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ثقافة اللتباس: نحو تاريخ آخر لإلسالم)1)

مأمون كيوان)2)

عد	عملية	تظهير	الصورة	الحقيقية	لإلسالم	ولتاريخه	وتاريخ	املسلمين	عملية	معقدة	وشائكة،	نظًرا	لتعرض	
ُ
ت

صورة	اإلسالم	لعمليات	كوالج	عدة،	وتعرض	تاريخ	املسلمين	لعمليات	مونتاج	وفلترة	أنتجت	صورة	سلبية	نمطية	
الرئيس	 مصدرها	 وأخطاء	 مغالطات	 عنوة	 خالطته	 إسالمي،	 بتراث	 مشفوع	 متخيل	 أو	 زائف	 لتاريخ	 ومشوهة	
	على	دور	بعض	املستشرقين	من	ذوي	امليول	االستعمارية	الذين	

ً
السلطات	التي	تعاقبت	على	سدة	الخالفة،	فضال

سوقوا	الصورة	النمطية	املشوهة	لإلسالم.

وفي	سياق	مخالف	للسائد	يأتي	كتاب	»ثقافة	االلتباس:	نحو	تاريخ	آخر	لإلسالم«	لتوماس	يورغن	باور،	وهو	
باحث	أملاني	ُيعنى	بعلوم	اللغة	العربية	والعلوم	اإلسالمية،	وقد	ولد	في	27	من	سبتمبر	عام	1961	بمدينة	نورنبرغ،	
وأنهى	الثانوية	العامة	عام	1980،	ثم	درس	العلوم	اإلسالمية	وفقه	اللغات	السامية	واللسانيات.	وكانت	أطروحته	
ا	مساعًدا	بجامعة	هايدلبرغ	لسنة	واحدة،	

ً
في	الدكتوراه	عن	الشعر	العربي	القديم	)1989(.	عمل	بعد	ذلك	أستاذ

ثم	رجع	مرة	أخرى	إلى	جامعة	إرالنغن	نورنبرغ	)1991-2000(،	حيث	تأهل	إلى	درجة	األستاذية	ببحثه	عن	“الحب	
العربية	 اللغة	 ملعهد	 مديًرا	 أصبح	 	2000 العام	 وفي	 والعاشر”.	 التاسع	 القرن	 في	 العربي	 العالم	 في	 الحب	 وشعر	
العام	األكاديمي	 )2002-2005(.	وفي	 الدينية	بجامعة	مونستر	 الدراسات	 والعلوم	اإلسالمية،	وكان	مديًرا	ملركز	
بل	عام	2012 

ُ
2007/2006	أصبح	باور	عضًوا	في	معهد	برلين	للدراسات	املتقدمة	في	مشروع	»ثقافة	االلتباس«.	وق

في	أكاديمية	نوردهاين-فيستفالن	للعلوم	والفنون.	وحصل	في	العام	نفسه	على	جائزة	غوتفريد	فيلهيلم	اليبنتز.

التاريخية	 الدراسات	 مجال	 في	 أعماله	 من	 وكان	 العلمية.	 املجالت	 في	 	
ً

عمال 	40 من	 أكثر	 باور	 توماس	 نشر	
التاسع	والعاشر1998؛	 القرن	 في	 العربي	 العالم	 في	 1989؛	الحب	وشعر	الحب	 القديم	 العربي	 واللغوية:	الشعر	

الحياة	اليومية	والثقافة	املادية	في	اللغة	العربية	وأدبها	2005.

املحتوى واملضمون

االستهالل،	 في	 باور	 أوضح	 حيث	 فصول.	 وتسعة	 ومقدمة	 استهالل	 من:	 املراجعة	 موضوع	 الكتاب	 يتكون	
بصورة	تقريرية	صادمة،	أن	»شيوخ	البترول«	أساؤوا	إلى	الصورة	الجيدة	لإلسالم	لدى	الغرب	التي	كانت	صورة	
البغدادي«.	وكانت	 »البربري	 أوبرا	 في	 وبيتر	كورنيلوس	 والتي	صاغها	غوته	 الشرقية،	 من	صور	سحر	األساطير	

)1(		توماس	باور،	ثقافة	االلتباس:	نحو	تاريخ	آخر	لإلسالم،	)بيروت/	بغدداد:	منشورات	درا	الجميل،	2017(.

