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هاشم صالح في حوار مع المدى:

كل ما لم أستطع قوله حتى اآلن قلته هنا في هذا
الكتاب ،لماذا يشتعل العالم العربي؟
أجرى الحوار :كه يالن محمد

األزمات واإلنتكاسات المتتالية في واقعنا المثخن

بالتخلف سببها األساس هو غياب المشاريع الرامية

لفك الدوغمائيات المتراكمة على مدار القرون لذلك

ُ
نعيش في حالة اإلنسداد التاريخي ومايزيد من
فنحن
التحول على الصعيد الفكري والعقالني هو
صعوبة
ّ
تعويل األنظمة السياسية على توظيف الخطابات
ّ
المتكلسة لسد الثغرة في شرعيتها فبالتالي

ً
ً
مواتيا
مناخا
التوفر هذه البيئة المثقلة بالكراهية

يؤسس لرؤية إنسانية
إلزدهار التيار العقالني الذي
ُ
ً
بعيدا عن التموضعات المذهبية والطائفية
منفتحة
والعنصرية،

لك ��ن م ��ع كل ه ��ذه الإحتقان ��ات واخليب ��ات املتتالي ��ة ثمة
�اع حثيث ��ة لت�شخي� ��ص مكام ��ن اخلل ��ل واحلف ��ر يف
م�س � ٍ
الظواهر امل�سببة للتخلف احل�ضاري ،ومايقو ُم به الكاتب
والباح ��ث ال�سوري ها�شم �صالح من خالل م�ؤلفاته القيمة
وم�شاركات ��ه الفكري ��ة امل�ستم ��رة يف املنتدي ��ات العاملي ��ة
والعربي ��ة وقراءاته العميقة لأزمتنا املركبة يدعم م�شروع
التنوي ��ر العربي ومي ��د ُه مبفاهيم معرفي ��ة كا�شفة ملظاهر
الإنحط ��اط واجلم ��ود الفكري،وه ��و ي�ض ��ع حال ��ة �سباتنا
العقل ��ي �أمام الفك ��ر الأوروب ��ي الذي ي�ستم� � ُد حيويته من
�إنطالقاته املتجددة وقدرته على تفكيك الإنغالقات املعتمة
والرتاكمات املعطلة وبذلك اليدع جما ًال لتجاهل ماتف�صلنا
عنهم من امل�سافات والعقود املديدة على امل�ستوى الفكري.
�ص ��در لـ «ها�شم �صالح» م�ؤخر ًا كت ��اب جديد بعنوان « ملاذا
ي�شتع ��ل الع ��امل العرب ��ي؟ » م ��ن �إ�ص ��دار دار امل ��دى ،وكان
ُ
ومايت�صف به من
لنا ح ��وا ُر حول حمتوي ��ات كتابه ه ��ذا،
اخل�صو�صي ��ات قيا�س� � ًا عل ��ى مان�ش ��ر ل ��ه �سابق� � ًا م ��ن كتب
عديدة.
ـ ه��ل يمكن أن تعطينا فكرة موج��زة عن تركيبة هذا
الكتاب الجديد :لماذا يشتعل العالم العربي؟

 نع ��م .بداي ��ة �أود �أن �أ�شكر الأ�ستاذ فخري كرمي �أحد قادةال ��ر�أي الع ��ام والتنوي ��ر الفك ��ري يف الع ��امل العربي على
ن�ش ��ره لهذا الكت ��اب يف دار املدى للطباع ��ة والن�شر� .أقول
ذل ��ك وبخا�صة �إن ��ه كان �ضخم ًا من حيث احلج ��م ومتعب ًا.
فه ��ذا �أ�ضخم كت ��اب ورمبا �أهم كتاب يت ��اح يل ن�شره حتى
الآن .وق ��د �أ�سع ��دين ج ��د ًا �أن ين�شر يل لأول م ��رة كتاب ما
يف الع ��راق .و�أ�سع ��دين كثري ًا غالف الكت ��اب .فقد وجدته
ناجح� � ًا ومنا�سب� � ًا للم�ضمون متام ًا .هذا م ��ن حيث ال�شكل
والإخ ��راج� .أم ��ا م ��ن حيث امل�ضم ��ون فالكت ��اب م�ؤلف من
م ��واد من�ش ��ورة �سابق� � ًا وم ��واد جدي ��دة تن�ش ��ر هن ��ا لأول
م ��رة� .أذك ��ر م ��ن بينه ��ا :الإ�شكالي ��ة الك�ب�رى الت ��ي ت�ؤرق
الع ��امل حالي� � ًا :الاله ��وت التكفريي �أو التكف�ي�ر الالهوتي
يف الإ�س�ل�ام .كن ��ت ق ��د �ألقيت نوات ��ه امل�صغ ��رة �شفهي ًا يف
م�ؤمتر كبري عق ��د يف مقر اليوني�سكو بباري�س عام 2019
ولكن ��ي و�سعته كثري ًا هنا ،ومل ين�ش ��ر بالعربية �سابق ًا يف
�أي م ��كان ،وه ��و ي�ش ��كل الف�صل الث ��اين يف الكتاب .ولكن

الف�صل الثالث �أي�ض� � ًا جديد :هل من انبعاث عربي حقيقي
من دون ثورة دينية؟ وكذلك الف�صل الرابع :عناق الإ�سالم
وامل�سيحية يف �أبو ظبي ،والف�صل اخلام�س :من �أدوني�س
اىل �أرك ��ون �أو العك�س ،والف�ص ��ل ال�ساد�س :حوار �ساخن
م ��ع نيت�ش ��ه وهيغل وكلم ��ة اخلت ��ام لأفالط ��ون ،والف�صل
ال�ساب ��ع :من ني�س اىل بر�شلون ��ة :معركة التنوير العربي
مل ��ا تك ��د تبت ��دئ .كل هذه الف�ص ��ول الكربى جدي ��دة تن�شر
هن ��ا لأول م ��رة .وهناك عناوي ��ن �أخرى جدي ��دة �أي�ض ًا من
مث ��ل :نقا�ش هادئ يف مقهى باري�سي� ،أو :الهوت التكفري
والتفج�ي�ر ي�صل باري� ��س� ،أو :نداء اىل �إخ ��واين الأعزاء
�أه ��ل ال�س ّنة واجلماع ��ة� ،أو :متى التقي ��ت ب�أدوني�س لأول
م ��رة ؟ ال ��خ .ولكن حتى امل ��واد املن�شورة �سابق� � ًا تعر�ضت
يف معظم الأحي ��ان للتنقيحات والتح�سينات والإ�ضافات.
وه ��ذا ينطبق ب�شكل خا�ص على الف�صل الأول“ :من ع�صر
فولت�ي�ر اىل ع�ص ��ر العفي ��ف الأخ�ض ��ر” .فق ��د مت تو�سيعه
وتعميق ��ه كثري ًا هن ��ا .وال نن�سى املقابل ��ة املطولة مع ر�ضا
غني ��م فهي جديدة كلي� � ًا وتن�شر هنا لأول م ��رة .بل وحتى
املقابلة التي �أجرته ��ا الدكتورة ريتا فرج فقد مت تو�سيعها
وتعميقها هنا .ملاذا �أقول كل هذا الكالم؟ لأن بع�ض الإخوة
توهموا �أن الكتاب كله عبارة عن جتميع ع�شوائي ملقاالت
�سابقة متفرقة ال رابط بينها .هذا لي�س �صحيح ًا وال دقيق ًا
ولذا اقت�ضى التنويه.
ـ أنت تقول بأن المثقفين لم يستبقوا على االنفجار أو
االشتعال الحاصل في العالم العربي .فهل ينبغي أن
نعيد النظر في وظيفة المثقف ودوره؟

 نعم ال�س�ؤال الذي كنت �أطرحه على نف�سي وال �أزال هو:ملاذا مل ي�ستبق املثقف ��ون العرب على االنفجارات الرتاثية
الهائل ��ة التي ح�صلت م�ؤخر ًا و�أحرقت الأخ�ضر والياب�س؟
ملاذا تغا�ضوا عن خطورة اجلماعات التكفريية التي عاثت
ف�ساد ًا يف الأر�ض وهدّدت التعاي�ش الأخوي وال�سلمي بني
خمتل ��ف مكون ��ات املجتمع الواحد؟ وجواب ��ي هو التايل:
لأنه ��م م�ؤدجل ��ون �أكرث م ��ن الل ��زوم .الأدجل ��ة ال�سيا�سية
وال�شع ��ارات الدمياغوجي ��ة �أعمتهم عن ر�ؤي ��ة الواقع كما
هو .ومعلوم �أن االيدولوجيا ا�ستالبية بطبيعتها :مبعنى
�أنه ��ا ت�ستلب عقل ��ك وت�ستويل عليه وال جتعل ��ك قادر ًا على
ر�ؤي ��ة الواق ��ع كما هو بكل تركيبات ��ه وتعقيداته .هذه هي
�أدجلة القطي ��ع �أو اجلماهري كما �شرحها غو�ستاف لوبون
يف كتاب ��ه ال�شه�ي�ر� :سيكولوجي ��ة اجلماه�ي�ر .ومعل ��وم
�أي�ض ��ا �أن هناك فرق� � ًا �أ�سا�سيا بني الفك ��ر االيديولوجي �أو
امل�ؤدل ��ج /والفك ��ر العلم ��ي الواقع ��ي امل�س� ��ؤول .و�أنا هنا
�أته ��م الأيديولوجي ��ا القومي ��ة العربية املتط ّرف ��ة كما �أتهم
الأيديولوجيا ال�شيوعي ��ة الغبية �أي�ض ًا .كل هذه الأدجلات
العمي ��اء كن�سها الواقع وجرفها م�ؤخر ًا حل�سن احلظ .هذا
ال يعن ��ي �أن القومية العربية لي�ست م�شروعة ولكن ب�شرط
�أن تك ��ون ذات م�ضمون �إن�ساين منفت ��ح ال عن�صري �ضيق
كاره للآخرين كالكرد يف امل�شرق �أو الأمازيغ يف املغرب.
ما هي خصوصية هذا الكتاب بالقياس الى ما سبقه؟

 كل م ��ا مل �أ�ستط ��ع قول ��ه حت ��ى الآن قلت ��ه هن ��ا يف ه ��ذاالكت ��اب .كل ما مل �أجت ��ر�أ عليه يف كتب ��ي ال�سابقة جتر�أت
عليه هنا .مل �أحاول حتا�شي امل�شكلة الأ�سا�سية التي تفجر
العامل العربي حاليا ،وامنا واجهتها وجها لوجه و�سميت
الأ�شياء ب�أ�سمائها .و�أق�صد بها امل�شكلة الطائفية واملذهبية.
عل ��ى مدار الكت ��اب مل يكن يل من �شغ ��ل �شاغل غريها .هل
جنح ��ت يف معاجلتها �أم ف�شلت؟ هذه م�س�ألة �أخرى يجيب
عليه ��ا الزمن والقراء العرب .ذلك �أنه بعد كل ما ح�صل من
دمار وجم ��ازر با�س ��م الدي ��ن �أو بالأحرى با�س ��م التف�سري
الظالم ��ي املرع ��ب للدين ما ع ��اد ال�سكوت ممكن� � ًا .بعد بن
الدن والزرقاوي والبغ ��دادي والقاعدة وداع�ش وع�شرات
غريه ��م �آن الأوان للدخ ��ول يف �صل ��ب املو�ض ��وع! ما عاد
ممكن� � ًا ال�سكوت على هذه امل�شكلة املتفاقمة التي تنخر يف

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

�أح�ش ��اء �أح�شائنا .و�أق�صد به ��ا م�شكلة الفتنة الكربى التي
ح�صلت قبل � 1400سنة �أو �أكرث قلي ًال .ولذلك جتر�أت لأول
مرة على التحدث عنها ب ��كل �صراحة وو�ضوح ،ودون �أي
ل ��ف �أو دوران .وه ��ي فتن ��ة مل ن�ستطع جت ��اوز �آثارها �أو
عقابيله ��ا حتى اللحظة� .إنها �شرخٌ يف تاريخ طويل .الفكر
العربي احلايل عاجز عن ت�شخي�صها ب�شكل �صحيح ناهيك
عن حلها .وذلك لأنه �إما �أنه فكر تقليدي قرو�سطوي عتيق،
و�إم ��ا لأنه فكر �سطحي م�سي� ��س وم�ؤدلج �أكرث من اللزوم.
م ��ن الوا�ض ��ح �أن ��ه يلزمنا فكر �آخ ��ر مل ير الن ��ور بعد .هذا
الفك ��ر الآخر ه ��و ما �أح ��اول ر�سم خطوط ��ه العري�ضة هنا
من خ�ل�ال طرحي مل�شكل ��ة الالهوت التكف�ي�ري �أو التكفري
الالهوت ��ي يف الإ�سالم .ثم من خ�ل�ال تركيزي على ق�ضية
التنوير العربي باعتباره عالج ًا �شافي ًا لها .وكانت م�شكلة
التكف�ي�ر وم�ضادها التنوير قد �شغلتنا يف م�ؤمتر كبري يف
اليوني�سك ��و العام املا�ضي عن الإ�س�ل�ام يف القرن احلادي
والع�شري ��ن(� 27-26شباط .)2019/وفي ��ه �ألقيت باللغة
العربي ��ة مداخلة عن ه ��ذا املو�ضوع احل�سا� ��س جد ًا .وقد
�أثبتها هنا يف �صميم الكتاب ولكن بعد تو�سيعها وتعميقها
اىل �أق�ص ��ى حد ممكن كما ذكرت �آنفا .كل ما �أ�ستطيع قوله
ه ��و �أين قلبت امل�س�ألة عل ��ى كافة جوانبها حت ��ى �أ�ضنيتها

