
التطبيق ،ولفهم هذه املمار�سات يتعني فهماً �شمولياً لبيئة تلك
امل�شاريع وبع�ض اخل�صائ�ص النف�سية وال�سمات ال�شخ�صية لرواد
الأعمال الأكادمييني الذين �أخذوا بزمام تلك املبادرات الناجحة
منها وغري الناجحة على حد �سواء.
---------ت�أليف :د.عبد اهلل داعر و د.بيرت �سينجر
�سنة الن�شر2011 :
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ع���دد ال��ف�����ص��ول وال�����ص��ف��ح��ات :ي��ق�����س��م ال��ك��ت��اب �إىل مقدمة
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«مفتاح الباحث» �إىل ذخائر الرتاث الفكري العماين ل�سلـــــ

مِ نْ َب نْي الكتب العمانية التي �صدرت هذا العام 2015م :كتاب
«مفتاح الباحث �إىل ذخائر الرتاث الفكري العماين» ،للباحث
كتاب يعطي
�سلطان بن مبارك بن حمد ال�شيباين ،وهو بر�أيي ٌ
�صورة وا�ضحة وجلية عن احلياة الثقافية ال ُعمانية القدمية،
وتتجلى يف م��ئ��ات املخطوطات ال��ت��ي كتبها مثقفون �أ�صبحوا
بعد ذل��ك من م�شاهري العلماء والأدب���اء واملفكرين ،وبع�ضهم
مغمورون؛ حيث مل ينالوا كغريهم حظا واف��را من ال�شهرة،
ب�سبب اختفاء م�ؤلفاتهم ،واهتمام الأجيال الالحقة مب�ؤلفات
دون غريها.
� ...إ َّن كتاب «مفتاح الباحث» يعطي �صورة تف�صيلية ومق َّربة
عن تلك احلياة الفكرية لعلمائنا وفقهائنا و�أدبائنا العمانيني؛
فقد كتبه الباحث عن خربة ودراي��ة بهذا الفن ،وعن ا�شتغال
حقيقي بعلم امل��خ��ط��وط��ات ،وال��ب��اح��ث �سلطان ال�شيباين يعد
اليوم يف �صدارة ال�شباب املهتمني بعلم املخطوطات ،وهو علم
وتخ�ص�ص م�ستقل ب��ذات��ه ،ا�شتغل به يف حياته ،حتى ا�ستطاع
�أن يلم بكل مكنونات وذخائر الرتاث العماين التي ن�سمع عنها
والتي ال ن�سمع ،ليخرج هذا العام بكتاب «مفتاح الباحث» ،وهو
حلقة �أوىل من �سل�سلة دهليز ال�تراث العماين ،ال�صادرة عن
ذاك��رة ع��م��ان ،وب��ر�أي��ي ف���إ َّن ك��ل م��ن يهتم بعلم ال�تراث الثقايف
وال��ف��ك��ري «امل��خ��ط��وط��ات»� ،سيجد يف ه��ذا ال��ك��ت��اب مفتاحا يلج
من خالله دهاليز غام�ضة �ستتفتح �أمامه ،وك�أنه ي�سري فيها
مب�صباح منري ال ينطفئ.
ويت�ألف كتاب «مفتاح الباحث» من ت�سعة ف�صول متتابعة،
تطول وتق�صر بح�سب م��ا يتفرع ع��ن ك��ل ف�صل .ويف بدايته،
ن���ق���ر�أ مت��ه��ي��دا ح����ول م��ف��ه��وم ال��ت��راث ال��ف��ك��ري ال���ع���م���اين ،ثم
ي�أخذنا الكاتب �إىل تف�صيل لبع�ض مفردات ال�تراث و�أعالمه
ونقلته ومو�ضوعاته وظ��واه��ره ،ث��م يقدم خال�صة خربته يف
خدمة ال�تراث الفكري العماين ،وتتمثل يف جمعه و�صيانته
وفهر�سته ودار���س��ت��ه وحتقيقه وطباعته ون�����ش��ره .ويف ختامه
يقدم مقرتحات من �أج��ل �إ�شاعة ثقافة املخطوط يف املجتمع
العماين ،وتتمثل يف حديث تف�صيلي عما �أ�سماه بالثقافة املادية
واملعنوية للمخطوط.
كتاب «مفتاح الباحث» � َ��ص��دَر ع��ن «ذاك���رة ع��م��ان» ،وال يزيد
عدد �صفحاته على � 206صفحات ،من بينها � 30صفحة م�سردة
ل��ق��ائ��م��ة امل�����ص��ادر وامل����راج����ع ،و��� 46ص��ف��ح��ة خ�����ص�����ص��ه��ا ل��ع��ر���ض
���ص��ور �أه���م امل��خ��ط��وط��ات ال��ت��ي ت��ن��اول��ه��ا ال��ب��اح��ث ب��ال��درا���س��ة� ،أو
�أ�شار �إليها يف �سياق ف�صول الكتاب ،وعددها � 64صورة ملونة
وبديعة ا�ستخرجها من خمطوطات متنوعة� .أم��ا امل�تن فيقع
يف � 110صفحة ،يفتح ب��ه املغاليق ال�صعبة التي ي�صعب على
الباحث �أن يلج �إليها �إال من خالله ،ولدى الباحث ال�شيباين
م��ن املخطوطات م��ا لي�س ل��غ�يره ،وه��ذا م��ا ي���ؤك��ده يف مقدمة
ال��ك��ت��اب؛ ح��ي��ث ي��ق��ول :ه���ذه ال��درا���س��ة حت���اول الإمل����ام بق�ضايا
ال�تراث العماين ،وحتى تكون �أكرث واقعية عمدت �إىل حترير
قائمة ت�شمل «ع�شرة �آالف خمطوط عماين» ،باقية �إىل اليوم،
واملخطوط العماين هنا ي�شمل ك َّل خمطوط خلفه العمانيون؛
���س��واء ك��ان م��ن ت�أليفهم �أو م��ن ت�أليف غ�يره��م ،وك��ان باقيا يف
حدود عمان �أم خرج منها ،وهي قائمة مت انتقا�ؤها بعناية من
بني �آالف املخطوطات ،لتعطي بعد م�سحها �صورة عن واقع
الرتاث العماين.
وم��ن ه��ذه اخل�برة يف نب�ش املخطوطات ،يقدم لنا الباحث
���س��ل��ط��ان ال�����ش��ي��ب��اين خ�ل�ا����ص���ة ����س���ن���وات ط���وي���ل���ة م����ن ال��ب��ح��ث
واال���س��ت��ق�����ص��اء يف «ع�����ش��رة �آالف خم��ط��وط» ع��م��اين ،ق��دم فيها

�أف��ك��ارا ميكن �إ�سقاطها وتعميمها ب�صورة تقريبية على باقي
ذخائر الرتاث الفكري.
مفردات الرتاث الفكري العماين
ويف ف�صل «مفردات الرتاث الفكري العماين» ،يقدِّم الباحث
قائمة من ع�شرة �آالف خمطوط ،بلغ جمموع �آث��ار العمانيني
فيها بدون املكرر  1942خمطوطا ،وجمموع �آثار غري العمانيني
املحفوظة يف ع��م��ان باملكرر  760خمطوطة ،وجم��م��وع الن�سخ
املخطوطة املكررة من �آث��ار العمانيني بلغت  7298خمطوطة،
وم��ع وج��ود ه��ذه القائمة �إال �أن ال��رق��م ميكن �أن يكرب لي�صل
�إىل  30ورمبا �إىل � 50ألف خمطوط ،وهو بح�سب الباحث رقم
�آخ��ر يطمئن �إىل وج���وده ،وه��ذا الكم الهائل من املخطوطات
يك�شف عن تنوع يف �أ�ساليب الكتابة والت�أليف؛ فهناك كما ي�سرد
الباحث :اجل��واب��ات وال��ف��ت��اوى� ،أو م��ا يعرف بكتب «ال��ن��وازل»،
وهو من �أق��دم الأ�ساليب ،كما يف جوابات الإم��ام جابر بن زيد
(ت93 :هـ).
وم��ن �أ�شكال الت�أليف القدمية :كتب «اجل��وام��ع الفقهية»،
وه��ي م�صنفات حت��ت��وي على جمع ا�ستق�صائي مل�سائل فقهية
م��ع التعليق عليها ،و�إب����داء ال����ر�أي فيها ،م��ن �أ���ش��ه��ره��ا جامع
مو�سى بن علي (ق3هـ) ،وجامع ابن جعفر (ق3هـ) ،وجامع �أبي
احلواري (ق3هـ) ،وجامع ابن بركة (ق4هـ) ،وجامع الب�سيوي
(ق4هـ) ،وجامع �أبي قحطان (ق4هـ).
ومن �أ�شكال الت�أليف �أي�ضا :احلوا�شي واملعلقات والزيادات،
وكذلك املنظومات العلمية؛ �سواء �أك��ان��ت ق�صائد �أم �أراج��ي��ز،
و�أ�شهرها كتاب «الدعائم» لأحمد بن الن�ضر ،و�أرج��وزة «داللة
احل��ي�ران» لل�صايغي ،و�أرج�����وزة «ج��وه��ر ال��ن��ظ��ام» ل��ن��ورال��دي��ن
ال�ساملي ،و�أرج��وزة «�سال�سل الذهب» ،وهي مو�سوعة كبرية يف
الفقه يفوق عدد �أبياتها على � 120ألف بيت .ومل يقت�صر النظم
العلمي على الفقه فقط ،بل �شمل العلوم التجريبية كالفلك
وعلم البحار والطب ،ومقطوعات يف الو�صفات الطبية.
ومن �أ�شكال الت�أليف لدى العمانيني كتابة «ال�سري» تبحث
يف الق�ضايا التي ت�شغل بال النا�س وقت كتابة ال�سرية ،وكذلك

ك��ت��ب ال���ق���راءات وف�����ض��ائ��ل ال�����س��ور والآي����ات يف ج��ان��ب التف�سري
وع��ل��وم ال���ق���ر�آن ،وك��ت��ب ال��رواي��ة و���ش��روح��ه��ا ،وك��ت��ب امل��ن��اظ��رات
الكالمية والأمايل ،واملعاجم واملرا�سالت واملطارحات الأدبية،
وكتب الرحالت واحلوليات والرتاجم ،والو�صفات واملجربات،
واحلكم واملواعظ ،والزهديات والن�صائح...وغريها.
كما عرف لدى العمانيني بكتب املو�سوعات العلمية املطولة؛
م��ن بينها :كتاب حممد ب��ن حمبوب القر�شي (ق3ه���ـ) ،ويقع
يف  70ج����زءا ،وك��ت��اب اخل��زان��ة لب�شري ب��ن حم��م��د ب��ن حمبوب
القر�شي (ق3ه��ـ) ،يقع يف  70ج��زءا ،وكتاب ال�ضياء ل�سلمة بن
م�سلم العوتبي ال�صحاري (ق5هـ) ،يقع يف  24جزءا ،وهو كتاب
مطبوع ،وكتاب الكفاية ملحمد بن مو�سى بن �سليمان الكندي
(ق6ه���ـ) ،يت�ألف م��ن  51ج���زءا ،وك��ت��اب ب��ي��ان ال�شرع ملحمد بن
�إب��راه��ي��م ب��ن �سليمان ال��ك��ن��دي (ق6ه����ـ) ،ي��ت���أل��ف م��ن  71ج��زءا،
وكتاب امل�صنف لأحمد بن عبداهلل بن مو�سى الكندي (ق6هـ)،
وكتاب التاج لعثمان بن �أب��ي عبداهلل الأ�صم العزري (ق7ه��ـ)،
من  51جزءا ،وكتاب منهج الطالبني وبالغ الراغبني خلمي�س
بن �سعيد ال�شق�صي (ق11ه��ـ) ،يت�ألف من  20ج��زءا ،وهو كتاب
مطبوع ،وكتاب قامو�س ال�شريعة جلميل بن خمي�س ال�سعدي
(ق13هـ) ،يت�ألف من  90جزءا ،وقد طبع من  20جزءا الأوىل،
ومن هذه املو�سوعات ا�شتهر لدى العمانيني �أربعة فقط ،وهي
بيان ال�شرع وامل�صنف ومنهج الطالبني وق��ام��و���س ال�شريعة،
حيث يبلغ عدد �أجزائه جميعا  222جزءا� .أما جمموع ن�سخها
اخلطية امل��ر���ص��ودة يف القائمة اخل��ا���ص��ة بالباحث فهو 1212
ن�سخة.
�أعالم الرتاث الفكري
ويف الف�صل الثالث ،يقدِّم الباحث ع�صارة جهده يف ت�صنيف
وفهر�سة املخطوطات ،وم��ن خالله يجيب ع��ن ���س���ؤال �صعب،
وه���و :ك��م ع��دد امل���ؤ ِّل��ف�ين العمانيني ع�بر ال��ع�����ص��ور؟ وك��م ع��دد
امل���ؤ َّل��ف��ات ال��ت��ي ت��رك��وه��ا؟ و�أي امل���دن ال��ع��م��ان��ي��ة ع��رف��ت ب���أك�ثر
امل�ؤلفني �إليها انت�سابا؟ وم��ن الوا�ضح �أ َّن الإج��اب��ة عن �أ�سئلة
كهذه تبدو �شبه م�ستحيلة ،ولكن من خالل القائمة التي ا�شتغل
عليها ا�ستطاع الباحث ال�شيباين �أن يتو�صل �إىل نتيجة وا�ضحة
وحم���ددة؛ لذلك فهو يقدم يف «مفتاح الكاتب» ه��ذه النتيجة
حت�صل عليها ،حيث يبلغ عدد امل�ؤلفني العمانيني1624 :
التي َّ
م ؤ� ِّلفا ،من بني 2130 :عاملا تركوا لنا � 1942أث��را عِ لميا ،ومن
حيث التق�سيم اجلغرايف ف�إن مدينة نزوى تتبو�أ املرتبة الأوىل
يف ع���دد امل���ؤل��ف�ين املنت�سبني �إل��ي��ه��ا ،يبلغ ع��دده��م  424م���ؤ ِّل��ف��ا
(�شخ�صا له �أثر علمي) ،تليها �إزكي ( )162م�ؤ ِّلفا ،ثم ت�شرتك
بهال و�سمائل يف املرتبة الثالثة 144( ،م���ؤ ِّل��ف��ا لكل منهما)،
�أما زمانيا ف�إنه من البديهي �أن يقل عدد امل�ؤلفني يف الع�صور
املتقدمة؛ حيث مل يظهر يف القرن الهجري الأول �سوى ثالثة
فقط؛ ه��م( :الأئ��م��ة جابر ب��ن زي��د الأزدي ،و���س��امل ب��ن ذك��وان
ال��ه�لايل ،و���ص��ح��ار ب��ن العبا�س ال��ع��ب��دي) ،ث��م يت�صاعد العدد
ليبلغ ذروته خالل الفرتة من (1350-1250هـ).
�أما عن �أ�شهر امل�ؤلفني العمانيني يف هذه الفرتة ،فهم ال�شيخ
نا�صر بن �أبي نبهان اخلرو�صي (ت 1262هـ) ،وال�شيخ �سامل بن
�سعيد ال�صايغي (ت :بعد 1250ه��ـ) ،وال�شيخ جم ِّيل بن خمي�س
ال�����س��ع��دي (ت 1278ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ م��و���س��ى ب��ن عي�سى الب�شري
(ق13ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ �سعيد ب��ن خ��ل��ف��ان اخلليلي (ت 1287ه����ـ)،
وال�شيخ نورالدين ال�ساملي (ت 1332ه���ـ)� ،إىل جانب ع��دد من
علماء عمان يف زجنبار من مثل ال�شيخ حممد بن علي املنذري
(ت 1286ه�����ـ) ،وال�����ش��ي��خ �أب��وم�����س��ل��م ن��ا���ص��ر ب��ن ���س��امل البهالين
الرواحي (ت 1339ه��ـ) وال�شيخ �سيف بن نا�صر اخلرو�صي (ت
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ـــــطان ال�شيباين ..درا�سة تطبيقية على � 10آالف خمطوطة عمانية
1341ه��ـ) ،ويف الع�صر احلديث يت�صدر ال�شيخ �سامل بن حمود
ال�سيابي (ت 1414هـ) قائمة امل�ؤلفني العمانيني من حيث غزارة
الإن���ت���اج؛ �إذ ج���اوزت �آث����اره العلمية ع��دد الت�سعني ب�ين ر�سالة
موجزة ومنظومة �صغرية ،وكتاب متو�سط ،ومو�سوعات ذات
�أج��زاء متعددة ،وله قائمة بامل�ؤلفات النرثية والنظمية ،وبال
�شك ف�إن هذا العدد لي�س نهائيا ،ولعل الزمان يجود بك�شوفات
جديدة تك�شف غزارة الإنتاج العلمي والفكري العماين.
الن�ساخَ ..نقَلة الرتاث الفكري
َّ
ويف ف�����ص��ل مُ �����س��ت��ق��ل ،ي��ت��ن��اول ال��ب��اح��ث ���س��ل��ط��ان ال�����ش��ي��ب��اين
احل��دي��ث ع��ن �أول��ئ��ك اجل��ن��د امل��ج��ه��ول�ين ،وه��م الن�ساخ �أو نقلة
ال��ت��راث ال��ف��ك��ري ،وال���ذي���ن ع��ل��ى �أي��دي��ه��م ب��ق��ي ال��ع��ل��م وب��ق��ي��ت
امل�ؤلفات متناقلة من قرن �إىل �آخر ،عملوا ما ي�شبه اليوم عمل
دور الن�شر ،فخ َّرجوا �أ َّمات املخطوطات التي حفظتها �أقالمهم
وحمابرهم من ال�ضياع.
و�إذا ك��ان بع�ض الن�ساخ كما ي�ستهل الباحث ف�صله طم�سوا
بح�سن نية -هوية امل�ؤلف� ،إال �أن �أكرثهم كان لهم الف�ضل يفبقاء امل�ؤلفات التي ظهرت بخط �أنيق ،ي�ؤكد على براعة النا�سخ
وت�ضلعه بفن الكتابة ،وظاهرة الن�سخ انتع�شت ب�شكل ملحوظ
يف ال��ق��رن التا�سع ال��ه��ج��ري/اخل��ام�����س ع�شر امل��ي�لادي ،ولأن��ه��ا
�أ�صبحت ظاهرة وعلما وفنا وحرفة ،ال يجيدها �إال من �أوتي
ح�سن اخل��ط وال��ق��درة على الن�سخ ب��ت���ؤدة و�أم��ان��ة ،فقد ناق�ش
الفقهاء يف م�صنفاتهم م�سائل ك��ث�يرة تتعلق ب���أح��ك��ام الن�سخ،
كحكم �أخذ الأجرة على الن�سخ ،وحكم �إقامة النا�سخ يف امل�سجد
للكتابة ،وا�ستعمال م�صابيح امل�ساجد لال�ست�ضاءة عند الن�سخ،
وح��ك��م ت�����ص��وي��ر ال�����ص��ور وال��ر���س��وم��ات ،وط��ري��ق��ة تقييد ت��اري��خ
ال��ن�����س��خ...وغ�يره��ا م��ن امل�����س��ائ��ل املتعلقة ب��ه��ذه ال��ف��ن اجل��م��ايل
واالحرتايف.
وع��ل��ى م�� ِّر ال��ت��اري��خ ،ق��ام بع�ض الأئ��م��ة بت�أ�سي�س خ��زان��ات يف
دار الإم���ام���ة لن�سخ امل��خ��ط��وط��ات؛ م��ن ب��ي��ن��ه��ا :خ��زان��ة الإم���ام
نا�صر بن مر�شد اليعربي (1059-1034ه��ـ) ،التي �أ�س�سها لن�سخ
امل��خ��ط��وط��ات ،تبعه ب��ع��د ذل��ك بقية �أئ��م��ة ال��ي��ع��ارب��ة ،خ�صو�صا
الإم��ام بلعرب بن �سلطان بن �سيف (1090ه���ـ1104-ه���ـ) ،الذي
افتتح مدر�سة يف ح�صن يربين (ج�بري��ن) ،و�أحل��ق بها مكتبة
وا���س��ع��ة ،وك��ذل��ك احل���ال بالن�سبة ل�ل�إم��ام حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل
اخلليلي (1338ه����ـ1104-ه����ـ) ،حيث ك��ان يحث امل��و���س��ري��ن ،ويف
زجنبار ا�شتهر ال�سلطان برغ�ش بن �سعيد بن �سلطان (1287هـ-
1305هـ) ،حيث ن�سخت خلزانته الكثري من امل�ؤلفات التي تتميز
بح�سن خطها وج���ودة ورق��ه��ا وك�ث�رة زخ��ارف��ه��ا .وه��ن��اك �أف���راد
�أنفقوا �أموالهم يف متويل الن�سخ ،نا�شئ عن اهتمامهم بالعلم
وحب اقتناء الكتب.
ث��م ي��ت��ح��دث ال��ب��اح��ث ع��م��ا ي��ن��ف��رد ب��ه اخل��ط ال��ع��م��اين؛ حيث
�إ َّن��ه يجمع ب�ين الن�سخ والثلث ،ومييل �أحيانا �إىل خ��ط الثلث
ال��ق��دمي ،وال��ل��ون الأ����س���ود ه��و ال�����ش��ائ��ع ا���س��ت��ع��م��ال��ه ،م��ع حتمري
ر�ؤو���س املو�ضوعات� ،أم��ا عالمات الرتقيم فلم تظهر كثريا يف
املخطوطات� ،سوى دائرة �صغرية ت�ستعمل للف�صل بني اجلمل.
الدائرة واحلرد والقلم
�أم����ا ال�����ص��ورة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��خ��ط��وط ال��ع��م��اين ،ف��ت��ب��د�أ غالبا
ب��دائ��رة ك��ب�يرة محُ َ �� َّم��رة ،يكتب عليها ع��ن��وان امل��خ��ط��وط ،تليها
فهر�سة �شاملة ملحتوياته ،ثم ن�ص الكتاب ،لينتهي املخطوط
ب َ��ح�� ْرد امل�تن ،وه��و عبارة عن مثلث قاعدته �إىل الأع��ل��ى ور�أ�سه
�إىل الأ���س��ف��ل ،يت�ضمن بيانات الن�سخ التي ت�شمل على عنوان