Tomas	Bauer,	Die	Kultur	der	Ambiguitat:	Eine	andere	Geschichte	des	Islams,	(Verlag	der	Weltreligionen,	)2011

)2(		مأمون	كيوان:	كاتب	وباحث	سوري.
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بـ	»خبراء	اإلسالم«	الحاليين	حول	»جوهر	اإلسالم«	كتًبا	لالستهالك	الدعائي	ومواكبة	للعصر	 كتب	من	دعاهم	
بخالف	كتابه	الذي	رعت	ودعمت	تأليفه	مؤسستان	أكاديميتان	هما:	مؤسسة	الزمالة	العلمية	في	برلين،	ومؤسسة	

»مجمع	االمتياز«	بجامعة	مونستر.

ولعل	أحد	أسباب	هذا	الكتاب	هو	إظهار	أن	إدراك	التعدد	والتصرف	معه	يجب	أن	يكون	أحد	مجاالت	البحث	
األساسية	في	علم	الحضارات.	ويعد	هذا	الكتاب	بصفة	خاصة	تاريخًيا	لقطوف	من	حضارة	اإلسالم.	ويهتم	من	
1500م،	ومن	 تقريًبا	حتى	 900م	 إيران	من	 بالعربية	من	مصر	حتى	 الكاتب	 الكالسيكي	 بالعالم	اإلسالمي	 ناحية	
ناحية	أخرى	بالحداثة	في	القرنين	األخيرين	كليهما.	في	هذا	اإلطار	يوضح	الكتاب	كيف	أن	مجاالت	الحق	والدين،	
كان	 الكالسيكي،	 العصر	 في	 الغرباء	 تجاه	 والسلوكيات	 والجنس،	 السياسة	 حول	 والتصورات	 واألدب،	 واللغة	
التعدد	 الكبير	مع	 التسامح	 بها.	هذا	 الغامرة	 للتنوع	وتعدد	املعنى،	عالوة	على	السعادة	 القبول	الرصين	 يسودها	

	.
ً
ا	الساحة	لعدم	تسامح	مع	التعدد	الذي	أصبح	في	يومنا	هذا	مهوال

ً
تال�سى	مرة	أخرى	تارك

وتبين	مقدمة	الكتاب	أنه	كتاب	يتحدث	عن	التعدد	الحضاري	بالدرجة	األولى.	وإذا	كان	الكالم	عن	التعدد،	فإن	
أول	ما	يتبادر	إلى	الذهن	هو	التعدد	اللغوي،	أي	الكالم	عن	التعبيرات	اللغوية	التي	يمكن	أن	تحتوي	على	معنيين	
أو	أكثر.	إن	الحدث	اللغوي	ليس	سوى	أحد	أشكال	الحدث	الحضاري،	وليس	هو	الحدث	الوحيد	الذي	يختص	به	

التعدد	أو	يرثيه.	

ا	آخر	لإلسالم	
ً
ويؤكد	باور	أنه	»لن	ُيروى	في	الكتاب	تاريخ	آخر	لإلسالم	بمعنى	الكلمة،	بل	ينبغي	أن	نترك	تاريخ

ُيروى،	والذي	سوف	يطرح	أسئلة	عما	هو	موجود	في	الحضارة	اإلسالمية،	والتي	يميل	املرء	ابتداًء	إلى	عدها	أسئلة	
بدهية،	ويبدو	لي	أن	علم	التاريخ	الذي	ال	يقوم	بذلك	يعد	من	دون	ذلك	علًما	غير	مثير«.	

ويبحث	باور	في	تاريخ	العصر	العبا�سي	الذهبي	أي	عصر	هارون	الرشيد	170-193	هجرية	=	-786 806	ميالدية	
حتى	عصر	املتوكل	232-274	هجرية	=	847-861	ميالدية	الذي	تميز	باملنزلة	املهمة	لعلم	الكالم	العقالني.	وفي	عصر	
945-1055	ميالدية	الذي	اعتبر	بمنزلة	عصر	»النهضة	اإلسالمية«	من	 )البويهيين(	بني	بويه	-334 447	هجرية/	

قبل	آدم	ميتس	وجويل	ل	كريمر.	بينما	حذر	باور	من	املبالغة	في	هذا	األمر.

ووضع	باور	في	بؤرة	اهتمام	دراسته	إسالم	ما	بعد	التشكل	بجانب	إسالم	زمن	الحداثة.	ووضع	ثالثة	أقسام	
للمدة	املنسوبة	للسالجقة	واأليوبيين	واملماليك	والعثمانيين،	لتسهيل	دراسة	ظواهر	حضارية	أكثر	منها	سياسية.

