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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

»اليوم  العامل  بها  يحتفي  التي  املهمة  الدولية  الأيام  من 
يف  ليكون  املتحدة  الأمم  حددته  الذي  للِجَبال«  الدويل 
موقع  اأّن  ورغم  عام.  كل  من  دي�سمرب  من  ع�سر  احلادي 
»يتيح  املنا�سبة  بهذه  الحتفاء  باأّن  يذكر  املتحدة  الأمم 
واجلوع  املناخ  تاأثري  ق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط  اإمكانية 
اأي�سا يوؤكد  فاإّنه  املناطق اجلبلية و�سكانها«،  والهجرة على 
واملنظمات  واملجتمعات  البلدان  اأمام  متاح  »اخليار  باأّن 
ذات  �سعارات  من  به  ترغب  ما  حتت  اليوم  بهذا  لالحتفاء 

�سلة«.
وما يدعوين للكتابة حول هذا املو�سوع اأّن الهتمام بجبال 
ُعمان واجب وطني ينبغي اأن ن�سطلع به جميعا؛ لكونها ثروًة 
َجماليًة، واقت�سادية، و�سياحية منقطعة النظري يف اجلزيرة 
اجليولوجيون  حتدث  وقد  العامل.  يف  تكن  مل  اإن  العربية 
ر�سينة،  علمية  واأوراق  اأكادميية  كتب  يف  الرثوة  هذه  عن 
عام  �ساركت  قد  اأنني  واأذكر  منها.  بع�ض  على  اطلعُت 
ديوان  نّظمها  الطبيعي«  ُعمان  »تراث  حول  ندوة  يف   2014
البالط ال�سلطاين يف مقر اجلمعّية امللكية الربيطانية يف 
لندن، وكان من �سمن الأوراق امل�ساركة ورقة رائعة بعنوان 
مقرتح  الُعماين:  اجليولوجي  الرتاث  على  »احلفاظ 
اجليولوجية  واحلدائق  العاملي،  الرتاث  مواقع  لإن�ساء 
قدمها  اخلا�سة«  العلمية  الأهمية  ذات  واملواقع  الوطنية، 
الربوفي�سور مايكل �سريل، وهو متخ�س�ض يف علوم الأر�ض 
حينها  حديثه  �سريل  بروفي�سور  ركز  اأك�سفورد.  بجامعة 
اأّن  موؤكدا  ُعمان  يف  الوطنية  اجليولوجية  احلدائق  حول 
الفريدة  اجليولوجية  املواقع  من  عددا  ت�سم  ُعمان  جبال 
ذات الأهمية اخلا�سة للرتاث العاملي، ونوه مثال بـ«اأفيوليت 
وكذلك  العامل،  يف  اأفيوليت  واأف�سل  اأكرب  بكونها  �سمائل« 
اجلبل الأخ�سر، و�سبه جزيرة م�سندم. وقد دّق بروفي�سور 
�سريل ناقو�ض اخلطر م�سرحا باأّن تطورات وا�سعة النطاق 
يف ُعمان وبع�ض الدول املجاورة قد اأثرت بالفعل على بع�ض 
هذه  على  احلفاظ  مبكان  الأهمية  من  واأّن  املواقع،  هذه 
املواقع لالأجيال القادمة بالقانون قبل اأن تدمرها التنمية 
احل�سرية اإىل الأبد. واأكد �سريل اأي�سا اأّن هناك اأكرث من 
اعتبارها من  خم�سني موقعا حتت�سنها جبال عمان ميكن 
اأجمل احلدائق اجليولوجية الوطنية، »واأّن كل هذه املواقع 
لي�ض  اأ�سا�سية،  جيولوجية  واأهمية  عاملي  تراث  جودة  ذات 

فقط لُعمان ولكن اأي�سا للعامل«.
الربوفي�سور  ن�سارك  للجبال،  العاملي  اليوم  هذا  يف  ونحن 
�سريل غريته العلمية املح�سة ونوؤكد ما قاله باأّن احلدائق 
خا�سة  بها؛  التفريط  عدم  ينبغي  العمانية  اجليولوجية 
ذات  عمان،  بها  اهلل  خ�ض  اإلهية  ِهبة  كونها  بجانب  اأّنها، 
اقت�سادنا  على  و�سيتعني  الأمد،  طويلة  اقت�سادية  فوائد 
وال�سياحة  ال�سياحة  على  العتماد  والغاز،  النفط  بعد  ما 

اجلغرافّية.

hilalalhajri@hotmail.com

التعليم والقيم األخالقية.. مشروع تربوي عابر للثقافات والشعوب

الالزم األخالقي والمواطنة العالمية

معنى األخالق .. اختالف في المفهوم بين بعض الفالسفة

إعادة تأسيس األخالق: منهج النقد الجذري نموذًجا

الحكماء والعالقة بين الفلسفة والتصوف

األحداث التاريخية وجدليات النص

إسالم السيف والتجديف على التاريخ

رسائل نور أتت بعد حرب

تطور الوعي بالذات في أدب الرحالت

سقوط غرناطة: زوال األندلس والمورسيكوس

طنطا.. عروس الدلتا



 ربيع الثاني 1438هـ  -  ديسمبر 2017م2

وليد العربي

التعليم والقيم الأخالقية.. م�رشوع تربوي عابر
للثقافات وال�شعوب

وِعو�سا عن ذلك، جند اأن اإبراز العالقة بني اأهداف التعليم، 
ي�سهم  التعليم  اأمر مهم؛ حيث  الأخالقية  القيم  تكوين  وبني 
جتذب  التي  الطرق  ب�ستى  الأخالقية،  القيم  واإبــراز  ظهور  يف 
املتعلم بطريقة م�سوقة، وهذا اإن دل على �سيء، فاإنه يدل على 
التعليم والقيم الجتماعية. ومن مدلول  عمق الرتباط بني 
اآخر، جند اأن جميع املوؤ�س�سات التعليمية كالكليات واجلامعات 
حتى  للطالب،  الأخالقية  القيم  تقدمي  اآليات  لتطوير  ت�سعى 

يتمكنوا من غر�سها يف اأنف�سهم اأول، وجمتمهم ثانيا.
التمييز  القيم هي منظومة عامة، فال بد من  اأن  وباعتبار 
منظور  ومــن  اجلامعي،  والتعليم  اجلامعي  قبل  التعليم  بني 
وهناك  الأخالقي،  النمو  ي�ساحبه  البيولوجي  النمو  اإن  اآخر، 
معني.  �سن  يتعدى  عندما  الإن�سان  يف  تغر�ض  القيم  من  نــوع 
جــمــيــعــهــا قــيــم بــالــفــعــل، لــكــن لبــــد مـــن مــراعــاتــهــا ومــعــرفــة 
قيما  هناك  بــاأنَّ  اجلــزم  ن�ستطيع  ول  يتلقاها،  التي  الطريقة 

تعليمية معينة. خمت�سة مبرحلة 
ــد بــاحلــديــث عـــن التعليم  اأحـــمـــد زايــ الــكــاتــب  الـــتـــزم   وقـــد 
ــارة اإىل  ــسـ وتــاأ�ــســيــ�ــض مــنــظــومــة الــقــيــم عــلــى نــحــو عـــام، مــع الإ�ـ

الرتبوية: اخل�سو�سية 
اأوًل: التعليم واللتزام الأخالقي

وهي  الأخــالقــيــة؛  القيم  هما:  اأ�سا�سيان؛  مفهومان  هناك 
بني  التمييز  خاللها  مــن  يتم  التي  ال�سوابط  مــن  جمموعة 
اخلــطــاأ والــ�ــســواب، والــ�ــســلــوك اجلــيــد وغـــري اجلــيــد، وتنت�سر 
كذلك.  املهنية  واحلــيــاة  واخلا�سة  العامة  احلياة  جمــالت  يف 
الرتباط  باأنه  وُيعرف  الأخالقي،  اللتزام  هو  الآخــر  املفهوم 
ال�سلوك  اأداء  يف  الأخــالقــيــة  والــقــيــم  املــبــادئ  مــن  مبجموعة 
الأخــالقــي،  الــتــوازن  اأو  التكامل  مــبــداأ  حتقيق  على  والــقــدرة 
ال�سلوك الفعلي، وما يبديه الفرد  التوازن بني  اإ�سافة لوجود 
الباحثني  اأن  اآخـــر، جنــد  اأخــالقــيــة. ومــن منظور  مــبــادئ  مــن 
بــالــتــوازن  ي�سمى  مــا  اأو  الــتــكــامــل  لقيا�ض  مقايي�ض  اقــرتحــوا 
الأخـــالقـــي؛ مــن خـــالل الـــقـــدرة عــلــى الــتــمــيــيــز بــني الــ�ــســلــوك 
والتقييم  الذاتي  التاأمل  على  والــقــدرة  اخلاطئ،  اأو  ال�سائب 
الــذاتــي. ويــعــد اللــتــزام الأخــالقــي اأ�ــســا�ــســا لــرقــي اأي اأمـــة اأو 
املادي، واإمنا  بالر�سيد  اإن رقي الأمة ل يقا�ض  جمتمع؛ حيث 
والباطل  حقا  احلــق  يبقى  حيث  الأخــالقــي؛  بالر�سيد  يقا�ض 
اأي جمتمع هو حدوث  اأو  الأمــة،  ي�سيب  ما  اأ�سواأ  واإن  باطال! 
تدمري  ذاتــه يف  بحد  كفيل  وهــذا  الأخالقي  اجلانب  اخللل يف 

باأكمله. املجتمع والعامل 

تر�سيخ  الأئـــمـــة يف  وكــبــار  املــ�ــســلــمــني  دور  الــكــاتــب  ــســـح  واأو�ـ
ونف�سه،  دينه،  حفظ  الإن�سان:  حياة  وحفظ  الأخالقي  املبداأ 
البحث  هــو  املقا�سد  علم  يف  والأ�ــســل  وعقله.  ون�سله،  ومــالــه، 
واملجتمعات  يف�سدها،  ما  كل  عن  والبعد  الأمــة  م�سلحة  عن 
تعتمد على العمل الذي يرتبط بالواجب الأخالقي، ومراعاة 
كلما  باأنه  ذلــك-  على  -بناء  القول  وميكننا  املجتمع،  م�سالح 
بالواجب  الرتــبــاط  ازداد  الأخــالقــي،  والــتــوازن  التكامل  زاد 

الأخالقي، وهذا بدوره يدفع باملجتمع اإىل الإجناز والتقدم.
الجتماعي  التكوين  يف  التعليم  اأهمية  توؤكد  اأمثلة  هناك 

والأخالقي لالأفراد، ومن ثم الإ�سهام يف منظومة اللتزام:
يقوم  م�ستقلة  �سنعة  التعليم  بــاأن  �سرح  خلدون  ابــن  اأول: 
عــلــى اأ�ــســ�ــض، ولـــه دور يف تــدبــري احلــيــاة واملــعــا�ــض والــعــمــران، 
ويهدف التعليم عنده اإىل »ح�سو الأذهان« التي جتعل الإن�سان 
يقرتن  اأن  للتعليم  ولبـــد  والــتــفــاو�ــض.  املــنــاظــرة  عــلــى  قـــادرا 
�سرورة  على  خلدون  ابن  اأكــد  وقد  املعرفة،  طلب  يف  باحلرية 
كالكذب  ال�سيئة،  الأخــــالق  ت�ستبعد  الــتــي  املفاهيم  مــراجــعــة 
واخلــبــث والــتــظــاهــر بــغــري مــا يف الــ�ــســمــائــر، وقـــال يف مقالته 
الأ�سا�ض  وتبلور  الأخالق،  �سلحت  التعليم  �سلح  »اإذا  الرائعة: 

الأخالقي للتمدن والجتماع الإن�ساين«.
ثــانــيــا: جـــان جـــاك رو�ــســو وهـــو �ــســاحــب اإ�ــســهــام يف الرتبية 
اأو املواطن ال�ساحلة؛  التي تهدف لتكوين املواطن الأخالقية 
ــذات  فــالــرتبــيــة تـــهـــدف لإحـــــالل الـــــذات اجلــمــاعــيــة حمـــل الــ
امل�سلحة  حــمــل  عــلــى  ــادرا  قــ الــفــرد  ي�سبح  وحــيــنــهــا  الــفــرديــة، 
الغاية  وتلك  اأجل حتقيقها،  والعمل من  للمجتمع،  اجلماعية 

الكربى للقيم الأخالقية واللتزام الأخالقي.
ثالثا: رفاعة رافع الطهطاوي اأكد اأن مفهوم املواطنة قيمة 
الوطن  حت�سني  على  التعاون  من  للمواطن  ولبــد  اأخالقية، 

وتكميل نظامه فيما يخ�ض �سرف الوطن.
ميال  احلــديــث  الع�سر  يف  الــرتبــيــة  عــلــمــاء  ا�ست�سعر  ولــقــد 
مهددة  تبدو  املدنية  احلياة  واأن  القيم،  عن  التخلي  يف  كبريا 
با�سمحالل اأخالقي. ومن هنا، �سدد العلماء يف جعل التعليم 
ركــيــزة اأ�ــســا�ــســيــة لــظــهــور وتــكــويــن الــقــيــم الأخــالقــيــة ومــن ثم 

القدرة على التوا�سل املدين يف املجتمع احلديث.
جديدة  فل�سفة  خلق  اإىل  الرتبية  علماء  اهتمام  اأدى  ولقد 
التعليم  خــالل  من  الأخالقية  القيم  لتعميق  تهدف  للتعليم 
اجلامعي اأو غري اجلامعي، ولقد تعددت م�سميات التعليم منها 
الدميقراطي،  والتعليم  العوملي،  والتعليم  البديل،  التعليم 

والتعليم املنزيل، والتعليم املدين، والتعليم املوجه بالقيم.
ــن مــنــطــلــق اآخــــر، جنــد اأن الــتــعــلــيــم يــاأتــي عــلــى ثــالثــة  ومـ

اأمناط؛ منها:
اإىل  بالقيم  املــوجــه  التعليم  مييل  بالقيم:  املــوجــه  التعليم 
قيمي  توجه  �سوء  يف  الدرا�سية  املناهج  تكوين  على  الرتكيز 
وتطوير  واأخالقيا،  قيميا  تكوينا  املدر�سني  وتكوين  اأخالقي، 
وعملية،  روحــيــة  قيم  اإىل  الــطــالب  تــوجــه  تدري�سية  اأ�ساليب 
التعاون  وتنمية  والفني  الأدبـــي  ــداع  الإبـ على  الــطــالب  كحث 

والتفاعل بني التالميذ.
من  الطالب  ميكِّن  النوع  هــذا  املواطنة:  اأجــل  من  التعليم 
بامل�سوؤولية جتاه  ال�سيا�سية وال�سعور  فهم جمتمعهم ووظائفه 

النف�ض والآخرين واملجتمع.
املدنية  بالثقافة  املتعلم  يــزود  الــنــوع  هــذا  املـــدين:  التعليم 

والتعامل مع الأفراد، ببع�ض القيم كالت�سامح والتعاون.
يهدف  التعليم  التعليمية:  املنظومة  يف  الأخالقية  القيم 
يف  العمل  على  قـــادرا  الــفــرد  وجعل  الأخــالقــيــة،  القيم  لغر�ض 
ن�ستعر�ض  القيم..  بع�ض  وهناك  اإيجابية،  ب�سورة  جمتمعه 

منها: 
تــاأمــني  اإىل  ــرد  ــفـ الـ ــع  دفــ يــ�ــســهــم يف  الــتــعــلــيــم  - اجلـــــــدارة: 

ال�ستقرار والإجناز والإنتاجية. 
الفرد قيمة اجلدارة،  التعليم يغر�ض يف  اإذا كان  الإجناز:   -

فاإنه اأي�سا يغر�ض قيمة الإجناز والإنتاجية.
- التبادلية والحرتام: التعليم ي�ساعد الفرد يف التخلي عن 
وم�ساركه  للتاأمل  كافية  فر�سة  لنف�سه  الفرد  فيخلق  الأنانية 

الآخرين واإبداء الراأي مهما اختلفت الأفكار والأ�ساليب.
القيم  عــلــى  الــرتكــيــز  مت  اإذا  اإنـــه  الــقــول  ميكننا  واأخـــــريا.. 
الأخـــالقـــيـــة يف الــتــنــ�ــســئــة الــعــلــمــيــة، فــاإنــهــا متــّكــن مـــن جتـــاوز 
اأو  وال�ــســتــذلل  الــقــهــر،  تــقــوم على  الــتــي  املنحرفة  الــعــالقــات 
تغر�ض  قد  املنحرفة  العالقات  هــذه  فمثل  الأعــمــى.  اخل�سوع 
وتكوين  املجتمع،  ورفــ�ــض  الغـــرتاب  نحو  نــزوعــاً  الــطــالب  يف 
اأن ميتلك  الــطــمــوح  غــايــة  اأخــالقــيــة، )ت�سبح  طــمــوحــات غــري 
الإن�سان اأداة قهر(. ويف �سوء ذلك ميكن القول: اإنه كلما منت 
الأ�ساتذة  اأ�سبح  وطالبهم،  الأ�ساتذة  بني  التنويرية  العالقة 
طالبهم  تكوين  يف  خــالقــا  اإ�سهاما  ي�سهموا  اأن  على  قــادريــن 

�سحيحاً. تكويناً 

فـي مقاله »التعليم وتاأ�سي�ض منظومة القيم«، واملن�سور مبجلة »التفاهم«، ُي�سري الكاتب اأحمد زايد اإىل اأن املنظومة التعليمية هي اأحد املكونات الأ�سا�سية يف املنظومة 
الرتبوية داخل املجتمع ككل، وهذه املنظومة ت�سم كالًّ من: الأ�سرة، واملوؤ�س�سات التعليمية، وو�سائل الإعالم. ومن جهة اأخرى، يطلق على هذه املنظومة م�سطلح ن�سق 
تكوين اللتزام، وهذا الن�سق الرتبوي مهمته الأ�سا�سية نقل الرتاث الثقايف اإىل الأجيال اجلديدة؛ بحيث ت�سهم يف تقدم امل�ستوى الثقايف والجتماعي للمواطنني، 
وي�سبح املواطنون حينها  قادرين على جعل الأدوار املنوطة بهم مرتبطة بالدور الثقايف واللتزام الأخالقي. واإ�سافة اإىل ذلك، جند اأن املنظومة التعليمية )ن�سق 

التعليم( هي اجلوهر العام يف املنظومة الرتبوية، ول نن�سى اأن دور الأ�سرة له قيمة كبرية يف حتقيق الغاية الرتبوية والتعليمية.
وقد اأكد الكاتب اأحمد زايد على اأن امل�سمون واملحتوى الذي ي�سغل حيزا يف املناهج التعليمية، ي�سهم بدوره يف تقدم امل�سرية الرتبوية لأي جمتمع. مو�سحا الدور 

الفّعال الذي ت�سحبه معها يف دفع عجلة التطور الثقايف والجتماعي، ملا يحققه من غايات مر�سية، وت�سكيل القيم الأ�سا�سية لأي جمتمع كان!