الكتاب وتاريخ ن�سخه ومكان ن�سخه �أحيانا ،وا�سم نا�سخه ،وا�سم
املن�سوخ له.
�أما القلم العماين ،في�صنع عادة من لب اجلريد الأخ�ضر،
والأقالم الق�صبية ،و�أقالم �شجرتي احللف والعقار .ثم يف�صل
ال��ب��اح��ث ع��ن الأدوات الأخ����رى ال��ت��ي ي�ستخدمها ال��ن��ا���س��خ يف
حرفته هذه ،كاحلرب �أو املداد الذي ي�صنع حمليا عادة بجميع
�ألوانه.
وهناك م�ساعدون ملهنة النا�سخ ،من �أمثال الو َّراق وهو بائع
ِّ
وامل�سطر ،وهو من يهيئ املخطوط
الورق �أو جالبه من اخلارج،
للكتابة عليه بت�سطري ورق���ه وحت��دي��د ح��وا���ش��ي��ه ،وامل��ق��اب��ل �أو
املعار�ض وه��و من يراجع املن�سوخ على �أ�صله ،ثم املُج ِّلد وهو
من يقوم بقطع ال�صفحات ب�شكل مت�ساو ،مع �ضم ملزماتها
بخيط رفيع.
وي�����س�تر���س��ل ال��ب��اح��ث يف ح��دي��ث��ه ع��ن �أ���ش��ه��ر ال��ن�����س��اء ال�لائ��ي
ا���ش��ت��ه��رن ب��ح�����س��ن اخل���ط ع��ل��ى م��ر ال���زم���ان ويف خم��ت��ل��ف امل��دن
العمانية ،وممن ا�شتهر بح�سن اخلط ومتكنه منه ،ودور بع�ض
العلماء يف �إح��ي��اء ال�ت�راث ال��ع��م��اين ،ون�سخ امل��خ��ط��وط��ات ،من
�أمثال ال�شيخ عامر بن خمي�س املالكي ،و�أما �أمكنة الن�سخ فلم
ي�ستنكف العمانيون عن الن�سخ يف �أي مكان يكونون فيه ،بل �إن
كل �أر�ض عا�شوا فيها �شهدت مزاولتهم لهذه احلرفة.
ويلفت الباحث �سلطان ال�شيباين �إىل �أن عوادي الزمان �أفنت
�أ�ضعاف ما �أبقت ،ومل ترتك لنا من من�سوخات القرون الأوىل
�سوى نزر ي�سري ال يكاد يذكر ،يقول الباحث يف هذا ال�سياق:
نحن ال منلك من الكتب املن�سوخة يف الفرتة من القرن الأول
�سنة 900هجري �سوى  56خمطوطا ،ح�سب القائمة ،ولك �أن
تت�صور تراثا عمره ت�سعة ق��رون ي�ضم �أك�ثر من  500م�صنف،
ال تكاد جتد �أ�صال واح��دا من �أ�صوله اخلطية! ،وم��ن حديث
ُّ
ن�ست�شف �أن املخطوطات الأل��ف��ي��ة ،تلك التي ن�سخت
الباحث،
قبل �أل��ف ع��ام من الآن لي�س لها �أي وج��ود يف عمان ،ويعود يف
�سياق �آخر فيقول� :إ َّن ما يه ِّون هذه امل�أ�ساة �أن جند خارج عمان
خم��ط��وط��ات �أل��ف��ي��ة مل���ؤل��ف�ين ع��م��ان��ي�ين ،م��ث��ل خم��ط��وط��ة كتاب
«امل�لاح��ن» الب��ن دري���د ،املن�سوخة �سنة 410ه���ـ ،وه��ي حمفوظة
باملكتبة الظاهرية يف دم�شق برقم  ،3323وخمطوطة اجلمهرة
يف اللغة البن دريد �أي�ضا ،ن�سخت �سنة 353ه��ـ ،وهي حمفوظة
يف ت��رك��ي��ا� .أم���ا �أق���دم خم��ط��وط حم��ف��وظ يف ع��م��ان وق���ف عليه
الباحث ،فهو «جمموع من ال�سري العمانية» ،مت ن�سخه يف �سنة
531هـ ،ويحوي جملة من الن�صو�ص املهمة.
مو�ضوعاته وظواهره ومظانه
بال �شك ،ف�إ َّن مو�ضوعات الرتاث الفكري العماين متنوعة
بتنوع اهتمامات الإن�سان يف احلياة ،وحيث �إن امل�سائل الفقهية
كانت هي ال�شغل ال�شاغل ل��دى كثري من املتعلمني والفقهاء،
وه���ي داخ���ل يف ح��ي��اة الإن�����س��ان و���س��ل��وك��ه ،ل��ذل��ك ك�ث�رت الكتب
الفقهية ،وكرثت امل�صنفات التي تتناول متفرعات فقهية كثرية،
وع��رف��ت امل�صنفات العمانية بتعدد الأج����زاء ،وم��ع ك�ثرة هذه
امل�صنفات �إال �أن العمانيني ا�شتغلوا �أي�ضا بالعلوم التجريبية،
فكتبوا يف الفلك وع��ل��وم البحار وال��ط��ب والهند�سة املعمارية
والأفالج...وغريها ،بل �إ َّن بع�ض الباحثني ي�شري �إىل �ضرورة
قراءة مقدمات امل�صنفات الفقهية ومتونها ،حيث ال تعدم من
وجود �إ�شارات لعلوم خمتلفة.
�أما ظواهر الرتاث العماين ،فمنها« :امل�سودات» وهي ال�شكل
الأول للكتاب ،يو�ضح منهج امل���ؤل��ف وطريقته يف جمع مادته

وكتابه وتبويبها وت�صنيفها ،وه��ي قريبة م��ن الأ���ص��ل ،لكنها
مل تبلغ الكمال الذي و�صل �إليه امل�ؤلف يف مبي�ضته ،من حيث
التحرير والتنظيم وح�سن ال�صياغة وتوافق امل�ضمون.
وم��ن ظ��واه��ره «املبي�ضات»؛ فهي الن�سخة الأخ�ي�رة للكتب،
التي و�صلت �إلينا بخطوط م�ؤلفيها ،ومن ظواهره الزخرفة
والتزيني باملنمنمات ،وتزيني املخطوط بال�صور .وهي بح�سب
الباحث نادرة يف املخطوطات العمانية ،ب�سبب ما يراه الفقهاء
من حرمة ت�صوير ذات الأرواح ور�سمها.
ومن ظواهره «وق��ف الكتب»؛ حيث ت�سابق النا�س على هذا
ال�صنيع؛ ح ًّبا يف عمل اخلري ون�شر العلم ،وكذلك «قيود املقابلة
والت�صحيح وال�� َع�� ْر���ض» ،وق��د تكون ق���راءة تلميذ على �شيخه،
وال�شيخ ي�صحح وي�ضبط الن�ص املقروء .ومبرور الأيام تتعاقب
الت�صحيحات ،خا�صة للكتب املوقوفة.
�أم���ا م��ظ��ان امل��خ��ط��وط��ات ،ف��ه��ي م��ت��وزع��ة يف رب���وع ال�سلطنة،
بني البيوت وامل�ساجد واخل��زائ��ن اخلا�صة ،ويف ع�صر النه�ضة
احلديثة �أوج��دت وزارة الرتاث والثقافة دارا للمخطوطات يف
مقرها باخلوير ،وه��ي ت�ضم �أك�ثر من �أرب��ع��ة �آالف خمطوط،
وكذلك مكتبة ال�سيد حممد بن �أحد البو�سعيدي ،حيث اهتم
بجمع املخطوطات وطباعة بع�ضها بعد ذلك ،ثم تليها مكتبات
بع�ض الفقهاء املعا�صرين.
���ض���م م��ك��ت��ب��ات ال���ع���امل ال���ع���رب���ي والأج���ن���ب���ي ال��ك��ث�ير م��ن
وت���� ُّ
املخطوطات العمانية ،يف م�صر والعراق و�سوريا وليبيا وزجنبار
ودول �أوربا و�آ�سيا...وغريها كثري.
ومن القائمة التي ا�شتغل عليها الباحث �سلطان ال�شيباين،
متكن من ح�صر (�ألف خمطوط عماين) توجد خارج ال�سلطنة؛
وهي كالتايل 73 :خمطوطة يف �أوروبا ،و 9خمطوطات يف �إيران
وتركيا ،و 510خمطوطة يف زجنبار ،و 374خمطوطة يف ميزاب
وبقية بلدان العامل العربي.
مقرتحات خلدمة الرتاث الفكري
ويف الف�صلني الأخريين من كتاب «مفتاح الباحث» ل�سلطان
ال�شيباين ،يقدِّم �أفكارا خلدمة هذا الرتاث الفكري؛ من بينها:
جمعه والتنقيب عنه ،و�صيانته وحفظه ،وفهر�سته ،ودرا�سته،
وحتقيقه ،وطباعة ون�شره.
ومن �أجل �إ�شاعة ثقافة املخطوط يف املجتمع العماين ،يدعو
ال��ب��اح��ث �سلطان ال�شيباين �إىل ���ض��رورة �إ���ص��دار ن�سخ ورق��ي��ة
طبق الأ�صل من املخطوطات ،و�إ�صدار ن�سخ رقمية ،وت�ضمني
الكتب املطبوعة ���ص��ورا و�أ���ش��ك��اال احتوتها ن�سخها املخطوطة،
و�صنعتها ،وتطوير �أجنحة
و�إقامة معار�ض تع َّرف باملخطوطات َ
املكتبات العامة.
كما يقرتح تقريب لغة املخطوط واختيار مناذج لطيفة
ذات نكتة وحالوة وطالوة من ن�صو�ص الرتاث ،ون�شرها
يف كتب �صغرية �أو متو�سطة؛ لتحبيب النا�س �إىل قراءتها،
وت�شويقهم �إىل حمتواها ،كما يقرتح دعم حقول التجربة
يف ج��ان��ب ال��ع��ل��وم ال��ب��ح��ت��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ،و�إ����ص���دار كتب
م�صورة مب�سطة ،تعر�ض جانبي الرتاث املادي واملعنوي.
وت��ع�� ِّرف ب��امل��خ��ط��وط وم��راح��ل �صنعه ،وجت��ل��ي �إ���س��ه��ام��ات
الأوائل يف �صنع احل�ضارة الإن�سانية مبختلف مناحيها..
و�أخريا ،احلر�ص على �إحياء املنا�سبات التاريخية لتذكري
الأج��ي��ال بها وا�ستح�ضارها يف ال��ذاك��رة العمانية ،حتى
تكون متجددة وم�ستمرة.
fuyodh2@yahoo.com
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مقــــال

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

مقاالت خمتارة لفـــــ

عو�ض اللويهي

يحم���ل ه���ذا الكت���اب الرق���م � 11ضمن �سل�سل���ة درا�س���ات ا�ست�شراقية في المذه���ب الإبا�ض���ي -ال�صادرة عن بي���ت الغ�شام للن�ش���ر والترجمة-
وال�سل�سلة هذه ت�صدُر ب�إ�شراف من قبل الدكتور عبدالرحمن ال�سالمي رئي�س تحرير مجلة التفاهم (الت�سامح �سابقا) .وقام بترجمة مقاالت
الكت���اب كل م���ن عبدالوه���اب ال���داب وموحم���د �ؤمادي .وه���ذا الكتاب ه���و الأول الذي يفتح الب���اب للولوج �إلى جه���ود المدر�س���ة اال�ست�شراقية
الأمريكية في قراءة المذهب الإبا�ضي؛ ففي المقدمة التي مهَّد بها الدكتور عبدالرحمن ال�سالمي لهذه المقاالت ،يُ�شير ب�شكل موجز �إلى
الأدوار الت���ي قام���ت به���ا الحركة اال�ست�شراقية الأمريكية فيم���ا يتعلق بعُمان ب�شكل عام؛ حيث �إنّ لعُمان ر�صي���دا ي�ستحق الدرا�سة في �أر�شيف
الإر�سالي���ة الإ�صالحي���ة الأمريكي���ة ،وكذلك في الدرا�سات التي قام بها الق�سم الثقاف���ي ل�شركة الزيت العربية الأمريكية “�آرامكو» ،هذا غير
ما تحفل بها توثيقات ومالحظات الأمريكان ،الذين زاروا عُمان؛ ومن �أهمها في ذلك :مالحظات ويندل فيليب�س.
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ُي�������ش���ك���ل ال����ع����ام  1832ع��ل�ام����ة ف����ارق����ة يف
ال���ع�ل�اق���ة ال��� ُع���م���ان���ي���ة-الأم���ري���ك���ي���ة؛ ح��ي��ث مت
توقيع االتفاقية الدبلوما�سية امل�شرتكة بني
ال��ط��رف�ين؛ ف��ب�����س��ب��ب ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ف��ت
الأمريكان �إىل الأهمية التي حتتلها زجنبار،
كما �أ َّن زجنبار كانت البوابة التي ول��ج منها
اال�ست�شراق الأم��ري��ك��ي ل��درا���س��ة عُ��م��ان .ومن
�أه��م ال��درا���س��ات التي در�ست التاريخ ال ُعماين
ما قام به روب��رت الن��دن يف كتابه «عُمان منذ
 ،»1956وال��ذي �صدر يف نهاية ال�ستينيات من
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي .يف ال�سبعينيات ،وم��ع انت�شار
بعثات ال�����س�لام وم��ن��ح «ف��ل�براي��ت» ،ب��رز ثالثة
باحثني �أمريكيني عا�شوا يف عُمان ،وكانت لهم
درا���س��ات وع�لاق��ات ب�سبب ط��ول م��دة الإق��ام��ة
فيها؛ وهم :الزوجان كر�ستينا وديل �إيكلمان،
وجون بيرت�سون.
ق����ام����ت ك���ر����س���ت���ي���ن���ا �إي���ك���ل���ي���م���ان يف ن��ه��اي��ة
ال�سبعينيات بعمل درا���س��ة �إنرثبولوجية عن
والية احلمراء� .أما زوجها ديل �إيكيلمان ،فهو
من املتخ�ص�صني يف الدرا�سات الإنرثبولوجية،
وحت��دي��دًا يف �إنرثوبولوجيا الإ���س�لام يف كلية
دي��رم��وث بالواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
���س��ب��ق ل��دي��ل �أن �أن���ه���ى �أط���روح���ت���ه امل��ه��م��ة عن
عالقة املعرفة بال�سلطة يف املغرب؛ حيث در�س
فيها العالقة امل�شرتكة بني العلماء املالكيني
والعائلة امللكية العلوية .وقد �أجرى ديل عددا
م��ن ال��درا���س��ات امل��ت��ع��ددة ع��ن عُ��م��ان ن�����ش��رت يف
دوريات علمية خمتلفة.
و ُي��ع��ت�بر ج���ون ب��ي�تر���س��ون واح����دا م��ن �أب���رز
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين الأم���ري���ك���ي�ي�ن يف ال���درا����س���ات
ال��ت��اري��خ��ي��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة امل��ع��ا���ص��رة ،وت���ر َّك���زت
ك��ت��اب��ات��ه ع��ن ت��اري��خ عُ��م��ان امل��ع��ا���ص��ر يف ال��ق��رن
ال��ع�����ش��ري��ن ،وه����و ك���ات���ب م�����س��ت��ق��ل وم��ق��ي��م يف
�آريزونا ،ولكنه قبل ذلك �أقام فرتة طويلة يف
عُمان مكنته من االطالع الوا�سع على الوثائق
والأر�شيفات.
�أم����ا ك��ات��ب��ة امل���ق���االت امل��ن�����ش��ورة ���ض��م��ن ه��ذا
الإ��������ص�������دار ،ف���ه���ي ال��ب�روف����ي���������س����ورة ف���ال�ي�ري
ه���وف���م���ان ،وال���ت���ي ت��ع��م��ل يف ق�����س��م ال�ل�اه���وت
بجامعة �إلينوي� ..أقامت فالريي يف ال�سلطنة
يف نهاية الت�سعينيات من القرن املن�صرم .ولها
اهتمامات متنوعة؛ منها :عنايتها بالعقيدة