التي	لم	يعتبرها	باور	نهضة	حقيقية	ألن	»السنية	ال	تحيي	 ومن	تلك	الظواهر:	»التشييع«	و»النهضة	السنية«	
كتاب	 ومنها	 الفقه،	 أصول	 كتب	 نشأة	 أيًضا:	 الحضارية	 الظواهر	 ومن	 جديد«.	 من	 نفسها	 تكتشف	 بل	 القديم	

»املحصول	في	علم	األصول«	لفخر	الدين	الرازي.	

إلى	حكم	 األيوبيين	 أسرة	 الحكم	من	 انتقال	 لكتابه	هي	مرحلة	 الكالسيكية	 املادة	 أن	جوهر	 باور	على	 وشدد	
ابن	 واملثقف	 الشاعر	 اآلتية:	 الشخصيات	 أدوار	 من	خالل	 	،1517-1250 هجرية	 	922-648 املماليك	 السالطين	
املوسوعي	 والعالم	 العسقالني،	 حجر	 ابن	 الحديث	 وعالم	 القرآن،	 قراءات	 في	 املتخصص	 الجزري	 وابن	 نباتة،	
السيوطي.	و	على	أن	التعدد	ُيعرض	من	خالل	ضرب	املثل	بإسالم	العلماء	السني	»األصولي«	يتعدد	إذا	ما	شمل	

االتجاهات	الفكرية	والتصورات	الحياتية	للناس	كافة	في	العالم	اإلسالمي	في	ما	قبل	الحداثة.
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إذا	 الحضاري	 التعدد	 تنشأ	ظاهرة	 	« بقوله:	 الحضاري	 التعدد	 الكاتب	 الحضاري«	عرف	 »التعدد	 وفي	فصل	
كان	ملفهوم	أو	طريقة	فعل	أو	أي	�سيء	ما	عبر	فترة	طويلة	من	الزمن	معنيان	متناقضان،	أو	على	األقل	متنافسان	
مختلفان	عن	بعضهما	بوضوح	في	نفس	الوقت	إذا	اتخذت	مجموعة	اجتماعية	بعض	املعايير	وعمليات	فهم	املغزى	
الجماعة	 داخل	 تم	 إذا	 أو	 بشدة،	 البعض	 بعضها	 عن	 ومختلفة	 متناقضة	 مواقف	 املختلفة	 الحياة	 مجاالت	 في	
املطلقة«.	 الحقيقة	 بامتالك	 اإلقرار	 منها	 ألي	 يمكن	 ال	 حيث	 واحدة	 لظاهرة	 مختلفة	 تفسيرات	 قبول	 الواحدة	
وسجل	مالحظات	مهمة	حول	مفهوم	»التعدد	الحضاري«	وماهية	التعدد	في	الفلسفة،	وفي	علم	اللغة	وعلم	األدب.	

وعالقة	التسامح	مع	التعدد	في	علم	النفس	وعلمي	التاريخ	واالجتماع.

وعرض	أشكال	التعدد	الحضاري	في	اإلسالم	وظواهره،	ومنها:	

1	 منتظمة	. من	سلسلة	 يتكون	 الكالسيكي	 في	شكله	 “اإلسالم	 الخطاب،	 تعددية	 قبول	
الدين	 نسيان	 إلى	 التوافقية	 الحلول	 تؤدي	 الغزالي	 االشعري	 الشافعي	 الخطابات	 تداخل	 من	
حرم	على	بعضها	

ُ
األصلي،	بل	هي	تبني	مركز	توجيه	يتشكل	حوله	مجددا	نطاق	من	املواقف	ال	ت
الحق	في	الوجود	بل	تتحلق	حول	بعضها	وتتعايش	مع	بعضها	البعض	كذلك”.	

2	 ألحاديث	. تصنيف	 ووضع	 االحتمال	 نظرية	 وتبني	 للقرآن	 مختلفة	 تفسيرات	 قبول	
الرسول	من	حيث	قوتها	وضعفها	وكون	بعضها	موضوع.

3	 النصوص	واألفعال	واألماكن	متعددة	املعنى..
4	 انعكاس	التعدد،	والتدريب	على	التعدد..

