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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

من الأعمال التي اأُلَِّفْت يف �ِصنٍّ ُمبكرة ل�صاحبها رواية بعنوان 
»يف غابات الليل« للكاتبة الأمريكية اأميليا اأتواتر رود�س -من 
مواليد 16 اأبريل 1984م- حيث األَّفتها وهي يف الثالثة ع�صرة 

من عمرها.
�صة يف كتابة الأدب اخليايل  واأميليا رود�س كاتبة �صابة ُمتخ�صِّ
مدر�صة  يف  والفنون  للأدب  ُمعلِّمة  حاليا  وتعمل  للنا�صئة، 
اأميليا  باأمريكا.  ما�صا�صو�صت�س  ولية  يف  بريب«  »لرينينج 
اأكرث  الآن  حتى  اأ�صدرْت  �صنها  َغر  �صِ فرغم  الإنتاج؛  غزيرة 
مدونة  لها  الرواية.  يف  ُمعظمها  اأدبيًّا،  عمًل  ع�صرين  من 
اإلكرتونية، ت�صُف فيها ُمعظم رواياتها، وتناق�س مع ُمَتاِبعيها 

خمتلَف الق�صايا النقدية املثارة حول جتربتها.
املرحلة  يف  الأوىل  روايتها  كتابة  بداأْت  اأنَّها  اأميليا  تذُكر 
كلَّفها مدر�س  الدرا�صة، يف مايو 1997، عندما  الإعدادية من 
�صديقتها  اختارْت  وقد  منزيل،  بواجب  الإجنليزية  اللغة 
عليها،  مًعا  لتعمَل  »النمر«  بليك  ويليام  ق�صيدة  جي�صيكا 
ت من الق�صيدة العنوان النهائي للرواية »يف غابات  وقد ا�صتقَّ
الليل«؛ اإْذ كانْت قد عنونتها ُم�صبقا بـ«النبيذ الأبي�س«. اأنهْت 
وخلل  العام،  ذلك  من  اأغ�صط�س  يف  للرواية  الأوىل  دة  املُ�صوَّ
م  عملية الكتابة عانْت اأميليا من م�صكلة اإلكرتونية؛ حيث حطَّ
اأ�صهر  اأربعة  خلل  متكَّنت  لكنها  اخلا�س،  حا�صوبها  فريو�س 
دي�صمرب   31 يف  املخطوطة  تقدمي  قبل  الرواية  مراجعة  من 
من العام نف�صه اإىل النا�صر. ويف منت�صف فرباير 1998، التقْت 
بوكيلها  توم هارت، وكان ُيَوا�صل الت�صال بها لُيعلن اأنَّ راندوم 
هاو�س قد قبلت خمطوطتها للن�صر، و�صتظهر يف عيد ميلدها 
مايو   11 حتى  الرواية  ن�صر  يتم  مل  ذلك،  ومع  ع�صر.  الرابع 
د  اأكَّ قد  و  املخطوطة،  على  العمل  بدء  من  عامني  بعد   1999

هارت اأن الرواية حققت له »اأ�صرع عملية بيع«.
نتها،  ُمدوِّ يف  املوؤلفة  �صها  ُتلخِّ كما  الرواية،  اأحداُث  َتُدور 
حول را�صيل ويتريي التي ولدت عام 1684، وكانت تعي�س مع 
األك�صندر.  التواأم  و�صقيقها  لينيت،  الأب  من  واأختها  والدها، 
يعي�س األك�صندر مرعوبا؛ ُمعتقدا اأنه من ال�صياطني لأنه قادر 
يف  مبا  الأ�صياء،  حدوث  يف  ويت�صبب  النا�س  اأفكار  �صماع  على 
ذلك التلعب بالنار؛ مما جعله يحرق لينيت عن غري ق�صد. 
را�صيل  حتاول  لها،  وكراهيته  التواأم  اأخيها  لقوة  وباإدراكها 
بذل ق�صارى جهدها لتهدئته. ويف اأحد الأيام، يظهر �صخ�س 
ومينح  اأوبري،  با�صم  بعد  فيما  عرف  منزلهم،  يف  جمهول 
را�صيل وردة �صوداء �صحبت دمها بوخز اإ�صبعها. يف تلك الليلة، 
�صمعت را�صيل زحف اأخيها التواأم اإىل غرفتها وتتبعته لتجده 
يواجه اثنني من م�صا�صي الدماء، وهما اآذر واأوبري، اللذين 
يف  دماء.  م�صا�صة  اإىل  اإرادتها  �صد  را�صيل  لتحويل  ح�صرا 
حماولة لوقف اآذر من الإ�صرار باأخيها تواجهها را�صيل، ولكن 
اأوبري مُي�صك �صقيقها ويجره ُمظِهًرا له �صكيًنا. حتاول را�صيل 
اأن تلحقهما لكنَّ اآذر مُي�صكها بدل من ذلك، ويبداأ حتويلها 

اإىل م�صا�صة دماء. 
ِدَرامي ل يت�صع له املقام هنا،  َتَت�َصاعد الأحداث لحقا ب�صكل 
ا�صتحوذْت  ال�صابة  الكاتبة  هذه  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ولكن 
على  اأثنوا  الذين  النقاد،  اإعجاب  على  الوا�صعة  مُبخيلتها 
روايتها الأوىل، واعتربوها »عمل َباذخا يف اخليال والبتكار«.
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من الخالفة إلى ما يشبه الملك: تحوالت الخطاب 

في األزمنة اإلسالمية الوسيطة

التاأثر بالقيم الفار�سية واليونانية مظاهر 
اأ�صبه  ل احلكم الإ�صلمي من اخللفة اإىل نظام  لقد حتوَّ
وفــاة  بعد  بالطويلة  لي�صت  فــرتة  خــلل  املــتــوارث  بامللك 
على  كبري  اأثــر  التحول  لهذا  وكــان  ال�صلم-  -عليه  النبي 
اإىل  التحول  لي�س  نعلم  فكما  الديني-ال�صيا�صي،  اخلطاب 
خت  الذين تر�صَّ امل�صلمني  الهني على  بالأمر  نظام موروث 
من  الفقهاء  مــن  فنجد  بينهم؛  �ــصــورى  اأمــرهــم  اأنَّ  فــكــرة 
ومنهم  يجتمعان،  ل  والإ�ــصــلم  ال�صلطان  اأن  على  ُي�صر 
مــن َقــِبــل اجــتــمــاع املــفــهــومــني حــد الــ�ــصــطــط والإ�ــصــفــاف. 
املفكرين  بع�س  ُي�صر  بينهما؟  حــقــاً  تناق�س  هــنــاك  فهل 
تناق�س  وجود  على  ال�صيد  ر�صوان  كالأ�صتاذ  الإ�صلميني 
اأ�صيل بني الكتابات ال�صلطانية وبني الإ�صلم.. على �صبيل 
والفكر  يتلءم  ل  الفر�س«  »انتهاز  مبداأ  اأن  يرى  املثال: 
الطبقات  فــكــرة  اأن  كــذلــك  ويـــرى  الإ�ــصــلمــي،  ال�صيا�صي 
الجــتــمــاعــيــة الــفــار�ــصــيــة تــ�ــصــطــدم يف كــثــري مــن الأحــيــان 
-كمبداأ  اأ�صا�صية  مبادئ  ويخالف  الإ�صلمية،  بامل�صامني 
اأن النا�س �صوا�صية كاأ�صنان امل�صط- غري اأنَّ اأغلب الباحثني 
ال�صيا�صيَّ  الــنــ�ــسَّ  اأن  بــدلــيــل  الــتــنــاقــ�ــس؛  هـــذا  يــجــدوا  مل 
املــوروث  من  ي�صتقى  كــان  حني  حتى  يتغري  مل  ال�صلطويَّ 
كتابه  ابــن احلـــداد يف  الــعــربــي، كما فعل مثل  الإ�ــصــلمــي 
على  يعتمد  الذي  الرئي�س«،  �صيا�صة  يف  النفي�س  »اجلوهر 
كل  اأنَّ  وجنــد  خطابه.  �صياغة  يف  العربية  املــروءة  اأخــلق 
الــذي  مــوردهــم  اخــتــلــف  مهما  ال�صلطانية  الآداب  فــقــهــاء 
اأو  الهلن�صتي،  اليوناين  الفار�صي،  -الــرتاث  منه  ي�صتقون 
املوروث الإ�صلمي العربي- فخطابهم مت�صابه ل تناق�س 
الراأي  هذا  وموؤيدو  ال�صيا�صة.  ل�صلطوية  زعزعة  ول  فيه، 
ُكرث؛ اأبرزهم: الباحث اإح�صان عبا�س، والأ�صتاذ عبداملجيد 
ال�صغري، وكاتب املقال...وغريهم كرث. ومن وجهة نظري 
لهذا  قــراءتــي  اأثــنــاء  ففي  معهم؛  اأتــفــق  اأراين  املتوا�صعة، 
املقال، تذكرت كيف اأن�صاأ اخلليفة ُعمر بن اخلطاب »ديوان 
العطاء«؛ حيث خالف به ما كان اأبوبكر ال�صديق يقوم به؛ 
ول  فــرق  ل  بالت�صاوي  النا�س  على  الأمــوال  تق�صيم  مثل: 
وقيل  عنه،  اخلطاب  بن  ُعمر  اختلف  بينما  بينهم،  متييز 
ر�ــصــول اهلل كمن قاتل معه،  اأجــعــل مــن قاتل  قــال: ل  اإنــه 

و�صرع بح�صر النا�س ابتداًء مبنازلهم، وبداأ ببني ها�صم.
فكرة  اقتبا�س  اأمــريــن:  ُنَلحظ  الب�صيط  املثال  هــذا  ومــن 
بنظام  النا�س  تق�صيم  الثاين:  والأمر  الفار�صية،  الدواوين 
طبقات لي�س فار�صياً )كما اأراه( واإمنا عربي اإ�صلمي؛ قام 
بدرجة  ابــتــداًء  بنف�صه  ب�صياغته  عــنــه-  اهلل  -ر�ــصــي  عمر 
ــلــم- واأ�ــصــبــقــيــتــهــم  الــقــرابــة مـــن الــنــبــي -�ــصــلــى عــلــيــه و�ــص
اأكـــرث من  اأعــطــى بع�صهم  اإنـــه  بــل  يف اجلــهــاد والإ�ـــصـــلم، 
لعمر  فر�صه  مثل  لــه؛  النبي  حمبة  اأ�ــصــا�ــس  على  غريهم 
اأبــي بكر  اأنَّ كــل مــن  اأبــي �صلمة 4 اآلف درهــم. ونــرى  بــن 
وعمر اختلفا يف هذا، رغم اأن كلًّ منهما ا�صتند اإىل فهمه 
للإ�صلم؛ فاأبوبكر راأى اأنَّ النا�س �صوا�صية كاأ�صنان امل�صط، 
القرب من  ودرجــة  الن�صب  واعتمد  ذلــك،  راأى غري  وعمر 

النبي يف تق�صيم العطايا.
اقتب�صوا  ال�صلطانية  الآداب  ُكــتــاب  اأن  ُننكر  اأن  مُيكن  ول 
حوها  لقَّ اأي�صاً  لكنهم  واليونانية،  الفار�صية  الثقافة  من 
بــالــرتاث الإ�ــصــلمــي لــتــكــون اأكـــرث جتــانــ�ــصــاً مــع واقــعــهــم، 
وهذه حال الأمم يف كل زمان ومكان؛ فل ُيعقل اإنكار هذا 
زاخــرة  ال�صلطانية  الأحــكــام  اأن  ونــلحــظ  بينها.  الــتــبــادل 
الفار�صية  املــقــولت  مــقــابــل  يف  الــقــراآنــيــة  بــال�ــصــتــ�ــصــهــادات 
قاله  ما  بني  تفا�صل  دون  الهلن�صتية،  اليونانية  واحلكم 
اأو مــلــك فــار�ــصــي. ومــن  اهلل ور�ـــصـــولـــه، ومـــا قــالــه حــكــيــم 
»�صلوك  كتابه  الربيع يف  اأبي  ابن  نرى  ذلك:  على  الأمثلة 
اليوناين،  الــرتاث  من  ي�صتقي  املمالك«  تدبري  يف  املمالك 
�صان ما كتباه على الرتاث  ُيوؤ�صِّ بينما ابن املقفع واملاوردي 
الفار�صي. اأما ابن احلداد واأبوبكر الطرطو�صي، فيعتمدان 
ــداد يبني  ــ عــلــى املـــــوروث الإ�ـــصـــلمـــي الــعــربــي؛ فــابــن احلـ
ت�صوراته على مكارم الأخلق العربية وقيم املروءة، بينما 

الطرطو�صي يركز على مكارم الأخلق الإ�صلمية.

العالقة الطردية بني ال�سرع وال�سلطان
اأنه كلما زادت مظاهر امللك وال�صلطان يف اخللفة  يتَّ�صح 
فيقول  �ــصــوتــه.  وعـــل  الــ�ــصــرع  هيمنة  زادت  الإ�ــصــلمــيــة، 
اأن  اإنـــكـــارهـــا؛ حــيــث جنـــد  الــعــلقــة ل ميــكــن  اإنَّ  الــكــاتــب 
غالبية من كتبوا عن ال�صلطان هم الفقهاء، وهم اأنف�صهم 
فال�صلطان  ال�صريعة.  به  اأمــرت  مبا  النهار  يف  يفتون  من 

كل  بقاء  اأن  يبدو  وحا�صره  الإ�صلمي  تراثنا  يف  وال�صرع 
منهما مــرهــون بـــالآخـــر. فــكــمــا قـــال عــبــداهلل الــعــروي يف 
لأنها  ظاهراً؛  ال�صريعة  يخدم  »ال�صلطان  الدولة  مفهوم 
ين  بالِدّ »امللك  ال�صعراء:  اأحد  قال  كما  اأو  باطناً«،  تخدمه 

يبقى... والدين بامللك يقوى«.
ــَرى كاتب  َيـ والــ�ــصــرع،  ال�صلطان  بــني  الــتــقــارب  ورغـــم هــذا 
واملــجــال  ال�صيا�صي  املــجــال  بــني  ُيــوجــد خلط  اأنـــه ل  املــقــال 
الديني الت�صريعي. فاأبرز ُكتاب الأدب ال�صلطاين كاملاوردي 
�صيا�صية  اأمــريــن:  بــني  كتاباتهم  يف  لوا  ف�صَّ احلـــداد  وابــن 
بق�صاء  تتعلق  الــديــن  ف�صيا�صة  الدنيا.  و�صيا�صية  الــديــن 
وطــلق  واأنــكــحــة  بــيــوع  مــن  ال�صريعة  وتطبيق  الــفــرائــ�ــس 
املعنية  فــهــي  الــدنــيــا،  �صيا�صية  اأمـــا  وغـــريهـــا.  واإيـــجـــارات 
ــس كــتــدبــري احلــــروب واأمــــن ال�صبل  ــ اإعـــمـــار الأر�ـ بــ�ــصــوؤون 
وحفظ الأموال. ويقول الكاتب اإنَّ الُكتاب الفقهاء اأعطوا 
العامة.  بامل�صلحة  يتعلق  لأنه  ال�صيا�صي؛  للمجال  اأولوية 
املذنب  على  حم�صور  �صرره  الدنيوية  ال�صريعة  خرق  اأما 
اأو يف حميطه ال�صيق، على عك�س خرق اأدب ال�صيا�صة الذي 

فيه تخريب لعمارة الأر�س وفيه �صرر عام.

الأديب ال�سلطاين واخلطط الدينية والدنيوية 
ياغته  �صِ رغـــم  الــ�ــصــلــطــاين  الأدب  مــوؤلــف  اأنَّ  ــَلَحـــظ  ُيـ
د يف اخلــطــط  ــة يـــتـــ�ـــصـــدَّ ــويـ ــيـ ــدنـ لــلــخــطــط الـــديـــنـــيـــة والـ
ذلك:  مثال  الدينية؛  اخلطط  يف  ويت�صاهل  الدنيوية، 
الــتــ�ــصــدد الــكــبــري يف و�ــصــف تــولــيــة اأ�ــصــحــاب الــوظــائــف 
تولية  تف�صيل  اأمــر  يف  الت�صاهل  املقابل  ويف  الدنيوية، 
اأهل  بيد  تعيينهم  اأمَر  لي�صبح  الدينية  ال�صوؤون  وظائف 
املنطقة نف�صها. غري اأن هذا التف�صيل ال�صمني ل َيلغي 
لها.  طالب  اإىل  ال�صلطان  يحول  فهو  املفتي،  مقام  اأبــداً 
»كدور  الكاتب-  يقول  -كما  فيها  ال�صلطان  دور  اأنَّ  كما 
�صرطي املرور« ي�صمن ال�صري دون ا�صطرابات. ول يرى 
اإن  حيث  وال�صيا�صة؛  الدين  بني  تعار�س  وجــود  الكاتب 
�صوؤون كل منهما ت�صري دون اإعاقة من الأخرى. فاحلياة 
الفقهاء  حــيــاة  وكــذلــك  قــائــمــة  ال�صلطانية  ال�صيا�صية 

والأئمة.

