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  حديث التسامح: 
  ﴾حتى يغّيروا ما بأنفسهم﴿

  *خليل الشيخ
)1(  

هذا هو العدد الثالث من "التسامح" اجمللة الفصلية اليت تصدر عن وزارة األوقاف والشـؤون الدينيـة بسـلطنة 
ُعمان، وهو يكاد يكون خمصصاً مبحـوره ودراسـاته لتنـاول جوانـب مهمـة مـن املشـهد الفكـري الـراهن يف العـامل 

وحتوالت هذا املشهد. وهذا التناول العلمي اجلاد هلذه املسألة املعّقدة جييء يف إطار اهتمام "التسـامح"  العريب
ببنــاء دوريــة فكريــة جــاّدة، ترتقــي باخلطــاب الفكــري مضــموناً وأداًء، وتعمــق التواصــل بــني املفكــرين يف العــاملني 

هـذا التنـاول جيـيء ضـمن رؤيـة اجمللـة الـيت سـتظل العريب واإلسالمي، وتبين اجلسور بني الثقافات واحلضـارات. و 
ـا وذات  تتصدى بالدرس والتحليل للموضـوعات والقضــايا الفكريـة واملعرفيـة ذات الصـلة حباضـر األمـة وتطلعا

  العالقة، كذلك، مبا متلكه هذه األمة من خمزون حضاري عظيم.
 العــريب ذات أمهيــة بالغــة يف الوقــت وال شــك أّن الدراســات الــيت تتنــاول جوانــب املشــهد الفكــري يف العــامل

ا فحسـب، على ما لطبيعـة هـذه اللحظـة مـن أمهيـة، بـل  الراهن، وال يرجع ذلك إىل طبيعة اللحظة التارخيية ذا
يعـــود ذلـــك، فيمـــا أحســـب، إىل األبعـــاد املعرفيـــة هلـــذا التنـــاول الـــيت تشـــكل يف جمموعهـــا مـــدخًال يتـــيح للقـــارئ 

  ذلك املشهد من خالل تعرف املسائل اجلوهرية فيه. اإلطاللة على جوانب أساسية يف
لقد عرضت "التسامح" لرؤى باحثني بارزين، دون الصدور عن وجهة نظر معّدة سـلفاً، فاجمللـة تـؤثر عـرض 
وجهات النظر املتباينة يف املوضوع الواحد، موقنة بأن القارئ قادر على أن يلتقط مـا فيهـا مـن جوانـب تارخييـة 

ضــًال عــن قدرتــه علــى معرفــة جوانــب القــوة والضــعف يف تلــك املقاربــات، ألن حتليــل القضــايا ونقديــة وفكريــة، ف
واجلوانب الفكرية ال يتم على حنو  حمايد، كمـا يف الرياضـيات مـثًال، فالكتابـة يف هـذه القضـايا ألبـد أن تنحـاز 

ســـامح" أن نؤكـــد بـــوعي أو بغـــري وعـــي للمنظـــور الفكـــري الـــذي يصـــدر عنـــه الباحـــث، ولكننـــا نســـتطيع يف "الت
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احنيازنـــا للخطـــاب الفكـــري الـــذي يرتقـــي بـــوعي القـــارئ وذائقتـــه املعرفيـــة، وخيـــدم اإلنســـان، ويـــدرأ عنـــه اجلهـــل 
  والتخلف.

)2(  
إن املشــهد الفكــري يف أيــة ثقافــة هــو مركــب معقــد مــن صــناعة احلاضــر واملاضــي معــاً، والتفاعــل بــني عناصــر 

ــا، وتضــع احلاضـــر هــذا املشــهد هــو الــذي يفضـــي إىل بنــاء رؤى وطروحــ ات ومواقــف ختتــزن املاضـــي بــني طيا
م أن يكــون مشــرقاً  م ورؤاهــم وحتلــيال نصــب أعينهــا، وحتــدد مالمــح املســتقبل الــذي حيــرص النــاس يف أمنيــا
خاليـــاً ممـــا يســـم اللحظـــة احلاضـــرة، وهـــو حـــرص ينبغـــي أن ال يظـــل يف عـــامل التمـــين والرجـــاء؛ ألن الدراســـات 

مل النبوءة والتوقعات احلدسية لتضـعه يف خانـة التخطـيط والعمـل واحلسـابات الدقيقـة. املستقبلية أخرجته من عا
ــــا جيــــئ تشــــخيص بعــــض جوانــــب هــــذا املشــــهد، و  دراك عناصــــره. مــــدخًال إىل صــــياغة اســــرتاتيجيات إمــــن هن

مســتقبلية تعتمــد آليــات عمــل حمــددة، وبــرامج نوعيــة تســتجيب ملتطلبــات هــذا املشــهد الفكــري، بكــل متغرياتــه 
قيداتــه وتســهم يف البحــث عــن خطــاب فكــري جديــد، جــوهره التســامح الــذي يــرفض التعصــب، والعقالنيــة وتع

اليت تستخدم أسس التفكري العلمـي، واحـرتام االخـتالف واإلميـان بأمهيـة التعدديـة، واحلـوار مـع الـرؤى املسـتنرية 
ايــة املطـاف، مــن بنـاء هويــ ة حضـارية قــادرة علـى التجــدد أيـن مــا كانـت فـــ"احلكمة ضـآلة املــؤمن" لنـتمكن يف 

اخلــّالق، الــذي يعــي طبيعــة املتغــريات الــيت يشــهدها العــامل احلــديث بــوترية متســارعة، وال يتنــاقض مــع األســس 
  واملقّومات اليت أرست البىن الثقافية واحلضارية لألمة على امتداد تارخيها.

ن هـذا اخلطـاب غـدا وسـيلة لقد بات اخلطاب الفكـري اجلديـد ضـرورة ملّحـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى؛ أل
ايـــات القـــرن  للفهـــم واالســـتيعاب واملراجعـــة النقديـــة، وأداة للتحليـــل، وخباصـــة أن القـــارئ العـــريب يواجـــه منـــذ 
ايـــة الفلســـفة، مثلمـــا يواجـــه تغـــريات شـــىت تتبـــّدى  ـــا، و ايـــة اجلغرافي ايـــة التـــاريخ، و املنصـــرم خطابـــات تعلـــن 

سياسـية، واالقتصـادية واالجتماعيـة، وإذا كانـت اخلطابـات املشـار إليهـا مالحمها علـى كـل الصـعد: الثقافيـة، وال
ميشـــها، فـــإن علـــى  ـــا أو  ا علـــى إحلـــاق اخلطابـــات األخـــرى  توضـــح آفـــاق املركزيـــات الثقافيـــة الكـــربى وقـــدر
اخلطــاب الفكــري اجلديــد أن يتحــرر بــوعي نقــدي مــن ســطوة تلــك املراكــز املهيمنــة، وأن يســتجيب ملــا يشــهده 
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الــذايت مــن متغــريات، دون أن ينفصــل عــن العصــر، ودون أن يتــورط يف الــدفاع اآليل عــن األنــا، واخلــوف واقعــه 
  على هويته من التالشي أو الذوبان.

)3(  
يســتطيع القــارئ الكــرمي وهــو يقــرأ أبــواب "التســامح" مــن احملــور الفكــري إىل املتابعــات أن يقــيم مقارنــة بــني 

رؤى البــاحثني يف قــراءة املشــهد الفكــري، ويف حتليــل الكثــري مــن املســائل  الــرؤى واملنــاهج والطروحــات الــيت متثــل
الفكرية األخرى املتصـلة بـه أو املنبثقـة عنـه، فعلـى صـفحات "التسـامح" جتتمـع الـرؤى الفلسـفية الـيت حتـاول أن 

يت تـدرس متالك الـوعي الفلسـفي العـريب املعاصـر لرؤيـة متكاملـة للعـامل، بـالتحليالت الثقافيـة الـاتفحص مقدار 
دف معرفة البىن العميقة اليت تنتظم حركته، وحتدد خط تطوره، وعالقتـه بـاآلخر، مثلمـا  سوسيولوجيا الفكر، 
تتمـــازج حتلـــيالت التارخيانيـــة، ومـــا يصـــدر عنهـــا مـــن وعـــي، بالبحـــث عـــن أطـــر منهجيـــة جديـــدة لـــوعي الـــرتاث 

ي العصــر، ومســائل التقــدم وإشــكاليات والتــاريخ ومقاربتــه علــى حنــو علمــي، وهــي أســئلة شــديدة االرتبــاط بــوع
النهوض، تسهم يف فـتح األبـواب للمقارنـة بـني نظـم معرفيـة خمتلفـة لتكشـف طبيعـة الواقـع الـذي تعيشـه األمـة: 
إنســاناً وتارخيــاً وحضــارة، بعــد أن ظــل تأمــل هــذا الواقــع حلقبــة طويلــة مســألة استشــراقية يف املقــام األول، يغيــب 

  ذي يدرك شروط النهوض والتغري اإلجيايب.عنها عنصر الوعي احلضاري ال
لقــد ظــل عنــوان كتــاب شــكيب أرســالن الــذي صــدر يف مطلــع القــرن املنصــرم "ملــاذا تــأخر املســلمون وتقــدم 
غريهم؟" ميثـل اهلاجس التارخيي لإلصالحيني، ولكن هذا السؤال الذي كان ينطوي يف باطنه على احلّث على 

  فكر العريب اإلسالمي دعوة للثبات واحلفاظ على اهلوية.التغريات اإلجيابية، غدا يف بنية ال
إننا نعيش يف عصر مسته الكربى التغري، صـحيح أن حركـة الـزمن منـذ خلـق اهللا األرض ومـن عليهـا تسـري يف 
اإليقاع ذاته، ولكن هذه احلركة املتكررة  جتـيء دائمـاً مملـوءة بـالتغريات واالختالفـات، فـالتغري مـن سـنن احليـاة، 

ذا التغري ال يصح أن يكون عشوائياً، بل ينبغي أن يصدر عن وعي عميق بالذات احلضـارية ومنجزهـا ولكن ه
ــا، وبعيــداً عــن الــرفض املطلــق للتغــري، اوإشــكاال ، ورســالتها، بعيــداً عــن االنبهــار بالتجــارب األخــرى أو حماكا

ضر للمستقبل، وترفض التقليـد الـذي واخلوف غري املسوّغ  منه، وهذا يتطلب بناء آفاق معرفية تنطلق من احلا
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يتناىف مـع روح العصـر، وتـؤمن بالقـدرة علـى اإلبـداع املسـتقّل، وتسـعى البتكـار األسـئلة اجلديـدة الـيت جيـب أن 
. وصـــدق اهللا هلـــاجنــّد يف البحـــث عنهــا، ويف تشـــكيلها والقـــدرة علــى طرحهـــا، والبحــث عـــن إجابـــات مفتوحــة 

  .﴾اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن﴿ العظيم حني قال يف حمكم التنزيل:
************************  

  *) مستشار التحرير.
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  الوعي الفلسفي المعاصر في الوطن العربي
  *أمحد برقاوي

جرت العادة لدى البعض ممن تناولوا الوعي الفلسفي العريب املعاصر أن يصنفوا الفالسفة العـرب باجتاهـات 
فيتحـــدثون عـــن املاركســـية والوضـــعية والوجوديـــة والشخصـــانية  اجتاهـــات غربيـــة. -غالـــب هـــي يف ال -فلســـفية 

ا أن تؤكــد قــوًال شــائعاً  ).1والتومائيــة ويضــيفون: اجلوانيــة عنــد عثمــان أمــني( ولعمــري أن طريقــة كهــذه مــن شــأ
هــة، وتنظــر إىل صــدى لصــوت الفلســفة الغربيــة مــن ج ِإالَّ لــيس  ةمفــاده أن مــا يســمى بالفلســفة العربيــة املعاصــر 

  الوعي الفلسفي العريب نظرة ميكانيكية من جهة أخرى.
أمــا حنــن فننحــو منحــى آخــر مــن التصــنيف اآلنــف الــذكر منطلقــني مــن وعــي الــوعي الفلســفي، اســتناداً إىل 

