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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()37
الفصل  : 5اثنان من التقويمات (ميالدي وهجري)
 ) 37( 1-5هجرية تآكلت بفعل الميالدي
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate

في العالم اإلسالمي  ،اخترق التقويم الهجري )التقويم اإلسالمي( كل ركن من أركان الحياة اإلسالمية .كانت الهجرة هي اليوم الذي هاجر فيه
.النبي محمد )ص( من مكة إلى المدينة .والهجري هو تقويم إسالمي يبدأ من هجرة النبي محمد  ،الموافق  16يوليو  622م
الهجري هو تقويم قمري يستند إلى الدورات الشهرية لمراحل القمر .يتناوب شهر التقويم القمري بين  29و  30يو ًم ا .وبالتالي فإن فترة
اثنتي عشرة عملية تضخم مثل السنة القمرية هي  354يو ًم ا فقط و  8ساعات .التقويم الهجري  ،التقويم القمري البحت  ،يخسر حوالي 11
.يو ًم ا في السنة نسبة إلى التقويم الغريغوري
 ،في يوم من األيام  ،تم استخدام التقويم القمري في اليابان أيضًا .في تلك اللحظة  ،تم إعداد شهر إضافي لضبط االنحراف الموسمي .ومع ذلك
 ،ال ينطبق التعديل نفسه في الهجري .الفصول  ،لذلك  ،تتحول تدريجيا كل عام .ونتيجة لذلك  ،قد يبدأ الشهر التاسع من شهر رمضان المبارك
المعروف بشهر الصيام  ،أو الشهر الثاني عشر للهجرة  ،في منتصف الصيف أو في منتصف الشتاء من سنة إلى أخرى .ويؤدي عدم توفر
 ،شهر إضافي إلى أن تدوم األشهر القمرية في جميع فصول السنة الميالدية على مدار دورة مدتها  33سنة قمرية .بدأ هجري في  622م
وفي سبتمبر من هذا العام )في  (2018سيصل الهجري إلى عام  .1440كان هناك  1396سنة من العام  622حتى عام  ، 2018لكنه
.كان  1440سنة في هجرية .في هجرية  ،مرت  46سنة على التقويم الغريغوري
في اليابان تم تعديل االنحراف الموسمي من خالل تقديم شهر إضافي .من ناحية أخرى  ،ال يملك الهجري مثل هذا التعديل .من المثير لالهتمام
التفكير في سبب استخدام الدول اإلسالمية واليابان القديمة للتقويم القمري نفسه .في األساس  ،يصبح وقت شروق الشمس وغروبها أسرع أو
أبطأ يوما بعد يوم في السنة .ولكن من الصعب إدراك اختالف ساعات النهار من أمس واليوم .على العكس  ،يمكن أن تتعرف مرحلة القمر
.كل ليلة
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يتمتع المسلمون في الشرق األوسط بشعور فريد حول القمر والشمس .يبدو اليابانيون الذين يعيشون في مناخ معتدل أن الشمس نعمة .ومع ذلك
فإن المسلمين الذين يعيشون في الشرق األوسط والذين ي عانون من ظروف مناخية قاسية وجافة مع أشعة الشمس الساطعة  ،يبدو أن الشمس ،
.تعني الموت .هدوء الليل والليل هو وقت الراحة للمسلم .يحب العرب القمر أكثر من الشمس
تجرأ الناس في البلدان اإلسالمية في الشرق األوسط على قبول التناقض الموسمي دون خلق شهر إضافي في التقويم القمري .خلق اليابانيون
شهر ا إضافيًا في التقويم القمري .والسبب يمكن تصوره بأن األول هو المجتمع الرعوي واألخير هو المجتمع الزراعي .في المجتمع الزراعي
،
ً