وترويض	 التعدد	 أزمات	 فيه	 عالج	 	« بدائل؟	 ذا	 كالًما	 يقول	هللا	 “هل	 اآلتي	 العنوان	 الالحق	 الفصل	 وحمل	
التعدد،	مستعرًضا	تاريخ	النص	القرآني	بحسب	ابن	الجزري	الدمشقي	1350-1429	في	كتابه	»النشر	في	القراءات	
العشر«،	و	ابن	قتيبة	)توفي	889/276(	الذي	كان	أول	من	جمع	قراءات	القرآن	في	كتاب،	وأخذ	بالحسبان	إلى	جانب	
سبع	خمًسا	وعشرين	قراءة	أخرى.	وما	ألفه	آخرون	من	كتب	عن	عشرين	قراءة	أو	أكثر.	ومنهم	أبو	القاسم	الهذالي	
 1459 365	من	الشيوخ	خمسين	قراءة	في	 1072/465	الذي	جمع	في	رحالته	في	العالم	اإلسالمي	عن	 املتوفى	عام	
يجمع	 أن	 	)1231/629 )توفي	 العزيز	اإلسكندري	 بن	عبد	 القاسم	عي�سى	 أبو	 استطاع	 عاًما	 	150 بـ	 وبعده	 رواية.	

قراءات	متعددة	من	سبعة	آالف	رواية.

ا	له	أكثر	من	معنى؟«	استناًدا	إلى	أن	القرآن	معين	ال	
ً
وحمل	الفصل	الالحق	العنوان	اآلتي	»هل	يتحدث	هللا	حديث

ينضب.	وبحث	في	»عقدنة	اإلسالم«	من	خالل	كتاب	»البرهان	في	علوم	القرآن«	للعالم	القاهري	الزرك�سي	1344-
آخر	 في	فصل	 القرآن«.	وبحث	 في	علوم	 »االتقان	 السيوطي	 املتقاربة،	وكتاب	 القرآن	 الذي	جمع	علوم	 م	 	1392

-نعمة	االختالف	ونظرية	االحتمال	في	الرواية	ونظرية	االحتمال	في	الفقه	اإلسالمي.	

مدار	 على	 أنه	 إلى	 باور	 أشار	 اإلسالم«	حيث	 »أسلمة	 في	 البحث	 في	 الكتاب	 في	 املفصلي	 الفصل	 محور	 وتمثل	
األدنى	 الشرق	 في	 ثم	 أوروبا	 في	 	

ً
أوال باستمرار،	 متدرجة	 بصورة	 اإلسالم«	 »أسلمة	 حدثت	 عشر	 التاسع	 القرن	

نفسه،	متسبًبا	في	نتائج	عجيبة.	كلمة	اإلسالم	تستخدم	في	ذلك	بوصفها	تسمية	لدين	ذي	محتوى	ثابت	من	املعايير	
كثير	 كانت	»حضارة	اإلسالم«	حضارة	 ناحية	 ذلك،	فمن	 مع	 متساوية	 ليست	 تسمية	لحضارة	 الدينية،	وكذلك	
بنهاية	الحرب	العاملية	األولى	 من	أتباع	الديانات	األخرى،	فقد	كان	جزء	كبير	من	الشعب	القاطن	بتركيا	الحالية	
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واعتبر	 »إسالمية«.	 بوصفها	 توصف	 بال	شك،	 الدين،	 عن	 بعيدة	 مجاالت	 هناك	 أخرى	 ناحية	 ومن	 مسلم.	 غير	
أن	صورة	مجتمع	إسالمي	يتغلغل	فيه	الدين	بال	منازع	هي	صورة	مشوهة	تناسب	الخطاب	االستعماري	جيًدا،	
ويمكن	استغاللها	ألهداف	سياسية	حالًيا	بطرق	مختلفة،	ومن	باب	السخرية	يؤكد	الغرب	بصورة	اإلسالم	تلك	

أيديولوجية	اإلسالموية	التي	تبدو	من	هذا	املنظور	باعتبارها	التجسيد	الخالص	لجوهر	اإلسالم.	

بين	الظرف	 العالقة	 اللفظي«	كلمات	ذات	معنى	مضاد،	وطبيعة	 اللغوي	والتالعب	 في	فصل	»	الجد	 وعرض	
والورع،	و	التعدد	باعتباره	اتهاًما.	ممهًدا	لفصل	تعدد	معنى	املتعة،	وذكر	أنه	»إذا	استعرضنا	الكتابات	العربية	
	من	ناحية	كان	هناك	عدًدا	كثيًرا	من	الخطابات	وكمية	كبيرة	

ً
لأللفية	ما	بين	850-1850	م	فسيلف	النظر	بأنه	أوال

من	النصوص	املتحدثة	عن	اإلثارة	الجنسية	والجنس	لدرجة	أن	هذه	الخطابات	يختفي	منها	االنفعال	والقهر	التي	
ميزت	الخطابات	الغربية	عبر	مئات	السنين«.	وعرض	للجنس	باملفهوم	الغربي،	وتعدد	معانيه،	ولتعددية	خطاب	
الشرق	األدنى.	وبحث	في	الفصلين	األخيرين:	النظرية	الرزينة	للعالم،	واختالف	منظور	القيم،	وعالقة	السياسة	

مع	الدين	ومن	دونه.	وسلط	الضوء	على	عصر	الشكوكية	اإلسالمي.