ـا الفلسـفة ال ربيـة املعاصـرة، وهـي يف النهايـة غامتالك العامل نظريـاً عـرب الكشـف عـن املشـكالت الـيت انشـغلت 
 -وبأشــكال متعــددة  -ت واقــع متعــني. دون أن ننفــي أن الــوعي الفلســفي العــريب املعاصــر قــد خضــع مشــكال

مبــا هــي وعــي نظــري بالعــامل أن  -لتــأثري معظــم تيــارات الفلســفة الغربيــة حــديثها وراهنهــا. فمــن شــيمة الفلســفة 
ا ال تنفي إطال قاً خصوصية امتالكها اجر من موطنها األصلي بسبب حاجة الوعي إىل الفلسفة لكن هجر

أو توظيفها. كما هاجر ابن رشد مثًال إىل الفرجنة. والذي حيدد خصوصية اهلجرة هـو طريقـة وعـي املشـكالت 
هجـرة الفلسـفة مـن حضـارة إىل أخـرى يعتـرب مقدمـة يف   نّ إاليت تظهر لدى هذه األمة أو تلك بل ميكن القول 

عن األصـل بسـبب املشـكالت املتعينـة هلـذه احلضـارة أو لصياغة وعي فلسفي ذايت منزاح  -كثري من األحيان 
تلــك. بــل إن وعــي املشــكالت الواقعيــة والــيت تتطلــب جوابــاً عامــاً هــو الــذي يفســر لنــا اســتدعاء الفلســفة مــرة 

  أخرى إىل أمة كتبت يف الفلسفة قروناً طويلة.
ذا املعىن تشكل الفلسفة منطاً من الوعي الذايت لألمة، للشعب، وعي ال ي تشـكل إال بوصـفه نظـرًة كليـة، و

هــي االمــتالك النظــري لإلنســان، للوجــود املتعــني، وهــذا هــو معــىن أن الفيلســوف ابــن  -إن شــئت قــل  -ا ّــإ
  عصره.
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يتسـاءلون  وهـم -عـرب خنـبهم  -وليس مصادفة أن تظهر بدايـة الـوعي الفلسـفي مـرة أخـرى يف عـامل العـرب 
شـــهد والدة األدب احلـــديث واإلصـــالح الـــديين والـــوعي العصـــر الـــذي ، ذلـــك عـــن مصـــريهم يف عصـــر النهضـــة

ـــالغرب، الغـــرب الـــذي حتـــّول إىل قـــوة عامليـــة ذات تقـــدم تـــارخيي ترنـــو بنظرهـــا إىل العـــامل   القـــومي واالحتكـــاك ب
  كساحة فعٍل وهيمنة وسيادة. 

َا  ،ليس يف نيتنا أن نؤرخ للوعي الفلسفي العريب ا الرؤيـة املتعـددة الوقوف عند هذا الـوعي عـرب رصـد زوايـَوِإمنَّ
  ملا اعترب مشكالت تستحق النظر الفلسفي.

  مشكلة التقدم التاريخي
يعترب سؤال التقدم السؤال األرأس يف الفكر العريب عموماً والفلسفة على وجه اخلصوص منذ عصر النهضـة 

  وحىت هذه اللحظة من التاريخ.
ن واقعهــا املبعثــر املتخلــف إىل أمــة متقدمــة. ســؤال فيلســوف يبحــث عــن الســبل الكــربى النتقـال األمــة مــِإنـَُّه 

  ومل يكن سؤال التقدم مبنفصل عن وعي الواقع بالقياس إىل الغرب.
وليس كل إجابة عن هذا السؤال هي إجابـة فلسـفية، اإلجابـة الفلسـفية هـي االنطـالق مـن نظـرة عامـة كمـا 

يف مـيالد «يلسـوفاً. وآيـة ذلـك أنـه أراد  مـثًال فنـيبقلنا لتأسيس مفهوم التقدم. مـن هنـا ميكـن اعتبـار مالـك بـن 
ناظراً إىل  ، بني اجملتمع الطبيعي واجملتمع التارخيينيببن اأن ينشئ نظرة عامة لفكرة اجملتمع. وهلذا ميز  »جمتمع

على أنه ذلك الذي يرى النور استجابة لفكرة، والفكـرة تتفـتح يف اجملتمـع الـذي حيملهـا. هـذه  ياجملتمع التارخي
س ملنهج يف النظر إىل كل اجملتمعات التارخيية، مبا فيها اجملتمع اإلسـالمي، وبالتـايل راح انطالقـاً مـن النظرة تؤس

  ).2هذا املنهج ينظر إىل اجملتمع اإلسالمي(
الشك أن اهلاجس األصـلي هـو اجملتمـع العـريب أو اجملتمـع اإلسـالمي، وفلسـفة التقـدم هـي الـيت تؤسـس أوًال 

إن االنطالق من  :أو قل ،ينظر إىل اجلزئي أو اخلاص انطالقاً من هذه النظرية العامة لنظرية عامة يف التقدم مث
  دون أن يكون الفيلسوف هو املؤسس هلا، يدرج جهده يف فلسفة التقدم. »نظرية يف التقدم«
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 يقصـد ،كان يطمح للتدليل على أن السوريني أمة تامـة  "نشوء األمم"كتابه األشهر   يف فأنطون سعادة مثالً 
ة نظريــة لينقــل منهــا إىل التــدليل علــى مــا يريــد. دّ بالســوريني أهــل العــراق وبــالد الشــام، لكنــه كــان حيتــاج إىل ُعــ

فرصــــد تطــــور اإلنســــان الــــذي أفضــــى إىل وجــــود الســــاللة ذات الفعليــــة اخلاصــــة. رابطــــاً هــــذا التطــــور بالطبيعــــة 
ة واالجتماعيـــة هـــي الـــيت ختلـــق الرابطـــة واجملتمـــع، وكلمـــا ارتقـــى اإلنســـان اجتماعيـــاً صـــارت العوامـــل االقتصـــادي

مجاعـة مـن «فحدد املفهوم النظري العام لألمة بوصفها  ،القومية. فإذا األمة رابطة اجتماعية أو واقع اجتماعي
لبســـها يالبشـــر حتـــىي حيـــاة موحـــدة املصـــاحل، موحـــدة املصـــري، موحـــدة العوامـــل النفســـية واملاديـــة يف قطـــر معـــني، 

  ).3(»صائص ومزايا متيزها عن غريها من اجلماعاتتفاعلها مع جمرى التطور خ
م أمة واحدة.   استناداً إىل هذا الوعي النظري باألمة راح سعادة يطبقه على السوريني ليدلل على أ

فيما أعلى عفلق من شأن اإلرادة احلرة، مميزاً فكرة املشـيئة احلـرة. فاألمـة بوضـعها سـائب، ال ميكـن إيقاظهـا 
ا، فالقومية حب(الذين حي أولئكإّال    ).4بو

يف حني انطلق حممود أمني العامل ومهدي عامل وغريهم مـن أسـاس ماركسـي لفهـم اجملتمـع وتارخيـه. أي أن 
  العدة املاركسية بكل مفاهيمها تقريباً كانت حاضرة لدى االثنني.

ا، أال وهي احلرية وليس بإمكان أحـدٍ  أن يعـزل هـذين  ولقد ارتبطت مشكلة التقدم العريب مبشكلة لصيقة 
احلريــة. بــل لــيمكن القــول  واملفهــومني عــن بعضــهما الــبعض أصــًال. إن مل نقــل أن معيــار التقــدم األساســي هــ

بكل اطمئنان أن مسار الوعي الفلسفي العريب املعاصر، هو مسار وعيه لفكـرة احلريـة. ومـا زالـت هـذه الفكـرة 
  هاجساً أول من هواجس الفلسفة العربية الراهنة.

ألن يتجاهــــل  ؛إن ارتبــــاط احلريــــة مبشــــكلة التقــــدم التــــارخيي للعــــرب، دفــــع الــــوعي الفلســــفي العــــريب ولعمــــري
األســئلة الذاتيــة التقليديــة املتعلقــة حبريــة الفــرد كمــا جتاهــل مســألة اإلنســان أجمــرب هــو أم خمــري يف اإلرث الالهــويت 

  البها اجملرد.قلمعتزلة، كما مل يبق مسألة احلرية يف ل
كتـــاب إبـــراهيم زكريـــا (مشـــكلة احلريـــة)، وبعـــض الدراســـات الفلســـفية اجلامعيـــة جنـــد أن احلريـــة    فـــإذا اســـتثنينا

  كمشكلة مرتبطة بالتقدم التارخيي قد بعثت فلسفياً يف زوايا الرؤيا التالية:
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  الفلسفة القومية وحرية األمة: -أوًال 
األمـــة العربيـــة مـــن حيـــث واقعهـــا  بالفلســـفة القوميـــة ذلـــك االجتـــاه النظـــري يف تنـــاول مســـألة -أوًال  -تقصـــد 

  ومستقبلها. وإعطاء هذه املسألة طابعاً عاماً وشامًال.
أن  -أي هـذه الفلسـفة  -). منطلقـة 5ة(اهتمـام الفلسـفة القوميـة علـى الـدعوة إىل حريـة األمَّـ فلقد انصـبَّ 

ا حلرية اختيار مصريها. ومصـريها ال ميكـن أن يكـ ون معـرباً عـن ماهيتهـا مشكلة األمة األساسية تقوم يف فقدا
إال إذا كان مصرياً حـراً. وال ميكـن ملصـريها أن يتعـني يف حريتهـا إال إذا حتـررت إرادة األمـة وصـارت قـادرة علـى 

  الفعل.
  إذاً حريتها قائمة فيما جيب أن تكون عليه، ألن كينونتها القائمة ناقصة بنقصان حريتها.

يــزل دون تركيــب حــىت اآلن: أال وهــو التنــاقض بـــني اإلرادة لقــد أقــام اخلطــاب الفلســفي القــومي تناقضــاً مل 
ا وتقــدمها وحريتهــا واإلرادة إمنــا تســعى حنــو االنتصــار علــى  والتــاريخ. فالتــاريخ قــد حــال بــني األمــة وبــني وحــد

التــاريخ، وصــناعة تــاريخ جديــد ألمــة حــرة. لقــد وضــعت اإلرادة يف الفلســفة القوميــة يف مكــان أرفــع مــن مكــان 
. وهــذا أمــٌر قابــل للفهــم، إذ جيــب أن خيلــق األمــل يف انتصــار اإلرادة احلتمــي علــى فوضــى التــاريخ. )6التــاريخ(

يف  -فكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك أن رفضـــت احلتميـــة التارخييـــة يف مقابـــل اإلميـــان حبتميـــة انتصـــار اإلرادة. فغابـــت 
عيـــــة. وصـــــار االرتبـــــاط االالو العالقــــة الرتابطيـــــة بـــــني إرادة األمـــــة وإرادة التــــاريخ  -اخلطــــاب الفلســـــفي القـــــومي 

ــا. وســبب ذلــك أن حريــة األمــة رهــن بفاعليــة حــرة ألبنائهــا. هــذه  األساســي قائمــاً بــني حريــة األمــة وحريــة إراد
  الوحدة!الفاعلية احلرة توصل األمة إىل اكتمال حريتها. واكتمال حريتها ال يكون إال بتحقيق 

مية احلرة. والدولة القومية احلرة وحدها القادرة على كـبح أخذ الوعي احلر على عاتقه حتقيق الدولة القو ن إذ
 النفــي اخلــارجي حلريتهــا. هــذا الــوعي اجلزئــي حلريــة األفــراد أخــذ يف اخلطــاب القــومي الفلســفي معــىن الطليعــة.