فاطمة نا�سر

الإ�صلمية  ال�صيا�صية  الأدبــيــات  خطاب  يف  »درا�ــصــة  عنوان  حمل  والــذي  »التفاهم«،  مبجلة  املن�صور  مقاله  يف  الثاين،  احل�صن  بجامعة  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  العلم  الدين  عز  يتناول 
لت فيها اخللفة اإىل �صكل من اأ�صكال امللك املتوارث. وكيف اأنَّ  الو�صيطة«، مو�صوعاً يف غاية الأهمية؛ األ وهو: اخلطاب ال�صيا�صي يف الأزمنة الإ�صلمية الو�صيطة، وهي الفرتة التي حتوَّ
هذا الو�صع اجلديد على امل�صلمني َجَعل امل�صتغلني على اخلطاب ال�صيا�صي يتاأثرون، وي�صتقون الكثري من خطاب املمالك العريقة من فر�س وعجم. ويقول الكاتب: اإنَّ الثقافة ال�صيا�صية 
واحلكم  ال�صا�صانية،  الفار�صية/ال�صيا�صة  ال�صيا�صة  هي:  اأ�صا�صية؛  مرجعيات  بثلث  تاأثرت  قد  ال�صلطانية«،  الأحكام  »كتب  ي�صمى  فيما  املتمّثلة  ال�صرعية  ال�صيا�صة  والثقافة  الفل�صفية 

الإ�صلمية. العربية  والتجربة  الهلن�صتية،  اليونانية 
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إشكاليات الثقافة العربية وتحديات الحداثة.. 

نموذج جاك بيرك

ن جــمــعــا من  يـــكـــوِّ اأن  ا�ــصــتــطــاع  ــمــا،  ُمــعــلِّ ــان  كـ الـــرجـــل  ــذا  اإنَّ هـ
الــبــاحــثــني الــ�ــصــرقــيــني والــغــربــيــني، واأن يــحــمــل لـــواء احلـــوار 
ــبـــلد؛ �ـــصـــواء الــعــربــيــة اأو غـــريهـــا، مــنــاديــا  يف الــعــديــد مـــن الـ
يف  وم�صاركا  املتو�صط،  البحر  �صركاء  وواجــبــات  بحقوق  دومــا 
التي  واملـــوؤمتـــرات  ونـــدواتـــه،  مبــقــالتــه  ال�صيا�صية،  الأنــ�ــصــطــة 
نرتبك  فــاإنــنــا  الــثــقــافــة،  ــداء  اأعــ ب�صهولة  عــرفــنــا  واإذا  نظمها. 
بتعريف  الأمـــر  تعلق  واإذا  اأ�ــصــدقــاءهــا.  نــعــرف  اأن  نــريــد  حــني 
عامل  يعطي  ال�صاأن  هذا  ويف  اأي�صا،  الرتباك  يتزايد  الثقافة، 
اإذ يراها عبارة عن  الإتنولوجي لهذا امل�صطلح تعريفا وا�صعا؛ 
التبادل  هذا  يتبدى  واملجتمع.  الطبيعة  بني  ميكانيكي  تبادل 
بلغ  اأن  بعد  خا�صيتها،  ي�صتدعي  والتطبيقات.  النتاجات  يف 
تاأ�صي�س  اإىل  ذروة القيم، والقيمة اجلمالية من بينها، وانتهى 

الوعي والفن.
ودون  الن�صبية.  �صطط  بــو�ــصــط  خــاطــئــا  تــعــريــف  اأي  وُيــ�ــصــبــح 
اأنه ل يخت�س  واملواقف، غري  املمار�صات  ي�صتعيد غالبية  �صك، 
بالنتاج عامة، واأي�صا بالروائع؛ حيث يلقي ال�صوء على الآفاق 
ميكن  مــا  نعرف  ذلــك  ومــع  املطلق.  اإىل  انتمى  وقــد  القريبة، 
التح�صل عليه لأجل روح الفنان. هذه الثقافة تقاوم التقاليد 
اجلماهريية.  واحلــفــلت  املنا�صبات  ق�صائد  تقاليد  الألفية، 
ن�صتطيع القول: اإنَّ الهجوم عليها جنح؛ بل وتخل�س من كافة 
اأنَّه يح�س على توتر جدير بالثناء.  اآثار »الأدب الرفيع« رغم 
اأخــرى  هجومية  اأ�ــصــكــال  معه  �صحب  الــذي  الهجوم  اأن  ومبــا 
لي�س  يقود  والتبعية-  القدمية  الرتاكيب  رف�س  بني  -جمعت 

اإىل هجر ال�صخ�صية واإمنا اإىل اإ�صلحها.
ويتمثَّل م�صكل العربي الأ�صا�صي يف الندماج مع ال�صعوب خلل 
يف  نه�صتها  نحو  والتوجه  معها  والحتــاد  ال�صتقلل،  م�صرية 
كيف  لكن  للأ�صالة.  العودة  مع  امل�صاواة  قدم  وعلى  واحــد،  اآن 
اإذا  نربط بني التوا�صل والقطيعة، بني التبادلت والإ�صلح؟ 
الت�صالت  �صعوب  بني  ب�صهولة  يتواجد  التقنية  خطاب  كــان 
اأي�صا، وبالأحرى  الأدبي  الذوق  ال�صعوبة من  تتاأتى  الواحدة، 
�صبيل  عــلــى  املــو�ــصــيــقــي  الــــذوق  كــمــا  ــرى،  ــ اأخـ فــنــيــة  اأذواق  مــن 
اأعماق  اإىل  دوما  تت�صلل  التي  اخلفية  الطرق  من  وكذا  املثال، 
الإنــ�ــصــان. هــا نــحــن اأولء عــرب هـــذه الــفــكــرة -فــكــرة اخــتــلف 
اخلارج  من  تــدرج  التي  تدليلها،  درجــات  اإىل  نرجع  امل�صتوى- 
كان  املا�صي  يف  العربي  اإنَّ  حتى  �صواء،  حدٍّ  على  الداخل  ومن 
-خلل  ن�صتطيع  واأي�صا  ودلل«  »جمال  ذات  اأنها  املــراأة  ميدح 

اآنــذاك  دللته.  اإىل  اجلمال  من  املــرور  الثقافية-  التظاهرات 
الــعــربــيــة يف  الــثــقــافــة واملــرجــعــيــة  يـــروم التف�صري -مـــن خـــلل 
العامل املعا�صر- اإىل التو�صل للعام والإيجابي؛ اأي اإىل الثاقب 
والنوعي املطلق، ورمبا التو�صل -عرب اإ�صارات متوا�صعة- اإىل 
نغمة بيت �صعري، تغريِّ الإيقاع وال�صوت والرائحة. رمبا كانت 
اأركــان  من  ركــن  اأي  يف  ن�صمها  التي  املاألوفة،  ال�صم�صم  رائحة 
ال�صارع، كما يف احلكاية اخلرافية، متكننا من فتح باب املغارة 

الكنوز. واكت�صاف 
اأود القول: اإن الفهم/الإدراك احليلي لهذا اجلمهور مل مي�س 
اإدراكه ال�صليم بعد، ول نعرف ملا هو �صليم؛ رمبا من احل�صارة 
الكوزموبوليتانية  حتطمت  كثريا.  ا�صتدعاها  التي  ال�صناعية 
قــلــيــل يف اأرجــــاء الـــعـــامل، عــلــى كـــلِّ الأ�ــصــعــدة، ولــكــن دون اأن 
الق�صيدة  هــذه  اأن  على  يــدلُّ  هــذا  اأخـــرى.  بحماية  ت�صتبدلها 
العربية امل�صتقاة من الع�صور القدمية -ذات الروح الأرمينية- 
خمتلف  مــن  معينة  توليفة  ت�صود  القرية  يف  راقــيــة.  ق�صيدة 
�ــصــادقــة؛  خــالــ�ــصــة،  جبلية  جــغــرافــيــة  تــلــك  املتناف�صة،  الــقــوى 
التجارب  وهــذه  بعيد،  مــن  الــقــادمــة  بالتجارب  تــرحــب  لكنها 
اجلريئة تطرح اأحيانا �صراعات مع اأ�صكال الوعي واملجتمعات. 
هذه ال�صراعات ُموؤملة اأحيانا، ودموية اأحيانا اأخرى، �صراعات 
روؤية  اأريد  ل  اأين  بيد  اأنف�صهم؛  املواطنني  لدى  غري مفهومة 

نقي�س الرثاء العظيم.
انطلقة  تنُمو  واللغوية،  الروحية  النطلقة  مع  وبالتماثل 
اأبحاث  اإىل  الــيــوم  لنا  ُتْو�صِ واجتماعية.  اقت�صادية  �صيا�صية، 
واإذا -رغــم نزعة  والأ�ــصــلــوب.  الـــروح  واأيــ�ــصــا توا�صل  جــديــدة، 
املــقــاومــة الــدوغــمــائــيــة- كـــان اأغــلــب الــعــرب ارتــبــط بــهــا ُبغية 
يف  يرغب  فبع�صهم  جديدة؛  تفاوتات  طــراأت  فقد  عــام،  تغيري 
الذهبي،  للع�صر  تابعة  الإبداع �صمن مناذج »حمرتمة«  تدفق 
ــرون  واآخـــــرون يــحــررونــهــا مــن كــافــة الــنــمــاذج الــ�ــصــابــقــة، واآخــ
ــال ويـــرغـــبـــون يف غلبة  ــكـ ــصـ ــغــات والأ�ـ الــل نــقــا�ــصــات  يــرفــ�ــصــون 

اجلمالية.
املا�صوية  �صد  احلــداثــة  معركة  لي�صت  املعركة:  بعر�س  نــبــداأ 
ول معركة الطلئعية �صد الكل�صيكية ول معركة التاريخية 
�ــصــد الأ�ــصــلــوبــيــة، واإمنـــا مــعــركــة ال�ــصــتــجــواب �ــصــد الــتــوا�ــصــل، 
اتَّ�صح  �صبق،  مما  الواقعية.  �صد  النقد  يف  الإفـــراط  ومعركة 
اأن عدًدا من التوترات اأثارت احلرية حول ال�صخ�صية العربية، 

اإل اأنها مطابقة متاما للحرية املماثلة يف بقية اأنحاء العامل.

ويف الوقت نف�صه، انهارْت حقائق ناطقة اأخرى، ُمنذ بداأ العرب 
اأخذوا على قيمهم اجلماعية  ينتقدون الإفراط يف »اللفظية« 
على  واأخـــذوا  الرجعية،  مع  توافقها  والبطريريكية  العتيقة 
اإرثهم اجلمايل نزعته ال�صكلنية وبراعته الت�صويرية. اليوم، 
ــراء امل�صمون،  اإثــ الــعــربــيــة يف  راأيــنــا حمــاولــة �ــصــعــراء ونــاثــري 
عند  معتم  �صيء  كــل  للأ�صف،  الفقر.  لتقريع  �س  التعرُّ دون 

التو�صيح.
هذا العامل ل يرغب يف حتويل تظاهراته اإىل تقييم ب�صيط ملا 
اأو  اأخذ ي�صع نهاية،  اإنه يريد حركة تاريخية، وبذا  هو ذاتي؛ 

اجته فعل �صوب اإنهاء الروؤية الأر�صطية يف العامل.
ي�صبح  اأن  �صريطة  اأمريا  كونه  عن  التخلي  على  العربي  وافق 
مواطنا �صاحلا يف الزمن القادم، وذاك لن يتاأتى دون متزقات 
وتفردات. هذا الإن�صان املتحدر من وطن قدمي؛ حيث يرجتف 
الــ�ــصــلم-  -عــلــيــه  اإبــراهــيــم  الــنــبــي  �ــصــوت  مــن �صخامة  ل�صانه 
يــومــه مــرتــديــا  اأي ميــ�ــصــي  الـــلـــون؛  اأزرق  ــوم عــمــلــه  يـ ميــ�ــصــي 
»العفريتة« يتعارك مع الآخر، ولكن مع ذاته اأي�صا، اإذ يتبدى 
غــرابــة،  وبــكــل  املعركتني.  بهاتني  مرتبطة  هويته  حماية  اأن 
ن�صتطيع  والتفرد.  التميز  عن  باحثا  العامل  م�صرية  يف  ينتظم 
الت�صاوؤل: هل ي�صعب التعار�س املطلق والتوافق املطلق مع اأي 
احل�صارة  اإىل  بالنظر  وجــوده  اأثبت  -الــذي  فال�صرق  م�صرية؟ 
ا�صتحالة  الو�صع  هــذا  �صلبا.  ميتافيزيقيا  ظــل  ال�صناعية- 

تاريخية، دون �صك؛ ولكنه �صدق متعال، مليء بالعرب.
اأن تتميز بوا�صطة النت�صار وال�صم،  ت�صتطيع الثقافة العربية 
حينا  وينف�صلن  حينا  يرتابطان  يتك�صفان،  مظهران  وهما 
اآخر، واأداوؤهما ميتد اإىل وحدة اأ�ص�صت مب�صاعدة الغري ووحدة 
اأو  ن�صتكمل  اأنــنــا  غــري  واحــد.  اآن  يف  باأنف�صنا  اأ�ص�صناها  اأخــرى 
منحو هذه النظرة البنائية بوا�صطة نظرة تاريخية متما�صكة؛ 
اإذ اإن التاريخ احلقيقي يرتدي »حلم« الأ�صطر والأعداد. قلب 
هذا  لأن  الإنــ�ــصــان؛  واإرادة  قلب  �صلوعه،  بــني  يخفق  الإنــ�ــصــان 
العامل يريده ويريد نف�صه. ومن ثم، اأ�صل اإىل روؤياي الأوىل، 
هذه  العلمات.  لأهمية  جديدا  تاأكيدا  حمللة  واقعة  يف  اأجــد 
حينا  ال�صم  ت�صور  اآخــر،  حينا  ومتفردة  حينا  مميزة  علمات 
وذاك  اآخــر..  حينا  وال�صقاق  حينا  الوفاق  اآخــر،  حينا  والأ�صل 
يو�صح ملاذا عانت هذه الثقافة اأزمة دللية �صخمة، وبكل دقة: 

اأزمة تبليغ!!

، ويتبلور عرب احلوار الثابت الذي يقرتحه بني املا�صي وعظمته من ناحية، وبني الوقت الراهن من ناحية اأخرى، وهذا  ي نتاج جاك بريك -املليء بالتجارب املحلية- املجاَل العربيَّ ُيغطِّ
ما اأثاره ال�صاعر الفرن�صي اآندريه ميكيل يف مقاله املن�صور مبجلة »التفاهم«، والذي ترجمه اأحمد عثمان.. و�صُنلخ�س املقال على النحو الآتي: قادت املواجهة مع التاريخ جاك بريك لي�س 
فقط اإىل فح�س الن�صو�س الأر�صيفية، واإمنا اإىل قراءة وترجمة كتب الأدب العربي الكربى عامل على فك �صفراتها: ق�صائد ال�صعر اجلاهلي اأو خمتارات -ُطبعت بعد وفاته- من كتاب 

الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين.

وليد العربي

Wali7-alabri@hotmail.com
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تحرير اإلعالم المسيَّس وإعادة هيكلته

الــذي  الطيب«  بـ»املفرت�س  نــ�ــصــان  الإ رو�ــصــو  جــاك  جــان  وي�صف 
ملقا�صد  املــجــايف  املجتمع  تــاأثــري  ب�صبب  بــالــتــدريــج  عنيفا  �ــصــار 
ديان ال�صماوية وغاياتها ال�صامية، والذي يخلق الختلفات  الأ
العقدية التي ت�صبح اأر�صية للأحقاد والعداءات واحلروب التي 
وي�صمونها  الــديــن،  قد�صية  من  بو�صاح  تــواطــوؤًا  اأو  خطاأً  تغلف 
جتنيا »احلروب الدينية« كاحلرب التي تدور رحاها اليوم بني 
احلقيقية  اأ�صبابها  ترجع  �صك-  -ل  والــتــي  والــعــرب  اإ�صرائيل 
العقائدية  لــلــخــلفــات  تــعــود  ممــا  اأكـــرث  ال�صيا�صية  لــلــنــزاعــات 
الفظيعة  الأ�صولية  احلــروب  تلك  اأو  �صلم.  والإ اليهودية  بني 
دامت  والتي  ال�صابقة،  القرون  يف  الغربية  اأوروبــا  عرفتها  التي 
املختلفة  امل�صيحية  واملــذاهــب  ــان  الأديــ اأتــبــاع  بــني  قـــرون  لــعــدة 
اإىل  انتقلت  والتي  واأرثوذك�صية،  وبرو�صتانتية  كاثوليكية  من 
ولــدت  الــتــي  امل�صيحية  �ــصــولــيــة  الأ نف�س  يــد  على  هــذا  ع�صرنا 
اأحــد  اأو�صلت  حتى  فيها  تــرتعــرع  وظلت  املتحدة،  الــوليــات  يف 
كرث ت�صددا اإىل �صدة ال�صلطة وهو جورج بو�س، الذي  رجالها الأ
باحتلل  تع�صبا  الإجنيليني  اأطروحات  اأكــرث  تنفيذ  اإىل  �صعى 
العراق واأفغان�صتان؛ تعبيدا للطريق اأمام احلرب الأخرية التي 

ت�صهد عودة امل�صيح، كما يعتقدون!
فالواقع اأن اأ�صباب هذه ال�صراعات واحلروب هي اأطماٌع ب�صرية 
با�صم  ال�صيا�صيون  �صنعها  واقت�صادية،  واجتماعية  و�صيا�صية 
الثورة والأيديولوجيا واملذهب والولء املطلق، واألب�صوها لبا�َس 
النفو�س  �صعاف  ود  با�صمها  وليك�صبوا  عليها  ليعتا�صوا  الدين 
يف  الت�صحية  بــاأن  اعتقادها  حــد  اإىل  ت�صتجيب  التي  والعقول 