تطور مر�سي 

رأى	باور	أن	املراقبين	الغربيين	للشرق،	وكذلك	جزء	كبير	من	مثقفي	العالم	اإلسالمي،	يصعب	عليهم	تصور	
وجود	مجتمع	ال	يشتعل	فيه	صراع	متواصل	حول	الحقيقة.	ولكن	هذا	بالضبط	ما	كانت	عليه	أجزاء	واسعة	من	
إليه	 ينظر	 بل	 أمًرا	غير	طبيعي،	 باعتباره	 لهذا	 الغربية	 النظرة	 التشكل.	وتبدو	 بعد	 ما	 في	حقبة	 العالم	اإلسالمي	
باعتباره	حالة	مرضية،	أي	باعتباره	جمًدا	أو	باعتباره	تدهوًرا،	ما	يعني	اعتباره	تطوًرا	مرضًيا	للمجتمع.	في	هذا	
السياق	سرعان	ما	يتم	إعداد	كباش	فداء،	وطبًقا	لذلك	ينظر	التشدد	اإلسالمي	بأنه	»التشدد«	اإلسالمي	قد	خنق	
كل	روح	حرة	وعلماء	الدين	قد	قمعوا	الناس	»بعقائدهم	الفقهية«	املعادية	للعقل،	وحاربوا	العقالنية،	ووجهوا	
الضربة	القاضية	للفلسفة.	لكن	أولئك	الرجعيين	قد	ظهروا	فجأة	على	خلفية	العداء	األوروبي	لتعميم	الدين	على	
الحياة.	إن	هؤالء	ال	يعلمون	شيئا	عن	واقع	العالم	اإلسالمي	الكالسيكي.	فلم	يكن	هناك	كهنوًتا	منظًما	)وال	حتى	

لدى	الشيعة(،	وال	كان	هنالك	قمع	للفلسفة	والعلوم	الطبيعية،	وال	كان	هناك	كذلك	قضايا	تكفير	للعقالنيين.

ل حروب دينية في الشرق 

ُيقر	باور	أنه	»	كان	يسود	في	جزء	كبير	من	العالم	اإلسالمي	في	مرحلة	ما	بعد	التشكل	هدوء	نسبي	في	الواقع	
-مقارنة	بأوروبا	في	تطورها	الحركي،	وذلك	تعبير	استعاري.	فلم	يكن	هنالك	حروب	دينية	بعد	الحروب	األهلية	التي	
حدثت	في	البداية	في	العالم	اإلسالمي	مقارنة	بأوروبا.	كان	هناك	صراعات	عدة	على	السلطة،	بيد	أنه	لم	يكن	خلفها	

دوافع	دينية،	وإن	أعلنت	أحياًنا	مشروعية	دينية	)	والتي	كانت	تحدث	في	أندر	الحاالت(«.

وشدد	على	أن	»عدم	وجود«	الحروب	الدينية،	وعدم	إعدام	الزنادقة	نتيجة	قمع	كهوني	أو	موقف	ديني	مماثل	
للحكام	بل	كان	نتيجة	ملحو	موفق	إلى	حد	بعيد	لالدعاء	بامتالك	الحقيقة	الواحدة،	والذي	أصبح	ممكًنا	عن	طريق	
التدرب	املكثف	على	التعدد.	باختصار:	لقد	كان	الطريق	الغربي	هو	ما	يتجنب	التعدد.	كان	ال	بد	أن	ينتج	عن	ذلك	
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املتنافسة	 االدعاءات	 لترويض	 املحاولة	 يبق	سوى	 لم	 الواضحة.	 الوحيدة	 الحقيقة	 بامتالك	 متنافسة	 ادعاءات	
	التي	أنجزت	كذلك	نوًعا	من	تغطية	الحقيقة(،	بوصف	تلك	

ً
بامتالك	الحقيقة	)من	خالل	العملية	الديمقراطية	مثال

املحاولة	هي	املخرج	الوحيد	من	النتيجة	الحتمية	للعنف.	أما	طريق	اإلسالم	الكالسيكي	فقد	كان	على	العكس	من	
ذلك	هو	وضع	درجة	أسبق	وترويض	التعدد،	لكنه	عندما	يروض	التعدد	فقط،	وال	يجب	استبعاده،	فيمكن	إذن	

عندها	تجنب	الصراعات	حول	الحقيقة«.