مجاعــة حــرة مــن البشــر، أي حتــررت مــن عالقــات مــا قبــل  -أي الفلســفة القوميــة  ،مبفهومهــا –) 7والطليعــة(
أي الدولــة  -لكــت وعــي األمــة حبريتهــا. وعلــى عاتقهــا يقــع عــبء حتقيــق اكتمــال حريــة األمــة األمــة، أي امت

نــا. فاكتمــال ماهيــة األمــة باكتمــال حريتهــا النهائيــة واكتمــال حريتهــا باكتمــال دولتهــا لالقوميــة الواحــدة كمــا ق
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بعض علـى الفلسـفة القوميـة القومية. إذ ذاك يفضي اكتمال الدولة القومية احلـرة إىل حريـة األفـراد. لقـد أخـذ الـ
يف أحســن األحــوال خانــة صــغرية يف البنيــة اإليديولوجيــة األوســع.  -ــا ال تعــدو خطابــاً إيــديولوجياً، أو هــي أ

واحلـــق أن الصـــعوبة ال حمـــال قائمـــة إذا مـــا حاولنـــا أن نعـــزل مـــا هـــو معـــريف عمـــا هـــو إيـــديولوجي يف اخلطـــاب 
يفة أساسية من وظائف أية فلسفة كانت، فإن الفلسـفة القوميـة الفلسفي القومي. وإذا كانت اإليديولوجية وظ

وما حضور اخلطاب الفلسفي القومي يف إهاب اإليديولوجيا  أكثر الفلسفات تعبرياً عن الوظيفة اإليديولوجية.
لـة الدو  -مثرة حضور فكرة املصري على حنٍو شديد. وارتباط فكرة املصري مبصلحة األمة العليا ِإالَّ )، 8الفاضح(

القوميـــة احلـــرة، حيـــث تنـــتج وحـــدة األمـــة وحـــدة الدولـــة ووحـــدة اجملتمـــع. أي زوال التناقضـــات الـــيت حتـــول دون 
وإمنـا هـي هـدف  ،حتقيق فكرة األمة احلـرة. وفكـرة األمـة احلـرة ليسـت أداة تفسـري فحسـب لواقعـة غيـاب احلريـة

والفاعليـة كـان البـد أن خيـتلط مـا هـو  جيب أن تعيه الطليعة لتغدو فاعلة. ومـن أجـل توليـد الوحـدة بـني الـوعي
ويف ظـين أن إعـالء اخلطـاب القـومي الفلسـفي مـن شـأن الدولـة القوميـة، قـد  إيديولوجي مبا هو فلسـفي حمـض.

أدى إىل اإلعــالء مــن شــأن الدولــة بعامــة بوصــفها األداة األساســية للنهــوض باألمــة، والوســيلة األرأس لتشــكيل 
ة بدور الدولة إىل استصغار لفكرة اجملتمع واألفـراد. أي أن الدولـة القوميـة احلـرة وأفضت املبالغ اجملتمع واألفراد.

تتناسب مع اإلقالل من شأن احلرية االجتماعية والسياسية والفكرية. كيف ال والدولة القومية احلرة هـي اهلويـة 
 يف الفلســفة القوميــة إال املطلقــة، بينمــا اجملتمــع هــو حقــل االخــتالف. وبالتــايل فــإن انتصــار اهلويــة مل يكــن يعــين

ـــــا. ت الفلســـــفة القوميـــــة لتجـــــاوزه، هـــــو ســـــع ال شـــــك أن االخــــتالف الـــــذي نــــزع االخـــــتالف عـــــرب الدولـــــة ذا
االختالف املذهيب عرب فكرة القومية، واالختالف القطـري عـرب الدولـة الواحـدة واالخـتالف الطبقـي عـرب فكـرة 

د االخـــتالف املـــذهيب أو العشـــائري أو القطـــري أو حقـــل االخـــتالف هـــو أوســـع بكثـــري مـــن جمـــر  املســـاواة، لكـــنّ 
فــاالختالف املــذهيب هــو صــورة خارجيــة  الطبقــي، والــذي أرادت فكــرة الدولــة القوميــة الواحــدة القضــاء عليــه.

اإليـــديولوجي ال يـــزول مبجـــرد قيـــام  -لالخـــتالف بـــني اجملتمـــع القـــدمي واجملتمـــع احلـــديث. واالخـــتالف الفكـــري 
ف الطبقــــي الــــذي يصــــل حــــد التنــــاقض ال ينتهــــي مبجــــرد طــــرح فكــــرة املســــاواة أو الدولــــة الواحــــدة. واالخــــتال

هـــذا ناهيـــك إن الدولـــة الواحـــدة ليســـت مؤسســـة فـــوق اجملتمـــع، إمنـــا هـــي عنصـــر يـــدخل  !االشـــرتاكية القوميـــة.
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مباشرة يف الصراعات االجتماعية. وحرية الفـرد ال تتحقـق مبجـرد انتمائـه إىل دولـة قوميـة، بـل يف نظـام سياسـي 
  يقوم أصًال على احرتام التعدد وخيارات الناس احلرة.

خنلص إىل القول: إن اخلطاب القومي الفلسفي يف احلرية هو خطاب يف اهلوية، واهلوية مل تكـن تعـين سـوى 
النــزوع إىل األمــة  - كمــا قلنــا-أمــا الــداعي احلقيقــي لتعــني فكــرة احلريــة علــى هــذا النحــو فهــو  نــزع االخــتالف.
  ا مع األمم األقوى. فانتصبت فكرة األمة احلرة لتأيت على ما سواها من تعينات احلرية.احلرة يف عالقا

  ):9النقدية وحرية العقل( - الفلسفة العقلية 
النقدية ذلك االجتاه يف الفلسفة العربية، الذي انطلق من ضرورة حترير ما يسـمى  -نقصد بالفلسفة العقلية 

د مـن حريتـه يف التفكـري ومواجهـة كـل أشـكال الـوعي املاقبـل عقلـي. ولقـد مـن القيـود الـيت حتـ »بالعقل العـريب«
طـرح فكـرة األمـة احلـرة  على بستمولوجية. فمرور زمن طويلأتعينت هذه الفلسفة يف خطابات حتديثية وضعية 

  دون أن تتعني هذه األمة يف الواقع، قد دفع اخلطاب الفلسفي العريب إىل البحث عن علة ذلك.
الغــرب  -طــاب القــومي قــد حــدد عوائــق حتقيــق وحــدة األمــة ودولتهــا القوميــة بعــائق خــارجي فــإذا كــان اخل

النقديـة  -وعائق داخلي القوى احملافظة واالختالف املـذهيب والعشـائري، فـإن الفلسـفة العقليـة  -االستعماري 
تكمـــن يف العقـــل قـــد رأت علـــة ختلـــف العـــرب عـــن االنـــدراج يف مســـتوى تطـــور احلضـــارة العامليـــة األوربيـــة، إمنـــا 

ذا املعىن العلة واملنقذ.10ذاته(  ). وملا كان العقل علة التخلف فإن إصالحه عرب نقده هو أداة التقدم، فهو 
يف  ه، ليمــارس هــذا العقــل احملــرر دور »العقــل«وهكــذا نشــأت فلســفة أو خطــاب فلســفي أســاس انطالقــة حتريــر 

هـذا الـذي حتـول إىل علـة الوجـود السـيء، لألمـة مـن وجهـة حتقيق حرية األمة املتقدمة. ولكن ما العقـل العـريب 
  نظر هذه الفلسفة؟.

امـــات الـــيت ُوجهـــت للعقـــل تفضـــي إىل حتديـــد مســـات العقـــل املنقـــود مبـــا يلـــي: إنـــه عقـــل  قـــراءة دقيقـــة لال
 ميتافيزيقي مل يزل بعيداً عن منجـزات العلـم ومنـاهج البحـث االختباريـة، وغـارق يف اخلرافـة حيـث يفسـر الواقـع
بأسباب ما فوقه. هذا العقل املاقبل علمي ال يستطيع معرفة العالقات السببية، وال هـو بقـادٍر علـى االسـتفادة 

فـال يسـتطيع التعامـل مـع احليـاة يف  - رتاثمن التجربة اإلنسانية. وبالتايل فهو عقل معتقل بقدميه، والسـيما الـ
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لتقليــدي مــن االنفتــاح علــى اآلخــر، فيتقوقــع داخــل وهــو فضــًال عــن ذلــك مينعــه تعصــبه إلرثــه ا ا.تطورهــا وجــدّ 
أو هو عقل متأثر ميكانيكياً بالغرب، هذا التـأثر امليكـانيكي  قدمية ناظراً إىل القدمي بأنه أفضل العوامل املمكنة.

جيعله قاصراً من رؤية اخلصوصية القومية. إذاً هو عقٌل مغرتب عن الواقع. وألنه عقل على هذا النحـو فإنـه قـد 
، والعقــل »املــادي«التواصــل التــارخيي مــع اإلرث العقــالين العــريب وخاصــة الفلســفي، وأحيانــاً الفلســفي  خســر

وعيــاً  -ا كانــت اإليــديولوجيا مــن وجهــة نظــر نقــاد العقــل العــريب أي ال عقلــي، وملـّـ -العــريب عقــل إيــديولوجي 
قيقـــي، فيغـــرق يف التـــأمالت الذهنيـــة ملـــيء باألوهـــام الـــيت تبعـــده عـــن الواقـــع احل ،زائفـــاً، فهـــذا العقـــل إذاً زائـــف

كما أن العقل العريب عقل ال نقدي، وغياب النقد عن فاعلية هذا العقل، أفقدته قدرتـه   واألهداف الطوباوية.
ببسـاطة  .أسري الرتسيمات التقليديـة، أسـري السـلف مـن الفقهـاء واإليـديولوجيني فظلّ  على التجديد الضروري.

م قــد أفقــدوه القــدرة علــى  -قــل العــريب إذ قــدم علــى هــذا النحــو الفــاجع والع إن هــو إال عقــل ال عقلــي. فــإ
إذاً السبيل إىل إعادة الفاعلية احلرة للعقـل، هـو حتريـر العقـل ذاتـه مـن تلـك  التصدي ألية مشكلة واحلال هذه.

لبـديل اجلـاهز، أن تقـدم ا -النقديـة  -كان من السهل، طبعاً، على الفلسفة العقليـة   العوائق اليت سلبته حريته.
أي تقدمي عقٍل يأيت على العقل الذي رمسوه. وهكذا امـتأل اخلطـاب الفلسـفي العقلـي علـى تلـك الصـيغ الدالـة 

  على العقل اجلديد املأمول.
فنقيض العقـل امليتـافيزيقي هـو العقـل الـواقعي النفعـي، وبـديل العقـل اخلـرايف هـو العقـل العلمـي، الـذي يـؤمن 

). وبــديل العقــل املغــرتب هــو العقــل الــذي جيــد نفســه يف 11دم أو العقــل الوضــعي(بــأن العلــم ســبيل إىل التقــ
). وبـــديل العقـــل الالنقـــدي هـــو العقـــل النقـــدي. 12عاملـــه. وبـــديل العقـــل الفقهـــي، العقـــل الفلســـفي الربهـــاين(

ثياً، بكلمـة واحـدة أريـد مـن العقـل العـريب أن يكـون حتـدي وبديل العقل اإليديولوجي هو العقل العقلي العلمـي.
ـا أقامـت قطيعـة مـع الفلسـفة  وضعياً، علمياً، اختباريـاً، نقـدياً، عقالنيـاً. لقـد اعتقـدت الفلسـفة العقليـة هـذه أ
القوميــة عــرب حــديثها عــن مســتوى آخــر للحريــة أال وهــو حريــة العقــل. ولــيس العقــل هنــا إال طريقــة يف التفكــري 

ري أن هــذه الفلســفة ظلــت تتحــرك يف حقــل الفلســفة غــ علــى األمــة أن تنتهجــه إذا مــا أريــد هلــا جتــاوز واقعهــا.
ا. فإذا كانت اإلرادة احلرة هي اليت حتقق حرية األمة وتقـدمها عنـد الفيلسـوف القـومي، فـإن العقـل  القومية ذا
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احلر هو هذه اإلرادة. ويف اخلطاب الفلسفي العقلي هذا حتولت األمة إىل عقل األمة. أو األمة العربية صـارت 
ا يف خطـاب الفلسـفة  .عقًال عربياً  وإذا كانت األمة احلرة هي الدولة القومية يف اخلطاب الفلسفي القومي، فإ