يتحرك مع الموسم من البذر إلى الحصاد .يجب أن تتماشى مع حركة الشمس .في المجتمع الرعوي  ،ترتبط الحشائش التي تنمو في الحقل
 ،وتربية الحيوانات ارتبا ً
ط ا وثيقًا بالتغير الموسمي أيضًا  ،ولكن ينمو العشب وتربية الماشية ألطفاله بشكل طبيعي بدون مساعدة إنسانية .ولذلك
.ال يحتاج الرعاة إلى أن يكونوا حساسين تجاه التغيير الموسمي كالناس الزراعيين
هناك أنواع مختلفة من األحداث المتعلقة بالحياة اليومية التي تتطابق مع التقويم القمري .على سبيل المثال  ،هناك العديد من األحداث في اليابان
مثل اليوم الثامن والثامن والعشرين لليوم الذي يبدأ من بداية شهر فبراير )أي اليوم الذي يأتي فيه الربيع فقط( .اليوم الثامن والعشرون هو اليوم
المناسب الختيار الشاي األخضر في شهر مايو تقريبًا ويوم واحد وعشرون يعني موسم أعاصير في سبتمبر .تم تصميم كال الحدثين لموسمي
الصيف والخريف على التوالي وترتبط بشكل وثيق بالظواهر الطبيعية .ومع ذلك  ،رمضان )سريع( والحج )الحج مكة المكرمة(  ،واألحداث
.النموذجية من الهجري  ،وكالهما من األفعال البشرية ال عالقة لها بالطبيعة والموسم
دعونا نفكر في األنشطة االقتصادية التي ال عالقة لها بالفصول .غالبا ما يتم تسوية األنشطة االقتصادية على أساس شهري  ،مثل دفع الرواتب
شهر ا
أو الديون .ومع ذلك  ،في هذه الحالة  ،ليس من الضروري ضبط مدة كل شهر إلى التقويم الميالدي .يقرر التجار في العالم اإلسالمي أن
ً
.واحدًا اكتمال القمر حتى اكتمال القمر .ال يشعرون بأي إزعاج لمثل هذه األعمال التجارية
وهكذا  ،حافظ المجتمع المسلم على نمط الحياة التقليدي لمدة  1400سنة .ومع ذلك  ،منذ بداية القرن الخامس عشر للهجري الموافق
م  ،تم ابتالع المجتمع المسلم في موجة العولمة .أجبروا على ضبط جدول السنة والشهر إلى التقويم الغريغوري .من أجل التجارة 1980s
مع البلدان غير اإلسالمية في العالم  ،أصبح من الضروري أن يتوافق مع التقويم الغريغوري كمعيار واقعي ليس فقط في البلدان الغربية ولكن
.أيضًا في جميع أنحاء العالم
كانت األعمال المالية هي المجال األول للمعايير الفعلية .في األعمال المالية الحديثة  ،تستند المعاملة السنوية أو الشهرية أو اليومية على التقويم
 ،الغريغوري .ويوم التداول من االثنين إلى الجمعة .فى المقابل .في العالم اإلسالمي في الشرق األوسط يومي الخميس والجمعة كانوا عطالت
لذا كان يوم التداول من السبت إلى األربعاء .أيام العمل المكررة هي ثالثة أيام فقط أيام االثنين والثالثاء واألربعاء .هذا غير فعال للغاية .يوم
السبت هو يوم الجمعة في البلدان اإلسالمية وذلك يوم األحد في الدول الغربية على التوالي .بالطبع  ،ال تستطيع الدول اإلسالمية تغيير يوم
الجمعة .في النهاية  ،قدمت الدول اإلسالمية تنازالت مع النمط الغربي .اآلن تغيرت بلدان الشرق األوسط اإلسالمية أيام عطلة نهاية األسبوع
.لمدة يومين من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت
بدا األمر مجرد تغيير للمؤسسة .لكن الخط الحيوي في المجتمع اإلسالمي بدأ يسير بشكل خاطئ .أجبر المسلم على إطاعة التقويم الميالدي