�صبيل ذلك اإمنا هي اأمٌر جليل.
الكاتب  يتناولها  -اإذ  خا�صة  ب�صفة  والعراق  العربي،  عاملنا  ويف 
ــواج العاتية  ــ مـ الــيــوم الأ تــتــقــاذفــه  الـــذي  كــنــمــوذج يف درا�ــصــتــه- 
طــمــاع  الــتــدخــلت والأ الــنــاجتــة عــن  مــن الطائفية واملــذهــبــيــة، 
ي�صعى  زائــفــا،  ووعيا  فكرا  ثمة  فــاإن  اأ�صا�صي،  ب�صكل  اخلارجية 
الإعلم  يكون  ل  وكيف  و�صائله،  ب�صتى  امل�صيَّ�س  علم  الإ لن�صره 

م�صيَّ�صا والدولة متثل اليد العليا فيه؟!
)املقولة  وعي«  بل  �صعبا  اأعطك  �صمري،  بل  اإعلميا  »اأعطني 
اإعلم  كان وزير  الذي  ملــاين  الأ عــلم  الإ جلوزيف جوبلز، وزير 

هتلر(

الدولة،  �صيطرة  من  العام  عــلم  الإ قطاع  وحترير  اإ�صلح  اإنَّ 
مطلب اأ�صيل اإذا ما اأُريد حدوث اأي تطور للإعلم يف العراق، 
عـــلم  الإ هـــذا  وا�ــصــتــغــلل  ت�صيي�س  ا�ــصــتــمــرار  عــن  ك�صف  الـــذي 
ك�صاحة  معه  والتعامل  احلــاكــم،  واحلــزب  احلكومة  جانب  من 
اخل�صوم  مــع  احل�صابات  لت�صفية  واأداة  الــعــام  الـــراأي  لت�صليل 
عــــلم اخلــا�ــس الــ�ــصــاعــد يف  الــ�ــصــيــا�ــصــيــني، يف حــني كـــان فــيــه الإ
اخلا�صة  ال�صحافة  لعبت  فقد  احلقيقي،  الــفــائــز  هــو  الــعــراق 
النقدي  والت�صدي  متنوعة،  تغطيات  يف  مهما  دورا  اجلــديــدة 
متيزت  اخلا�صة  الف�صائية  القنوات  اأن  كما  العامة،  للق�صايا 

مبوادها احليوية والتعددية يف الروؤى والتناول.
فيه،  ال�صيا�صية  نظمة  الأ اأكرث  تعاين  الذي  العربي  العامل  ويف 
ال�صيا�صية،  ال�صرعية  اإىل  الفتقار  من  ومزمنة،  عامة  ب�صفة 
مل�صاريع  املتتالية  الإخــفــاقــات  بفعل  ال�صرعية  تــلــك  �صعف  اأو 
ال�صغوط  مــواجــهــة  عــن  والــعــجــز  التنمية،  وبــرامــج  التحديث 
لو�صائل  ال�صيا�صية  ال�صلطة  احتكار  يزال-  كان -ول  اخلارجية، 
الإعلمية  الو�صائط  على  الكاملة  هيمنتها  وفــر�ــس  عـــلم  الإ
الــر�ــصــمــيــة  لــلــ�ــصــيــا�ــصــات  ــج  الـــرتويـ رئــيــ�ــصــيــة يف  اأداة  املــخــتــلــفــة، 
وتعبئة  �ــصــورتــهــم،  وتــ�ــصــويــه  ال�صيا�صيني  اخلــ�ــصــوم  ومــهــاجــمــة 
القاب�صني على  اأهداف  العام وح�صده يف خدمة  الراأي  وتوجيه 

ال�صلطة يف هذا البلد اأو ذاك.
و�صعية  على  الــوقــوف  اإىل  الكاتب  يــهــدف  الــدرا�ــصــة،  هــذه  ويف 
هذا  هيكلة  اإعــادة  فر�س  يف  والنظر  وامل�صموع،  املرئي  عــلم  الإ
الــقــطــاع بــاجتــاه تــعــزيــز حــريــة الــبــث وتفكيك احــتــكــار الــدولــة 
والفئوية  الطائفية  النزعات  اإثــارة  يف  وا�صتغلله  املجال  لهذا 
ب�صكل  وتدمره  باملجتمع  تفتك  اأن  �صاأنها  التي من  والع�صائرية 

كامل. 
مبادرات يف �سبيل حترير الإعالم من �سلطة الدولة:

ــتــقــلل الــثــاين«  ــادرات، تـــربز وثــيــقــة »ال�ــص ــبــ ــ وعــلــى �ــصــعــيــد امل
العربية  للقمة  ــوازي  املــ ول،  الأ املـــدين  املــنــتــدى  عــن  الــ�ــصــادرة 
الرابعة املنعقدة بتون�س، و�صارك فيه ممثلو 52 منظمة يف ثلث 
ع�صرة دولة عربية. حملت هذه الوثيقة مطالب لرفع الرقابة 
واإطــلق  واملرئي،  وامل�صموع  املقروء  عــلم  الإ و�صائل  جميع  عن 
ون�صر  وتــداول  الإعــلم  و�صائل  ومتلك  ال�صحف  اإ�صدار  حرية 

وعــدم  �صلطاتها  حــدود  الدينية  املوؤ�ص�صات  واإلـــزام  املــعــلــومــات، 
ال�صماح لها مبمار�صة الرقابة على الن�صاط ال�صيا�صي والفكري 
دبي والفني، واإ�صلح الت�صريعات العربية خا�صة تلك التي  والأ
املعلومات واحلق  وتداول  والتعبري  الراأي  تتعار�س مع حريات 
جميع  على  الدولة  �صيطرة  اإنهاء  اأجــل  من  والعمل  املعرفة  يف 

علم. و�صائل الإ
مبادرة  فتربز  الر�صمية،  �صبه  العربية  للمبادرات  بالن�صبة  اأما 
�صلح العربي،  الإ�صكندرية التي انطلقت عرب موؤمتر ق�صايا الإ
�صكندرية  الإ وثيقة  اأكــدت  وقد  امل�صرية،  احلكومة  رعاية  حتت 
تقت�صي  احلقيقية  الدميقراطية  اأن  املوؤمتر  هذا  عن  ال�صادرة 
حرية  مقدمتها  ويف  �ــصــورهــا،  بجميع  التعبري  حــريــات  كفالة 
لكرتوين،  والإ والب�صري  ال�صمعي  الإعــلم  وو�صائل  ال�صحافة 
عـــــلم عــمــومــا من  ــائــل الإ وطــالــبــت بــتــحــريــر الــ�ــصــحــافــة وو�ــص
املنظمة  الــقــوانــني  وتــطــويــر  احلــكــومــيــة  والهيمنة  الــتــاأثــريات 
ذاعي والتليفزيوين  لإ�صدار ال�صحف واإن�صاء حمطات البث الإ
والــ�ــصــفــافــيــة يف  والإدارة،  املــلــكــيــة  ال�ــصــتــقــلل يف  يــ�ــصــمــن  مبــا 
املهنة  �صوؤون  تنظيم  على  علميني  الإ قدرة  وحتقيق  التمويل، 

وممار�صتها دون تدخل ال�صلطة. 
للدفع  مريكية  والأ الأوروبية  الدعوات  اإنَّ  اأي�صا  القول  ومُيكن 
باجتاه جعل العامل العربي دميقراطيا، قد مت الدمج بينها فيما 
الوليات  الذي طرحته  الكبري  و�صط  الأ ال�صرق  ُعرف مب�صروع 
ال�صناعية  الـــدول  جمموعة  مــع  للنقا�س  مــريــكــيــة  الأ املــتــحــدة 
الثماين، وقد اأكد امل�صروع على �صرورة حفز احلكومات باجتاه 
باأن تعمل بحرية ودون م�صايقة، كما  علم  ال�صماح لو�صائل الإ
لتعمل  احلكومية  غري  للمنظمات  الدعم  تقدمي  امل�صروع  تبنى 
و�صائل  حتــريــر  جمــال  يف  املــبــذولــة  للجهود  دوري  تقييم  على 
واملرئي  ال�صمعي  عــلم  الإ قطاع  هيكلة  اإعــادة  وتعزيز  عــلم،  الإ
وتنوعها،  عــلمــي  الإ البث  و�صائل  ا�صتقللية  ت�صمن  ب�صورة 
وتلبي  راء،  والآ فكار  الأ تنوع  قيود  دون  تعك�س  اأن  لها  ُيتيح  مبا 
خمتلف احتياجات وميول اجلمهور، وت�صتجيب حلق املواطنني 
والأيديولوجية  ال�صيا�صية  الــتــدخــلت  عــن  بعيدا  املــعــرفــة،  يف 

الدينية التي تخدم طرفا معينا على ح�صاب طرف اآخر.

منال املعمرية

اجلماعات  هذه  بني  فيما  يح�صل  كان  الذي  القتتال  وب�صبب  فيها،  تعي�س  التي  الب�صرية  عــراق  والأ الطوائف  دية  تعدُّ ب�صبب  كان  ال�صيا�صة،  عن  للدين  ف�صل  من  اأوروبــا  يف  جرى  ما  اإنَّ 
من  كثرية  م�صطلحات  ظهرت  لذلك  ونتيجة  ال�صيا�صة،  عن  الدين  بف�صل  الدول  هذه  قامت  املجتمعات،  على  احلفاظ  �صبيل  ويف  املذهبي.  اأو  الطائفي  اأو  الديني  التع�صب  من  انطلقا 
قبيل: حرية الأديان، وحرية الراأي والتعبري، وحرية الفكر... وغريها، واعترب هذا مبثابة انت�صار على التع�صب الديني الذي كاد اأن يق�صي على جمتمعات باأكملها. ويف درا�صة ُن�صرت يف 
ديان«، يقدم الباحث اأحمد اإبراهيم اأحمد روؤية اإنرثوبولوجية لواقع الإعلم يف الوطن العربي، ودوره  علم واأثرهما يف الرتويج ل�صراعات الأ جملة »التفاهم«، حتت عنوان »ال�صيا�صة والإ

الرئي�صي يف تاأجيج التع�صب وال�صراع الديني، وذلك من خلل عدد من املباحث املتنوعة.

manalalmaamari1@gmail.com
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الفهم والذات في فكر إدغار موران

لــقــد َغــــدا تــعــلــيــم الــتــفــاهــم بـــني الــبــ�ــصــر حتــديــا 
تربويا. ومن هنا، نظر اإدغار موران اإىل الرتبية 
كتحدٍّ وكهدف يوؤدِّي الو�صول اإليه وحتقيقه اإىل 
انكما�س امل�صاحة وتقلي�صها، والتي كانت بدورها 
للتغلب  و�صيلة  هــي  اأو  للتفاهم،  الأول  املــ�ــصــرح 
لي�صت  امل�صاألة  بــاأن  يقر  ولكنه  اللتفاهم؛  على 
والتفاهم  الفهم  »م�صكلة  اأن  مبعنى  بال�صهلة، 
اأ�صا�صية بالن�صبة للإن�صان، وعليه  �صارت م�صكلة 
امل�صكلة  ي�صكل  وهــو  املفهوم  هــذا  يكون  اأن  يجب 
واأهــدافــهــا«.  امل�صتقبل  تربية  �صمن  ذاتــهــا  بحد 
ولكن الأمر ل يخلو يف هذه احلالة من تب�صيط 
الريا�صيات  »تدري�س  لأن  امل�صاألة؛  بجوهر  يخل 
الإن�صان  فهم  تدري�س  اأجل  من  والرتبية  �صيء، 
الوظيفة  اإن  اآخـــر.  �ــصــيء  النا�س  بــني  والتفاهم 
الــروحــيــة لــلــرتبــيــة هــي تــدريــ�ــس الــتــفــاهــم بني 
الأ�صخا�س، واإن كان على م�صتوى العلقات بني 
النا�س  بني  العلقات  م�صتوى  على  اأو  الأقــربــاء 

والأمم.
اأر�ــصــنــا تعي�س عــلــى مــفــارقــة؛  اأن  ــوران  ويـــرى مـ
اإذ  ــر؛  ازدهــ والــتــوا�ــصــل  ت�صاعفت  فــالــرتابــطــات 
والهواتف  الفاك�س  ب�صبكات  الكوكب  اخرتاق  مت 
نعم،  والإنــرتنــت.  ال�صوتية  واملــحــطــات  النقالة 
لــقــد تــنــامــى الــوعــي بــ�ــصــرورة تــ�ــصــامــن الــنــا�ــس 
رغم  لكن  ومماتهم،  حياتهم  يف  لبع�س  بع�صهم 
وطبيعية  �صائدة  عملية  اللتفاهم  اأ�صبح  ذلك 
بــني الــنــا�ــس، وبــالــتــاأكــيــد، حــ�ــصــل هــنــالــك بع�س 
الــتــقــدم وبــاأ�ــصــكــال كــبــرية ومــتــنــوعــة يف جمــال 
الفهم؛ ولكن بالقيا�س مع ذلك يبدو اأن اللفهم 
التي  املــفــارقــة  ملحوظاً.  تقدما  يعرف  يــزال  ل 
تطور  من  بالرغم  هي:  الأر�ــس  كوكبنا  يعي�صها 
و�ــصــائــل التــ�ــصــال احلــديــثــة وتــنــوعــهــا، فــاإنــهــا مل 

متنع اللتفاهم اأو اللفهم من اأن يعرف تقدما 
مل  احلديثة  الت�صال  و�صائل  ف�صبكة  طبيعيا؛ 
اليوم،  نعي�صه  ما  مثل  تاريخها  يف  تقدما  تعرف 
و�صهلت بذلك التوا�صل والت�صال بني الب�صر يف 
كل البقاع املختلفة مقل�صة من الُبعد الزمكاين، 
فاأ�صهمت من خلل ذلك يف دعم ت�صامن الب�صر 
امل�صرتكة  الــكــوارث  يف  �صيما  ل  ببع�س،  بع�صهم 
متنع  اأن  ت�صتطع  مل  ذلك  مع  لكنها  املماثلة،  اأو 
املفارقة  هذه  األغت  لقد  النا�س.  بني  اللتفاهم 
تــلــك احلــكــمــة الــقــائــلــة: »كــلــمــا كــنــا اأكــــرث قــربــا 

اأكرث فهما«. اأ�صبحنا 
وُيــــركــــز اإدغــــــــار مـــــــوران عـــلـــى �ـــصـــرح الــتــمــركــز 
اإبــراز خطورته،  الــذات حمــاول  والتمحور حول 
اإلــيــه  اأدت  مــا  للعيان حــول  الــ�ــصــيء اجلــلــي  وهــو 
نــزعــة التمركز حــول الـــذات مــن حـــروب الــدول 
ــوؤدي  »تـ مــتــمــا�ــصــك.  ــد  واحـ ن�صيج  �صمن  والأمم 
الـــكـــذب على  اإىل  ــذات  ــ الـ الــتــمــركــز حـــول  نــزعــة 
الـــذات؛ وبــالــتــايل اإىل خــداعــهــا، وهـــذا نــاجت عن 
الذات  تزكية  واإىل  الذاتي،  التربير  اإىل  اللجوء 
وامليل نحو جعل الغري م�صدَر ال�صر؛ �صواء اأكان 
اأم قريب«، وهنالك  هذا الغري عبارة عن غريب 
تت�صل  للفهم  العائقة  الداخلية  العوامل  بع�س 
تتعاىل  يجعلها  الــذات  فت�صخيم  الــذات،  بروؤية 
ولــن  مــنــه،  وت�صغر  الآخـــر  وتهم�س  الــغــري  عــلــى 
والأمــر  لل�صر.  م�صدرا  كونه  نظرها  يف  يتعدى 
ل يخلو من خداع؛ لأنه يف حالت عديدة يكون 
فهم  لذواتنا، وعدم  فهمنا  ناجما عن عدم  ذلك 
لــعــدم فهم  الرئي�صية  الأ�ــصــبــاب  اأحـــد  هــو  الـــذات 
ونقاط  عيوبنا  ذواتــنــا  عن  نخبئ  فنحن  الغري. 
مت�صاحمني  غري  يجعلنا  الــذي  ال�صيء  �صعفنا، 
وبلغة  اجللية.  �صعفه  ونقاط  الآخــر  عيوب  مع 

لي�س  حولها  والتمركز  الــذات  ت�صخيم  ُمغايرة، 
دليل على �صوء الآخر وقبحه؛ بل هو دليل على 
عدم فهم الذات. فمن مل ي�صتطع فهم ذاته كيف 
لقد  ــه؟  وزلتـ الــغــري  عــيــوب  يتفهم  اأن  ي�صتطيع 
الـــذات حــتــى بعامل  الــتــمــركــز حــول  نــزعــة  فتكت 
والــذي  الأكــادميــيــني،  اأو  منهم  الكتاب  املثقفني 
من املفرو�س اأن يكون عاملا يحقق تفاهما اأكرث، 
جنده باملقابل اأكرث ف�صادا ب�صبب ت�صخم الذات، 
للتقدي�س  املــثــقــف  حــاجــة  ب�صبب  تــزايــد  والـــذي 

واملجد.
مبنية  الــفــهــم  لــعــدم  الــداخــلــيــة  الــعــوائــق  اإنَّ   ...
وم�صتندة  لنف�صها،  الــذات  متثل  على  بالأ�صا�س 
يف  �صبًبا  تلبيتها  تــكــون  قــد  خا�صة  حــاجــات  اإىل 
املثقفني مبختلف  �صاأن  الفهم؛ وذلك  اإثارة عدم 
اأ�صنافهم، والذين اأف�صدت عاملهم احلاجة امللحة 
اروا ل يختلفون يف  للتقدي�س والتمجيد. لقد �صَ
�صيء عن ال�صيا�صيني ل �صيما يف العامل النامي؛ 
وبالتايل تبدو النتقادات التي كثريا ما يوجهها 
املثقفون لل�صيا�صيني يف غري حملها؛ بل اإن الراأي 
اعتبارا  لتفهمها  ا�ــصــتــعــداد  على  يــكــون  ل  الــعــام 

ل�صورة الذات التي ر�صمها املثقفون لأنف�صهم.
والأمم  الأفــراد  بني  والتفاهم  الفهم  انت�صاَر  اإنَّ 
وذلك  الرتبية؛  يف  اإ�صلحا  يقت�صي  والثقافات 
ــبــيــًل لــلــتــفــاهــم  ــكـــون هــــذه الأخـــــــرية �ــص حـــتـــى تـ
ــُفــرقــة  ــبــيــل لــل ــا�ــــس، ل �ــص ــنــ ــارب بــــني الــ ــقــ ــ ــت ــ وال
الرتبية  تكون هذه  ولكي  الب�صر.  بني  واحلروب 
على  ترتكز  اأن  عليها  ومــوؤثــرة،  وواعــيــة  هــادفــة 
حتديد  مــن  تنطلق  واأن  لــلــفــهــم،  وا�ــصــح  مــعــنــى 
الوقوف  من  بعدها  ومــن  الفهم،  لعوائق  دقيق 

عند اأخلق الفهم ذاته.

