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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

رو�سي��ا ب�ص��دد �إج��راء تعدي�لات عل��ى موقفه��ا م��ن الق�ضي��ة الإيرانية
على خلفية م�ضي ايران يف ان�شطة تخ�صيب اليورانيوم
واجراء جتارب على اطالق �صواريخ متو�سطة املدى ،الحت
م�ؤ�شرات على اجراء رو�سيا بع�ض التعديل على مبواقفها
من الق�ضية االيرانية ،واكد اكرث من مركز رو�سي ان مو�سكو
قد تعيد النظر مواقفها ال�سابقة وانها قد ت�ؤيد فر�ض
عقوبات �شديدة على ايران يف حال جتاهل طهران قرارات
جمل�س االمن ب�ش�أن وقف التخ�صيب والتعاون التام مع
الوكالة الدولية للطاقة النووية وا�ضفاء �شفافية اكرث على
برناجمها النووية .ومن املرتقب ان يجر تغري موقف رو�سيا
من الق�ضية االيرانية وتقاربه مع املوقف الغربي تداعيات
خطرية على الو�ضع االقليمي.

د .فالح احلمراين
مو�سكو
وي�ن�ف��ي اجل��ان��ب ال��رو� �س��ي ان يكون
ال�ت�ط��ور اجل��دي��د يف موقفه ق��د حدث
يف اط��ار �صفقة مع الواليات املتحدة
االم��ري �ك��ة ق�ضى بتخليها ع��ن خطط
ن���ش��ر اج � ��زاء ن �ظ��ام ال ��دف ��اع امل�ضاد
ل �ل �� �ص��واري��خ يف ب��ول �ن��دا وت�شيكيا،
وهو اي�ضا كما تقول مو�سكو مل يكن
" اعرتافا باجلميل" لوا�شنطن على
اخذها باالعتبار قلق رو�سيا من ن�شر
ال �� �ص��واري��خ ب��ال �ق��رب م��ن ح��دوده��ا،
وامنا كان قرارا �سياديا يعك�س القلق
ال��رو� �س��ي م��ن اح �ت �م��ال ظ �ه��ور دول��ة
ن��ووي��ة ق��ري�ب��ة م��ن ح��دوده��ا ومتتلك
�صواريخ متو�سطة وقريبة مدى تهدد
جزء ًا من ارا�ضيها.
واليرغب الرو�س اي�ضا يف �أن تكون
�إيران دولة �إقليمية كربى م�ؤثرة على
العمليات ال�سيا�سية يف املنطقة ويف
�آ�سيا الو�سطى قد تكون عام ًال لزعزعة
اال�ستقرار هناك.
وك � ��ان ال��رئ �ي ����س ال ��رو�� �س ��ي دم�ت�ري
ميدفيديف قد قال انه ويف "حال ف�شل
اخل�ي��ارات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
بالتعامل م��ع اي ��ران فمن ال�ضروري
ا�ستعمال العقوبات".
ور��ص��د امل��راق�ب��ون بذلك تلميحا اىل
ان الواليات املتحدة ورو�سيا والدول
االخرى �ستفر�ض عقوبات على ايران
يف ح��ال انها لن مت�ضي للتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة النووية.
واك ��د ميدفيف اي���ض��ا خ�ل�ال اجتماع
جمموعة الع�شرين" يف بيت�سبورغ"
ان بالدنا تلتزم ب�إجراء حوار جدي مع
ايران بهدف التو�صل اىل اتفاق للعثور
على و�سائل فعالة لإزالة القلق الدويل
من الربنامج النووي لإيران.
وق � � ��ال ال� �ن���اط���ق ال ��ر�� �س� �م ��ي ب��ا� �س��م
وزارة اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س�ي��ة اندريه
ني�ستريينكو يف م�ؤمتر �صحفي عقده
مبقر ال��وزارة يف معر�ض تعليقه على
الو�ضع املتعلق بالربنامج النووي
االي��راين " ان تطابق موقف رو�سيا
و�شركائها يتمثل بانه مل يكن ملحا ابدا
مثلما هو علية اليوم ،اال�سراع ب�إطالق
امل �ب��اح �ث��ات امل ��دع ��وة لإزال � ��ة �أ�شكال

ال�شكوك كافة التي حتوم حول الطابع
ال�سلمي ح���ص��را ل�ل�برن��ام��ج النووي
االي��راين ،االم��ر ال��ذي �سيتيح بدوره
لإي��ران ا�ستعمال جميع حقوق الدولة
غري النووية املوقعة على معاهدة عدم
ن�شر اال�سلحة".