الإب���ا����ض���ي���ة امل���ع���ا����ص���رة ،وق����د ك����ان ال��ت�����ص��وف
مدخلها لدرا�سة العقيدة الإبا�ضية املعا�صرة؛
حيث بد�أتْ رحلتها العلمية من �شرق �أفريقية
�إىل �سلطنة عُمان؛ وذلك ب�صورة معاك�سة عما
ه��و م���أل��وف .كما مت��زج هوفمان يف درا�ساتها
الأك���ادمي���ي���ة ب�ين ال��ت��اري��خ والإن�ثروب��ول��وج��ي��ا
وال��ع��ل��وم ال��ع��ق��دي��ة ،وب���ذا يتكون م��زي��ج جديد
من الدرا�سات العقدية املمتعة والتي تعيننا
يف فهم الق�ضايا الالهوتية املعا�صرة ب�صورة
�سل�سة.
و���ض�� َّم الكتاب ب�ين دفتيه درا���س��ات ونظرات
ف��اح�����ص��ة لطبيعة ال��ت��ف��اع��ل ال��دي��ن��ي ل��ل��وج��ود
ال ُعماين يف زجنبار يف القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين امل��ي�لادي�ين؛ حيث ناق�شت طبيعة
ال��ع�لاق��ة ب�ين العلماء الإب��ا���ض��ي��ة وال�شافعية،
وك�����ذل�����ك ط���ب���ي���ع���ة ال����ت����ف����اع����ل م�����ع اخل����ط����اب
التب�شريي الذي كان يف بداياته يف تلك الفرتة
يف �شرق �إفريقيا.
م����ق����االت ال����ك����ت����اب ت��ن��ق�����س��م �إىل ق�����س��م�ين
رئي�سيني؛ لهما عنوانان م�ستقالن؛ هما:
 -1التفاعل بني علماء الإبا�ضية وال�سنية
يف زجنبار القرن التا�سع ع�شر ومطلع القرن
الع�شرين ..ويتكون ه��ذا الق�سم م��ن مقاالت
حتمل العناوين الآتية:
 �أ�صول ومميزات املذهب الإبا�ضي. حكم �آل �سعيد يف زجنبار. اعتناق بع�ض الإبا�ضية للمذهب ال�سني. دفاع املنذري عن الإبا�ضية. التفاعل ال�سني الإبا�ضي. خامتة. -2جاء الق�سم بعنوان :املذهب الإبا�ضي..
وا�شتمل على تقدمي وخامتة ومقالتني؛ هما:
 مت���وق���ع ال���ه���وي���ة الإب���ا����ض���ي���ة يف عُ���م���اناحلديثة وزجنبار.
 التقابل الإ���س�لام��ي امل�سيحي يف زجنبارالقرن التا�سع ع�شر.
وقبل الدخول يف عوامل قراءة هذا الكتاب،
من املهم التنبيه �إىل �أ َّن ه��ذه ال��ق��راءة معنية
ب��ال��وق��وف ع��ن��د اخل��ط��وط ال��ع��ام��ة ال��ت��ي َّ
مت��ت
�إث���ارت���ه���ا يف امل���ق���االت ال��ت��ي وردتْ يف ال��ك��ت��اب
بق�سميه؛ حيث �إننا لن نتوقف عند كل مقالة
ع��ل��ى ح�����دة ،ب���ل ���س��ي��ك��ون ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى تلك

اخلطوط العامة �أو النوافذ التي مت فتحها
وحتتاج منا �إىل مزيد تعميق وفهم لها ،حتى
نتمكن من تعلم وفهم املنطلقات التي ت�ستند
عليها الباحثة والتفكري يف الظاهرة الدينية
ب�شكل �أعمق و�أ�شمل.
ومن خالل العناوين ،يتَّ�ضح لنا اال�شتغال
ال��ب��ح��ث��ي ال����ذي ق��ام��ت ب���ه ال��ب��اح��ث��ة وه���و هنا
اجل����ان����ب ال���دي���ن���ي �أو ال���ت���ف���اع�ل�ات ال��دي��ن��ي��ة
امل�صاحبة ل��ل��وج��ود ال�� ُع��م��اين يف زجن��ب��ار ،هذا
التفاعل ال���ذي انطلق م��ن ال��ف�ترة ال��ت��ي تلت
ا�ستقرار ال�سيد �سعيد بن �سلطان يف زجنبار
وات���خ���اذه���ا ع��ا���ص��م��ة مل��ل��ك��ه يف ال���ع���ام 1832م،
وحينما انتقل تبعه جمع غفري من ال ُعمانيني
من علماء �أو عامة ال�شعب ،ويبدو �أنه قد ق َّر
يف ذه��ن ال�سيد �سعيد �أن يحيط نف�سه بعدد
كبري من العلماء من خمتلف املذاهب؛ حيث
ا�ستقطبهم م��ن عُ��م��ان و���س��واح��ل ال�����ص��وم��ال
والم�����و وك��ي��ن��ي��ا وج�����زر ال���ق���م���ر .ه����ذا ع����دا �أن
زجنبار قد ا�ستقطبت طوائف دينية خمتلفة
م����ن ال���ب���ه���رة والإث�����ن�����ى ع�����ش��ري��ة وال��ب��ه��ائ��ي��ة
وال�صابئة والبوذيني وعبدة النار والهندو�س،
ه��ذا بجانب وج��ود ال�سكان الأ�صليني الذين
يعتنقون �أديانا �إفريقية املن�ش�أ �أ�صالُّ .
كل هذا
املزيج العرقي والديني ال حمالة �أنه قد �أنتج
تفاعالت و�ساعد على �إيجاد حالة من الوئام
والتعاي�ش ال�سلمي يف زجنبار القرن التا�سع
ع�شر ،وهذا ما �سنقر�أه يف هذا الكتاب.
ومن املهم هُ نا التط ُّرق للنوافذ التي فتحتها
مقاالت الكتاب يف �إطار الر�ؤية الكربى للكتاب
ككل ،وهذه النوافذ هي نتاج خال�صة قرائية
ككل ولي�س لكل مقالة على حدة:
 -1جن���د �أ َّن م��وق��ف ال�����س��ل��ط��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
يتفاوت من تيار �إىل �آخ��ر وم��ن حاكم لآخ��ر؛
فبينما ك��ان ال�سيد �سعيد ي�سعى ال�ستقطاب
ال����ع����ل����م����اء م�����ن ك�����ل امل������ذاه������ب الإ�����س��ل�ام����ي����ة
ومعاملتهم على ال�����س��واء؛ فهو ي���أم��ر بتعيني
ال��ق�����ض��اة ب��ح�����س��ب امل��ذه��ب ال����ذي ي��ن��ت��م��ي �إل��ي��ه
رعايا كل منطقة� .إال �أننا فيما يخ�ص عالقة
ال�سيد �سعيد ب��الإب��ا���ض��ي��ة -خ�صو�صا ال�شيخ
نا�صر بن �أبي نبهان -جند �أ َّن الباحثة ت�شري
�إىل �أ َّن هذه العالقة قائمة على التوتر الذي
كان من�ش�أه يف عُمان قبل انتقال ال�سيد �سعيد

�إىل زجنبار .ويف املقابل ،جند �أ َّن هناك علماء
م��ن امل��ن��اذرة وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م ال�شيخ حممد بن
علي املنذري (تويف  )1869وال ت�شري الباحثة
�إىل �أي ع�لاق��ة ت��وت��ر ب�ي�ن ال��ع��ائ��ل��ة وال�����س��ي��د
�سعيد؛ بل �إ َّن ال�شيخ حممد ،ومن ثم ابنه ،كانا
نْ
نخرطي يف ال�سجاالت العقدية والكالمية
مُ
مع علماء ال�شافعية.
ويف عهد ال�سيد ماجد بن �سعيد (حكم يف
الفرتة  ،)1856-1870جند هناك ت�ساحما من
قبله جتاه الذين حتولوا من املذهب الإبا�ضي
�إىل ال�سني ،بل �إ َّن ال�سيد ماجد ي�شجع ويفتح
ب��اب احل���وار وال���رد وجن��د الباحثة حتيل �إىل
م��ا كتبه ال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن �صالح الفار�سي
ح���ول ذل����ك ،ع��ن��دم��ا ط��ل��ب ال�����س��ي��د م��اج��د من
ال�شيخ علي بن عبداهلل املزروعي (حت��ول عن
م��ذه��ب��ه الإب��ا���ض��ي �إىل ال�����س��ن��ي وت�����س��ام��ح معه
ال�سيد ماجد) �أن يقوم بكتابة رد على (كتاب
اخلال�صة الدامغة) الذي �ألفه ال�شيخ حممد
املنذري وال��ذي �ض َّمنه ج��داال عقديا ح��ول ما
ترجحه املدر�سة الإبا�ضية لق�ضايا ر�ؤية اهلل...
وغريها من الأم��ور العقدية والكالمية� .أما
فيما يخ�ص موقف ال�سيد ماجد من احلركات
ال��ت��ب�����ش�يري��ة ،ف��ن��ج��ده ُي���ح��� ِّذر امل��ب�����ش��ري��ن من
حم��اول��ة ا�ستمالة �أي م��ن امل�سلمني وحتويله
عن دين الإ�سالم �إىل امل�سيحية ،بل قام ب�سجن
من حت��ول �إىل امل�سيحية ،يف حني �أن��ه ت�سامح
مع الن�شاط التب�شريي ال��ذي متت ممار�سته
مع العبيد املحررين.
ويف عهد ال�سيد برغ�ش ال��ذي توىل احلكم
يف  ،1870جن���د ه��ن��اك حت���وال يف امل���وق���ف من
املتحولني م��ن امل��ذه��ب الإب��ا���ض��ي �إىل مذهب
�أهل ال�سنة ،بل �إنه قام ب�سجن عدد ممن قاموا
بتبديل مذهبهم .كما جند يف الوقت ذاته �أن
ال�سيد برغ�ش كان له م�ست�شارون مقربون من
�أه���ل ال�سنة ،كما منح املب�شرين الأجنليكان
من بعثة اجلامعات �إىل �شرق �إفريقيا رخ�صة
لبناء كاتدرائية �ضخمة و�سط املدينة مكان
�سوق العبيد الذي �أغلقه برغ�ش �سنة 1873م.
فمن خ�لال م��ا مت �إي����راده ،نل ِّمح �إىل �أنَّ
�يرا وت��ب اً
��دل يف م��وازي��ن العالقة
ه��ن��اك ت��غ ً
بني ال�سلطة ال�سيا�سية والأط���راف املمثلة
ل��ل��ت��ي��ارات الإ���س�لام��ي��ة وه���و م��ا ي��دع��و �إىل
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ـــــــــالريي هــــــوفمان
احلاجة لفهم ه��ذه الق�ضية يف �إط��ار �أكرث
ع��م��ق��ا ل��ف��ه��م امل��ن��ط��ل��ق��ات ال���ت���ي ي��ن��ظ��ر من
خ�لال��ه��ا ك���ل ح���اك���م وم�����دى ت����أث�ي�ر وت����أث���ر
احل���اك���م ب��امل��ن��اخ ال��دي��ن��ي ال���ع���ام يف زجن��ب��ار
وب��ح�����س��ب الأح�������داث ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وت�����ص��ارع
ال����ق����وى يف ف���ت���رات احل����ك����م .ب����ل م����ا ه��ي
املنطلقات التي يعتمد عليها احلاكم يف فتح
�أفق اجلدل الديني وقوة التدخل واحلجب
وامل���ن���ع يف ح��ال��ة ال��ت��ح��ول م���ن م��ذه��ب �إىل
مذهب �أو من دين �إىل �آخر؟
 -2الباحثة يف الكتاب ت�ؤكد على �أمر يف
غاية الأهمية وهو مدى �أهمية الدور الذي
لعبته ح��رك��ة التنقل م��ن امل��وط��ن الأ�صلي
ب���اجت���اه زجن����ب����ار ،وم����ن ث���م ال����رج����وع �إىل
املوطن الأ�صلي؛ فاحل�ضارمة مثال كانوا
يتزوجون من ن�ساء املناطق التي ي�ستقرون
فيها ولكنهم كانوا يحر�صون على �إر�سال
�أب��ن��ائ��ه��م �إىل ح�����ض��رم��وت م��ن �أج���ل التعلم
وال��ت�����ش��ب��ع ب��ال��ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���روح���ي���ة
املبنية على �أ�س�س الت�صوف وحب الر�سول،
وم��ن ث��م ال��ع��ودة �إىل زجن��ب��ار وجن��ده��ا �-أي
امل���ؤل��ف��ة -يف ج��ان��ب �آخ���ر ت�����ش�ير �إىل امل��دى
ال��ذي لعبته املرجعيات الفكرية الإبا�ضية
القادمة من ُعمان يف ت�شكيل وعي كثري من
�أبناء زجنبار املنتمني �إىل املذهب الإبا�ضي.
ك���م���ا حت��������دِّد ال���ب���اح���ث���ة �أنَّ “موجات
االن��ت��ق��االت ب�ين ع��ل��م��اء زجن��ب��ار خ��ف��ت��تْ يف
ال���ق���رن ال��ع�����ش��ري��ن ،وب��ح��ل��ول ه����ذا ال��ق��رن
�أ���ص��ب��ح ك���ل ال��ع��ل��م��اء ال���ذي���ن ي���د ِر����س���ون �أو
ي��د ِّر���س��ون ه��م م��ن زجن��ب��ار ،وال��ذي��ن ول��دوا
فيها يكون احتمال �سفرهم من �أجل طلب
العلم �ضئيال” (�ص .)21-20:وهذا م�ؤ�شر
مهم على ما و�صلت �إليه احلركة العلمية
يف زجنبار من ا�ستقرار وثبات.
� -3أعطتْ الباحثة على حالتني �إبا�ضيتني
كان لهما دور مهم يف زجنبار ،ولكنها �-أي
الباحثة -من خالل قراءة الكتاب ن�ستطيع
فهم طبيعة كل حالة كما �سرنى.
احلالة الأوىل تتمثل يف ال�شيخ حممد بن
علي املنذري ومن بعده ول��ده ال�شيخ علي،
ال��ل��ذي��ن ي�شكالن ام���ت���دا ًدا لعائلة ُعمانية
را�سخة يف العلم ،ولها جذور ثابتة يف املكان
ال���زجن���ب���اري .ل��ق��د ان���خ���رط ال�����ش��ي��خ��ان يف
الق�ضايا ال�سجالية؛ �سواء مع �أه��ل ال�سنة
من ال�شافعية يف حالة الوالد ويف الرد على
الن�صارى حالة الولد؛ فبالرغم من متكن
وت�ضلع الأخ�ير يف الإجنليزية ،كما جتلى
يف رده على الر�سالة الن�سطورية� ،إال �أننا
جند �أنهما ميثالن الذهنية الإبا�ضية التي
حت��اف��ظ ع��ل��ى اجل���ذور الفقهية والعقدية
�إىل �أبعد مدى.
�أم��ا احل��ال��ة الثانية ،فهي حالة ال�شاعر
�أبي م�سلم البهالين لدرجة �أنَّ الباحثة قد
قامت بتو�صيفها على �أن البهالين ُي�شكل
بح�سب عبارتها -ب�أنه كان “خليطا عجيبام��ن التناق�ضات” (����ص .)51:ومنبع ذلك
ه��و م��ا ات�����ص��ف ب��ه ال��ب��ه�لاين م��ن انفتاحه
ع��ن ���س��اب��ق��ي��ه م��ن ع��ل��م��اء الإب��ا���ض��ي��ة ب��رغ��م