اإدغار موران« للباحث التون�صي حممد بالرا�صد -واملن�صور مبجلة »التفاهم«-  بـ«تعليم التفاهم عند  اإدغار موران يف مقال معنون  ر املفكر الفرن�صي الكبري  ُي�صطِّ
اإدغار موران؛ فيقول: »اإن الفهم هو و�صيلة وغاية التوا�صل الإن�صاين يف الوقت نف�صه؛  هذه الكلمات لتُكون املدخل لفهم املنظور الفكري للرتبية والتعليم عند 
العقليات،  اإ�صلح  يجب  للفهم،  احليوية  الأهمية  ولفهم  متبادل.  فهم  دون  والثقافات  والأمم  الأفــراد  بني  العلقات  جمال  يف  تقدم  هناك  يكون  اأن  ميكن  فل 
ال�صيء الذي ي�صتلزم بطريقة متناظرة اإ�صلح الرتبية«. ويذُكر موران يف كتابه ال�صهري »املعارف ال�صبع ال�صرورية لرتبية امل�صتقبل«، �صبَع َمعارف تتمحور حول 
الهوية  الإن�صاين، وتعليم  ال�صرط  اأجل معرفة ملئمة، وتعليم  املعريف: واخلطاأ والوهم، ومبادئ من  العمى  اأنواع  اأبجديات الرتبية والتعليم والإ�صلح؛ منها: 
الأر�صية، ومواجهة الليقينات، وتعليم التفاهم والفهم، واأخريا اأخلق اجلن�س الب�صري، ويعد موران تعليم التفاهم معرفة �صرورية لرتبية امل�صتقبل؛ بل هي 

عنده اإحدى ال�صرورات ال�صبع التي لبد اأن ت�صتند اإليها تربية امل�صتقبل.

اأجمد �سعيد

amjdsaeed01@outlook.com



ذو الحجة 1439 هـ - أغسطس 2018م6

الحروب الدينية األوروبية.. قراءة أخرى!

اأوىل هـــذه احلــــروب الــتــي عــاجلــهــا الــكــاتــب احلــرب 
بواعثها  كانت  والتي   ،)1415( البوهيمية  البابوية 
اأوروبـــيـــة مــتــعــددة؛ منها:  الــتــغــيــريات يف جمــــالت 
الكاثوليكية؛  الكني�صة  على  طــراأت  التي  التغيريات 
الذي  النفتاح  بفعل  العلماين  الطابع  اإليها  دبَّ  اإذ 
ــال الــدولــة ورجـــال  َحـــَدث نتيجة الــتــفــاعــل بــني رجـ
لفل�صفة  الفل�صفية  التاأثريات  مظلة  حتت  الدين، 
ذلك الع�صر. اإ�صافة اإىل الف�صاد الذي اأخذ ي�صت�صري 
يف ج�صد الكني�صة؛ اإذ اأ�صبح رجال الكني�صة يناف�صون 
والإ�صراف والنحراف، كما  الدين يف الرتف  رجال 
العليا،  الدينية  املنا�صب  يف  اأقاربهم  يعيِّنون  اأخــذوا 
و�صكوك  الكن�صي  الق�صاء  بيع  عمليات  وانــتــ�ــصــرت 
الــغــفــران؛ ممــا اأدى لنــتــ�ــصــار اجلــهــل والنــحــطــاط 
بني  اأ�صاع  الذي  الأمر  والت�صيب؛  والإهمال  اخللقي 

الكني�صة. بال�صخط على  ال�صعور  النا�س 
النقدية لــدى عــدد مــن املفكرين  الــروح  بــروز  ومــع 
ــرار، اأمـــثـــال جـــون َهــ�ــس )1415- ــ الأوروبـــيـــني الأحــ
ينادي  بداأ  الكني�صة،  الذي حترر من �صطوة   ،)1470
باإعادة النظر يف املاآل الذي �صارت اإليه الكني�صة من 
من  الكني�صة  اإ�صلح  ب�صرورة  فنادى  ظاهر،  ف�صاد 

املفا�صد التي علقت بها.
ــام نــقــده عــلــى بــابــا الــفــاتــيــكــان،  راَح َهــ�ــس يــ�ــصــب جـ
الفواح�س  ب�صدة  م�صتنكرا  اإطاعته،  عــدم  و�ــصــرورة 
الدين  اأيدي رجال  باأن  قناعة  وكان على  واملوبقات، 
ملوثة بالدماء، و�صمائرهم ملوثة بالف�صاد، واتخذ 
مـــن جــامــعــة بــــراغ مــنــربا لــنــ�ــصــر اأفـــكـــاره الــثــوريــة، 
وغ�صبه الدفني �صد الكني�صة. و�صرعان ما انت�صرت 
بني  لها  �صبيل  لتجد  املتعلمني،  طبقة  بني  اأفــكــاره 

جماهري براغ، ثم اأوروبا اأجمعها.
وكــــان لــهــذه املــغــامــرة الــكــربى الــتــي خــا�ــصــهــا َهــ�ــس 
كون�صتان�س  يف  كَن�صي  جمل�س  اإىل  فــُدعــَي  تــبــعــات، 
ــان من  ــ اأن حــ�ــصــل عــلــى عــهــود الأمـ بــعــد  ــام 1414  عـ
اإمرباطور الإمرباطورية الرومانية اجلرمانية، اإل 
القب�س عليه وحوكم بتهمة  فاأُلقي  به،  اأنه قد ُغدر 

الإحلاد والهرطقة، واأُحرق حيًّا عام 1415.
، خــلًفــا ملــا كــان  ــٌر عــكــ�ــصــيٌّ لــقــد كـــان حلـــرق َهــ�ــس اأثــ
اإذ اندلعت ثورة يف بوهيميا، ات�صمت  يظنه ال�صا�صة؛ 

على  بوهيمية  كني�صة  اإقــامــة  وا�ــصــتــهــدفــت  بالعنف 
رومــا،  طاعة  على  ال�صافر  واخلـــروج  قومية،  اأ�ص�س 
الدولة  �صيا�صيًّا عن  ا�صتقلل بوهيميا  اإىل  وتطلعت 
الرومانية اجلرمانية املقد�صة، وقاد هذا اإىل ن�صوب 
اأول حرب يف �صل�صلة متلحقة من احلروب الدينية، 

اأوروبا حتت لواء الن�صرانية. فا�صتعلت 
ويوؤكد الباحث اأن هذه احلرب ت�صربلت برداء الدين 
اإل  بوهيميا،  يف  الدنيوية  مكت�صباتها  على  لتحافظ 
الت�صيك، كما كان  اأخذت طابعا قوميا من قبل  اأنها 
الكني�صة  فيه  وف�صلت  اقت�صاديا،  ال�صراع يف جوهره 
يف اإ�صكات �صوت الثورة البوهيمية، فاهتزت �صورتها 

يف عيون كثريين يف اأوروبا.
ــاين تــلــك احلــــروب الــتــي اأوردهـــــا الــبــاحــث، كــانــت  ثـ
يف  والربوت�صتانت  الكاثوليك  بــني  امل�صلح  ال�صراع 
اأملانيا، خلل الفرتة ما بني العامني )1555-1547(. 
الكني�صة  ف�صل  امل�صلح  ال�صراع  هذا  اندلع  وراء  كان 
اإ�صلح ما اعرتاها من ترهل من الداخل، ومن  يف 
قبل املفكرين الإ�صلحيني من اأمثال ويكلف وَه�س 
الإ�صلح  حركة  فانتقلت  وغريهم.  روكلن  ويوحنا 
اإىل مرحلة الإ�صلح من اخلارج، وحماولة فر�صها 
ــا عــلــى الــكــنــيــ�ــصــة والنــفــ�ــصــال عــنــهــا وتــكــويــن  فــر�ــصً

مذاهب جديدة على يد لوثر وكلفن.
ب�صع  يف  لها  الأمـــراء  وتبنِّي  اللوثرية،  تطور  ومــع 
يدافعون  الربوت�صتانت  الأملــان  الأمـــراء  راح  �صنني، 
عن  النف�صال  على  الــعــزم  وعــقــدوا  ب�صرا�صة،  عنها 
الرغم  على  عديدة  حتالفات  فتكونت  رومــا،  كني�صة 

من عدم موافقة لوثر نف�صه على هذا التوجه.
وُيــرجــع الــبــاحــث بــواعــث هـــذا الــ�ــصــراع املــ�ــصــلــح اإىل 
اقت�صاديا  كان  اأنه  على  ويوؤكد  القت�صادي،  العامل 
ال�صخ�صية  الأطــمــاع  فيه  ظهرت  ثــم  الأول،  باملقام 
تــنــازعــوا حولها  الــتــي  فــالخــتــلفــات  وا�ــصــح.  ب�صكل 
ديــنــيــة  تــكــن  ومل  الأول،  بــاملــقــام  اقــتــ�ــصــاديــة  كــانــت 
قــادوا  الــذيــن  الأمـــراء  يبدو على  ــرفــة، ومل يكن  �ــصِ
ــذا الــ�ــصــراع الهــتــمــام بــاجلــوانــب الــديــنــيــة الــتــي  هـ

رّوجوا لها.
وكان للطبقة الو�صطى الدور الأبرز يف هذا ال�صراع 
فقدوها  التي  للرثوات  باملرارة  �صعروا  فقد  املرير؛ 

الرومانية،  الكني�صة  كني�صة،  واأي  الكني�صة،  ل�صالح 
فــاأقــامــوا الــدنــيــا ومل يــقــعــدوهــا يف الـــرتويـــج لــهــذا 
الــنــزيــف الــبــالــغ الــــذي تــنــزفــه اأملــانــيــا لــ�ــصــالــح دول 
التو�صع  نتيجة  والف�صاد  التخمة  اأ�صابتها  اأجنبية 

الكن�صي. والإقطاع 
يقاومون  الأديـــرة  اأ�صاقفة  كــان  الآخــر،  اجلانب  ويف 
ــة ال�ـــصـــتـــقـــللـــيـــة لـــــدى اأولــــئــــك الأحــــــــرار،  ــزعـ ــنـ الـ
ويــ�ــصــدرون �ــصــكــوَك احلــرمــان تـــارة، ويــلــجــاأون اإىل 
العنف تارة اأخرى. كل ذلك كي ل يفقدوا ن�صيبهم 
الكني�صة  مــن  اجلــزيــلــة  الــعــطــاءات  مــن  ينالهم  ممــا 

الرومانية.
لها  كــان  فقد  املــدافــع(،  اأمــا معركة مهلربج )�صوت 
ب�صلح  ُتبعت  لأنها  احلــروب؛  بقية  عن  خمتلف  اأثــر 
ان�صطار  فبعد  الطي�س.  زمن  العقل يف  اعُترب �صوت 
اأملانيا �صطرين: �صطر بروت�صتانتي، واآخر كاثوليكي، 
واحتدام الت�صابك فيما بينهما، و�صيلن الدماء من 
ــاءت تــ�ــصــويــة اأوجـــزبـــريج عــام  خمتلف الأطـــــراف، جـ

.1555
ر يف هـــذه الــتــ�ــصــويــة حــريــة املــعــتــقــد الــديــنــي يف  تــقــرَّ
اإىل حــريــة  اإ�ـــصـــافـــة  الــربوتــ�ــصــتــانــتــيــة،  املــحــافــظــات 
تبًعا  اأخـــرى،  مناطق  اإىل  الأمـــوال  بكامل  النــتــقــال 
للمعتقد الذي يريده الفرد؛ الأمر التي ُيعّد تقدًما 
زمني  �صرط  يف  الــفــرديــة  احلــريــات  �صوط  يف  كبريا 

معقد.
ــا.. فــقــد عـــر�ـــس حمــمــد عــلــي عــثــمــان اأبــــرز  ــامـ ــتـ خـ
طويل،  ــا  اأوروبـ منها  عــانــْت  التي  الدينية  احلــروب 
والت�صامح  الدينية  التعددية  ملفهوم  توؤ�ص�س  اأن  قبل 
الدماء  �صالت  اإذ  بال�صهل؛  ذلــك  يكن  ومل  الديني. 
الإن�صاين  احلــق  هــذا  �صبيل  يف  الآلف  مــئــات  وُقــِتــل 
يحتل  الكاتب،  حتليل  من  يبدو  ما  وعلى  الأ�صيل. 
العوامل  بني  من  الأول  املكان  القت�صادي  العامل 
من  نتعلمه  الــذي  والــدر�ــس  الفو�صى.  ــارت  اأثـ الــتــي 
هذا العر�س التاريخي، اأنه لن يكون ال�صعب رحيما 
ت لقمة عي�صه، ولن  باأي موؤ�ص�صة فا�صدة متى ما ُم�صَّ

جتدي حماولت الرتهيب والتخويف.

حممد ال�سحي

يف  اأ�صهمت  التي  البواعث  يف  النظر  اإعــادة  وحماولة  الب�صرية،  الطبيعة  فهم  اأجل  من  �صريورته  يف  والتاأمل  التاريخ،  يف  للنظر  والأخــرى  الفينة  بني  العودة  �صرورة  على  الباحثون  د  يوؤكِّ
يف  النظر  عثمان  حممد  علي  حممد  الباحث  يعاود  التاريخ،  مع  القطيعة  لدعاة  وخلًفا  وفل�صفات.  اأفكار  من  اليوم  نعي�صه  فيما  الأثر  كبري  لها  كان  والتي  الكربى،  املجتمعية  النقلت 
اأوروبا على م�صارف الع�صر احلديث؛ بهدف فهم الرتكيبة املعقدة للعلقة امل�صبوهة بني الدين والدولة للح�صارة التي تقود الأمم يف الع�صر احلديث، نعني بذلك  احلروب الدينية يف 

احل�صارة الأوروبية احلديثة، معيًدا بهذه املقاربِة اأ�صئلًة توؤرق العقل العربي منذ ظهور ما ي�صمى بالإ�صلم ال�صيا�صي بداية من هزمية 1976.
نهاية  بعد  التع�صب مكانه، موؤكًدا عودته  وبروز  الديني،  الت�صامح  فاأقرَّ غياب مفهوم  �صماتها،  »التفاهم«- مبعاجلة طبيعة هذه احلروب من حيث  -املن�صور مبجلة  الكاتب مقاله  ويبداأ 
وت�صرّيه  العواطف،  تدغدغه  الذي  ل�صالح اجلمهور  العقل  يغيب  املرُثي. ويف هذه اجلدلية،  التنوع  ويخفت �صوت  ال�صيقة،  الهوية  ليعلو �صوت  التنوير،  وبداية ع�صر  الدينية  احلروب 

التي ت�صتغله مل�صالح �صخ�صية. الرموز 

Alshehhim@hotmail.com
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المدرسة الظاهرية وتأسيسها

يف هـــذه املـــدار�ـــس كــانــت تــتــم حــركــة انــتــقــال العلم 
يتلقون،  ومريدوهم  يلقون،  امل�صايخ  الأجيال،  عرب 
نف�صها،  العملية  جتــري  التعليم  ومــع  يــاأخــذون.  اأو 
ــتــــلف اأ�ــصــكــالــهــا  وتـــتـــمـــاثـــل تـــلـــك املــــوؤلــــفــــات يف اخــ
ع�صارة  وكاأنها  التعليق...اإلخ(،  النقد،  )التاأليف، 
فكر اأولئك الأ�صاتذة، وخل�صة جتربتهم مع العلم 
والــتــعــلــيــم. ومـــن وجــهــة نــظــري، اأن تــلــك املــدار�ــس 
غري  التلميذ  لأن  الع�صر؛  هذا  يف  حتى  جدا  مهمة 
اأ�ــصــتــاذه،  مــن  الــدرو�ــس  يتلقى  فقط،  باملنهج  ُمقيَّد 
اأو  التعليق  يف  الفر�صة  له  تتاح  وقــد  ي�صتمع،  وهــو 
اإبداء الراأي، وقد يعطى مهمة يف بحث م�صاألة من 
م�صتفي�س.  ب�صكل  عنها  يبحث  مل  الـــذي  اأ�ــصــتــاذه 
كــانــت مبثابة  املــدار�ــس  تــلــك  اإنَّ  الــقــول  اأبــالــغ يف  ل 
حت�صري دكتوراه، ولو وجدت هذه املدار�س ملوا�صيع 
لــُكــنــا قــد و�صعنا لنا  الــهــنــد�ــصــة،  اأخـــرى مــثــل  عــلــوم 

مكانا يف هذا الع�صر املتقدم ولناف�صنا الغرب.
باأن تقليب النظر يف كتاب النعيمي،  وُيكمل الكاتب 
وا�صتخل�س ما حتمله الألفاظ وظللها من معان، 
كانت  التي  التقاليد  تلك  نلم�س  اأن  اإىل  بنا  ُيـــوؤدي 
الزمان  ذلك  يف  وموؤ�ص�صاتها  العلمية  احلياة  ت�صود 

الغابر، ونتوقف هنا عند بع�صها.. باخت�صار:
عالية،  مبكانة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  هذه  حظيت   -
قد ل تدانيها فيها موؤ�ص�صات اأخرى؛ نظرا للمكانة 

التي يحظى بها العلم نف�صه.
ر�صمية؛  مــوؤ�ــصــ�ــصــات  منها  املــكــانــة مل جتــعــل  هــذه   -
الــدولــة،  اأعــمــال  مــن  عــمــل  ت�صبح  اأنــهــا مل  مبعنى 
فــرديــة،  مــنــجــزات  ظلت  بــل  عليها؛  وتــقــوم  ُتن�صئها 
اأو  اأمراء  اأو  اأ�صخا�س قد يكونون ملوكا  ينه�س بها 

علماء اأو اأثرياء، ويجرون الأوقاف عليها.
بالرتكيب؛  )املـــدار�ـــس(  املوؤ�ص�صات  هــذه  اتَّ�صمت   -
فهي لي�صت جمرد مدار�س تتم فيها عملية التعليم؛ 
كتب،  خزائن  اأو  مكتبات  بال�صرورة  ت�صتلزم  لكنها 
وكاأن هذه الأخرية موؤ�ص�صات رديفة تدخل يف ن�صيج 
املدار�س ذاتها؛ اإذ ل ي�صلح علم اأو تعليم دون كتاب.