وا�شار اىل ان الو�ضع حول الربنامج
ال� �ن ��ووي االي� � ��راين م�� ��ازال معقدا.
منوها ب�إبالغ اي��ران الوكالة الدولية
للطاقة النووية عن بناء م�صنع جديد
لتخ�صيب اليورانيوم.
وا� �ض��اف " ان ه��ذا يتنافى ومطالب
الوكالة وجمل�س االمن الدويل القا�ضي
بتجميد ايران ان�شطة التخ�صيب".
ودع� ��ت م��و��س�ك��و ط �ه��ران �إىل زي ��ادة
االنفتاح على الوكالة الدولية للطاقة
النووية حتى ت�ستطيع هذه الأخرية
�أن حت���ص��ل ع �ل��ى ج�م�ي��ع املعلومات
ال�لازم��ة ح��ول م�صنع ج��دي��د لإنتاج
اليورانيوم منخف�ض الإخ�صاب.
ه ��ذا م��ا � �ص��رح ب��ه وزي� ��ر اخلارجية
الرو�سي �سريجي الف��روف بعد لقائه
نظريه الإيراين منو�شهر متكي.
و�أ�شار وزير اخلارجية الرو�سي �إىل
�أن مو�سكو �أعلمت طهران مبوقفها من
بناء هذا امل�صنع يف �أرا�ضي �إيران.
ويتوقع �سريجي الف��روف �أن تو�ضح
اي ��ران موقفها ب�ه��ذا اخل�صو�ص يف
�أثناء املباحثات التي جتريها رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة وال�صني وفرن�سا
وبريطانيا و�أمل��ان�ي��ا م��ع �أم�ين جمل�س
الأم��ن القومي الإي��راين �سعيد جليلي
ال�ت��ي ج��رت اجل��ول��ة االوىل منها يف
االوىل من �أكتوبر/ت�شرين االول يف
ج�ن�ي��ف ع�ل��ى م���س�ت��وى ن���واب وزراء
اخلارجية.
و�ستعقد اجلل�سة الثانية منها يف نهاية
ال�شهر احلايل .و�أ�شار وزير اخلارجية
الرو�سية �إىل "�أن قيام �إي��ران ب�إطالق
�صاروخني ق�صري ومتو�سط املدى –
"�شهاب" و"�شهاب –  "3يثري القلق
البالغ لدى املجتمع الدويل ،ورغم ذلك
ينبغي التحلي برباطة اجل�أ�ش".
و�أك��د �أن �إط�لاق ال�صواريخ يزيد من
تعقيد امل�سائل املعلقة املرتبطة بامللف

النووي الإيراين.
وجدير بالذكر �أن �سريجي الفروف قال
يف اجلل�سة ال�سنوية ملجل�س الأعمال
الأمريكي الرو�سي يف نيويورك �إن
ات �خ��اذ اخل �ط��وات ال��وح �ي��دة اجلانب
بحق �إي��ران �أم��ر مرفو�ض .و�أ�ضاف
�أن لي�س لدى الوكالة الدولية للطاقة
ال�ن��ووي��ة ال�ي��وم �أي حقائق ت��دل على
الطابع الع�سكري للربنامج النووي
الإي���راين .و�أع�ل��ن �سريجي الفروف:
علينا �أن نكون مت�أكدين مئة باملئة فيما
يخ�ص هذه امل�س�ألة.
ول �ه��ذا ال���س�ب��ب ب��ال��ذات ن ��ؤي��د بحزم
ن�شاط الوكالة الدولية يف �إي��ران �إال
�أن��ه ينبغي ،يف حالة توقيع عقوبات
ج��دي��دة ع�ل��ى ط��ه��ران ،بحثها ب�شكل
جماعي ال�ستبعاد حت��رك��ات احادية
اجلانب.
وقال الوزير الرو�سي �إن حماولة مترير
�سيناريو ا�ستخدام القوة �ضد �إيران ال
ب��د م��ن �أن ي� ��ؤدي �إىل ف�ق��دان الوكالة
الدولية للطاقة النووية �إمكانية مراقبة
تطوير الربنامج النووي الإيراين ،ما
�سيف�ضي �إىل نتائج غري مرغوبة.