Wali7-alabri@hotmail.com
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وي�ستهل �سادق جواد مقاله عن القيم وامل�سكلة الأخالقية  
القرن  باعتبار  »الــتــفــاهــم«  جملة  يف  واملــنــ�ــســورة  املــعــا�ــســرة  
لالإن�سان  بالن�سبة  املختلف  بــالآخــر  الــوعــي  زمــن  ال�ساد�ض 
الكت�سافات  اإىل  ذلك  يف  الف�سل  ويعزو  »امل�سيحي«،  الغربي 
ال�سم�ض  حول  ودورانها  الأر�ــض  مركزية  ل  باإثبات  املتعلقة 
حيث يقول »منذ ذاك، بداأ عاملنا الأر�سي يرت�سم يف مدرك 
�سابح يف  كــروي  واأو�ــســح كج�سم  اأدق  نحو  الــغــرب على  اأهــل 
ف�ساء �سا�سع، تت�ساركه �سكنا «�سرقا وغربا، �سمال وجنوبا- 
اأمم ب�سرية خمتلفة الأعراق والديانات والثقافات واللغات« 
اأن هــذا الكــتــ�ــســاف العلمي  ا�ــســتــغــرابــه  لــكــن الــكــاتــب يــبــدي 
الإن�سان  جتعل  اأن  بها  يجدر  كــان  اكت�سافات  من  تــاله  ومــا 
العك�ض  اأن ما حدث هو  بيد  �سوؤونه  اأكرث قدرة على تنظيم 
نزعة  اإىل  الغرب  اأهل  العلمي لدى  التبلور  »اأدى هذا  حيث 
�سلطوية �سرعان ما جت�سدت يف ظاهرة ال�ستعمار«  فانطلق 
ي�سلب  �سعوبه  على  �سيطرته  ويب�سط  العامل  يجوب  الغربي 
اأموالهم وي�سادر حرياتهم وي�ستعبد ذرياتهم، ويرى الكاتب 
امل�سيحية  ديانته  عن  يبتعد  الغربي  جعلت  النزعة  هذه  اأن 
الكــرتاث  قليلة  »علمانية  اأيــدولــوجــيــات  تبني  عــرب  وذلــك 
وجود  يف  اأي�سا  الكاتب  ي�ستبه  كما  ككل«.  الإن�ساين  بال�ساأن 
عالقة طردية بني تقدم العلم وارتقاء الإمكانات من جانب 
-براأيه-  العوملة  كانت  وما  اآخر،  الأديــان من جانب  وازدراء 

اإل م�سدر قلق جديد لدى الإن�سان يف جميع مواطنه. 
اإىل  تنبهت  الــ�ــســرقــيــة  الــ�ــســعــوب  اأن  ــواد  جـ �ــســادق  ــرى  ويـ
خطورة الأمر لذلك كانت اأكرث مت�سكا بدياناتها وثقافاتها، 
والتطبيقات  العلوم  مــن  الإفـــادة  مــن  مينعها  مل  هــذا  لكن 
األــهــمــهــا يف الــتــوفــيــق بني  الــتــكــنــولــوجــيــة دون حتــفــظ ممــا 
املقابل  ويف  والدينية.  الثقافية  واجلــذور  احلديثة  املدنية 
نتيجة  ذاتية«  �سدمة  »على  ا�ستفاقت  الغربية  ال�سعوب  فاإن 
»ا�ستفاق  الأخــالقــي حيث  الــالزم  اأ�سماه  الرتــبــاط مبا  فك 
احلربان  اأحدثته  الــذي  الــدمــار  فظاعة  اإدراك  على  الغرب 
بالعلم  الــلــتــان خــا�ــســتــهــمــا جمــتــمــعــاتــه املــمــّكــنــة  الــعــاملــيــتــان 
الفاتكة، يف غ�سون  العملية بطواحينهما  وقدراته  احلديث 

12 عاما )1٩14-1٩1٨( ثم )1٩٣٩-1٩4٥(  اأزهقت احلربان 
وا�سعا  ــارا  دمــ واأحلــقــتــا  الــنــا�ــض،  مــن  مــلــيــونــا  �سبعني  اأرواح 
ومنهكا بكافة مرافق احلياة«  ومل يتوقف الأمر عند هاتني 
�سنوات  لثالث  الكورية  احلــرب  لي�سمل  امتد  بل  احلربني 
كل  اجلــزائــر.  يف  الوطني  التحرر  ون�سال  فيتنام  حــرب  ثم 
اأطلق  الذي  اخللقي  الالزم  غياب  من�ساأه  الكاتب  براأي  هذا 
بدورها  اأو�سكت  التي  الإمربيالية احلديثة،  الزمام لأطماع 
على تفجري حرب عاملية ثالثة هذه املرة باأ�سلحة اأكرث فتكا 
اآثار  والنووية.  والكيماوية  البيولوجية  كالأ�سلحة  دموية 
فح�سب  نف�سه  بالإن�سان  ال�سرر  تلحق  مل  الب�سري  التطور 
حيث  الطبيعية  البيئة  على  التعدي  اإىل  ذلــك  جتــاوزت  بل 
الق�ساء  ي�سعب  وتلوثا  مكلفة  مناخية  ا�سطرابات  اأنتجت 

عليه. 
بــعــد كــل هـــذا الــعــر�ــض املــلــفــع بــنــظــرة �ــســوداويــة يت�ساءل 
ــا ميــكــن فــعــلــه لــلــحــد مـــن كـــل هـــذه الأعـــرا�ـــض  الــكــاتــب عــمَّ
هو  »ما  فيقول  الغربية،  التمدن  حلركة  املالزمة  اجلانبية 
�سبيلنا ت�سامنيا اإىل منع تراجع م�سالك الوئام يف الأوطان، 
ــدول؛ كــي ل ي�ستمر  الـ بــني  الــتــعــاون  انــهــيــار م�سالك  ومــنــع 
الو�سع الإن�ساين يف النحدار لالأدنى« وينطلق �سادق جواد 
املــ�ــســرتك الإنــ�ــســاين ليقرتحها حــال ميــكــن من  مــن فــكــرة 
اإ�ساعة القيم العاملية  توفري بيئة عاملية حا�سنة لل�سلم عرب 
يف  الكاتب  ويدعو  والــتــعــاون.  والــوئــام  ال�سلم  على  القائمة 
الغربية  اإىل جتاهل ما هو �سيئ يف احل�سارة  ال�سياق نف�سه 
لأنه ما من اأمة ويف ح�سارتها جانبان ميثل اأحدهما اجلانب 

امل�سرق بينما ميثل الآخر اجلانب املظلم من الب�سر.
هو  الــكــاتــب  بـــراأي  الق�سية  وجــوهــر  الرئي�ض  امل�سكل  اإن 
امل�سني عن منظومة  اأخالقي فهي »تكمن يف تغافلنا  م�سكل 
ل�سالمة  كــاأ�ــســا�ــض لزم  نــظــريــاً  نعيها  الــتــي  والــقــيــم  املــبــادئ 
فالكاتب  التطبيق«  يف  عملياً  ونتجاهلها  الإن�ساين  الو�سع 
التي  ال�سبل  واإيــجــاد  اأخالقي  ميثاق  و�سع  ب�سرورة  يوؤمن 
الغاية  هذه  اأجــل  ومن  الأخالقي.  الــالزم  هذا  �سيادة  تكفل 
وحــدة  يف  املتمثل  الإنــ�ــســاين  امل�سرتك  مــن  النــطــالق  يجب 

حال  يتقدم  بها  التي  والقيم  املــبــادئ  »فــاإن  والقيم،  املــبــادئ 
النا�ض وبغيابها يرتاجع، واحدة وثابتة اأي�ساً: بتعبري اآخر، 
منهما  وانبثت  زوجــهــا،  منها  انبثق  التي  الــواحــدة  النف�ض 
تتقدم  تهلك،  اأو  لتحيا  ُخلقت  واإنـــاث،  ذكــور  كثرية،  نفو�ض 
اأو ترتك�ض، بذات الأ�سباب.  بفعل هذه ال�سنة اجلامعة حلال 
حني  اأمم  �سادت  وم�سريه،  م�سريه  على  املهيمنة  الإن�سان، 
معطيات  بذلك  فاأوجدت  الإن�سانية  والقيم  باملبادئ  عملت 
بعد  من  لها  تنكرت  اأو  جتاهلتها  حني  وبــادت  طيبة،  حياة 
علم، فنق�ست غزلها وورث ما اأجنزت قوم اآخرون« ومي�سي 
ت�ست�سعره  الأمم  بني  واحد  فالعدل  الأمثلة  ي�سوق  الكاتب 
عاملية  قيمة  امل�ساواة  اأن  كما  الظلم،  وقــوع  فــور  اإليه  وحتــنُّ 
يرنو اإليها كل اإن�سان ي�سعر بالتمييز، وكذلك الدميقراطية 
القيم مرجعا  تكون  اأن  الكاتب  لذا يقرتح  ال�ستبداد.  باإزاء 
يحتكم اإليه املختلفون. لكن حتى تكون هذه القيم واملبادئ 
�سادق  ي�سوقها  بها،  عــدة  �ــســروط  تــوافــر  مــن  بــد  ل  مرجعا 
تتجاوز  اأ�سيلة  اإن�سانية  الــفــكــرة  تــكــون  اأن  فــــالأول  تــبــاعــا. 
الفوارق ال�سعوبية كالعدل، والثاين اأن تكون الفكرة مطلقة 
النفع كامل�ساواة مبداأ، والثالث اأن تكون هذه الفكرة مدركة 
يف وعي النا�ض ل جمال للجدل حولها، ورابعا اأن تكون هذه 

للتطبيق.  قابلة  الفكرة 
واإن  والقيم  املبادئ  هذه  اأن  اإىل  لينوه  الكاتب  وي�ستدرك 
على  تطبيقا  تغيب  اأنها  اإل  ال�سعوب  واأحــالم  كتب  يف  كانت 
نحو م�سني وغري م�سرف، بيد اأنَّ الكاتب ينهي املقال تاركا 
املــجــال  فــاحتــا  الإجــابــة  تنتظر  الأ�ــســئــلــة خلفه  الــكــثــري مــن 
اأن ينقب عن �سيغة حقيقية جتعل  اأراد  على م�سراعيه ملن 
احل�سارية  خطواته  اإبـــان  اخللقي  بــالــالزم  متقيًدا  الــفــرد 
اإل  اأرى هــذه القــرتاحــات  دون العــتــداء على الآخـــر. ومــا 
اأحالم رجل طيب اأراد للعامل اأن يهناأ ويعي�ض يف �سالم لكن 
لي�ض  اأكـــرث  ويحرتمها  ُيــقــدرهــا  مــن  �ستجد  الأحـــالم  هــذه 
اأفالطون  لــدى  املثل  جمهورية  يف  واإمنــا  املعا�ض  الــواقــع  يف 
ما  بقدر  �ساأنها  من  ول  الفكرة  من  ُيقلل  ل  هــذا  وحمبيه. 

يذكر اجلانب الآخر املظلم من الق�سية.

عبداهلل اجلهوري

ل ريب اإن جعل الرواقيون - ومن قبلهم اأر�سطو واأفالطون و�سقراط - من الأخالق العمود الأول لفل�سفتهم، حني راأوا -الرواقيون- الفل�سفة ممار�سة 
للف�سيلة، ول غرو اإن تنبهت الب�سرية املتح�سرة اإىل اأهمية الأخالق باعتبارها ثالث ثالثة اأق�سام يف الفل�سفة بجانب علوم الطبيعة، واجلدل )املنطق( ملا لها 
من اأهمية يف حتديد مبادئ اخلري وال�سر وبالتايل تقنني العالقة بني الإن�سان واأخيه الإن�سان. ويف هذا ال�سدد يقدم الكاتب العماين �سادق جواد اللواتي 

راأيه حول القيم وامل�سكلة الأخالقية املعا�سرة.

Abdullah-jahwari@hotmail.com

الالزم الأخالقي واملواطنة العاملية
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التي  املفاهيم  اأكرث  من  الأخــالق  مفهوم  اعتبار  مُيكن 
الــعــ�ــســور،  خمتلف  خـــالل  والــتــنــظــري  للتحليل  تــعــر�ــســت 
�سواء متَّ ذلك عن طريق الفكر الفل�سفي من بعد �سقراط 
واملــــدار�ــــض الــتــي نــ�ــســاأت تــبــًعــا لـــذلـــك، اأو مت عـــن طــريــق 
والــديــن.  القبيلة  م�ستوى  على  بها  امل�سّلم  الت�سريعات 
وماهية  الأخــــالق  اأن مبحث  الــوا�ــســح  مــن  يــكــون  ورمبـــا 
نح�سر  اأن  ميكن  اأ�سئلة  مــن  عنهما  ينبع  ومــا  الأخـــالق 
طريقة تناولها يف واحد من اثنني، اإما عن طريق القبيلة 
اتباعها  ينبغي  جاهزة  كم�سلمات  الأخــالق  واأخذ  والدين 
حــرفــيــا، وهــــذا حــ�ــســل قــدميــا مــع احلــ�ــســارات الــقــدميــة 
ك�سريعة حمورابي اأو يف احلقب القريبة كاأتباع امل�سيحية 
الطريق  الإجنــيــل.  نظر  وجهة  مــن  لــالأخــالق  املنظرين 
الآخر هو التفل�سف لإثبات وتربير الأخالق على خمتلف 
مبختلف  ومرورا  �سقراط  من  ابتداء  ومذاهبه،  مدار�سه 

الفال�سفة كاأمثال كانط وديكارت وغريهم.
هذه  وتعني  لالأخالق،  الديني  التنظري  اأوًل  ولنتناول 
الفكرة بب�ساطة اأن الأخالق يجب اأن ت�ستمد من دين ما، 
ما  لنا  يقدم  فهو  وعليه  احلكيم  اهلل  م�سدره  الدين  لأن 
هي الأفعال التي ميكن اعتبارها ح�سنة والأفعال ال�سيئة 
للتربير  �ـــســـرورة  دون وجـــود  بــالتــبــاع  مــلــزمــون  ونــحــن 
الراأي  ا  اأي�سً العتبار  بعني  اأخــذا  الأخــالق،  لهذه  العقلي 
عقلي.  ب�سكل  الدينية  الأخــــالق  تــربيــر  بــاإمــكــان  الــقــائــل 
عالوة على ذلك فاإنَّ العقيدة الدينية تخلع على الأخالق 
والإن�سان  الأخــالقــي  للفعل  الفاعل  اإن  حيث  مــن  املعنى 
اخلري اإمنا له جزاء اأخروي يجزى به نتيجة لهذا الفعل.
اأبــرز من حتدثوا يف  اأن من  اأن نفرت�ض  اإ�سكال يف  ول 
ا�سرتط  حيث  الأكويني  توما  القدي�ض  هو  اجلانب  هــذا 
الفعل عمال ح�سنا وخريا، فهو  �سرطني رئي�سني لعتبار 
احل�سنة  النية  اأو  الرغبة  ن�ستح�سر  اأن  اأوًل  منِّا  يطلب 
الــبــحــث عن  اإتــيــان فــعــل مــا، واأن ن�سع يف اعــتــبــارنــا  عــنــد 
احلق وحتقيقه، فوجود هذين ال�سرطني �سرورة، ونظًرا 
وهو  احلــق  هو  فــاهلل  اهلل  على  ال�سرطني  معنى  لنطباق 
ا اخلري، فيكون فاعل اخلري بذلك اإمنا ي�سعى هلل!!  اأي�سً
اإليه بوذا من �سرورة  اإىل نف�ض ما دعا  وهو بذلك يدعو 

متكني ال�سفقة والتعاطف من الفعل ودفع ذلك بالرغبة 
اخلرية حتى يكون العمل �سمن اإطار الأخالق الفا�سلة.