إلى	أن	جذور	الحداثة	الغربية	تكمن	في	الواقع	في	الصراعات	حول	احتكار	الحقيقة،	كما	كان	 ويخلص	باور	
يدعى	املعتزلة	حيث	لم	يغلب	مذهب	املعتزلي	العقائدي	في	اإلسالم.	وأنه	مما	ال	جدل	فيه	في	العلوم	التخصصية	
أن	اإلسالموية	في	عصرنا	الحالي	ال	هي	حركة	إحيائية،	وال	هي	حركة	تراثية.	وأن	اإلسالموية	ظاهرة	من	ظواهر	
نظر	 يعتبر	من	وجهة	 )الذي	 الكالسيكي	 اإلسالم	 إلى	 املعرفية	 في	أسسها	 تستند	 أن	 يمكنها	 التحديث	لإلسالم،	ال	
للتنوير	 املعرفية	 األسس	 على	 تعتمد	 بل	 حتى،	 ذلك	 تريد	 وال	 ا(،	

ً
ومنحط مشوًها	 إسالًما	 كان	 أنه	 اإلسالمويين	

والحداثة.	يتضح	ذلك	في	اصطالح	اإلسالمويين	أنفسهم	الذين	يعتبرون	اإلسالم	هو	النظام	واملنهاج	الصحيحان،	
أي	إنهم	يريدون	فهمه	بطريقة	مأخوذة	من	التصور	الديكارتي	للعالم.	لم	يعط	أي	عالم	كالسيكي	أبًدا	أهمية	ملنهاج	
	متعدًدا	لإلسالم.	فنجد	اختالف	علم	

ً
إسالمي	أو	نظام	إسالمي،	فالعلوم	اإلسالمية	الكالسيكية	كانت	تقدم	مدخال

طرح	قضايا	مختلفة،	وال	تعطي	نفس	
َ
العقيدة	وعلم	الفقه	والتصوف	في	املنهجية	وفي	أسسها	النظرية،	كما	أنها	ت

اإلجابات	أبًدا	على	نفس	األسئلة	املطروحة.	أما	اإلسالموية	الحديثة	فإنها	تطمح	على	العكس	من	ذلك	إلى	تصور	
موحد	وصحيح	يحيط	بكل	املجاالت	بمنهجية	واحدة	و	طبًقا	ملبدأ	واحد.	

	حققته	أوروبا	تقريًبا	عام	1600.	وهذا	التحول	هو	ما	يحمل	
ً
وأشار	باور	إلى	أن	»اإلسالم	يحقق	حالًيا	تحوال

واإلسالمي	 األوروبي	 التاريخ	 بأن	 الواقع	 إليه	 يعود	 والذي	 الخاص	 األوروبي	 الطريق	 عن	 الرئيسية	 املسئولية	
ا	مختلفة.	وللتمكن	من	استيعاب	التاريخ	اإلسالمي	املعاصر	فال	بد	أن	نفهم	ذلك«.

ً
الحديث	قد	سلك	مسالك

مالحظات وتساؤلت

بعد	وصف	املوضوعات	واألفكار	الرئيسة	للكتاب	وهيكليته	وفصوله،	واإلضاءة	على	مكونات	الكتاب،	وماذا	
عن	 اإلجابة	 في	 الباحث	 نجاح	 مدى	 تقييم	 من	 بد	 ال	 عنها.	 اإلجابة	 وحاول	 التي	طرحها	 األسئلة	 من	 الكاتب	 يريد	
ا	ال	بأس	به	من	النجاح.	فقد	كشف	هشاشة	الترويج	لنظرية	صدام	

ً
أسئلته.	وفي	هذا	السياق،	يبدو	أنه	حقق	قسط

الحضارات	املعادية	لتعدد	الحضارات.	وأبرز	تعقيدات	البحث	في	ثقافة	االلتباس،	وحاول	تحذيرنا	من	االستعمال	
السلبي	لكلمة	االلتباس،	لكون	االلتباس	في	أحد	معانيه	هو	أن	يعيش	بداخلنا	أكثر	من	شخص،	وأكثر	من	حقيقة،	
وهو	أن	نعيش	التناقض،	ونأنف	من	اتخاذ	قرارات	نهائية.	إن	التسامح	مع	االلتباس	هو	قبول	واحتفاء	بالتعدد.	