وبذلت جهدي .ثم قارنت بني الفتنة الكربى عندنا والفتنة
الك�ب�رى التي ح�صل ��ت عندهم يف امل�سيحي ��ة بني املذهبني
الكبريي ��ن الكاثوليك ��ي والربوت�ستانت ��ي .وهم ��ا يقابالن
عندن ��ا املذهب�ي�ن الكبريي ��ن ال�س ّن ��ي وال�شيع ��ي .فاملقارنة
�أ�سا� ��س املعرفة والنظر وب�ضدها تتبني الأ�شياء .وال ب�أ�س
م ��ن اال�ستفادة م ��ن جتربة الأمم املتقدم ��ة يف هذا املجال.
فه ��م �أي�ض� � ًا �شهدوا احلرائ ��ق املذهبية واحل ��روب الأهلية
وعان ��وا منه ��ا الأمري ��ن .ولكنه ��م خرجوا منه ��ا يف نهاية
املطاف بوا�سطة فكر تنويري عظيم .وبالتايل فاال�ستفادة
من جتربة الأمم املتح�ضرة �ضرورية ومفيدة جد ًا.
ّ
والأ�سئل ��ة التي تطرح نف�سها هنا ه ��ي التالية :كيف حلوا
م�شكلته ��م ومل ن�ستط ��ع نح ��ن ال �أقول حله ��ا و�إمنا طرحها
وت�شخي�صها ب�ش ��كل �صحيح على الأق ��ل؟ كيف ا�ستطاعوا
ت�شكي ��ل دول ��ة مدني ��ة حديث ��ة ت�س ��اوي ب�ي�ن اجلمي ��ع يف
املواطن ��ة واحلق ��وق والواجب ��ات ومل ن�ستط ��ع نح ��ن؟ ثم
بالأخ�ص :كي ��ف ا�ستطاعوا جت ��اوز االنق�سامات املذهبية
املدم ��رة وت�شكي ��ل وح ��دة وطني ��ة را�سخ ��ة ومل ن�ستط ��ع
نح ��ن؟ هنا يكمن التفاوت التاريخ ��ي بني العرب والغرب.
ه ��ذا ال يعن ��ي �أننا ل�سن ��ا �سائري ��ن على طري ��ق اال�ستنارة
والتق ��دم والتط ��ور .ولك ��ن ينبغ ��ي العل ��م ب�أن م ��ا حققوه
خ�ل�ال ثالثة ق ��رون ال ن�ستطي ��ع نحن حتقيق ��ه خالل ثالث
�سنوات! فلنع ��ط الوقت للوقت �إذن لك ��ي تن�ضج الظروف
وي�صب ��ح التغيري ممكن� � ًا .ال ينبغي �أن “نح ��رق الطبخة”
ع ��ن طريق اال�ستعجال املتهور .وذل ��ك لأن معركة التنوير
العرب ��ي القادم لن تكون �أقل �صعوبة وخطورة من معركة
التنوي ��ر الأوروبي التي خا�ضها فال�سفتهم الكبار بدء ًا من
الق ��رن ال�سابع ع�ش ��ر .ال لن تكون معرك ��ة التنوير العربي
نزه ��ة مريحة يف واد م ��ن الزهور ،ولن تك ��ون �سهلة على
االط�ل�اق .و�إمنا �ستكون عبارة ع ��ن خما�ض ع�سري� ،شاق،
طوي ��ل ،وذل ��ك لأن الأ�صولي ��ة اال�سالمي ��ة ال تق ��ل �شرا�سة
وخط ��ورة ع ��ن الأ�صولية امل�سيحي ��ة ،فهي �أي�ض� � ًا را�سخة
يف العق ��ول والنفو�س ر�سوخ اجلبال� .أخ�ي�ر ًا �أقول :الآن
ابتد�أت معركة املعارك� ،أم املعارك :ق�صدت معركة التنوير
العربي� ،أي املعركة احلا�سمة للذات �ضد الذات!
ـ لماذا اختزلت الثورات الى البعد السياسي فقط؟

نع ��م ،كالمك �صحي ��ح .لقد ح�صل اخت ��زال لالنتفا�ضات �أو
للث ��ورات اىل البع ��د ال�سيا�سي .وح�صل ��ت �إدانة م�شروعة
لال�ستب ��داد ال�سيا�س ��ي والأنظم ��ة البولي�سي ��ة م ��ن قب ��ل
املثقف�ي�ن ولكن مل حت�صل �إدانة وا�ضحة لال�ستبداد الديني
�أي للجماع ��ات التكفريي ��ة الت ��ي ال تقل خط ��ورة �إن مل تزد
�أ�ضعاف� � ًا م�ضاعفة .لهذا ال�سب ��ب ف�شل الربيع العربي وفقد
م�صداقيت ��ه .نالح ��ظ �أنه ��م ال يدين ��ون تنظيم ��ات الإ�سالم
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ال�سيا�سي كالإخوان امل�سلم�ي�ن والطليعة املقاتلة مث ًال .بل
وال يدينون حت ��ى داع�ش! و�إذا ما فعلوا ذلك فيفعلونه من
ر�ؤو�س ال�شف ��اه وغ�صب ًا عنهم تقريب ًا� .أقول ذلك و�أنا �أفكر
مبثقفني معروف�ي�ن يعي�شون يف باري� ��س �أو لندن �أو بقية
العوا�ص ��م الأوروبي ��ة ويدع ��ون �أنهم منا�ضل ��ون من �أجل
احلري ��ة والكرام ��ة ،بل ومن �أج ��ل الدميقراطي ��ة وحقوق
االن�س ��ان! ولكنه ��م ال يقولون كلم ��ة واحدة ع ��ن الطائفية
�أو املذهبية الت ��ي انتع�شت كثري ًا يف ظل ما يدعى بالربيع
العرب ��ي .كل ه� ��ؤالء املثقف�ي�ن �أو احلركي�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن
يغ�ض ��ون الطرف ع ��ن اال�ستبداد الدين ��ي الالهوتي .وهو
يف ر�أي ��ي �أخط ��ر �أن ��واع اال�ستب ��داد لأنه يف نظ ��ر العامة
ي�ستم ��د م�شروعيت ��ه م ��ن ال�سم ��اء .وه ��و الذي ث ��ار �ضده
فال�سف ��ة الأنوار الأوروبية لأنهم �أدركوا جيد ًا �أنه ال معنى
للحري ��ة والدميقراطي ��ة يف ظ ��ل وج ��وده وهيمنت ��ه على
الأرواح والعق ��ول .فه ��و الذي يخل ��ع امل�شروعي ��ة االلهية
عل ��ى الدولة الالهوتية الثيوقراطية القرو�سطية القدمية.
ومين ��ع ت�شكيل الدول ��ة املدنية العلماني ��ة احلديثة التي ال
تعام ��ل مواطنيها على �أ�سا� ��س طائفي �أو مذهبي كما تفعل
الدولة الثيوقراطية الطائفية على املك�شوف .وبالتايل فال
�أفه ��م كيف ميك ��ن لربيع عربي يقوده يو�س ��ف القر�ضاوي
�أو را�ش ��د الغنو�شي �أن يكون ربيع� � ًا! وال �أفهم ملاذا ينبطح
املثقفون الع ��رب �أمامه و�أمام جماعة الإخ ��وان امل�سلمني.
ويف ذات الوقت يدعون احلداثة والتحديث وقراءة هيغل
ومارك� ��س! يخ�ضعون للتنظيم ��ات الإخوجنية ويرفعون
�شع ��ارات احلري ��ة والدميقراطي ��ة! ه ��ل ميك ��ن لتنظيمات
تكفريي ��ة مت ��زق ن�سي ��ج املجتمع الواح ��د �أن تك ��ون ربيع ًا
عربي ًا؟ كل ذلك حاولت الت�صدي له يف هذا الكتاب.
ً
عموما أن التفسير
ـ هل نفهم من كالمك وتحليالتك
العقالن��ي للنص��وص الديني��ة لن يحصل قب��ل أن تبدأ
الحرك��ة اإلصالحي��ة داخ��ل المؤسس��ة الديني��ة أو
الالهوتية؟

 ال ،ال ميك ��ن للم�ؤ�س�س ��ة الالهوتي ��ة التقليدي ��ة كالأزه ��رو�س ��واه �أن جت ��ري الإ�ص�ل�اح املن�ش ��ود .ه ��ذا م ��ن راب ��ع
امل�ستحي�ل�ات .م�سب ��ب امل�شكل ��ة ال ميكن �أن يحله ��ا .يكفي
�أن نلق ��ي نظ ��رة عل ��ى ال�ص ��راع امل�سترت املندل ��ع بني �شيخ
الأزه ��ر من جه ��ة والرئي�س امل�صري امل�ستن�ي�ر عبد الفتاح
ال�سي�س ��ي م ��ن جهة �أخرى لك ��ي نت�أكد من ذل ��ك .وال نن�سى
�صدام ��ه العني ��ف والف ��ج م ��ع رئي� ��س جامع ��ة القاه ��رة
الدكت ��ور حممد عثم ��ان اخل�شت .نالح ��ظ �أن �شيخ الأزهر
�شخ� ��ص ال ي�ستطي ��ع تكفري حت ��ى داع� ��ش! ف�شخ�ص كهذا
كي ��ف ميك ��ن �أن يقوم باال�صالح الدين ��ي؟ ال ،الخري يرجى
م ��ن ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات الدينية العتيق ��ة البالي ��ة التي عفى
عليه ��ا الزم ��ن .ملاذا؟ لأنه ��ا حمكومة كلي ًا بعقلي ��ة الع�صور
الو�سط ��ى االنحطاطي ��ة الظالمية .قارن ب�ي�ن تعليم الدين
الإ�سالم ��ي يف الأزه ��ر وتعليم الدين امل�سيح ��ي يف املعهد
الكاثوليك ��ي بباري� ��س �أو كلي ��ة الاله ��وت الربوت�ستانتي
يف �سرتا�سب ��ورغ .فرق ما بني ال�سم ��اء والأر�ض .ال وجه
للمقارن ��ة .هنا� ،أي يف اجلهة امل�سيحي ��ة ،يحرتمون عقلك
وهن ��اك يلغونه .هنا يتحدثون عن الدي ��ن بناء على �ضوء
�أح ��دث املناه ��ج العلمي ��ة والتاريخي ��ة والفل�سفي ��ة وبع ��د
مرحل ��ة الإ�صالح الدين ��ي والتنوير الفل�سف ��ي ،وهناك �أي
يف احلال ��ة اال�سالمي ��ة يتحدثون عن الدي ��ن وك�أن عقارب
ال�ساع ��ة ال تدور �أو وك�أن �شيئ ًا مل يح�صل يف جمال معرفة
الدين ودرا�سته وفهمه منذ �ألف �سنة وحتى اليوم� .إنهم ال
يزال ��ون واقفني عند حلظة ال�شافعي والغزايل والأ�شعري
وفت ��اوى اب ��ن تيمية الخ� ..أن ��ا �أ�ستمتع جد ًا بق ��راءة كبار
الالهوتي�ي�ن امل�سيحي�ي�ن م ��ن �أمث ��ال هانز كون ��غ و�سواه.
وعندما اقر�أ لهم �أ�شعر وك�أين �أقرا لفال�سفة ال لرجال دين.
انهم ال يفر�ضون علي ��ك معتقداتهم الدينية فر�ض ًا من فوق
وب�ش ��كل ف ��ج �أو �إك ��راهٍ ق�سري كم ��ا يفعل �شي ��وخ الإ�سالم
الذين ال يزالون غاط�سني كلي ًا يف عقلية الع�صور الغابرة.
ينبغ ��ي �أن نع�ت�رف باحلقيق ��ة امل� � ّرة :للأ�س ��ف ال�شدي ��د
نح ��ن متخلف ��ون ج ��دا لي� ��س فق ��ط يف العل ��وم الفيزيائية
والبيولوجي ��ة والتكنولوجية و�إمنا �أي�ض ًا وب�شكل خا�ص
يف العل ��وم الدينية .ولكننا نتوه ��م العك�س! ال يوجد فكر
جدي ��د حول الإ�سالم حتى الآن .ال�ش ��يء املوجود الرا�سخ
ه ��و الفكر التقلي ��دي الطائف ��ي �أو املذهبي الق ��دمي املجرت
واملك ��رور على مدار القرون .هذا ه ��و الفكر املُدر�س حتى
الآن يف الأزه ��ر �أو كلي ��ات ال�شريع ��ة واملعاه ��د الديني ��ة
التقليدية التي ال ح�صر لها وال عد والتي تخرج الأ�صوليني
باملئات والآالف �سنوي� � ًا .هذا ناهيك عن مدار�س الطالبان
والظالمي ��ات املطبقة� .شيء خميف .وم ��ا دام هذا التعليم
الدين ��ي الق ��دمي را�سخ� � ًا وم�سيط ��ر ًا فال ح ��ل وال خال�ص.
مل يح�ص ��ل يف الع ��امل العربي تنوير ق ��وي كما ح�صل يف

�أوروب ��ا .مل يظهر فال�سفة كبار ي�ضاه ��ون فال�سفة �أوروبا
من �أمثال ديكارت و�سبينوزا وفولتري وديدرو وجان جاك
رو�س ��و وكانط وهيغل ونيت�شه وبول ريكور وهانز كونغ
يف ع�صرنا احلا�ضر .ه�ؤالء هم الذين �أخرجوا �أوروبا من
ظلمات الع�ص ��ور الو�سطى اىل �أن ��وار الع�صور احلديثة.
وعندئ ��ذ �أ�صبحت الدولة املدني ��ة واحلرية والدميقراطية
وفكرة امل�ساواة يف املواطنة �شيئ ًا ممكن ًا .ال يوجد �أي فكر
عق�ل�اين ع ��ن الدين يف الع ��امل العربي .ال يوج ��د �إال الفكر
القدمي املوروث.
ال �أحد ي�ستطيع �أن ي�أخذ م�سافة معينة عن العقائد الدينية
الت ��ي ت�شربها مع حليب الطفولة لك ��ي يراها على حقيقتها
كم ��ا هي بال�ضب ��ط .ال �أحد يتجر�أ على انتق ��اد ما تلقاه من
عقائد دوغمائية يف طفولته من طائفته �أو دينه �أو مذهبه.
ه ��ذا ال يعن ��ي �أين �أدع ��و اىل مهاجم ��ة الإ�س�ل�ام والعقائد
الديني ��ة! فالإ�س�ل�ام هو �أح ��د الأدي ��ان الك�ب�رى للب�شرية.
وهو يحت ��وي على كنوز من املع ��ارف والتجارب واحلكم
ومكارم الأخالق .ولكنه يحتوي �أي�ض ًا على اجلانب الآخر
املظل ��م واملقلق وال ��ذي �أ�صبح يُرع ��ب الع ��امل� :أي فتاوى
التكف�ي�ر واجلهاد واحلرب وال�ضرب .ي�ض ��اف اىل ذلك �أن
الرتاث الإ�سالمي غري مدرو�س علمي ًا حتى الآن على عك�س
ال�ت�راث امل�سيح ��ي يف �أوروبا .املكتب ��ة الفرن�سية حتتوي
عل ��ى �آالف الكت ��ب التي تدر� ��س امل�سيحية م ��ن وجهة نظر
تاريخية وعلمي ��ة وفل�سفية .فما بال ��ك باملكتبة االنكليزية
�أو الأملاني ��ة؟ بالطب ��ع هن ��اك الكت ��ب التبجيلي ��ة التقليدية
التي متلأ الأديرة والكنائ�س .وهي م�شروعة �أي�ض ًا .ولكن
هناك الكتب التنويرية النقدية الرائعة للعقائد امل�سيحية.
�أم ��ا عندن ��ا فال توج ��د �إال الكت ��ب التبجيلي ��ة التقليدية عن
الإ�س�ل�ام .هنا يكم ��ن النق� ��ص املريع يف املكتب ��ة العربية.
الث ��ورة احلقيقي ��ة �سوف حت�ص ��ل� ،أو قل الربي ��ع العربي
احلقيق ��ي �سوف يح�ص ��ل ،عندم ��ا تظهر كت ��ب جديدة عن
الإ�س�ل�ام تعادل كت ��ب �سبينوزا وفولت�ي�ر ورو�سو وكانط
وارن�س ��ت رين ��ان ال ��خ عن امل�سيحي ��ة .عندم ��ا يظهر كتاب
واح ��د له معنى ع ��ن الإ�سالم ف�س ��وف �أ�صفق ل ��ه و�أنحني
�أمام ��ه دون نقا� ��ش و�سوف �أقول ب� ��أن الربي ��ع العربي قد
انطل ��ق حق� � ًا .هذا هو املعي ��ار الوحيد عل ��ى ح�صول تغري
حقيق ��ي يف العامل العربي ،ه ��ذا هو امل�ؤ�شر الأكرب على �أن
التاري ��خ ابتد�أ يتحلح ��ل ،على �أن حرك ��ة التاريخ انطلقت
لي� ��س فق ��ط يف الع ��امل العرب ��ي و�إمن ��ا �أي�ض� � ًا يف الع ��امل
الكردي والرتك ��ي والإيراين والباك�ست ��اين �أي يف العامل
الإ�سالم ��ي ككل� .أمتنى لو يظهر كت ��اب واحد عن الإ�سالم
يع ��ادل كت ��اب �سبين ��وزا :مق ��ال يف الاله ��وت ال�سيا�سي.
وه ��و ي�سل ��ط الأ�ضواء النقدي ��ة ال�ساطعة عل ��ى املعتقدات
اليهودي ��ة وامل�سيحي ��ة� .أمتن ��ى �أن يظهر كت ��اب واحد عن
الإ�س�ل�ام يع ��ادل كتابات جان ج ��اك رو�س ��و �أو فولتري عن
امل�سيحية� .أمتنى �أن يظهر كتاب واحد يعادل كتاب كانط:
الدين �ضمن ح ��دود العقل فقط .وكل هذه كتب ظهرت قبل
مائت�ي�ن �أو ثالثمائ ��ة �سن ��ة! فما بالك بكت ��ب ارن�ست رينان
الت ��ي �أحدثت �ضجة كب�ي�رة يف الن�صف الث ��اين من القرن
التا�س ��ع ع�شر لأنه طب ��ق املنهج التاريخي عل ��ى امل�سيحية
وحي ��اة ي�س ��وع لأول مرة؟ وم ��ا بالك بالكت ��ب التي ظهرت
يف الق ��رن الع�شرين �أو احلادي والع�شرين عن جتديد فهم
امل�سيحي ��ة على �ضوء الع�صر واملكت�شفات العلمية؟ جتديد
الفك ��ر الدين ��ي متوا�ص ��ل يف الغرب عل ��ى م ��دار ال�ساعة.
وجمود الفكر الديني متوا�صل يف العامل العربي منذ �ألف
�سنة وحتى ال�ساعة.
هن ��اك ا�ستثن ��اء وحيد :وه ��و �أن جتديد الفك ��ر الإ�سالمي
حا�صل فع�ل ً�ا ولكن لي�س يف الع ��امل العربي وال الإ�سالمي
وامن ��ا يف الع ��امل الغرب ��ي الأوروب ��ي – الأمريك ��ي� .إن ��ه
حا�ص ��ل يومي� � ًا يف اجلامع ��ات الك�ب�رى كال�سورب ��ون
و�شيكاغ ��و وبرن�ست ��ون ال ��خ حي ��ث تتوفر حري ��ة التفكري
ع ��ن الدي ��ن .نعم �إن جتدي ��د الإ�س�ل�ام حا�صل ولك ��ن لي�س
يف اللغ ��ة العربية و�إمنا يف اللغ ��ات اال�ست�شراقية الكربى
كالفرن�سي ��ة واالنكليزي ��ة والأملاني ��ة .وم ��ع ذل ��ك فما نزال
ن�شتم الغرب ون�شتم اال�ست�شراق الذي كان له ف�ضل تطبيق
املنهج التاريخي احلديث لأول مرة على تراثنا الإ�سالمي،
وبالت ��ايل ب ��د ًال م ��ن �أن ن�شك ��ره ف ��اذا بن ��ا ن�شتم ��ه ونلع ّنه
ون�صب جام حقدنا عليه ،يا �أمة �ضحكت من جهلها الأمم..
م�ؤخ ��ر ًا ظهر يف باري�س كت ��اب مو�سوعي وجماعي �ضخم
بثالث ��ة �آالف �صفحة عن القر�آن بعن ��وان :قر�آن امل�ؤرخني.
وه ��و يحق ��ق اكت�شاف ��ات مذهل ��ة ع ��ن الكت ��اب امل�ؤ�س� ��س
للإ�سالم .فمن �سمع به؟ ثم وهذا هو الأهم :من يتجر�أ على
ترجمت ��ه اىل اللغ ��ة العربية؟ نعم جتدي ��د الإ�سالم موجود
وب�شكل رائع ولك ��ن على يد كبار امل�ست�شرقني الأكادمييني
ال عل ��ى يد املثقف�ي�ن العرب الغارق�ي�ن يف الأدجلات ال�سهلة
والدمياغوجيات.
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متجو ًال بين األسالك الشائكة:
هاشم صالح
ّ