الظاهرية هوية 
اإىل  راأ�صا  »الظاهرية«، فين�صرف ذهنك  ا�صم  ت�صمع 
والتي  دم�صق،  يف  تعرف  التي  الظاهرية«  »املكتبة 
اأ�صبحت اليوم جزءا مما يطلق عليه »مكتبة الأ�صد 
الـــذاكـــرة غــريهــا: مكتبة  تــ�ــصــتــدعــي  الــوطــنــيــة«، ل 

فح�صب، وم�صمى واحد ل غري.
1895م،  عــام  الظاهرية/املكتبة  هــذه  اأن�صئت  فقد 
اإن�صائها، بل يف بعث فكرتها  وقام بالعبء الأكرب يف 
-املتوفى  اجلزائري  طاهر  ال�صيخ  العلمة  اأ�صا�صا، 
1920م- و�صاعده يف ذلك مدحت با�صا وايل دم�صق، 
ومما  ووجهائها.  وعلمائها  دم�صق  اأعيان  من  وعدد 
اإنــ�ــصــاء مكتبة  يف  اآخـــر  لــلــجــزائــري ف�صل  اأنَّ  يــذكــر 
القد�س.  يف  اخلالدية  املكتبة  وهي  معروفة،  اأخرى 
الظاهرية  املكتبة  لــدار  مدير  اأول  اجلــزائــري  كــان 
دفــرتا   28 وفيها  اإن�صائها-  عند  ا�صمها  كــان  -كــمــا 
بــخــطــه، احـــتـــوت عــلــى تـــراجـــم ومـــذكـــرات وفــوائــد 

تاريخية واأ�صماء خمطوطات مما راآه، اأو قراأ عنه.

/املدر�صة املكتبة 
هذه املكتبة التي قام عليها ال�صيخ طاهر اجلزائري 
اإحـــدى  اأُنــ�ــصــئــت يف  الــتــا�ــصــع ع�صر  الــقــرن  اأواخــــر  يف 
الظاهرية  املــدر�ــصــة  هــي  الــقــدميــة،  دم�صق  مــدار�ــس 
ــال:  ــد و�ــصــف الــنــعــيــمــي مــكــانــهــا، وقـ اجلــوانــيــة، وقـ
ــل بــابــي، ولــفــراديــ�ــس بــيــنــهــمــا، جـــوار اجلــامــع  »داحــ
الأمـــــوي �ــصــمــال بـــاب الـــربيـــد، وقــبــلــي الإقــبــالــتــني 
واجلـــاروخـــيـــة، و�ــصــرقــي الــعــادلــيــة الــكــربى )يــريــد 
بينهما  مــتــواجــهــان،  بــابــهــمــا  الــعــادلــيــة(  املـــدر�ـــصـــة 
اأبي  دار  كانت  وهي  العقيقي،  مكان  بنيت  الطريق، 
اأنه  الدين«. ما فعله اجلزائري  والد �صلح  اأيــوب، 
دار  منها  فجعل  القدمية،  املدر�صة  هذه  قبة  اختار 
�صريح  على  خــزائــن  يف  الكتب  معظم  وُجــعــل  كتب، 
اأن  والــطــريــف  ال�صعيد.  امللك  واأبــيــه  الظاهر  امللك 
يف  حديثة  ابتدائية  مدر�صة  واأنها  القبة،  يف  املكتبة 
جــزء مــن املــدر�ــصــة الــقــدميــة فــكــاأن ر�ــصــالــة املدر�صة 

القدمية بعثت من جديد.
للقدمية؛  امــتــدادا  احلديثة  الظاهرية  كانت  واإذا 
فاإن القدمية ترجع -فيما يقول ابن كثري- اإىل �صنة 
676هـ، ففي يوم ال�صبت املوافق التا�صع من جمادى 
الأوىل �صرع يف بناء الدار التي تعرف بدار العقيقي 
جتاه العادلية، لتجعل مدر�صة وتربة امللك الظاهر، 
عن  النعيمي  ونقل  378هـــ.  �صنة  تويف  هذا  العقيقي 
وبناها  داره  ا�صرتى  الظاهر  اأن  �صهبة  قا�صي  ابــن 

مدر�صة، وقارب تاريخ ذلك، ومل يحدده.

/الظاهريات الظاهرية 
الظاهر،  اإىل  من�صوبة  الظاهرية  املدر�صة  اأن  �صبق 
والـــظـــاهـــر هــــو الـــظـــاهـــر بـــيـــرب�ـــس اأحـــــد �ــصــلطــني 
باملدر�صة  عرفت  املدر�صة  هــذه  اأن  و�صبق  املماليك، 
الظاهرية اجلوانية، واجلوانية يف مقابل الربانية، 
فثمة مدر�صة اأخرى هي الظاهرية الربانية ذكرها 
ــــرية ل عــلقــة لــهــا بــالــظــاهــر  الــنــعــيــمــي، لــكــنَّ الأخـ
بيرب�س؛ اإذ ن�صبتها للظاهر غازي بن �صلح الدين.

الظاهرية مكان 
ل تزال ظاهرية بيرب�س قائمة، اأو اآثارها على الأقل 
الأول  الربع  يف  علي  حممد  كتب  وقــد  عليها،  تــدل 
املجمع  جملة  يف  -ُن�صر  مقال  الع�صرين  القرن  من 
الــلــغــة العربية  بــدمــ�ــصــق )جمــمــع  الــعــربــي  الــعــلــمــي 
اليوم(- وجمع فيه بني الظاهرية والعادلية، وقال 
عنهما: اإنهما من اأهم مدار�س دم�صق الباقية بع�س 
اأن بناء الظاهرية كان بعد  ال�صيء اإىل اليوم، وذكر 

العادلية بنحو �صتني عاما.
ــار اإىل اأنـــه ل يـــزال يف جـــدار قــبــة املــدر�ــصــة  كــمــا اأ�ــص
ال�صابع  الــقــرن  يف  الف�صيف�صاء  مــن  �ــصــالــح  منـــوذج 
و�صروب من احلجر امللون، فالقبة اأو ما حتتها من 

اآثار دم�صق. اأنف�س 

يتبنون فكرة  ة علماء  ِعدَّ اأو  املجتمع،  ذلك  بارز يف  اأفكار عامل  وتبني  العلم،  ن�صر  بهدف  اأثرياء؛  اأو  تاأ�صي�صها من قبل علماء  الغربي- مدار�س متَّ  املجتمع  الإ�صلمي -مثل  املجتمع  اأَْوَجد 
اإ�صهاماتهم يف احل�صارة  ناحية، ويف حتديد  اأمورهم من  وتدبري  النا�س،  بدور كبري يف حياة  قامْت  املوؤ�ص�صات  اأو خريية.. هذه  �صات علمية  ُموؤ�صَّ الأجيال، وهي مبثابة  لنقلها عرب  معينة 
الإن�صانية من ناحية اأخرى. وقد كتب في�صل احلفيان -يف جملة »التفاهم«- مقال »املكتبة/املدر�صة الظاهرية: تاريخ من العلم والتعليم«، وتناول اأهمية املدار�س الإ�صلمية، واتخذ من 
�صه لهذه املوؤ�ص�صات، والتي كانت بني القرنني اخلام�س  املدر�صة الظاهرية منوذجا؛ حيث تناول الكاتب ُموؤلَّف عبدالقادر النعيمي -املتوفى 927هـ- »الدار�س يف تاريخ املدار�س«، والذي خ�صَّ

والعا�صر الهجريني يف دم�صق وحدها تتكون من 158 مدر�صة.

�سلطان املكتومي

sultan.almaktomi@hotmail.com
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إنسانية تنموية

املوؤمنني  املفكرين  مــن  واحـــًدا  �صعيد  جــودت  ُيعد 
ــصـــلح  ــبـــداأ مـــن الإ�ـ بــالــتــغــيــري الــ�ــصــلــمــي، الــــذي يـ
ولــعــلَّ  الــعــنــف.  عــن  بــعــيــدا  للمجتمعات  الــداخــلــي 
نــ�ــصــاأتــه وتــنــقــلــه بــني مــنــاطــق الــ�ــصــراع يف الــعــامل 
حيث  الأفــكــار؛  لــهــذه  تعزيزه  يف  اأ�صهمت  العربي 
ــصـــنٍّ مــبــكــرة مـــن �ـــصـــوريـــا اإىل  �ــصــافــر جـــــودت يف �ـ
و�صهد  الأزهـــر.  يف  العربية  اللغة  لــدرا�ــصــة  م�صر 
الأربعينيات  يف  والع�صكر  ــوان  الإخــ بــني  الــ�ــصــراع 
واخلم�صينيات، ويف تلك الفرتة تعرف على كتابات 
تاأثرا  بها  وتاأثر  نبي،  ابن  مالك  اجلزائري  املفكر 
حيث  �صوريا؛  الأم  لبلده  عودته  كانت  ثم  كبريا. 
ا�صت�صعر جودت اأنَّ هناك بوادَر �صراع بني احلركة 
بــلده  ت�صهد  اأن  وخ�صية  وال�صلطة.  الإ�ــصــلمــيــة 
الأول  كتابه  بتاأليف  �صارع  فقد  م�صر،  �صهدته  ما 
للأ�صف  يحَظ  مل  الــذي  الأول«،  اآدم  ابــن  »مذهب 
اآنذاك كان  العام  املناخ  لكون  باهتمام كبري؛ نظرا 
مناًخا للثورة وال�صراع. وحدث يف �صوريا ما َخ�صي 

منه �صعيد جودت وحذر منه يف كتابه.

ــا بــــــاأن الإ�ـــــصـــــلح يف  ــنـ ــوؤمـ كـــــان جــــــودت �ــصــعــيــد مـ
امل�صلم،  الــفــرد  بــنــاء  يف  يتمثل  الإ�ــصــلمــي  الــعــامل 
امل�صوؤولية  يكت�صب  بحيث  وعمليا،  علميا  وتاأهيله 
الأخلقية واملجتمعيه التي هي الأ�صا�س ال�صحيح 
لأي تغيري يف املجتمعات، كما اأنَّ جودت كان يوؤمن 
املجتمعات  ــاأن  بـ تــقــول  والــتــي  »الــ�ــصــنــنــيــة«،  بــفــكــرة 
كــحــال الـــكـــون والــطــبــيــعــة، لــهــا قـــوانـــني حمـــددة، 
يتحتم علينا اكت�صافها وفهمها، والعمل بها لإنقاذ 
جمتمعاتنا من اجلهل والتخلف. اأما الفكرة التي 
ــودت يف كـــل مــقــالتــه، فهي  ــع عــنــهــا املــفــكــر جــ دافــ
ا�صتخدام  رف�س  خلل  من  الإ�صلح  يف  ال�صلمية 
كانت  ـــا  اأيًّ الــ�ــصــريــة  التنظيمات  ورفــ�ــس  الــ�ــصــلح، 
نظر  وقــد  فيها.  ن�صاأت  التي  والــظــروف  اأهــدافــهــا 
يف هذه الفكرة واأ�صهب يف احلديث عنها واملدافعة 
وب�صببها  الرئي�صية،  اأ�صبحت ق�صيته  لأجلها حتى 

ــنــا بــغــانــدي الــهــنــد،  لــقــب بـــ«غــانــدي الـــعـــرب«، تــيــمُّ
الـــذي نقل بـــلده عــن طــريــق ثـــورة الــلعــنــف اإىل 

اأف�صل. حال 

التغيري«:  »مفهوم  كتابه  يف  �صعيد  جــودت  ويقول 
لأن  الرا�صدة،  اخللفة  من  اأهــم  الرا�صدة  »الأمــة 
الرا�صد  اخلليفة  ت�صنع  التي  هي  الرا�صدة  الأمــة 
ولي�س العك�س، والأمة غري الرا�صدة تقتل اخلليفة 
علينا  لذلك  اخلطاب؛  بن  عمر  ُقتل  كما  الرا�صد 
عنها  ينتج  ذلــك  وبــعــد  الــرا�ــصــدة،  ــة  الأمـ نعيد  اأن 
يبدو هذا  وبالن�صبة يل  الرا�صد«،  تلقائيا اخلليفة 
الكلم طوباوبيا ب�صكل كبري، جودت �صعيد يجعل 
ُمتجاهل  الــواقــع،  عليه يف  يــبــدو  مــا  غــري  الأمـــر 
الظروف ال�صيا�صية والقوانني احلديثة، واحلقوق 
من  الت�صريعية...وغريها  والتنظيمات  املــدنــيــة 
اأنه  كما  الع�صر.  هذا  يف  ح�صلْت  التي  التعقيدات 
املجتمعات  كانت  مهمة  تاريخيه  جتــارب  يتجاهل 
الر�صيدة فيها ترزح حتت وطاأة ظلم اخلليفة غري 
الــظــلــم. وحتى  اأ�ــصــالــيــب  الـــذي يتفنن يف  الــرا�ــصــد 
و�صائل  ا�صتخدام  يعار�س  ل  فهو  الرجل،  نن�صف 
لو  حتى  كالعت�صام...وغريها،  ال�صلمية  الــثــورة 
فاملفكر  وتعذيبه.  �صجنه  ومتَّ  فيها  املتظاهر  اأوذي 
جودت �صعيد يرى اأن تبني �صيا�صة اللعنف لي�س 
فقط لتجنب ال�صراعات بني القوى املختلفة، ول 
للناأي بالدين عن التلطخ بالدماء، واإمنا لإميانه 
ــيـــاة اأولـــويـــة،  ــصـــان وحـــقـــه يف احلـ ــ�ـ بــــاأن قــيــمــة الإنـ
قوة  مــن  اأقـــوى  تكون  اأن  يجب  الفكر  �صلطة  واأن 
البدائي  ال�صراع  من  اأرقــى  فالإن�صانيَّة  ال�صلح؛ 

وقانون الغاب الذي يحكم عامل اليوم.

التنظيمات،  ل�صرية  �صعيد  جـــودت  رفــ�ــس  ويــُعــود 
هذه  مثل  يــرى  َكــْونــه  اإىل  منها،  امل�صلحة  خا�صة 
التحزبات عائقا اأمام التوا�صل بني كافة الأطراف، 
مواجهاتها  واأن  وانــفــعــايل،  عاطفي  من�صاأها  واأنَّ 

اأكــــرث منها  فــعــل  ات  ردَّ تــكــون  ــا  اإمنــ الــ�ــصــلــطــة  مـــع 
حتقق  ل  وبالتايل  املــدى،  بعيدة  مدرو�صة  ِخططا 
اأهـــدافـــا تــنــمــويــة وتــوعــويــة مــرجــوة مــنــهــا. وعلى 
اجلانب الآخر فاإن جودت �صعيد ل يعار�س وجود 
انخرط  فقد  ومعلنة؛  وا�صحة  �صيا�صية  تنظيمات 
هو نف�صه يف بع�س هذه اجلماعات، و�صارك ب�صكل 
اأفكاره يف نبذ  فعال فيها. وهو ما ل يتعار�س مع 
مثقفا  يجعله  ومبــا  املــ�ــصــروعــة،  واملطالبة  العنف 

بامتياز. ع�صويا 
-خا�صة  �صعيد  جـــودت  يتبناها  الــتــي  الأفــكــار  اإنَّ 
والجتماعي-  الثقايف  بالإ�صلح  تتعلق  التي  تلك 
جـــديـــرة بــالــوقــوف عــنــدهــا، خــا�ــصــة بــعــد جتـــارب 
ثقافة  حــول  الكثري  ك�صفت  التي  العربي  الربيع 
وخيبت  وعيها،  وم�صتويات  العربية،  املجتمعات 
ظن الكثريين ممن راهنوا على تل�صي ال�صتبداد 
ولعل  الــ�ــصــلــطــة.  ــوز  رمـ اإزاحــــة  مبــجــرد  ال�صيا�صي 
اإىل الإ�ــصــلح  الــدعــوة  حمــاولت جــودت �صعيد يف 
العنف هــي دعــوة لإيــجــاد طريقة  الــداخــلــي ونــبــذ 
جديدة وخروج ثالث للتعامل مع الأو�صاع املزرية 
اجلــديــدة  التجربة  هــذه  وو�ــصــع  العربية،  لــلــدول 
اأزهــقــت  الــتــي  الــتــجــارب  حتــت الخــتــبــار بعد ف�صل 
الــدمــاء، وممــا  اإثــرهــا  عــلــى  و�ــصــالــت  الأرواح  فيها 
يــهــم ذكــــره عــنــد احلـــديـــث عـــن جــــودت �ــصــعــيــد اأن 
الإرهــاب  ونبذ  ال�صلوك  لتقومي  امل�صتمرة  دعواته 
ــرج عـــاجـــي -كــمــا  مل تــكــن تــنــظــريا ميــار�ــصــه يف بــ
ــثــــريون- فــقــد رفـــ�ـــس الـــرجـــل حمــاولــة  يــفــعــل كــ
حكومة بلده ل�صتغلله كمطبِّل لل�صلطة، مرددا 
عن  اخلــروج  حتبذ  ل  التي  اآرائـــه  رغــم  �صعاراتها، 
يعي�س حاليا  �صعيد  اأن جودت  كما  �صلطة احلاكم. 
يف قريته ال�صغريه ببئر عجم يعمل مع اإخوته يف 
مما  للكتابة؛  بالإ�صافة  النحل،  وتربية  الفلحة 
وجــود  رغــم  لها،  ُمطبِّقا  ــه،  اآرائـ يف  �صادقا  يجعله 

خيارات اأكرث راحة ورفاهية.