حداثة جميئه �إىل زجنبار بعك�س ال�شيخني
امل��ن��ذري�ين ك��م��ا �أ���ش��رن��ا ���س��اب��ق��ا؛ فالبهالين
�شاعر وفقيه �إبا�ضي و�صحفي ومت�صوف،
وله �صالت عدة مع رواد الإ�صالح يف العامل
الإ����س�ل�ام���ي ،ك��م��ا �أن����ه م��ن ك��ب��ار م��ن��ا���ص��ري
ب��ل داع��م��ي الإم���ام���ة الإب��ا���ض��ي��ة يف موطنه
الأ�صلي ُعمان؛ فالبهالين رغم �أنه ميلك
ر�صيدا معرفيا وروح��ي��ا ي�ؤهله للنهل من
ال�ثراء الفكري الذي كانت تعي�شه زجنبار
ب�سبب ت��ك��ون��ه ون�����ض��ج��ه ال��ف��ك��ري امل��ب��ك��ر يف
ري
ُعمان� ،إال �أنَّ البهالين ميكن اعتباره خ َ
مم��ث��ل ل��ل��ذه��ن��ي��ة الإب��ا���ض��ي��ة ال���ق���ادرة على
التجاوز والتجديد مع الإبقاء على الأ�س�س
والثوابت العقدية مع حماولة طرح ر�ؤية
�إ���س�لام��ي��ة ع��ام��ة غ�ي�ر م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ه��وي��ة
املذهبية ال�ضيقة.
� ...إنَّ من الأهمية مبكان �أن يتم �إيالء
احلركية التي مرت بها الذهنية الإبا�ضية
وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ال��زجن��ب��اري��ة،
وم����دى ق����درة ه���ذه ال��ذه��ن��ي��ة ع��ل��ى جت��دي��د
�سياقات فهم الهوية الذاتية وطرحها يف
ثوب يتالءم مع الف�ضاء اجلديد .ومن ث َّم
تتبع م�سار ه��ذا االن��ف��ت��اح يف ح��ال الرجوع
�إىل املوطن الأ�صلي ُعمان.
 -4تورد هوفمان يف كتابها �إ�شارتني ذواتي
داللة مهمة وهي مدى القدرة على التحاور
مع املراجع الفكرية القدمية عند الإبا�ضية،
وم���ن ث��م ت��ه��ذي��ب��ه��ا وت��ق��ري��ب��ه��ا ب�شكل ي��ت�لاءم
مع الع�صر؛ فال�شيخ على بن حممد املنذري
ق��د �أ َّل���ف يف ال��ع��ام  1869كتابا ع��ن��وان��ه “نهج
احلقيقة” ،وه��و خال�صة لكتاب اال�ستقامة
وهو مرجع �إبا�ضي كبري لأبي �سعيد الكدمي؛
حيث يربر �سبب ت�أليفه للكتاب بقوله« :لقد
ر�أي��ت العديد من �إخواننا يف الدين يكرهون
قراءة كتاب اال�ستقامة؛ لأنه مليء بالتكرار؛
ول����ه����ذا ع����ج����زوا ع����ن ف���ه���م���ه .وه������ذا ال��ك��ت��اب
«ن��ه��ج احل��ق��ي��ق��ة» ي��رم��ي ل�����ش��رح م��ع��اين ك��ت��اب
اال���س��ت��ق��ام��ة ب��ط��ري��ق��ة �سهلة وب����دون تفريط
يف �أي معنى من معانيه .ويف احلقيقة ،فقد

زدت بع�ض الإ�ضافات” (�ص .)29:كما جند
�أن ال��ب��ه�لاين ب�ين �سنتي  1919و 1920قد
ق��ام بت�أليف ك��ت��اب العقيدة ال��وه��ب��ي��ة ،وهو
كتاب يخت�صر امل�سائل العقدية التي ترد يف
امل��راج��ع الإب��ا���ض��ي��ة ال��ق��دمي��ة ،وق��د خ�ص�ص
ال��ب��ه�لاين ه���ذا ال��ك��ت��اب ل��ط�لاب ال�����ش��ري��ع��ة
املبتدئني لفهم الأ�صول العقدية الإبا�ضية
ب�صورة �سل�سة ووا�ضحة.
ف��م��ن خ�ل�ال ه��ات�ين الإ����ش���ارت�ي�نُ ،ن���درك
م��دى ال��ق��درة على �إع���ادة النظر يف ال�تراث
ال ُعماين واخت�صاره و�إع��ادة �إنتاجه ب�صورة
ت���خ���دم ح����اج����ات الأج�����ي�����ال اجل����دي����دة م��ن
الإبا�ضية يف زجنبار.
 -5ل�����ق�����د ل����ع����ب����ت ال�����ل�����غ�����ات ال����ع����رب����ي����ة
وال�سواحيلية والإجن��ل��ي��زي��ة دورا مهما يف
اجل���دل ال��ف��ك��ري واحل����وار ال��ع��ق��دي؛ ���س��واء
ذل��ك ال��ذي ك��ان بني الإبا�ضية وال�شافعية،
�أو ب�ين امل�سلمني وامل��ب�����ش��ري��ن .و�إن مل تكن
الباحثة مل تلتفت لهذه النقطة حتديدا،
�إال �أن النظر يف ه��ذا امل��و���ض��وع يفتح الباب
وا�س ًعا لفهم الأدوار التي لعبتها تلك اللغات
يف تلك ال�سجاالت الفكرية والعقدية.
��� -6ش�� َّك��ل��ت ال�����ص��ح��اف��ة وح���رك���ة ال��ط��ب��اع��ة
ع���ام���ل�ي�ن م��ه��م�ين يف ال�������س���ج���االت امل��ذه��ب��ي��ة
وال���دي���ن���ي���ة؛ ف��ق��د دف����ع ال�����س��ي��د ب��رغ�����ش ب��ك��ل
ج��ه��ده م��ن �أج���ل دع��م ون�شر الكتب والأف��ك��ار
الإبا�ضية عرب ال�صحافة والطباعة .فقد قام
املب�شرون بتوظيف كافة الإمكانات يف �سبيل
طباعة ون�شر الأفكار امل�سيحية؛ فال�صحافة
والطباعة كانت و�سائل معينة يف دعم وتقوية
ال�سجال الفكري ،ولكن ال �شك �أنَّه قد حدث
حتول يف الوظيفة الحقا ،ومع ذلك يبقى هذا
التوظيف العقدي لهما من الأهمية مبكان
يف فهم الو�سائل التي مت توظيفها يف تثبيت
الهوية الإبا�ضية يف الو�سط الزجنباري الذي
كان ميور بالكثري من التفاعالت والتحوالت،
ه�����ذا ب���ال���ط���ب���ع �إىل ج���ان���ب ت���وظ���ي���ف ال���ق���وة
ال�سيا�سية بطبيعة احلال لدعم وتر�سيخ هذا
التوجه.
ت�سا�ؤالت بني يدي الكتاب
* ع��ن��د ح��دي��ث ال��ب��اح��ث��ة ع��ن ح���االت حت��ول
ب��ع�����ض امل��ن��ت��م�ين �إىل امل���ذه���ب الإب���ا����ض���ي �إىل
م��ذه��ب �أه���ل ال�سنة ،جن��د �أنَّ الباحثة حتيل
�إىل م�صدر واح��د وه��و كتاب ال�شيخ عبداهلل
ب��ن ���ص��ال��ح ال��ف��ار���س��ي ،يف ح�ين �أن��ن��ا يف حاجة
�إىل م�����ص��در �آخ���ر محُ��اي��د ع��ل��ى الأق����ل ُي�شري
�إىل عملية ال��ت��ح��ول .كما �أن��ن��ا بحاجة لفهم
الأ�سباب والظروف امل�ؤدية �إىل هذا التحول.
* ب��ال��رغ��م م��ن �أه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب� ،إال �أن���ه قد
مت ح�صر التفاعالت الدينية يف �إطار اجلدل
ال����ذي ك����ان ب�ي�ن الإب��ا���ض��ي��ة وال�����ش��اف��ع��ي��ة من
ج��ه��ة ،وال��ع��ل��م��اء امل�سلمني م��ن امل��ذه��ب�ين مع
احل��م�لات التب�شريية ،يف ح�ين �أن��ن��ا نعلم �أنَّ
مذاهب دينية �-سواء الإ�سالمية منها
هناك
َ
�أو ال��ه��ن��دو���س��ي��ة�...أو غ�يره��ا -ك��ان��ت حا�ضرة
بقوة يف زجن��ب��ار ،ولها خطاباتها ومنابرها.
ف��ل��رمب��ا ه���ن���اك م���ق���االت �أو درا�����س����ات �أخ����رى

تو�ضح حلظات التقابل والتفاعل التي متت
ب�ين علماء الإبا�ضية وممثلي تلك التيارات
التي �أ�شرنا �إليها �أعاله .فهل التفاعالت التي
ركزت عليها الباحثة هي التي كانت الأبرز؟
* ر َّك���زت الباحثة على اجل��وان��ب العقدية
ال��ت��ي طرحها العلماء الإب��ا���ض��ي��ة يف زجن��ب��ار،
وهي تركز على نتاج علي بن حممد املنذري،
دون الإ�شارة �إىل علماء �إبا�ضية �آخرين رمبا
كانوا على ا�شتغال بنف�س اجلانب �أو �ساهموا
يف دفع عجلة اجلدل بعيدا.
* ه��ن��اك ب��ع�����ض الإ�����ش����ارات �إىل ال��ت�����ص��وف
يف بع�ض م��ق��االت ال��ك��ت��اب ،وجن��د الباحثة يف
(����ص )56:يف الكتاب توجه نقدها للم�صادر
الغربية ال��ت��ي مل ت��ولِ �أي اه��ت��م��ام بالتجربة
ال�صوفية ال ُعمانية” ...زد على ذل��ك �أن كل
الأع���م���ال ال��غ��رب��ي��ة ح���ول الإب��ا���ض��ي��ة جتاهلت
ال��ب��ع��د ال�����ص��ويف ع��ن��د الإب���ا����ض���ي���ة ومل ت��ذك��ر
الأع���م���ال ال�����ش��ع��ري��ة ل��ع��ل��م��اء عُ���م���ان» .ولكننا
ال جن��د درا���س��ة ت��ق��ف ع��ن��د ال���دور ال���ذي لعبه
ال��ت�����ص��وف يف ال��ت��ف��اع��ل واجل���دل ال��ف��ك��ري بني
الإبا�ضية وال�شافعية ،وال نعلم فيما �إذا ما
ك��ان الت�صوف قد لعب دورا يف عملية حتول
بع�ض ال ُعمانيني م��ن الإب��ا���ض��ي��ة �إىل املذهب
ال�شافعي.
مالحظات على الكتاب
 -1ب��ال��رغ��م م���ن �أه��م��ي��ة امل��ح��ت��وى� ،إال �أن
ع���ن���وان ال���ك���ت���اب ق���د ال ي���ك���ون الف���ت���ا ل��ل��ق��ارئ
العابر؛ فمقاالت خمتارة لفالريي هوفمان ال
يحيل �أو ال يحمل ال�صبغة العلمية والر�صانة
امل��ع��رف��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف حم��ت��وى ال��ك��ت��اب ،كما
ق��د يكون ا�سم ف��ال�يري ه��وم��ان غ�ير معروف
للكثري من القراء يف عُمان؛ فكان من اجليد
على الأقل �أن مينح الكتاب عنوان يزيل اللب�س
عنه لكون العنوان هو نقطة اللقاء الأول بني
القارئ والكتاب.
 -2هناك �أم��ر �آخ��ر مهم؛ وهو غياب مربر
اخ��ت��ي��ار ه���ذه امل��ق��االت دون غ�يره��ا ،و�إن ك��ان
ب���إم��ك��ان ال��ق��ارئ املتفح�ص بالطبع �أن يفهم
الرابط بني املقاالت بعد االنتهاء من الكتاب،
�إال �أن��ه من الأهمية مبكان وم��ن حق القارئ
منذ البداية �أن يو�ضع يف امل�سار ال��ذي جاءت
فيه هذه املقاالت و�أ�سباب وبواعث االختيار،
وال حتى مكان وت��اري��خ ن�شر ه��ذه امل��ق��االت يف
اللغة الإجنليزية.
 -3ث��م �إ َّن���ه ثمة �أم��ر غ��اب ع��ن ه��ذا الكتاب
وهو عدم وجود م�سرد ببيلوجرايف مب�ؤلفات
وكتابات هوفمان؛ وذلك حتى يتم َّكن القارئ
م���ن ال���وق���وف ع��ل��ى ن��ت��اج��ه��ا الآخ����ر ال����ذي مل
يرتجم بعد.
 -4بجانب ذلك ،جند �أنَّ هناك تعليقات يف
هوام�ش (����ص64:و )70ال ن��دري �إن كانت من
�صنع املرتجمني �أو غريهم.
 -5ه��ن��اك الكثري م��ن ال��ه��ف��وات يف ترجمة
بع�ض الأ�سماء والعناوين والأماكن ،كان من
اجليد لو مت �إي�لاء بع�ض العناية والتدقيق
للخروج بن�ص خال من العيوب.
awadh_mohd@hotmail.com

19

مقــــال

علي الرواحي

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

هيجل وقوة التفل�سف �أو الظل ال�شبحـ

ما الذي يجعل الفال�س ��فة المعا�ص ��رين لنا زمنيا ،والمتقدمين عنا بال �ش ��ك معرفيا وفل�س ��فيا؛ �أمثال الفيل�س ��وف ال�سلوفيني �سالفوي جيجك
(1949م -؟؟؟) في عمله “�أقل من الال�ش ��يء :هيجل والجدلية المادية» عام 2012م ،والفيل�س ��وف الكندي ت�ش ��ارلز تايلور (1931م -؟؟؟) في
عمل ��ه “هيج ��ل والمجتمع الحديث» عام 1979م ،وقبل ذل ��ك عمله “ هيجل” عام 1975م ،يعودان والكثير من الفال�س ��فة والمفكرين والباحثين
الآخرين ،ب�ش ��كل م�س ��تمر ،ومتجدد ،للفيل�سوف الألماني هيجل (1770م 1831-م)؟ �ألم تنجب الفل�سفة المثالية الألمانية بكل جبروتها وتعاليها
وا�ستق�ص ��اءاتها المختلفة ،وبكل تلك الأ�س ��ماء التي غيّرت �أنماط التفكير المعا�ص ��ر ،وختمتها با�سمها� ،ألم تنجب غير هيجل ،وهوما ينطبق �إلى
حد كبير على الفل�سفة الفرن�سية والإنجليزية �أي�ضا؟ وربما ال�س�ؤال قبل ذلك� :أين تكمن قوة هيجل؟ هذه القوة التي تنتظرنا �أمام كل رغبة فعلية
للتفل�س ��ف ،والت ��ي ترف�ض التراجع مع م ��رور الوقت وتعاقب الأزمنة .في هذه الورقة نتطرق بداية لل�س ��لطة الفل�س ��فية الواعية والالواعية �إن جاز
التعبير التي ي�ش ��كلها هيجل (1770م – 1831م) في الم�س ��ار الفل�س ��في العالمي المعا�ص ��ر ،والتي تعتبر بحق مدخال للحداثة �أو”خطاطة �أولية
للحداثة” كما �س ��نجد ذلك لدى فوكوالحقا ،كما �س ��نتطرق قدر الإمكان وبالأدوات المتوا�ضعة المتوفرة لدينا �إلى الن�ص الهيجلي الأكثر �إدها�شا
وات�ساعا وعمقا وتعقيدً ا في نف�س الوقت نعني بذلك فينومينولوجيا الروح ( )1ن�ص 1807م ،الذي جعل هيجل يقف بالمر�صاد �أمام كل من يحاول
التفل�سف �أوالتفكير.
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يبدو �أن��ه ال ميكن للتفل�سف املعا�صر �أن يتحقق
خارج البناء الفكري الهيجلي ب�شكل خا�ص والأملاين
ب�شكل عام ،الذي اعتربه الكثري من الفال�سفة ب�أن
اخلروج عنه �أمنية �صعبة التحقق والتنفيذ ،ذلك �أن
كل خروج عنه ،هو بحد ذاته تفل�سف داخل �سياقه
ب�شكل �ضمني غ�ير واع� ،أو كما ي��ق��ول الفيل�سوف
الفرن�سي مي�شيل ف���وك���و(1926م – 1984م) « �إن
ع�صرنا ه��ذا ك��ل��ه��� ،س��واء م��ن خ�لال املنطق �أو من
خ�لال االب�ستمولوجيا ،و���س��واء من خ�لال مارك�س
�أو م��ن خ�لال نيت�شه ،ع�صر ي��ح��اول �أن يفلت من
هيجل “ ( ،)2غ�ير �إن الإف�ل�ات م��ن ه��ذا “ الظل
ال�شبحي” ال���ذي ميثله هيجل وذل���ك كما ي�صفه
فوكو يف مو�ضع �آخر من نف�س هذا اخلطاب ،لي�س
�سهال ،ذلك �أن ال�س�ؤال املثري للحرج �أي�ضا �أمام كل
من يحاول التفل�سف جنده �أي�ضا لدى فوكو وذلك
ت��ردي��دا ل�����ص��دى �أ���س��ت��اذه ال��ق��دي��ر وال���ذي ال يخفى
ت�أثريه عليه ج .هيبوليت (1907م1986 -م) « هل ما
زال يف الإمكان قيام فل�سفة ،وهل ما زال يف �إمكانها
�أن توجد و �أال تكون هيجلية ؟” (نف�سه� ،ص.)54
رمبا ال�س�ؤال املبدئي :ملاذا هيجل دون غريه؟
�أق�����ول ذل����ك ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود ف�لا���س��ف��ة �أمل����ان
وفرن�سيني و�إجن��ل��ي��ز يف نف�س ال��ف�ترة ال��زم��ن��ي��ة �أو
يف الفرتات الزمنية الالحقة له ،ال يقلون �أهمية
وت���أث�يرا ع��ن هيجل ،ويف نف�س ال��وق��ت ق��د تناولوا
موا�ضيع فل�سفية عالية امل�ستوى ،وال تقل �أهم ّية
عن املوا�ضيع الهيجلية.
غ�ير � ّأن ه���ذا ال��ق��ول ال ي��ق��ت�����ص��ر ع��ل��ى فيل�سوف
يعترب معا�ص ًرا زمنيا لنا مثل فوكو ،بل جند ذلك
أي�ضا يف مقدمة الطبعة الرو�سية 1873م «لر�أ�س
� ً
املال” للفيل�سوف الأمل��اين ك��ارل مارك�س (1818م
– 1883م) و�إن كان ب�شكل معاك�س متاما ملا �أورده
فوكو ،غري �أن��ه ي�أتي كت�أكيد لل�س�ؤال ال��ذي ي��ردده
ج .ه��ي��ب��ول��ي��ت ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة التفل�سف ب��ع��ي��دا� ،أو
خ��ارج الديالكتيك الهيجلي .فمارك�س يف حديثه
ع���ن م��غ��اي��رة م��ن��ه��ج��ي��ت��ه ال��دي��ال��ي��ك��ت��ي��ة للمنهجية

الهيجلية ،والتي تعترب نقي�ضها املبا�شر ،ذل��ك �أن
“هيجل يعترب �أن عملية التفكري ،التي جعل منها
ذات���ا ق��ائ��م��ا بنف�سه �أط��ل��ق عليها ا���س��م “الفكرة”،
ه��ي خ��ال��ق ال��ع��امل ال��واق��ع��ي ،وه��ذا ال��ع��امل الواقعي
ال ميثل �سوى الظاهرة اخلارجية لتجلي الفكرة.
� ّأما عندي– والكالم ملارك�س  -فالأمر معكو�س� ،إذ
لي�س املثايل �سوى انعكا�س وترجمة للعامل امل��ادي
يف الدماغ الب�شري”( ،)3حيث �إنه ي�ؤكد يف حديثه
هذا ،تلك ال�سلطة الواعية �أوالالواعية التي مازال
ميثلها هيجل يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ذل��ك � ّأن املنهج ّية
املارك�س ّية قد ا�شتقت من رحم اجلدلية الدياليكتية
الهيجل ّية ،ال��ت��ي ات��خ��ذت فيما بعد م�����س��ا ًرا مغاي ًرا
�إىل درج��ة �أن��ن��ا جن��د مارك�س ي�صرح بتلك املقولة
ال�����ش��ه�يرة ع���ن ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك ب����أن���ه م���ع ه��ي��ج��ل ك��ان
“يقف على ر�أ���س��ه .فينبغي �أن يوقفه امل��رء على
قدميه” (ر�أ�����س امل����ال ،م ����س����� ،ص )38يف �إ����ش���ارة ال
حتتمل �صراع الت�أويالت كما هو العنوان املده�ش
ج��دا للفيل�سوف الفرن�سي ب��ول ري��ك��ور (1913م –
2005م) ح��ول املثالية الأملانية التي قلبها مارك�س
�يرا ب��ذل��ك الكثري م��ن اجل��دل
ر�أ���س��ا على ع��ق��ب ،م��ث ً
الذي ال يهد�أ والذي يعاود الظهور من فرتة زمنية
لأخرى.