العقليــة هــي العقــل الكلــي لألمــة. وإذا كــان الفيلســوف القــومي قــد خــف الســتنهاض عقلهــا، ولــيس هنــاك مــن 
لقــد  خــر جيــب إيقاظــه.فــرق بــني روح األمــة وعقــل األمــة. فــالروح نائمــة جيــب أن تســتيقظ والعقــل نــائم هــو اآل

 حتول العقل العريب إىل مسؤول مسـؤولية عـن واقـع حـال األمـة، ومسـؤول مباشـرة أيضـاً عـن مسـتقبلها املنشـود.
فالنزعـــة الشـــمولية حاضـــرة يف كـــال اخلطـــابني. ولكـــن واحلـــق يقـــال إن هنـــاك فرقـــاً مييـــز اخلطـــابني عـــن بعضـــهما 

مفهومــًاً◌ يشــري إىل واقعــة، إىل مجاعــة مــن النــاس ذات فاألمــة مهمــا نظــر إليهــا مــن أيــة زاويــة، تظــل  الــبعض.
بينمـا  ثنية مشرتكة. حىت ولو كانت هذه اجلماعة منقسمة إىل دوٍل وطوائف.أمسات تارخيية وجغرافية وثقافية و 

والتمايز بني األمم واقعة ال جمال لدحضـه، بينمـا التمـايز  ال يشري مفهوم العقل العريب إىل ما هو متعني واقعياً.
وإذا مـــا عنينـــا بالعقـــل أشـــكال   العقـــول أمـــر بـــات زائفـــاً، بعـــد أن انتصـــر مفهـــوم العقـــل اإلنســـاين الواحـــد.بـــني

م شـأن  التفكري ومستويات املعرفة وتنوع اإليديولوجيات، وتعـدد املنـاهج، واخـتالف الفلسـفات، فـالعرب شـأ
فـالتفكري العلمـي  دناه مـن العقـل.أية أمة على ظهر البسيطة، حيوزون على كـل التنـوع والتعـدد فيمـا سـبق وحـد

قــــائم إىل جانــــب الالعلمــــي، والعقــــالين متعــــايش مــــع الالعقــــالين وإيــــديولوجيات التقــــدم حاضــــرة إىل جانــــب 
اإليديولوجيات احملافظة، والدين يفعل فعلـه جنبـاً إىل جنـب مـع النزوعـات الدنيويـة، وبالتـايل فـإن احلـديث عـن 

يب املطــــروح أو الــــدعوة إىل عقــــل عــــريب متجــــانس، هــــو نــــوع مــــن عــــريب متجــــانس ســــواء بــــاملعىن الســــل »عقــــل«
فضــًال عــن أن طــرح العقــل ونقــد العقــل علــى النحــو الســابق، ينســى الواقــع بكــل تناقضــاته  امليتافيزيقــا اجلديــدة.

  واختالفاته وصراعاته وطبقاته وتارخييته، حيث تقوم احلرية أو إمكانية احلرية. 
هـو الـذي أدى إىل هـذه النزعـة امليتافيزيقيـة القائمـة علـى تفسـري مـرتبط  -ة اجملتمع واألم -إن نسيان الواقع 

ولقـد حبـث فالسـفة  العالقات السـببية املتبادلـة. »العقالنيني«بسبب وحيد هو العقل. وبالتايل زالت من ذهن 
ببســاطة ظلــت  أي التفكــري. »العقــل«للبحــث عــن حريتهــا يف هويــة جديــدة تقــوم علــى وحــدة  »عقــل األمــة«
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النقيض املطلق لالختالف، وحتولت اهلوية إىل عنصـر إجيـايب واالخـتالف أَنـََّها وية هاجسهم، وطرحت على اهل
  إىل واقعة سلبية البد من جتاوزها. 

  ):13الفلسفة االجتماعية والحرية في المجتمع(
ســيطرة، أقصــد بالفلســفة االجتماعيــة: ذلــك االجتــاه الــذي يــرى يف اجملتمــع مســاحة تناقضــات واختالفــات و 

  ناظراً إىل احلرية بوصفها صراع إرادات تنتمي إىل فئات وطبقات اجتماعية متنوعة.
كــان اجملتمــع مكمــن مجيــع التناقضــات الطبقيــة والسياســية واإليديولوجيــة والقيميــة، فلقــد ارتــبط مفهــوم َولَـــمَّا  

  احلرية يف الفلسفة االجتماعية حبل التناقضات الكاحبة للحرية.
مــن وجهــة نظــر هــذه الفلســفة هــو التنــاقض الطبقــي. يفضــي التنــاقض  -ساســي يف اجملتمــع إن التنــاقض األ

الطبقي إىل سيطرة طبقة ما علـى الطبقـات األخـرى وتأخـذ هـذه السـيطرة صـيغة الدولـة الطبقيـة. وقـد نظـر إىل 
ـــا ســـلٌب حلريـــة الطبقـــات املســـيطر عليهـــا. يـــة يف وتأسيســـاً علـــى ذلـــك تعينـــت احلر  مثـــل هـــذه الســـيطرة علـــى أ

مـن وجهـة وزوال االضـطهاد  »النضـال الطبقـي«خطاب الفلسفة االجتماعية يف أمرين: حريـة الكفـاح الطبقـي 
الطبقـي مـن جهـة أخـرى. وال يـزول االضـطهاد الطبقـي إال بـزوال أداة السـيطرة األساسـية أال وهـي الدولـة. وملـا  

مــن الســيطرة علــى أداة الدولــة الــيت تنجــز كانــت الطبقــة والدولــة واقعتــني حتيــل كــل منهمــا إىل األخــرى، فالبــد 
لكـن الدولـة هـي حلظـة مؤقتـة  مهمة اإلجهاز على الطبقة املسيطرة كلياً، فيتحرر اجملتمـع علـى حنـٍو شـبه كامـل.

ــا تظــل حتمــل طابعــاً طبقيــاً، وال تــزول إال بــزوال الطبقــات كليــة. وهــذه الطريقــة يف  يف ســريورة تعــني احلريــة أل
ـا تنظـر)، لكنها طريقة أوسع من جمرد طرح ماركسي كالسيكي. 14ية(التفكري طريقة ماركس إىل احلريـة مـن  أ

زاويــة مفهــوم الصــراع الطبقــي مــن قبــل العديــد مــن الفالســفة، الــذين ال ينتمــون مباشــرة إىل املاركســية كفلســفة 
يــة الربوليتاريــا، ومــع بــرزت فكــرة احلريــة دون ارتبــاط بالشــيوعية أو بدكتاتور  لقــد ماديــة جدليــة وماديــة وتارخييــة.

ذلك حتركـت يف إطـار املسـاواة املفقـودة بـني البشـر. وال شـك أن االنطـالق مـن مفهـوم اجملتمـع لصـياغة مفهـوم 
وذلـك ألن اجملتمـع  احلرية تطوٌر أرقى، على املستوى العلمي والعملي مـن االنطـالق مـن فكـرة األمـة أو العقـل.

  وهذا ما أعطى احلرية صيغة أكثر تعيناً من قبل. ددة.التناقضات، والقوى ذات املصاحل املتع مكان
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وإذا كانت فكرة الدولة كحل للتناقضات، حني تؤول للقوى املضطهدة تارخيياً واجتماعياً، ظلـت سـارية يف 
منط من التفكري كهذا، فإن التناقضات غري الطبقية قد أفضت إىل مفهوم آخر، لدولة ترعـى حريـة االخـتالف 

الــديين وإقــراراً حبريــة  -لعلمانيــة. لقــد نشــأت فكــرة الدولــة العلمانيــة كنــزع لالخــتالف املــذهيب أال وهــي الدولــة ا
العقيدة الدينية. فلكي تتحول العقيدة الدينية إىل شأن شخصي كان البد من عزل الدين عن الدولـة، ومنعهـا 

 أســـاس فلســفي حلريـــة وهكـــذا حتولــت العلمانيــة إىل مــن أن تســتقي منـــه ســلطات تشــريعية وتنفيذيـــة وقضــائية.
  املعتقد. لكن حرية املعتقد ال تزيل اختالف املصاحل واإليديولوجيات املعربة عنها.

  :مشكلة الفلسفة والالهوت
قلنا الفلسفة والالهوت ومل نقل الفلسفة والدين. رغم ارتبـاط الالهـوت بالـدين. فـالالهوت هـذا الـنمط مـن 

نية بتوسط العقل، انطالقـاً مـن ترسـيمات الـدين بوصـفها ترسـيمات التفكري الواعي املدافع عن الرتسيمات الدي
كان أحٌد من الفالسـفة العـرب املعاشـرين مل يتنـاول الـدين حبـد ذاتـه، بـل تنـاول موقـف الالهـوت َولَـمَّا   بديهية.

كلة العقل عملياً قد وجد نفسه يستعيد املشكلة القدمية يف الفلسفة اإلسالمية أال وهي مشفَِإنَُّه من الفلسفة، 
هـو دفـاع الفلسـفة عـن حقهـا يف  -واملعىن العميق هلذه احلجة الفلسفية، أي التمييز بني العقل والنقل  والنقل.

الوجــود، دفــاع الفيلســوف عــن حريتــه يف التفكــري املســتقل عــن الــدين ومنطلقاتــه. وكــي ال تقــع الشــبهة بــه بأنــه  
  دون أن يأيت أي منهما على اآلخر. ،لسفةكافٌر وزنديق، حبث عما يفصل عامل الدين عن عامل الف

ليــدلل علــى حــق  »فصــل املقــال«ومنــذ بدايــة عــودة الفلســفة أهــاب فــرح أنطــون بــابن رشــد وخباصــة كتابــه 
العقل يف النظر باملوجودات وطلب معرفتها فلسـفياً، ووجـوب تأويـل آيـات القـرآن الـيت خيـالف ظاهرهـا الربهـان 

تظهــر  دث عــن طــريقني ملعرفــة الصــانع، طريــق الــوحي وطريــق العقــل.وحنــن نعلــم أن ابــن رشــد قــد حتــ والعقــل.
متهيــــد لتــــاريخ للفلســــفة «املشــــكلة مــــرة أخــــرى عنــــد الشــــيخ مصــــطفى عبــــد الــــرازق صــــاحب الكتــــاب الشــــهري 

فالـدين ال يكـون إال وحيـاً مـن «. انطالق الشيخ من أن الدين وحـي مـن اهللا ألنبيائـه هلدايـة النـاس »اإلسالمية
وحيتـل الـوحي مكانـة مركزيـة  ).15(»ائه الـذين خيتـارهم مـن عبـاده، ويرسـلهم أئمـة يهـدون بـأمر اهللاهللا إىل أنبي
وهلذا يوليه الشيخ مصطفى عبد الرازق أمهية خاصـة. فلـو جتاوزنـا املعـىن اللغـوي لكلمـة وحـي ودلفنـا  ،يف الدين
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اء اهللا إىل أنبيائـــه ورســـله، أي إميـــ«مباشـــرة إىل معناهـــا يف القـــرآن نقـــع علـــى تعريـــف ذي داللـــة يقدمـــه الشـــيخ: 
وهلذا فعند الفالسفة تفسري آخر للوحي كما يـرى  ).16(»إلقاؤه إليهم ما يريد أن يعلموه من املعارف الدينية

مصــطفى عبــد الــرازق. فالفالســفة العــرب نظــروا إىل الــوحي بوصــفه اتصــال الــنفس اإلنســانية بــالنفوس الفلكيــة 
). كمــا 17بــني الــوحي واإلهلــام إال أن األول يكــون للنــيب والثــاين للعــارف(اتصــاًال معنويــاً، ولــيس عنــدهم فــرق 

). فـإذا كــان الـدين هــو املـوحى بــه، 18تـرى الصـوفية أن الــوحي هـو تلقــي النـيب للشــرائع الدينيـة بواسـطة ملــك(
 عـــن هـــذا الســـؤال جييـــب مصـــطفى عبـــد الـــرازق عارضـــاً أوًال: حملاولـــة الكنـــدي فمـــا الفـــرق بينـــه وبـــني الفلســـفة؟