اأ�سماء القطيبية

غبة يف ال�صتفادة من املنجز الذي  مت اإ�صهاماتها يف اأي من جمالت العلوم التي تخدم الإن�صانية فعٌل نبيٌل، يدلُّ على تقدير اجلهود املبذولة، وعلى الرَّ اإنَّ الحتفاء بال�صخ�صيات التي قدَّ
اأبو رمان يف مقاله »تيارات ال�صلم وامل�صاحلة واحلكم ال�صالح يف الزمن املعا�صر« -واملن�صور مبجلة »التفاهم«- لتخاذ املفكر  مته هذه ال�صخ�صيات.. ولعل هذا ما دفع الباحث حممد  قدَّ
اأ�صباب جتاهل كثري  اإ�صهاماته الفكرية يف جمال الفكر الإ�صلمي.. فمن هو جودت �صعيد؟ وما  والباحث الإ�صلمي جودت �صعيد منوذًجا لهذه الدرا�صة؛ من خلل ت�صليط ال�صوء على 

من الباحثني والأكادمييني ملوؤلفاته ودرا�صاته؟ وما اأهم الأفكار التي نادى بها حتى ا�صتحقَّ لقب »غاندي العرب«؟

asmaalqutibi@gmail.com 
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فلسفة الحوار

ــ�ــصــه  اأ�ــصَّ اإنَّ هـــذا الــعــمــل الــنــظــري الــ�ــصــخــم الــــذي 
هابرما�س، واملكون من عنا�صر ُمتعددة تندرج حتت 
لن�صر م�صطلح  �صبًبا  كان  التوا�صل،  فل�صفة  ت�صمية 
ن�صاأل  اأن  ولنا  الل�صانية«،  »التداولية  وهــو  جميل، 
علقتها  ومــا  الل�صانية؟  بالتداولية  املق�صود  مــا 

التوا�صلية؟ هابرما�س  بفل�صفة 
هابرما�س  اإلــيــه  ي�صري  الــذي  الــتــداويل  املــنــعــِرج  اإنَّ 
اأعــمــال علمية مت اإجنــازهــا  اإحــــداث عــدة  اأ�ــصــهــم يف 
خلل القرن املا�صي، ولعل الريادة يف ذلك كانت يف 
الن�س الذي اأ�صدره اأو�صتني �صنة 1962 حول اأعمال 
من  تتكون  اللغة  اأن  اإىل  الن�س  ُي�صري  حيث  اللغة؛ 
ملفوظات العتقاد يف وجود طابع و�صفي للجمال، 
خربية  ملفوظات  من  تتكون  اللغة  اأنَّ  ذلك  ومفاد 
مــثــل قــولــنــا »املـــطـــر يـــنـــزل« اأو »الــعــ�ــصــفــور فــوق 
ل  اإجنازية  ملفوظات  من  تتكون  اأي�صا  ال�صجرة«، 
لحت�صاب  تخ�صع  ول  فيه،  توؤثر  بل  الواقع  ت�صف 
الف�صل.  اأو  النجاح  ال�صدقية، بل تخ�صع لحت�صاب 
امل�صتقبل مثل ما يجري  اإىل  وبع�صها الآخر يرمي 
ــر والـــوعـــود، ومـــن ثــم يــ�ــصــح الــقــول بــاأن  ــ يف الأوامـ
من  �ــصــكــل  الــكــلم  واإن  مـــا،  �صيئا  »لــنــعــمــل«  نتكلم 
العمل، وهو ي�صتعمل باأ�صكال خمتلفة لإحداث اآثار 

لدى الآخرين.
ــمــق فــلــ�ــصــلــفــة  ــُع ــروا ب ــ ــ ــن اأثـ ــذيـ ــن الــفــل�ــصــفــة الـ ومــ
حول  بنظريته  �صريل  جول  ذكر  ميكن  هابرما�س، 
ــال فــيــهــا: اإن الــلــغــة جــزء  اأعـــمـــال الــلــغــة، والـــتـــي قـ
مــن الــعــمــل، ومـــراد ذلــك بــو�ــصــوح اأن الــكــلم �صكل 
خا�صعا  كــان  واإن  للقواعد.  اخلا�صع  ال�صلوك  من 
لدرا�صة  قابلة  �صكلية  �صمات  ميتلك  فهو  لقواعد 
مــ�ــصــتــقــلــة. وهـــو اأيــ�ــصــا يــركــز عــلــى الــتــوا�ــصــل بــدل 
الدللة. ونطق اللغة بالن�صبة اإليه هو اإمتام اأعمال 
تنظيمية  القواعد  تكون  ول  للقواعد،  طبقا  لغة 

فقط، واإمنا هي اأي�صا تاأ�صي�صية.
الغربية  الفل�صفة  لــتــاريــخ  الــعــام  ال�صياق  هــذا  ويف 
يتنزل  اللغة،  براديغم  عليها  َهْيمن  الذي  املعا�صرة 
م�صروع هابرما�س النظري يف التوجه الذي فتحته 
الــتــداولــيــة الــتــي كــتــب عــنــهــا �ــصــنــة 1988 »وحــــده 
التجريد  بالتحرر من  ي�صمح  الذي حققته  املنعرج 
الــبــنــيــوي«، واإنــنــا نـــراه يتبع يف كــتــابــاتــه الأ�ــصــلــوب 
على  والقائم  اللغة،  فل�صفة  به  يكتب  الذي  نف�صه 
ي�صند  الــذي  الــذاتــي  الوعي  براديغم  من  النتقال 
ي�صند  الــــذي  ــتـــداويل  الـ اإىل  املــعــرفــة  اإىل  ــيـــة  الأولـ
اأن  ذلك  )اللغوي(؛  العمل  اإىل  التحليل  يف  اأولوية 
كرداء  باللغة  يتلحف  م�صتقل  كيانا  يبق  مل  العقل 
اإل  لها  وجــود  ل  عمليات  جمموعة  واأ�صبح  جاهز، 
داخل اللغة وا�صتعمالتها بدءا من اللغة الطبيعية.
من نظرية املعرفة اإىل نظرية العمل، هذا باخت�صار 
مب�صروعه  هابرما�س  اأجنــزهــا  الــتــي  النقلة  معنى 
اليومية  الأعمال  من  يت�صح  هنا،  ومن  الفل�صفي. 
القول،  اأما دللة  واليدوية مثل اجلري والنجارة. 
فــيــحــددهــا انــطــلقــا مــن اأعــمــال كـــلم مــثــل الأمـــر 
الأول  املــثــال  هــابــرمــا�ــس  اأورد  والإثـــبـــات.  والتمني 
كــمــا يــلــي »عــنــدمــا اأ�ــصــاهــد يف الــطــرف املــقــابــل من 
اإمكانية  بالتاأكيد  يل  فــاإن  يجري،  �صديقا  ال�صارع 
اإذ ميكن  بــعــمــل«؛  اأمــامــي  ال�صريع  مـــروره  ممــاهــاة 
ولكن  العمل،  هــذا  مثل  على  يتعرف  اأن  للم�صاهد 
بــاأنــه  الــيــقــني  وجـــه  عــلــى  ي�صفه  اأن  بــاإمــكــانــه  لي�س 
اأنه  بب�صاطة  ذلك  و�صبب  خم�صو�س،  لعمل  خطط 

ل يعرف املق�صد املحرك لل�صديق يف هذا الفعل.
القول  اأعمال  اإىل  ينبِّه هابرما�س  ويف مقابل ذلك، 
الــتــي تــ�ــصــتــجــيــب الـــ�ـــصـــرط، كــمــا يــبــيــنــه يف املــثــال: 
»عندما يقول يل �صخ�س األِق �صلحك، فاإنني اأكون 
به؛ حيث  القيام  ي�صتوجب  الذي  بالعمل  بينة  على 

يختلف  الأمــر  ال�صلح؛  باإلقاء  اأمــر  اإ�صدار  مت  اإنــه 
ي�صتدعي  ول  ال�صتعطاف«.  اأو  مثل  الــرجــاء  عــن 
ال�صديق  جــري  فعل  كمثل  تــاأويــل  هــذا  مثل  عمل 
املتكلم؛  ق�صد  يك�صف  القول  عمل  لأنَّ  ال�صارع؛  يف 
بنيتها  بف�صل  بنف�صها  نف�صها  توؤول  القول  فاأعمال 
يف  املت�صمن  العمل  فمكونة  ذاتــهــا،  اإىل  الإحــالــيــة 

القول حتدد املعنى الذي ا�صتعمل فيه البيان.
الي�صرية عن عموم  الكلم  اأعمال  تتميز  اإجماليًّا.. 
لي�س  الل�صاين  غري  الطابع  ذات  الي�صرية  الأعمال 
تاأويلها  جتعل  الــتــي  التفكريية  بخا�صيتها  فقط 
ــا بالغايات  اأيــ�ــصً بــاإحــالــتــهــا عــلــى ذاتــهــا، واإمنـــا  يــتــم 
التي ترمي اإليها، وبالنجاح الذي ميكن اأن حت�صل 
اإىل  هابرما�س  ُي�صري  العام،  امل�صتوى  وعلى  عليه. 
اأو  �صواء كانت كلمية  الأعمال  اإمكان تفهم جميع 
هة نحو غايات. ولكن  مل تكن، على اأنها اأعمال موجَّ
املوجه  العمل  بني  التفريق  عن  نبحث  اأن  مبجرد 
نحو التفاهم والعمل املوجه نحو الغايات، يتوجب 
التي  الغائية  اللغة  األــعــاب  اأن  اإىل  نتنبه  اأن  علينا 
جناحات،  حتقق  داخلها  غاياتهم  الفاعلون  يتابع 
داخــــل نظرية  وتــتــخــذ  نــتــائــج عــمــل،  اإىل  وتــفــ�ــصــي 
فاملفاهيم  العمل؛  نظرية  داخــل  لي�س  معنى  اللغة 

الأ�صا�صية توؤول هنا تاأويلت خمتلفة.
ــد ا�ــصــتــنــجــد  ــا �ــصــبــق اأن هـــابـــرمـــا�ـــس قـ ويـــتـــبـــنيَّ ممـ
الــتــداولــيــة  بــهــا  اأمــدتــه  الــتــي  التحليلية  بـــــالأدوات 
ــع فــيــهــا اخلــطــاب  لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الـــتـــي وقــ
احلديث واملعا�صر جراء انحبا�صه يف فل�صفة الوعي 
الـــذاتـــي. فــالــعــقــل الــعــمــلــي مل يــعــد يــتــحــرك داخــل 
مراآة  اإنها  الذات..  بتوهم  حمكومة  معرفة  نظرية 
فيها  يلعب  اأعــمــال  نظرية  نحو  وتــوجــه  الطبيعة، 

تاأ�صي�صيًّا. التوا�صلي دورا  العقل 

اإنَّ الأمم ل ترقى اإل بالتفاهم، والتفاهم ل ياأتي اإل باحلوار والعرتاف بالختلف. اأما ما يحدث اليوم من خلفات بني الدول، فهو ب�صبب ذلك الفراغ ال�صا�صع يف التوا�صل واحلوار. 
التوا�صل بني هابرما�س وهونيت«، على املعنى احلقيقي  املن�صور مبجلة »التفاهم«، حتت عنوان »الفهم والتفاهم واحلوار والعرتاف يف فل�صفة  ُيطِلعنا الكاتب حم�صن اخلوين يف مقاله 

لفل�صفة التوا�صل، واأثر التوا�صل واحلوار بني املجتمعات، وكيف ا�صتخدمت املجتمعات الطريقة الفل�صفية للتوا�صل واحلوار، وما الفرق بني اللغة والعمل.
ويعمل  نقا�س،  يتوجها  اأن  مُيكن  �صلحية  مبزاعم  ويعمل  للفهم،  املعياري  الت�صور  على  يقوم  الل�صانية«،  »التداولية  عنوان  حتت  اأجنزه  نظريا  برناجما  بعيد  زمن  منذ  هابرما�س  كتب 
اإىل  النظري  الربنامج  اأو  النظرية  تلك  اأ�ص�س  اأدت  العقلي؛ حيث  �صروط قبولها  اإىل  الكلم  اأعمال  واأي�صا يحمل  ب�صياغتها،  الل�صانية  التداولية  ي�صمح  الذي  ال�صكل  بنظرية عوامل وفق 

ر للأخلق واحلقوق والدميقراطية قائما على اأ�صا�س احلوار. نظرية نقدية للمجتمع، واأف�صحت طريقا نحو ت�صوُّ

اأحمد املكتومي

ahmed.rasid@hotmail.com
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كيف أسهم المجتمع في دعم الوقف والرعاية 

الصحية في الحضارة اإلسالمية!

على  فــركــزت  الإ�ــصــلمــيــة،  املجتمعات  يف  الــدولــة  دور  انح�صر 
ــم  ــهــ ــن اأر�ـــصـــهـــم واأرواحــ ــاع عـ ــدفــ ــاد، والــ ــبـ ــعـ ــبـــلد والـ ــة الـ ــايـ رعـ
واأعــرا�ــصــهــم واأمــوالــهــم، ثــم تــقــدم بــعــد ذلــك خــدمــات لرعاية 
مرافق البلد و�صوؤون العباد، خا�صة الطرق بني املدن، وغالبا 
ين�صده  الـــدور اخلــدمــي للدولة حمـــدودا، ل يفي مبــا  كــان  مــا 
والجتماعية،  ال�صحية  والرعاية  التعليم  جمالت  يف  املجتمع 
ال�صلطة  كان يغذيها رجال  التي  الوقف  دور موؤ�ص�صة  ياأتي  هنا 
تارة، والتجار تارة اأخرى، وهي يف دورها متاثل ما نعرفه عرب 
الأن�صطة  بتمويل  املعنية  املوؤ�ص�صات  با�صم  الغربية  احل�صارة 
التي  والتعلمية،  والعلمية  والثقافية  وال�صحية  الجتماعية 
تعترب �صريحة مهمة يف دور املجتمع املدين املكمل لدور الدولة.
الــوقــف لــغــة: احلــبــ�ــس، يــقــال: وقــف فــلن داره عــلــى كـــذا، اأي 
»بــاأنــه  زهـــرة  اأبـــو  حمــمــد  ال�صيخ  فيعرفه  �ــصــرعــا،  اأمـــا  حب�صها. 
قطع الت�صرف يف رقبة العني التي يدوم النتفاع بها، و�صرف 
احل�صارة  يف  الــوقــف  م�صروعية  عــن  احلــديــث  وعــنــد  املنفعة«، 
الإ�ــصــلمــيــة، فــاإنــهــا تــعــود اإىل عــدة اأ�ــصــبــاب؛ مــن اأهــمــهــا: فكرة 
�صبحانه  اهلل  عند  العظيم  الأجــر  حيث  من  اجلــاريــة  ال�صدقة 
وتــعــاىل، اإنــهــا �ــصــدقــات حمــرمــة الـــرقـــاب، خمــ�ــصــومــة املــنــافــع، 

م�صروفة يف وجوه امل�صالح العامة.
وعــنــد احلـــديـــث عـــن اأركـــــان الـــوقـــف، فــاإنــهــا اأربـــعـــة: الـــواقـــف، 
الــذي  فهو  الأول  اأمـــا  وال�صيغة.  عليه،  واملــوقــوف  واملــوقــوف، 
ين�صئ الوقف، وله عدة �صروط بحيث يكون اأهًل للتربع، بالغا، 
عقل، حرا وغري حمجور عليه ل�صفه، اأو غفلة، اأو دين. اأما عن 
اإل  يكون  ل  الوقف  اأن  على  العلماء  اتفق  فقد  الوقف،  ملكية 
الثاين، فهو املوقوف  اأما  يف عني مملوكة ل�صاحبها ملكا تاما. 
اأي  التاأييد  وجــه  على  يكون  الوقف  اأن  على  العلماء  اأجمع  اإذ 
طول الأبد، وخلفه بع�صهم باأن يجوز اأن يكون موؤقتا. والثالث، 
واإما  متعددا،  اأو  واحــدا  اإن�صانا  يكون  اأن  اإمــا  اإذ  عليه،  املوقوف 
تعليمية،  اأو  �صحية  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية  موؤ�ص�صة  يكون  اأن 
واأخــريا  ذلــك.  غري  اأو  حيوانا  اأو  مقد�صا،  مكانا  يكون  اأن  واإمــا 
ال�صيغة ولها األفاظ متعددة، وكما تكون �صريحة، تكون كناية، 