أما	كتابة	»تاريخ	آخر«	فال	تتضمن	بالضرورة	رفًضا	للتاريخ	الرسمي،	أو	كشًفا	عن	التاريخ	املسكوت	عنه	بل	
اإلعالن	عن	تاريخ	آخر	يرفض	هيمنة	الرواية	الرسمية	وزعمها	امتالك	الحقيقة	النهائية.	وقد	تسلط	الضوء	على	
ما	نساه	أو	تناساه	الكرونيكور	الرسمي.	وكتابة	تاريخ	ثقافي	وهي	ليست	باملهمة	السهلة	في	حقبة	يعتقد	فيها	املرء	بأنه	
يمسك	بحقيقة	هذا	الدين،	سواء	في	الغرب	حيث	ينظر	إليه	بوصفه	دين	قمع	ومنبًعا	للعنف،	أم	في	الشرق	بوصفه	

الدين	الوحيد	الذي	يملك	الحقيقة،	والذي	يجيب	عن	أسئلة	الدنيا.	
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لقد	رأى	باور	أن	»كل	ما	يبدو	حقيقًيا	وبديهًيا	عن	املجتمعات	اإلسالمية	اليوم،	ال	يمكن	فهمه	من	دون	النظر	
إلى	مرآة	الثقافة	الغربية	خصوًصا	في	الحقبة	االستعمارية«،	أي	إنه	ينتقد	مسلمات	مشكوك	في	صدقيتها	في	علم	

االستشراق.

وتبدو	مقارنة	الكاتب	بين	أفكار	فقهاء	قدامى	ومعاصرين،	مثل	ابن	الجزري	الدمشقي	)1350-1343(	وأفكار	
ابن	عثيمين	)1929-2001(؛	فاألول	كان	متسامًحا	تجاه	أي	التباس،	والذي	رأى	في	القرآن	نًصا	مفتوًحا	ال	يمكن	
بلوغ	معناه	النهائي	والالمحدود،	بينما	يصف	اآلخر	بالتعّصب	والتخّوف	تجاه	االلتباس	الذي	اعتبره	خطًرا	وكان	

يخشاه،	مقارنة	مهمة	وقابلة	للتكرار	في	عصور	إسالمية	مختلفة.

التاريخ،	ويظهر	اطالع	 الثقافة	وتاريخ	 الفيلولوجي	وتاريخ	 التأويل	 يتمّيز	الكتاب	بمنهجية	تبدو	كطبقات	من	
باور	الواسع	على	اإلسالم	من	القرن	السادس	الهجري	إلى	املعاصر.	

ولعل	كتاب	»ثقافة	االلتباس«	يعد	استمراًرا	بشكل	أو	بآخر	لكتاب	»االستشراق«	للمفكر	إدوارد	سعيد،	لكنه	
بين	 متسرعة	 مقارنة	 املستحسن	عقد	 من	 وليس	 وذلك	ألسباب	عدة،	 تأثيًرا	مشابًها.	 أو	 توازيه	 يحمل	شهرة	 لم	

الكتابين.

قدم	 الذي	 زيد	 أبو	 ومنهم	نصر	حامد	 اإلسالميين	اإلصالحيين،	 املفكرين	 بعض	 إلى	 إشارته	 للكاتب	 ويسجل	
إسهامات	فكرية	وكتب	مهمة	مثل:	»أنظمة	العالمات	في	اللغة	واألدب	والثقافة؛	مدخل	إلى	السميوطيقا«،»مفهوم	
عند	 القرآن	 في	 املجاز	 قضية	 في	 ودراسة	 التفسير،	 في	 »العقلي	 الوسطية«،	 اإليديولوجية	 و»تأسيس	 النص«،	
املعتزلة«،	و»فلسفة	التأويل،	ودراسة	في	تأويل	القرآن	عند	محيي	الدين	بن	عربي«،	و”	نقد	الخطاب	الديني”.	الذي	

.lslam	und	Politik,	kritik	des	Religiosen	Diskurses	1996	:بعنوان	األملانية	إلى	ترجم

لنتاجات	فكرية	ثقافية	ذات	صلة	بمعالجة	ثقافة	االلتباس	وموضوعاتها	 الكاتب	عدم	متابعته	 ويسجل	على	
الرئيسة،	صدرت	خالل	العقود	األخيرة	من	الزمن،	ولها	دالالتها	وقيمتها	العلمية	والبحثية،	ومنها	على	سبيل	املثال	

ال	الحصر:

1	 عمل	حسين	مروة	الضخم	واملوسوعي	الذي	يتكون	من	عدد	من	األجزاء،	وعنوانه	.
الفلسفي	 الفكر	 اتجاهات	 تاريخ	 تتبع	 الذي	 العربية	اإلسالمية«	 الفلسفة	 في	 املادية	 »النزعات	
إلى	 	