والــدين واحلكمــة عنــد هــؤالء الفالســفة يفــيض كالمهــا «والفــارايب وابــن ســينا وابــن رشــد ملخصــاً آراءهــم قــائًال: 
عـــن واجـــب الوجـــود علـــى عقـــول البشـــر بواســـطة العقـــل الفّعـــال، فـــال فـــرق إذاً بـــني احلكمـــة والـــدين مـــن جهـــة 

ما، وال مــــن جهــــة مصــــدرمها وطريــــق وصــــوهلما إىل  اإلنســــان. والفــــرق بــــني غايتهمــــا، وال مــــن جهــــة موضــــوعا
طرق الفلسفة يقينية، أما طريق الدين إقناعي، ويرى ابـن سـينا  الفلسفة والدين عند الفارايب من وجهة نظره أنّ 

). 19(»أن بني الدين والفلسفة فرقاً آخر هو أن وجهة الدين عمليـة أصـالة، ووجهـة الفلسـفة باألصـالة نظريـة
ر يف التمييـز بـني الفلسـفة والـدين مقدمـة إلقامـة التمييـز اسـتناداً إىل فالسـفة العودة إىل الفلسفة العربية للنظـ نّ إ

هـــم بـــالعرف العـــام فالســـفة مســـلمون. فلريجـــع إذاً مصـــطفى إىل هـــؤالء يســـتقي مـــنهم أجوبـــة هـــي يف الغالـــب 
تصـديق أجوبته، لكنه يضيف: إن هناك فرقاً جوهرياً بني الـدين والفلسـفة: فطبيعـة الـدين تقـوم علـى اإلميـان وال

ومصدره القلب يف حني تقوم طبيعة الفلسفة على النظر والفكر ومصـدرها العقـل. واألكثـر أمهيـة أن مصـطفى 
عبــد الــرازق يــرفض أن تكــون الفلســفة خادمــة للــدين. ذلــك أن الــدين حيــدد ملقــدمات الفلســفة نتــائج تقليديــة 

ًال دينيـاً مقدسـاً ال يتناسـب مـع حريـة حبثها عن احلقائق موجهـاً إىل غايـة تأكيـد الـدين، فتأخـذ هـي أيضـاً شـك
  ).20البحث والنقد(

النظــر فيهــا عــن  مــن خــالل جمــّدداً ، يعــود الــدكتور إبــراهيم بيــومي مــدكور إىل هــذه املســألة 1936يف عــام 
فالسـفة اإلسـالم والتوفيـق بـني الفلسـفة والـدين) يـدرك «طريق الفارايب وابن سـينا وابـن رشـد. يف دراسـة بعنـوان 

ذه املسألة هذا الفيلس قلت أيها السـادة إن موضـوعنا دقيـق، وعنوانـه كـاٍف للداللـة علـى «وف خطورة النظر 
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امــات وتــأويالت وُشــ ال  هٍ بَ مــا فيــه مــن أمــوٍر شــائكة ومشــاكل عويصــة. فــإن األحبــاث الدينيــة يف مجلتهــا مثــار ا
ــام خبيثــة ترمــي با إلحلــاد والزندقــة والتمــرد والكفــر  حصــر هلــا. وقــد ســاد بلــدنا يف العشــرين ســنة األخــرية، روح ا

كل من حاول تفسري ظاهرة من الظواهر الدينية تفسرياً تارخيياً أو عقلياً. لذلك حتاشى كثري من البـاحثني هـذا 
امليـــدان وجتنبـــوه اتقـــاء ملـــا فيـــه مـــن شـــرر متطـــاير وعـــراك ونضـــال غـــري أين أشـــعر بنســـمة مـــن نســـمات التســـامح 

ب علينا من جد   ).21(»يد...اإلسالمي القدمي 
أوردت هذا النص، علـى طولـه، ألضـع القـارئ يف منـاخ الكتابـة عـن مسـائل الـدين والفلسـفة الـيت هـي قريبـة 

علــى أين لســت يف هــذا احلــديث إال الرســول «وهلــذا ســرعان مــا يعلــن مــدكور:  الشــبه مبــا حنــن فيــه مــن حــال.
لــذي رآه مــدكور يف فالســفة احلضــارة مــا ا ).22(»األمــني والناقــل الصــادق ملــا قــال بــه فالســفتكم األقــدمون

ــا نقطــة انطــالق الفلســفة يف احلضــارة العربيــة د نقطــة انطــالق مــ ؟العربيــة اإلســالمية يف هــذا املقــام كور هــي ذا
  اإلسالمية. فالسؤال هو مل يتغري: كيف التوفيق بني الفلسفة والدين؟

  يف نٍص قصري حيدد مدكور كًال من الفلسفة والدين قائًال:
وحي اهللا، ولغة السماء وغذاء القلوب، ومصدر األوامر والنواهي. فكيـف نوفـق بينـه وبـني الفلسـفة الدين «

هــي مــن صــنع البشــر، ولغــة األرض وجمــال األخــذ والــرد والبحــث والتعليــل. كيــف نوفــق بــني احلقيقــة الدينيــة و 
  ).23(»؟واحلقيقة العقلية األوىل عمادها اإلهلام والثانية أساسها الربهان

حنــن أمــام عــاملني: عــامل الــوحي والقلــب واألمــر والنهــي مــن جهــة، وعــامل البشــر، واألخــذ والــرد والتعليــل إذاً 
واملشـكلة الـيت واجهـت الفيلسـوف العـريب  والتحليل من جهة أخرى. أمـام عـاملني: عـامل اإلهلـام وعـامل الربهـان.

ذا االنفصال أم جيد توسطاً  - ما من بعضهما البعض؟. اإلسالمي هل يـُْبقي على هذين العاملني    ما يقر
يعتقد مدكور أن الفلسفة اإلسالمية استندت إىل أرسطو الذي يبعد عن اإلسالم يف ثالث مسائل جوهرية 
األوىل: فكرة اإلله الذي مل يعن أرسطو مبعرفته عناية خاصة. سـوى أنـه احملـرك الـذي ال يتحـرك، وال يـذكر مـن 

كــريه منصــب علــى ذاتــه. الثانيــة الصــلة بــني اهللا والعــامل، ذلــك أن أرســطو صــفاته إال أنــه عقــل دائــم التفكــري وتف
قــال بقــدم املــادة واحلركــة ومل يــدع هللا مكانــاً يف هــذا العــامل. والثالثــة مشــكلة الــروح وخلودهــا: ذلــك أن أرســطو 
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سـطو مـن فكان أن حاول الفـارايب وابـن سـينا وابـن رشـد أن جيـدوا مـا يقـرِّب أر  ينطلق من فناء اجلسد وصورته.
  اإلسالم يف هذه القضايا. 

وأنـه منــزه  ،والسـبب احلقيقــي لسـائر املوجـودات ،فمـن حيـث القضـية األوىل: بينــوا أن اهللا هـو املوجـود األول
هنــا  لــه وال جــنس لــه وال فضــل لــه، فــال حــد لــه وال إشــارة إليــه إال بصــريح العرفــان العقلــي. لــه وال ضــدّ  ال نــدّ 

ـم   يثبـت انفصـاهلما عـن أرسـطو يف هـذه النقطـة. ،يب وابـن سـينايستشهد مدكور بنصـوص مـن الفـارا   -كمـا أ
انفصلوا عن أرسطو يف عالقة اهللا بالعامل، حيث نظروا إىل املسـألة مـن زاويـة الفـيض اإلهلـي الـذي  -كما يرى 

أن حيفــظ للعــامل قدمــه كمــا أنــه خملــوق بالوقــت نفســه. أمــا فيمــا يتعلــق مبشــكلة الــروح وخلودهــا فيعتقــد مــدكور 
غــري أن البــن رشــد رأيــاً آخــر يفــرده  الفــارايب وابــن ســينا قــد فارقــا أرســطو متــام املفارقــة. بإثبــات خلــود الــنفس.

افــت ، مــدكور بســبب اختالفــه عــن رأي الفــارايب والســيما أن رأي ابــن رشــد جــاء رافضــاً ملــا قالــه الغــزايل يف 
سبيًال أخرى غري تلك الـيت سـلكها سـلفاه. إذ الفالسفة. فقد سلك ابن رشد إىل التوفيق بني الفلسفة والدين 

كان يعتقد أن سالمة الدين والفلسفة أن يُعـزل ُكـل واحـد منهمـا عـن اآلخـر. فـال تضـاف عناصـر فلسـفية إىل 
تعاليم الدين وال تصبغ الفلسفة بصبغة دينية. خيلص مدكور من هذا العرض إىل نتيجة أنه جيب أن نرتفع عن 

الفاسد بني العلم والدين، وإذا كنا نريد أن نؤسس لنهضتنا علـى أسـس متينـة فعلينـا  اخلصومات الباطلة والنزاع
أن نفسح اجملال للدراسة والبحـث وأن نسـري وراء احلقيقـة كيفمـا كـان مصـدرها، واحلكمـة ضـالة املـؤمن يطلبهـا 

  ).24وجدها( أىنّ 
مــن الــدين علــى اعــرتاف أراد أن حيصــل  -هــو اآلخــر  -أحســب أن مــدكور وهــو دارس الفلســفة وأســتاذها 

جبــدوى اشــتغاله بالفلســفة. فاحلكمــة مــن عرضــه كمــا صــرح أن نفســح اجملــال للدراســة والبحــث دون أن خنشــى 
  على الدين بأساً.

وال  ،وجـد نفسـه يف مـأزق فقـد ،زكي جنيب حممود هـذا الوضـعي الـذي يطلـب التحقـق مـن صـدق قولنـا أّما
املوقـف «بــل العنوان مث عدّ  1953سنة  »خرافة امليتافيزيقا«اب فعندما أصدر كت أعتقد أنه جنح باخلروج منه.

جــاءه النقــد يقــول مــن أن دحــض امليتافيزيقــا واعتبارهــا خرافــة  1983يف الطبعــة الثانيــة ســنة  »مــن امليتافيزيقــا
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ـذا املعـىن  يصيب الدين أو الغيب، وما ينسحب على القول امليتافيزيقي ينسحب على القول الـديين، فالـدين 
على غرار امليتافيزيقا خرافة، هذا النقد الذي وجه إىل زكي جنيب حممود دفعه للتمييز بني أحكـام امليتافيزيقـا  -

م خلطوا بني فلسفة ودين( م نقاده بأ   ).25وأحكام الدين، وا
إن الفيلســــوف عنــــدما يقــــيم بنــــاءه «مــــا الفــــرق بــــني امليتافيزيقــــا والــــدين؟ جييــــب زكــــي جنيــــب حممــــود قــــائًال: 

صواب ذلك املبـدأ، ولـيس  -بالطبع  -معيناً ينطلق منه معتقداً  »مبدأ«يتافيزيقي، إمنا يضع يف بداية طريقه امل
أي ببصـريته، رؤيـة مباشـرة، «لديه سند يرتكز عليه يف ذلك االعتقاد. إال ظنه بأنه قد رأى ذلك املبدأ حبدسـه 

أنــه  -بــدوره  -ضــع لنفســه مبــدأ آخــر يعتقــد لكــن اعتقــاده يف صــواب مبدئــه، ال مينــع فيلســوفاً آخــر مــن أن ي
  ).26(»صواب

عامل املثل، واآلخر مـن أرسـطو، فكـرة ، ويضرب على هذا النمط من امليتافيزيقيا مثالني: واحد من أفالطون
الصورة. إذ يعتقد زكي جنيب حممود أن النموذج، األفالطوين، والصورة األرسطية مثرة رؤية مباشرة ُصعد إليهما 

  ).27التأمل الفلسفي حىت بلغها كل من أفالطون وأرسطو(يف مدارج 
زكــي أن ينطلــق الفيلســوف مــن مبــدأ يتصــوره مث يــزعم أنــه تصــوير حلقيقــة الكــون كمــا هــي قائمــة يف يــرفض 

  -أما العقيدة الدينية، فأمر خمتلـف كـل االخـتالف  ).28الوجود الواقعي خارج ذهن اإلنسان صاحب البناء(
إنـــين أقـــدم لكـــم فكـــرة رأيتهـــا «عي. ألن صـــاحب الرســـالة الدينيـــة ال يقـــول للنـــاس: كمـــا يـــرى فيلســـوفنا الوضـــ

ـا إيلَّ مـن عنـد ريب ألبلغهـا، وهاهنـا ال يكـون مـدار التسـليم  ببصرييت، بل يقـول هلـم: إنـين أقـدم رسـالة أوحـي 
ـــاً علـــى صـــدق الفكـــرة ونتائجهـــا املســـتدلة منهـــا، بـــل يكـــون مـــدار التســـليم  ـــاً عقلي هـــو تصـــديق بالرســـالة برهان

). وبالتــايل فــاالعرتاض علــى 29(»صــاحب الرســالة فيمــا يرويــه وحيــاً مــن ربــه، أي مــدار التســليم هــو اإلميــان
  أما االعرتاض على صاحب الرسالة فإنه قائم على عدم التصديق. ،الفيلسوف يستند على املنطق

الفيلسـوف امليتـافيزيقي  يعتقد زكي جنيب حممود أنه ختلـص مـن املوقـف الـذي وجـد نفسـه فيـه حـني ميـز بـني
لكنـه متييـز ال خيرجـه إطالقـاً مـن النقـد الـذي وجهـه إليـه الالهـويت، أو إن شـئت  وصاحب الرسالة املوحى إليـه.