تــومــا لأكــويــنــي مــن قبيل  فــكــرة  الكاتبة  رمبــا طــرحــت 
لكن  عــنــدهــا،  طــويــل  تــفــ�ــســيــل  دون  الآراء  بــني  املــقــارنــة 
الوقوف  بنا  يجدر  مهمتني  اأعتربهما  مالحظتني  هناك 
عندهما، الأوىل هي اأن القدي�ض توما وح�سب ما قلنا مل 
حــدودا  لها  اإمنــا جعل  بحت  ديــنــي  ب�سكل  الأخـــالق  يــربر 
اخللق  بني  يفرق  اأن  ما  ديــن  خــارج  حتى  لالإن�سان  ميكن 
لالأوىل  تابعة  وهي  الأخــرى  واملالحظة  وال�سيئ،  اجليد 
ــا قد  ــن ُيــعــطــي مــفــاهــيــم مــطــلــقــة لـــالأخـــالق اإمنــ ــاأي ديـ فــ
لذلك  اأمثلة  وهناك  املتغرية،  الع�سر  قيم  مع  يتعار�ض 
خــ�ــســو�ــســا عــنــدمــا يــتــ�ــســدر الــواجــهــة الــديــنــيــة اأنـــا�ـــض ل 

يقبلون الآراء اجلديدة.
ــــالق   نـــعـــود ل�ــســتــعــرا�ــض بــعــ�ــض الـــنـــمـــاذج ملــعــنــى الأخـ
ولــنــاأخــذ �ــســقــراط هـــذه املـــرة حــيــث يــعــتــرب تــاريــخــيــا من 
مفهومه  اأ�س�ض  وقد  لالأخالق،  املنظرين  الفال�سفة  اأول 
اأن  يــرى  فهو  النف�ض  معرفة  باعتبار  واخلــري  لــالأخــالق 
يتم  اأن  ميكن  القومي  الطريق  على  وال�سري  اخلــري  فعل 
حت�سيله بعد معرفة النف�ض وفهم ما هي الأ�سياء اخلرية 
كيف  �سيعرف  فاإنه  ذاتــه  الإن�سان  يعرف  عندما  اأي  لها، 
يحقق لها اخلري و�سي�سري على هذا الطريق. لفهم وجهة 
الأ�سا�سيات  ا�ستعرا�ض  الأمر  �سقراط متاًما يتطلب  نظر 
املقال،  التي بنى عليها فل�سفته وذلك غري ممكن يف هذا 
اأر�سطو  ثم  ومــن  اأفــالطــون  اأمــام  وا�سعاً  الباب  فتح  لكنه 
خمتلف  تعطي  انفكت  ما  التي  الفل�سفية  املدار�ض  وبقية 
الأعــمــال  مــن  خمتلفة  لأ�ــســكــال  والــتــربيــرات  التف�سريات 

وكيفية متييز الأعمال اخلرية بينها.
تغيريات  مــن  بــه  جــاءت  مــا  بكل  احلديثة  احلقبة  لكن 
كـــان من  والــتــي  احلــديــثــة،  بالفل�سفة  ُيــ�ــســمــى  ملــا  اأ�ــســ�ــســت 
على  ركز  ديكارت  اأن  مع  وكانط.  وهيجل  ديكارت  روادهــا 
بالذكر  اجلدير  من  لذلك  يكون  امليتافيزيائية،  املباحث 
اأن البع�ض قد انتقده يف اأن فل�سفته قد خلت من التطرق 
اأنه جاء على  اإىل الأخالق، فريونها ناق�سة ومعيبة، بيد 
ذكر ق�سايا متنوعة تطرق فيها لالأخالق ب�سكل �سمني، 

فديكارت اهتم كثرًيا باملنهج، فالإن�سان الذي يتبع منهجا 
كل  على  اخلري  معه  �سيتحقق  العقل  ا�ستعمال  يف  �سليما 
بال�سرورة  يــعــِط  مل  فهو  الأخــــالق،  فيها  مبــا  الأ�ــســعــدة 
مــنــظــومــة ملــا هــو جــيــد اأو �ــســيــئ بــقــدر مــا اأعــطــى منهجا 
ثمارا  لــذلــك  تبعاً  ليثمر  الإنــ�ــســان  فكر  يــوجــه  متكامال 

طيبة.
بعد هذا ال�ستعرا�ض ال�سريع لوجهات نظر الفال�سفة 
الإفــادة من  نت�ساءل كيف ميكن  اأن  لنا  الأخــالق يحق  يف 
وكيف  الأخــالقــيــة  للمنظومات  املختلفة  الآراء  درا�ــســة 
ننتفع من ذلك؟ اأظن اأوًلً اأنه ي�سهم يف كوننا ن�سبح اأقرب 
من  مواقفهم  يف  والتباين  ال�سعوب  بني  الختالف  لفهم 
يقبل  فقد  والرف�ض،  القبول  بني  والت�سرفات  الأفــعــال 
�سعب ما اأمرا ويرف�سه �سعب اآخر. النقطة الثانية تتعلق 
مــراعــاة  عليها  �سك  بــال  فــالــقــوانــني  الــقــوانــني،  ب�سياغة 
ل  حتى  فيه،  وت�سرع  تطبق  الذي  للمجتمع  العليا  القيم 

تتعار�ض معها ومع النا�ض.
على  كانوا  اإن  فالأفراد  ككل  باملجتمع  يتعلق  فيما  اأمــا 
فاإنَّ  الأخالق  وتف�سيلهم يف  الفال�سفة  لآراء  وفهم  دراية 
املجتمع  يف  التعددية  متكني  يف  فعال  ب�سكل  ي�سهم  ذلــك 
يف  التنوع  �سيتقبلون  فهم  الأقــل،  على  اأعتقده  ما  هذا  اأو 

ت�سرفات الأفراد وتربير ذلك فل�سفياً.
فيما  وبالأخ�ض  الفل�سفية  الإ�سهامات  كل  فــاإنَّ  ختاماً 
يتعلق بالأخالق من بداية تاريخ الفل�سفة حتى اليوم اإمنا 
الفيل�سوف  لتجربة  واإ�سقاط  جهة  من  تراكمي  جهد  هو 
واإن  املختلفة  الأفكار  فتلك  اأخــرى،  جهة  من  ال�سخ�سية 
تنوعت وتباينت يبقى هناك رابط يربطها جميعاً األ وهو 
اأو  الفردية  �سواء  وامل�سلحة  اخلري  على  جميعا  تركيزهم 
فل�سفة  جمــال  يف  الدرا�سات  اأن  اإىل  بالإ�سافة  اجلمعية. 
من  وكذلك  منها،  العملية  الإفـــادة  املمكن  من  الأخـــالق 
على  م�ستقبلية  درا�سات  تركز  اأن  نظري  وجهة  من  املهم 
لإمكانية  نظًرا  الفال�سفة  اأطــروحــات  يف  الت�سابه  نقاط 
خلق منوذج اأخالقي �سبه موحد اأو حماولة التوحيد بني 

فل�سفات متعددة كما فعل كانط.
 

يف املقال الذي يحمل عنوان »مفهوم اخلري يف الفل�سفة احلديثة«-واملن�سورة مبجلة » التفاهم« تتحدث الأ�ستاذة اأمل مربوك عبداحلليم عن مفهوم الأخالق 
من وجهة نظر جمموعة من الفال�سفة، مو�سحة ماهية اخلري لديهم وال�سبيل لتحقيقه. وق�سمت الكاتبة مقالها اإىل خم�سة اأجزاء - يف جملة التفاهم - 
اأولها عن معنى )اخلري( واأ�سول الكلمة، يليه جزء فيه ملحات تاريخية عن بدايات البحث الأخالقي، ثم تتحدث عن اخلري واأخالق العقل وتعرج على اأفكار 

فال�سفة مثل ديكارت، بعد ذلك ت�سرح العاطفة وعالقتها بالأخالق، واأخرًيا تناق�ض فكرة بناء الأخالق على اأ�سا�ض نفعي.

معنى الأخالق .. اختالف يف املفهوم
عبد اهلل ال�شحيبني بع�ض الفال�شفة

deeko123@hotmail.com
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اإعادة تاأ�شي�ض الأخالق: منهج النقد اجلذري منوذًجا

كتاب  عرب  املعاجلة  هــذه  ا�ستعرا�ض  الكاتب  ابتداأ  وقــد 
الإ�ــســالمــي«  الفكر  يف  والت�سريعية  الأخــالقــيــة  »املــ�ــســاألــة 
الذي تنطلق فكرة تاأليفه بهدف اإعادة ن�سر كتاب »تهذيب 
اأركون عرب هذا الكتاب اإىل  الأخالق« مل�سكويه. وقد �سعى 
الإ�سالمي  الفكر  الأخالقية يف  امل�ساألة  تقلبات  ا�ستعرا�ض 
قدمًيا  والالهوتي  الديني  الفكر  منظومات  ا�ستغال  عرب 
على مبداأ الإق�ساء املتبادل، وقد وقع ابن خلدون يف هذا 
املنحى وكذلك الفكر امل�سيحي القدمي على يد اأوغ�سطني 
ما  وكــل  احلــق  بفكرة  اجلــديــرة  وحدها  امل�سيحية  عــّده  يف 

عداها باطل، هذه الفكرة التي ت�سوغ ل�ستخدام العنف.
للمنظومة  الرئي�سني  امل�سدرين  اأّن  اإىل  اأركون  ويذهب 
الرتاث  من  تنطلق  والإ�ــســالم  امل�سيحية  لدى  الأخالقية 

الأغريقية. والفل�سفة  الديني 
مل  ماأزًقا  دخل  الفكرالأخالقي  اأّن  على  اأركــون  وي�سدد 
والطو�سي،  الغزايل  اأيام  منذ  هذا  يومنا  حتى  منه  يخرج 
اإىل  انتقلت  حديًثا  والعقل  الإميـــان  ق�سية  معاجلة  لأّن 
مّت  بل  بالقيم  تهتم  ل  نيوليربالية«  »براغماتية  اعتماد 
الأ�ــســولــيــة  لــ�ــســالــح  مل�سكويه  ــــالق«  الأخـ »تــهــذيــب  اإهــمــال 
الإ�سالمية ما اأدى اإىل الت�ساوؤل حول اجتاه القيم يف هذه 
املجتمعات. الدليل الذي ي�ستدل عليه اأركون هو الإعالن 
ــّر ر�سميا  اأقــ ــان الـــذي  الإ�ــســالمــي الــعــاملــي حلــقــوق الإنــ�ــس
ل  اإذ  الإ�سالمي،  املجل�ض  من  مببادرة  اليون�سكو  مبنظمة 
كونيا  اأخالقيا  مرجًعا  الن�ض  هذا  اإعــالن  يكون  اأن  ميكن 
الإ�سالمي وي�ستدل على فقراته من  اإذا كان يحمل �سفة 

الكتاب وال�سنة فقط.
ا�ستعادة  اأن حماولة القطبني الإ�سالمي والغربي  ومبا 
القيم الأخالقية عرب اإذكاء ال�سراع فيما بينهما بالت�سلح 
بــالــقــيــم الأخـــالقـــيـــة الـــقـــدميـــة، الـــتـــي متــيــل لــالإقــ�ــســاء 
النقدية  »ال�ــســتــعــادة  م�سروع  يطرح  اأركـــون  فــاإن  والعنف 
الإعــالم  و�سائل  �سيطرة  عن  بعيًدا  الأخالقية«  للق�سية 
من  الإ�سالمية  الأ�سولية  واخلطابات  جهة  من  الغربية 
تخ�سع  اأن  يــجــب  ــان  الإميــ م�سلمات  اأّن  اإذ  اأخــــرى.  جــهــة 
قبل  من  له  خ�سعت  مثلما  العلمي  التحليل  حلكم  اليوم 
م�سلمات الإميان امل�سيحي واليهودي مثلما هي فكرته عن 
بتاريخية  البدء  يف  يرى  احلــداد  لكن  الوحي«.  »تاريخية 
الن�ض من اأجل التوفيق بني الأخالق املعا�سرة والقدمية 
والإ�سالمي،  الغربي  القطبني  املوقف من  تاأزم  اإىل  توؤدي 
املقد�ض  الن�ض  على  علمية  معرفة  ممــار�ــســة  لأّن  وذلـــك 
اأن متار�سه عليهم  اأنف�سهم ل  امل�سلمني  تاأتي من  اأن  يجب 
تــعــمــل يف  مــوؤ�ــســ�ــســات مــفــرو�ــســة عليهم ورمبـــا ل يــرونــهــا 

ب�سبب  العامل،  على  وانفتاحه  الديني  الن�ض  تقدم  �سالح 
من  ن�سو�سهم  معاجلة  اأّن  واعتبارهم  الإميانية  ذاتيتهم 

الآخرين تر�سيخ حلملة العدوان �سد تراثهم الديني.
م�سروعا  بــاعــتــبــارهــا  لــلــحــداثــة  ميــكــن  اأركــــون  وبح�سب 
الق�سية  تعالج  اأن  منجًزا  فكًرا  ولي�ض  لالإجناز  مفتوحا 
لأن  احلقيقة«،  و�سع  طــرح  »اإعـــادة  خــالل  من  الأخالقية 
وميكنها  والــتــنــوع،  الخــتــالف  قيمة  مــن  تعلي  احلــداثــة 
احلــداثــة  منـــوذج  عــن  للحقيقة  خمتلًفا  نــظــاًمــا  تــقــدم  اأن 
التقليدية التي تقوم على مبداأ احلقيقة الواحدة والدين 

الواحد واحلكم الواحد يف كل واقعة.
اإعادة طرح و�سع احلقيقة  اأركون ي�سعب  ولكن بح�سب 
الأخــالقــي  الفكر  ــاأزق  مـ ب�سبب  املتطلع«  »الــعــقــل  ل�سالح 
الذي و�سل اإىل مرحلة الالعودة واملتمثل يف عدة عوامل 

هي كالآتي:
العقل  متيز  وال�سيعي  ال�سني  للرتاث  نقدية  غري  روؤية 
الديني  املــجــال  كــل  جعلت  �سيا�سية  واأنــظــمــة  الإ�ــســالمــي، 
الديكتاتورية،  لالإرادات  خا�سعة  اإدارة  جمرد  والت�سريعي 
وغرب متجرّب يت�سرف يف العامل ح�سب م�ساحله واأهوائه. 
اإذ اأّن هذا املاأزق بلغ التمام يف و�سوله اإىل طريق م�سدود، 
وازدياد  والتفاهم،  للفهم  �سيغة  و�سع  بعيًدا عن حماولة 
حدة ال�ستقطاب بني الأطراف املتنازعة، وتر�سيخ متزايد 
اأخالقّية متطرفة �سواء  للذاتية يت�سح يف ظهور متثالت 
مثل  الـــدول  تفر�سها  الــتــي  الت�سريعات  �سكل  على  كــانــت 
وعدم  العامة،  ت�سريعاتها  يف  للدين  اإق�سائها  يف  فرن�سا 
للحقيقة  مــنــظــور  اأي  عــرب  لــه  العــتــبــار  ــادة  ــ اإعـ حمــاولــة 
مــتــجــدد وحــــداثــــي، اأو عـــرب متــثــالت الــقــيــم الأخــالقــيــة 
ال�سيا�سية  ال�ستقطابات  يف  واملتطرفة  العنيفة  التقليدية 

والدينية يف العامل الإ�سالمي.
ويختلف الكاتب يف قراءة اأركون لتاريخ الفكر الأخالقي 
ول يرى اأن هذا الفكر جاء مع جيل م�سكويه والتوحيدي 
وح�سب  الإن�سانوية  الأخــالق  جمــال  اإىل  حتوله  ثم  ومــن 
الــقــدمي تنازعته  املــجــال الأخــالقــي الإ�ــســالمــي يف  اإن  بــل 
ثالثة تيارات اأولها: تيار فقهي ُيحول الأخالق اإىل اأحكام 
والــنــدب،  الــوجــوب،  خم�ض:  مــراتــب  اإىل  مــوزعــة  قانونية 
يوفق  فل�سفي  تيار  وثانيها:  والإباحة.  واملنع،  والكراهة، 
الأفالطونية  الأخــالقــيــة  والفل�سفة  الدينية  القيم  بــني 
وهــو الـــذي �ساهم يف حتــويــل الــديــن الإ�ــســالمــي مــن دين 
عربي اإىل فل�سفة اأخالقية كونية، وجاء م�ستجيًبا لتو�سع 
من  �سخم  عدد  اإىل  وات�ساعها  الإ�سالمية  الإمرباطورية 
ق�سية  يحّول  روحاين  تيار  وثالثها:  والثقافات،  الأعــراق 

الأخالق اإىل املجال املعروف بالت�سّوف.
تاأ�سي�ض  ــادة  اإعـ م�ساألة  يف  اأركـــون  مــع  الكاتب  ويختلف 
اأّنه ينطلق  اأركون  الذي يرى  الإ�سالمي  الأخالقي  الفكر 
ــه ينطلق من  ــ اأّن ــداد يـــرى  ــذري لــكــن احلــ مــن الــنــقــد اجلــ
بع�ض »احلدو�ض املجددة«. فلقد كان حمور اخلالف حول 
دعائي  خطاب  اأنــه  اأركـــون  راآه  الــذي  عبده  حممد  خطاب 
احلد�ض  عن  عرّب  خطابه  اأّن  احلــداد  راأى  بينما  �سطحي، 
واأن الــفــكــر الإ�ــســالمــي لــو قــبــل بــتــطــويــرهــا لــتــو�ــســل اإىل 
اأركــون  وبح�سب  لأنــه  الأخــالقــيــة  للم�ساألة  مقبول  و�سع 
نف�سه يف كتابه »ق�سايا يف نقد العقل الديني« يويل اأهمية 
بالتوازي مع ح�سور اخليال  بل  للعقل وحده  لي�ض  بالغة 