هيجل وبذور احلداثة

ال ميكن دخ��ول احلداثة �أو التفكري فيها ب�شكل
�إيجابي ومنتج ،دومنا التفكري يف املعرفة بو�صفها
ُمنتجا ذاتيا ،مغايرة عن العلم الذي يعترب يف وجه
من وجوهه “ال�سطو على �أفكار الغري”( ،)4ذلك
� ّأن �سل�سلة ت�شكالت الوعي ينبغي �أن متر من خالل
“تفح�ص كل �شيء ب�أنف�سنا واتباع االعتقاد اخلا�ص
ّ
بنا وح�سب ،بل �أك�ثر من ذل��ك العزم على �أن ننتج
كل �شيء ب�أنف�سنا و�إال نعترب من احلق �إال ما �أتينا
ب�أنف�سنا” (نف�سه)ّ � .إن احلداثة يف هذا ال�سياق ال
ميكن االق�ت�راب منها ،دومن��ا وع��ي ذات��ي ،يتمظهر
يف “اتباع االعتقاد اخلا�ص ال��ذي يعترب بال ريب

�أبلغ من االن�صياع لل�سطوة” (نف�سه) ،هذا الوعي
بالذات و�أهميتها ،بل وحموريتها ،التي بدونها ال
ميكن و���ض��ع اخل��ط��وات الأوىل م��ن احل��داث��ة ،فهي
ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ت��ع��ت�بر ن��ق��ي�����ض اجل��م��ع��وي��ة امل��ف��رط��ة،
التي تعترب ب�شكل كلي �أح��د �أ�سباب غياب الذاتية
والفردانية ،هذه اجلمعوية التي ال تنمو �إال يف ظل
غياب �شبه كلي للفرد وللوعي ال�شخ�صي اخلا�ص.
غ�ير � ّأن ه��ذا ال��وع��ي ال��ذي ه��و امل��دخ��ل الأ�سا�سي
ل��ل��ح��داث��ة وب��ال��ت��ايل ل��ل��ذات��ي��ة ،ال ي��ح��دث �إال �ضمن
���ص�يرورة ط��وي��ل��ة وم��ع��ق��دة ،ول��ك�� ّن��ه��ا يف ال��ك��ث�ير من
الأح���ي���ان غ�ي�ر واع���ي���ة ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ،ب���ل تتخللها
الكثري من ال�شقوق والفراغات ،كما �أ ّن��ه ال يحدث
�����ض��ا ب�شكل م��ن��ف��رد ،و�أح�����ادي ،ب��ل ي��ح��ت��اج يف ه��ذه
�أي ً
ال�صريورة للآخر ،للمختلف واملغاير ،ملا لي�س هو،
وملا ال ينتمي �إليه ،ذلك �أ ّن��ه “ ثمة يف الوعي �شيء
ملغاير ما» (نف�سه� ،ص ،)186فهو بهذا املعنى ينق�سم
“وعي باملو�ضوع ،وهو
�إىل نوعني ،فهو من ناحية
ٌ
����ي بذاته” (ن��ف�����س��ه) ،غري
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى وع ٌ
�أن��ه من املمكن �إىل حد كبري ح��دوث اختالف بني
ال��وع��ي وب�ين امل��و���ض��وع� ،أي �أن ي��ح��دث ع��دم ت��واف��ق
بني الطرفني ففي ه��ذه احلالة “ال بد للوعي �أن
يبدل معرفته حتى يجعلها على �شاكلة املو�ضوع”
ّ
(نف�سه) ،وه��و بذلك يقوم بعملية تبديل موازية
للمو�ضوع ذاته� ،أي � ّأن مو�ضوع املعرفة مل يعد كما
ك��ان �سابقا ،ذل��ك � ّأن ثمة “حركة دياليكتيكية “
ق��د ح��دث��ت ب�ين «ال���ذي يف ذاته” وب�ين “الوعي”.
هذه املعرفة لي�ست �أزلية� ،أو دائمة ،بل هي خا�ضعة
للكثري من الدياليكتيك ،ذلك �أنه ال ميكن لها �أن
تكون �إال معرفة “يف – احل��ال و معرفة بالذي –
يف – احل���ال� ،أي الكائن” (نف�سه����� ،ص ،)191هذا
أي�ضا واخلا�ضع للتحوالت.
املتغيرّ � ً
مبعنى من املعاين ف� ّإن هذه املعرفة �أو هذا الوعي،
ال وجود لها  /له ،دون معرفة الذات به ،فهو عر�ضي
يف اخل��ارج ،دومن��ا مالمح �أو ق�سمات� ،أو بال وجه،
ذل��ك ل ّأن «امل��و���ض��وع ك��ائ��ن لأين �أع���رف عنه �شيئا»
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ــــي ..قراءة يف فينومينولوجيا الروح

الأوىل الواعية الكت�شاف احلرية بالفعل بعيدا عن
التنظريات التي جتعلها مقيدة يف الإرادة والرغبات،
�إىل تالزم احلرية مع الأخالق ،وارتباطهما الوثيق،
ال���ذي ال ي��ق��ب��ل االن��ف�����ص��ال ،م��ن ح��ي��ث �أن���ه “بقدر
م��ا ل�ل��أف���راد م��ن ح��ري��ة ،م�����س���ؤول��ون ع��ن �إف�����س��اده��ا
و�ضعفها” (نف�سه� ،ص ،105بت�صرف) ،ذلك �أن غري
الأح���رار من الب�شر ال ي�ستطيعون التو�صل ملا هو
خيرّ �أو�شرير من الأفعال والت�صرفات.
من هنا تغدو احلرية �شرطا �أ�سا�سيا للم�س�ؤولية
من جهة �أوىل ،وعامال ال غنى عنه يف قيام الدولة
م���ن اجل��ه��ة الأخ������رى ،ذل���ك �أن “احرتام الإرادة
ال��ف��ردي��ة ه��و وح��ده �أ���س��ا���س احل��ري��ة ال�سيا�سية� ،أي
�أنه ال �شيء ينبغي �أن يعمل بوا�سطة الدولة �أو من
�أجلها �إال �إذا �أقره كل فرد من �أفرادها ،فلن يكون
لدينا يف ه��ذه احل��ال��ة د�ستور” (نف�سه���� ،ص،)115
الأمر الذي يقودنا �إىل اعتبار الدولة ب�صفة عامة
وبو�صفها مفهوما يف املقام الأول “ لي�س لها وجود
عام �إال يف مواطنيها”(نف�سه� ،ص ،)116لذلك ف�إنه
يتج�سد وجودها يف الإرادة الفردية.

(نف�سه� ،ص ،)196مما يعني �أن بدون هذه املعرفة،
يخرج ه��ذا املو�ضوع �أو ذاك من جم��ال الإدراك �أو
الإيقان احل�سي ،من هنا ت�صبح ال��ذات مركزية يف
ت�شكيل الوعي وتكوينه“ ،فقوة هذا الإيقان تكمن
الآن يف الأنا» (نف�سه) ،تلك التي متتلك هذه الر�ؤية
الب�صرية وال�سمعية دون غريها ،غري � ّأن هذه الأنا
هي التي ال ت��زول يف حالة توافق منظر معني� ،أو
حالة حمددة ،لأنا ولأنا مغايرة.
ال ي�شري ه��ذا الإي��ق��ان �إىل الأن���ا ف��ق��ط ،ب��ل ميتد
�أي�����ض��ا �إىل الآن ك��ذل��ك ،ذل���ك � ّأن ه���ذا الآن يتقيد
بال ُهنا ،وهو ما يعني ب�أن احلقيقة التي بحوزتنا لن
تكون لها �أية داللة ،لأننا نكون قد “ن�سخنا احلالية
التي تكون لها باجلوهر”(�ص ،)198ف��الآن يف كل
��ف فعال عن كونه الآن من جهة �أنه
حلظة “قد ك ّ
�أ�شري �إليه” (����ص ،)199وه��و ما يعني � ّأن الآن قد
آنات متكرثة» (،)199
�أ�صبح الذي كان .فالآن هو «� ٌ
فالنهار عبارة عن �آنات متكاثرة� ،أي �ساعات ،ومثل
ه���ذا الآن��� ،س��اع��ة ،ي��ك��ون ك��ذل��ك دق���ائ���ق م��ت��ك�ثرة،
وه���ك���ذا�...إل���خ .ف��ال��زم��ان �أو الآن م��رت��ب��ط ل��درج��ة
وث��ي��ق��ة باحلقيقة ال��ت��ي ُي��ظ��ه��ره��ا ال��ك��ائ��ن الب�شري
ب�����ش��ك��ل م�����س��ت��م��ر ل��ذل��ك ف��ه��ي م��ت��غ�ّيةرّ ة ب��ا���س��ت��م��رار،
معتمدة على الوعي اجلديل يف تكونه وتكوينه.

خامتة

متظهرات الروح لدى هيجل

ول��ك��ن م����اذا ي��ح��دث ل���ل���روح ح�����س��ب ال��دي��ال��ك��ت��ي��ك
الهيجلي؟
ت��ق��ع ال�����روح ،ول��ك��ن ل��ي�����س ب��امل��ع��ن��ى امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي
التقليدي� ،أو مبعنى �آخ��ر :الوعي ال��ذات��ي �أو وعي
ال���روح ب��وج��وده��ا اخل��ا���ص ب��ه��ا ،يف تناق�ض ت��ام مع
امل�����ادة ،ف��ك��م��ا “� ّأن م��اه��ي��ة امل����ادة ه���ي ال��ث��ق��ل ،فمن
امل��م��ك��ن �أن ن���ؤك��د ب���� ّأن ج��وه��ر �أو م��اه��ي��ة ال���روح هي
احلرية”( ،)5ذلك �أ ّنه ال روح دومنا حرية .كما � ّأن
الروح تعترب قائمة بذاتها ،فهي تك ّون ذاتها بذاتها،
ف��ه��ي ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ال تعتمد ع��ل��ى غ�يره��ا ،ذل���ك �أن
مركز ثقلها لي�س ناجتا من عامل خارجي م�ساعد،
ب��ل منبثق منها ب�شكل �أ���س��ا���س��ي� ،إن��ه��ا ت��ك�� ّون وعيها
اخلا�ص واملنفرد بها دون غريها� ،أي دومنا احلاجة
لتعليمات و�إر�شادات الآخرين.
تتمظهر هذه الروح �أو تتجلى – ح�سب الفل�سفة
الهيجيلة – على م�سار التاريخ الكلي ،فهي يف هذا
ال�سياق ال ميكن اعتبارها نزوة �شخ�صية� ،أو «جمرد
ح��ادث��ة ع��اب��رة عر�ضية ومن���وا حم����دودا « (نف�سه،
���ص� ،)87إنها ذلك امل�سار الب�شري الطويل وامل ُع ّقد
م��ن ال��ت��ف��اع��ل ب�ين ال�����س��ي��اق��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن جهة
وت�شكالت الوعي الذاتي من جهة �أخ��رى ،فلذلك
ال تظهر هذه التمظهرات �إال على امل��دى الطويل،
�أي ذل��ك التاريخ الطويل م��ن “ الت�ضحيات التي
قدمت على مذبح الأر����ض الوا�سع ط��وال الع�صور
التاريخية” (نف�سه� ،ص ،)89تقع هذه الت�ضحيات
�ضمن ذلك ال�س�ؤال الكبري حول �أهدافها ومبادئها،
الأمر الذي يعني ب�أننا �أمام م�سار تقع فيه املبادئ
يف حالة خفية ،غري وا�ضحة املعامل ،ذلك �أنه “ ال
وجود لها اال يف ر�ؤو�سنا” (نف�سه� ،ص ،)91مما يعني
ب�أنها حتتاج لعامل �آخر يخرجها من حالة اخلفاء
�أوما ي�سمى عند الفال�سفة القدماء من “الوجود
ب��ال��ق��وة �إىل ال��وج��ود بالفعل” ،وه��و م��ا يعني ب���أن
الإرادة ه��ي الكفيلة بالقيام بهذه ال��ت��ح��والت على
م�ستوى الوعي ،التي حتتاج �أي�ضا وبدرجة موازية
لالنفعاالت �أوالطموحات للقيام بها.

من املمكن يف هذا ال�سياق �أن ن��ورد مثال الدولة
ك��م��ف��ه��وم ح���ول ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة� ،أي ح���ول « التحقق
التاريخي لغاية ما” (نف�سه��� ،ص ،)94فهي يف هذا
ال�سياق – وح�سب املنظور الهيجلي – تت�أ�س�س
ت�أ�سي�سا متينا ،وتكون قوية من الناحية الداخلية،
عندما تتحدد امل�صلحة اخل��ا���ص��ة للمواطنني مع
امل�صلحة ال��ع��ام��ة للدولة” (ن��ف�����س��ه) ،غ�ير �أن هذا
االلتقاء ال يحدث �إال بعد �صراع طويل ومرير ،بني
الكثري م��ن ال��ق��وى والأط����راف الفاعلة يف ال�سياق
التاريخي ،الأمر الذي يعني ب�أننا جدلية م�ستمرة،
ي��ق��وم م���ن خ�لال��ه��ا ال��ع��ق��ل م��ت��ج�����س��دا يف الإن�����س��ان
بتجريب الكثري من الأ�ساليب وال��ط��رق يف تنفيذ
وم��و���ض��ع��ة �أف���ك���اره ،وه��ي بطبيعة احل���ال ل��ن ت�صل
لهذه املرحلة من اخلطوة الأوىل ،بل حتتاج يف ذلك
للكثري من ال��وق��ت ،والعديد من التعديالت التي
�ست�ستمر لفرتات زمنية ،متفاوتة ،تعتمد على مدى
اقرتاب هذه اخلطوات �أو التنظيمات الب�شرية ،من
بلوغ ال��ه��دف ،وه��ذا ال��ه��دف (الت�أ�سي�س التاريخي
امل���ت�ي�ن ل��ل��دول��ة ) ت��واج��ه��ه ال��ك��ث�ير م���ن امل�����ص��اع��ب
والتحديات التي جتعله يطور من �أدوات��ه وو�سائل
تعامله مع الواقع اجلديد ،مما يعني ب�أن “الفكرة
ت�سري نحو ت��ع��ار���ض ال م��ت��ن��اه� ،أع��ن��ي نحو تعار�ض
بني الفكرة يف �صورتها الكلية احلرة – التي توجد
ف��ي��ه��ا ل��ذات��ه��ا – وال�����ص��ورة امل��ق��اب��ل��ة ل��ه��ا « (نف�سه،
���ص .)96هذا ال�صراع بني الأفكار واالجتاهات ،هو
الذي يك ّون الأحداث التاريخية ،ولي�س االن�سجام،
�أوال�����س��ع��ادة ،ذل��ك �أن “فرتات ال�سعادة يف التاريخ
هي �صفحات بي�ضاء فارغة لأنها فرتات ان�سجام”
(ن��ف�����س��ه) مبعنى �آخ���ر ف��ه��ي “فرتات يتعطل فيها
الت�ضاد م�ؤقتا “ (نف�سه) ،وهو ما ينطبق �إىل حد
كبري على الطبيعة املجردة اخلالية من الأه��داف
والغايات ،التي من املمكن اعتبارها م�سرحا كبريا
ووا�سعا وعلنيا �أي�ضا لتج�سيد هذا ال�صراع.
يقودنا هذا امل�سار من ال�صراع امل�ستمر للخطوات

ال ينتهي احل��دي��ث ع��ن ه��ي��ج��ل بطبيعة احل���ال،
وه��و ك��م��ا ات�����ض��ح م��ن خ�لال الفال�سفة امل��ذك��وري��ن
�سابقا م��ن جهة ،وم��ن خ�لال بع�ض الأع��م��ال التي
مت ال��ت��ط��رق �إل��ي��ه��ا هنا �أي�����ض��ا م��ن اجل��ه��ة الأخ���رى،
غري �أن ه��ذه الأهمية التي جتعل ه��ذا احلديث ال
ينتهي ،تتجلى يف الأهمية الراهنة التي يكت�سبها
هيجل لدى التفكري يف الواقع العربي ب�شكل عام،
ال�سيا�سي حتديدا ب�شكل خا�ص ،من حيث ارتباط
حرية الأف��راد �أواملواطنني يف الدولة و�أهمية ذلك
على امل�سار العمومي للدولة ،الأم��ر ال��ذي يجعلنا
نعترب احلرية الفردية امل�س�ؤولة �ضمانة �أو �صمام
�أمان للدولة ولي�س تهديدا لها ،كما يرتدد ذلك يف
الأدبيات الر�سمية املحافظة وغريها ،فهي (احلرية
الفردية امل�س�ؤولة) تعترب العامل الرئي�سي لإمكانية
امل�ساءلة واملحا�سبة.