ويف نف�س ال��وق��ت ال ي�ستبعد بع�ض
اخل�ب�راء ال�سيا�سيني ال��رو���س م��ن �أن

�إي��ران �ستتغلب على املجتمع الدويل
يف النقا�شات حول برناجمها النووي.
وك �ت��ب ف� �ي ��ودور ل��وك �ي��ان��وف رئي�س
حت��ري��ر جملة "رو�سيا يف ال�سيا�سة
العاملية" �" :أن �إي��ران بلد حمنك جدا
يف جمال الدبلوما�سية.
فقد وجهت طهران مبجرد �إعالنها عن
وجود م�صنع لإخ�صاب اليورانيوم يف
�أرا�ضيها ،دع��وة �إىل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية لزيارته.
وم��ن البديهي �أن االت�ف��اق على موعد
الزيارة �سوف ي�ستغرق بع�ض الوقت.
وم��ن ثم �سي�صل �إليه خ�براء الوكالة
ليقولوا �إنهم مل يجدوا فيه �شيئا غري
م�سموح به ،فيما �ستقول �إيران � :إننا
نتوخى ال���ص��راح��ة وال�شفافية ،كما
ر�أي� �ت ��م ..وب��ذل��ك حت ��اول �إي� ��ران �شق
�إ�سفني بني البلدان ال�ست".
تفا�ؤل متحفظ
ووا��ص�ل��ت و�سائل االع�ل�ام الرو�سية
حت �ل �ي��ل ن��ت��ائ��ج م��ب��اح��ث��ات ممثلي
ال�سدا�سي الدويل مع �أمني عام املجل�س
الأعلى للأمن الوطني االيراين �سعيد
جليلي يف جنيف ،يف مطلع ال�شهر
احلايل .وبتقدير املراقبني فان مو�سكو

ا�ستقبلت احتمال موافقة اي��ران على
تخ�صيب اليورانيوم يف دولة اجنبية"
بتفا�ؤل متحفظ"..
وي��رى ان��دري��ه ت�شريكا�سينكو مدير
عام �شركة " �آتوم بروم ري�سور�س "
يف حديث �صحفي ان طريقة التعامل
�ستجري على ال��وج��ه ال �ت��ايل :تقوم
رو�سيا بتخ�صيب اليورانيوم مل�ستوى
 19،75من اخلامات االيرانية ومن ثم
تقوم فرن�سا بت�صنيع وقود نووي من
ه��ذه امل��ادة للمفاعل االي��راين وتنقله
اىل ايران.
ولن يبقى اليورانيوم ذو التخ�صيب
املنخف�ض يف اي��ران وه��ذا �سيكفل ان
ايران لن ترفع م�ستوى التخ�صيب اىل
م�ستويات اعلى .وا�شار اىل ان نوعية
اخل��دم��ات التي �ستقدمها ي��ران وب�أي
ح�ج��م وغ�يره��ا م��ن االم� ��ور� ،سيكون
لها اهمية مبدئية بالن�سبة لالتفاقات
املقبلة بني ايران وال�سدا�سي الدويل.
ووف� �ق ��ا مل �ع �ط �ي��ات ب �ع ����ض امل��راق �ب�ين
مبو�سكو ف���إن ال�سدا�سي ال ��دويل مل
يح�صل حلد الآن على موافقة اجلانب
االيراين على تخ�صيب اليورانوم يف
خارج اجلمهورية اال�سالمية االيرانية.
بينما ابدى وزير اخلارجية الرو�سية

�سريجي الف��روف ت�ف��ا�ؤال " متحظفا"
بهذا ال�ش�أن.
وي��رى مدير مركز االم��ن ال ��دويل يف
معهد العالقات االقت�صادية والدولية
ال�ت��اب��ع لأك��ادمي �ي��ة ال�ع�ل��وم الرو�سية
الك�سندر ارباتوف ان طهران توا�صل
ال�ل�ع��ب م��ع ت�ق��دمي بع�ض التنازالت،
التي م��ن املمكن ان ت�سحبها يف �أية
حل�ظ��ة .وب��ر�أي��ه ان اخل��وف ي�ساور
اجل��ان��ب االي ��راين م��ن ت�ق��ارب رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة واح�ت�م��ال فر�ض
عقوبات اقت�صادية �شديدة عليها ،لذلك
فان طهران قدمت بع�ض التنازالت من
اجل ربح الوقت.