وجموحه وات�ساعه اخلالق.
يــدور يف حلقة مفرغة  اأركـــون  اأّن منهج  ويــرى احلــداد 
ثم  الأخــالقــيــة  للم�ساألة  كحل  النقدي  املنهج  ي�سع  فهو 
النقدي  املنهج  لتطبيق  كعائق  القائم  الو�سع  حجة  ي�سع 
تاأ�سي�ض  اإعــادة  من  لبد  ثم  للتطبيق،  قابل  غري  باعتباره 
ا ليجد احلجج نف�سها متثل ان�سداًدا  الأخالق بالنقد اأي�سً

لآفاق احلل النهائي. 
به  اأركــون وحاول  به  الذي جاء  امل�سروع  اأّن  اعتقادي  يف 
الأ�سويل  والإ�سالمي  احلداثي  الغربي  التيارين  مغازلة 
اأي  باإعجاب  الأخالقية مل يحَظ  امل�ساألة  اأجل تفكيك  من 
نظام  بناء  ب�سعوبة  متعلقة  لأ�سباب  رمبــا  الفريقني  من 
التاريخية، ب�سبب قدا�سة  الن�سو�ض  اأخالقي عرب تفكيك 
احل�سارية  الــعــالقــة  ــاأزم  تـ ب�سبب  وثــانــًيــا  اأوًل  الــتــاريــخــي 
الـــغـــرب مـــار�ـــض على  اأّن  بــاعــتــبــار  الـــغـــرب والـــ�ـــســـرق؛  بـــني 
ال�ستعمار  اأ�سواأ حملة عنف عرب  املا�سيني  القرنني  مدى 
ــايل، فــحــروب ال�ــســتــعــمــار �ــســاهــمــت يف  والــتــو�ــســع الإمـــربيـ
باعتباره عدوا مرت�سدا، وهذا  الغرب  تاأ�سي�ض �سورة عن 
ت�سبثهم  مــن  وزاد  امل�سلمني  لـــدى  املــقــاومــة  مــوقــف  ــّزز  عـ
نقد  دون  عمليا  وممار�ستها  املتداولة  الأخالقية  بامل�سائل 
فاإّن م�ساءلة الأخالق فل�سفيا  العك�ض  ومتحي�ض، بل على 
هي �سورة من �سور الهدم للجانب ال�سلوكي من الأخالق، 
التي  املنهجية  الأدوات  ميتلك  ل  الإ�سالمي  اجلانب  لأّن 
�سنعها  يف  ي�سارك  مل  لأّنه  فل�سفيا،  لالأخالق  فهمه  تعزز 
والعلمية  الثقافية  الــثــورات  يف  الــكــربى  التحولت  اأثــنــاء 
النمطية  ال�سورة  اأوروبــا ف�سال عن خماوفه من هدم  يف 
اأخـــالق  اإىل  خ�سو�سيتها  ــول  وحتـ التقليدية  لــالأخــالق 

مم�سوخة من التجربة الغربية.

اأ�شماء ال�شام�شية

اإّن �سوؤال الأخالق الذي يحاول الكاتب حممد احلداد طرحه عرب مقاله يف جملة التفاهم »�سوؤال الأخالق يف الفكرالعربي املعا�سر، حممد اأركون منوذًجا« - واملن�سورة 
مبجلة » التفاهم«ميثل حماولة معاجلته باعتباره مت�سال بالفل�سفة ولي�ض بال�سلوك وح�سب، كما درجت كتب الأخالق على معاجلته، مدلاًل على الكثري من امل�سادر 
العربية القدمية واحلديثة التي انتقدت هذا املنحى يف املعاجلة، ويخ�س�ض احلداد املفكر واملوؤرخ حممد اأركون منوذًجا رئي�سيا يف تتبع امل�ساألة الأخالقية يف عالقتها 

بالرتاث واحلداثة يف اآن واحد.
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فبني م�ساري املعرفة )الفل�سفة والت�سوف( يناق�ض 
الباحث فيكتور الكك يف مقاله )من الإ�سراق اإىل 
احلكمة جممع م�ساري املعرفة( واملن�سورة مبجلة 
»التفاهم« العالقة بني الت�سوف والفل�سفة وحال 
-مذ  الإن�سانية  م�سرية  اإن  حيث  بينهما  الإن�سان 
هذين  يف  توزَّعت  اليوم-  حتَّى  واقعها  تعي  بداأت 
هني  الجتاهني؛ غري اأنَّ فئة من الآخذين بالتوجُّ
اأمًرا  هذا  ولي�ض  بينهما،  التوليف  اإىل  عمدت 
مبحاولت  الإن�سانية  تاريخ  حفل  فقد  ِبْدًعا؛ 
م�سار  اأّن  بالذكر  واجلدير  بينهما.  اجلمع 
حماولت  على  انطوى  الإ�سالمّي  العربي  الفكر 
وبني  خمتلفة،  فكريَّة  مذاهب  بني  وجمع  انتقاء 
الكندّي  حماولة  كانت  مذ  والدين،  الفل�سفة 
والفل�سفة  عامة-  -ب�سورة  الدين  بني  هـ(   2٥6(
الفل�سفة  يف  التوفيقّي  التيَّار  هذا  وتر�ّسخ  كذلك، 
الذي  هـ(   ٣٣٩( الفارابي  مع  الإ�سالميَّة  العربّية 
قال بوحدة الفل�سفة، فجمع بني راأيي احلكيمني: 
الذي  باملعنى  التوليف  اأنَّ  اإلَّ  واأر�سطو  اأفالطون 
دناه مل يكن ليتجّلى �سوى يف حكمة الإ�سراق  حدَّ
ال�سهروردّي،  الدين  �سهاب  ر�سومها  اأحيا  التي 
يحيى بن حب�ض )٥٨7 هـ( فُعرف بها، وُعرفت به 
يف لقبه »�سيخ الإ�سراق«، واأن�ساأ تقليًدا مميًَّزا حمل 
بالتوليف  املتاألِـّهون«،  »احلكماء  بعده  من  لواءَه 
ت�سمية جديدة  واإطالق  ف،  الفل�سفة والت�سوُّ بني 
جتمعهما هي »احلكمة«. ومن اأ�سهرهم: مريداماد 

وماّل �سدرا و�سواهما.
ولتعمق اأكرث يف العالقة بني الفل�سفة والت�سوف 
املادة،  من  هو  الذي  الإن�سان  تكوين  اإىل  نتطرق 
بعني  املكونات  هذه  اإىل  تنظر  فالفل�سفة  والروح، 
الفال�سفة  واأن  الروح،  على  وباأخرى  املادة،  على 
الروحية  ح�ساب  على  املادية  اإىل  جنحوا  الذين 

كانوا اأقرب اإىل الوجودية، واأن الإفراط يف م�ساألة 
الروحانيات اأي�سا يظهر يف فل�سفة الت�سوف، واإذا 
فاإن  العقل،  حدود  يف  نواظم  لها  الفل�سفة  كانت 
حرم  يف  ولكنه  العقل،  حدود  خارج  هو  الت�سوف 
املعقول، وما دامت الفل�سفة مل ت�سل اإىل حقيقة 
الروح ولن ت�سل، فاإن قوانني املنطق هي قوانني 
اأن  الدرا�سة  هذه  يف  يهمنا  ما  واأن  املاألوف  وعينا 
باجلانب  بات�سالها  تتميز  التي  ال�سريحة  نتلم�ض 
والزهد،  الت�سوف  اأ�سحاب  ومنها  الروحي، 
والذين يت�سامون عن كل فعل دينء، وهم مغالون 
يف العبادة، واأداء الفرائ�ض، ومن هنا جند الفرق 
العبادة  اأداء  فالتدين هو  والت�سوف،  التدين  بني 
القلب،  يف  اإ�سراق  هو  الت�سوف  بينما  واملنا�سك، 
وياأتي درجة متقدمة يف العبادة، ولي�ض ال�ستغناء 
احلياة  بوطاأة  يح�ض  بداأ  الذي  الإن�سان  اإّن  عنها. 
ح�ساب  على  الفو�سى  وحالت  املفرطة،  املادية 
وجمموعة  النبيلة،  الجتماعية  واملعايري  القيم 
التي  واملجتمع  الفرد  بني  والروابط  الأعراف، 
املعا�سرة  املادية  احلياة  واأخذته  بها،  يتحلى  كان 
حتقيق  اإىل  حاجة  يف  بات  يدري،  ل  حيث  من 
روحه  وي�سبع  عقله،  ير�سي  ما  واإىل  روحانيته، 
بداأ  التي  وطماأنينته  بنف�سه،  ثقته  اإليه  ويعيد 
من  فيها  وما  املادية،  احلياة  زحمة  يف  يفقدها 
وبهذا  والعقائدي،  الفكري،  ال�سراع  اأ�سكال 
انخراط  كان  فاإذا  اإن�سانيته.  الت�سوف  مع  يحقق 
الإن�سان يف احلياة املادية ب�سكل كامل، وابتعاده عن 
اإن�سانيته، ويجعله ينخرط  الروحية �سيفقده كل 
اإىل  ينقله  ما  فهذا  الأخرى،  للكائنات  �سرائح  يف 
الأ�سا�ض يف كل  ما ميكن ت�سميته بالتطرف، وهو 
املقابل  ويف  الأر�ض.  وجه  على  الإن�سانية  امل�ساكل 
والت�سوف  الزهد  حالت  يف  كثريا  املغالة  هناك 

التي قد تكون تطرفا عند ما ي�سبح هذا الت�سوف 
يف  وانخراط  العمل  عن  تقاع�ض  حالة  والزهد 
الواقع،  من  هروبا  لي�ض  وهو  الروحانيات،  عامل 
ولب�ض  زهدا  ولي�ض  فح�سب،  خلوة  اأو  انزواء،  ول 
ال�سوف فقط، واإمنا هو حماولة لالإن�سان للت�سلح 
احلياة  مواجهة  على  تعينه  جديدة  روحية  بقيم 
يواجه  حتى  النف�سي  التوازن  له  وحتقق  املادية، 
الت�سوف  ي�سبح  وبهذا  وم�سكالتها،  م�ساعبها 
لأ�سباب  الت�سّوف  ن�ساأ  فلقد  �سلبيا.  ل  اإيجابيا 
دينّية  توّجهات  الذوقّي  تياره  يف  وا�ستوعب  �سّتى 
وجوده  علـّة  اأنَّ  اإّل  كثرية؛  وفكرّية  واعتقادّية 
العقل  اأنَّ  لها  تبنّي  فئات  معاناة  كانت  الداخلّية 
الكون  وراء  الكامنة  احلقيقة  ك�سف  عن  عجز 
فاحلوا�ّض  ال�سريازّي.  حافظ  يقول  كما  واملكان، 
والإدراك احل�ّسي وال�ستدللت املنطقّية واملبادئ 
العقلّية مل تك�سف ال�ّسرت عن لغز الوجود. عندئذ 
وبان  واإلهامه،  القلب  اإىل  الفئات  تلك  توجّهت 
الدنيا  عالئق  من  حترّر  -اإذا  الإن�سان  اأنَّ  لها 
وت�سفية  النف�ض  تزكية  اإىل  وبادر  املح�سو�سة، 
جذب  حلظة  -يف  يت�سل  اأن  ميكنه  منه-  الباطن 
اأو احلّق، تعاىل وتبارك،  ُعلـْوية- بالوجود املطلق 

وذلك عن طريق الك�سف وال�سهود.
وقف  �ستـّى  واألغاًزا  كثرية  اأ�سراًرا  اأن  نوؤكد  ختاما 
فبادرت  ياتها،  مَعمَّ حّل  عن  عاجًزا  دونها  عقلنا 
اأخرى  بو�سيلة  اإىل احلْد�ض  الإن�سانية  �سفوة من 
تك�سف الغطاء عنها، فاكت�سفوا طاقة القلب التي 
مو�سول  و�سلوك«  »�سري  خّط  يف  هت  ُوجِّ هي  اإن 
جبل  يف  العنقاء  وكَر  باأ�سحابها  بلغت  الأنفا�ض، 
القاف، حيث نعاين اأنف�سنا على حقيقتها يف مراآة 
ُعْلويَّة. هذا هو م�سار » اأ�سحاب القلوب«، يف مقابل 

نظر اأ�سحاب العقول.ء

احلكماء و  العالقة بني الفل�شفة والت�شوف
اأم كلثوم الفار�شية

ما من �سكٍّ يف اأّن العقل ينبغي اأن يكون رائدنا اإىل اإدراك ما يحيط بنا من عامل املح�سو�سات وما وراَءه من املعقولت، واإدراك اأنف�سـِنا وموقعنا يف الكون. 
�ساِت التي جعلتها الإن�سانية يف اأعلى ِعليِّني؛ لأّنه و�سيلتنا اإىل املعرفة. ولكننا وبا�ستخدام عقولنا ي�سعب  ماً على عقلنا يتدبَّره حتَّى املقدَّ ولي�ض من �سيء حمرَّ
علينا اأن ن�سع خطا ناظما بني املت�سوف الذي يعتمد على الإ�سارات، وبني املنطق الذي ي�سعه العقل مبا ي�سمى الفل�سفة التي تدلل على الق�سايا بالرباهني، 
والأدلة العقلية، فالأول يعتمد على العاطفة اأما الثاين فيعتمد على العقل، فكالهما ل ينف�سالن عن حياة الإن�سان، وتدل كل البحوث والدرا�سات التي 
طرقت هذا املجال باأّن الفل�سفة تو�سل اإىل نهاية الطريق يف العلوم بال�ستناد اإىل طرق العقل ومعايريه، ولكنها ل ت�ستطيع اأن جتيبك عن علوم، وجمالت 
اأخرى يف جمال الت�سّوف وحالت الإ�سراق التي ل ميكن الإف�ساح عنها اإل باملجاهدة، فهي بال �سك ل تخ�سع ملعايري حمددة وطرق خا�سة يف نظرتها للحياة.

nkha008@gmail.com
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اأ�ـــســـار الــكــاتــب اإىل اأن هــنــالــك حتـــولت مــهــمــة بــعــد وفــاة 
الن�سو�ض  تلك  اأن  وهــي  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  الر�سول 
اأ�سا�سية  كمرجعية  الــكــرمي  النبي  مــن  امل�ستمدة  املــقــد�ــســة، 
وحيدة مت�سلة بالوحي، مل تعد قادرة بعد وفاته على فر�ض 
وال�سيا�سية،  الجتماعية  الإ�سكاليات  كافة  على  �سيطرتها 
املرجعية  يعد  -الـــذي  الــقــراآين  الن�ض  عمومية  ب�سبب  اإمــا 
واملتغريات  الب�سرية  ال�سراعات  ف�سل  على  القادرة  الوحيدة 
يعالج  مقد�ض  ن�ض  وجـــود  عــدم  ب�سبب  ــا  واإمـ الجــتــمــاعــيــة- 
ال�سبب،  ولهذا  الإ�سالمي.  املجتمع  على  الطارئة  امل�سكالت 
يفعلها  كان  التي  النبوية  املمار�سات  فهم  اإىل  امل�سلمون  جلاأ 
»بعلم احلديث«. ومن  النبي يف حياته، وهو ما عرف لحقا 
وجهة نظري اأنَّ ال�سبب لي�ض يف عدم وجود ن�ض مبا�سر لأي 
ق�سية كانت، بل ب�سبب توجه امل�سلمون اإىل الأحاديث النبوية 
التي بال�سك من �سمنها اأحاديث �سعيفة مل ت�سح عن النبي 
الكرمي. ويرى الكاتب اأن الن�ض املقد�ض اأ�سبح بعد الر�سول 
اأفرزتها  -�سلى اهلل عليه و�سلم- مفككا بني عقليات متعددة 
الظروف التاريخية التي كان يعي�ض فيها املجتمع الإ�سالمي 
التاريخي:  امل�سكل  ن�ساأ  هنا،  ومن  الهجري.  الأول  القرن  يف 
كيف نفهم الن�ض؟ اإن هذه الإ�سكاليات تربز ب�سورة وا�سحة 
اأ�س�ست  التي  الكربى،  بالفتنة  املتعلق  التاريخي  احلــدث  يف 
م�سرحا من الأحداث التاريخية الكربى يف القرن الهجري 
ومـــا بــعــد؛ حــيــث حـــاول املــ�ــســلــمــون عـــالج اإ�ــســكــالــيــات الفتنة 
بالقوة  تطبيقه  وحمــاولــة  املــقــد�ــض  الن�ض  بــتــاأويــل  الــكــربى 
عــلــى املــتــغــريات الجــتــمــاعــيــة والــ�ــســيــا�ــســيــة، تــوؤ�ــســ�ــســهــا تلك 
والإمام علي  ابن عبا�ض  التي حدثت بني  الدينية  املناظرات 
الكاتب فكرة  �سرح  اأخــرى.  ناحية  ناحية، واخلــوارج من  من 
التاأويل، وكيف مت من خاللها ا�ستنطاق الن�ض مبا يتنا�سب 
املعاين  تفريغ  عن  عبارة  فالتاأويل  التاريخية؛  اللحظة  مع 
التي  املادية  املتغريات  على  واإ�سقاطها  الن�ض،  يحملها  التي 

ن�سميها اليوم احلدث التاريخي.
الالهوتية  امل�سائل  يف  املقد�ض  للن�ض  امل�سلمني  فهم  تاأثر 
بــالــظــرف الــتــاريــخــي الــــذي نــ�ــســاأت فــيــه، فــلــم يــكــن فهمهم 