عن اإلسالم والحداثة والتنوير

خليل صويلح
مل ��اذا ف�ش ��ل م�ش ��روع التنوي ��ر يف الع ��امل العرب ��ي؟
ل ��دى ها�شم �صالح عدد م ��ن الأ�سباب املرتاكمة التي
�أو�صل ��ت ه ��ذا امل�ش ��روع �إىل م ��ا ي�س ّمي ��ه «االن�سداد
التاريخ ��ي» وه ��و عن ��وان كتاب ��ه ال�صادر ع ��ن «دار
ال�ساقي» بالتعاون م ��ع «رابطة العقالنيني العرب».
يف مق ��دم ه ��ذه الأ�سب ��اب ي�أتي غي ��اب ال�س� ��ؤال بل
حتوّ ل ��ه �إىل ج ��واب نهائي من اليقيني ��ات ال�صارمة
«حتر�س ��ه جيو� ��ش كاملة م ��ن املراقب�ي�ن وال�شيوخ»
و�أمّة ب�أ�سره ��ا َب َنت م�شروعيته ��ا وكيانها وهويتها
على «طم�س ال�س�ؤال».
لكن كي ��ف نقرتب م ��رة �أخرى من منطق ��ة ال�س�ؤال؟
«الكارث ��ة وحده ��ا �أو الزلزال ق ��ادران على زحزحة
ال�س� ��ؤال» يجي ��ب �صالح بثق ��ةّ :
فكل فك ��ر ال يف�ضح
وال يع� � ّري لي� ��س فك ��ر ًا ،وتالي� � ًا ال ب ��د م ��ن احلف ��ر
الأركيولوج ��ي يف �أعم ��اق ال�ساح ��ة العربي ��ة
والإ�سالمية لأنّ الأر�ض العربية عط�شى للحقيقة.
هك ��ذا مييط �صالح اللثام ع ��ن «�أم الأ�سئلة» العربية
وه ��ي «التناق�ض املطلق بني الن� �ّ�ص والواقع» ،ذلك
�أنّ االلتزام بحرفية الن�ص القر�آين ي�ؤدي �إىل �إنكار
منج ��زات احلداثة .ويرى �صالح �أنّ احلل يكمن يف
الت�أويل املج ��ازي للن�ص واالع�ت�راف مب�شروطيته
التاريخي ��ة كم ��ا فع ��ل امل�سيحي ��ون يف �أوروبا بعد
التنوي ��ر ،و�إال ف� ��إنّ الأخذ بحرفي ��ة الن�ص يتناق�ض
م ��ع احلقائ ��ق العلمي ��ة والقوان�ي�ن الفيزيائية التي
تو�صلت �إليها العلوم احلديثة.
هن ��اك َم ��ن يط ��رق اخل� � ّزان الي ��وم ،وخ�صو�ص� � ًا
بع ��د كارث ��ة � 11أيل ��ول (�سبتم�ب�ر) وقبله ��ا هزمي ��ة
ال� �ـ 1967و�سق ��وط اخلط ��اب ال�شيوع ��ي واندث ��ار
الأيديولوجي ��ات الدمياغوجية .كل ذل ��ك يدعو �إىل

الإجه ��از عل ��ى اليقيني ��ات ومواجهة ري ��ح التاريخ
بعدم ��ا و�صل العرب �إىل قعر البئر .يت�ساءل �صالح:
«هل نحت ��اج �إىل �صدم ��ات �أخرى ك ��ي ن�ستيقظ من
ه ��ذا ال�سبات الطويل؟ » .ويعت�ب�ر �صالح �أنّ العائق
يكمن يف قناعة العرب ب�أنّ ت�أجيل امل�شكلة �أو خنقها
يعن ��ي حله ��ا �أو جتاوزه ��ا .م ��ع العل ��م �أنّ املنهجية
العلمي ��ة واخلربة التاريخي ��ة احلديثة تدالن عك�س
ذل ��ك .وعلى رغم ذلك ،فنح ��ن م�ص ّرون على منهجية
الكبت والقمع لترتاج ��ع الدميوقراطية �أكرث وتفقد
معناه ��ا يف القامو� ��س حتى ل ��و ا�س ُتبدل ��ت مبفردة
«ال�ش ��ورى» يف غي ��اب �شروطه ��ا الت ��ي تتمث ��ل يف
الرخ ��اء االقت�صادي وتناق�ص ال�ضغوط اخلارجية،
وتراجع الثقافة الأ�صولية القوموية اال�ستبدادية.
ويعتق ��د �صال ��ح �أ ّنه �آن الأوان لالنتق ��ال من املرحلة
الأيديولوجي ��ة �إىل املرحل ��ة الإب�ستمولوجي ��ة،
وخ�صو�ص� � ًا بعد خراب الع ��راق ولبنان وفل�سطني،
�إذ �ضم ��ر احل� ��س التاريخ ��ي ل ��دى �أ�صح ��اب
الأيديولوجيات املتنافرة� ،سواء كانت «مارك�سوية»
�أو قومي ��ة �أو �أ�صولي ��ة �إ�سالمي ��ة ،بابتعاده ��ا ع ��ن
مفه ��وم احلقيق ��ة .وب ��ات �ضروري� � ًا للخ ��روج م ��ن
«االن�سداد التاريخي» �أن ينبثق خطاب فكري جديد
يتح ّلى بدرجة عالية من احل�س �أو الوعي التاريخي
مبوازي ��ن القوى العاملي ��ة والهج� ��س باحلقيقة �إىل
درجة الهو�س .لكن قبل ذل ��ك ،ينبغي حترير الروح
العربية الإ�سالمية من قيودها التاريخية يف معركة
طويل ��ة الأم ��د لت�شخي� ��ص املر�ض ونب� ��ش احلقيقة
املطمو�سة حتت ركام القرون.
هكذا يتج ��وّ ل ها�شم �صال ��ح بني الأ�س�ل�اك ال�شائكة
ومي�ض ��ي يف ط ��رح الأ�سئل ��ة الراهنة ع ��ن الإ�سالم
واحلداث ��ة والفك ��ر العق�ل�اين والتنوي ��ر وف�ش ��ل
الإ�ص�ل�اح الدين ��ي يف الإ�س�ل�ام لت�شخي� ��ص املر�ض
امل�ستع�صي.
عن االخبار اللبنانية
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هاشم صالح يدعو إلى تفسير عقالني
للدين والتراث اإلسالمي
سيد أحمد رضا

هل يحق لنا أن نخوض معارك في مساحة صغيرة

نحن نفعل
كمساحة العقل البشري؟ في الحقيقية ُ
ذلك بالمعنى المجازي والحقيقي لكلمة معركة،
نحن نخوض المعارك الفعلية بعقولنا ،والمجازية
ُ
بذات العقول ...لكن دعوني أصطحبكم لمعركة

لطالما خاضتها البشرية بمختلف مجتمعاتها ،وعلى
أساسها تنهض األمم وتتقدم ...مساء االثنين (17

مارس) كان المفكر السوري هاشم صالح في ضيافة

مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث ضمن موسمه
«الحب طاقة إبداع» وبالتزامن مع فعاليات ربيع

الثقافة ،في هذا المساء ،حاضر هاشم عن «معركة

ً
ً
ومقارنا بينها وبين
شارحا مقوماتها،
التنوير العربي»
معارك التنوير التي خاضها المجتمع الغربي قبل عدة
قرون ] .ما بين االنفتاح واالنغالق « -ربما ال تكون

معركة فحسب ،بل هي أم المعارك بالنسبة للعرب
بنبوءة
والمسلمين» هكذا يبدأ صالح حديثه ليتبعه
ٍ
تتعلق بانحسار الموجة األصولية التي اكتسحت

عالمنا العربي خالل األربعة عقود الماضية .نبوءة ال

تتعلق بالغيبيات إنما هي قراءة لواقع التيار المتشدد
ُ
أوصله هذا
حيث
في فهمه لرسالة اإلسالم والقرآن،
ُ
طريق مسدود.
الفهم إلى
ٍ

يو�ض ��ح ها�ش ��م �أن جوه ��ر الإ�س�ل�ام ه ��و اح�ت�رام الآخر،
واالع�ت�راف به ،ذل ��ك لأن الله هو من �شاء ه ��ذه التعددية،
وهو من قال يف كتابه «ولو �شاء الله جلعلكم �أمة واحدة»،
لذل ��ك ي�ؤكد �صال ��ح �أن الأ�صل يف الإ�سالم ه ��و الت�سامح ال
التع�ص ��ب ،املغف ��رة ال الك ��ره ..وبع ��د هذا املدخ ��ل يتعمق
ها�ش ��م يف �إي�ض ��اح ال�ص ��راع الكائ ��ن ب�ي�ن تي ��اري الت�شدد
واالنفت ��اح ،والذي ال ينح�ص ��ر بالوقت الراه ��ن ،بل ميتد
عل ��ى مدى تاريخن ��ا ،وي�ستدل على ذلك بن� ٍ��ص للفيل�سوف
الكن ��دي كتب ��ه رد ًا عل ��ى الفقه ��اء املت�شددي ��ن ،املحرم�ي�ن
للفل�سف ��ة يف ذل ��ك الوق ��ت .وي�ضيف «�أكاد �أق ��ول ب�أنه كتب
اليوم» يق�صد ذلك الن�ص الذي كتب قبل �أكرث من �آلف عام،
والت ��زال املواجهة قائمة! ] ا�سرتاتيجي ��ة التنوير  -ي�ضع
ها�شم ا�سرتاتيجيتني ميكن ملعركة التنوير اتباعهما خالل
ال�سنوات القادم ��ة؛ الأوىل ا�سرتاتيجية التنوير الداخلي