وا�شار الك�سي ارباتوف اىل ان موافقة
اجلمهورية اال�سالمية على موا�صلة
املباحثات والقيام ب�أعمال التفتي�ش يف
امل�صنع اجلديد لتخ�صيب اليورانيوم
ق� ��رب م��دي �ن��ة ق ��م المي��ك��ن اعتبارها
تنازالت من اجلانب االيراين.
يف الوقت نف�سه ف ��إذا جرى تخ�صيب
اجلزء االعظم من اليورانيوم االيراين
يف رو�سيا ف��ان ه��ذا �سي�ضع البداية
الم�ت�ن��اع اي� ��ران ع��ن تنكنولوجيات
ال�ت�خ���ص�ي��ب او زي��ادت �ه��ا ومي �ك��ن ان
ي�صبح هذا التطور برناجم ًا واعدا.

ول �ك��ن ب��ر�أي��ه ان ��ه مل ي �ت��م ��ص�ن��ع غري
خطوات متوا�ضعة حلد الآن ،منوها
ب���ان اي � ��ران مل ت �ع��ط اي���ة ال �ت��زام��ات
بتجميد عمل مركز الطرد يف امل�صنع
االول يف ناتانز وال بعدم اطالق عمل
امل�صنع الثاين بالقرب من مدينة قم.
توقعات
�إن رو��س�ي��ا ترتبط ب ��إي��ران بعالقات
اقت�صادية و�سيا�سية وا��س�ع��ة وهي
عالقات ذات طابع ا�سرتاتيجي ،كما ان
لإيران برو�سيا لوبي وا�سع يف اجهزة
�صناعة ال�ق��رار وحتظى بتعاطف من
قبل غالبية النخبة ال�سيا�سية خا�صة
ذات ال �ت��وج��ه ال �ق��وم��ي والي�ساري،
ل ��ذل ��ك � �س �ي �ك��ون م���ن ال �� �ص �ع��ب على
القيادة الرو�سية املوافقة على ت�شديد
العقوبات ،و�ستبذل جهود ا�ضافية من
اجل متديد اجل املباحثات مع ايران
لإقناعها بتقدمي بع�ض التنازالت وعدم
اح��راج مو�سكو ودفعها خلطوات هي
بغري حاجة لها والت�صب يف م�صلحة
العالقات بني البلدين.
وال � �ق� ��رار ي �ظ��ل ي �ع �ت �م��د اي �� �ض��ا على
اخل��ط��وات ال�ت��ال�ي��ة ال �ت��ي �ستتخذها
طهران.
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 .2م�صادر الدارجة يف املعرفة:
�إذا كانت اللغة عاجزة عن التفكري املمنهج
فهي غري قادرة على �إنتاج الأفكار �أو االبتكار
وت��ك��ون ك��ذل��ك ق��درت��ه��ا احل��واري��ة حم��دودة
نتيجة عدم تعاطي املفهوم الفكري بالن�سبة
اليها والكا�شف عنه افتقادها ال��ق��درة على
�إجرتاح امل�صطلح املعرب عن م�ضمون الفكر
�أو حيثيات املفهوم وبالتايل ف�إنها ال ت�ستطيع
التوا�صل الذي بوا�سطته تنفتح �آفاق الفكر
وينمو ثراء املعرفة فالدارجة منط من الكالم
الال حواري ويوازي بكليته ما �أ�سماه �شرابي
باملقال الال حواري يف الف�صحى الذي يت�أكد
ح�ضوره �أو ي�ستح�ضر ه��ذا الت�أكيد بذاته
وفق �شرابي حني يلح على احلقيقة املطلقة
واملرتكزة اىل الوحي يف ثقافة الف�صحى
لكهنا �أي احلقيقة ترتكز يف اللغة الدارجة
�أو امل�صدر فيها جتربة �إجتماعية – تاريخية
وهي يف الغالب موروث �صراعات �سيا�سية
و�إجتماعية �أرهقت جمتمعات اللغة الدارجة
وج��ع��ل��ت احل��ق��ي��ق��ة ت�ستنتج ب��ه��ا يف هذه
املجتمعات فالن�ص غري مقروء يف مثل هذه
املجتمعات كونها جمتمعات �شفاهية �أو �أمية
وب��ذل��ك ت��ت��زود بالتجربة كم�صدر �أ�سا�سي
ل��دي��ه��ا يف امل��ع��رف��ة وال��ت��ف��ك�ير ث��م ح��ت��ى بعد
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ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ص بال�صفحة:
Opinions112@ yahoo.com

انت�شار القراءة يف جمتمعاتنا �إال �أن التعامل
مع املعرفة بطريقة ال�شفاهية �أو الدارجة
انعك�س على قراءة الن�ص يف ثقافتنا و�إحدى
�صوره هي القراءة بالف�صحى والتفكري يف
ه��ذا الن�ص امل��ق��روء ب��ال��دارج��ة م��ا �أدى اىل
�إزدواجية الفكر املعريف يف ثقافتنا واختالف
م�صادر املعرفة واحلقيقة يف كال اللغتني.