(املراجع)
��� )1س��ن��ع��ود ه��ن��ا ب�����ش��ك��ل م�ستمر دو من���ا احل��ا ج��ة
للتذكري يف كل مرة اىل  :هيغل  :فينومينولوجيا
ال��روح ،تر :ناجي العونلي ،مركز درا�سات الوحدة
العربية ،ط2006 ،1م.
 )2مي�شيل ف��وك��و :نظام اخل��ط��اب ،ت��ر :د.حممد
�سبيال ،دار التنوير ،ط2007م� ،ص.53
 )3ك���ارل م��ارك�����س ،ر�أ�����س امل���ال  :ن��ق��د االق��ت�����ص��اد
ال�سيا�سي ،ج ،1تر :فالح عبد اجلبار ،دار الفارابي،
ط2013 ،1م� ،ص.38
 )4هيجل  :فينومينولوجيا الروح(،م �س) �ص .182
 )5هيجل  :العقل يف التاريخ ،ج ،1تر :د.ام��ام عبد الفتاح
امام ،دار التنوير ،ط2005 ،2م� ،ص.86
muscat0001@gmail.com
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مقــــال

عبد اهلل العليان

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

�إ�شكالية التعددية الثقافية يف الفــــــ

ال �ش ��ك �أن التعدد الثقافي قيمة عظيمة في الح�ض ��ارات الإن�س ��انية باعتباره �صيغة للتعاي�ش والتوا�ص ��ل الح�ضاري الإن�ساني من خالل القبول
العام بالتعددية الثقافية� ،سوا ًء داخل الح�ضارة الواحدة� ،أو مع غيرها من الح�ضارات والثقافات الأخرى ،ولذلك يمكننا �أن نعتبر بحق �أن التنوع
ميزة الإن�سان على الأر�ض دون �سواه ،وهو للإن�سان ،بل �سمح لكل مجموعة ب�شرية �أن تعلّم وتتعلم من الأخرى �ضمن ديناميكية التبادل الثقافي.
وفي ف�ض ��اء الح�ضارة الإ�س�ل�امية ،تم التعامل مع التعدد والتنوع في الدولة الإ�سالمية بطريقة ح�ضارية ،ونجد �أنّ الم�سلمين عندما �شيدوا هذه
الح�ض ��ارة ،عملوا على وحدة قائمة على التنوع والقبول به باعتباره من �س ��نن الفطرة الإن�س ��انية .والدين الإ�س�ل�امي اعتبر هذا التنوع والتعدد
خلقة �إلهية و”�سنة” �أزلية �أبدية” قد فطر اهلل عليها جميع المخلوقات  ..فلم ولن يكون النا�س نمطً ا واحدً ا �أو قالبًا فردًا ،و�إنما كانوا وال يزالون
مختلفين (ولو �شاء ربك لجعل النّا�س �أمة واحدة وال يزالون مختلفين �إال من رحم ربك ولذلك خلقهم) .(.هود ـ .)119 ،118
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يف ك��ت��اب��ه [�إ�شكالية ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف ال��ف��ك��ر ال�سيا�سي
امل��ع��ا���ص��ر ..ج��دل��ي��ة االن���دم���اج وال��ت��ن��وع ـ م��رك��ز درا����س���ات ال��وح��دة
العربية ـ ب�يروت ،ي��رى د .ح�سام الدين علي جميد �أن التعددية
الثقافية هي نظرية و�سيا�سة يف التعامل مع التنوع الثقايف ،بحيث
ت�ستند �إىل فكرة التالحم والتقارب ما بني اجلماعات الثقافية يف
جمتمع ما ،وعلى �أ�سا�س امل�ساواة والعدالة الثقافيتني ،واالعرتاف
ر�سمياً بكون تلك اجلماعات مُتمايزة ثقافياً ،ومن ث ّم تطبيق ذلك
عملياً من خالل �سيا�ساتٍ معينة متي ُل �إىل م�ساعد ِة تلك اجلماعات
والتعزيز من تمَ ا ُي ِز ٍّ
كل منها ثقافياً .فالتعدّدية الثقافية من حيث
كونها نظرية �سيا�سية ،هي مبثابة اعتقاد �أو رمب��ا فر�ض يحاول
دُعات ُه َ�سبرْ َ �أغوا ٍر جديدة تتناول املرجعية الفكرية للدولة  -الأمة
بالتعديل �أو التغيري مبا ين�سجم وطبيعة التن ّوع الثقايف للمجتمع.
�أما من حيث كونها �سيا�سية  -وهي عاد ًة ما ُتع َر ُف بت�سمية «�سيا�سة
ُ
تهدف �إىل معاجلة
التعدّدية الثقافية»  -فهي من قبيل �آليات عملٍ
احلِ رمان ب�شكلٍ عام.
���ض �أ َّن التعددية الثقافية ه��ي نظرية كما ي��ق��ول د.
وع��ل��ى َف�� ْر ِ
ح�سام الدين ـ فهي ما تزال كذلك فع ً
ال – يف التعامل مع و�ضعية
التن ّوع الثقايف ،وه��ي من ثم �أ�سلوبٌ يف معاجلة ظاهرة االنبعاث
افرتا�ض �آخر مفادهُ� :أ َّن عامل التباينات
تلك ،ف�سيدف ُع ذلك �إىل
ٍ
الثقافية هو متغيرّ �أ�سا�سي يف �إثارة هذه الهوياتَ ،ف ِب َقدر ما يدف ُع
ري يف
مركز ال��دول��ة – الأم��ة �إىل ال�سيطرة على �أط��راف��ه ،فقد يُث ُ
ال��وق��ت نف�سه ت��ف��اوت��اتٍ اجتماعية واق��ت�����ص��ادي��ة م��ا ب�ين الأك�ثري��ة
املهيمنة والأقليات املتباينة عنها ثقافياً.
وينبغي الإ���ش��ارة كما ي�شري الباحث� ،إىل �أن �أي��ة هوية ثقافية
ت��ق��وم بوظيفتني ج��وه��ري��ت�ين ؛ ف��م��ن ج��ه��ة ه��ي تك�سب �أع�����ض��اءه��ا
ح�س االنتماء امل�شرتك ،مبعنى الت�ضامن ،وذلك من خالل توليد
االعتقاد بتماثلهم يف الأ�صول واملعتقدات واملوروث الثقايف عموماً.
وم���ن ج��ه��ة �أخ���رى تعمل ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى �إب��ع��اد ك��ل م��ن ال
ينتمي �إليها ،و�إق�صائه عن تلك اجلماعة .هاتان الوظيفتان ٌنطلق
عليهما ت�سمية «التباينات الثقافية» ،على �أ�سا�س فكرة كون الهوية
الثقافية ال ت��ت��ول��د ب��ذات��ه��ا ،و�إمن���ا تتمخ�ض ع���اد ًة بفعل التباين
والتمايز م��ن «الآخ���ر» ال��ذي يتوطن ع�ين امل��ك��ان وال��زم��ان ،بحيث
ت�برز التباينات يف �ش ّتى مكونات الثقافة ،وه��ي :اللغة ،وال��دي��ن،
والأ�صل القومي والإثني ،واملوطن اجلغرايف ،ولذلك فهي تتخذ
�أ�شكا ًال عدة :لغوية ،ودينية ،وعرقية ،و�إثنية ،وقبلية� ،أي مبعنى
تن�صب ال��ت��ب��اي��ن��ات الثقافية م��ا ب�ين اجل��م��اع��ات يف ك�لا اجلانبني
امللمو�س وغري امللمو�س للهوية الثقافية.
�إن فكرة فاعلية ت�أثري التباينات الثقافية يف ن�شوء الدولة عموما،
كما ي�شري ال��ب��اح��ث ،ك��ان��ت ف��ك��ر ًة يف ح���الِ م��ن ال��ت��ط��ور التدريجي
تاريخياً� ،إذ اب��ت��د�أت بالقبيلة وال��دي��ن يف ال���دول القدمية ،وذل��ك

بحكم كونهما الأ�سا�س ال��ذي يقوم عليهما التنظيم االجتماعي،
�إذ بالرغم من ظهور ال��دول��ة� ،إال �أن املركز مل يعمل ب��دوره على
التخل�ص من هذه التباينات الثقافية ،لأنها بب�ساطة كانت جت�سد
الأ�سا�س املادي الذي يقوم عليه منوذج الدولة القدمية.

الوعي القومي واالنتماء امل�شرتك

ويف �ضوء ذل��ك ،ي��رى ترجيح الفكرة القائلة بكون الدولة هي
التي �أن�ش�أت الأم��ة والهوية القومية� ،إذ �إن تكون الدولة  -الأمة
يف م�سارها التاريخي �إمن��ا جنم �أ�ص ً
ال عن �إرادة واعية وتخطيط
هادف من لدن املركز يف تعامله مع �أطراف الدولة ،بحيث �إنه قد
�ساهم يف بلورة الوعي القومي واالنتماء امل�شرتك ،وكانت غاية
املركز الرئي�سية من ذلك هي الإفالت من قب�ضة الكني�سة – ذات
التوجه العاملي – وواليتها على الأفراد .فمفهوم الدولة – الأمة
ّ
�أو الدولة احلديثة بذاته مفهوم ي�شري يف ثناياه �إىل ذلك ال�صراع
ب�ين م�����ش��روع ال��دول��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��وج��ه وم�����ش��روع ال��دول��ة
التوجه القومي.
املدنية ذات
ّ
ومن هنا ،كما ي�شري د .ح�سام الدين ،قام ذلك الرتابط الوثيق
ما بني الدولة – الأمة والليربالية .ف�إ ّبان القرنني التا�سع ع�شر
والع�شرين� ،شهد الغرب اجتاهني رئي�سني :اب��ت��د�أ �أولهما ب�إعادة
التنظيم �شبه ال�شامل للمجال ال�سيا�سي ،وذل��ك باالنتقال من
كتلة خمتلطة وم�ضطربة من الإمرباطوريات واملمالك وال��دول
– امل��دن واحلاميات وامل�ستعمرات ،والدخول يف نظام الدولة –
الأمة ( ،)Nation-state Systemبحيث �شرعت جميعها
يف انتهاج �سيا�سات بناء الأمة ،م�ستهدف ًة بذلك ن�شر هوية قومية
م�����ش�ترك��ة ،ف��� ً
��ض�لا ع��ن ث��ق��اف��ة ول��غ��ة م��وح��دت�ين داخ���ل �أق��ال��ي��م��ه��ا.
ويتمثل ثانيهما يف اال���س��ت��ب��دال �شبه ال�شامل لكل �أ���ش��ك��ال احلكم
غري الليربالية ب�أنظمة ُحكم دميقراطية ليربالية .ومن الناحية
الظاهرية ،يبدو �أنّ هذين االجتاهني ال يجمعهما جامع� ،إال �أنّ
حقيقة الأمر هي �أنّ هناك ترابطاً جوهرياً ما بني الدولة – الأمة
والدميقراطية الليربالية.

التغيريات اجلذرية

ه��ذا االرت��ب��اط اجلوهري �إمن��ا يتج�سد يف ك��ون ال��دول – الأمم
جت�سد الوحدات املالئمة لتطبيق الطروحات ال�سيا�سية الليربالية.
فقد انتهج الليرباليون حزمة من ال�سيا�سيات لبناء الأمة الواحدة
تتمثل يف� :سيا�سية الهجرة الداخلية والتوطني و�سيا�سة التالعب
بحدود و�سلطات الوحدات الفرعية الداخلية ،ف�ض ً
ال عن �سيا�سة
ال��ل��غ��ة ال��ر���س��م��ي��ة .ف��ه��ذه ال�����س��ي��ا���س��ات ت�����س��ت��ه��دف �إح����داث ت��غ��ي�يرات
جذرية يف البناءين املادي والفكري للأقليات املتباينة ثقافياً عن
الأكرثية ،حيث تبتغي ال�سيا�ستان الأوىل والثانية �إحداث تغيريات
يف ال��وج��ود امل���ادي للأقليات امل�ستهدفة ،بال�شكل ال��ذي يقود �إىل

�إ�ضعاف قدراتها املادية ،ال�سيما على �صعيدي الثقل الدميغرايف
واالنت�شار الإقليمي ،الأمر الذي يوفر الأر�ضية املالئمة لل�سيا�سة
الثالثة يف حتقيق هدفها ،واملتمثل يف اال�ستيعاب الثقايف� ،أي الولوج
�إىل داخ��ل البناء الثقايف واللغوي للأقلية ،ثم تغيريه كلياً حتى
يتحقق بذلك اال�ستيعاب الكلي ،وذل��ك لإدراك دع��اة الليربالية
�أن ا�ستمرارية تنوع هذا البناء ثقافياً وتباينه داخلياً �سي�ؤدي �إىل
جعله م�صدر تهديد كبري للبناء ال�سيا�سي و�أ�سا�سه الفكري معاً.
وم��ن ث��م ،ف���إنّ العمل بتلك الأ�س�س،مثل امل�ساواة يف فر�ص العمل
وامل�����ش��ارك��ة ال�سيا�سية واحل��ري��ة ال��ف��ردي��ة ،تقت�ضي جميعاً وج��ود
جمتمع متما�سك ثقافياً ومت�ضامن اجتماعياً ،بحيث تتال�شى فيه
التباينات الثقافية� ،أو على الأقل يتم حتييدها و�إبقا�ؤها يف من�أى
عن املجال العام للدولة.
وبالرغم من كون من��وذج الدولة – الأم��ة قد �أ�ضحى النموذج
الأو�سع انت�شاراً يف القرن الع�شرين� ،إال �أن الربع الأخري على الأقل
من القرن الع�شرين قد �شهد انبعاث الهويات الثقافية ،حتى غدت
هي الأخرى ظاهرة عاملية ،مما يك�شف عن وجود عالقة جوهرية
بني ظاهرة انبعاث الهويات والدولة – الأمة .فالأخرية يتنازعها
توجهان متعاك�سان،هما :التوجه نحو االن��دم��اج ،والتوجه نحو
التفكك.
ل��ق��د ���ش��ه��دت ظ��اه��رة ان��ب��ع��اث ال��ه��وي��ات يف ال��غ��رب ال��ع��دي��د من
التف�سريات ،فمنها ما يُركز على البعد ال�سايكولوجي ،ومنها ما
ال�سلطوي ،و�أخرى تويل االهتمام بالعوملة،غري
ي�شدد على البعد ُ
�أن �أبرزها متثل ب�إرجاع هذه الظاهرة وتزايد فاعليتها �إىل الأزمة
التي تعي�شها الدولة – الأمة وتناق�ضاتها الداخلية�،إذ يقوم هذا
االع��ت��ق��اد على ف��ك��رة ع��دم زوال التناق�ض ال��ق��ائ��م م��ا ب�ين النزعة
ال��ق��وم��ي��ة ل��ل��دول��ة ( )State Nationalismوال��ن��زع��ة
القومية للأقلية ( ،)Minority Nationalismحتى
ولو عمدت الأوىل �إىل انتهاج مبادئ حقوق الإن�سان يف �سيا�ساتها،
ويف التعامل مع �أقلياتها الثقافية ،ذلك لأنّ هناك �سب ً
ال عديدة
تعمل فيها ال��دول��ة على جتريد الأق��ل��ي��ات م��ن قوتها ،وعلى نحو
منظم حتى مع احلفاظ على حقوق الفرد ،املدنية منها وال�سيا�سية.
وتتج�سد تلك ال�سبل �أ�ص ً
ال يف �سيا�سات بناء الأمة ،وهو ما يُف�سر
�إىل حدٍ بعيد �سبب بقاء النزعة القومية للأقلية قوة فعالة �ضمن
نطاق الدميقراطيات الغربية ،ويُعيننا كذلك على تف�سري �سبب
ا���س��ت��م��رار االن��ف�����ص��ال ق�ضية ح��ي��ة يف ال��ك��ث�ير م��ن الأق��ال��ي��م ،مثل
الفالندرز ( ) Flandersوكيبك وكتالونيا (Catalonia
) و�أ�سكتلندا .غري �أنه �إىل جانب عملية بناء الأم��ة ،هناك باعثان
�آخران ي�ساعدان يف ا�ستمرارية هذه الظاهرة :وهما..
 1ـ عامل اللغة
 2ـ البناء الفكري للحركات القومية.