وهي املنبعثة من دواخلنا ..ي�شرح �صالح ذلك بالقول ب�أن
علينا �أن جنم ��ع ن�صو�ص الفال�سف ��ة واملفكرين والعظماء
يف الع�ص ��ر الذهب ��ي� ،أو ع�ص ��ر النه�ض ��ة الإ�سالمي ،ومن
ثم «نق ��وم بو�ضعها �ضم ��ن �سياقها التاريخ ��ي ،وترجمتها
�إىل العربية املعا�ص ��رة» .وي�ضيف ها�شم «ذلك للك�شف عن
العظم ��اء يف تاريخنا ،وللربهن ��ة على �أن الدين الإ�سالمي
ال يتعار� ��ض م ��ع العقل والفل�سف ��ة والعل ��م» وبذلك ميكننا
حتقي ��ق ه ��دف من �أه ��داف مواجه ��ة االنغالق ع�ب�ر �إبراز
الأدبي ��ات الرتاثي ��ة االنفتاحي ��ة ،يف مقابل تل ��ك الأدبيات
الرتاثي ��ة االنغالقية الأكرث �شيوع ًا على م�ستوى املكتبات،
ومعار� ��ض الكتب ،كما يذكر ها�شم�« .إذ ًا بالتنوير الداخلي
ن�ساع ��د على �إع ��ادة بعث ال�صفحات امل�ضيئ ��ة يف تاريخنا
ب�ص ��ورة معا�صرة» تكون يف متن ��اول اجلميع من الفئات
العمرية الأوىل كطلبة املدار�س� ،إىل النخب املثقفة.
�أما عن ا�سرتاتيجية التنوير اخلارجي فيقول �صالح ب�أنها
تكون عرب ا�ستعانتن ��ا بالفال�سفة التنويري�ي�ن الأوربيني،
وب�ص ��ورة خمتلف ��ة؛ كرتجم ��ة كتبه ��م ،وتلخي�صه ��ا،
و�إ�شاعته ��ا ،وال يكتفي بذلك ب ��ل يذهب ها�شم �إىل �ضرورة
مقارنته ��ا ،وذلك «لكي ال ُنحب� ��س يف دائرة تراثنا ،ولرنى
كي ��ف يعي� ��ش الآخري ��ن عقائده ��م ،وكي ��ف يفهمونه ��ا»] .
التحرر من ال�سياجات « -نحن ال نعرف ال�صفحات امل�ضيفة
م ��ن تراثنا ..ال�شائع هي الكتب الرتاثية التقليدية ،التي ال
تغن ��ي العقل كثري ًا» هذا ما يقول ُه ها�شم �صالح ت�أكيد ًا على
�راث م�ضيء �إال �أن ُه �أُهمل يف
�ض ��رورة �إزاحة الرتاب عن ت � ٍ
مقاب ��ل ال�ت�راث التقليدي ال ��ذي يدعوه املفك ��ر اجلزائري
حممد �أركون ب� �ـ «ال�سياجات الدوغمائية املغلقة» تلك التي
تتع�ص ��ب لفكرة عقائدية دومنا قب ��ول ملناق�شتها �أو نقدها.
وي�ضيف ها�شم «علينا �أن نخرج من هذا ال�سجن العقائدي
ال ��ذي تنغل ��ق فيه الأ�س ��وار العقائدية لكل دي ��ن �أو طائفة»
وذلك و�صو ًال �إىل عقلنة الرتاث العربي الإ�سالمي ،وعقلنة
فه ��م الدين ،وال يتم ذل ��ك �إىل بخو�ض معرك ��ة التنوير مع
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الذات «لينبثق النور منها» .وي�ؤكد ها�شم �أن «�إعادة العقل
والفل�سفة �إىل العامل العربي؛ �إعادة لالعتبار» لكن ُه ال يدعو
لفل�سف ��ة جتريدي ��ة ع�صية على الفهم ،ب ��ل �إىل فل�سفة تقود
للت�صالح بني العلم والإمي ��ان ..وتكون �سند ًا �إليه ،وبذلك
«ال ينبغ ��ي �أن نخ�شى على �إمياننا ودينن ��ا من الفل�سفة �إذا
�أح�س ��ن ا�ستخدامه ��ا»� ] .ض ��رورة فال�سفة الن ��ور  -ها�شم
وه ��و الباحث املخت� ��ص يف التنوير الأوروب ��ي ،ي�ؤكد �أن
�أغل ��ب فال�سف ��ة الغ ��رب الكب ��ار كان ��وا م�ؤمن�ي�ن ،وي�ضيف
«هناك فل�سفة تنويرية مادية ملحدة» لكن يف املقابل هناك
فل�سف ��ة تنويري ��ة م�ؤمنة �ساهم ��ت يف ارتق ��اء �أوروبا من ُذ
الع�صور الو�سطى على جميع الأ�صعدة.
ويت�س ��اءل «ملاذا ظهر فال�سفة الن ��ور يف �أوروبا؟ » ليجيب
عن ذلك بالع ��ودة �إىل تاريخ ال�صراعات الدينية واملذهبية
الت ��ي طحنت �أوروبا ،ودم ��رت �إن�سانها عل ��ى مدى عقود،
حي � ُ�ث ظه ��ور التنوير «كحاج ��ة ما�سة لع�ل�اج املجتمعات،
وتخلي� ��ص ال�شع ��وب من الوب ��اء الطائفي ال ��ذي اجتاحها
ودمرها» .ومن هن ��ا يحيل ها�شم امل�س�ؤولية على املفكرين
واملثقف�ي�ن يف تفكيك الأحكام الطائفي ��ة امل�سبقة ،التي هي
يف الأ�سا� ��س كل�شيه ��ات تبتكره ��ا كل طائفة ع ��ن الأخرى،
وتقوم بتعليم �أبنائها ه ��ذه الكل�شيهات املبتذلة عن غريها
م ��ن الطوائ ��ف! ] درو�س تقين ��ا اجلحي ��م  -يو�ضح �صالح
ب�أنن ��ا «نح ��ن الع ��رب وامل�سلم�ي�ن ،لدينا جت ��ارب ال�شعوب
املتقدم ��ة ،فلم ��اذا ال نتع ��ظ به ��ا؟ » وهنا يعن ��ي �صالح تلك
التج ��ارب امل�أ�ساوي ��ة الت ��ي خا�ضته ��ا �أوروب ��ا م ��ن خالل
حروبه ��ا الطائفي ��ة الطاحن ��ة ،وطريق ��ة اخل ��روج من هذا
اجلحي ��م ..وبالنظ ��ر له ��ذه التج ��ارب يتوج ��ب علين ��ا �أن
نتع ��ظ «ونوفر عل ��ى �أنف�سنا احل ��روب الت ��ي �ستدمرنا بال
�أي ��ة نتيج ��ة»� ] .أرخنة ال�ت�راث  -يدعو ها�ش ��م �إىل �أرخنة
ال�ت�راث العرب ��ي الإ�سالمي ،والق ��ر�آن الك ��رمي ،والأرخنة
هي ال�سبي ��ل �إىل التنوير الذي هو «العودة للن�ص املقد�س
بعي ��ون �أخ ��رى» غ�ي�ر تل ��ك العيون الت ��ي اعت ��ادت قراءته

ملجرد ال�شعائرية ،وي�ضيف «كل �شيء تلقيته ب�شكل مثايل
علي �إع ��ادة مو�ضعته يف
تقدي�س ��ي فوق الزمان وامل ��كانّ ،
الزمان واملكان التاريخي» .ويف�صح �صالح عن حقيقة كون
«ال ��ذي �أرخ ��ن تراثنا هم كبار امل�ست�شرق�ي�ن» وهنا ال يعني
ها�شم اال�ست�شراق املُ�سي�س املغر�ض ،بل ذلك «اال�ست�شراق
الأكادمي ��ي ع ��ايل امل�ست ��وى» وي ��ورد ع ��دد م ��ن الأ�سم ��اء
اال�ست�شراقية التي �أرخنة تراثنا .م�ضيف ًا ب�أننا ال ن�ستطيع
حتا�شي الدرا�سات التاريخي ��ة ،وتطبيق املنهج التاريخي
النق ��دي على الرتاث الديني ،فحت ��ى و�إن حتا�شيناه لزمن
معني ،فهو �سيظهر وال بد يف نهاية املطاف.
وي�ش ��كك ها�ش ��م يف مق ��درة املثقف�ي�ن العرب عل ��ى تطبيق
املنهجي ��ة الفينولوجي ��ة -درا�س ��ة املتغ�ي�رات -التاريخية
عل ��ى ال�ت�راث وذل ��ك ل�سبب�ي�ن ،الأول �أن� � ُه يج ��ب �أن يكون
املثقف متقن ًا لهذا املنه ��ج ،بالإ�ضافة ملنهج البحث العلمي،
�أم ال�سبب الثاين فه ��و خوف املثقف على نف�سه �إذا ما فعل
ذل ��ك «لأن ُه م�ضطر للهجرة �إىل اخل ��ارج» ] .خو�ض املعركة
 يختتم ها�شم �صال ��ح حديثه عن معركة التنوير بالت�أكيدعل ��ى �أنها «معركة ك ��ر وفر» ،وال بد �أن تخا�ض هذه املعركة
م ��ع ال ��ذات «لي�س م ��ن �أجل ح ��ذف الدين م ��ن ال�ساحة ،بل
م ��ن �أجل التو�ص ��ل �إىل فهم جوهر الدي ��ن ،بالإ�ضافة للفهم
العقالين امل�ستنري للدين» كل ذلك كما يقول ها�شم من �أجل
«م�صاحلة الدين مع الفل�سفة ،وت�صالح الإن�سان مع ذاته».
ذل ��ك الت�صال ��ح ال ��ذي ال يجعل الإن�س ��ان �أ�س�ي�ر ًا لهواج�س
تخلقه ��ا التناق�ض ��ات م ��ا ب�ي�ن العل ��م والدي ��ن� ،أو الفل�سفة
والدي ��ن ،والتي تخل ��ق بدورها �أزمة وعي م ��ع الذات يقر
ها�ش ��م ب�أننا دخلنا -كعامل �إ�سالم ��ي -فيها .ولهذا وقبل �أن
ينتقل للمداخالت ويجي ��ب على الأ�سئلة� ،شدد �صالح على
�ض ��رورة «التف�س�ي�ر العقالين لرتاثنا العظي ��م ،والذي عن
طريقه ن�صل �إىل �شاطئ الأمان “.
عن �صحيفة االيام
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هاشم صالح يدرس حال العرب
بين النور والظلمات
شكيب كاظم

ثمة مصادفات جميلة تغير مسيرة شخص ما ،وتضيف

إلى منجزاته ،منجزات ُأ َخر ،قد ال تخطر على بال ،فتشاء
رسل
هذه المصادفات الحاسمة في حياة البشر ،أن ُي َ
هاشم صالح المعيد في جامعة حلب ،سنة  1976إلى
فرنسا للدراسة في السوربون ،لغرض الحصول على
درجة الدكتوراه ،كان هذا فاتحة عهد جديد أمام

هاشم صالح ،الذي تعرف على المفكر الجزائري محمد
أركون ،الذي سيمسي أستاذه المشرف على كتابة
أطروحته في النقد األدبي.

وكان طبيعي� � ًا �أن يتق ��ن اللغ ��ة الفرن�سي ��ة ،ب ��ل يحذِ ُقه ��ا،
و�أ�ضحى يكتب بها �إىل جانب لغته الأم ،العربية ،هو يرى
�ض ��رورة اللغة الثاني ��ة وحتى الثالثة للباح ��ث والدار�س،
لأنه ��ا تفت ��ح �أمامه �آفاقا وا�سع ��ة ،قد ال يك ��ون بمِ ْكنة اللغة
الواح ��دة تلبيتها� ،إن من ال يجيد لغ ��ة ثانية �أ�شبه بالأمي،
ح�ص ��ل �أن ا�ش�ت�رك يف م�ؤمتر ثقايف يف فرن�س ��ا ،و�شاءت
�أمور �أن ت�سود اللغة الإنكليزية يف مناق�شات هذا املنتدى،
ف�ألف ��ى ها�شم �صالح نف�س ��ه �أ�شبه بالأمي ،ه ��و الذي يجيد
الفرن�سي ��ة �إىل جان ��ب لغت ��ه العربية ،لكن حت ��ول النقا�ش
يف امل�ؤمت ��ر �إىل ا�ستخدام الإنكليزية� ،أ�شعره ب�ضعفه ،فما
بالك مبن ال يجيد حتى لغته القومية؟
تلمذت ��ه للمفك ��ر والفيل�س ��وف حمم ��د �أرك ��ون ،وقربه منه
فتح ��ت �أمامه �آفاق ��ا وا�سعة ،ف�ضال عن �إجادت ��ه الفرن�سية،
ف�أم�س ��ى يقر�أ ما تغدقه املطابع الفرن�سي ��ة ،م�ؤكد ًا �أنه يقر�أ
ثالث ��ة �أو �أربع ��ة م ��ن الكت ��ب يف ال�شه ��ر ،وت ��وىل ترجمة
الكثري من م�ؤلفات �أركون ،و�إذ ي�س�أله �سائل ملاذا مل ترتجم
كت ��ب �أرك ��ون كلها؟ يجي ��ب بدقة الع ��امل وتوا�ضع ��ه؛ �إنها
حتت ��اج جلهد مرتجم�ي�ن ،ولي�س مرتجما واح ��د ًا ،وا�صفا
�إي ��اه ب�أكرب مفك ��ر يف الإ�سالم املعا�صر ،من ��ذ عهد العمالقة
الكبار :الفارابي ،وابن �سين ��ا ،وابن ر�شد ،وابن خلدون،
و�إن ��ه مل يعد يهدف �إىل حتقيق الإ�صالح من داخل القف�ص
العقائ ��دي املغل ��ق ،و�إمن ��ا �أ�صب ��ح يه ��دف �إىل تفكي ��ك هذا
القف�ص واخلروج من ��ه كلي ًا ،وهو ما فعله فال�سفة الأنوار
يف �أوروب ��ا بدءا من �سبينوزا يف القرن ال�سابع ع�شر� .أما
ملاذا ي�صف ��ه ب�أكرب مفكر يف الإ�س�ل�ام املعا�صر؟ فلأنه مفكر
�صع ��ب وع ��امل كبري متبح ��ر يف العل ��م ،و�إن ��ه ا�ستطاع �أن
يجلب اهتم ��ام كبار الباحثني الفرن�سي�ي�ن ،والوقوف عند
منجزه.
التعريف بكتب مهمة

ي ��رى ها�ش ��م �صال ��ح يف كتاب ��ه «الع ��رب ب�ي�ن الأن ��وار
والظلمات ..حمط ��ات و�إ�ضاءات» الذي �أ�صدرت دار املدى
طبعت ��ه الأوىل �سن ��ة � ،2021إن ف�ضيلت ��ه الأوىل يف كتابه
هذا ،تقدميه عرو�ض ��ا ملجموعة من الكتب الفرن�سية ،التي
اتي ��ح له االط�ل�اع عليها ،وتعريف الق ��راء العرب ،الذين ال
يعرف ��ون الفرن�سي ��ة ،و�إذا �أجادوه ��ا ف�صعوب ��ة احل�صول

عل ��ى الكت ��اب الفرن�سي يف الع ��امل العرب ��ي ،وا�ضعني يف
احل�سب ��ان ك�سل حرك ��ة الرتجم ��ة العربية ،ف�ض�ل�ا عن قلة
املرتجمني ،الذين يُح ّكمون ال�ضمري والوجدان يف عملهم،
م�ؤكد ًا �أن من ال يعرف �سوى العربية ،ال ميكن �أن يتو�صل
�إىل فتوح ��ات احلداث ��ة ،والفك ��ر الب�شري ب�ش ��كل عام ،لقد
�أ�صب ��ح �شخ�ص� � ًا �أمي ��ا تقريب� � ًا! لق ��د تعرفنا من خ�ل�ال هذا
الكتاب على عدد وافر من املفكرين والفال�سفة الفرن�سيني،
�أع�ت�رف بتوا�ض ��ع �أن �أ�سماءه ��م تط ��رق ذاكرت ��ي للم ��رة
الأوىل� :إدغار موران ،جان دورمي�سون ،لوك فريي ،جيل
غا�ست ��ون غراجنيه ،برن ��ارد دي�سبانيا ،رمي ��ي براغ ،نيلز
بور ،توما�س كن ،جان �ستون ،عامل الالهوت ال�سوي�سري
ال�شه�ي�ر هان ��ز كون ��غ وغريهم ،ف�ض�ل�ا ع ��ن مفكرين عرب
وم�سلم�ي�ن :عب ��د الوه ��اب امل� ��ؤدب ،فتح ��ي �سالم ��ة ،مالك
�شبل ،ر�شيد بن زين ،يو�س ��ف ال�صديق ،عبد النور بيدار،
امل ��ازري حداد ،املفكر الباك�ستاين ف�ضل الرحمن وغريهم،
كم ��ا �أن ��ه عمّق معرفتن ��ا بالكثري م ��ن الفال�سف ��ة واملفكرين
الع ��رب وامل�سلمني والأوروبيني :الفارابي ،ابن ر�شد ،ابن
خل ��دون ،جيل كيب ��ل� ،سبينوزا ،كان ��ط ،اليبنتز ،ديكارت،
فولت�ي�ر ،دي ��درو ،مونت�سكيو ،جان جاك رو�س ��و� ،آرن�ست
رينان ،نيت�ش ��ه� ،سارتر ،مورغ ��ان هابرما�س ،جاك دريدا،