لــلــنــ�ــض بــريــئــا مـــن الــ�ــســراعــات الــ�ــســيــا�ــســيــة والــديــنــيــة الــتــي 
منظومة  نــقــراأ  اأن  اإذن  ينبغي  الــكــالمــيــة،  املــدار�ــض  تعي�سها 
الالهوتي  العقل  اأنتجها  م�سائل  باعتبارها  الكالمي؛  العلم 
�سياقات  ثالثة  ال�سيا�سي.  الجتماعي  احلــدث  انفعال  اأثناء 
تــاريــخــيــة اأ�ــســهــمــت يف ر�ــســم حمـــددات الــالهــوت الإ�ــســالمــي؛ 
اأولها: ال�سروط املو�سوعية التي اأطرت الزمان واملكان الذي 
ال�سياقات  ثم  ومن  الأر�ــض،  اإىل  ال�سماء  من  الن�ض  فيه  نزل 
املمار�سات  اأفــرزت  التي  وال�سيا�سية  الجتماعية  التاريخية 
الــنــبــويــة لــلــنــ�ــض يف مــرحــلــة الـــر�ـــســـالـــة، وهـــنـــالـــك الــ�ــســرط 
الــتــاريــخــي الـــذي اأنــتــج جميع الإ�ــســكــالــيــات الــكــالمــيــة اأثــنــاء 
با�سم  املقد�سة  احلــرب  فيها  راجــت  التي  التاريخية  املرحلة 
هذه  يف  احلقيقي  الــفــاعــل  لأن  اأنف�سهم؛  امل�سلمني  بــني  اهلل 
املرحلة هي التناق�سات الأر�سية املت�سلة بُعمق ال�سطرابات 
الــ�ــســيــا�ــســيــة؛ فــمــثــالــيــة الــنــ�ــض مل جتــد لــهــا مــ�ــســاحــة وا�ــســعــة 

لتق�سي على ا�سطرابات الأر�ض والإن�سان.
منظومتها  لبناء  العنف  اإىل  جلــاأت  الكالمية  املــدار�ــض  اإن 
الــقــراآن؛  خلق  م�ساألة  يف  ا  جــدًّ وا�سحا  ذلــك  وكــان  الكالمية، 
بل وحتى قبل ذلك يف منت�سف القرن الأول الهجري؛ حيث 
الالهوتية  واملــراتــب  املــوؤمــن  ماهية  حــول  الــكــالمــي  اجلـــدل 
تــارة  م�سلم  اأخـــرى،  وفا�سق  مــرة  مــوؤمــن  ب�سياجها؛  ت�سيجه 
الكاتب  اأو�سح  وقد  اأخــرى.  وتقي  زنديق مرة  اأخــرى،  وكافر 
اإمــا  الــكــالم  الــديــنــي يف منظومة علم  الــ�ــســراع  مــرتــكــزات  اأن 
نــتــاج خــلــط بــني الــعــقــيــدة اجلــدلــيــة كمنتج بــ�ــســري والــوحــي 
اأو العالمة )الن�ض(  الرمز )الوحي(  اأي بني  كرمز �سماوي، 
ال�سيا�سي  بــني  نــتــاج خلط  اأو  )الإنــ�ــســان(،  الأر�ــســي  والــكــائــن 
اأي بني الوقائع الب�سرية -كحدث  والديني كمقاربة بنيوية؛ 
اجتماعي/�سيا�سي اأ�سهم كثريا يف ظهور الإ�سكاليات الكالمية 
-وبني الن�ض املقد�ض كرمز �سماوي قبل حراكه الأر�سي. اإن 
قا�سرا  يعد  التاريخي  ال�سياق  عن  بعيدا  الكالم  علم  درا�سة 
والجتماعية  ال�سيا�سية  املتغريات  لأن  املعا�سر؛  الــوقــت  يف 
والدينية التي حدثت يف القرون الثالثة الأوىل كان لها دور 

كبري يف اإعادة فهم الن�ض املقد�ض من جديد.

عمقا  مُيثل  الــذي  الإبا�سية  لهــوت  عن  الكاتب  حتــدث 
درا�ــســة حقل  اإىل  الأكــادميــيــة؛ لأنــهــا تنتمي  الــدرا�ــســات  يف 
القرون  يف  الإ�سالمي  ال�سيا�سي  التاأ�سي�ض  حقول  من  مهم 
من  مهما  جــزءا  ي�سكل  الــذي  املحكِّمة،  فكر  وهــو  الأوىل، 
هذا  اأهمية  تكمن  ال�سيا�سي.  الإ�سالم  يف  املعار�سة  اأ�سكال 
التاريخية  املرحلة  هــذه  ك�سف  يف  الإ�سالميات  مــن  الــنــوع 
ال�سماء يف عهد  املقد�ض من  الن�ض  انتقل فيها  التي  املهمة 
بــعــد وفــاتــه  الأر�ــــض  اإىل  و�ــســلــم-  الــنــبــي -�ــســلــى اهلل عليه 
بها  ينادي  كــان  التي  الدينية  املــبــادئ  كل  اأنَّ  اأي  مبا�سرة؛ 
لإعادة  قابلة  مادة  اإىل  وفاته  بعد  ال�سماوي حتولت  الرمز 
و�سياقات  يتنا�سب  مبا  والبناء،  والتفكيك  والتاأويل  الفهم 
ــادت  املــجــتــمــع الــتــاريــخــيــة الــتــي يــتــحــرك فــيــهــا. لــهــذا؛ اأعــ
قــراءة  الــكــربى  الفتنة  اأحــــداث  بــعــد  ال�سيا�سية  احلــركــات 
لت�سكل  ال�سيا�سية  بال�سلطة  املتعلقة  املقد�سة  الن�سو�ض 

فيما بعد ما عرف بالإ�سالم ال�سيا�سي.
لهم  بـــاأن  املعتزلة  عــن  خــا�ــض  ب�سكل  الإبــا�ــســيــة  ويتميز 
فهم  الــكــالم؛  لعلم  فهمهم  يف  اأ�سهمت  تاريخية  مرجعية 
من املدار�ض الكالمية التي مار�ست الن�سال ال�سيا�سي �سد 
الكالمية  الإ�سكاليات  بع�ض  فــاإن  لهذا  املــركــزيــة،  الــدولــة 
فقط؛  املقد�ض  الن�ض  من  مرجعيتها  ت�ستمد  ل  للخوارج 
عثمان  مقتل  يف  تتمثل  تاريخية/�سيا�سية  مرجعية  لها  بل 
ــن ثـــم يف اأحـــــداث الــفــتــنــة الـــكـــربى، وبــعــده  بـــن عـــفـــان، ومـ
خا�ض،  ب�سكل  الإ�ــســالمــيــة  املــركــزيــة  الــدولــة  مــن  موقفهم 
كالميا  معرفيا  وعيا  �سكلت  التاريخية  الأحــداث  هذه  كل 
اأثرت  ب�سكل خا�ض،  والإبا�سية  ب�سكل عام،  للخوارج  خا�سا 

يف فهمهم للن�ض القراآين.
ـــُروَن اْلـــُقـــْراآن  واأخــــريا.. يــقــول اهلل تــعــاىل: »اأََفــــاَل َيـــَتـــَدَبّ
َكِثرًيا«  ِاْخِتاَلًفا  ِفيِه  َلــَوَجــُدوا  اهلَلّ  َغــرْي  ِعْند  ِمــْن  َكــاَن  ــْو  َوَل
على  اعتمدوا  وقع حينما  امل�سلمني  اختالف  )الن�ساء:٨2(، 
الكرمي،  الــقــراآن  على  يعتمدوا  ومل  نهجهم،  يف  الــروايــات 
بغ�ض النظر عن عمومية الن�ض القراآين كما اأ�سار الكاتب.

الأحداث التاريخية وجدليات الن�ض
�شلطان املكتومي

اإن الدار�ض يف تاريخ الفكر الإ�سالمي، خ�سو�سا يف القرون الثالثة الأوىل، يجد انفعاَل احلراك الجتماعي بالن�ض املقد�ض؛ فاملجتمع الإ�سالمي تفاعل 
كثريا مع الن�ض املقد�ض يف هذه املرحلة التاريخية؛ ليعالج املتغريات الجتماعية وال�سيا�سية والدينية التي كانوا يواجهونها؛ حيث تعد هذه املرحلة من اأهم 
مراحل التاريخ، التي وجد امل�سلمون فيها اأنف�سهم يف مواجهة مبا�سرة مع الن�ض دون الرجوع اإىل النبي، ولأنها ثانيا تعد من اأهم املراحل التاريخية التي 
تاأ�س�ست فيها احلركات ال�سيا�سية والفرق املذهبية ومن ثم املدار�ض الكالمية. وقد كتب اأحمد الإ�سماعيلي على �سفحات جملة »التفاهم« مقال حمل عنوان 

»الن�ض والأر�ض وجدليات العالئق: علم الكالم الإبا�سي منوذجا«.
بعد وفاة الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- حدثت تغريات اجتماعية و�سيا�سية؛ مما دفع امل�سلمني لإعادة قراءة الن�ض املقد�ض من جديد؛ حيث طرحوا لأول 
مرة اإ�سكاليات اخلالفة التي مل جتد لها مرجعية وا�سحة، ل يف الن�ض القراآين ول يف الفرتة الزمنية التي عا�سها الر�سول الكرمي؛ بحيث اأ�سبحت اإ�سكاليات 
الإمامة اخلطوة الأوىل التي وجد فيها امل�سلمون اأنف�سهم دون ات�سال مبا�سر مع الوحي يف فهم الإ�سالم، كما وجدوا اأنف�سهم مبا�سرة اأمام فهم معاين الن�ض 

القراآين.

sultan.almaktomi@hotmail.com
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اإ�شالم ال�شيف والتجديف على التاريخ

مع  قطعت  معهودة،  غري  اجتماعية  م�سلكّيات  توّفر  اأ�سهم 
التمّدد  ذلــك  ت�سيري  يف  واملغلوب  الغالب  بــني  العالقة  معتاد 
احلــثــيــث لــالإ�ــســالم؛ حــيــث اأتــاحــت املــ�ــســلــكــيــات املــ�ــســتــجــّدة حــقَّ 
التواجد لأهل الكتاب من يهود ون�سارى، ثم يف مرحلة لحقة 
وجمو�ض،  �سابئة  من  الكتابي  �سبه  لت�سمل  التجربة  امــتــّدت 
ويذهب  حينها.  الديني  التمازج  عرفت  عــّدة  اأم�سارا  لتغّطي 
يف  امل�سلمني  حالف  الــذي  النجاح  ذلــك  تعليل  يف  لوي�ض  برنار 
بداية تاريخهم يف كتابه: »اليهود يف العامل الإ�سالمي« اإىل اأنه 
الدولة  مقاليد  توّلوا  ممن  امل�سلمني  العرب  الــولة  اإىل  عائد 
�سعوا  �سابقيهم؛ بل على خالفهم  اأخطاء  الوليدة ومل يكّرروا 

اإىل مراعاة مبداأ التعددية.
الإ�سالم من �سمان  اأقــّره  الذي  التعارف  مبداأ  فقد جاء يف 
فاق  ما  امل�سلمة  غري  واجلماعات  لــالأفــراد  والكرامة  احلرية 
اأتباع  من  كثريين  خــروج  مّثل  لذلك  الأديـــان،  من  غــريه  فيه 
احلكم  كنف  اإىل  امل�سيحية  ال�سيطرة  من  ال�سرقية  الكنائ�ض 
ارتفع  اأو�ساعهم،  يف  ال�سعة  اإىل  ال�سيق  من  حتّوًل  الإ�سالمي 
معه �سقف احلرية الدينية، مبا مل ي�سهدوا له مثياًل يف �سابق 
عــهــدهــم، فــفــي بــدايــة الــفــتــح الإ�ــســالمــي، حــني اأعــطــى عمرو 
م�سر،  كنائ�ض  اأمــر  ووله  بنيامني  لالأنبا  الأمــان  العا�ض  بن 
امل�سيحي  التعاي�ض  �سهد  عــنــه،  البيزنطي  التهديد  رفــع  بعد 
ولــهــذا ل ميكن  الــتــقــارب،  مــن  مــتــقــّدمــاً  الإ�ــســالمــي م�ستوى 
العرب  امل�سلمني وامل�سيحيني  احلديث عن مواجهة كربى بني 
ل  امل�سادر  اأنَّ  كما  اليهود،  ومــع  قري�ض  مع  ملواجهتهم  مثيلة 
اأن يكون امل�سيحيون العرب بادروا بالهجوم على  تذكر اإطالقاً 
ا�سرتاك  مــا ذكــر مــن  املــواقــع، عــدا  اأي موقع مــن  امل�سلمني يف 
ال�سام يف الإعداد حلملة الروم على  امل�سيحيني العرب بجنوب 

امل�سلمني قبيل تبوك، وهي حملة مل تقع.
ولــعــل بــقــاء الــعــديــد مــن املــلــل داخـــل الــعــامل الــعــربــي حتى 
الجتماعي،  املــبــداأ  ذلــك  �سريان  جــراء  هــو  احلا�سر  تاريخنا 
وال�سيء الالفت يف املوقف القراآين اأّنه - رغم اإقراره مبا عليه 
لالأحكام،  وتعطيل  واإخــفــاء  وف�ساد،  وانــحــراف  زيــغ  الآخــر من 
�سمح   - النتقادات  من  �سابهها  ومــا  بالباطل،  للحق  واإلبا�ض 
درجــات  على  جــاء  واإن  الجــتــمــاعــي،  الف�ساء  داخـــل  بــتــواجــده 
ــر الـــذي مل تــتــال�ــض مــعــه تــلــك اجلــمــاعــات ومل  ومــراتــب الأمــ
تــنــدثــر، بــل �سهدت تــطــورات يف املــجــالــني الــديــنــي والــدنــيــوي، 

اأن  لليهودية  كــان  مــا  الإ�ــســالم  مــع  الثقايف  التبادل  دون  فمن 
امل�سوؤولني  ول  واملوظفني،  والأطــبــاء  العلماء  من  كثرياً  تنتج 
الإداريني واملكّلفني على اخلزينة، بل مع تراجع الإ�سالم - يف 
خفوتاً  لليهودية  اخلالقة  القوة  �سهدت   - ع�سر  الثاين  القرن 

اأي�ساً.
وجد  الكني�سة،  �سطوة  ا�ــســتــدت  حــني  الــو�ــســيــط،  الع�سر  يف 
يف  كبريين  وحــافــزاً  �ــســنــداً  امل�سيحية  يف  الــالهــوتــي  النــغــالق 
 - اليهود  �سياق حديثه عن  - يف  ذهــب  الــذي  الأكــويــنــي،  توما 
اإىل م�سروعية �سلبهم مقدرات عي�سهم، مبا اأّنهم خدم املجتمع 
بال�ستحواذ  جرماً  تقرتف  ل  الكني�سة  اأنَّ  معترباً  امل�سيحي، 
على اأمتعتهم وثرواتهم، وعلى خالف هذا النغالق الالهوتي 
يف امل�سيحية، يذهب الالهوتي هان�ض كوجن اإىل » توفر تراتيب 
واجلماعات  الأفــراد  حقوق  �سمنت  الإ�سالمي،  احلكم  ظل  يف 
قابلها  العامة،  الت�سريعية  والقواعد  ال�سوابط  خمتلف  رغم 
يف الدولة البيزنطية - ومنذ اأفول نظام الت�سريع الروماين - 

ت�سريع مناه�ض ب�سكل وا�سح لليهود«.
يــقــول بـــرنـــار لــويــ�ــض يف مــعــر�ــض تــعــلــيــقــه عــلــى الــ�ــســوابــط 
الكتاب  اأهــل  يف  العزيز  عبد  بن  عمر  اأعــدهــا  التي  الإ�سالمية 
والتي كانت جمحفة ومهينة كنهيهم عن ركوب اخليل، واإر�ساء 
م�ساكنهم مبا  ت�سّيد  باأن  ال�سماح  وعدم  اأزيائهم،  على  �سوابط 
»جممل  اأي�ساً:  عبادتهم  دور  ول  امل�سلمني  م�ساكن  فوق  يعلو 
تلك القيود ذو طابع اجتماعي ورمزي ل غري، ولي�ض له طابع 
علمي نافذ، ال�سيء الوحيد الذي كان يرهق الذمي هو الإلزام 
اأعلى، وهو نظام متييز  بدفع �سريبة  املايل؛ حيث كان ملزماً 
اإمــرباطــوريــات �سابقة على  الــدولــة الإ�ــســالمــيــة عــن  تــوارثــتــه 

غرار فار�ض وبيزنطة«.
بــ�ــســكــٍل عـــام، ثــمــة مــوقــف �ــســائــع يف الــغــرب عــن الــفــتــوحــات 
�سعوب  اأ�ــســلــمــة  واأنَّ  غـــري،  ل  بال�سيف  غـــزو  ــهــا  اأّن الإ�ــســالمــيــة 
املــغــرب واملــ�ــســرق متــت غــ�ــســبــاً وقـــهـــراً، يف حــني تــلــك الــقــراءة 
التاريخ  �سفحات  تفح�سنا  فلو  التاريخية،  الدعامات  تعوزها 
اأكرث  اأنَّ اجلزية كانت  لتبنّي  ناحية براغماتية  الإ�سالمي من 
املوقف  ذلــك  اإلــيــه، جـــراء  الهــتــداء  للدين اجلــديــد مــن  نفعاً 
املــتــجــذر، غــالــبــاً مــا جتــد الــتــجــربــة الإ�ــســالمــيــة الــتــاريــخــيــة يف 
بامل�سيحية  عالقتها  يف  �سيما  ول   - الأخرى  بالأديان  عالقتها 
-  انــتــقــاداً مــن الـــغـــرب. واحلــقــيــقــة اأنَّ ذلـــك النــتــقــاد تــعــوزه 