ذا التمييز جياب على نقد الالهويت.   قل ليس 
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لســـنا يف معـــرض مناقشـــة صـــحة أو عـــدم صـــحة نقـــد زكـــي جنيـــب حممـــود للميتـــافيزيقي علـــى غـــرار أفالطـــون 
  ولكن لو عدنا إىل منطق تفكريه لوجدناه أنه ال حمال واقع يف نقد للدين، أو لألحكام الدينية. وأرسطو،

يقــول زكــي جنيــب حممــود يف املوقــف مــن امليتافيزيقيــا: املنطــق يقبــل مــن الكــالم إذا كــان لــدى الســامع وســيلة 
تركيبـه أن نتصـور وسـيلة  لتحقيقه، فإما أن يصدق بعد التحقيق أو يكذب، أما الكالم الذي يسـتحيل بطبيعـة

ملراجعـة صــدقه أو كذبــه فهــو كـالم خلــو مــن املعــىن... علــى أن الصـدق (أو الكــذب) خيتلــف معنــاه بــاختالف 
نــوع العبــارة الــيت تقوهلــا، وال ختــرج العبــارة الــيت ميكــن وصــفها بالصــدق أو الكــذب عــن أحــد نــوعني: فهــي إمــا 

والعبـــارة التحليليـــة ال تقـــول شـــيئاً جديـــداً عـــن  ة بواحـــدة منهـــا.حتليليـــة أو تركيبيـــة، وليســـت العبـــارة امليتافيزيقيـــ
املوضــوع وصــدقها قــائم علــى مراجعــة التحليــل الــذي جــاء وفــق مــا اتفقنــا عليــه مــن معــاين األلفــاظ كقولنــا مــثًال 

  (الزاوية القائمة تسعون درجة).
أو تكذيبــه، كــان البــّد لــك مــن أمــا العبــارة الرتكيبيــة فهــي الــيت تقــول لنــا خــرباً جديــداً. وإذا أردت تصــديقه 

  ).30اخلروج إىل حيث الطبيعة نشاهدها لتقارن ما تأتيك به اخلربة احلسية منها، مبا تزعمه لك عبارة القائل(
ــا أن أَنـََّهــا "وكــل مــا عــدا ذلــك مــن العبــارات كــالم ميتــافيزيقي. فتعريــف اجلملــة امليتافيزيقيــة هــو  عبــارة يــراد 

ا يف حقيقـــة أمرهـــا ال هـــي معـــربة عـــن حتصـــيل حاصـــل، وال عـــن فـــرض حتققـــه تعـــرب عـــن قضـــية حقيقيـــة ولكنهـــ
التجربة. وملا كانت حتصيالت احلاصل والفـروض التجريبيـة تسـتنفد كافـة القضـايا ذات املعـىن، كـان لنـا مـا يـربر 

  ).31التأكيد بأن ما تقوله امليتافيزيقا خاٍل من املعىن(
يف املقــام األول،  اً كــذا، وملــا كــان الــدين خطابــ  واجلمــل هــإذا كــان موقــف زكــي جنيــب حممــود مــن العبــارات و 

  واخلطاب عبارات فإىل أٍي من اجلمل تنتسب مجل اخلطاب الديين؟.
ــا ــا مجلــة خاليــة مــن  إ ليســت مــن نــوع حتصــيل احلاصــل وال هــي مــن نــوع اجلمــل الرتكيبيــة فالنتيجــة إذاً، أ

مل تنتــه املشــكلة الــيت  املنطقــي عنــد زكـي جنيــب حممــود. -املعـىن. هــذه نتيجــة الزبــة مــن نتـائج التفكــري الوضــعي 
ــا مولــودة لتوهــا.بعــد حنــن بصــدد عرضــها وحتليلهــا إذ يعــود  ، فمــا زالــت حاضــرة يف الفكــر العــريب املعاصــر وكأ

اخلــالف الطويــل بــني  يعتقــد فــؤاد زكريــا أنّ  . مــرة أخــرى هــذه املســألةأســتاذ فلســفة شــهري هــو فــؤاد زكريــا ليعــّني 
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ا التقليديـة علـى األقـل مل يكـن خيتلـف  الدين والفل سفة مل يكن له مـن داٍع. فميـدان اهتمـام الفلسـفة يف صـور
 ؟كثــرياً عــن ميــدان اهتمــام الــدين. فلمــاذا إذاً كــل هــذا التــاريخ الطويــل مــن العــداء وفقــدان الثقــة بــني الطــرفني

ســــاس خالفــــاً يف احملتــــوى أو إن اخلــــالف بــــني الفلســــفة والــــدين مل يكــــن يف األ«يتســــاءل فــــؤاد زكريــــا. وجييــــب 
املضــمون، بــل كــان خالفــاً يف املــنهج. ويــتلخص هــذا اخلــالف يف أن مــنهج التفكــري الفلســفي نقــدي، يف حــني 

  ).32(»أن منهج التفكري الديين إمياين
ويرتتب على اختالف املنهج: أن الفلسفة تُغلِّب العقل يف حني أن الدين يغلب العاطفـة، الفلسـفة إنسـانية 

  ).33، فيما الدين وحي إهلي ويقوم الدين على فكرة احلقيقة الواحدة(املصدر
  ملاذا العالقة بني الدين والفلسفة يف الوطن العريب عالقة مواجهة وليست حواراً؟

حيـــدد زكريـــا مجلـــة أســـباب منهـــا: أن الفلســـفة تفـــرتض مقـــدماً تعـــدد اآلراء وتقبـــل الـــرأي اآلخـــر، أمـــا الـــدين 
ملطلقــة يــرى يف الــرأي اآلخــر مروقــاً وزندقــة أو بدعــة علــى أقــل تقــدير. مث إن التســلط فبارتكــازه علــى احلقيقــة ا

السياســي واالســتبداد انعكـــس علــى الفكـــر يف صــورة خضـــوع متزايــد للســـلطة العقليــة والروحيـــة. وهــذا مـــا زرع 
تنــتج عــن ذلــك لعبــة النصــوص، إذ أن كــل طــرٍف يهيــب بــالنص لتأكيــد وجهــة  اخلــوف يف نفــس الفيلســوف.

ــا ألقــت بســالح العقــل واملنطــق مــن جهــة وحرمــت مــن روحهــا نظــر  ه. وهــذا مــا أورث للفلســفة عيبــاً، ذلــك أ
بـني الـدين والفلسـفة حمكـوم بعـدم تكـافؤ  -إن أمكـن  -ناهيـك مـن أن احلـوار  ).34النقدي مـن جهـة ثانيـة(

  فرص التعبري، وهلذا يلجأ الفيلسوف إىل التحايل وااللتفاف أو إىل اخلداع.
يقصـد الـدين حبـد ذاتـه، بـل تفسـري ال اد زكريا إىل شرح االختالف بني الفلسفة والدين مستدركاً أنه يعود فؤ 

الــوحي مقابــل االســتدالل العقلــي والعلمــي  املرتكــز علــى املســلمني املعاصــرين للــدين. مبينــاً وضــع رجــل الــدين
يك يف مبــدأ التفكــري املنطقــي واهلجــوم علــى العلــم واملــنهج العلمــي الــذي يتخــذ أشــكاًال متعــددة: منهــا التشــك

، وهذا الشعار كما يرى زكريا يضر بالدين نفسـه ويتعـارض مـع نصـوص »متنطق تزندق«وهو عودة لشعار من 
الدين اليت تدعو إىل التفكري والتدبر وإعمال العقـل، بـل يتعـارض مـع الفقهـاء الـذين طّبقـوا االسـتدالل العقلـي 

يف تفسـري النصـوص الدينيـة إىل احلـد الـذي جيعلهـا صـاحلة لتفسـري  ). ومنها التوسـع35على األحكام الفقهية(
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أحدث النظريات العلمية. وهذا األمـر عـودة إىل زي قـدمي زي قـادر علـى تفسـري الظـواهر الكونيـة بوسـائل غـري 
  ).37وهناك شكل اهلجوم على العلم بوصفه أنه أمر مادي ال يهتم بالدائم والباقي( ).36علمية(

فـــؤاد مـــدافعاً عـــن الفلســـفة يف مواجهـــة فكـــرة احلقيقـــة املطلقـــة املســـتمدة مـــن مصـــدر إهلـــي ويســـتمر الـــدكتور 
مث يتحــول  ويشــرح نتائجهــا السياســية مــن التحــرمي والتكفــري واحلاكميــة.. اخل. وتناقضــها مــع الدميقراطيــة.. اخل.

  هذا؟.إىل مسألة أخرى يف صيغة السؤال التايل: ما الذي تستطيع الفلسفة أن تفعله يف موقف ك
الســـمات املميـــزة و يـــدعو زكريـــا إىل االهتمـــام مبـــا يســـمى بفلســـفة الـــدين الـــيت تتنـــاول طبيعـــة التجربـــة الدينيـــة، 

اللغـة و طبيعـة الرمـز الـديين و مكانة الـدين يف الثقافـة اإلنسـانية و لإلميان الديين بالقياس إىل أنواع اإلميان األخرى 
ذه املسائل إال    مثرة التحرمي واملنع.الدينية. وما قصور االهتمام 

يعــدد فــؤاد زكريــا هــذه القضــايا: ألوهيــة التشــريع  .ورغبــة يف قــوٍل فلســفي يعــاجل بعــض قضــايا التجربــة الدينيــة
وبشرية القائمني بفهمه وتطبيقه، ومشكلة الصالحية لكل زمان ومكان، واليت يراها متعارضـة مـع التغـري الـذي 

مشـــــكلة التَّضـــــادِّ بـــــني النظـــــرة الشـــــمولية والنظـــــرة اجلزئيـــــة إىل ال يســـــتطيع أحـــــد إن ينكـــــره يف أحـــــوال البشـــــر. و 
  ).38اإلنسان(

ـا وأن تسـدي خدمـة  ـا وتنظريا ما يهدف إليه زكريا يف النهاية هـو أن تـُثْـري الفلسـفة الفكـر الـديين بتحليال
خلــوف جليلــة يف هــذا العصــر الــذي ال يكــف النــاس فيــه عــن التســاؤل واملناقشــة. وأن يتحــرر الفيلســوف مــن ا

ام باخلروج عن الدين(   ).39واإلرهاب واال
هــا حنــن أمــام نــوٍع مــن الــدعوة إىل املصــاحلة بــني الفيلســوف ورجــل الــدين أو بــني الفلســفة والــدين، مصــاحلة 
تسمح للفلسفة بارتياد عوامل الدين حبرية، ترتاد املشكالت الناجتـة عـن تعـني الـدين يف حياتنـا العربيـة املعاصـرة. 