بول ريكور ،كارل بوبر ،التو�سري وغريهم كثري.
و�إذ ذك ��ر ها�شم �صالح «اعرتافات جان جاك رو�سو» �ضمن
الكت ��ب التي يجب قراءته ��ا قبل ف ��وات الأوان ،ف�إنه ي�ؤكد
�أهمي ��ة هذا الكتاب بف�صل عنوانه (م ��ا هو �أعظم كتاب �أثر
ّ
يف يف فرن�س ��ا؟) م�ؤك ��د ًا �أنه �أعظم اكت�ش ��اف له منذ و�صل
فرن�س ��ا �سن ��ة  ،1976ولو مل يق ��ر�أ غريه لكف ��اه فخرا ،وملا
ذهب جميئه لب�ل�اد فولتري وموليري �سدى� ،أما ملاذا يعطيه
الأهمية؟ فلأنه مفعم بالنزعة الإن�سانية.
غيرت وجه التاريخ
كتب ّ

ها�شم �صالح يف كتابه هذا «العرب بني الأنوار والظلمات»
املول ��ود �سن ��ة  ،1950يف �إح ��دى قرى حمافظ ��ة الالذقية،
�أم�ضى نحو ثالثة عق ��ود يف فرن�سا ،قبل �أن ينتقل للعي�ش
يف املغ ��رب ،يعق ��د ف�ص�ل�ا ع ��ن الكت ��ب الت ��ي غ�ي�رت وجه
التاري ��خ ،ولأنه ي ��رى �صعوب ��ة الن�ص على كت ��ب بعينها،
غ�ي�رت وجه التاري ��خ ووجهته ،ف�إنه يق�سمه ��ا �إىل �أبواب:
�أوال �أمه ��ات الكت ��ب العلمية؛ ومنها كت ��اب «�أ�صل الأنواع»
ل ��دارون ،و»تف�س�ي�ر الأح�ل�ام» لفروي ��د ،ف�ض�ل�ا ع ��ن كتب
لبا�شالر و»كيف �أرى العامل؟ » لأن�شتاين.
ثاني� � ًا� :أمه ��ات الكت ��ب الفل�سفي ��ة ،واقفا عند كت ��اب «مقال

يف الاله ��وت ال�سيا�س ��ي» ل�سبين ��وزا ،ف�ض�ل�ا ع ��ن كت ��اب
«اعرتاف ��ات ج ��ان ج ��اك رو�سو» وبقي ��ة كت ��ب رو�سو ذات
النزعة الإن�سانية العميقة ،التي يف�ضلها على كتب نيت�شه،
لكن �أ�سلوب نيت�شه ي�سحره.
ثالث ًا :الروائع الأدبية ،واقفا عند �أ�شعار �أبي متام الطائي
واملتنب ��ي وال�سي ��اب وخلي ��ل احلاوي ،وجني ��ب حمفوظ
ورواي ��ات تول�ست ��وي ،ف�ضال عن كت ��ب �سيتحدث عنها يف
ف�ص ��ل (م ��ا هي الكت ��ب التي ينبغ ��ي �أن تقر�أه ��ا قبل فوات
الأوان؟).
وراب ��ع الكتب الت ��ي غريت وج ��ه التاريخ؛ �أمه ��ات الكتب
التنويري ��ة للدي ��ن� ،أو املن ��ورة ل ��ه ،وه ��ي الأك�ث�ر �إحلاحا
و�ض ��رورة للعامل العربي ،فال ميك ��ن �أن يخرج من ظلماته
وعتمات ��ه م ��ن غريه ��ا ،فاملعرك ��ة فكري ��ة قب ��ل �أن تك ��ون
�سيا�سية ،م�ؤكد ًا �ضرورة الوقوف عند كتب حممد �أركون،
لأنه �سيغري وجه التاري ��خ العربي الإ�سالمي� ،إن فهم على
حقيقته.
�أغل ��ب الباحث�ي�ن والدار�سني يقتن ��ون الكثري م ��ن الكتب،
وا�ستغ ��رب م ��ن الأع ��داد الهائل ��ة الت ��ي حتتويه ��ا مكتبات
بع�ضهم ،و�أت�ساءل مع ذاتي ،هل مبكنة الإن�سان مهما �أوتي
م ��ن وقت وتفرغ وراح ��ة ب ��ال� ،أن يقر�أ ه ��ذه الكتب كلها؟
حت ��ى �إذا انطوى العمر الب�شري الق�ص�ي�ر ،ر�أيت احل�سرة
بادي ��ة على الوج ��وه� ،أن مل ي�ستطع قراءة جُ � ّ�ل ،وال �أقول
كل ه ��ذه الكت ��ب التي اقتناها ،لذا �أ�ؤك ��د �ضرورة الدقة يف
اختي ��ار الكتاب املقروء ،واال�ستغ�ل�ال الأمثل للوقت ،وها
هو املفكر املغربي حممد عاب ��د اجلابري ،يطلقها ح�سرات
مدوي ��ات� ،أن مل ي�ستطع ق ��راءة كل ما رغب يف قراءته ،لذا
ف� ��إن املفك ��ر الباح ��ث ها�شم �صال ��ح ،ال ��ذي يف �شطحة من
�شطحات ��ه ،التي ت�شبه �شطحات املت�صوفة ،ينزع عن نف�سه
�صفة املفكر الباحث ،وا�صفا نف�سه بالقارئ فقط!
�أق ��ول :يكتب ها�شم �صالح ف�ص�ل�ا جميال ي�ضع خربته بني
ُب�صرا �إياهم ب�ضرورة ق ��راءة كتب بعينها
�أيادي الق ��راء م ّ
قبل فوات الأوان ،وان�صرام �سنوات العمر القليلة �سراعا،
م�ش�ي�را �إىل رواي ��ة «دون كي�ش ��وت» ل�سرفانت� ��س ،وثانيا:
كت ��اب «�ألف ليلة وليلة» وثالثا« :ر�سال ��ة الغفران» لعبقري
العباق ��رة؛ �أبي العالء املعري ،وكت ��اب «البخالء» للجاحظ
املعتزيل رابع ًا ،وخام�سا :اعرتافات جان جاك رو�سو ،وقد
دفعن ��ي هذا الف�ص ��ل لقراءة اجل ��زء الأول من االعرتافات،
التي �صدرت �سن ��ة � ،1957ضمن مطبوعات (كتابي) التي
كان ي�ش ��رف عليها وي�صدرها حلم ��ي مراد ،وتوىل ترجمة
الأج ��زاء اخلم�سة ،حممد بدر الدي ��ن خليل – والكتاب من
خزانة كتب املرحوم �أبي – وقد نقلها املرتجم بلغة �أني�سة
م�أنو�س ��ة ،تدفع ��ك لإعادة ق ��راءة بع� ��ض الن�صو�ص مرات
عدة ،ثم يوا�صل تقدمي كتب قر�أها بالفرن�سية ،ومل ترتجم
�إىل العربية ،فلم �أجد �سببا يدفعني لذكرها.
وكان ال ب ��د للباح ��ث �أن يعق ��د ف�ص�ل�ا ع ��ن �أ�ست ��اذه يف
ال�سورب ��ون؛ حمم ��د �أركون ،وا�صف ��ا �إياه ب�أك�ب�ر مفكري
الإ�س�ل�ام املعا�ص ��ر ،لأنه جاء بفك ��رة – ف�ضال عن فتوحاته
الفكرية الأخرى – �أن الع ��رب امل�سلمني قد عرفوا التنوير
والنزع ��ة الإن�ساني ��ة احل�ضاري ��ة ،قبل الغ ��رب الأوروبي
بقرون ،على �أيادي اجلاحظ والتوحيدي وم�سكويه وابن
�سينا والفارابي واملتنبي واملعري وابن العربي وع�شرات
العباقرة ،قبل �إيطالي ��ا و�أوروبا بقرون عدة ،لكن انطف�أت
هذه احلركة ب�سقوط الدول ��ة العبا�سية ،وت�صدي بع�ضهم
له ��ذه احلركة التنويرية ومنه ��م الغزايل يف كتابه «تهافت
الفال�سف ��ة» ال ��ذي �سريد عليه اب ��ن ر�شد يف كتاب ��ه «تهافت
التهاف ��ت» .ه ��ذه النظري ��ة الأركوني ��ة �أث ��ارت ج ��دال ب�ي�ن
الدار�س�ي�ن الأوروبي�ي�ن ،الذين يرون �أ�سبقي ��ة �أوروبا يف
هذا املجال.
و�إذ ذك ��ر ها�شم �صالح «اعرتافات جان جاك رو�سو» �ضمن
الكت ��ب التي يجب قراءته ��ا قبل ف ��وات الأوان ،ف�إنه ي�ؤكد
�أهمي ��ة هذا الكتاب بف�صل عنوانه (م ��ا هو �أعظم كتاب �أثر
ّ
يف يف فرن�س ��ا؟) م�ؤك ��د ًا �أنه �أعظم اكت�ش ��اف له منذ و�صل
فرن�س ��ا �سن ��ة  ،1976ولو مل يق ��ر�أ غريه لكف ��اه فخرا ،وملا
ذهب جميئه لب�ل�اد فولتري وموليري �سدى� ،أما ملاذا يعطيه
الأهمية؟ فلأنه مفعم بالنزعة الإن�سانية.
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هاشم صالح وسؤال ّ
التنوير
كه يالن ُمحمد

البداية م ��ع دح�ض موقف الرتاثيني املع ��ادي لل�شعر احلر
يف �أطروحت ��ه الت ��ي قدمها حتت عن ��وان “اجتاهات النقد
العربي احلديث "."1975-1950
تت ��وار ُد يف �سي ��اق الكت ��اب �شواه� � ُد ع ��ن جت ��ارب ذاتي ��ة
و�سلوكي ��ات �إجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة تك�ش � ُ�ف ع ��ن روا�سب
العقلية الإ�صطفائية داخل املجتمعات الغربية غري �أنّ ذلك
حاالت فردي ��ة قيا�س ًا بنجاح الغ ��رب يف ت�أ�سي�س
لي� ��س �إال
ٍ
مفهوم املواطنة فالإن�سان ل ��دى فال�سفة الأنوار قيمة بحد
ذاته بقطع النظ ��ر عن �إنتماءاته الفرعية يقول مونتي�سكو
” �أن ��ا �إن�سان بال�ضرورة ول�س ��تُ فرن�سيا �إال بامل�صادفة”
وبه ��ذا �إكتملت القطيع ��ة الأب�ستمولوجية م ��ع الباراديغم
ُ
الكاتب ب�ي�ن �آليات القراءة
يقارن
الالهوت ��ي القرو�سطي.
ُ
لاله ��وت الدين ��ي يف الغرب وما ه ��و متب� � ُع يف جامعاتنا
ري يف هذا الإط ��ار �إىل م�سعى الالهوتي ال�سوي�سري
وي�ش ُ
هان ��ز كونغ حيث طب ��ق الأخري نظرية توما� ��س كهن على
تاريخ الاله ��وت الديني يوجد باراديغم القرون الو�سطى
وباراديغم الإ�ص�ل�اح الديني �إىل �أن ي�صل باراديغم مابعد
احلداث ��ة .وي�ؤك ُد ها�شم �صالح على �ضرورة �أرخنة الن�ص
الديني والتمييز ب�ي�ن الن�صو�ص الكونية وما هو مطبوع
بظروف تاريخية حمددة.

تع ��اين املجتمع ��ات العربي ��ة والإ�سالمي ��ة م ��ن الأزم ��ة
ُ
فالتخلف متغلغ� � ُل يف مفا�صل النظام
احل�ضاري ��ة املركب ��ة
ال�سيا�سي وبرام ��ج التعليم و�آليات الق ��راءة للدين ف�إنكار
هذا الواق ��ع البائ�س يزي ُد من عمق الأزم ��ة ويثق ُل الأغالل
عل ��ى العق ��ول لذل ��ك فم ��ن ال�ض ��روري ت�سمي ��ة الأ�شي ��اء
ب�أ�سمائه ��ا وعدم الهروب م ��ن مواجهة املنظوم ��ة الفكرية
املتداعية والرتاكمات اجلاثمة على حركة التاريخ �إذا �أريد
لهذه املجتمعات النهو�ض من كبوتها التاريخية والتعايف
يتطلب ت�شخي�ص مواطن الداء
م ��ن ق�صورها العقلي طبع ًا
ُ
و�أ�سب ��اب الإنحط ��اط احل�ضاري وج ��ود م�شاريع م�ساندة
خلط ��اب العقل والتنوير الفك ��ري ومن املعلوم �أن اخلوف
م ��ن الفك ��ر ل ��دى ال�سلط ��ات ال�سيا�سي ��ة ال يوازي ��ه �س ��وى
اخلوف م ��ن امل ��وت ح�س ��ب ر�أي “�أدوني� ��س” الأمر الذي
ي�صع ��ب �إنطالق ��ة التي ��ار العق�ل�اين ال�سيما يف ظ ��ل تفاقم
ظاهرة اجلهل امل�ؤ�س�س بالدين وهمينة التطرف الالهوتي
وفو�ضى الفت ��اوى والعودة �إىل معج ��م التكفري والزندقة
والأبل�س ��ة .علي ��ه ي�ستحي ��ل حتقي ��ق ال�س�ل�ام الإجتماعي
يف مث ��ل هذا املُن ��اخ املتفجر بالكراهي ��ة املذهبية والدينية
والعرقي ��ة فال�سالم كما يقول رو�س ��و اليح ُل بني �شخ�صني
يعتق� � ُد �أحدهما ب� َّأن الآخر يدخ ُل اجلحي ��م .كما �أن ال�سالم
العامل ��ي ال يتحقق قب ��ل ال�سالم بني الأدي ��ان “هانزكونغ”
�إذ ًا ف� �� َّإن �أ�سا� ��س امل�شكل ��ة هو اخلط�أُ يف ق ��راءة الن�صو�ص
ُ
بحيث يتخ ُذ
الدينية وتوظيفه ��ا لأغرا�ض �سيا�سية بحت ��ة
يغلب عليه املظه ��ر الإ�ستعرا�ضي على
الدي ��ن منط ًا �أداتي� � ًا ُ
ُ
ح�ساب �أبعاده الروحية .وعندما يكون الإهتمام بالق�شور
ي�سب � ُ�ق التب�صر باجلوهر يف التعاطي مع املفاهيم الدينية
والفكري ��ة وال�سيا�سي ��ة ل ��ن يح�ص ��ل �س ��وى الإرت ��داد �إىل
ال ��وراء �أو ما ي�سمي ��ه الكاتب والباح ��ث ال�سوري “ها�شم
�صال ��ح” ال�س�ي�ر باملقلوب وهذا م ��ا ي�ؤرق ��ه وي�شتغ ُل عليه
من ��ذ ثالث ��ة عقود وني ��ف يف م�ؤلفاته الت ��ي تر�صد م�سرية
التنوي ��ر الأوروب ��ي ومتكن قادته ��ا املفكري ��ن والفال�سفة
من تقوي� ��ض الالهوت القرو�سطي وم ��ا حققه ه�ؤالء على
ال�صعي ��د الفكري ال ��ذي كان نوا ًة للتح ��والت اجلذرية يف
بني ��ة الأنظم ��ة ال�سيا�سية ما يعن ��ي �أن الث ��ورة ال�سيا�سية
بدون امل�ضمون الفكري ال يعقبها �إال التغيري يف ال�شكليات
دون املنظوم ��ة الكلية .فالثورة احلقيقية هي القب�ض على
اجلوه ��ر على ح ��د تعبري �أدوني�س .واخلط ��وة الأوىل يف
طري ��ق التنوي ��ر تبد�أ بف ��ك الإنغالقات الأ�صولي ��ة وذلك ما
ميه� � ُد ب ��ر�أي �صاح ��ب “مدخ ��ل �إىل التنوي ��ر الأوروبي”
للإنتق ��ال م ��ن مرحل ��ة الأحادي ��ة املذهبي ��ة �أو الدينية �إىل
مرحلة التعددية والتعاي�ش بني املذاهب والأديان.