.لغرض العمل  ،على الرغم من أن عقلهم كان ينتمي إلى اإلسالم .تم تمزيق المسلم بين هجري وجريجوري .هجري تم تآكله بغريغوريان
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في عالم اإلسالم  ،فإن تقويم اإلسالم )التقويم الهجري( قد تغلغل في كل ركن من أركان الحياة وهو عبارة عن معدات حية مدنية .الهجرة تعني
أن النبي محمد هاجر من مكة إلى المدينة  ،وفي اللغة اليابانية ترجمت على أنها "القلب المقدس" .السنة التي بدأت فيها هذه الشركة هي بداية
.التقويم الهجري  ،و  16يوليو  622م هو أول يناير من الهجرة
التقويم الهجري هو التقويم القمري الصافي الذي يكون فيه اليوم التاسع والعشرون أو الثالثين من القمر الجديد إلى الشهر الجديد التالي هو شهر
شهر ا هي سنة واحدة .على العكس من ذلك  ،يعتمد التقويم الغريغوري )التقويم المسيحي( المستخدم في العالم على حركة الشمس
واحد و 12
ً
شهر ا .لذلك  ،يحتوي التقويم الهجري على عدد أيام من ، 10
مع مرور عام واحد مثل  365يو ًم ا أو  366يو ًم ا  ،ويتم تقسيمه على 12
ً
.أيام إلى  12يو ًم ا في السنة مقارنة ً بالسنة
لضبط االنحراف ) (Urukukiفي اليابان  ،عندما تم استخدام التقويم القمري بسبب المراحل القمرية )التقويم القمري(  ،تم إعداد شهر قفزة
الموسمي .ومع ذلك  ،في التقويم الهجري  ،ال يتم تنفيذ مثل هذه العمليات  ،وبالتالي فإن الفصول تتحول تدريجيا كل عام .نتيجة لذلك  ،قد يكون
شهر رمضان التاسع  ،والمعروف باسم شهر الصيام  ،أو رحلة ماكا السنوية )الحج( في الشهر الثاني عشر في نهاية تقويم هجارا  ،منتصف
الصيف أو منتصف الشتاء .في التقويم الهجري  ،سيأتي الموسم كل  30سنة .كان عام  622هو العام األول للهجرة  ،لكن في شهر أكتوبر
من هذا العام ) (2016سوف يصل تقويم الهجرة إلى  .1438هو  1394سنة من سنة  622حتى عام  ، 2016ولكن  1438سنة في
.تقويم هجرة و  44سنة في التقويم
من المثير لالهتمام أن نفكر في السبب وراء استخدام الدول اإلسالمية واليابان السابقة للتقويم القمري نفسه وتعديل االنحراف الموسمي من
خالل إنشاء شهر كبيسة في اليابان  ،في حين أنه في التقويم الهجري لم يتم تعديله بعد .لجعل مراحل القمر كل يوم قاعدة التقويم في المقام
األول هي أن الشمس تكرر ارتفاعها وانخفاضها على مدار العام وتكون مرئية بوضوح مقارنة بالظاهرة التي يكون فيها شروق الشمس
وغروبها أسرع أو أبطأ بسرعة أكبر قليال ً  .وفي مسلم آخر نشأ في اإلسالم  ،يمكن اإلشارة إلى وجود فرق فريد بين القمر والشمس .في دو ل
مثل المناخ المعتدل مثل اليابان تعتقد أن الشمس نعمة .ومع ذلك  ،في الشرق األوسط حيث يوجد العديد من الصحارى الجافة للحرق  ،الشمس
.تعني الموت في بعض األحيان .من ناحية أخرى  ،فإن هدوء القمر والليل هو وقت الراحة .يحب العرب القمر أكثر من الشمس
شهر ا كبيرين في التقويم القمري
والسبب في تجرؤ البلدان اإلسالمية في الشرق األوسط على قبول التحوالت الموسمية ضد حقيقة أننا وضعنا
ً