و�إذا كان الوحي م�صدر املعرفة واحلقيقة يف
الف�صحى وقد عرب عنها بن�صو�ص ومدونات
ال�ت�راث العربي والإ���س�لام��ي ف����إن احلقيقة
االجتماعية وهي نوع من املعرفة ال�شفاهية
يف جمتمعاتها يعرب عنها بوا�سطة جملة من
الأمثال واحلكايات التي اختزنتها الذاكرة
ال�شعبية وبنت نظامها االجتماعي واملعريف
على �ضوئها يف جمتمعات ال�شفاهية هذه ِ.
وقد اختفت م�صادر الإنتاج املعريف يف �سرد
الأم��ث��ال واحلكايات بفعل اختفاء الواقعة
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��غ��ذي��ه��ا ومتدها
مبقومات الدميومة واالنتاج يف جمتمعات
البداوة والريف نتيجة زحف التمدن الزائف
���ص��وب م��ن��اط��ق ال���ري���ف ال��ع��رب��ي ودخ����ول
ال�صناعة و�أمناطها االجتماعية واالقت�صادية
امل�شوهة على حياتنا لكن اللغة الدارجة
ا�ستعا�ضت بالطرائف �أو (النكات) بديال ً عن
املثال واحلكايات ال�شعبية وطبيعة الطرفة
�أو (النكتة) ذات م�ضمون ف��ك��ري �سطحي
وه�����ازىء ���س��اخ��ر يعك�س ح��ال��ة الت�شويه
والإرب��اك احلا�صل يف حياتنا وجمتمعاتنا
وتنبعث ع��ن واق���ع ال��ع�لاق��ات االقت�صادية
امل��ت�����س��م��ة ب��ال�لا ت��ك��اف ��ؤ وق���د �أف�����رزت غياب
امل�ساواة وافتقاد الي�سري من احلقوق يف ظل
�أنظمة �سيا�سية �سعت اىل تغييب احلقوق
واال�ستحواذ االقت�صادي على منابع الرثوة
والتجارة يف بالدنا� .إن الأمثال يف تعبريها
عن احلقائق ال تبتكر �شيئا ً وحتى الطرائف
�أو (النكات) على م�ستوى منط �أدب��ي جاد
و�إمن���ا ت��ق��وم بعملية ك�شف جم��رد ال ينفع
املعرفة �شيئا ً وت��زود ال�سامع باحلكمة يف
�أعقاب احلدث فهي نوع من كالم تعاقبي غري
متزامن مع حلظة وقوع احلدث �أو قبله.

ومب���ا �أن ال��ل��غ��ة ال���دارج���ة ال تتبنى �آليات
منتجة يف التفكري �أو تكون جزء ًا من �آليات
�إنتاج �أفكار مهمة ورائ��دة يف جمال الإبداع
والتطوير امل��ع��ريف ف�إنها لغة م��ك��ررة تعاد
مفرداتها و�ألفاظها با�ستمرار ما يجعل منها
كالما ً م�سموعا ً فح�سب وتكون جمتمعاتها
�سامعة مطيعة تفتقد قابلية احلوار �أو الرتدد
يف قبول احلقائق التي ينقلها اليها الكالم
ال�شعبي ذلك �أن لغة هذا الكالم هي لغة غري
مفكرة فال تنتج معادل الأفكار يف احلوار.