مقــــال

العدد الثاين  :جمادى الآخرة  1436هـ � -أبريل  2015م

ــــــكر املعا�رص..جدلية االندماج والتنوع
الوعي الذاتي ودالالته
ويتبني من ذلك ،كما يقول د/ح�سام الدين� ،أن الأمة ـ والدولة
هي التي جعلت الأقليات واعية لذاتها اجلماعية وكيانها الثقايف،
لأنّ ه��ذه ال��دول��ة �أ� ً
��ص�لا تتيح ع��دداً حم���دوداً م��ن اخل��ي��ارات �أم��ام
الأقليات ،وبالتايل غدت ا�ستجابات الأخ�يرة مُ ت�سقة مع طبيعة
تلك اخليارات ،بحيث �إنّ العن�صر امل�شرتك يف تلك اال�ستجابات
قد متثل يف االحتفاظ باخل�صو�صية الثقافية ،وجعلها حم��وراً
رئي�سياً تدور حوله مطالبها ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية .ي�ضاف
�إىل ذل��ك ،ك��ون تباين الأق��ل��ي��ات القومية والإث��ن��ي��ة والدينية يف
جتاوبها مع �سيا�سات بناء الأم��ة �إمن��ا هو ناجم عن تباين درجة
�شعور كل منها بالتهديد ،ج��اءت ا�ستجاباتها م�تراوح��ة ما بني
ع���دم االن���دم���اج م��ط��ل��ق��اً ب��ف��ع��ل ���ش��دة ح�سا�سيتها جت���اه امل��خ��اط��ر
امل�ترت��ب��ة ع��ل��ى االن���دم���اج يف ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ائ��دة،لأن ذل���ك يتنافى
�أ�ص ً
ال مع �أمناط حياتها وت�صوراتها عن احلياة ،وهذه ا�ستجابة
منوذجية تعرب عنها الطوائف الدينية االنعزالية ،وبني البقاء
داخل كيان الدولة ،ولكن مع جتنب االندماج يف الثقافة املهيمنة،
وذلك من خالل توفري ال�سبل �أمامها لل�شروع يف عملية بناء �أمة
خا�صة بها ،وهو ما تنتجه الأقليات القومية ،و�أخ�يراً االندماج
يف تلك الثقافة ،ولكن �شريطة تي�سري �شروط االندماج ،ويج�سد
ذلك موقف املهاجرين.
ف�ض ً
ال عن ذل��ك� ،إذا كانت هذه الأزم��ة ذات �أبعاد عدة ونطاق
وا���س��ع االنت�شار يف احل��ي��اة الغربية ،ف���إن الأزم���ة بذلك ال تتعلق
وح�سب بالدولة – الأمة ،و�إمنا ت�شمل احل�ضارة الغربية بعينها.
فهي لي�ست م��ن قبيل الأزم���ات الظرفية التي ت�صيب الأنظمة
ال��ف��رع��ي��ة ،ث��م ت���زول خ�ل�ال م��رح��ل��ة م��ع��ي��ن��ة ،ب��ل ه��ي م��ن ف�صيل
الأزم���ات الهيكلية ،ال��ت��ي ت��ع��رف �أي�����ض��اً با�سم الأزم���ة احل�ضارية
�إذا ما نظرنا �إليها من زاوية نظر �شاملة ،لكونها تتعلق ب�صميم
بنية النظام الكلي الذي قد يحتاج �إىل جراحة �شاملة ت�ؤدي �إىل
تغيري ن�سق القيم الذي يتكون منه� ،إذ تعمل هذه الأزمة بدورها
على ا�ستنها�ض البنية الفكرية للح�ضارة الغربية املتمثلة يف
الليربالية م��ن �أج���ل �إع����ادة ه��ذا الن�سق �إىل ن�صابه ،وذل���ك من
خالل توليد الأفكار الهادفة �إىل احتواء التوترات ومعاجلتها مبا
ين�سجم مع كل حالة ،ولعل التعددية الثقافية هي يف حقيقتها
�إحدى تلك الآليات الرئي�سية واملعتمدة يف يومنا الراهن ملعاجلة
هذه الأزمة.
يف ���ض��وء امل��ت��ق��دم ب��ي��ان��ه ،ميكن ال��ق��ول �إن عملية ب��ن��اء ال��دول��ة
املتعدة الثقافات لدى �أ�صحاب هذا االجتاه هي عبارة عن عملية
مركبة ت���ؤدي �إىل ن�شوء دولة ذات نظام مركب �إداري��اً وقانونياً .
فهي عملية مركبة لكونها تتيح ال�سبيل �أم��ام كل من الأكرثية
والأق��ل��ي��ات القومية وال�سكان الأ�صليني لل�شروع يف عملية بناء
كيانات خا�صة بها ،ولكن داخل نطاق الدولة املوحدة ،مما ي�ؤدي
�إىل ن�شوء نظام مركب على �صعيد ال��دول��ة ككل �أم على �صعيد
الوحدات الفرعية املكونة للدولة ،نظراً �إىل وجود �أقليات �صغرية
احلجم يف كل وحدة من تلك الوحدات ،مما ي�ستدعي �أن تتعامل
الأقليات القومية مع بع�ضها البع�ض على �أ�سا�س القيود نف�سها
التي تلتزم بها الأكرثية يف تعاملها مع تلك الأقليات .
فالعامل الثالث ال يعي�ش يف ظل ((الوفرة))()Affluence
حتى يكون يف مقدوره تطبيق التعددية الثقافية�،إذ �إن الوفرة
تعبري عن الو�ضع االجتماعي الذي يتمكن فيه كل �أفراد املجتمع
م��ن �إ���ش��ب��اع ك��اف��ة ح��اج��ات��ه��م الإن�����س��ان��ي��ة ب�����ص��ورة ي�����س�يرة ،بحيث
يتوجه فيه الن�شاط الإنتاجي ب�صورة متزايدة نحو �إنتاج املنافع
التي لي�ست هناك من حاج ٍة طبيعية �إليها� ،أي الكماليات.ومثل
ه��ذا املجتمع مل ي��زل جم��رد ف��ك��رة ت��رن��و معظم دول ال��ع��امل �إىل
حتقيقها،ومنها دول العامل الثالث.فالواقع املعي�ش يف هذه الدول
يك�شف عن تزايد قاعدة الفقر فيها اجتماعياً ،وذل��ك يف مقابل

تناق�ص حاد يف �شريحة الأثرياء.ومن ثم ،بات الواقع االجتماعي
ممزقاً بني جمتمعني يعي�شان حتت �سقف وطن واحد�:أحدهما
ف��ق�ير وت��ق��ل��ي��دي يف من���ط ح��ي��ات��ه ،ب��ي��ن��م��ا ال���ث���اين جم��ت��م��ع ث��ري
ومتمدن ميار�س منط حياة قائماً على �أحدث املعايري الع�صرية.
ه���ذه االزدواج���ي���ة يف ال��ب��ن��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة تعد
م��ن �أب����رز م��ع��امل جمتمعات ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ،وه���و م��ا مل ي���در يف
خ��ل��د �أ���ص��ح��اب ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة .ف��الأخ�يرة م��ن ح��ي��ث كونها
م�شروعاً فكرياً ،ت�ستلزم قاعدة اقت�صادية مت�سعة ومتجذرة من
جهة ،وبنية اجتماعية م�ستقرة ومتوازنة من جهة �أخ��رى .ويف
ح��ال غياب ذل��ك ،ف���إن العمل بهذا امل�شروع يعني ت�سخري م��وارد
الدولة،على ندرتها،ملعاجلة م�شكالت هي �أ�ص ً
ال يف غنى عنها .ثم
�إن ر�ؤية كيملكا عن كيفية تطبيق وتكييف التعددية الثقافية يف
العامل الثالث ما ت��زال غري مكتملة بعد .ودليل ذل��ك �أن��ه حتى
يومنا الراهن مل ي�ستطيع �صياغة �آليات تطبيق متكاملة،وكل ما
�أورده يف هذا اخل�صو�ص ال يخرج عن كونه ت�صورات �أولية ،و�أبرز
مالحمها هو احلوار والتدرج يف عملية التطبيق.

التنوع الأ�صيل

وال �شك �أ َّن التن ّوع الثقايف ـ كما يرى الباحث ـ يف هذه الدول
هو تنو ٌع �أ�صيل و متجذّر فيها جمتمعياً و جغرافياً .فهو مل ين�ش�أ
عن الهجرة الدولية على نح ِو ما هو عليه الو�ضع يف الواليات
املتحدة و كندا مث ً
ال ،و �إمن��ا كان موجوداً فيها تاريخياً ،وتبلو َر
ع�بر ف�ت�راتٍ زمنية ج�� ّد ق��دمي��ة حتى ات��خ��ذ ه��ذا ال��ت��ن�� ّوع �صورت ُه
احل��ال��ي��ة ،مم��ا جعل اجل��م��اع��ات الثقافية يف ك ّ��ل دول���ة على حدة
ذات م��وروثٍ تاريخي و ثقايف م�شرتك ،بالرغم من َت�س ُّي�س هذه
اجلماعات وتناف�سها .وتبعاً لذلك ،ف�إ َّن �أ�صالة وجودها التاريخي
و الثقايف قد جعلتها ذات مطالبٍ �أ�صيلة ،وهي تكاد تنح�صر –
با�ستبعاد ت�أثري العامل اخلارجي – يف الت�شديد على امل�شاركة يف
ال�سلطة و التعبري عن ذاتها الثقافية ،رغم اختالف انتماءاتها
القومية والدينية والقبلية.
وما ي�ؤيد ذلك طبيعة الهويات الثقافية يف العراق مث ً
ال .فكل
هوية منها هي ذات تاريخ قدمي على امتداد قدم احل�ضارة يف �أر�ض
الوافدين.فكانت لكل منها تقريباً دولتها وموروثها اخلا�ص،
بحيث تولد عن ذلك ا�شرتاكها جميعاً يف مزاج عام بفعل تقا�سم
هذه الهويات للمكان والزمان عينهما.وما نعنيه بهذا املزاج العام
هو احل�س والوعي باالنتماء التاريخي �إىل املكان .ف�أ�صبح الفرد

يف مثل هذه البيئة يتمتع بذات ثقافية كبرية مقارنة بالفرد يف
املجتمعات الغربية.ولذلك تراه يت�صرف ات�ساقاً مع ذاته الكبرية
تلك ،فيحاول �أن يكون �صاحب امل�شروع،ال جمرد عن�صر و�أداة فيه
�أي��اً كان امل�شروع .ومثل هذا البعد النف�سي – الثقايف قلما �أخذ
بعني االعتبار �ضمن �سيا�سة االندماج يف دول العامل الثالث.
هذه ال َذوات الثقافية التي َتط َّو َر ان�سجامها االجتماعي بت�أثري
اال�شرتاك يف القيم والعقيدة الدينية� ،ش ِّكلت املوروث الثقايف يف
غالبية دول ال��ع��امل ال��ث��ال��ث ،وال �سيما ال��ع��امل الإ���س�لام��ي .وهو
امل���وروث عينه ال��ذي َت�س َتنه ُ
ِ�ض ُه املجتمعات يف ه��ذه ال���دول كلما
تع ّر�ضت للأزمة� ،سواء اتخذت الأزمة �شكل احلرمان االقت�صادي
حاكم م�ستبد� ،أم اتخذتْ �شك َل تهديدٍ
والظلم االجتماعي يف ظ ِّل ٍ
خارجي .وهو ما �أدر َكت ُه القوى الغربية حني ا�ستعمارها للعامل
الإ�سالمي خ�صو�صاً ،والعامل الثالث عموماً ،بدليل �سعيها �إىل
تفكيك الن�سيج االج��ت��م��اع��ي ل�����ش��ع��وب م�ستعمراتها م��ن خ�لال
ت�سيي�س ال��ت��ب��اي��ن��ات الثقافية وتق�سيمها �إىل ت��ك��وي��ن��ات ثقافية
مُ ��وال��ي��ة (الأق��ل��ي��ات) لإدارات اال�ستعمار ومتمتعة ب��االم��ت��ي��ازات،
وت��ك��وي��ن��ات ث��ق��اف��ي��ة مُ ��ن��اهِ �����ض��ة (الأك��ث�ري����ة) ُت���ع���اين ال��ت��ه��م��ي�����ش
واحلرمان على يد الأقليات واال�ستعمار يف �آنٍ واحد ،مما � َ
أ�سقط
ذل��ك يف ظالل ِه على مرحلة ما بعد اال�ستعمار� ،إذ حتولت تلك
التكوينات الثقافية �صوب التناف�س يف ما بينها لال�ستيالء على
مركز الدولة وم�ؤ�س�ساتها ،ثم دخ��ول الكثري من هذه ال��دول يف
ح��روبٍ �أهلية نتيجة لذلك ،بل حتى انبعاث الهويات الثقافية،
وخ�صو�صاً الدينية منها يف العامل الثالث ،قد تكون نِتاج �أزم��ة
ح�ضارية ت��و َّل��دتْ بفعل ن�شر القوى الغربية لنموذج ال��دول��ة –
الأم���ة يف بيئ ٍة غ�ير بيئتها الأ���ص��ل��ي��ة .ف����أدّى ذل��ك مب��رور الزمن
�إىل �أن يتك َّيفَ هذا النموذج مع طبيعة البيئة الثقافية لينح ِرف
موحدة ذات �أمة واحدة،
عن م�سار ِه الأ�صلي املتمثل ب�إن�شاء دولة َّ
و�أ�صبح بالتايل دولة – عُ�صبة محُ دثة ،ال هي متغ ّربة كلياً ،وال
هي باملنتمية كلياً �إىل امل��وروث الثقايف .وه��و ما ُيحفز الهويات
الدينية على ا�ستلهام ه��ذا امل���وروث ُبغية الإت��ي��ان ب��ن��م��وذ ِج دول�� ٍة
بديل ي�ستوعب التباينات الإثنية والعرقية والقبلية ،على �أ�سا�س
اال�شرتاك يف املوروث الثقايف نف�سه ُقبي َل َت�س ُّي�سهِ ،وتغريب ر�ؤية
املك ّونات الثقافية عن بناء الدولة وحتديثها.
ويف ���ض��وء ذل����ك ،ي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن م��ع��اجل��ة م��و���ض��وع
ال��ب��ح��ث،ت��وزّع ع��ل��ى ث�لاث��ة ف�����ص��ول ،ت�سبقها ت��وط��ئ�� ٌة يف حت��دي��د
املفاهيم الرئي�سية ملو�ضوع الأط��روح��ة ،الأول ب�ّيكنّ ّ كيفية ن�شوء
ال���دول���ة – الأم�����ةُ ،
وغ����دو ت��ن�� ّوع م��ك�� ّون��ات��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن قبيل
التحديات اجل ّدية �أم��ام وحدتها ال�سيا�سية .كذلك ّ
مت الرتكيز
فيه على فكرة �أن نوعية تعامل هذه الدولة مع الأقليات هي التي
�أدّت ب��ال��دول��ة ،على نح ِو ج��وه��ري� ،إىل ال��وق��وع يف حالة الأزم���ة،
ليقودنا ذلك �إىل حماولة العمل على معاجلة كيفية تبلور اجتاه
التع ّددية الثقافية ،فكراً وممار�سة� ،ضمن نطاق هذه الأزمة.
ويف الف�صل ال��ث��اين� ،أو���ض��ح الباحث الت�ص ّورات التي حتم ُلها
االجتاهات الفكرية املعا�صرة ،وبناءها الفكري �إزاء التعامل مع
ال��ت��ن�� ّوع ال��ث��ق��ايفُ ،بغية معرفة امل��ك��ان ال���ذي تتمركز فيه نظرية
التع ّددية الثقافية حماولة لإ�صالح البناء الفكري لليربالية� ،أم
�أنها حماول ٌة ترمي �إىل احللول محّ ل الليربالية بذاتها؟
�أم���ا يف الف�صل ال��ث��ال��ث� ،سلط ال��ب��اح��ث ال�����ض��وء ع��ل��ى امل�لام��ح
الرئي�سية لنموذج بناء الدولة املتع ّددة الثقافات ،وذلك من حيث
�أ�سا�سه الفكري وكيفية حتقيق االندماج الداخلي ،رغم ت�شجيع ِه
للمك ّونات الثقافية على االح��ت��ف��اظ بخ�صو�صياتها وهوياتها.
ك��ذل��ك م��ع��رف��ة �أ����ش���ك���ال احل���ق���وق اجل��م��اع��ي��ة وم���اه��� ّي���ة ع�لاق��ت��ه��ا
باحلقوق الفردية ،ف�ض ً
ال على �آليات مُ عاجلته لأزم��ة الدولة –
الأمة.
alaliyan@gmail.com
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نحو م�شـــروع نقد ثقايف  ..قـــراءة يف كتاب «يف الق�صيدة العمانية احلديثة»