ّ
التفاؤل الفلسفي

المقارنة

يعتم ُد ها�شم �صالح على مبد�أ املقارنة بني ما م َّر به الف�ضاء
الأوروبي �إبان الق ��رون الو�سطى من الإنكفاء العقلي وما
يعي� � ُ�ش فيه الع ��امل الإ�سالمي والعربي م ��ن الأزمة مع قيم
احلداثة ومن هنا يري� � ُد م�ؤلف “الإن�سداد التاريخي” فهم
ظاه ��رة التحن ��ط الفك ��ري يف بيئاتنا على �ض ��وء جتارب
الفال�سف ��ة الأوروبي�ي�ن مع التي ��ارات املتطرف ��ة والأنظمة
الإقطاعية الفا�س ��دة .نعم قد يب ��دو � َّأن املجتمعات العربية
معا�ص ��رة للغ ��رب عل ��ى امل�ست ��وى الظاهري لك ��ن تف�صلها
ع�ص ��و ُر م ��ن الإنقطاع ��ات املعرفي ��ة والك�شوف ��ات العلمية
ع ��ن الع ��امل احلديث .فم ��ا ي�س ��و ُد يف اخلط ��اب ال�سيا�سي
والديني امللغمتني بالتطرف الالهوتي عن الفرقة الناجية
ُ
مطابق للمن ��زع الإلغائي يف املذهب الكاثوليكي الذي كان
يرى ب� َّأن خارج �شرائع ��ه ال جناة للإن�سان ما يعني وجود
م�سافة التفاوت التاريخ ��ي بني العرب والغرب وفق ًا لر�أي
ها�شم �صالح الأمر الذي يحدو به ملتابعة م�شروع التنوير
بحث ًا عن احللول ملا ي�صطلح عليه بالإ�ستع�صاء التاريخي
�إذ يتوق ��ف يف كتاب ��ه “مع ��ارك التنويري�ي�ن والأ�صوليني
يف �أوروب ��ا” عن ��د الفال�سفة الذي ��ن كانت �أفكاره ��م قوام ًا
للحداث ��ة الغربي ��ة وم ��ن خالل م ��ا يقدمه يت�ض ��ح �أن هناك
ترابط� � ًا يف موج ��ات النه�ض ��ة الأوروبي ��ة �إىل �أنْ يت� � َم
تتويجه ��ا على امل�ستوى الفك ��ري واملعريف بتعريف كانط
ملفه ��وم التنوير املتج�س ��د يف �إنعتاق العقل م ��ن الو�صاية

واخلروج م ��ن ق�صوره .على الرغم م ��ن �إقامته يف فرن�سا
من ��ذ  1975لك ��ن يواكب �صاح ��ب “الإن�س ��داد الالهوتي”
الأح ��داث املداهم ��ة للع ��امل العربي فمن ��ذ �إنطالقة احلراك
اجلماه�ي�ري يف  2011يراق � ُ�ب حيثيات امل�شه ��د عن كثب
ويراج ��ع �آراءه �أحيان� � ًا حي � ُ�ث ي�ش�ي ُ�ر يف ” الإنتفا�ض ��ات
العربي ��ة عل ��ى �ض ��وء فل�سف ��ة التاري ��خ” ب�أ َّن ��ه ق ��د جانب ��ه
ال�ص ��واب يف و�صفه للحركات الإحتجاجي ��ة ب�أنها ثورات
تنويرية على غرار الثورة الفرن�سية كما ال يفرق يف كتابه
الأخري “ملاذا ي�شتعل العامل العربي؟ ”.
بني �أردوغان وغريه من زعماء الأحزاب الدينية علم ًا ب�أنه
قد اعت�ب�ر حزب العدال ��ة والتنمية ممث ًال التي ��ار العقالين
وطال ��ب االخ ��وان ال�سوري الإقت ��داء به .ويفه� � ُم مما ذكر
�آنف� � ًا �أن ها�شم �صالح �أبعد م ��ا يكون من اجلمود وال يتاب ُع
التطورات م ��ن الربج العاجي بل ه ��و منخرط يف الواقع
وم ��ا يلف ��تُ الإنتب ��اه يف م�ؤلفات ��ه ه ��و تتبع ��ه لتفا�صي ��ل
الأح ��داث مب ��ا فيها ح ��روب الفتاوي ب�ي�ن �أتب ��اع املذاهب
وبذل ��ك ي�ض ُع الق ��اريء �أمام ال�ص ��ورة ب�أبعاده ��ا املُتكاملة
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كم ��ا ال تغي � ُ�ب جتارب ��ه الذاتي ��ة يف معارك ��ة الإ�شكالي ��ات
ُ
وين�شق
التاريخي ��ة والثقافي ��ة �إذ يحف� � ُر يف �أقبية ال ��ذات
ع ��ن نف�سه قبل احلديث ع ��ن الإن�شقاق م ��ن التيار املتزمت
وعل ��ى هذا ال�صعي ��د يعلنُ ثورة على وال ��ده وما يعنه ذلك
م ��ن دالالت رمزي ��ة فكان الوال ��د رجل الدي ��ن تكتنف ُه هيبة
املقد�س وهو يحاو ُل تعامل مع ما�ضيه مبنهج ديكارتي �أي
قيام بتدمريه وتفكيكه قبل �إعادة الرتكيب .وهذه العملية
يجب �أن متت َد �إىل امل�سلمات الرتاثية والطبقات التاريخية
ُ
ال�سحيق ��ة وال ميك ��ن فهم جذور العن ��ف والتخلف الفكري
دون الع ��ودة �إىل الن�ص القادري ال ��ذي كان �إيذان ًا بهزمية
التيار العقالين وتفوق الأحادية الطائفية واملذهبية .تق ُع
على عبارة ديكارت ” قررت �أن �أدمر كل �أفكاري ال�سابقة”
�أك�ث�ر م ��ن مرة يف ف�ص ��ول الكتاب وم ��ا يقولُ ��ه امل� ُ
ؤلف عن
الإن�س ��ان املب ��دع اخلالق الذي ل ��ن ينه�ض �إال بع ��د ت�صفية
ح�سابات ��ه م ��ع نف�س ��ه وبيئته ال�صغ�ي�رة تف�صي ��ل لل�صيغة
الديكارتي ��ة يع�ت ُ
�رف ها�شم �صالح ب�أ َّنه ق ��د حفر يف �أعماق
�شخ�صيت ��ه قب ��ل الدخ ��ول �إىل املع�ت�رك الرتاث ��ي .وكانت

ر�أى كث�ي�ر من املتابعني يف �إنطالق ��ة احلراك اجلماهريي
يف  2011منعطف� � ًا تاريخي� � ًا و ب ��دوره تف ��اء َل �صاح ��ب
“خما�ض ��ات احلداث ��ة التنويري ��ة” باحل ��دث غ�ي�ر � َّأن
التط ��ورات الالحق ��ة مل تك ��ن مثلم ��ا توقع ��ه لذل ��ك ي�ص � ُ�ف
يف كتاب ��ه اجلدي ��د ما وق ��ع بالربي ��ع امل�ش� ��ؤوم والظالمي
ويتنب� ��أ ب� ��أن الربي ��ع احلقيقي �سوف يك ��ون يف � 2050أو
 2070و�أن �إ�س�ل�ام الأن ��وار � ٍآت دون �أن يق ��دم معطي ��ات
م�سوغ ��ة لهذا ال ��ر�أي بل ي�ؤك ُد يف الف�ص ��ل الأول من كتابه
غي ��اب �أمارات تره� ��ص بالربي ��ع التنويري �أزي ��د من مما
�سبق ف� �� َّإن الكاتب ي�سخ ُر مما ي�سمي ��ه مبارك�سيات مبتذلة
وينف ��ي وج ��ود العالق ��ة ب�ي�ن البني ��ة التحتي ��ة والبني ��ة
الفوقي ��ة فيما ي�ض ُع العامل الإقت�ص ��ادي يف مقدمة �أ�سباب
�إنفج ��ارات الربي ��ع العرب ��ي وبر�أي ��ه �أن ال ��دول النفطي ��ة
تدارك ��ت التم ��رد اجلماه�ي�ري م�سبقا عن طري ��ق حت�سني
امل�ست ��وى املعي�ش ��ي ملواطنيها ويذهب �أبع ��د من ذلك يف ”
الإنتفا�ض ��ات العربية على �ضوء فل�سفة التاريخ” �إذ يربط
�إن ��دالع الثورة الفرن�سية وت�أ�سي� ��س دولة القانون بن�شوء
الطبق ��ة الربجوازي ��ة الت ��ي احت�ضن ��ت الأف ��كار اجلدي ��دة
وه ��ذا التحليل يتنافى مع رف�ض ��ه لدور البنية التحتية يف
التحوالت ال�سيا�سية .الفك ��رة املحورية يف “ملاذا ي�شتعل
العامل العربي” ه ��ي �أن الثورة �سيا�سية دون ثورة فكرية
ت�ض ��يء له ��ا الطري ��ق .غ�ي�ر � َّأن مايح ��دد ُه عالم ��ة للمثقف
التنوي ��ري يف هام� ��ش � ��ص “ ”81يوح ��ي ب� �� َّأن العك� ��س
ه ��و ال�صحيح وي�سب ��ق الزعماء ال�سيا�سي ��ون املثقفني يف
الإ�ستنارة .يحم ُل ها�شم �صالح املثقفني م�س�ؤولية الو�ضع
امل ��زري لواقع املنطقة وال يرى فيه ��م �أكرث من الأبلة املفيد
ال ��ذي يخد ُم ق�ضي ��ة تناق�ض م ��ع فكره العمي ��ق وحتى مع
م�صلحت ��ه .واحلال هذه ف� ��إن الإ�ستم ��رار يف الف�شل يحت ُم
التعوي ��ل عل ��ى الآخري ��ن بنظ ��ر ها�ش ��م �صالح لعب ��ور بنا
نح ��و �ضف ��ة التنوير وهذا يعني �أن اخل ��روج من الق�صور
ُ
يتحقق وتبق ��ى املنطقة حتت حكم الو�صاية.
العقل ��ي قد ال
يرتج ��حُ التفا�ؤ ُل لدي �صالح فه ��و ي�ؤمنُ مبا اكت�شفه هيغل
ع ��ن ا�ستخدام الق ��وى ال�سلبية امل�ض ��ادة حلركة التقدم من
�أج ��ل التقدم ذاته .وهذا ما ي�صطل ��ح عليه مبكر العقل� .إذ ًا
ف�إن احلمم الربكانية التي تتفجر و�إعتالء القوى املتطرفة
دام على �س ��دة ال�سلطة خما�ضات لإنطالقة
املثقل ��ة بتاريخ ٍ
التفكري العقالين .مايج � ُ�ب الإ�شارة �إليه � َّأن �أ�سلوب ها�شم
�صال ��ح يت�ص � ُ�ف بالو�ضوح واخلف ��ة وهو يتف ��ادى التقعر
املفاهيم ��ي وامل�صطلح ��ات املعق ��دة يف مناق�شت ��ه للمناهج
الفكرية .كما � َّأن �ش ��ذرات مبثوثة من الذكريات والتجارب
الذاتية و�صداقاته الفكرية م ��ع عفيف الأخ�ضر و�أدوني�س
وج ��ورج طرابي�ش ��ي ه ��ذا ناهيك ع ��ن �صداقات ��ه الغرامية
ثان ت�ضفي خ�صو�صية لكتابه الأخري الذي
وه ��ي يف ٍ
حمل ٍ
ما ير ُد يف هوام�ش �صفحاته ال يقل �أهمية من املنت .ولو ال
الكتاب قد جمع
التك ��رار يف بع�ض ال�صيغ والفق ��رات لكان
ُ
اىل جان ��ب الإفادة الفكري ��ة واملتعة الذهني ��ة الر�شاقة يف
التناول �أي�ضا.
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كتب هاشم صالح:

صرخات عالية وعلمية من أجل التنوير
وطرد األصولية
قراءة  -ممدوح المهيني

قب ��ل ثالثني عام� � ًا قرر املفك ��ر ال�سوري ه�ش ��ام �صالح �أن
ي�ساف ��ر �إىل فرن�سا م ��ن �أجل �أن يكم ��ل درا�سته يف الأدب
ولي�صبح �شاع ��ر ًا وناقد ًا �أدبي ًا .بعد ذل ��ك قرر �أن ينخرط
يف ع ��امل الفك ��ر والفل�سف ��ة .بع ��د ثالث�ي�ن �سن ��ة ميكن لنا
الق ��ول ان ه ��ذا كان �أه ��م قرار اتخ ��ذه ها�ش ��م لي�س فقط
م ��ن �أجل نف�سه ولك ��ن من �أجلنا نح ��ن .بالرغم من ن�شره
لق ��راءات عدي ��دة رائع ��ة ع ��ن ال�شع ��ر والأدب �إال �أننا كنا
بحاج ��ة �إىل رجل مثل ��ه يلعب دور ًا تنويري� � ًا كبري ًا نحن
يف حاجة ق�صوى �إليه.
يف الواقع ان ها�شم يختلف عن كثري من املهتمني بالفكر
والتنوي ��ر ونق ��د الأ�صولية لأكرث من �سب ��ب يختلط فيها
العلم ��ي بال�شخ�ص ��ي .بالإ�ضاف ��ة �إىل ثقافت ��ه الوا�سع ��ة
وعلميت ��ه الوا�ضح ��ة وجتربت ��ه الطويل ��ة ،ه ��و �أي�ض� � ًا
مهجو�س ب�شكل �شخ�صي ب�أزمة الفكر الإ�سالمي وبغ�ضه
للتع�ص ��ب واال�ستب ��داد الديني على كاف ��ة �أ�شكاله ،وعلى
م ��دار عمل ��ه الطويل ميك ��ن �أن ن�شعر بروح ��ه املت�أملة من
الو�ض ��ع الذي و�صلنا �إلي ��ه .وقد �أعلن �أكرث م ��ن مرة �أنه
يقوم بالت�أليف لنف�سه.
يع�ت�رف ه�شام ب�أنه اختار �أرك ��ون ليرتجم له لأن �أركون
يجمع ب�ي�ن العلمية الكب�ي�رة والتوت ��ر والأمل ال�شخ�صي
الذي ال يخل بحياديته .وهذا ما يحرك �أي�ض ًا «ه�شام» يف
ن�شاطه الفكري فه ��و علمي وعميق وبذات الوقت ملتهب
عاطفي ًا ومهيج فكري ًا ،وال ميل يف غالبية موا�ضيعه التي
يكتبه ��ا عن �إطالق ن ��داءات م�ستم ��رة �إىل جميع اجلهات
الثقافي ��ة وال�سيا�سي ��ة والديني ��ة والأكادميي ��ة �إىل تبني
الفكر العقالين وطرد الظالمية والتع�صب.
ُي َع ُّد ها�شم �صالح الآن من �أكرث ال�شخ�صيات امل�ؤثرة على
�ساح ��ة الثقافة والأف ��كار يف العامل العرب ��ي ،وهو يفعل
ذلك ب�أكرث طريق ��ة ناجحة .لقد قام برتجمة الكتب الهامة
ج ��د ًا الفيل�سوف الكبري حممد �أركون التي تقوم بتطبيق
املناهج العلمية احلديثة على الرتاث الإ�سالمي ،وتك�شف
بو�ضوح وبطريقة عن الأ�سباب العميقة لالنحطاط الذي
يعاين منه امل�سلمون .ال يلعب فقط ها�شم مع كتب �أركون
دور املرتجم فقط ولكن �أي�ض ًا ال�شارح واملعلق واملحاور
حي ��ث تت�ضم ��ن كثري م ��ن كتب �أرك ��ون ح ��وارات جريئة
وعميقة يجريها ها�شم معه.
يف الأع ��وام الأخ�ي�رة بات ن�ش ��اط ها�شم �أك�ث�ر و�ضوح ًا
وت�أثري ًا مع طرحه عددا من الكتب الرائعة التي �أ�صبحت
الآن م ��ن �أك�ث�ر الكت ��ب الفكري ��ة رواج� � ًا .فف ��ي معر� ��ض
الريا� ��ض ال ��دويل الأخري للكتاب ح�ص ��ل كتابه “مع�ضلة
الأ�صولي ��ة الإ�سالمية” على م�ستويات متقدمة يف قائمة
املبيع ��ات .ولك ��ن قب ��ل �أن نتح ��دث ع ��ن ه ��ذا الكتاب يف
مرات مقبل ��ة �سنتناول كتابه البارع “مدخل �إىل التنوير
الأوروبي” الذي يعد م ��ن �أكرث الكتب املهمة التي دخلت
�إىل املكتبة العربية خالل الأعوام املا�ضية.
يف هذا الكتاب املميز الذي �صدر عن دار الطليعة يتناول
ها�ش ��م امللحمة التاريخي ��ة للتنوير الأوروب ��ي بطريقته
ال�ساح ��رة واملمتعة التي ال ت�شعر باململ معها �أبد ًا .فعلى
الرغ ��م من القيمة الكب�ي�رة للكتاب عل ��ى م�ستوى البحث
والتن ��ازل �إال �أن ها�ش ��م كتب ��ه بطريق ��ة فاتن ��ة وم�شوق ��ة
جعلت قراءته م�س�ألة ممتعة بحد ذاتها.
ها�ش ��م �صالح لديه القدرة الكب�ي�رة على �شحن العواطف
بالأف ��كار ،لذا ف�إنه من البداي ��ة عندما يتحدث عن القرون
الو�سطى املت�شائم ��ة والبائ�سة ف�إنك ت�شع ��ر ب�أنك انتقلت
بروح ��ك �إىل �أعماق تلك القرون املظلم ��ة التعي�سة .وهو
ال يكتف ��ي فقط ب�س ��رد الوقائ ��ع التي جتعل تل ��ك املرحلة
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الغاط�س ��ة بالغيبيات والتي تهيم ��ن فيها العقلية الرمزية
واملهوو�س ��ة بالتعذي ��ب الأخالق ��ي ولكن ��ه يخت ��ار �أي�ض ًا
العب ��ارات ال�شه�ي�رة املع�ب�رة عن تل ��ك املرحل ��ة مثل هذه
العب ��ارة الت ��ي قالها ال�شاع ��ر الفرن�سي لوكون ��ت دوليل:
“�آه ،ي ��ا تل ��ك الع�ص ��ور الب�شع ��ة للكهن ��وت امل�سيح ��ي
وانت�شار الرب�ص والأوبئة واملجاعات».
يحم ��ل الكتاب و�صف ًا عميق ًا على م�ستوى فكري وروحي
للق ��رون الو�سطى ولكن مع ذلك ف�إن ها�شم ال يفقد علميته
عندما يتحدث عن مراحل خمتلفة يف تلك القرون .فهناك
الق ��رون احلالكة الظالم التي متتد من اخلام�س امليالدي
�إىل القرن العا�شر ولكن بد�أ بعد ذلك الفكر العقالين حتى
ت�صاع ��دت يف الق ��رن الرابع ع�شر واخلام� ��س ع�شر التي
خفت فيه قلي ًال قتام ��ة الظالمية الفكرية و�صو ًال بعد ذلك
�إىل ع�صر النه�ضة الذي بد�أ يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
ترافق مع دخ ��ول العقالنية تطور يف املدن والتجارة ثم
بع ��د ذلك ت�أ�س�س ��ت لأول مرة اجلامع ��ات مثل ال�سوربون
يف الق ��رن ال  ١٣واك�سف ��ورد وكذل ��ك مراك ��ز لرتجم ��ة
العلوم من الإغريق والعرب.
م ��ع دخ ��ول �أن ��وار العقالني ��ة ابت ��د�أ ال�ص ��راع الكب�ي�ر
والتاريخ ��ي ب�ي�ن العق ��ل والإمي ��ان .وي�ست�شه ��د ها�ش ��م
مبقول ��ة مل�ؤ�س�س علم االجتماع الع ��امل العظيم دوركهامي
الذي ي�صف تلك املرحلة ال�صراعية ب�أنها“ :كانت �شديدة
البلبل ��ة واال�ضط ��راب .وكان ��ت متمزق ��ة ت�ت�راوح ب�ي�ن
احرتام الذات وبني جاذبية الفكر احلر».
يتط ��رق بعد ذل ��ك ها�ش ��م �إىل مرحلة مهمة وه ��ي مرحلة
القدي�س توما الألكويني الذي ا�ستطاع �أن ي�ؤلف تركيبة
فكري ��ة ا�ستطاع ��ت �أن جت ��د ح�ل ً�ا معق ��و ًال له ��ذا ال�صراع
القوي بني العلم والدين ،من خالل ر�ؤيته القائلة بوجود
جمال�ي�ن متمايزي ��ن للمعرف ��ة .جم ��ال خا� ��ص بالفل�سف ��ة
وجم ��ال خا�ص بعل ��م الالهوت .وكم ��ا يق ��ول ها�شم ف�إن
هذه فل�سفة توما الألكويني التي فرقت بني حقائق العقل
والإمي ��ان تعترب من �أ�شهر الفل�سفات يف ذلك الوقت حلل
ذل ��ك ال�صدام الكبري والتي ال زالت م�ستمرة حلد الآن يف
�أوروبا.
بع ��د ذلك جاء ع�صر النه�ضة الذي انبثق مع ثالثة �أحداث
هزت �أوروبا وه ��ي انت�شار التجارة عن طريق الرحالت
البحري ��ة والربي ��ة وبداي ��ة الإ�ص�ل�اح الدين ��ي وانت�شار
النزع ��ة الإن�سانية .ه ��ذه النزعة الإن�ساني ��ة التي جعلت
الإن�س ��ان حم ��ور الك ��ون كان له ��ا دور كب�ي�ر يف التق ��دم
واالزده ��ار الذي ح ��دث بعد ذلك .هذه النزع ��ة الإن�سانية
تختل ��ف ع ��ن الع�ص ��ور الو�سط ��ى الت ��ي كان ��ت تزهد يف
الإن�س ��ان ولكن التغريات عل ��ى م�ستوى الفك ��ر والواقع
دفعها للح�ض ��ور ب�شكل �أكرب .فقد �أح� ��س الإن�سان مبتعة
الرفاهي ��ة م ��ع االزده ��ار امل ��ادي و�أ�سه ��م ذل ��ك يف تعزيز
اجلان ��ب الباح ��ث ع ��ن ال�سع ��ادة بداخله .ه ��دف النزعة

الإن�ساني ��ة ه ��و حتقي ��ق املث ��ل الأعل ��ى للكم ��ال الب�شري
يف كافة املج ��االت ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة واجلمالية
والفني ��ة والأخالقي ��ة .وتزع ��م ه ��ذه احلرك ��ة الإن�سانية
عب عن �سعادته
الفيل�سوف الهولندي �إيرا�سمو�س الذي رَّ
به ��ذه النزعة التي تهدف �إىل �إ�سع ��اد الإن�سان وازدهاره
به ��ذه العب ��ارة الرائعة“ :يالل ��ه! .ما هذا الق ��رن العظيم
الذي ينفتح �أمامنا .كم �أمتنى لو �أين �أعود �إىل ال�شباب».
ويتعر� ��ض بع ��د ذل ��ك ها�ش ��م �صال ��ح للمرحل ��ة العظيمة
للتنوي ��ر ال ��ذي ب ��د�أ بالظه ��ور يف �أك�ث�ر م ��ن م ��كان يف
�أوروب ��ا .ويتتبع ه�ش ��ام رحالت عدد كبري م ��ن املفكرين
التنويري�ي�ن الذين بذلوا جه ��ود ًا هائلة وكبرية و�ضحوا
ب�سالمته ��م و�أرواحه ��م م ��ن �أج ��ل الدف ��اع ع ��ن العقل يف
مواجهة الأ�صولي ��ة والتطرف .يت�ضمن الكتاب �صفحات
م�ضيئ ��ة عن مفكري ��ن عظماء �أمثال �سبين ��ورزا وفولتري
ودي ��كارت وغريه ��م .ولك ��ن �أي�ض� � ًا يتط ��رق �إىل الق ��وى
الأ�صولي ��ة ال�صلبة وال�شخ�صي ��ات املتطرفة القوية التي
كان لديها قدرة فائق ��ة على عرقلة التنوير مراحل طويلة
مث ��ل ما فعل جاك بنيني بو�سويه الذي ي�صفه ها�شم ب�أنه
«يج�س ��د يف �شخ�صيته عبقري ��ة الأ�صولية» .يت�ضمن هذا
الكت ��اب الرائع م�شهد اال�ضطهاد والت�صفيات التي �سببها
التطرف الديني والأ�صولي ��ة املجنونة التي ب�إمكانها �أن
تقت ��ل � ٣٠٠٠شخ� ��ص مث ��ل ما ح ��دث يف جم ��زرة �سانت
بارمتيلي عندما قتل الربوت�ستانت على يد الكاثوليك.
حدي ��ث �سري ��ع مث ��ل هذا ع ��ن كت ��اب عظيم �أم ��ر يف غاية
ال�صعوب ��ة لذا م ��ن الأف�ض ��ل االط�ل�اع عليه .ولك ��ن املهم
ال ��ذي يود ها�ش ��م �أن يو�ضح لنا ط ��وال �صفحات الكتاب
هو الرتكيز علين ��ا نحن املوجودين يف قروننا الو�سطى
اخلا�ص ��ة بنا� .إنه يبحر بنا يف ه ��ذه التجربة التاريخية
العظيم ��ة الت ��ي �أنتج ��ت يف النهاي ��ة احل�ض ��ارة الغربية
الهائل ��ة م ��ن �أج ��ل �أن ن ��رى نف�سن ��ا ون�صح ��ح �أخطاءن ��ا
ان ��ه يطلعن ��ا عل ��ى التج ��ارب التي م ��رت ب�أوروب ��ا حتى
ا�ستطاع ��ت �أن توف ��ق ب�ي�ن العق ��ل والإمي ��ان ،والأهمية
البالغ ��ة التي للنزعة الإن�ساني ��ة التي يفرت�ض �أن جتعلنا
نهتم ب�سعادة الإن�سان بدل ا�ضطهاده وظلمه ب�سبب دينه
وطائفت ��ه ،وهو يهدد من خطر الأ�صولي ��ات التي تنطلق
من حكم خرايف على الآخرين املختلفني.
عل ��ى الرغم م ��ن الأ�سلوب العمي ��ق والعمل ��ي الذي كتب
فيه ��ا ه�شام ه ��ذا الكتاب املالئ ��م لالنغما� ��س يف التنوير
الأوروب ��ي �إال �أن ��ه ظ ��ل ط ��وال الوقت يبع ��ث ب�صرخات
عالية موثقة باحلقائ ��ق التاريخية والواقعية التي ت�ؤكد
�أن اخل�ي�ر وال�سع ��ادة يف العق ��ل والت�سام ��ح والتنوي ��ر
وال�ش ��ر يف الأ�صولية والتط ��رف والكراهية .على الرغم
م ��ن �إقامة ها�شم يف باري�س �إال �أن �صرخاته ت�صل وت�ؤثر
وك�أنه بيننا.
عن جريدة الريا�ض
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البراكين التراثية لدى هاشم صالح
شحيد
جمال
ّ

العرب والبراكين التراثية؛ هل من سبيل إلى
إسالم األنوار؟ عنوان كتاب جديد لهاشم صالح
المعروف بأنه المترجم شبه الحصري ألعمال
محمد أركون ،وبأنه المنادي الكبير إلسالم األنوار.
ً
أخيرا ،أن مؤلفه
الالفت في هذا الكتاب ،الصادر
جيد لتطورات الفكر األوروبي التنويري،
متابع ّ
وبخاصة الفرنسي ،الذي كسح ظلمات العصر
الوسيط وعقابيله حتى اندالع الثورة الفرنسية
عام .1789