 .3الدارجة وغياب املبادرة الفردية:
متتلك العنعنة دورا ً تقومييا ً يف الثقافة
الإ�سالمية يف ذروة ازده��اره��ا احل�ضاري
وت�شكل الت�صاقا ً مهما ً بثقافة الف�صحى وهي
تعك�س بذلك مدى اهتمام احل�ضارة والثقافة
الإ�سالميتني ب��امل��ب��ادرة ال��ف��ردي��ة حتى بلغ
الأمر باجرتاح هذه ِ الثقافة مل�صطلح وعلم
اجل��رح والتعديل �أو علم الرجال وتكونت
الفرق الكالمية ب�أ�سماء �أ�صحابها من الفقهاء
والعلماء �ضمن مذاهب الإ�سالم الكربى من
معتزلة و�شيعة و�سنة وخ����وراج وه��و ما
�أك�سب ه��ذا البعد ال��ف��ردي يف �إن��ت��اج الفكر
والفقه الإ�سالميني دورا ً مهما ً يف املكون
احل�ضاري الإ�سالمي وتطويره ب�إمكانات
املبادرة الفردية الذاتية واملو�ضوعية التي
هي�أها الإ�سالم ب�إميان الفرد ومكانته �ضمن
الأمة التي �سعى الإ�سالم اىل تكوينها.
لكن اللغة الدارجة ويف عملية النقل ال�شفاهي
الذي متار�سه ال تنقل عن فرد �أو عن فردية
مت�سل�سلة �إمن��ا تنقل معارفها وثقافتها عن
ال��ك��ل ويف ن��ط��اق وع��ي جمعي ت�ضيع فيه
ر�ؤى �أف��راد و�أ�شخا�ص ا�ستثنائية تعاك�س
ه���ذا ال��وع��ي وت��خ��ال��ف��ه وه���و م��ا يف�سر يف
م�صادر الرتاث ال�شعبي ويف طرق الرواية
غياب �أ�سماء �أفراد �أو هوية �أ�شخا�ص حمددة
�إمن��ا ه��ي هوية غائمة وعائمة يف جمتمع
اللغة الدارجة والنقل ال�شفاهي غري املوثق
بالكتابة م��ا يثري م�س�ألة افتقار االهتمام
ب���امل���ب���ادرة ال��ف��ردي��ة يف م��ن��ظ��وم��ة الثقافة

ال�شعبية واملعرفة ال�شفاهية وهنا ال �أعني
�أبطال احلكايات ال�شعبية �أو �أ�سماء �أ�صحاب
الأم��ث��ال ال��دارج��ة �إمن��ا �أفتقد �أول��ئ��ك الذين
نظموا ه��ذه ِ امل��ع��رف��ة م��ن ق�ص�ص و�أمثال
وحكايات وطرائف.
فقد �أه��م��ل��ت م�����ص��ادر ه��ذه ِ الثقافة �أ�سماء
م��ؤل��ف��ي ومبتدعي تلك الأداب ومل يعرف
رواتها ونقلتها وهو ما يعد تق�صريا ً معنويا
ً ومعرفيا ً بحق هذه الأ�سماء الأدبية املهمة
�إف�ترا���ض��ا ً وي ��ؤ���ش��ر ت��راج��ع روح املبادرة
الفردية يف االهتمام املعريف والأدب��ي ومن
ث��م امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي ال��ع��ام وف��ي��ه تكمن
عوامل التخلف وال�سكونية التي تعي�شها
جمتمعا ت تقليدية نتيجة غياب هذا احلراك
الفردي ومبادرة الفرد يف حركة املجتمع.