التاريخي؛  اإطــارهــا  �سمن  للم�ساألة  نظرنا  ما  اإذا  املو�سوعية 
ع�سرها  بتجارب  مقارنة   - ت�ساهى  ل  الإ�سالمية  فالتجربة 
يف  جانب  فهناك  ت�سريعية،  اأ�سول  اإىل  ا�ستنادها  حيث  من    -
تاريخية  جتربة  تع�سده  الآخر،  ا�ستيعاب  يف  متاأ�سل  الإ�سالم 
وفــقــت يف الــعــديــد مــن املــنــا�ــســبــات وخــابــت يف غــريهــا، فبع�ض 
جوهر  مــن  نابعة  لي�ست  الديني  لــالآخــر  الفقهية  الإلــزامــات 
الفقيه  يلغ  فلم  اجتماعية،  اإمـــالءات  جــراء  تــاأّتــت  بــل  الــديــن، 
هام�ض  تقلي�ض  على  عمل  بل  التواجد؛  يف  الديني  الآخر  حقَّ 
اإ�ــســالمــيــة قد  حــرّيــتــه، ولــذلــك يــنــدر اأن جتــد مــدر�ــســة فقهية 
ال�سغوطات عليه  تفاوتت  واإن  التواجد،  الآخر يف  غمطت حق 

من فقيه اإىل غريه.
لقد بات امل�سلك الذي �سلكه الإ�سالم للمغاير الديني - عرب 
»التعددية  عليه  نطلق  اأن  ميكن  والذي  والحت�سان،  التعارف 
الدينية« يف مقابل »التعددية الثقافية« املطلوبة اليوم - هدفاً 
ثمة  الأمــر  حقيقة  ويف  احلــايل،  الزمن  يف  ومن�سوداً  حمــمــوداً 
�سميناه  الــذي   - الإ�سالمي  التعارف  مفهوم  بني  لفت  تقارب 
اأو  الثقافية  الــتــعــدديــة  ومــفــهــوم   - الدينية  الــتــعــدديــة  ــوزاً  جتـ
يهدف  اإذ  نف�سه؛  املق�سد  يف  ا�سرتاكهما   جــراء  احلــ�ــســاريــة؛ 
الإن�ساين،  الأفق  اجتماعي منفتٍح على  بناء وفاق  اإىل  كالهما 

خاٍل من الغلبة والت�سّلط ويراعي اخل�سو�سّيات.
انتقادات عدة  توجهت  اأن  بعد  اإّنــه  القول،  اخلتام، ميكن  يف 
العزة  اأخذته  الذي  الغرب  اأدمنها  التي  احل�سارية  للمركزية 
بات  واملعنوي،  املــادي  تفّوقه  جــّراء  وريــادتــه؛  ب�سطوته  طوياًل 
مــطــلــب تــكــريــ�ــض الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة بــني مــكــّونــاتــه الدينية 
التجربة  وهذه  من�سوداً.  املتنّوعة هدفاً  واحل�سارية  والعرقية 
بالتحديد-  والأوروبـــي  الغربي،  الف�ساء  يف  للتعّدد  الداعية 
اأحــ�ــســان الدين  تــزال رهــن الخــتــبــار -  مل تن�ساأ يف  والــتــي ل 
حدٍّ  كو�سع  اأ�سا�ساً  قامت  بل  منه،  بدعٍم  اأو  الغالب  امل�سيحي 
يجعل  ما  وهو  الجتماعي،  الف�ساء  ولحتكار  فيه  للواحدية 
فتلك  الإ�سالمية،  التجربة  عن  بّيناً  اختالفاً  خمتلفاً  ال�سياق 
الإ�سالمية يف خ�سو�سيتها،  التجربة  اإىل  املتوجهة  النتقادات 
اأو امل�سقطة عليها جراء جتارب غريها، ينبغي اأن تكون حافزاً 
دوؤوبــة  مراجعة  مــع  الإ�سالمية  لالأ�سول  دائــم  ا�ستلهام  على 

التاريخية.  للتجربة 

ب�شام الكلباين

تكرث الت�ساوؤلت يف الدرا�سات الغربية حول العوامل اخلفية وراء �سرعة انت�سار الإ�سالم اإبَّان عهده الأول، دون توّفر اإجابة �سافية لذلك الت�ساوؤل، وهو ما يدل على عدم 
الإقناع بالتعديالت املعرو�سة، ومن جهة اأخرى ل ميكن اإخفاء اأنَّ معظم تلك التعليالت ترّجح كون اأنَّ الإ�سالم هو تاريخ ال�سيف، وتلك خال�سة هي اأقرب اإىل الظنَّ 

منها اإىل اليقني.
يذكر الكاتب التون�سي عز الدين عناية يف مقالته مبجلة »التفاهم« واملعنونة بـ »الإ�سالم يف الديانات الإبراهيمية بني التعارف القراآين والتجربة التاريخية« اأنَّ تلك 
اخلال�سة - التي طاملا وجدت رواجاً بني رجالت الكني�سة وجحافل امل�ست�سرقني - ي�سعب اأن تف�سر الكت�ساح الوا�سع الذي �سهده الإ�سالم، اإذ يبدو التف�سري التاريخي 

الجتماعي الأقدر على الإجابة على ذلك الت�ساوؤل بعد تبنّي حمدودية »تف�سريات الغزو«.

bassam.alkalbani@aiesec.net
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هذا املقال، الذي تهب منه ن�سائم �سوفية، نحن يف اأم�ض 
الكم  بهذا  عقولنا  لي�سلب  اليوم  �سالمه  اإىل  احلاجة 
الإميان  الذي يخلقه  والن�سجام  وال�سكينة  الهدوء  من 
النور�سي.  �سعيد  الإمام  نظر  وجهة  من  النف�ض  يف 
ولكن كيف ندافع عن الإميان ال�سويف الذي يعرب عنه 
النور�سي اأمام الإميان العام الذي يرى فيه اإمياناً ناق�ساً 
اأمام كل جملة يف هذا  الأ�سئلة كثرية وتزداد  وم�سوهاً؟ 
�سورة  تقابلها  فيه  م�ساملة  جملة  كل  لأن  امل�سامل  املقال 
دامية من قلب واقعنا الإ�سالمي. فكيف ن�ستطيع فهم 
وا�ستيعاب مقال كهذا اليوم دون فهم ال�سياق التاريخي 
الذي مّر به كاتبه؟ من هذا املنطلق عمدت اأن اأقدم يف 
ومتى  النور�سي  الإمام  عن  خمت�سرة  خلفية  اإىل  البدء 

قام بكتابة هذه الر�سائل. 
الإمام النور�شي من اجلهاد اإىل الت�شوف 

لَقب الإمام نف�سه يف مرحلة كتابة هذه الر�سائل بـ »�سعيد 
اجلديد« �سبقتها بالطبع مرحلة »�سعيد القدمي«. فاأّما 
التي بداأت مبولده  املرحلة  �سعيد القدمي: فقد كان يف 
عام 1٨7٣ وانتهت باإقامته مبدينة بارل عام 1٩26 وقد 
امتازت هذه املرحلة بالعملية؛ ففيها اأعد النور�سي العدة 
ل�سحذ همم اأتباعه للجهاد. فهذا الإمام الرتكي عاي�ض 
اأزمة مر�ض اخلالفة الإ�سالمية، وتكالب الطامعني من 
حولها من اخلارج واأ�سحاب الفكر الغربي من الداخل 
وقد  جمهورية؛  اإىل  اخلالفة  حتويل  اإىل  �سعوا  الذين 
اخلالفة  يف  التحول  هذا  اأّن  غري  اأرادوا،  ما  لهم  كان 
اأخرية  مقاومة  هناك  كانت  بل  �سل�ساً  يكن  مل  الرتكية 
لكيان الرجل املري�ض. وممن قاموا بهذا التحول بالفكر 

وال�سالح كان الإمام النور�سي.
�سعيد  اإىل  القدمي  �سعيد  حتول  املرحلة  هذه  عقب 
هذه  يف  و1٩4٩م(.  )1٩2٩م  بني  ا�ستمرت  وقد  اجلديد 
اإىل  اخلالفة  من  تركيا  فيها  حتولت  التي  املرحلة 
اإىل احلكم العلماين، قام  اجلمهورية ومن حكم الدين 
الع�سيان  يف  ل�سلوعه  النور�سي  بنفي  كمال  م�سطفى 
ي�سدرها.  كان  التي  والفتاوى  باجلهاد  الدولة  �سد 
ف�سدر قرار نفيه اإىل اإ�سربطة ثم اإىل قرية نائية ا�سمها 
بارلة وهنا �سمى نف�سه بـ )�سعيد اجلديد(. وهناك حتول 

النور�سي من املنا�سل ال�سر�ض اإىل املعتكف امل�سامل فتفرغ 
للكتابة واأ�سهر ما كتبه كان ر�سائل النور التي �ساأحتدث 

عنها هنا. 
الإميان ودوره يف الن�شجام مع الكون ونبذ ال�شراع 
يقول الكاتب اإّن الإمام النور�سي كان يوؤمن بدور الإميان 
يف جعل الإن�سان من�سجماً مع الطبيعة وما حتويه من 
كائنات. فالإن�سان املوؤمن ل يرى يف بقية الكائنات التي 
يد  ومتد  ت�ساعده  اأخوية  كائنات  �سوى  الكون  ت�ساركه 
العون له وهو اأي�ساً يبادلها بذات العون. فالتكافلية هي 
انتباهي  �سد  ببع�سها. ما  الكون  ما تربط مكونات هذا 
الغرب يف  اأّن  ال�ساأن  الكاتب يف هذا  وا�ستغرابي يف كالم 
الأفكار  ب�سبب  بال�سراع  الكون  مكونات  يقابل  املقابل 
ول  التطور(!  )نظرية  واأولها  ت�سريه  التي  الهدامة 
ويكتفي  ال�ساأن  هذا  يف  �سرحاً  اأو  تف�سياًل  الكاتب  يذكر 
واحلروب  ال�ستعمار  اإّن  يقول  فالكاتب  التهم؛  ب�سرد 
العاملية والت�سحر والتلوث كلها ناجته من نظام العقل 
اأّن  اأرى  و�سخ�سياَ  ومكوناته!  الكون  مع  املختل  الغربي 
نفع  كل  يف  �سوياً  �ساهما  امل�سلم  والعقل  الغربي  العقل 
للكون ويف كل �سرر اأي�ساً. ول اأفهم هذه التربئة العمياء 
للعقل امل�سلم بينما نرى يف الواقع ال�سراعات الدموية 
اإىل  العربية والتي ميتد حقدها  املنطقة  التي ت�سهدها 
من  كالنتقام  تربيرات  حتمل  وهي  الغربية  الأرا�سي 
الغرب و�سا�ساتهم بهيئة اإرهاب غا�سم ل يفرق بني طفل 
من  نترباأ  اأن  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  فال  و�سيخ. 
تلك العقول التي تّدعي اأّنها تنتمي لالإ�سالم واإن كانت 
اأ�ساءت فهمه. احلاجة احلقيقة يف فهم ما جرى لتلك 

العقول لتكون ماهي عليه اليوم.
نبذ  على  ت�شاعدان  املعرفة  ون�شبية  حمدودية 

العنف
يف هذا يقول الكاتب اإّن الإمام النور�سي ي�سدد على نق�ض 
والعقلي  البدين  وق�سوره  قدرته  وحمدودية  الإن�سان 
اأمام هذا الكون، الأمر الذي يجعل املوؤمن بهذه القدرة 
التي  املكونات  مع  توافقية  حالة  يف  يعي�ض  املحدودية 
حوله فال ي�سعى اإىل ن�سر ال�سر واإمّنا اإىل اإ�سالح نف�سه 
الإن�سان  النور�سي  يخاطب  هذا  ويف  القا�سرة.  وذاته 

تنطفئ،  دقيقة  مثل  قليل  اإل  العمر  من  »له  قائاًل: 
ولي�ض له من ال�سعور اإل ملعة تزول، ولي�ض له من املكان 

اإل مقدار قرب..! وله من العجز مال يحد«. 
النور�سي  ح�سب  الإن�سان  قدرات  مبحدودية  والإميان 
والعنف  ال�سراع  نبذ  اإىل  مياًل  الإن�سان  من  جتعل 
متقباًل للتعددية ولالآراء املختلفة، فهو ل يعلي من �ساأن 
معتقداته ويق�سي ما يعار�سها. ويف هذا تظهر مراجعة 
اإق�سائه  ب�سبب  الكاتب  اإليها  ي�سر  مل  جذرية  فكرية 
�سد  ال�سالح  حمل  الإمام  فهذا  النور�سي.  حياة  مل�سرية 
من يعار�سونه يف الفكرة ومت نفيه واإق�ساوؤه ب�سبب هذه 
اأّن  غري  بحت.  ومعتقدي  فكري  اأ�سا�سها  التي  املعار�سة 
واأ�سبح  لفكره  النور�سي  مراجعة  يف  دور  له  كان  املنفى 
فيه،  ما  بكل  الكون  مع  والت�سالح  الت�سوف  اإىل  مياًل 
نابذاً للعنف بكل اأ�سكاله، ونا�سحاً املت�سارعني ب�سرورة 
فهم ق�سورهم التكويني الذي �سيجعلهم يدركون اأن ل 

جدوى ول طائل من ال�سراع والتخا�سم. 
وحدة  على  واأثره  الياأ�س  وانت�شار  العدل  انعدام 

الأمة 
واأّن  العنف  انت�سار  يف  �ساهم  الظلم  اأّن  النور�سي  يعترب 
ما جاء من عدل  بتطبيق  �سوى  عليه  يق�سى  الظلم ل 
رباين. فت�سريع اهلل يف كتابه ل ي�سحي بالفرد ل�سالح 
)وهنا  الغربية  املجتمعات  يف  حا�سل  هو  كما  اجلماعة 
ولكن  الكالم(  هذا  يثبت  ما  على  دليل  اأي  ذكر  يتم  ل 
الت�سريع الإ�سالمي ياأتي لكل ذي حق بحقه وهذا بدوره 

ي�سيع الأمان وي�سفي نفو�ض النا�ض.
اأّما الياأ�ض املنت�سر يف الدول الإ�سالمية فريى النور�سي 
بث  على  القادر  وحده  فهو  بالإميان  عليه  يق�سى  اأن 
التفاوؤل يف نفو�ض �سحقها الواقع بظلمه فاملوؤمن يدرك 

اأّن هناك يوم ح�ساب ياأخذ فيه كل ذي حق حقه. 
يقول  كما  الأمة  هذه  علل  لكل  عالج  هو  الإميان  اإذن 
ولكن  الق�سور  اإميان  ل يق�سد  هو  وبالطبع  النور�سي، 
الإميان امل�سامل ال�سايف من العنف وال�سراع. وهو اإميان 
تت�سخ  التي مل  الوحيدة  لعلها  فال�سوفية  �سويف بحت؛ 

يديها بالدماء حتى الآن.
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 فالوعي الذاتي وت�سكيل �سورة الغري ينطلق من جدلية 
فالرحالة-  الثاين  على  الأول  وتاأثري  والغري  التاريخ 
جديدة  �سورة  يكون  ومنه  لتاريخه  ال�ستح�سار  دائم 
الوزير  رحلة  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  وعلى  الآخر.  عن 
عبد  بن  ملحمد  الأ�سري)16٩1-16٩0م(  افتكاك  يف 
ال�سرتجاع  دائم  الغ�ساين  كان  لقد  الغ�ساين.  الوهاب 
للتاريخ حيث تتحول الكن�سية عنده اإىل م�سجد، كذلك 
يف  لنح�سل  الأندل�ض،  يف  امل�سلمني  اأجماد  ا�ستح�سار 
النهاية على تكوين �سورة �سلبية عن الغري حتكمت فيها 
العقيدة وو�سلت لدرجة التهام، اتهام الن�سارى بت�سويه 
هذا  من  وكهروب  الأندل�ض،  يف  امل�سلمني  وتراث  معامل 
التاريخية  الأنا  �سورة  بعث  الغ�ساين  �سيحاول  املاأزق 
الأندل�ض  ا�سرتحال  اأجل  من  جديد  من  وا�ستح�سارها 

اإىل امل�سلمني.
 ويف هذا الإطار جند اأن املوؤلف قد �سنف هذه الرحالت 
اللحظات  الت�سنيفات  هذه  اأبرز  متعددة،  �سروب  اإىل 
الثالث التي �سكلت وعي الذات اإزاء متثلها لالآخر وهي:

يف  جت�سدت  والتي  بالنف�ض  والثقة  القوة  1-حلظة 
رحالت حممد بن عثمان املكنا�سي يف رحلتيه امل�سهورتني 
حل  التي  »الن�سارى«  يد  من  امل�سلمني  اأ�سرى  لفتكاك 
من اأجلها يف كل من اإ�سبانيا ثم بعدها يف نابويل ومالطا 
»ا�ستخال�ض معامل  الف�سل هو:  املوؤلف يف هذا  وغر�ض 
تك�سف  ما  نحو  على  النف�ض  يف  والثقة  القوة  حلظة 
رحلتيه،  يف  املكنا�سي  ال�سفري  نه  دوَّ ما  قراءة  عنه  لنا 
وبالتايل، ُنريد تبني �سورة »الآخر« على نحو ما ترت�سم 
به يف الوعي العربي الإ�سالمي يف املغرب يف نهاية القرن 