، يريــد أن يؤســس لنــوٍع مــن التســامح، تســامح العقيــدة »ســبينوزا والتفكــري العلمــي«صــاحب كتــاب وفــؤاد زكريــا 
  دينية بالدحض.رؤية  مع الفكر الفلسفي، تسامح اإلميان مع العقل. دون أن يتعرض ألية

دافعـت عـن مبعىن مـن املعـاين اسـتمرار لتقليـد الفلسـفة العربيـة اإلسـالمية الـيت ميـزت بـني العقـل والنقـل، و ِإنَُّه 
  العقل بوصفه أس التفلسف للوصول إىل احلقيقة.
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  مشكلة التراث الفلسفي اإلسالمي
كــان مــن الطبيعــي أن يــرتبط الــوعي الفلســفي العــريب املعاصــر بــالعودة إىل اإلرث الفلســفي اإلســالمي. وآيــة 

شــعوراً باالعتــداد ذلــك أن اإلرث الفلســفي اإلســالمي يقــدم للفيلســوف املعاصــر إحساســاً باالســتمرار، أوًال، و 
ولــو تركنــا جانبــاً عــودة فــرح أنطــون البــن رشــد عــن طريــق  ثانيــاً، وقرابــة بينــه وبــني الفيلســوف اإلســالمي ثالثــاً.

)، واجتهنـــا صـــوب الدراســـات األكادمييـــة حـــول الفلســـفة اإلســـالمية، جنـــد أن الفلســـفة يف اجلامعـــة 40رينـــان(
ـا  وهنـاك حـىت اآلن تقليـد سـائد يف كـل أقسـام  -اإلسـالمية  أي بالفلسـفة -املصرية قد أفردت مقرراً خاصـاً 

التصـوف. دون و الفلسـفة و بفروعهـا الثالثـة: علـم الكـالم  ةالفلسفة يف الوطن العريب تـدريس الفلسـفة اإلسـالمي
 -أن ننـــاقش اآلن مـــا إذا كـــان علـــم الكـــالم، أو التصـــوف جـــزءاً مـــن الفلســـفة. ففضـــًال عـــن الوظيفـــة املدرســـية 

فلسفة اإلسالمية، فـإن الدراسـات يف الفلسـفة اإلسـالمية تناولـت مسـألتني أوليتـني: الـدفاع عـن التعرف على ال
خصوصية الفلسفة اإلسالمية ضد بعض املستشرقني الذين مل جيدوها إال فلسفة يونانية يف لغة عربيـة. وعـرض 

  املالمح األساسية هلذه الفلسفة كل وفق زاوية رؤيته الفلسفية.
هورة الــيت أرَّخــت للفلســفة اإلســالمية مجيعــاً قــد بــدأت بــدحض رأي بعــض املستشــرقني فأغلــب الكتــب املشــ

الذي يعترب الفلسفة العربية اإلسالمية فلسفة يونانية ليس إال. وذلك الرأي ال يقف عند حد نزع األصالة عـن 
َا الفلسفة العربية اإلسالمية فحسب،  سالم كاحباً له. ولقد اشتهر ينفي أهلية العريب يف التفلسف ويعترب اإلَوِإمنَّ

 نّ أ »م مقــارن للغــات الســاميةاتــاريخ عــام ونظــ«اســم رينــان بوصــفه صــاحب هــذا الــرأي، فلقــد جــاء يف كتابــه 
ال علــم وال فلســفة وال  -والعــرب أصــفى عناصــرهم  -الســاميني ال ميكــن تعــريفهم إال بالســلب: فليســت هلــم 
ية، وال آداب مالحم، وال أساطري تبىن علـى التصـور، وال شعور باللونيات، وال خيال خالق، وال فنون تشكيل

سياسية معقـدة، وال تنظـيم مـدين وال عسـكري، وال أخـالق موضـوعية، شـعرهم رتيـب وذايت، وفكـرهم ينقصـه 
التطلــع، واملتناقضــات ال تفعــل فيــه. تــرى العــريب أمــام الروايــات العجيبــة واملشــاهد املذهلــة خلــواً مــن كــل تفكــري 

ول لــك! إن اهللا علــى كــل شــيء قــدير، كمــا أنــه يف حــاالت الشــك بــني املــذاهب املتناقضــة، يفــر مكتفيــاً أن يقــ
من حريته بقوله واهللا أعلم... ومن غري الوارد أن حتتج للعرب مبـا لـديهم مـن فلسـفة، إمنـا هـي تلفيقـات منتزعـة 
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رب غري قادرين على شيء من اإلغريق كتبت بالعربية، وليس هلا أصل وال جذر يف شبه جزيرة العرب، ألن الع
مـن التعقيــد والرتكيــب، فبــدًال مــن اعتبارهــا نتاجــاً طبيعيــاً لعقــٍل ســاٍم، أوىل بــاملرء أن يعتربهــا مبثابــة ارتكــاس علــى 

وهكــذا صــار دفــاع الفالســفة العــرب املعاصــرين عــن  ).41أوربيــة( -اإلســالم واجهتــه بــه عبقريــة الفــرس اهلنــدو 
تها دفاعــاً عــن العــرب بالــذات ودحضــاً للتمــايز بــني األعــراق. والعنصــرية الــيت الفلســفة العربيــة اإلســالمية وأصــال

  اإلسالمية. -ختتفي وراء قول املستشرق بيونانية الفلسفة العربية 
أول مـا انـربى لتبيـان  »مـنهج وتطبيـق -يف الفلسفة اإلسالمية «ولقد انربى إبراهيم مدكور يف كتابه الشهري 

اليت تستخلص صفات أي شعب، العقلية ومميزاته الفكرية من بيئته اجلغرافيـة، أو بطالن هذه الدعوة العنصرية 
  ).42من اجلنس الذي ينتمي إليه(

وقــد رأى، أي مــدكور، أن الفلســفة اإلســالمية ليســت وليــدة الفكــر العــريب وحــده، فقــد ســاهم يف تكوينهــا 
وأندلســيني. وهلــذا فإنــه ينكــر أن  شــعوب أخــرى خمتلفــة: مــن فــرس وهنــود، وأتــراك، وســوريني، ومصــريني، وبربــر

ألن اإلسالم ضم حتـت رايتـه شـعوباً شـىت وأجناسـاً متعـددة، سـامهت مجيعهـا يف  ؛تكون عربية باملعىن العنصري
ــا مثــرة أفكــار املســلمني وحــدهم  ،حركتــه الفكريــة فضــًال عــن أن إســالميتها فهــذا مــا ينــاقض التــاريخ «ال تعــين أ

أول ما تتلمذوا لنساطرة ويعاقبة ويهود وصابئة، واسـتمروا يف نشـاطهم العلمـي  -أيضاً، ألن املسلمني تتلمذوا 
وانطالقاً من هذا فإن  ).43(»والفلسفي متآخني ومتعاونني مع أصدقائهم ومعاصريهم من اليهود واملسيحيني

ا ومبا قدمت هل ا وحبوثها، مبسائلها ومعضال ا فلسفة إسالمية، امتازت مبوضوعا ذه وتلـك مـن مدكور يرى أ
اإللــه والعــامل قضــايا ففــي اجلــزء األول مــن كتابــه املــذكور يعــدد خصــائص الفلســفة العربيــة الــيت عاجلــت،  حلــول.

ـا  :واإلنسان مبا يلي: أوالً  ا فلسفة روحية تقوم علـى أسـاس مـن الـدين، وتعـّول علـى الـروح تعـويًال كبـرياً، وإ إ
ا ة، اعتـــدَّت بالعقـــل اعتـــداداً كبـــرياً وتعـــّول عليـــه التعويـــل كلـــه يف فلســـفة عقليـــ :وهـــي ثانيـــاً  ،دينيـــة يف موضـــوعا

فلســفة توفيقيــة، توفــق بــني الفالســفة بعضــهم وبعــض.  :وهــي ثالثــاً  ،تفســري مشــكلة األلوهيــة والكــون واإلنســان
وخباصــــة بــــني أفالطــــون وأرســــطو، ناهيــــك عــــن التوفيــــق بــــني النقــــل والعقــــل. وهــــي رابعــــاً فلســــفة وثيقــــة الصــــلة 

ومهما قيل عن الفلسـفة اإلسـالمية فـإن مـدكور يراهـا حلقـة مـن حلقـات تطـور الفلسـفة والفكـر  ).44بالعلم(
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ليس من احلاجة أن نعرض لكافة اآلراء اليت دافعت عن أصالة الفلسفة العربيـة اإلسـالمية فجميعهـا  اإلنساين.
ة. ربيــة اإلســالمية لكــن أحــداً مل فــإن أحــداً مل ينكــر أثــر الفلســفة اليونانيــة يف الفلســفة الع تكــاد تكــون متشــا

ا صـورة طبـق األصـل عـن اليونانيـة. ـذه الصـورة  يوافق على أ غـري أن ميـل الكاتـب الفلسـفي البـّد وأن يظهـر 
أو تلـــك وهـــو يـــؤرخ للفلســـفة اإلســـالمية. فلـــيس مـــن الصـــعوبة أن تكشـــف عـــن نزعـــة أمحـــد أمـــني العقليـــة وهـــو 

وقــس علــى ذلــك حممــود قاســم الــذي ميتــدح املعتزلــة وابــن  يعــرض لعلــم الكــالم، دون أن يصــرح بــذلك مباشــرة.
إنــين كمفكــر أشــعري يــرى أن عملــه األساســي يف احليــاة هــو احملافظــة «فيمــا علــي ســامي النشــار يعلــن:  رشــد.

م، أنكـر كـل اإلنكـار فكـرة  ،على كيان املذهب األشـعري مـذهب اجلمهـور العظـيم مـن املسـلمني وربـاط حيـا
أن املذهب املعتزيل من ناحية واملذهب الرشدي من ناحية ثانية، أقرب عقًال لـروح  حممود قاسم الرئيسة. وهي

اإلسالم مـن مـذهب األشـاعرة. إنـين أرى أن األشـعرية هـي آخـر مـا وصـل إليـه العقـل اإلسـالمي النـاطق باسـم 
مـا أننـا علـى بعـد  القرآن والسنة، واملعرب عنها يف أصالة وقوة.. وحنـن يف أشـد الغـىن عـن حتجـر املعتزلـة العقلـي ك

فيمـــا صـــارت مشـــهورة نزعـــة اجلـــابري  ).45(»كامـــل مـــن تفســـري ابـــن رشـــد لإلســـالم يف ضـــوء فلســـفة أرســـطو
  وخاصة فلسفة ابن رشد قمة الفلسفة الربهانية. ،العقلية النقدية وميله الواضح للفلسفة األندلسية

هلــذه الفلســـفة مهمــا كــان موقـــف  وإذا كنــا يف مرحلــة عــودة الفلســـفة األوىل أمــام عمليــة اســـتهدفت التــأريخ
مــــؤرخ الفلســــفة اإلســــالمي أمثــــال مصــــطفى عبــــد الــــرازق، والنشــــار والطويــــل، وأيب ريــــدة اخل. فإننــــا يف مرحلــــة 
الستينات والسبعينات جنـد أن العـودة إىل الفلسـفة اإلسـالمية قـد أخـذت منحـًى آخـر، منحـى توظيـف الـرتاث 

آراء معاصــرة، والعبــور مــن خاللــه إىل جتديــد الفكــر العــريب، أو  الفلســفي اإلســالمي توظيفــاً مباشــراً للــدفاع عــن
  إىل تغيري الواقع ذاته، أو إىل إحداث ثورة يف الفكر والواقع.

الفلســفي العــريب لنعــرف حجــم املهمــة  »الــرتاث«حســبنا االســتماع إىل الــدعاوى الــيت أوردهــا العائــدون إىل 
  اليت ألقيت على هذا الرتاث إلجنازها.