�إن ق��راءة �أفكار الأف��راد وا�ستق�صاء الر�ؤى
امل��ت��ع��ددة حت��ف��ز عمليات الإن���ت���اج الفكري
وتداعيات املعرفة وتت�أهل به �أف��ك��ار ر�ؤى
حت���ث ال��ث��ق��اف��ة يف ادام�����ة اجل����دل املعريف
وال��ع��ل��م��ي وت���ك���ون ق������ادرة ع��ل��ى �صياغة
ا�ستقالل الفكرة وا�ستقالليه ال���ذات ولعل
كتاب (م��ق��االت الإ���س�لام��ي�ين) لأب��ي احل�سن
الأ���ش��ع��ري يك�شف ع��ن �أ���ص��ال��ة ان��ت��اج الفكر
عند مذاهب وف��رق امل�سلمني على م�ستوى
م��ا ع��رف �آن���ذاك بعلم ال��ك�لام و�إق�تراب��ه من
تخوم الفل�سفة يف ما ت�ضمنه ه��ذا الكتاب
املهم يف تاريخ الإ�سالم فهو يجمع بني دفتية
الثقافة الإ�سالمية – الكالمية ب�صفتها �أفكار
و�آراء �أف���راد م��ن علماء وفقهاء ومتكلمني
وق���د جن��د اخل��ل�اف يف الأف���ك���ار ح��ت��ى بني
�أ�صحاب املذهب الواحد �أو الفرقة الواحدة
وق��د تتفق ه��ذه الأف��ك��ار ال��ف��ردي��ة م��ع �أفكار
�أ�صحاب مذاهب وفرق �أخ��رى ولعلها حتى
خما�صمة لكن ف�ضاء املعرفة ومو�ضوعه يف
البحث العلمي والفكري جتمع هذه الأفكار
يف وحدة من الر�ؤية تعرب بامتياز حقيقي
عن املعرفة الإ�سالمية احل�ضارية وقراءة
�أفكار الأفراد ومقارنة ر�ؤى م�ستقلة بالذات
توفر منطا ً حواريا ً تنبج�س عنه امكانات
التطوير ح��ول �إدراك احلقيقة وامكانات

التقارب على ال�صعيد الثقايف واالجتماعي
وهي مهمة وهدف احلوار الأ�سا�سي.
ب��ي��ن��م��ا ت��ك��ون ال��ل��غ��ة ال���دارج���ة ب�إ�ضافات
العمومية وب��دالل��ة العامية فيها وانعدام
و���ض��وح ال��ر�ؤي��ة امل�ستقلة عامال ً �أ�سا�سيا ً
يف انغالق �أب��واب احل��وار .ثم هي قا�صرة
على م�ستوى اللغة من التوا�صل اللغوي
ال���ذي ي�سمح ل�ل�أف��ك��ار ب����أن تنتج ذات��ه��ا من
خ�لال التبادل املعريف ال��ذي تتكفل مبهمته
لغة التوا�صل وه��و ما تفتقر اليه الدارجة
ولعله يف�سر ح��االت الإن��ف��ع��ال يف احلديث
العراقي وعدم قدرته على �إنتاج التوا�صل
يف اجلدل املثار دائم ًا على ال�ساحة العراقية
بتلك الإزدواجية يف التفكري بلغة دارجة هي
غري ق��ادرة على �إن��ت��اج الفكرة لكن الأخطر
�إنها ت�ؤ�س�س من ال�لا ح��وار وال�لا توا�صل
قيمة �سلبية يف الثقافة العراقية وتعك�س
طبيعة ووظائفية هذه اللغة يف ال�سلطة �أو
انح�سار قدرة التفكري فيها يف مدار و�سلوك
ال�سلطة و�أعني بها �سلطة الر�أي وا�ستبدادية
وفيه نفي احلوار و�صناعة احلقيقة بوا�سطة
هيمنة اجتماعية و�سيا�سية ما مينعها من
ال��ق��درة على مراجعة ال���ذات والتعامل مع
ال��ف��ك��رة ب��ال��ن��ق��د امل��ع��ريف ف��ه��ي ل��غ��ة تفر�ض
ر�ؤيتها وموقفها وال تنتج امكانية التعبري
عن فكرة خمالفة بوا�سطتها.
�إن �شرابي ويف حديثه عن الف�صحى والعقم
احل�ضاري – الذاتي فيها يتجاوز العقم –
الفكري الذاتي يف اللغة الدارجة وال يلتفت
اىل م�ستوى التفكري ال�ل�ا متح�ضر الذي
متار�سه هذه ِ اللغة ويعزوها اىل ت�أثريات
ال��ف�����ص��ح��ى بينما ه��ي وب��ان��ف�����ص��ال العمق
النف�سي لها عن الف�صحى �أم�ست ال تعنيها
الف�صحى ب�شيء يف م�س�ألة التفكري �أو يف
عاملها الفكري اخلا�ص بها �إ�ضافة اىل انقطاع
الف�صحى عن التوا�صل احل�ضاري ما جعلها
لغة غري قابلة للت�أثري �أو الإن��ت��اج املعريف
وال���ث���ق���ايف وه���ك���ذا ي��ك��ون ع��ج��ز ال���دارج���ة
وانقطاع الف�صحى عامال ً �أول��ي��ا ً يف عجز
الفكر والثقافة لدينا.