الثامن ع�سر«.
واأهم ما طبع رحالت املكنا�سي هي »�سعور باطن بالقوة 
وال�ستعالء يف مقابل �سعور باطن بدونية الآخر ونزول 
مقداره«، ويظهر ذلك جلياً يف ح�سور الهاج�ض الديني 
وعلى  الرحلة  على  وهيمنة  قوة  »اأكرث  يغدو  الذي 
الكفر  دار  باملقابلة بني  الأمر  احلديث عنها« متى تعلق 

ل بها ودار الإ�سالم التي يحن اإليها وعليه فال  التي يتنقَّ
يف  اليومية  احلياة  مبظاهر  الرجل  يحتفل  األ  غرابة 
اأوروبا ل »بالألب�سة ول بنظم العي�ض«. ومن اأهم اأ�سباب 
تف�سري هذه ال�سورة التي ا�ستقر عليها املكنا�سي يف و�سفه 
لأوروبا التي عاينها يف الن�سف الثاين من القرن الثامن 
ع�سر هي غياب ال�سدمة احلقيقة التي �ستخلخل م�ساعر 

ثقة الذات بنف�سها وتقلقها ب�سرورة اللحاق بالركب.
خالل  من  فككها  والتي  والكت�ساف  الهزمية  2-حلظة 
والطاهر  وال�سفار  العمراوي  من  كل  رحالت  قراءة 
الفا�سي والتي تعرب بو�سوح عن حلظة »اإحداث اخللخلة 
قد  املكنا�سي  عثمان  ابن  كان  التي  ال�سورة  يف  العظمى 
اأعقبت  هذه  ال�ستفاقة  وحلظة  والآخر«،  للذات  ر�سمها 
املغربي  الوعي  تلقاها  التي  ال�َسَدمات  من  �سل�سلة 
ا يف اإي�سلي  بحقيقة تخلفه عقب الهزائم النكراء خ�سو�سً

وتطوان.
هي  الرحالت  هذه  ميزة  تكون  اأن  ُيده�سك  ل  لهذا 
الذات«  اإطراء  حديث  »غياب  مقابل  يف  املعرفة«  »اإرادة 
املكنا�سي. وعليه فاإن اهتمام  الذي هيمن على مكتوبات 
العناية  على  الأوىل  بالدرجة  ان�سبَّ  املغربي  الرحالة 
باحلديث عن »الخرتاعات وال�سنائع«، ويف املقابل اأ�ساح 
الأخرى  الأوروبية  احل�سارة  مظاهر  روؤية  عن  بوجهه 

مثل امل�سرح واملنتزهات وحديقة احليوان.
٣-حلظة الده�سة وا�ستعادة الوعي وميثل هذه اللحظة 
حممد بن احل�سن احلجوي يف ن�سه »الرحلة الأوروبية« 
الرحلة  الرجل يف هذه  اأبداه  ما  اأن  خري متثيل، بحيث 
مع  كبري  ب�سكل  متاهى  لالآخر  وفهم  بالذات  وعي  من 
م�سروعه التجديدي العام، كما اأن هذا الن�ض يك�سف اإىل 
اأبعد احلدود عن تداخل اأبعاد ثالث يف �سخ�سية الرجل 
بداأ  املجتهد  والفقيه  املخزين  واملوظف  »التاجر  وهي: 
الكاتب موؤلف مبقدمة تطرق فيها اإىل حماولة تعريف 
بفعل  عالقة  لها  التي  الكتابات  جمموع  باأنها  الرحلة 
الإن�سانية و�سورة الآخر التي حتيل على مبحث ي�سمى 

»علم ال�سورة النمطية الثقافية “Imagology” التي 
تبنى على ثنائية احلا�سر والغائب اأو الواقعي والذهني 

»اخليايل-.
الثقايف  الالوعي  الوعي ومقاومة  اإدراك  اأما عن جدل   
فبداأ الكاتب اأوًل احلديث عن الرحلة حيث اعترب بداية 
يف  ت�ساهم  اأن�ساق  عدة  »لتفاعل  ملتقى  الرحلي  الن�ض 
باريز  مبملكة  العزيز  عبد  امللك  »حتفة  ورحلة  اإنتاجه« 
لإدري�ض العمراوي، وتتاأ�س�ض بدورها على ثالثة اأن�ساق: 
يف  متثل  فال�سيا�سي:  والعاطفي.  والديني  ال�سيا�سي 
اإي�سلي  هزمية  بعد  والع�سكري  ال�سيا�سي  املغرب  �سعف 
اأثناء التعبري عن انفعالت ووجدان  1٨44م والعاطفي: 
واأخريا  الغري.  ومنجزات  مواقف  بع�ض  جتاه  الرحالة 
الغري  معرفة  ك�سرورة  بقوة  حا�سر  الفقهي:  الديني 

الكافر ونقاط قوته لدرء خطره املحدق بالأنا.
اأو  �سورة  متزيق  ظاهرة  اإىل  اأدت  الثالثة  الأن�ساق  هذه 
بني  توزعت  اللقاء  و�سدمة  الغري،  عن  الأنا  متثالت 
ثقافيا  املختلف  الآخر  رف�ض  اأو  والنبهار  الإعجاب 
الدنيوية  الغري  قوة  �سورة  هي  جديدة  �سورة  لتتكون 
ح�سن  العمل-  حب  )القطار-  املجالت  كل  يف  املتقدم 
املعاملة( ويف املقابل جند �سورة اأخرى هي �سورة التدين 
القيمي للغري منطلقا يف ذلك من ثقافته الذاتية التي 
ادري�ض  ح�سب  فيظهر  املقارنة  ميزان  دائما  يجعلها 

العمراوي- تفوق الأنا القيمي على الآخر.
متولدا  �سعورا  هناك  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  وختاما 
اأهله،  وانحطاط  الإ�سالم  اأحوال  ب�سوء  الرحالة  عند 
وتقدم اأهل الكفر وعلو �ساأنهم، اإنه �سعور الأمل و املرارة 
ابن  زمن  امل�سلم  الرحالة  جتد  كنت  فبينما  والأ�سى؛ 
عنده  عما  حديثه  يف  والقوة  باحلما�سة  ممتلئا  بطوطة 
ولي�ض عن غريه؛ اإذا بك جتد عند ال�سدياق والطهطاوي 
)بل وعند املكنا�سي قبلهما يف القرن الثامن ع�سر( �سعورا 

بالأ�سف.

حممد الكمزاري

وّفق �سعيد بن �سعيد العلوي - اأ�ستاذ الفكر الإ�سالمي والغربي يف جامعة حممد اخلام�ض، باملغرب - اإىل حد كبري يف ت�سنيف وتفكيك الرحالت ال�سفارية 
املغربية اإبان القرنني الثامن والتا�سع ع�سر من خالل مقاله املن�سور يف جملة التفاهم )الهجرة اإىل الغرب: فرن�سا يف عيون الرحالة املغاربة( - واملن�سورة 
مبجلة » التفاهم« الذي بحث ق�سية اأ�سا�سية يف هذه الرحالت وهي الطريقة التي يبدو بها الآخر يف مراآة الذات، وذلك بالعتماد على مرجعيات ن�سية 
ومناذج ماأخوذة من الثقافة املنظورة.- واحلديث عنها ب�سورة ي�ستح�سر خاللها الكاتب ثنائية الهوية والغريية، من الختالف الثقايف اإىل الأثنوجرافيا 
حيث حاول الكاتب بداية و�سع تعريف دقيق ملفهوم الثقافة والأثنوجرافيا فالرحالة ل ين�سلخ اأبًدا عن الثقافة رغم ما قد يعي�سه من ثقافات جديدة حيث 
يعترب الكاتب اأن ن�ض الرحلة من الإرها�سات الأوىل لعلم الأثنوجرافيا واأهمها ر�سد حلظات تطور الوعي بالذات وتلقي �سدمة التعري احل�ساري اأمام 

تقدم الآخر.

تطور الوعي بالذات يف اأدب الرحالت

m-alkumzari@hotmail.com
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بداأ الهتمام من امل�سرق اإىل املغرب بن�سوء املركزية 
ثم  ومن  الأو�سط،  ال�سرق  يف  متثلت  التي  الإ�سالمية 
وتــنــاول  الــعــامل.  اأ�ــســقــاع  خمتلف  اإىل  الــتــاأثــري  انتقل 
الأندل�ض  بوابة  من  الإ�سالمي  النت�سار  هــذا  الغرب 
واأدرك  ــاً.  ــيـ غـــربـ اإ�ـــســـالمـــيـــا  ــزاً  مــــركــ اأ�ــســبــحــت  الـــتـــي 
اأهمية  وامل�ست�سرقون  منهم  امل�ستعربون  الــبــاحــثــون 
يف  الكبري  ــا  ودورهـ واأ�ــســرارهــا  الأنــدلــ�ــض  خبايا  ك�سف 
مركز احل�سارة الإن�سانية. يف طليعة الباحثني الذين 
»ميجيل لفوينتي  الباحث  البحث،  ا�سطلعوا يف هذا 
اأيــ�ــســا »لوي�ض  األــكــانــتــارا« يف كــتــابــه تــاريــخ غــرنــاطــة، 
وتاريخ  لغرناطة  جمــهــوداتــه  كر�ض  الــذي  بــاربــديــث« 
اأخرى  اأعمال  اأي�سا  القرنني الثامن والتا�سع، وهناك 
تاريخ  منها  خا�ض  ب�سكل  وغرناطة  الأندل�ض  خلدت 
لوي�ض  واأعمال  روبلي�ض«  »كيني  للكاتب   1٨4٣ مالجا 
الباحثة  واأخريا  فوينتي�ض  توري�ض  وخوان  فرنانديث 
الكتب  اأهم  اأحد  كتبت  التي  اأريي«  »ريت�سل  الفرن�سية 
امل�سلمة على  »اإ�سبانيا  كتاب  الإ�سالمية،  اإ�سبانيا  حول 

الن�سريني«. عهد 
لــلــتــاريــخ الأنــدلــ�ــســي  اأو قـــارئ  ل ميــكــن لأي بــاحــث 
ــة الــتــي حــ�ــســلــت بــعــد �ــســقــوط  ــادثـ اأن يــغــفــل عـــن احلـ
الــفــرتة  الــثــالــث، يف  املــلــك فيليب  عــهــد  الأنــدلــ�ــض يف 
امل�سلمني  اأجـــرب  حــيــث   1614-160٩ بــني  مــا  الــواقــعــة 
حكم  حتت  بقوا  الذين  امل�سلمني  اأحــفــاد  بــالأحــرى  اأو 
بطريقة  منها  اخلروج  على  اآنذاك،  امل�سيحية  اأ�سبانيا 
بعد  عليهم  اأُطــلــق  وقــد  اإفــريــقــيــا،  �سمال  اإىل  منظمة 
اأو املورثيكوث )بالق�ستالية(.  ذلك با�سم املوري�سكيون 
فــمــو�ــســوع املــوريــ�ــســكــيــني يــعــد جـــزءا هــامــاً مــن تــاريــخ 
من  كثري  اهتمام  ا�سرتعى  وقد  وغرناطة،  الأندل�ض 
املــجــال منهم  الأ�ــســبــان يف هــذا  والــدار�ــســني  الباحثني 
عامل الجتماع القدير يف اإ�سبانيا واأوربا »خوليو كارو 
عام  بعد  غرناطة  مملكة  م�سلمو  )كتابه  يف  بــاروخــا« 
املجل�ض  عبدالرحمن،  جمال  وتقدمي  ترجمة   -14٩2
غنى  ل  مرجعا  باروخا  كتاب  ميثل  للثقافة(،  الأعلى 
وغرناطة  الأندل�ض  بتاريخ  الهتمام  يتم  عندما  عنه 
اأهميته  الكتاب  ويك�سب  املوري�سكيني،  تاريخ  وخا�سة 
وقــيــمــتــه مــن املــو�ــســوع الـــذي يــطــرحــه وهـــو الــتــاريــخ 

املعزول لإ�سبانيا احلديثة من جهة و�سخ�سية موؤلفه 
ــرى الــذي  احلــيــاديــة واأ�ــســلــوبــه املــ�ــســوق مــن جــهــة اأخــ
تبع  والــذي  املوري�سكية،  الــدرا�ــســات  رواد  اأحــد  ُيعترب 
بحثاً  جند  قلما  وبذلك  الباحثني،  من  العديد  اأثــره 
على  اإحالة  اأو  اإ�ــســارة  من  تخلو  موري�سكية  درا�سة  اأو 

كتاب باروخا هذا.
ملف  فتح  اإعـــادة  ا�ستطاعت  كــثــرية  وكــتــب  درا�ــســات 
املوري�سكية،  احلــكــايــة  يف  واملــغــيــبــة  املن�سية  الق�سايا 
ال�سلمي وجتــانــ�ــض  الــتــعــايــ�ــض  خــلــق  ــا يف  دورهــ ــراز  ــ واإبـ
الــهــويــة الــعــربــيــة بــالــهــويــة الأنــدلــ�ــســيــة الإ�ــســبــانــيــة، 
ــارة اإىل الــعــالقــات الــطــيــبــة الــتــي ربــطــت بني  ــ ــس والإ�ــ
اإ�ــســبــانــيــا حــتــى بــعــد زوال  مــ�ــســلــمــني ومــ�ــســيــحــيــني يف 
العالقات  اأن هذه  وكيف  و�سقوط غرناطة،  الأندل�ض 
كــــان لــهــا اأثــــر كــبــري يف تــخــفــيــف وطـــــاأة احلـــيـــاة على 
التفتي�ض،  حماكم  ملالحقة  تعر�سوا  الذين  امل�سلمني 
الإ�سالمية  احل�سارة  ازدهار  اإىل  ترمز  الأندل�ض  واأّن 
ــع الــكــثــرييــن لــو�ــســفــهــا  ــذي دفــ ــ ــر الـ ــ وتـــفـــوقـــهـــا، الأمــ
بالفردو�ض املفقود بعد زوالها. هذه كانت جممل اآراء 
لـ«مرثيدي�ض  ولكن  الأندل�سي،  التاريخ  يف  الباحثني 
اأهـــل  �ــســتــات  كــتــابــهــا  ــر يف  ــ اآخـ راأي  اأريــــنــــال«  جــارثــيــا 
حممد  )ترجمة  الأندل�سيون  املــهــاجــرون  الأنــدلــ�ــض: 
كتاب  للثقافة(  الأعلى  املجل�ض  ال�سميع،  عبد  فكري 
اأخــرى  روؤيــة  اأنــه يقدم  اإل  اأريــنــال رغــم �سغر حجمه 
�سكانه  وتعاي�ض  الأندل�ض  اأرينال  فقدمت  لالأندل�ض، 
من  اأ�سطورة  لنقل  اأو  اأكذوبة  كونه  يعدو  ل  �سالم  يف 
عن  ويــوؤرخ  يقال  ما  وكل  املوؤلفني،  بع�ض  خيال  وحي 
الــتــعــاطــف والــعــالقــات الــطــيــبــة عــن املــ�ــســيــح والــيــهــود 
فيه؛  �سحة  ل  م�سكوك  اأمــر  وامل�سلمني  امل�سيح  وعــن 
بل نرى اأن الطائفتني اليهودية وامل�سلمة قد تعر�ستا 
قــبــل م�سيحيي  والــتــمــيــيــز مــن  والــعــنــف  لــال�ــســطــهــاد 

اإ�سبانيا.
كتابها  اأن  اإىل  اأريـــنـــال  اأ�ـــســـارت  الأمــــر  حــقــيــقــة  يف 
التاريخي  املو�سوع  يتناولن  لكتابني  ا�ستكماًل  يعد 
ذاتـــه وهــمــا: الــعــلــوم والــتــبــادل الــثــقــايف يف الأنــدلــ�ــض 
ق�سة  غـــرار  على   - والأنــدلــ�ــســيــون  فــبــيــريو،  ملاريبيل 
املوؤلفة  اأ�ــســارت  وقــد  مــاريــن،  ملانويال  املُنتيفيديني- 

الكتابني.  عــن  مبــعــزل  ُيــقــراأ  اأن  ينبغي  ل  الــكــتــاب  اأن 
قامت  املوري�سيكو�ض،  مل�ساألة  اأريــنــال  تتطرق  اأن  قبل 
اأي تراث  باأّنه مل يعد هناك  باخت�سار قولها بب�ساطة 
اأ�سا�ض  على  موقفها  دعمت  وقد  اإ�سبانيا،  يف  اأندل�سي 
اجلنوب  مــن  تهجريهم  مّت  قــد  غرناطة  م�سلمي  اأّن 
تقاليد  ــاإّن  فــ وعــلــيــه  الــ�ــســمــال،  مب�سيحيي  وعــو�ــســوا 
بعادات  �سلة  اأية  لها  لي�ض  اليوم  الغرناطيني  وعادات 

امل�سلمني، بل هي عادات اأهل ال�سمال وتقاليدهم.
كتابها  يف  املخ�س�ض  بالف�سل  اأريــنــال  تبداأ  اأن  قبل 
عـــن املــوريــ�ــســكــيــني وقــ�ــســيــتــهــم، تـــنـــاولـــت الــعــنــا�ــســر 
ال�سكانية يف �سبه جزيرة اإيربيا اإّبان احلكم الإ�سالمي 
كانوا يطلقونها  التي  الأ�سماء  الأندل�ض، فو�سحت  يف 
وامل�ستعِرب  امل�ستعَرب  فمنهم  �سكاين،  عن�سر  كل  على 
ف�سل  يف  اأريــنــال  دخــول  وعند  واملوري�سكي،  واملــدجــن 
خاملي�ض  وراأي  موقف  كتابها  يف  عر�ست  املوري�سيكيني 
اأو الأدب  دي فوينت�ض، الذي يرى اأن اأدب الأخلميادو 
وانتقل  األبانيا  م�سلمي  مــن  بــداأ  الــذي  اخليميائي- 
املــوريــ�ــســيــكــيــني يف  انـــدمـــاج  الأنــدلــ�ــض- جــعــل  مل�سلمي 
فلغة  اأخرى  الأغلبية غري ممكن، ومن جهة  جمتمع 
الأخلميادو كان لها ن�سيب الأ�سد يف اإنقاذ الكثري من 

التفتي�ض. املوري�سيك من قب�سة حماكم 
طبيعة  حـــول  الأ�ــســبــان  املـــوؤرخـــني  اآراء  تختلف  قــد 
غرناطة  �سقوط  بعد  تعاي�سهم  وطريقة  املوري�سيك 
امل�سدر  اأّن  على  يتفق اجلميع  ولكن  الأندل�ض،  وزوال 
املغرب  يف  بــقــوة  احلــا�ــســرة  الأ�سبانية  للثقافة  الأول 
القمعية  ــراءات  الإجـ فبعد  املوري�سيكني،  هم  العربي 
التي تعر�سوا لها وقرارت الطرد والتهجري، ا�ستقروا 
بـــدول �ــســمــال اإفــريــقــيــا، وقــد حلــقــوا بــرفــاق املــواطــنــة 
الأندل�سيني،  ا�سم  حتت  الدول  لهذه  �سبقوهم  الذين 
للثقافة  ناقلني  املوري�سكيون  كــان  فقد  املجمل  ويف 
تلك  اخل�سو�ض،  وجــه  على  والإ�سبانية  الأندل�سية، 
والتاأثري  النه�سة  ع�سر  بخ�سائ�ض  املرتعة  الثقافة 
وما  املور�سيك  ق�سية  تبقى  الأمــر  نهاية  يف  الغربي. 
غرناطة  و�سقوط  تاريخية  اأحــداث  من  عليها  ترتب 

وزوال الأندل�ض جزءًا من تاريخ غام�ض ومعتم.