ي ��روي لنا ها�ش ��م �صالح والدت ��ه الأوىل يف �إحدى قرى
جبلة (�سورية) وتنكيل �أبي ��ه ال�شيخ ب�أوالده ،وزواجه
َّ
ومنحطة
بعي ��د وف ��اة زوجت ��ه الأوىل م ��ن �أم “فاج ��رة
و�صفيق ��ة” .ي�ص ��ور لن ��ا مالم ��ح رج ��ل الدي ��ن املناف ��ق
وامل�ستب ��د قائ ًال“ :ما يفعل ��ه الأب البطريرك يف العائلة
هو بال�ضبط ما يفعله الدكتاتور امل�ستبد يف ال�شعب .ما
هذا ال�شعب اجلاهل القا�صر لكي ي�ست�شريه الدكتاتور؟
” .وي�ضي ��ف �أن “اال�ستب ��داد الدين ��ي� ،أو الالهوت ��ي،
�أخطر �أن ��واع اال�ستبداد على الإط�ل�اق”؛ ويرى �أن “ال
معن ��ى للدميقراطية وكل الرثثرات اجلارية حولها ،وال
ج ��دوى منها ما دامت العقلي ��ة الالهوتية م�سيطرة على
الع ��رب ،ما دمنا ال نتجر�أ عل ��ى نقدها وتفكيكها و�إزاحة
هال ��ة القدا�س ��ة عنها فل ��ن ن�صبح دميقراطي�ي�ن ولو بعد
�ألف �سنة».
ويعت�ب�ر �أن �سف ��ره �إىل باري� ��س يف  1976/10/8كان
مبثابة والدة ثانية له� ،إذ �إنها والدة على الفكر واحلرية،
ك�سرت لديه �سال�س ��ل التقليد واجلمود والتكل�س ،فماذا
ط ��ر�أ على حيات ��ه؟ “كان ينبغ ��ي �أن تخ ��رج �إىل �أوروبا
لك ��ي ت�أخ ��ذ كل �أبعادك ،لكي جت� � ّرب حال ��ك ،لكي تقذف
بنف�س ��ك يف جمه ��ول املغام ��رة اخللاّ قة” .لي� ��س الغرب
كل ��ه فح�ش وانح ��راف و�إباحي ��ة ،هو �أي�ض� � ًا “فتوحات
معرفي ��ة و�أنوار فل�سفية ّ
قل نظريها” .وهذه الفتوحات
يج ��ب �أن ت� ��ؤدي �إىل “فك ��ر ا�ستباقي” كما ق ��ال مي�شيل
�س�ي�ر؛ واملع ��روف �أن فال�سف ��ة الأن ��وار يف فرن�سا �إبان
الق ��رن الثامن ع�شر �أعدوا النا�س للث ��ورة ،ال بل تنب�أوا
بحدوثها.
يتوق ��ف �صالح م ��رار ًا عند جت ��اوز الأوروبيني امل�شكلة
الطائفية .وبد�أ ه ��ذا التجاوز ينمو منذ القرن اخلام�س
ع�ش ��ر وبع ��ده ،م ��ع اليبنت ��ز ولي�سينغ وباي ��ل وفولتري
ودي ��درو واملو�سوعي�ي�ن ول ��وك و�سبين ��وزا ...الذي ��ن
خ ّل�ص ��وا �أوروب ��ا م ��ن جائح ��ة احل ��روب الديني ��ة بني
الكاثولي ��ك والربوت�ستانت التي خ ّلفت �آالف ال�ضحايا:
“فل ��وال الت�أوي ��ل التنوي ��ري للدين ور�سالت ��ه ال�سامية
لظ � ّ�ل الفرن�سي ��ون يتخبطون حت ��ى الآن يف �صراعاتهم
املذهبي ��ة ولظلوا يذبحون بع�ضه ��م بع�ض ًا على الهوية:
ه ��ذا كاثوليك ��ي وه ��ذا بروت�ستانت ��ي ،ومل ��ا حقق ��وا كل
هذه احل�ض ��ارة (التي فتنت ها�شم �صال ��ح) ،فتجاوزوا
انق�ساماتهم وحزازاتهم عن طريق ن�شر املعرفة وتنوير
العق ��ول ...فكلم ��ا انت�ش ��رت �أن ��وار الثقاف ��ة يف بل ��د ما
تراجع ��ت ظلم ��ات اجلهل �أك�ث�ر ف�أكرث .وكلم ��ا تراجعت
ظلم ��ات اجله ��ل �أ�صب ��ح النا�س �أك�ث�ر ت�ساحم� � ًا وتفهم ًا

لبع�ضه ��م البع� ��ض” .هذا هو الدر� ��س الأول الذي ل ّقنته
�أوروبا للعامل.
يعرتف �صالح ب�أن “هموم فولتري ورو�سو وديدرو هي
همومي .لقد كانوا يعانون من نف�س امل�شاكل التي �أعاين
منها �أن ��ا حالي ًا� ،أي الفهم املتزمت واخلاطئ واملتع�صب
للدي ��ن .لقد كانوا يعان ��ون من حماك ��م التفتي�ش” ومن
قمع حري ��ة التفكري .ويتوقف عند كتاب مغمور لرو�سو
عنوان ��ه “ر�سال ��ة �إىل كري�ستوف دي بوم ��ون” رئي�س
�أ�ساقفة باري�س الذي �أ ّلب العامة عليه فك ّفروه والحقوه
و�أحرقوا كتبه يف باري�س وجنيف وبرين و�أم�سرتدام؛
وفي ��ه ر ّد لرو�سو يقول فيه �إنه “م�ؤمن م�سيحي باملعنى
الإجنيل ��ي الأ�صل ��ي للكلم ��ة ولي� ��س باملعن ��ى الباب ��وي
الفاتي ��كاين” .وي�ص ّرح ب�أنه جتاوز الدي ��ن ال�شعائري،
�إذ ي ��رى الدي ��ن معامل ��ة �أخالقي ��ة وتعاطف ًا م ��ع الفقراء
وامل�ساك�ي�ن و�أبن ��اء ال�سبي ��ل .ويق ��ول �صال ��ح :ل ��و �أن
عيا� ��ض بن عا�ش ��ور �أو عب ��د املجيد ال�ش ��ريف �أو حممد
ح ��داد جتر�أ وطرح مثل ه ��ذه الأفكار عن الدين ُ
ل�ش ِّه َر به
ود ّق ��ت عنقه ،كما ح�صل لفرج ف ��وده وغريه .وي�ستطرد
�صال ��ح يف تع ��داد الو�صاي ��ا الالهوتي ��ة الت ��ي قاله ��ا له
�أب ��وه قبيل �سفره م ��ن �سورية“ :يا ابن ��ي� ،إن كل علوم
الأر�ض ال ت�ساوي ق�ش ��رة ب�صلة ما عدا علم التوحيد...
ي ��ا ابني ،وما احلياة الدنيا �إال متاع الغرور ...يا ابني،
الغرب مليء باالنحرافات واملفا�سد .لعنه الله� .إياك! ثم
�إي ��اك! خذ العل ��م فقط واترك ما ع ��داه ...قل �إن �صالتي
ون�سك ��ي وحمياي ومماتي لل ��ه رب العاملني ...يا ابني،
وما هذه احلي ��اة الدنيا �إال لهو ولع ��ب” .ويعلق �صالح
عل ��ى كل و�صية من هذه الو�صايا ب�أ�سلوب �ساخر الذع،

ُ�صدِ رها ع ّر�س على امر�أة فا�سقة بعد �أيام
ال�سيم ��ا و�أن م ْ
مع ��دودة من وفاة زوجته و�أهم ��ل تربية �أوالده من ثم،
فهو “ميطرنا بوابل من املواعظ الأخالقية الداعية �إىل
الزهد يف احلياة الدنيا».
�إذن هن ��اك حرب �شعواء بني تي ��اري التزمت واحلداثة.
ه ��ذا م ��ا ح ��دث يف الغ ��رب من ��ذ الق ��رن اخلام� ��س ع�شر
وحتى التا�سع ع�شر .وانت�صر فيها حزب الفال�سفة على
املتزمت�ي�ن .ومت ذل ��ك على ي ��د مارتن لوث ��ر وفرن�سي�س
بيك ��ون وريني ��ه دي ��كارت و�إميانوئي ��ل كان ��ط وهيغ ��ل
وهايدغر وهابرما�س .وينقلنا �صالح من ع�صر النه�ضة
الأوروبي ��ة وع�ص ��ر احلداث ��ة �إىل “ع�ص ��ر داع� ��ش”،
و”مي ��زة داع�ش �أنها تق ��ول علن ًا ما يفك ��ر فيه الآخرون
�س ��ر ًا� :إنها بكل ب�ساطة �سوف تقتل كل من ال ينتمي �إىل
فرقته ��ا الناجية”؛ وهي التي ح ّرم ��ت الفل�سفة والعلوم
الطبيعي ��ة يف الرق ��ة .ولكي ن ��درك ما يح ��دث ،ال بد من
الع ��ودة �إىل ال�ت�راث .وهن ��ا ميايز �صالح ب�ي�ن تراثني:
ت ��راث حماك ��م التفتي� ��ش يف �أوروب ��ا وت ��راث املجم ��ع
امل�سك ��وين الفاتي ��كاين الث ��اين ( .)1962-1965فف ��ي
هذا املجمع “تخلت الكني�سة الكاثوليكية عن احتكارها
للحقيق ��ة الإلهية املطلقة واعرتف ��ت مب�شروعية الأديان
الأخ ��رى ويف طليعته ��ا الإ�س�ل�ام” .ويف النظ ��ر �إىل
الرتاث العربي يقول “الظلمات حتقد على الأنوار .لقد
�أطف�أوا نور املعتزلة �سابق� � ًا ونور الفال�سفة ،نور بغداد
ونور قرطبة ،ولك ��ن� ...سينت�صر امل�أمون على املتوكل،
واملعتزلة على احلنابلة .و�سوف ينت�صر ابن �سينا على
الغ ��زايل ،وابن عربي على ابن تيمي ��ة ،وابن ر�شد على
م ��ن تب ّقى� ...س ��وف ينت�ص ��ر الفارابي زعي ��م العقالنية

الإ�سالمي ��ة .و�س ��وف ينت�ص ��ر املع ��ري ذروة العبقري ��ة
العربية” .وحتل على �صال ��ح روح تنب�ؤية عاتية يقول
فيه ��ا �إن الع ��امل العرب ��ي والإ�سالم ��ي �س ��وف يد َّمر كله
ب�صيغته احلالية لكي يعاد بن ��ا�ؤه الحق ًا ب�صيغة �أخرى
قابلة للبقاء .ويتوقف من ث ��م عند مالمح ع�صر الأنوار
العرب ��ي ال ��ذي بد�أ م ��ع جم ��ال الدين الأفغ ��اين وحممد
عبده ورفاعة الطهطاوي وبطر�س الب�ستاين و�إبراهيم
اليازج ��ي والطاه ��ر ح ��داد ويعق ��وب �ص� � ّروف و�شبلي
ال�شم ّي ��ل وقا�س ��م �أم�ي�ن وطه ح�س�ي�ن وميخائي ��ل نعيمة
وجربان خليل جربان وجنيب حمفوظ.
ومبا �أن ها�شم �صالح من �أكرب الذين ترجموا كتب حممد
�أرك ��ون ،ف�إنه ي�ست�شهد به كث�ي�ر ًا ،ال �سيما و�أنه ر�أى من
ال�ض ��روري “�أن يق ��وم امل�سلم ��ون مبراجع ��ة تاريخي ��ة
�صارم ��ة لأ�ص ��ول الإ�س�ل�ام وبدايات ��ه الأوىل” ،و�أنه ال
ب ��د من “تفكي ��ك الن�ص القر�آين وكل ال�ت�راث الإ�سالمي
باملعن ��ى الفل�سفي العمي ��ق لكلمة تفكي ��ك ولي�س مبعنى
التهج ��م والتجريح .بالتفكيك نق�ص ��د هنا جمرد تطبيق
املنهجي ��ة التاريخية النقدية على القر�آن كما طبقت على
الإجني ��ل والتوراة من قبل علم ��اء �أوروبا” .ولتحقيق
ه ��ذه الغاي ��ة ،يج ��در بالع ��رب �أن يك�شف ��وا الن�صو� ��ص
التنويري ��ة يف تراثه ��م ويعيدوا طبعه ��ا وتقدميها بلغة
عربي ��ة حديثة و�إدخالها يف برام ��ج التعليم ،كما ينبغي
عليهم �أن يرتجم ��وا �أمهات الكتب التنويرية الأوروبية
ويدخلوها �أي�ض ًا يف برامج التعليم.
ويك ّر� ��س الكات ��ب ف�ص�ل ً�ا للمفك ��ر الإي ��راين داريو� ��ش
�شايغ ��ان ال ��ذي ّ
�شخ� ��ص يف كتب ��ه (بالفرن�سي ��ة) �أزم ��ة
العامل الغربي و�أزمة العامل الإ�سالمي؛ فر�أى �أن الغرب
تو�صل بعد خما�ض طويل �إىل روح التفحّ �ص والغربلة
ّ
النقدي ��ة اللتني �أفرزت ��ا العقالنية العلمي ��ة وامل�ؤ�س�سات
الدميقراطي ��ة .ور�أى مث ًال �أن ه ��ذه امل�ؤ�س�سات �أدت �إىل
ح ��ل م�ش ��اكل املجتم ��ع عن طري ��ق احل ��وار العقالين ال
ع ��ن طري ��ق ال�ضرب واحل ��رب ،وجتاوزت مقول ��ة “�إما
قات ��ل �أو مقتول”؛ و�أفرزت الفل�سف ��ة الدميقراطية مبد�أ
التناوب ال�سلمي على ال�سلط ��ة ال اال�ستئثار امل�ؤبد بها.
ور�أى �شايغ ��ان �أن احل�ضارة الغربية ا�ستطاعت جتاوز
الأ�صولي ��ة الدينية واالع�ت�راف مبناقب كل �شعب .فهذا
غوت ��ه ال ��ذي ت�ص� �دّى لهيمن ��ة الثقاف ��ة الفرن�سي ��ة عل ��ى
�أوروبا يعود يف �أواخ ��ر حياته لينبذ التع�صب القومي
ال�شوفيني �ضد الفرن�سيني قائ ًال“ :كيف ميكن ل�شخ�ص
مثلي همه الوحيد هو التفريق بني احل�ضارة والرببرية
�أن �أكره �أمة تنتمي �إىل �أكرث ال�شعوب عظمة ورقي ًا على
وج ��ه الأر�ض؟ كي ��ف ميكن �أن �أكره �أم ��ة �أُدين لها بجزء
كبري من تكويني الفك ��ري والثقايف؟ ” (ورد يف �إحدى
حماورات ��ه مع بي�ت�ر ايكرمان بتاري ��خ � 14آذار/مار�س
1830؛ راجع ها�شم �صالح �ص .)174
ويف م�س�أل ��ة الت�سام ��ح الدين ��ي ،يعيدن ��ا امل�ؤ ّل ��ف �إىل
كت ��ب بي�ي�ر باي ��ل ( ،)1647-1706ال �سيم ��ا “مرافع ��ة
م ��ن �أجل الدف ��اع عن حقوق ال�ضم�ي�ر التائه” وبخا�صة
“القامو�س التاريخي والنقدي”؛ كما يعيدنا �إىل جون
لوك ( ،)1632-1704وكتابي ��ه “ر�سالة يف الت�سامح”
و”مقالة عن ال�سلط ��ة املدنية” ،وكانت رد ًا على جمزرة
�س ��ان بارتيليم ��ي الت ��ي راح �ضحيته ��ا �أك�ث�ر م ��ن ثالثة
�آالف بروت�ستانت ��ي يف باري�س وحده ��ا .و�سابق ًا �سقط
يف ح ��رب الثالث�ي�ن عام� � ًا ( )1618-1648ثل ��ث �سكان
�أملاني ��ا ،وه ��ي �أي�ض ًا ح ��رب طائفية ب�ي�ن الربوت�ستانت
والكاثوليك .كانت املقولة الالهوتية ال�سائدة منذ قرون
خلال�ص”،
تق ��ول“ :خ ��ارج �أح ��كام الكني�سة ال وج ��ود
ٍ
وه ��ي قريبة من مقولة “الفرق ��ة الناجية” يف الإ�سالم.
وي ��رى �صال ��ح �أن الكني�س ��ة بع ��د املجم ��ع امل�سك ��وين
الفاتي ��كاين الثاين ا�ستعادت رونقه ��ا .وورد يف البيان
اخلتام ��ي للمجم ��ع “�إنن ��ا نح�ت�رم الإ�س�ل�ام وامل�سلمني
ونق� �دّر �إميانه ��م بالله والي ��وم الآخر ونري ��د �أن نطوي
ال�صفحة ال�سوداء معه ��م نهائي ًا” .واعتذر البابا يوحنا
بول� ��س الثاين عام  1992عن حماكمة غاليليو ،واعتذر
ع ��ام  1997ع ��ن جم ��زرة �س ��ان بارتيليم ��ي ،ويف ه ��ذه
الأجواء االنفتاحية تال�شت حدة الطائفية يف �أوروبا.
عن العربي اجلديد