فال�صريحة كاأن يقول الواقف: حب�صت اأر�صي للفقراء.
وبالنظر يف اجتهادات الفقهاء اخلا�صة باأحكام الوقف وم�صائله 

وتــفــريــعــاتــه، فــاإنــهــا يف جــمــلــتــهــا، عـــبـــارة عـــن تــرجــمــة ملــفــهــوم 
�صوؤون  يف  التدبر  يعني  الــذي  مب�صمونها  املدنية«  »ال�صيا�صة 
قيم  وحتقيق  املفا�صد،  ودرء  امل�صالح  جلب  قاعدة  على  املعا�س 
اأ�ص�س  ثلثة  على  مبني  الأوقاف  ففقه  الجتماعي؛  الت�صامن 
كربى، وهذه الأ�ص�س وفرت نوعا من احلماية ال�صرعية لنظام 
الــوقــف ومــوؤ�ــصــ�ــصــاتــه �ــصــد احــتــمــالت ا�ــصــتــيــلء �صلطة الــدولــة 
�صرعي،  غري  اأمــرا  ال�صتيلء  هــذا  مثل  حــدوث  وجعلت  عليه، 
اإذ مل يكن هناك ما مينع �صلطات اجلور من ارتكابه يف الواقع 
واملق�صود  الــواقــف،  اإرادة  احــرتام  هــي:  الأ�ص�س  وهــذه  العملي، 
هنا ما يقوم بالتعبري عنها يف وثيقة الوقف مب�صطلح عام هو 

»�صروط الواقف« من حيث كيفية اإدارة الوقف، وتق�صيمه.
مل  مــا  »القدا�صة«  �صفة  ال�صروط  تلك  على  الفقهاء  واأ�صفى 
اأو حُتـــل حـــرامـــا، وجــعــلــوا لــهــا حــرمــة ل يجوز  م حـــلل،  ــرِّ حُتــ
اإىل  رفــعــوهــا  بـــاأن  وذلـــك  ا�صتثنائية-  حـــالت  يف  -اإل  انتهاكها 
العمل  ووجــوب  لزومها،  حيث  من  ال�صرعية  الن�صو�س  منزلة 
الفقهاء  واعترب  ال�صارع«  كن�س  الواقف  »�صرط  اإن  فقالوا  بها، 
والق�صاة وثيقة الوقف )احلجة( د�صتورا يجب الرجوع اإليه يف 

كل �صغرية وكبرية.
الإ�صلم  فجر  يف  فاإنه  ال�صحية،  الرعاية  عن  احلديث  وعند 
وبــدايــة دعـــوة حمــمــد -عــلــيــه الــ�ــصــلة والــ�ــصــلم- حــدث �صيء 
غاية يف الأهمية بالن�صبة للطب، ذلك اأن الر�صول اأوىل �صناعة 
على  ي�صيطر  كــان  اإذ  عملي،  بعد  ذات  اأولــويــة  والأطــبــاء  الطب 
اهتمام  بعد  مــركــزه  يجيء  �صيء  الإ�ــصــلم  قبل  العربي  الفكر 
دخلوا  فلما  اللغة،  هو  ال�صيء  ذلك  املعي�صية:  باأمورهم  العرب 
ومن  الفكرية،  م�صاغلهم  اأول  اجلــديــد  دينهم  �ــصــار  الإ�ــصــلم 
فرائ�س  من  اأ�ص�س  على  الطبية  املــعــارف  قومت  الطريق  هــذا 
حمرتما  مركزا  الأطباء  فاأ�صاب  الإ�صلمية؛  ال�صريعة  و�صنن 
اأو  بالعرافة  ال�صنعة  به على غريهم ممن ميار�صون  يتقدمون 
اأيدها  التي  ال�صحية  و�صاياهم  و�صارت  ال�صعوذة،  اأو  الكهانة 

الر�صول �ُصنًنا يعملون بها باإميان وعقيدة.
البيمار�صتانات الأ�صل يف هذه الأنواع من الأبنية، بناوؤها على 
فهو  البناء  من  اإليه  والــ�ــصــرورة  احلاجة  دعــت  ما  كل  قــاعــدة: 
واجب، فقد �صن الر�صول الكرمي اإن�صاء مقار للعلج والتطبب، 

امل�صجد  يف  خيمة  و�صع  اخلــنــدق  غــزوة  مــن  رجــوعــه  بعد  فقرر 
للتداوي، وتاأ�صى احلكام اأهل الرب واخلري بهذه ال�صنة، و�صعوا 
املدينة  لأهــل  الــعــلج  توفر  التي  »البيمار�صتانات«  اإن�صاء  اإىل 
اخلــلفــة  حــتــى  البيمار�صتانات  وا�ــصــتــمــرت  اإلــيــهــا،  والــقــادمــني 

العبا�صية.
الدولة  ع�صد  يد  على  بناوؤه  فتم  الع�صدي،  البيمار�صتان  اأمــا 
البويهي 368هـ، وكان يقع يف اجلانب الغربي من بغداد، اأ�صهم 
بــالــعــديــد مــن اخلـــدمـــات مــن حــيــث عـــدد الأطـــبـــاء واخلــدمــات 
الــ�ــصــحــيــة املــقــدمــة لــلــمــر�ــصــى. اأمـــا الــبــيــمــار�ــصــتــان املــنــ�ــصــوري، 
واأقدم  الإ�صلمي،  تاريخها  فعرفته م�صر منذ فرتة مبكرة يف 
ول  الــقــنــاديــل،  بــزقــاق  بالف�صطاط  كــان  البيمار�صتانات  هــذه 
اأن�صاأه ول كيف انتهى اأمره، وكان اأعظم بيمار�صتان  يعرف من 
قلوان مفخرة احل�صارة الإ�صلمية يف م�صر، ظل مثار ده�صة 
من�صاآته  بفخامة  طويلة  لفرتة  واملــوؤرخــني  الرحالة  واإعــجــاب 
العلمية  وباإجنازاته  بل  به،  العمل  انتظام  وح�صن  نظامه  ودقة 
ابن  واأ�صهرهم  الأطباء،  به  عمل  فقد  متميزة؛  طبية  كمدر�صة 

النفي�س.
وكان هناك تنظيم كبري يف عملية ف�صل الأق�صام عن بع�صها 
ينبغي  ومـــاذا  الــنــ�ــصــاء،  عــن  الــرجــال  اأقــ�ــصــام  وف�صل  البع�س، 
اآلــيــة  تق�صيم خــطــورة  قــ�ــصــم، وكــيــف هــي  يــحــتــوي يف كــل  اأن 
املتنقلة،  البيمار�صتانات  بــاإنــ�ــصــاء  قــامــوا  كــذلــك  الأمـــرا�ـــس، 
وهــذا ين�صط يف ظــروف حتــددهــا احلــاجــة، ويــرى فريق من 
من  الــنــوع  هــذا  ابتكار  يف  الف�صل  لهم  امل�صلمني  اأن  املعنيني 

البيمار�صتانات.
وتخطيطها،  املدن  يف  ذلك  ومراعاة  ال�صحية  الوقاية  اإنَّ   ...
القول  وميكن  امل�صلمني،  علماء  روؤيــة  يف  ن�صجها  ذروة  بلغْت 
اإذ  اإنَّه كان للم�صلمني الدور الأكرب يف تطور م�صتوى الطب؛ 
كان لهم الدور الرئي�صي يف اإن�صاء هذه القاعدة املتينة للطب، 
العظماء  امل�صلمني  الأطباء  من  عدد  على  جليا  ظهر  ما  وهو 
كابن �صينا، وجابر بن حيان، واأبو بكر الرازي، وابن البيطار 
يف  الآن  اإىل  �س  ُتدرَّ كتبهم  زالت  ما  اإذ  الأندل�صي...وغريهم، 

اأ�صهر جامعات العامل، وتعترب املرجع الأ�صا�صي لهذا العلم.

زينب الكلبانية

اأ�صا�س  هي  الإن�صانية  فالكرامة  الإن�صانية؛  والكرامة  احلرية  م�صامني  اأرقى  تقدمي  يف  الف�صل  يرجع  واإليه  وحريته،  الإن�صان  كرامة  على  احلر�س  هو  للإ�صلم  الأ�صا�صي  املنطلق  كان 
اأو ينتهكوا حرمة من حرماته، وهذا ما ناق�صه  اأن يهون على النا�س  َمة وال�صيانة، ت�صون كل فرد يف املجتمع،  الرعاية الجتماعية قبل كل �صيء، هذه الرعاية �صياٌج من احُلرمة والِع�صْ
ل  متكافل  متكامل  بناء  امل�صلم  املجتمع  اأن  ويوؤكد  الإ�صلمية«،  املجتمعات  يف  ال�صحية  والرعاية  والأوقــاف  »املجتمع  عنوان  حتت  التفاهم«  بـ»جملة  املن�صور  مقاله  يف  عزب  خالد  الباحث 

يتخلى عن فرد من اأفراه ول ير�صى لأحد منهم اأن يذل اأو يهون.
املحتاجني منهم، جاء  اأو�صح مفاهيمها رعاية اجلماعة لأفرادها، خ�صو�صا  التي هي يف  الرعاية الجتماعية،  العديد من من�صاآت  ت�صييد  الإ�صلمية  �صهدْت احل�صارة  املنطلق،  ومن هذا 
اأ�صا�س الرتابط بني الفرد واجلماعة، والتكافل بني النا�س يف �صبيل اخلري، ويح�س النا�س على الرحمة والرب والعدل والإح�صان، وكانت هذه املن�صاآت  الإ�صلم لينظم هذه الرعاية على 

توؤدي خدمتها يف ريع الوقف، الأوقاف حملت �صبغة احل�صارة الإ�صلمية، التي قنَّنتها وحولتها اإىل موؤ�ص�صة لعبت دورا حيويا يف بناء �صرح احل�صارة.

zainbalkalbany1212@gmail.com
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كيف نصل للنهضة والتقدم من خالل الفكر 

العربي؟

بح�صب  الوقائع  يف�صر  »ل  املعا�صر  املــوؤرخ  اأنَّ  العروي  ويذكر 
منطق امل�صاركني فيها، بل ح�صب منطق مل يعوه هم ويعيه هو 
اليوم«؛ لذلك وجب التفريق بني منطق املوؤرخ ومنطقية وقوع 
وارتباط الأحداث والوقائع، ويرى اأي�صا اأن املعيار يف الكتابة 
وهو  احلا�صم  والعن�صر  النموذج  اإىل  بالرجوع  هو  التاريخية 
ال�صرية النبوية وبقدر القرتاب والبتعاد منها تكون طريقة 
ويجعله  املــعــيــار  هـــذا  يتبنى  حــنــفــي  حــ�ــصــن  وكــذلــك  الــكــتــابــة، 
العروي  عن  تغيب  هنا،  ومــن  التاريخ.  يف  الوحيدة  الفاعلية 
نقطتان ُمهمتان: الأوىل اأن املوؤرخ القدمي اأي�صا كان ي�صتخدم 
اأي�صا  دخلت  وقــد  انــتــقــاد،  ول  عليها  حكم  اأي  دون  الــروايــات 
اأنه  والأخــرى  الــقــراآن.  وتف�صري  الدين  علوم  يف  منها  الكثري 
وتواترها  الروايات  التعامل مع هذه  كيفية  مل يطرح م�صاألة 
و�صروطها وعلم اجلرح والتعديل...وغريها؛ مما يجعل هذه 
الكتابة  هذه  يف  مو�صوعيًّا  لها  الطمئنان  ميكن  ل  احليادية 
ت�صلَّلت  هذه  احليادية  اأن  عيد  عبدالرزاق  ويــرى  التاريخية. 
يــقــول بعدم  الـــذي  املــذهــب اجلـــربي  الــتــاريــخــيــة مــن  للكتابة 
تدخل الإن�صان يف الأحداث، واإمنا هي ق�صاء اهلل وقدره، لكن 
قائمة  فهي  املوؤرخني؛  مو�صوعية  اأي�صا  نتجاهل  اأن  ميكن  ل 
تفاعل  خــلل  من  ن�صاأت  التي  لديهم  الباطنية  الوحدة  على 
العلوم والتيارات الفقهية والكلمية بداخلهم؛ لأن املوؤرخني 
املنطق  »اأن  عبدالرزاق  يرى  كما  باملو�صوعية،  اتَّ�صموا  قدميا 
الداخلي للتاأليف لي�س انعكا�س املاآلت التاريخية على املوؤلف 
الوحيدة  العلة  الروؤية اجلربية بو�صفها  بل وت�صرب  وح�صب، 

الربانية«. امل�صيئة  لت�صل�صل الحداث وتعاقبها ح�صب 
التاريخية  الأبحاث  والتاريخ«  »نحن  كتابه  يف  زريق  وي�صنف 
التقليدي:  الجتــاه  اجتــاهــات؛  اأربــعــة  اإىل  العربي  الــوطــن  يف 
ونقدها  الأحداث  وحتليل  الإن�صان  تاريخ  التاريخ  يكون  وفيه 
الــذي يعظم فيها  القومي:  الإلــهــي، والجتـــاه  لــلأمــر  راجــعــا 
الكاتب ما�صي جماعة معينة وُيبعدها عن مناهج النقد بينما 
ميار�صه على ما�صي اجلماعات الأخرى. اأما الجتاه املارك�صي 
والجتــــــاه الــو�ــصــعــي: فــــريى الــكــاتــب اأنــهــمــا ُمــتــمــاثــلن يف 
الأ�صلوب والطرائق، غري اأن املارك�صية اأقل �صمولية لكتفائها 
بــعــلــة واحـــــدة يف �ــصــري الـــتـــاريـــخ، وهـــي الــعــلــة املـــاديـــة، بينما 
والجتماعية  والفردية  الروحية  العوامل  ت�صمل  الو�صعية 

اإلخ. وال�صيا�صية... 

وي�ُصوق العروي تعقيبا على كتاب زريق »نحن والتاريخ«، يذكر 
فيه اأنَّ هناك عن�صرا مف�صليا يجب على العرب امتلكه، وهو 
الكاتب خ�صائ�س  اإذ يلخ�س  التاريخي؛  للوعي  الكوين  الُبعد 
ما  يف�صر  املا�صي  اأن  بحيث  احلــدث؛  اإيجابية  يف  الوعي  هــذا 
م�صوؤولون  الوقائع  اأ�صحاب  اأن  واأي�صا  احلا�صر،  يف  يحدث 
اجلربية،  نطاق  خــارج  اأنــهــم  اأي  عليهم  احلكم  وميكن  عنها، 

واأن التاريخ يتغري ب�صورة م�صتمرة ولي�س وحدة ثابتة.
ــر الــكــاتــب اأن الـــوعـــي الــتــاريــخــي يــتــجــاور مـــع الــوعــي  ــذُكـ ويـ
بالرجوع  اأي�صا  الكوين  والــوعــي  احلديث  للع�صر  الليربايل 
اإىل م�صفوفة يا�صني احلافظ؛ اإذ اإنَّ النظام الراأ�صمايل العاملي 
لدخول  عليها  وفر�س  مفوتة،  اأمــة  العربية  الأمــة  من  جعل 
الوعي التاريخي باأن حت�صل على اإدراك جدل اخلا�س املحلي 
الآن  فنحن  الــلــيــربالــيــة«،  اأو  »احلــداثــة  الــعــام  مــع  »التقليد« 
اأما  التقنية والعوملة.  نعي�س يف مكان واحد مبا فر�صته علينا 
زمنيا فنحن نعي�س يف املا�صي يف »برزخ الفوات«؛ لذا فالوعي 
لإنتاج  اأ�صبابه  يف  والبحث  الــفــوات  بهذا  وعــي  هــو  التاريخي 
املعا�صر؛  والزمن  املعا�صر  الواقع  يف  العي�س  على  قــادر  وعــي 
الكوين  الوعي  فيها  يتطابق  التي  هي  الع�صرية  الأمم  اإن  اإذ 

القومي. والوعي 
اإنَّ ظــهــور الــثــقــافــة الــوطــنــيــة يــعــزو لــلــتــ�ــصــابــك بـــني الــوعــي 
هذه  وجتلت  »احلداثة«،  الليربالية  الغربية  والثقافة  املحلي 
�صبيل  الأوىل: كونها  العربي ب�صيغتني؛  الفكر  الليربالية يف 
اأما ال�صيغة الثانية:  للم�صاحلة بني الدين والواقع املعا�صر، 
املعا�صر  الــواقــع  اأن  تــرى  الــتــي  الأمــثــولــة  �صبيل  يف  فــظــهــرت 
الأوائــل  العرب  الليرباليون  وكــان  التاريخ،  ي�صنع  الــذي  هو 
بينما  النحطاط،  حالة  من  للخروج  خللها  من  يتطلعون 
ك�صعار  الليربالية  اأخذوا  الليرباليني  هوؤلء  اأن  العروي  يرى 
اإذن،  الــواقــع.  تخدم  مبا  الفل�صفية  للمفاهيم  يتجاوزوه  ومل 
فالليربالية -وفق منظومة العروي- هي »جت�صيد مو�صوعي 
عقلين مل�صتوى التطور التاريخي الذي حققه املجتمع«. اأما 
تاريخيا  وعيا  »اأنتجت  الليربالية  اأن  فريى  احلافظ،  يا�صني 
كــونــيــا مــطــابــقــا بــحــاجــات املــجــتــمــع الـــعـــربـــي«، وقـــد حــ�ــصــرت 
الــلــيــربالــيــة يف الــفــكــر الــعــربــي يف مــ�ــصــتــويــات ثــلثــة: الــوعــي 
اأكــرث ما  الــكــوين، والــوعــي التاريخي، واإن  احلــديــث، والــوعــي 
ــز الــلــيــربالــيــون الــعــرب هــو الـــدفـــاع عــن حــريــة اخلــ�ــصــوم  مــيَّ