�أحمد املعيني

لع َّل �أكرث ما يُ�صيبني بخيبة الأمل كقارئ عام غري مُتخ�صِّ �ص يف درا�سات
النقد الأدبيُ ،
اهتمامها بالأ�سلوب والبالغة وال�صور ،و�أحيانا باملوا�ضيع
فرط
ِ
املطروحة ،يف حني �أنني �أجل�أ �إىل كتب النقد الأدبي متطلعًا �إىل �أكرث من ذلك؛
فالقارئ ب�شي ٍء من اجلهد قاد ٌر على ر�ؤية ما َعرَ�ضه الناق ُد من �صو ٍر وتراكيب
ومو�ضوعات ،و�إن كان ال ي�ستطيع التعبري عنها بلغة الن ّقاد ،لك ّنه ي�سعى ملعرف ٍة
ي�صنعها الناق ُد �أو يُ�ساهم يف �صنعها ،ال �إىل التقاط ما ي�ؤ ّلف الن�ص الأدب��ي،
كما �أنه يريد من الناقد �أن ي�ساعده عرب �إ�ضاءات معيّنة تك�شف دالالت الن�ص
وت�أثريه وت�أ ّثره بال�سياق االجتماعي والتاريخي وال�سيا�سي .ومن نافلة القول
�أ َّن الرتكي َز على النواحي الأ�سلوبية مفي ٌد للكاتب نف�سه كي يطوّر من �أدواته،
وحرفة الكتابة ،بيد �أنني �أزعم �أ ّن القارئ
عالوة على فائدته يف تدري�س الأدب ِ
العام غري معن ّي بذلك كله ،وما يهمّه هو �أن يتو�صل �إىل موقع الن�ص يف احلقل
االجتماعي والثقايف العام بو�صفه مُن َتجً ا ثقافيًا.
وم��ن ه��ن��ا ،تتب َّدى �أه��م��ي�� ُة الكتاب ال��ذي نحن ب�صدده يف ال�سياق العماينّ
على الأقل؛ �إذ ينتق ُد خالد البلو�شي يف كتابه «يف الق�صيدة العمانية احلديثة»
الكتابات النقدية ال�سابقة التي تناولت ال�شعر ال�� ُع��م��اين ..م�شريًا �إىل عدم
اتكائها على تنظ ٍري منهج ّي ���ص��ارم ،و�إىل ات�سامها ب��االن��ط��ب��اع��ي��ة ..مُعرت ًفا
ب��وج��ود درا����س���ات �أك��ادمي��ي��ة ت��غ�� ّل��ب��ت ع��ل��ى ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة ،ل��ك�� ّن��ه��ا َب�� ِق��ي��ت يف نطاق
اجلامعات ومل ميت ّد �أثرها �إىل ال�ساحة الثقافية العامة ،على �أ َّن جميعها ظ َّل
ير ّكز على اجلوانب الف ّنية للن�صو�ص ال�شعرية وال يتجاوزها �إىل املدلوالت
الثقافية واالجتماعية .ل�س ّد ه��ذه الفجوة املعرفية ي��ت��ن��او ُل خ��ال��د البلو�شي
الق�صيد َة العمانية احلديثة �-شكال ،ال زم ًنا بال�ضرورة -ال�ستجالء منطوقها
خطاب يت�شابك مع اخلطابات ال�سائدة يف
الثقايف وال�سيا�سي وم��ا مت ّثله من ٍ
املجتمع (�سيا�سية ،ودينية ،واجتماعية) ،فيعم ُد �إىل �إجراء مقارن ٍة بني ال�شعر
ين يف �شكله ال��ق��دمي (ال��ع��م��ودي) ،وال�����ش��ع�� ِر ال��ع��م��ا ّ
ال��ع��م��ا ّ
ين يف �شكله احلديث
(ق�صيدة التفعيلة وال��ن�ثر)� ،ساعيًا �إىل �إثبات فر�ضيّته ب���أ ّن ال�شعر العماين:
«قبل �سبعينيّات القرن الع�شرين يتميّز مبجمله مبا �أ�سمّيه ب�سيا�سة اجلماعة؛
�إذ ن��رى ب��روز تيّارين ك��ان �أحدهما م�سان ًدا للخطاب الدين ّي ال�سائد والثاين
للخطاب ال�سيا�س ّي ال��ر���س��م�� ّي ،ف��ك��ان احل��ك��م على الق�صيدة ينبع م��ن منطلق
ائتالفها م��ع �سيا�سة اجلماعة� ،إال �أ ّن الق�صيدة العمانية احلديثة ،ب�شقيها
التفعيلة والنرث� ،شرعت تتجه بعد �سبعينيّات القرن املن�صرم من االئتالف �إىل
االختالف .هذا االختالف �أتى �أدنى �إىل جتربة الإن�سان فردًا منه �إىل موقف
ثابت ّ
مطرد� ،أدنى �إىل القلق منه �إىل التح ّدي» (�ص.)6:
ّ
ووف ًقا خلالد البلو�شي ،ف�إن هذا التحوّل من االحتفاء باجلماعة لي�س نتاجً ا
حلرك ٍة �أدبية فنيّة حم�ض ،بل هو تغي ٌري وا ٍع مق�صود ينز ُع �إىل م�ساءلة اخلطاب
ال�سائد و»االخ��ت�لاف وال��ت��ع��ار���ض» معه ع�بر متجيد ال��ذات��ي وامل��ه�� ّم�����ش ،وعرب
التمرّد على ذلك اخلطاب بل وحتى التذبذب بني معار�ضته واللجوء �إليه.
� ...إ َّن املتتبع حلركة النقد يف عُ��م��ان يجد نهجً ا ج��دي�� ًدا يف م�شروع خالد
ُ
البلو�شي على امل�ستوى العما ّ
ين�صرف من اخلطاب النقديّ املحتفي بال�صور
ين،
وال��ب�لاغ��ة والأ���س��ل��وب �إىل حتليل ال��ن�����ص��و���ص الأدب���ي���ة وا���س��ت��ن��ط��اق��ه��ا للخروج
بثيمات تلقي ال�ضوء على ق�ضايا اجتماعية ت�برز عالقات القوة يف املجتمع.
ٍ
ويُح�سب للم�ؤلف وعيُه بهذا امل�شروع والت�سل�س ُل فيه؛ فهو منذ كتابه الأول
“ا�ست�شراف التجربة العمانية يف جوادر :نحو خطاب �إن�ساين متعدد” يطرح
م�شروعًا ثقافيا م ّت�س ًقا يُ�سائل فيه اخلطاب ال�سائد انطال ًقا من ق�ضايا الهُوية
والتعددية؛ فالهُوية لدى خالد البلو�شي ال ينبغي �أن تكون “واحدي ًة” تنتظم
وفق �سُ لط ٍة جمعية تفر�ض لو ًنا واح ًدا ،وال ينبغي لها �أن ُتق�صي املكوّن الفردا ّ
ين
بحجة احلفاظ على الهوية اجلمعية .ويف كتابه الثاين -الذي ن�ستعر�ضه هنا-
الن�ص �إىل ف�ضاء الن�سق الثقايف ،فما يه ّم
يحاول خالد البلو�شي �أن ينطلق من ّ
البلو�شي لي�س بال�ضرورة الن�صو�ص التي يح ّللها ،و�إمن��ا الأف��ك��ار التي حتكم
االجتماع الب�شري؛ فنزع ُة التعار�ض مع ال�سائد/اجلماعة لي�ست ملمحً ا ن�صّ يا
يف ق�صيدة ،بل فكر ًة لها �أثرها يف �إع��ادة توزيع القوة ومنح الفر ِد “ح ًقا كان
م�سلوبًا منه ،ح َّقا �أن ير�سم ذاته بنا ًء على قواعدها ...ف� َ
أنت �إن قبلت ب�أن ن�صيب
ت�أويالت غريك من ال�صواب ن�صيبُ ت�أويالتك � َ
أنت كنت �أقرب �إىل الإقرار ب�أن
غريك هذا لي�س حقا عليه �أن ي�ألف ح ّقك ويعا�ضدك فيه” (���ص .)147:وجهُ
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جل�� ّدة واالختالف �إ ًذا يف م�شروع البلو�شي هو �أن��ه يدعو للخروج بالنقد من
ا ِ
احلقل الن�صو�صي والأكادميي ال�ضيّق �إىل املجال الفكري والإن�ساين؛ فالنقد
وفقا للبلو�شي“ -يجب �أن ي�ساهم يف ت�شكيل ر�أي ع��ام مبن ّي ال على �سلطةاجتماعية وال �سيا�سية ،و�إمنا على مُنا�صرة الذات الإن�سانية ،بوجوهها املختلفة
املتعددة ،وقيم امل�شاركة ال�سيا�سية واحلرية والعدالة والكرامة” (���ص.)167:
هكذا جند �أنف�سنا ب���إزاء وظيف ٍة خمتلفة يطرحها البلو�شي وي��روّج لها ،فك ّل
�شع ٍر �سيا�سة كما يقول يف الكتاب ،واملق�صود بال�سيا�سة هنا تفاعالت القوّة يف
املجتمع .هذا النهج مبا هو م�شرو ٌع فكريّ واعد ي�ستخد ُم �أدا ًة نقدية مل ُت َّ
وظف
ُ
�سيرتك �أث��رَه و�س ُيدْر�س
حتى الآن يف عُمان (و�أعني هنا النقد الثقايف) ال ب ّد
ال�سبب حت��دي�� ًدا ال ب�� ّد م��ن ق���راءة ه��ذا امل�����ش��روع ق��راءةً
ج��ي�� ًدا ويُق َتب�س .ول��ه��ذا ِ
ني املحاوالتُ
جادة وامل�شاركة يف نقده -كجز ٍء من عملية نقد النقد -حتى ت�ستب َ
ال��ق��ادم��ة در َب��ه��ا يف ه��ذا امل�����ش��روع .وفيما يلي بع�ض الأف��ك��ار وامل�لاح��ظ��ات التي
�أطرحها من واقع قراءتي لكتاب خالد البلو�شي.
يُخ�صِّ �ص امل� ُ
ؤلف الف�ص َل الثاين من الكتاب للحديث عن الق�صيدة العمانية
القدمية ،وي�أتي ب�شواه َد من �شعر ن��ور الدين ال�ساملي و�أب��ي م�سلم البهالين
وع��ب��داهلل اخلليلي وه�لال ب��ن ب��در البو�سعيدي ..م�شريًا �إىل �شعراء �آخرين
كال�ستايل واحلب�سي وابن رزيق وغريهم .ويخرج بنتيجة مفادها �أ ّنه يف:
الر�ؤية ال�شعرية ال�سائدة قبل �سبعينيات القرن الع�شرين كان على ال�شاعر
�أن ينطلق من اخلطاب املنتمي �إليه ،ي�ستم ّد منه ر�ؤيته ،يُح َكم له باجلودة �إذا
ا�ستقام ،يُح َكم عليه بالرداءة �إذا انحرف ...لذا �أتى ال�شعر يف ج ّله معززا للو�ضع
القائم ال م�سائال له ،فكان ال�شاعر ممثال للجماعة ،يعك�س همومها ،يحر�ص
على م�صاحلها ،يقوّم من اع��و ّج ويهدي من �ض ّل .و�إن ك��ان لل�شاعر ف��ردا من
قيمة فكان يكت�سبها من درجة تقيده بالقائم ،و�إن كان ل�شعره من قيمة فهو يف
كونه تعبريا عما ا�صطلحت عليه اجلماعة» (�ص.)64-63:
قد تتباين ردة فعل ال��ق��ارئ �إزاء ُ
احل�� ْك��م ال��وارد �أع�لاه؛ فقد ي��راه ق��ارئ ما
حتليال َف ِط ًنا �سليمًا ،وي��راه ق ٌ
َ
��ارئ �آخ��ر جم��رد �صياغ ٍة جميلة لفكر ٍة معروفة
َ
ّ
بالأخذ يف االعتبار ال�سياق التاريخي القبَلي ،غري �أن ما يهمّنا يف هذا املقام
لي�س ُ
احلكم نف�سه بل الأ�سا�س الذي بُني عليه �أو �أو�صل �إليه .فنتيج ٌة كالتي
ي��ورده��ا خالد البلو�شي هنا توحي للقارئ ب����أ ّن امل���ؤل��ف �أج���رى م�سحً ا مع ّمقاً
لل�شعر العماين ال��ق��دمي ،يف ح�ين ال يجد ال��ق��ارئ م��ا يُ�شري �إىل ذل��كَ ،
ناهيك
إثبات �أك�بر من العر�ض ال�سريع ال��ذي ق ّدمه
عن �أ ّن تعميمًا كهذا يحتاج �إىل � ٍ
َ
ُ
امل�ؤلف .ولئن كان ي�ص ّح منهجيًا �أن تطلق بع�ض الأحكام �أو النتائج من واقع
عيّنة مخُ��ت��ارة� ،إال �أ ّن امل�ؤلف مل ي�سعف القارئ يف معرفة املعيار ال��ذي اتخذه
يف اختيار الن�صو�ص ،فال جمال للقارئ هنا �إال �أن يت�ساءل ما �إذا كان امل� ُ
ؤلف
ن�صو�ص خ��ارج �سياقها؛ ف�صاد َر
قد و�ضع فكر ًة ثم بحث عما ي�ؤيدها بانتقاء
ٍ
على املطلوب منذ ال��ب��داي��ة .وم��ا يجعلنا ن��ط��رح مثل ه��ذا ال�����س���ؤال ع��ن معيار
االختيار هو غياب حتديد الفرتة الزمنية التي يريد الباحث الرتكيز عليها؛
فال�شعراء امل�شمولون باختيار امل���ؤل��ف ي��ب��د�ؤون م��ن ال��ق��رن ال��ث��اين ع�شر (�أب��و
بكر ال�ستايل) وال�سابع ع�شر (را�شد احلب�سي) انتهاء بالقرن الع�شرين ،وهذه
عيّنة وا�سعة للغاية .ومن جه ٍة �أخ��رى ،ف���إ َّن امل�ؤلف و�إن كان قد ُو ِّف��ق يف ر�صد
االهتمام باجلماعة والإ�شارة ولو �سريعًا �إىل ال�سياق التاريخي� ،إال �أ ّنني كقارئ
ُ
كنت �أمتنى �أن يُع ّزز ذلك بتحليلٍ اجتماعي-ثقايف مو�سّ ع للأ�سباب التي رمبا

�أ ّثرت يف هذا التوجّ ه.ملاذا غاب االحتفاء بالفرد ،وهل اقت�صر هذا الغياب على
العمانيني �أم �أنه كان ملمحً ا عربيًا عاما يتعلق بثقافة القبيلة؟ وملاذا مل تدخل
ت� ٌ
أثريات خارجية ته ّدد هذا «الن�سق»؟ وما الركائز التي اعتمد عليها اخلطاب
االجتماعي/ال�سيا�سي ال�سائد يف تثبيت ذلك الن�سق؟ يبدو �أ َّن امل�ؤلف اختار عن
ووعي الإ�شارة �سريعًا (� 16صفحة) �إىل «�سم ٍة ظاهرة» يف ال�شعر القدمي،
ق�ص ٍد ٍ
والرتكيز على الق�صيدة احلديثة يف التحليل (حوايل � 76صفحة) ،بيد �أ ّن هذا
قد ال يعفيه من �ضرورة تربير ذلك منهجيًا ،خا�ص ًة و�أ ّن احلجّ ة الرئي�سية يف
الكتاب تت�أ�س�س على املقارنة بني طا ِبعَني خمتلفني يف ال�شعر القدمي واحلديث.
ويُح�سب للم�ؤلف �أن��ه ت���دارك م��ا فاته يف اجل��زء الأول م��ن الكتاب؛ فق ّدم
حتليال مف�صال للمجموعات ال�شعرية التي تناولها ،م�ص ّن ًفا مبناها «ال�سيا�سي»
ال��ن��ازع �إىل االخ��ت�لاف وال��ت��ع��ار���ض م��ع اخل��ط��اب ال�����س��ائ��د �إىل ث�لاث��ة �أ���ص��ن��اف
ه��ي :متجيد ال��ذات��ي والتماهي مع املهمّ�ش (ع�بر جمموعات ه�لال احلجري
و�أحمد الها�شمي وعو�ض اللويهي) ،والتماهي مع الغياب والنفي واملوت (عرب
جمموعات �سماء عي�سى و�إ�سحاق اخلنجري وعبداهلل البلو�شي) ،واال�ستنكاف
م���ن ال��ت��دج�ين وخ��ل��ق ع���امل ب��دي��ل (ع�ب�ر جم��م��وع��ات ه�ل�ال احل���ج���ري وزاه���ر
الغافري و�سيف الرحبي وح�سن املطرو�شي) .على �أ َّن هناك تذبذبًا ير�صده
امل�ؤلف لدى بع�ض ال�شعراء العمانيني فيما يخ�ص االختالف مع ال�سائد؛ �إذ
يتبدى �صوت مييل �إىل املعار�ضة لكنه يف الوقت نف�سه يتواط�أ مع الن�سق الثقايف
ال�سائد (م�ست�شهدا بن�صو�ص لهالل احلجري وفتحية ال�صقرية).
يقودنا ما ذكرناه �آن ًفا �إىل ���س���ؤالٍ مه ّم ح��ول وظيفة النقد الثقايف� ،إذ هل
املطلوب من هذا النقد �أن يغو�ص يف الن�صو�ص وي�ستخرج منها -وف ًقا لتحليل
الناقد الذي ال يخلو من ذاتية� -أن�سا ًقا ثقافية تو�صل �إىل �أحكام؟ �أزع ُم هنا �أ ّن
هذه وظيفة ثانويّة ال يجدر بالناقد الثقايف �أن يتوقف عندها� ،إذ �إ ّن املطلوب
من النقد الثقايف �أن ي�ساعد يف تقدمي حتليلٍ �أ�شمل ي�ؤدي �إىل فه ٍم �أعمق للذات
(اجلمعيّة) .ولئن ك��ان خالد البلو�شي ينتقد يف مق ّدمته اقت�صار املحاوالت
النقدية العمانية على الأوجه الف ّنية للن�ص ،ف�إنه يف الأ�سا�س ينتقد -محُ ِ ًقا-
انغالقها على الن�ص واكتفائها به ك�أيقون ٍة ت�شري �إىل ذاتها وال تخرج عنها،
دون ربطه بال�سياق التاريخي واالجتماعي والثقايف الأرحب .ومع ذلك ،فبينما
يدعو خالد البلو�شي دعو ًة رائدة �إىل تو�سيع رقعة النقد واخلروج به من ِ�ضيق
التحليل الف ّني للن�صو�ص الأدبية �إىل رحابة التحليل الفكري ،جنده يكاد يكرّر
م��ا فعله النقاد ال��ذي��ن انتقدهم فلم يخرج م��ن تلك الن�صو�ص يف الق�صيدة
العمانية احلديثة ليك�شف عالئقها مع البُنى والأحداث الثقافية واالجتماعية
وال�سيا�سية [ب�صور ٍة �أكرب من الإ�شارات ال�سريعة التي طرحها �أحيانا -والفر ُق
الوحيد هو �أنه اختار الرتكيز على اجلانب الثقايف/ال�سيا�سي يف حني ر ّكزوا هم
على اجلوانب الف ّنية .وبعبار ٍة �أخرى نقول �إنه ال يجدر بالناقد �أن يجرتح نق ًدا
ثقافيًا اجتماعيًا مع نزع ال�سياق عن الن�ص املتناوَل؛ �إذ ال ب ّد من وجود �سياقٍ
وا�ضح لطبيعة ال�سلطة والقوى املتفاعلة.
و�أخريًا ،فك ّل ما قيل �آن ًفا ال ينتق�ص من �أهمية الكتاب ،بل لوال �أهميّته ما
قيل �أ�صال ،والأفكار اجليّدة هي التي حتتاج �إىل من يه ّزها كي نّ
تتبي معا ُمل
قوّتها .ويف معر�ض احتفائنا بالكتاب بو�صفه �أم�لا يف م�شروع نق ٍد ثقايف يف
عُمان ،يح ّق لنا �أن ننبّه الدرا�سات القادمة �إىل �ضرورة �أن تفتح �آفاقها على
منتجات ثقافية غري نخبوية؛ فالدرا�سات الثقافية كانت منذ بدايتها يف جامعة
برمنجهام يف ال�سبعينيات دعو ًة �صارخة �إىل االهتمام بتحليل الثقافة ال�شعبية
( )popular cultureوا�ستخدام الأدوات املفاهيمية والتحليلية نف�سها
دون التمييز بني الثقافة ال�شعبية والثقافة النخبوية ،وه��ذا ما ّ
تفطن �إليه
خالد البلو�شي يف �إ�شارته �إىل �أ ّن “�أغني ًة “هابط ًة” ُت ّ
بث يف قناة جتارية ت�ساوي
يف الأهمية �أغنية من �أغاين مهيار الدم�شقي” (�ص.)20-19:
ل��دي��ن��ا يف عُ���م���ان مُ��ن��ت��ج��ات ث��ق��اف��ي��ة ���ش��ع��ب��ي��ة ه��ائ��ل��ة ال���ع���دد (ك��امل�����س��ل�����س�لات
والإع�لان��ات وال��ن��ك��ات...وغ�يره��ا) م��ا زال��ت �أر� ً��ض��ا ب��ك��رًا تنتظر حتليلها نف�سيًا
واجتماعيًا و�سيا�سيًا لت�ش ّكل معرف ًة حقيقية ن�ستعني بها يف تقوية �إدراك��ن��ا
ملكوّنات املجتمع العماين.
----------------خالد البلو�شي« ،يف الق�صيدة العمانية احلديثة :نحو نقد ثقايف» ،من�شورات
اجلمل باال�شرتاك مع جامعة نزوى2015 ،م� 188 ،صفحة.
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