�شقوط غرناطة: زوال الأندل�ض واملور�شيكو�ض

لي�ض ثمة �سك يف اأّن ملتتبعي التاريخ وقفة طويلة مع الإ�سالم يف الغرب ودللة على ذلك- خالل العقود الثالثة املا�سية- حظي الغرب الإ�سالمي باهتمام وترب�ض عدد كبري من 
اأ�سكال متعددة منها مقالت وموؤلفات م�ستقلة، متثل كل ما يخ�ض فكر ونهج الباحث ومنظوره املتفرد. اختلفت  الباحثني والدار�سني يف هذا املجال، وجاءت هذه الهتمامات يف 
الت�سورات مما اأ�سفى مل�سة نوعية على ت�سدير املحتوى الإ�سالمي الغربي، ويف تلخي�ض ملقالة ن�سرها جنيب حممد اجلباري يف جملة »التفاهم« حتت عنوان »م�سلمو غرناطة بعد عام 

14٩2«،   تركيز كبري على احلياة الأندل�سية وجوانب خمتلفة منها ظلت م�سترتة وبعيدة لأمد طويل.

اأجمد �شعيد

amjdsaeed01@outlook.com



الن�سو�ض املن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ض بال�سرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�سدر عنها.
جملة التفاهم هاتف : 246440٣1 - 246440٣2 ٩6٨+ ، فاك�ض : 2460٥7٩٩ ٩6٨+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكرتوين

 ربيع الثاني 1438هـ  -  ديسمبر 2017م12

طنطا.. عرو�ض الدلتا

ولـمع  التاريخ،  كتب  من  كبريا  حيزا  املدينة  هــذه  �سغلت 
ا�سمها مرارا يف كتابات املوؤرخني عرب الزمن. ومن هنا، فقد 
اأورد الكاتب عددا من القتبا�سات التي تعك�ض عراقتها. حيث 
وت�ستحق  »�سا�سعة،  باأنها  هريودوت  الإغريقي  املوؤرخ  و�سفها 
�سامبليون  ج.ف  الفرن�سي  ــري  الأثـ الــعــامل  اأمــا  الإعــجــاب«. 
نكد  »مل  و�ــســفــهــا:  قــال يف  فــقــد  الــر�ــســيــد-  حــجــر  -مكت�سف 
التي  البوابة  ذات  العتيقة  العالية  الأ�سوار  تلك  من  نقرتب 
اأ�ستطع قيا�ض مدى التاأثري الذي �سعرت  انهارت حديثا، مل 
به بعد اأن جتاوزنا تلك البوابة، ووجدنا حتت ناظرينا كتاًل 
هائلة بارتفاع ٨0 قدما، اإنها �سخور مت�سابهة ته�سمت بفعل 
-املــوؤرخ  مانيتون  ذكــر  كما  الأر�ــســيــة«.  الــهــزات  اأو  ال�سواعق 
من  بتكليف  م�سر  تاريخ  بكتابة  قام  الذي  القدمي،  امل�سري 
القدمية  امل�سرية  الوثائق  على  اعتمادا  الثاين،  بطليمو�ض 
املوجودة يف املعابد املختلفة- اأن املدينة العتيقة كانت عا�سمة 
لالإقليم الثاين ع�سر من اأقاليم الدلتا، اإىل اأن غدت عا�سمة 
الدولة باأ�سرها اأيام الأ�سرة الثالثني من عام 27٨-241 قبل 
هم  الفراعنة،  امللوك  من  ثالثة  م�سر  حكم  وفيها  املــيــالد، 

على التوايل: نختبو الأول، ثم تيو�ض، ثم نختبو الثاين.
اأن مدينة  امل�سميات، فال ريب  الو�سف تعددت  تعدد  وكما 
ــدة حــ�ــســارات، حتــولــت اأ�ــســمــاوؤهــا  مــثــل طــنــطــا احــتــ�ــســنــت عـ
اأطلق الفراعنة  اآلف ال�سنني،  وتباينت مبرور الوقت. فمنذ 
اأ�سماها  امليالد  قبل  الرابع  القرن  ويف  )تنا�سو(،  ا�سم  عليها 
الإغريق )تانيتاد(، وملا اآلت م�سر اإىل الرومان عرفت با�سم 
)طنتثنا(، ويف الع�سر البيزنطي قبل الفتح الإ�سالمي اأطلق 
وملا  )طنيطاد(،  القدمي  القبطي  ا�سمها  وكان  )طــو(،  عليها 

فتح امل�سلمون م�سر عام 641م، ُحرف ال�سم اإىل )طنتدا(.
ثروة  اأطرافها  بني  جمعت  قد  املدينة  هــذه  اأن  يعني  مما 
بالعديد  فحظيت  القدمي،  امل�سري  التاريخ  من  نادرة  اأثرية 
جعلت  التي  والإ�سالمية  والقبطية،  الفرعونية،  الآثــار  من 
املعا�سر،  عــاملــنــا  املــراكــز يف  اأهـــم  مــن  اإ�ــســالمــيــا  مــركــزا  منها 

اإ�سافة اإىل العديد من املزارات ال�سياحية.
�ساحلجر  معبدي  يف  خ�سي�سا  الفرعونية  الآثار  وتتجلى 
»بر-حبيت«،  با�سم  اأي�سا  يعرف  والــذي  احلــجــارة،  وبهبيت 
اإيزي�ض،  ويعني بيت الأعياد الذي اعترب مقرا لعبادة الآلهة 
ال�سخمه  اجلرانيتية  الأحــجــار  خــالل  من  اأهميته  وتت�سح 
التاريخية  وقيمته  بــهــا،  بــنــاوؤه  مت  الــتــي  اأنــواعــهــا  مبختلف 
ــوز احلـــ�ـــســـارة املــ�ــســريــة الــقــدميــة،  ــ ــم رمـ ــ بــاعــتــبــاره مـــن اأهـ
من  الــعــديــد  متثل  الــتــي  نقو�سه  بجمال  متــيــزه  اإىل  اإ�ــســافــة 

ربة  اأمــام  امللك  بها  يقوم  والتي  املختلفة،  الدينية  الطقو�ض 
احلملة  علماء  ا�ستغرب  وقد  حبيت.  �سيدة  »اإيزي�ض«،  املعبد 
بــاملــواد  باأكملها  املبنية  املــعــابــد  بع�ض  وجــود  مــن  الفرن�سية 
واأرجعوا  احلجارة،  بهبيت  يف  اأ�سوان  اأحجار  من  امل�ستخرجة 
واخللود  العظمة  يف  امل�سريني  قدماء  وذكــاء  فكر  اإىل  ذلــك 
الــتــي كــانــت رائـــدهـــم دائـــمـــا يف تــ�ــســمــيــم مــبــانــيــهــم الــكــبــرية 
الرملي  اأن احلجر  يعرفون  كانوا  العظيمة. فقد  ومن�ساآتهم 
ملياه  اأو  للهواء  تعر�سا  ما  اإذا  طويال  يعمران  ل  اجلــريي  اأو 
البحر؛ لذلك ا�ستخدموا اجلرانيت الذي جلبوه من اأ�سوان 
اأنه، ومن خالل  اإل  يف معابدهم ومبانيهم املهمة يف الدلتا. 
بحث �سريع يف �سبكة الإنرتنت، وجدت اأن هذه املعابد تعاين 
اجلوفية  واملــيــاه  للح�سرات  اإ�سافة  ال�سياح،  قلة  مــن  حاليا 
بقع  واإنـــتـــاج  الــ�ــســروخ،  ــادة  زيــ تت�سبب يف  الــتــي  واحلــ�ــســائــ�ــض 
وفيزيائيا  كيميائيا  تلفا  م�سببة  الع�سارة،  عن  ناجتة  لونية 
لإعـــادة  �سريعا  تــدخــال  ي�ستدعي  ممــا  ونقو�سها؛  للحجارة 
بناء واإحياء وترميم هذا الأثر، الذي يعد اأعظم اآثار الدلتا 

والوجه البحري قاطبة.
اأن  الــعــامل الأثـــري فــوكــارت عــام 1٨٩٣-1٨٩4م،  اأكــد  وقــد 
الدلتا كانت مليئة بالأماكن الأثرية والتالل، لكنها اختفت 
مبرور الزمن، لوجود ق�سا�ض ال�سباخ يف املا�سي؛ مما اأ�ساع 
ب  ت�سرُّ والآثــار، ف�ساًل عن  التاريخ  كثرية على علماء  فر�ساً 
ما كان يعرث عليه من اآثار للخارج، و�سعوبة القيام بحفائر 
من  اجلوفية  املياه  م�ستوى  لقرب  البحري  بالوجه  منظمة 
�سطح الأر�ض، مما اأ�ساب الآثار املوجودة التي ل حتتمل املاء 

والرطوبة باأبلغ الأ�سرار.
كن�سيا  اأثــرا  ت�سم  ا  اأي�سً فــاإن طنطا  ُذكــر،  ما  وعــالوة على 
ال�سيدة  -كني�سة  املــيــالديــة  الأوىل  لــلــقــرون  تــاريــخــه  يــعــود 
العذراء بال�ساغة، والتي متتاز بروعة ت�سميمها- كما يوجد 
الــبــدوي،  اأحــمــد  ال�سيد  بـــاهلل  الــعــارف  وم�سجد  مــقــام  فيها 
ومكتبة املخطوطات التي ترجع اإىل القرن الثامن الهجري.
التي  التغيريات  من  ا  بع�سً الكاتب  ذكر  ال�سدد،  هذا  ويف 
الذي  اإ�سماعيل  اخلديوي  عهد  يف  طنطا  مدينة  على  طراأت 
فيها،  تنظيمات  عدة  باإجراء  فاأمر  اخلا�سة،  بعنايته  �سملها 
مبا يف ذلك تو�سيع احلارات، وفتح ال�سوارع امل�ستقيمة، ورتب 
بها عدة  لها لأول مرة مهند�ض تنظيم وحكيم �سحة، وفتح 
اأبنية فاخرة  بنيت يف عهده  ات�ساع واعتدال، كما  ذات  �سوارع 
وعمائر جليلة وعدد من القي�ساريات، ويف و�سطها ويف جميع 
باملتاجر  م�سحونة  كلها  وفــنــادق،  وخانات  حوانيت  جوانبها 

عند  تقف  ل  التي  واحلرف  واخلارجية  الداخلية  والب�سائع 
حد، وكان بها اأبورات وب�ساتني واأ�سواق واأ�سرحة للكثري من 
الأولياء، وق�سور م�سيدة ذات �سبابيك من احلديد والزجاج 
اأحمد  ال�سيد  م�سجد  م�ساجدها  واأعظم  املخروط،  واخل�سب 
الــتــنــظــيــم وح�سن  يــفــوقــه يف  عــنــه- ل  الـــبـــدوي -ر�ــســي اهلل 

الو�سع واملعمارية اأي م�سجد.
ن�ساء طنطا:

كانت �سيدات العائالت والطبقة الراقية يف طنطا عندما 
ــوق الــفــ�ــســتــان بـــدثـــار كبري  يــخــرجــن مـــن املـــنـــزل يــتــدثــرن فـ
يعادل  ُكميه  عر�ض  يكاد  )�سبلة(،  اأو  توباً  ي�سمى  ف�سفا�ض 
اأو البنف�سجي،  اأو الوردي  طوله، وهو من احلرير القرنفلي 
ثم ي�سعن بعد ذلك الربقع الأبي�ض على الوجه، وكان عبارة 
عــن قــطــعــة طــويــلــة مــن املــو�ــســلــني الأبــيــ�ــض يــحــجــب الــوجــه 
يرتدين  ثــم  الــقــدمــني،  حتى  وت�سقط  العينني،  مــاعــدا  كله 
احلرير  من  املتزوجة  الطنطاوية  ال�سيدة  وحربة  )احلربة( 
الأ�سود الالمع، اأما الآن�سات فكن يرتدين حربة من احلرير 
والعامة  الو�سطى  الطبقة  �سيدات  وكانت  �ساًل،  اأو  الأبي�ض 
ن�سيج  اإزاراً، وهو قطعة بي�ساء من  يلب�سن بدًل من احلربة 

القطن على �سكل احلربة ويلب�ض مثلها متاماً.
�سياحيا: طنطا 

تتعدد ال�سياحة يف مدينة طنطا من ترفيهية مثل )م�سرح 
مدينة طنطا، وحديقة الأندل�ض(، اإىل دينية )م�سجد ال�سيخ 
)متحف  واأثرية  الكربى(،  الأقباط  وكني�سة  البدوي،  اأحمد 

اآثار و�سط الدلتا(. 
كانت  بوابات  عدة  لها  اإن  اإذ  ببواباتها؛  طنطا  ت�ستهر  كما 
درب  نهاية  يف  واحــدة  منها  يــوم،  كل  م�ساء  اأهلها  على  تغلق 
اأر�ساً  البور�سة  �سارع  كان  حيث  البور�سة؛  ناحية  من  الأثر 
نهاية درب  للمدينة، وبوابة يف  البحري  زراعية تعترب احلد 
على  وذلك  القدمي؛  البو�ستة  �سارع  نهاية  يف  وثالثة  املالح، 

غرار بوابات القاهرة ال�سهرية.
)اجلي�ض  الــبــحــر  فــ�ــســارع  �ــســوارعــهــا؛  ــم  لأهـ بالن�سبة  ــا  اأمـ
�ــســابــقــاً(، و�ــســارع اجلـــالء، و�ــســارع الــنــحــا�ــض، و�ــســارع �سعيد، 

و�سارع املديرية، و�سارع علي مبارك.
املقام  يت�سع  ل  التي  املدينة  معامل  من  بع�سا  هــذه  كانت 
لالإ�سهاب فيها، ف�سال عن �سرد حكاياتها الكثرية وحيواتها 

الزاخرة.

منال املعمرية

طنطا.. املدينة امل�سرية العريقة التي مل يكتب عنها �سالح عبدال�ستار ال�سهاوي �سوى القليل الي�سري من مالحمها وتفا�سيلها، يف مقاله الذي ُن�سر مبجلة »التفاهم«، 
والذي من خالله جتول بنا يف �سوارعها ودهاليزها، وبني اأبنيتها واأطاللها، و�سرد بع�سا من التاريخ الذي عربها ومل يعرب غريها من مدن املعمورة. وا�سفاً اإياها 
بزهرة وادي النيل وعرو�ض الدلتا، وكيف ل، وهي ترتبع يف و�سط دلتا النيل بكامل زينتها واأبهتها وجمالها، ُمناف�سًة بذلك مدينة الإ�سكندرية �سمال، والقاهرة جنوبا.
ها مدينة �سبني الكوم، ومن ال�سرق  مال حتدها حمافظتا كفر ال�سيخ واملن�سورة، ومن اجلنوب حتدُّ ُتعترب طنطا عا�سمة املحافظة الغربّية ومركزها الإداري؛ فمن ال�سَّ
ا للطرق احلديدية والربية،  حتدها مدينة الزقازيق، ومن الغرب مدينة دمنهور، فهي يف منطقة و�سطية تربط حمافظة الغربية مع املدن املذكورة، وتعد ملتقى مهمًّ

وتربطها باأنحاء البالد �سبكة موا�سالت جيدة.
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