 ،من أجل ضبط االنحراف الموسمي في اليابان ألن األول هو المجتمع الزراعي واألخير هو المجتمع الرعوي يعتبر .في المجتمع الزراعي
يتحرك مع الموسم من البذر إلى الحصاد .يجب أن تتماشى مع حركة الشمس .أيضا في المجتمع الرعوي من المستحيل فصله عن الموسم مثل
زراعة العشب في يامانو وموسم تربية الحيوانات  ،ولكن العشب ينمو دون عمل يدوي  ،فالماشية تنتج األطفال .ولذلك  ،ال يحتاج الرعاة إلى
.أن يكونوا حساسين بقدر أهمية الموسم الزراعي
 ،هناك أنواع مختلفة من األحداث التي تتطابق مع التقويم أيضًا في التقويم القمري .يتحدث في اليابان  ،هناك العديد من مثل  80و 210
مكة المكرمة(  Hajiولكن كال الحدثين تم تصميمها حسب المواسم وترتبط ارتباطا وثيقا بالظواهر الطبيعية .ومع ذلك  ،رمضان )سريع( و
.الحج(  ،وأحداث تمثيلية من التقويم الهجري  ،هي كل من األفعال البشرية ال عالقة لها بالطبيعة  ،بغض النظر عن الموسم
دعونا نفكر في األنشطة االقتصادية التي ال عالقة لها هذا الموسم .وكثيرا ما تكون األنشطة االقتصادية شهريا  ،مثل المرتب وتسوية
المدفوعات .ومع ذلك  ،في هذه الحالة  ،ال يجب أن يكون طول الشهر هو نفس التقويم الشمسي .بين التجار في العالم اإلسالمي  ،من الجيد
شهر ا واحدًا من القمر الجديد إلى القمر الجديد )أو من البدر إلى القمر( .كان يجب أن يشعروا باإلزعاج من ذلك
.أن نقرر أن
ً
وهكذا  ،حافظ المجتمع اإلسالمي المسلم على أسلوب الحياة التقليدي لمدة  1400سنة .ومع ذلك  ،فمن القرن الخامس عشر من التقويم
.الهجري  ،أي حوالي عام  1980ميالدية  ،استحوذت على موجة العولمة  ،واضطرت إلى تعديل نطاق السنة والشهر إلى العصر المسيحي
من أجل التجارة ضد دول العالم  ،أصبح ال غنى عنه لتتوافق مع نظام التقويم المسيحي كمعيار واقعي لدول أوروبا الغربية )معيار العالم
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).الفعلي
سيكون الحقل األول هو العالم المالي .هناك  ،سنوي ًا  ،شهري ًا  ،ويوميًا من السنة التقويمية المسيحية هي معيار المعاملة .ويوم التداول هو أيضا
.من االثنين إلى الجمعة .في المقابل  ،في العالم اإلسالمي في الشرق األوسط الخميس والجمعة مغلقة  ،يوم التداول من السبت إلى األربعاء
االزدواجية بين االثنين ليست سوى ثالثة أيام يوم االثنين والثالثاء واألربعاء وغير فعالة للغاية .السبت من الدول اإلسالمية هو يوم الجمعة
حتى أن دول أوروبا الغربية جعل السبت السبت  ،والدول اإلسالمية ال يمكن أن تفسح المجال تماما لهذا .في النهاية  ،يقترب الجانب
.اإلسالمي  ،واآلن تغيرت دول الشرق األوسط اإلسالمية النظام األسبوعي الذي يمتد ليومين إلى الجمعة والسبت
على السطح  ،ما هي إال تغيير للمؤسسة  ،لكن إيقاع القلب اإلسالمي )المسلم( بدأ بالجنون .إن صراع العقل الذي أجبر على إطاعة الحقبة
.المسيحية دون أن يفشل بسبب التقويم الهجري والعولمة التي تحكم الحياة قد ُولد في علم النفس العميق للمواطنين المعتدلين
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