ً
وصوال الصفا،	 إخوان	 و	 والتصوف	 واألشعرية	 باملعتزلة	 مروًرا	 الجاهلية	 منذ	 العربي	

الكندي	و	الفارابي	وابن	سينا.
2	 ثقافة	. »محنة	 وأهمها:	 النيهوم،	 الصادق	 الليبي	 للكاتب	 واملهمة	 الجريئة	 الكتابات	

راث	
ّ
الت مشكلة	 عن	 بأمانة	 قال	

ُ
ت كلمات	 ثالث	 الفقهاء«،»	 صوت	 أم	 الّناس	 صوت	 مزورة	

العربي«،»اإلسالم	في	األسر	من	سرق	الجامع	وأين	ذهب	يوم	الجمعة؟«	و»إسالم	ضد	اإلسالم«	
الذي	يتمحور	حول	فكرة	نقد	الخطاب	الديني،	ويناقش	املوضوع	من	محاور	عدة،	أبرزها	دور	
الجامع	ومدى	مالئمة	الخطاب	الديني	في	فحواه	ووسائله،	وكذلك	نظام	العدل	االجتماعي	في	

االسالم.	
3	 ر	السوري	الدكتور	صادق	جالل	العظم	املؤثرة	في	الساحة	.

ّ
الفيلسوف	واملفِك كتب	

الديني«،	و”االستشراق	واالستشراق	معكوًسا”،	و	 الفكر	 العربية،	وأشهرها:	»نقد	 الثقافية	
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“ما	بعد	ذهنية	التحريم”.
4	 »الدولة	. عام،	 معاصرة«	 قراءة	 	- والقرآن	 »الكتاب	 وأبرزها:	 شحرور	 محمد	 كتب	

واملجتمع«،	»االسالم	وااليمان	–	منظومة	القيم«،	“نحو	أصول	جديدة	للفقه	االسالمي”.
5	 كتب	الدكتور	يوسف	زيدان	املتصلة	بالتراث	اإلسالمي،	وتتوزع	على	فروع:	التصوف	.

اإلسالمي	والفلسفة	اإلسالمية	وتاريخ	العلوم	الطبية	والرواية	والقصة	القصيرة،	ومن	قائمة	
أعماله:	»التراث	املجهول،	إطاللة	على	عالم	املخطوطات«،	»الالهوت	العربي	وأصول	العنف	

الديني«	و»شجون	تراثية«.

الذهبي،	 العبا�سي	 العصر	 على	 االلتباس	 لثقافة	 بحثه	 زمن	 اقتصار	 أيًضا	 باور	 توماس	 الباحث	 على	 ويسجل	
أي	عصر	هارون	الرشيد	حتى	عصر	املتوكل	وعصر	البويهيين	عموًما.	والتركيز	على	عهود	السالجقة	واأليوبيين	
وجود	 تأثير	 عن	 يكشف	 لم	 أخرى	 جهة	 ومن	 جهة،	 من	 هذا	 العثماني.	 العصر	 على	 هام�سي	 وبشكل	 واملماليك،	
الصليبيين	-الفرنجة-	وإماراتهم	في	الشرق	العربي	في	ثقافة	املسلمين.	وفي	الوقت	نفسه	لم	يرصد	أي	تفاعل	ثقافي	
بين	املسلمين	في	املشرق	العربي	واملغرب	العربي،	وعلى	نحو	خاص	مع	املسلمين	في	األندلس	بين	عامي	710	-	1492.

عموًما،	حقق	املؤلف	نجاًحا	في	تحقيق	غاياته	الرئيسة	من	كتابه	املتمثلة	في	تقليص	هيمنة	اإلسالم	الرسمي	
وتنويعاته	األصولية	والسلفية	والصوفية	على	كتابة	التاريخ،	وجعلة	مقدًسا	بينما	هو	في	حقيقته	تاريخ	بشر	ال	

مالئكة.

وإذا	كان	هذا	الكتاب	يقدم	وجًها	إيجابًيا	لعلم	االستشراق،	فإن	املكتبة	العربية	تفتقر	إلى	كتابات	تر�سي	قواعد	
لثقافة	 يؤسس	 العلمين	 بين	 التفاعل	 ولعل	 املضمار.	 هذا	 في	 محدودة	 قليلة	 محاوالت	 وهناك	 االستغراب.	 علم	

تسامح	ال	غموض	فيها.	