وتاأ�صيل احلرية يف املجتمع والتاريخ الإ�صلميني.
وتناول الكاتب رئيف خوري يف كتابه »معامل الوعي القومي« 
الــقــومــي«،  »الــوعــي  زريـــق  كــتــاب  املــوجــود يف  حتليل للخطاب 
امل�صاعر  من  الكثري  القومي  اخلطاب  هذا  يف  تظهر  اإنه  وقال 
للداخل  دائــًمــا  ُي�صري  اخلــطــاب  هــذا  واإن  الداخلية،  ــواء  والأهـ
يرى  كما  مثل،  العربي  اجلن�س  ك�صيادة  الثابتة  واجلــواهــر 
اأنـــه قــائــم عــلــى اأحــكــام القيمة ل اأحــكــام الـــواقـــع. ومـــن هــذا، 
فعل  نــتــاج  اأنـــه  على  الــقــومــي  للوعي  حتليله  يف  خـــوري  اتــخــذ 
قائم  اأنه  على  القومي  للوعي  حتليله  لدى  ويتك�صف  الواقع، 
اأو  بالعقلنية  لــه  عــلقــة  واجلــوهــر ول  الــداخــل  اإعـــلء  على 
املو�صوعية، ويذكر اأن ن�صوء فكر النه�صة يف الثقافة الوطنية 
كان نتيجة ا�صطدام الداخل املحلي يف الكوين ب�صبب التو�صع 
الفكر  يف  العقلية  القيم  خوري  ي�صغل  كان  فقد  ال�صتعماري؛ 
املحلي  الــداخــل  يف  ا�صتيعابها  وكــيــفــيــة  الــغــربــي،  الــنــهــ�ــصــوي 
ن�صتطيع  املطابق  الوعي  املطابق، ومن خلل  الوعي  ل�صناعة 

والنه�صة. للتقدم  الو�صول 
النتقال  بداأ  املا�صي مرحلة  القرن  ت�صعينيات  وقد ظهرْت يف 
باأنه هو  الآخــر  اإدانــة  اإىل  الأنــا للآخر  دعــوة رف�س  فيها من 
املهمة  الأعــمــال  العديد مــن  َوجــد يف  الأنـــا، وقــد  مــن يرف�س 
فهمه  بــعــدم  الغربي  الآخـــر  على  ا�صتنكار  الــعــرب  للمفكرين 
ــلــم«، وهــــي ا�ــصــتــمــراريــة لـــروح  الـــظـــامل لـــلأنـــا »الـــعـــربـــي املــ�ــص
املقال  نهاية  يف  عيد  عبدالرزاق  ويطرح  لل�صت�صراق،  النقد 
ــوؤاًل: »األــيــ�ــس النــكــبــاب عــلــى املــا�ــصــي بــو�ــصــفــه الإ�ــصــكــالــيــة  ــصـ �ـ
اأ�صكال  مــن  �صكل  الــعــرب  م�صتقبل  على  املــطــروحــة  املــركــزيــة 
التاريخ  على  الغرب  ي�صتحوذ  اأن  وهي  الغرب،  بق�صمة  الر�صا 
الرتاث،  البحث يف مطاوي  امل�صلمني  العرب  لنا نحن  ويرتك 
واأرى  جوهرانية؟«،  ثابتة  طبيعة  اخل�صو�صية  هذه  وبو�صف 
املعا�صر  العربي  الفكر  يف  النه�صوية  احلركة  تنمو  لكي  اأنــه 
العلمية  القيم  على  الرتكيز  ينبغي  والتقدم  املعا�صرة  نحو 
التاريخ  يف  املحلي  القومي  الــداخــل  بني  امل�صرتكة  والفكرية 
العام ل�صنع منظومة  الإن�صاين  الكوين  اخلا�س وبني اخلارج 
ت�صتطيع امل�صي يف قيم احلداثة، وامل�صاركة بفاعلية يف النظام 

العاملي مع بقاء هوية الداخل.

اإنَّ الوعَي التاريخيَّ هو من اأهم الأ�صباب يف التطور احل�صاري واحلراك النه�صوي يف وقتنا املعا�صر.. ويتناول الكاتب عبدالرزاق عيد يف مقاله »اأ�صئلة الوعي والنهو�س والتاريخ يف الفكر 
العربي املعا�صر«، واملن�صور مبجلة »التفاهم«، الأ�صباب التي دفعت بالعامل العربي للتاأخر عن غريهم، وعدم قدرتهم على الو�صول مل�صاف ال�صعوب املتطورة »ال�صعوب الغربية«، وتعاملهم 
ا�صتيعاب  التاريخي يف عدم قدرته على  العربي  الفكر  اأزمة  العروي جعل  العربي عبداهلل  املفكر  اأن  الكاتب  الأ�صباب، يذكر  التاريخ مبا مينحهم وعيا ي�صاعدهم على ذلك. ومن هذه  مع 
العقل احلديث مبا يطرحه من عقلنية ومو�صوعية؛ لذلك كان وعي العرب بالتاريخ هو عبارة عن دخول امل�صتقبل بدللة املا�صي، وكاأنها حماولة للتقدم للوراء، وتكُمن هذه الإ�صكالية 
يف اإخفاق القاعدة الجتماعية العربية يف تقبل وا�صتيعاب الدعوة الليربالية »احلداثة« يف املقام الأول، ويرى يا�صني احلافظ اأن هذه الإ�صكالية قامت على اإخفاق القومية الدميقراطية 
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واقع التحوالت الفكرية

هذه  اأو  الفكرة  هذه  رف�س  اأ�صباب  َفْهم  ُنحاول  ِجئنا  ما  اإذا 
احلركات الفكرية ب�صكل عام، جند اأنَّ اعتناقها مبا َوَرد فيها 
هنا  ول�صُت  الدينية.  املبادئ  بع�س  مع  �صيَتَعار�س  اأفكار  من 
يف موقع تقييم َمَدى �صحة هذه الفكرة من عدمها، اإل اأنَّه 
خمتلف  ويف  كثرية،  فكرية  حركات  ُظــُهــور  ع  توقُّ بنا  يجدر 
التغيري  الهائل، بجانب  املعلوماتي  الزخم  اجلوانب، يف ظل 
بــَدْوِرهــا  والــتــي  للعوملة،  املثبتة  العنا�صر  ــروز  وبـ الــ�ــصــريــع، 
من  متحي�صها  دون  ون�صرها  الأفــكــار  تبادل  ل�صهولة  تــوؤدي 
حمــددة؛  ديــانــة  اأو  �صعب  اأو  بثقافة  خ�صها  اأو  الــفــرد  قــبــل 
دون  ويعتنقونها  الأفكار  هذه  الأفراد  بع�س  ي�صتوعب  حيث 
فتحُدث  عليها؛  ن�صاأوا  التي  بالأ�ص�س  ا�صطدامها  مــراعــاة 
موؤيد  بني  ما  نف�صه  املجتمع  فئات  بني  داخلية  ا�صطدامات 
�صمنها:  من  التغريات؛  كافة  على  ينطبُق  وهذا  ومعار�س. 

الفكرية. احلركات 
قبل  اجتماعية،  فل�صفية  حلركة  كنموذج  التنوير  فلناأخذ 
اإقـــنـــاع الأ�ــصــخــا�ــس بــهــذه الــفــكــرة، ل بــد مــن الإقـــــرار بــاأنــه 
ل يــ�ــصــرتط اأن يــكــون خــ�ــصــمــا لــلــديــن، واملـــرونـــة الــفــكــريــة 
اأراد  مــا  الــفــكــرة، وهـــذا  تــقــبــل هـــذه  ُمــهــم يف �صبيل  مــطــلــٌب 
له  مقال  يف  برهنته،  اأ�صقر  عثمان  املغربي  ال�صو�صيولوجي 
التفاهم،  جملة  يف  املن�صور  والدين«؛  »التنوير  بعنوان  جاء 
فــبــعــ�ــس ممــا جـــيء بــالــفــكــر الــتــنــويــري ل ُيــعــد تــعــديــا على 
م�صاألة  واإمنا هي  بذاتها،  للأديان  اأو معاداة  الإلهية،  الذات 
اإذا ما تلب�صوا  اإعادة النظر حول وجود رجال الدين، خا�صة 
بطريقة اأو باأخرى دور الو�صيط بني العبد وربه! ول مُيكننا 
َنْفي تطبيق هذا الأمر حرفيًّا يف بع�س الديانات ال�صماوية، 

يف اأمور تتعلق بالتوبة مثل.

اإنَّ طرح هذه الفكرة، وما �صابهها من اأفكار ُمتعلقة بالدين، 
بالكفر  التــهــامــات  يــكــيــل  اأن  للبع�س  حـــق-  -بــغــري  يــجــيــز 
اأنَّ  مع  الفكرة!!  لفهم  حماولة  اأدنــى  دون  اأحيانا  والإحلـــاد 
هناك فارقا بني ال�صكاك والربوبي وامللحد. ب�صكل خمت�صر، 
فالأول يطرح ت�صاوؤلت قد تكون بينه وبني نف�صه مع اإدراكه 
اأما  الطريق.  ــا كان هذا  اأيًّ الطريق  ُمنت�صف  يــزال يف  اأنــه ل 
الــثــاين، فهو ُيــوؤمــن بــوجــود خــالــق لــهــذا الــكــون، عــدا اأنــه ل 
الأديــان من  فكرة  يتقبل  كونه ل  ديــن؛  لأي  النتماء  ُيحبِّذ 
الأ�صا�س. واأخريا امللحد هو الذي ل ُيوؤمن بوجود خالق لهذا 
التجريبية.  الأدلـــة  نق�صان  منها:  كــثــرية؛  لأ�ــصــبــاب  الــكــون 
وعلى الرغم من ذلك، ل يوجد َمْرِجع اأو مدر�صة فل�صفية يف 
الإحلاد يتفق عليها كل امللحدين. اإنَّ التنوير وما يرتبط به 
من حركات فكرية ومفاهيم كلها َتَتطلب درا�صة كيفية ت�صكل 
ت�صكيلها، ويف  اأ�صهمت يف  التي  الظروف  ابتداًء من  كل منها 
الفرن�صية  الثورة  اإبان  الع�صور حتديدا. ففي  اأي ع�صر من 
مــثــل، وحتـــديـــدا بــعــد الــــدور الــرئــيــ�ــس الــــذي كــانــت تلعبه 
نحو  كثرية متيُل  فئات  اأ�صبحت  الفرتة،  تلك  قبل  الكني�صة 
عن  -بعيدا  ذلــك  من  وامل�صتخلَ�س  واملنطق،  العقل  األوهية 
ا كان �صكله ُيولِّد النفجار؛ حيث  التعقيدات- اأنَّ التطرف اأيًّ
بل  الدقة،  بتلك  لها  طا  خُمطَّ يكن  مل  الفرن�صية  الثورة  اإنَّ 
التناق�صات التي كانت يف املجتمع الفرن�صي  حدثت وعك�صت 
التي  ال�صخ�صيات  تلك  اأي�صا،  الأحداث  بجانب هذه  اآنذاك. 
-اأمثال:  مفاهيم  من  به  ارتبط  ومــا  التنوير،  عن  ثت  حتدَّ
فقط،  فيزيائيًّا  يكن  مل  الأخــري  اإنَّ  حيث  ونيوتن-  فولتري 
هناك  كانت  فقد  ا.  اأي�صً لهوتية  اهتمامات  لديه  كانت  بل 
توجهات من قبل هوؤلء تن�سُّ وتوؤمُن ب�صرورة عدم فر�س 

الفرد  ب�صمري  ومرتبطة  بحتة  قلبية  م�صاألة  لكونه  الدين 
وعــلقــتــه بـــاهلل دون و�ــصــايــا وتــوجــيــهــات مــن طـــرف ثــالــث. 
بالأفراد،  املرتبطة  الدينية  بامل�صائل  الن�صغال  عن  ا  وِعَو�صً
ا  عمَّ واملدين  ال�صيا�صي  ف�صل  مب�صاألة  الن�صغال  الأجدر  من 
الإ�صلم  فولتري  هاجم  املراحل،  من  مرحلة  ويف  ديني.  هو 
ونــبــي الإ�ــصــلم مــًعــا، عــلــى اأنــهــمــا منـــاذج لــلــتــطــرف، وب�صبب 
فيما  م�صرتكة  عنا�صر  ووجــود  ال�صماوية،  الأديـــان  تداخل 
ب�صكل ما. ولكن لحًقا  امل�صيحية  الإ�صاءة  ت هذه  بينهم، م�صَّ
اإليها  اأ�صار  ق-  -وبعدما قراأ فولتري عن الإ�صلم ب�صكل ُمعمَّ
على اأنَّها الديانة الأقرب للفطرة الب�صرية، ومن جانب اآخر 
ب  للتع�صُّ تدعو  ديــانــة  اأنــهــا  على  للم�صيحية  اإ�ــصــاءاتــه  زادْت 
رْت قراءاته  تــطــوَّ اآخــر، ورمبــا  �صيء  اأي  اأكــرث من  والتطرف 
اإل  هــي،  كما  لتظل  اأو  الــفــكــرة  هــذه  لتتغري  اإمـــا  ذلـــك،  بعد 
الرحيم  اهلل  باأنَّ  ُموؤمًنا  كان  اأنه  فولتري  ُيعرف عن  اأنَّه ظل 
ُمعينة  اأْن متتلك جمموعة  اإنكاره لفكرة  العادل؛ مما يعني 
م�صريها  ُي�صبح  �صوف  التي  الأخــرى  الفئات  دون  احلقيقة 

العذاب الأبدي.. فهي ل تتنا�صب مع ال�صفات الألوهية.
التنوير من اجلانب  املرتبطة مبفهوم  الدللت  هذه بع�س 
فعندما  واملنطق؛  العقل  ُيَحادث  بع�صها  اإنَّ  حيث  الديني؛ 
يفهموه  ومل  الــديــن  ــنــوا  ُلــقِّ اأفـــراد  قبل  مــن  ا�صتجابة  يجد 
اإحالة التهم لهم، البحث  فهًما جيًدا، فمن العدل بدل من 
»يعتقدون«  مــا  ملجابهة  والــعــقــل  املنطق  تخاطب  ردود  عــن 
ُيوؤخذ يف عني  اأن  بد  الدينية. ول  املبادئ  ُتَعاِر�س  اأفكار  اأنَّه 
اأنَّ العتقادات قد ُت�صيب وتخطئ يف كل الأحوال؛  العتبار 

لذلك ُيعدُّ الجتهاد مطلبا يف هذا الأمر.

عاطفة امل�سكرية

بع�س  بني  بالنت�صار  بداأت  عندما  لها  �صًدى  احلركات  هذه  ووجدت  بينها.  الزمنية  الفرتات  واختلِف  ور  الُع�صُ د  بتعدُّ والديني  والثقايف  ال�صيا�صي  اجلانب  يف  الفكرية  احلركات  دت  تعدَّ
الفئات، بينما رف�صتها فئات اأخرى كحال اأي فكرة اأو حدث دخيل على املجتمع يف بدايته، والذي غالًبا ما يتم جُمابهته بالرف�س خوفا من املجهول اأو التغيري. واليوم، جند اأنَّ احلال ل 
تختلف كثريا اإذا ما ِجئنا نقارنها بال�صابق ؛ فل تزال معظم احلركات الفكرية الدخيلة على املجتمعات -يف اأي جانب- تواجه �صيًئا من ال�صكِّ والرف�س، ويتم اإل�صاق التُّهم مبن يحملها 
ا اإىل �صيء من الواقع املتجلِّي عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي، التي اأظهرت اأفكاًرا مل يكن البع�س يعتقد  مُبَعاداة الفكرة التي ُبني عليها الو�صع احلايل. وحقيقة، ينقلنا هذا الأمر اأي�صً
عن  ينمُّ  هجوًما  الأفكار  هذه  حاملي  بع�س  ى  يتلقَّ اإذ  مثل-  الإحلاد  اأو  والعلمانية،  -كالن�صوية،  ظهورا  اأكرث  الفكرية  احلركات  بع�س  فاأ�صبحْت  يحملونها.  بينهم  يعي�صون  اأ�صخا�صا  اأنَّ 
بع�س  اتفاقهن مع  اللتي يظهرن  »الن�صويات  بع�س  اأب�صطها هو ظهور  نرف�صها-  اأم  نتفق معها  كنا  اإذا  ا  النظر عمَّ اأمثلة -بغ�س  ال�صياق عدة  بالذكر يف هذا  لها. ومن اجلدير  رف�صهم 
تتم  ذلك  ومع  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  وتقره مناذج عديدة يف  اإنكاره،  مُيكن  ل  واقع  ال�صريحة يف جمتمعاتنا  هذه  اإنَّ ظهور  اأو جميعها«.  الن�صوية  احلركة  عليها يف  املتفق  الأفكار 

ُمهاجمتهن، واعتبارهن فئة �صالة من قبل بع�س الفئات يف املجتمع، ومن اجلن�صني معا.
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