إن «قـــائًال:  »الـــرتاث يف ضـــوء العقـــل«يصـــدر كتابـــه  -يف مرحلـــة مـــن مراحلـــه  -مـــد عمـــارة حم -فهـــا هـــو 
وال أن نعود حباضرنا ومستقبلنا ونصبهما يف قوالـب األمـس... ولكنـه  ،الوعي بالرتاث وإحيائه، ال يعين تقليده
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عل العدل االجتماعي وأن جن يعين أن نبصر جذور غدنا الذي نريده مشرقاً، يف الصفحات املشرقة يف الرتاث.
وأن جنعــل قســمات  ،الــذي نكــافح مــن أجلــه االمتــداد املتطــور حللــم أســالفنا بســيادة العــدل يف حيــاة اإلنســان

العقالنية والقومية يف تراثنا زاداً طيباً وروحاً ثورية تفعل فعلها يف يومنا وغدنا، وبذلك يصـبح تراثنـا روحـاً سـارية 
ة تطورهــا خطــوات وخطــوات إىل األمــام، وبــذلك ري وتــدفع مســ ،تارخيهــايف ضــمري األمــة وعقلهــا تصــل مراحــل 

ــــــرتاث طاقــــــة فاعلــــــة وفّعالــــــة، ولــــــيس  كمــــــا حيســــــبه ويريــــــده   »أكفــــــان مــــــوتى«أو  »ركامــــــاً «وحــــــده يصــــــبح ال
أن الــــرتاث هــــو نقطــــة البدايــــة كمســــؤولية ثقافيــــة وقوميــــة، «ويــــرى الــــدكتور حســــن حنفــــي:  ).46(»الكثــــريون

الــرتاث طبقــاً حلاجــات العصــر. فالقــدمي يســبق اجلديــد، واألصــالة أســاس املعاصــرة، والتجديــد هــو إعــادة تفســري 
والوســـيلة تـــؤدي إىل الغايـــة. الـــرتاث هـــو الوســـيلة والتجديـــد هـــو الغايـــة، وهـــي املســـامهة يف تطـــوير الواقـــع، وحـــل 

  ).47(»مشكالته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح مغاليقه اليت متنع أية حماولة لتطويره
اللغـة والشـريعة والعقيـدة السياسـية.. تلـك هـي العناصـر الـيت تتكـون منهـا «ذا املعىن أيضاً يقول اجلابري: و

ا، وإذا كنـا نـدعو هاهنـا  نهّ إاملرجعية الرتاثية اليت قلنا  ال سبيل إىل جتديد العقل وحتديثـه إال بـالتحرر مـن سـلطا
حــزم وابــن رشــد والشــاطيب وابــن خلــدون فلــيس مــن أجــل إىل االنتظــام يف اجلوانــب الــيت أبرزناهــا يف فكــر ابــن 

استنســاخ أفكــارهم، استنســاخاً، وال مــن أجــل تبــين آرائهــم تقليــداً وتبعيــة، كــال إن مــا نــدعو إليــه هــو توظيــف 
التقدميــة كمنطلــق يربطنــا بقضــايا تراثنــا ال مــن أجــل جتديــدها أو االغــرتاب فيهــا أو رفضــها  -نــزعتهم العقالنيــة 
تعامـل معهـا علـى أسـاس متطلبـات احلاضـر وحاجـة املسـتقبل وباالسـتناد إىل الإىل حاضرنا و  بل من أجل نقلها
  ).48(»فكر العصر ومنطقه

ويرى حسني مروة أن هناك ترابطاً بني حمتوى حركة التحرر الوطين العربية يف مرحلتهـا احلاضـرة وبـني املوقـف 
مــن قضــايا احلاضــر تســتلزم االنطــالق مــن هــذا  إن ثوريــة املوقــف«اإلســالمي...  -مــن الــرتاث الفكــري العــريب 

املوقف لرؤيـة الـرتاث، أي ملعرفتـه معرفـة ثوريـة. أي لبنـاء هـذه املعرفـة علـى أسـاس مـن إيديولوجيـة القـوى الثوريـة 
  ).49(»نفسها يف احلاضر
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تيــار إن ممارســتنا االخ«بــالقول:  »مــن الــرتاث إىل الثــورة«أمــا طيــب تيــزيين فينهــي رحلتــه الطويلــة يف كتــاب 
التارخيي الرتاثي جتاه تارخينا وتراثنا العـربيني علـى حنـو جـديل تراثـي وبغيـة حتويـل احلصـيلة اإلجيابيـة إىل واحـد مـن 
ا أن تســـهم يف تكـــوين وتعميـــق الشخصـــية  أبعـــاد الفعـــل الثـــوري املبـــدع يف مرحلتنـــا القوميـــة الناهضـــة مـــن شـــأ

مــــــن عقــــــد التقــــــازم أمــــــام اآلخــــــرين والتعملــــــق أمــــــام  القوميــــــة األمميــــــة للقــــــوى الثوريــــــة العربيــــــة. ودومنــــــا خــــــوف
  ).50(»األهلني

ميكننــا االســتمرار يف عــرض املــربرات الــيت قــدمها املشـــتغلون بإعــادة قــراءة الــرتاث، ولكــن مبــا أن هــدفنا هـــو 
الوقــوف علــى أهــم هــذه املــربرات لنكشــف عنهــا، نكتفــي مبــا عرضــنا، معتــربين أن هــذه املــربرات هــي النمــاذج 

  تقدم عادة. الكربى اليت
  وتدقيقاً فيما سبق جند: أن اهلدف املرجو من عودة كهذه ينحصر يف النقاط التالية:

إجياد الرتابط بـني احلاضـر واملسـتقبل واملاضـي. وهـذا يعـين أن انقطاعـاً قـد حصـل بـني ماضـي الفلسـفة  - 1
آفاقــاً أفضــل. ومــن شــأنه وحاضــرها العــريب وإجيــاد اللحمــة مــرة أخــرى بــني احلاضــر واملاضــي مــن شــأنه أن يفــتح 

  أيضاً أن يعني مفهوم اهلوية القومية بوصفها خطاً صاعداً ينزع عنها التفتت احلاصل اآلن.
جيمــع الرتاثيــون علــى نقطــة أساســية أال وهــي أن العــودة إىل الــرتاث ال معــىن هلــا إال يف حالــة الكشــف  - 2

العقالنيـة «فعمـارة يريـد مـن الـرتاث قسـمات  .عما فيه من عناصر قابلة للحياة وليس يف حالة تقدميـه كمـا هـو
 »يبحث عن النزعة العقالنية النقديـة«، واجلابري »يسعى إىل املعاصرة استناداً إىل األصالة«وحنفي  »والقومية

يف الــرتاث، وتيــزيين يســتقي مــن الــرتاث املســامهة يف تكــوين الشخصــية القوميــة واألمميــة. ومــروة يريــد أن جيــد يف 
إذاً  . وأساســـها تلـــك النزعـــات املاديـــة الكامنـــة فيـــه.»قـــوى الثـــورة العربيـــة املعاصـــرة«تشـــتقها  »ثوريـــة«الـــرتاث 

  .»املادية«و »الثورية«أو  »القومية«و »العقالنية«املرجعية يف دراسات الرتاث الكشف عن 
 وكــان اجلميــع قــد انطلــق مــن أن تأســيس هــذه املفــاهيم غــري ممكــن إال بالكشــف عنهــا داخــل اإلجنــاز - 3

الفلسفي للرتاث العريب. وبالتايل فاملعرفة املعاصرة تلـبس الـرتاث لبوسـاً جديـداً ليبـدو معاصـراً. وهـذا  -الفكري 
ــم يريــدون مــن الــرتاث أشــياء وال يريــدون أشــياء  يعــين أنّ  تأكيــدهم رفــض االنتقائيــة، تأكيــد زائــف إذ طاملــا أ
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اإليـديولوجي الـذي  -ملسـبقة، أو األسـاس الفلسـفي أخرى فهذا يعين أن ينتقـوا مـن الـرتاث مـا يعـزز أفكـارهم ا
وهــذا هــو الــذي يفســر ملــاذا خيتلفــون فيمــا بيــنهم حــول الــرتاث، وحــول مــا هــو األبــرز يف هــذا  ينطلقــون منــه.

  الرتاث.
كيـف نفهــم بــروز ظــاهرة العــودة إىل الــرتاث بعامــة والـرتاث الفلســفي خباصــة؟ ولــو تركنــا جانبــاً األســباب الــيت 

وقــد تكــون أســباباً حقيقيــة بالنســبة لكــل واحــد مــنهم، لواجهتنــا الواقعــة التاليــة: إن معظــم  -ون قــدمها الرتاثيــ
  الكتب األساسية اليت ظهرت حول الرتاث، قد صدرت يف فرتة السبعينات والثمانينات.

عـــام  »مـــن الـــرتاث إىل الثـــورة«، 1971، عـــام »مشـــروع رؤيـــة جديـــدة للفكـــر العـــريب يف العصـــر الوســـيط«
قـــراءات معاصـــرة يف « - »حنـــن والـــرتاث«، 1973غـــايل شـــكري،  »الـــرتاث والثـــورة«تيـــزيين،  طيـــب 1978

، حممـــد عابـــد 1986، »بنيـــة العقـــل العـــريب«، 1984 »تكـــوين العقـــل العـــريب«، 1980 »تراثنـــا الفلســـفي
الرتاث يف ضوء «، 1979 »نظرة جديدة إىل الرتاث«، حسن حنفي، 1981 »الرتاث والتجديد«، ياجلابر 
، حسني 1979، 2 ،1جزء  »النزعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية«، حممد عمارة 1980 »العقل
  مروة.

صـــــاحب صـــــدور هـــــذه الكتـــــب، دراســـــات ونقاشـــــات واخـــــتالف آراء، أي مل ختلـــــق هـــــذه الكتـــــب شـــــهرة 
ا فحسب، بل وخلقت مناخاً فكرياً بدا أنه يتميز باحليوية.   ألصحا

املربرات اليت عرضنا هلا مجيعها منصبة إما على تنـوير الواقـع أو دفعـه إىل األمـام أو النماذج من  وقد رأينا أنّ 
املســـامهة يف التقـــدم اخل. ولكـــن مـــا الـــذي كـــان عليـــه الواقـــع حـــىت يفـــرض علـــى املفكـــر العـــريب التفكـــري بإدخـــال 

  ؟»صنع املستقبل«و »التنوير«الرتاث كعنصر وعنصر مهم من عناصر 
ي مرحلــة ظهــور األزمــة يف ســريورة احلركــة القوميــة العربيــة واملاركســية العربيــة، أو مــا يبــدو يل أن الســبعينات هــ

  ).51ومن مث تصاعدها يف الثمانينات من هذا القرن( -اصطلح على تسميته حبركة التحرر العربية 
ا التقنيــة إىل البحــث عــن  ويبــدو أن البحــث عــن أســباب هــذه األزمــة قــد تنــوع جــداً مــن البحــث عــن أســبا

ا الفكرية.أ ا السياسية مروراً بالبحث عن أسبا   سبا
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جاء أول ردة فعل من التيار اإلسالمي. الذي رأى  -أي الفكرية  -يف البحث عن هذه األسباب األخرية 
وكــان مــن نتائجهــا هزميــة حــرب  ،أن اإليديولوجيــة القوميــة واملاركســية هــي املســؤولة عــن هــذا اخلــراب الــذي حــل

الـرتاث «خاويـة ومغرتبـة عـن  ،ن هـذه اإليـديولوجيا هـي باألصـل إيـديولوجيا غربيـة علمانيـةحزيران، وآية ذلك أ
واملفكـــر القـــومي والعلمـــاين واملاركســـي، علـــى الـــرغم مـــن وقوفـــه ضـــد هـــذا التفســـري قـــد شـــاطر  .»األمـــة األصـــيل

عتقــداً يف الوقــت اإلســالمي رأيــه ضــمناً. فــراح يبحــث عــن اللحمــة الــيت تــربط أفكــاره العصــرية بــالرتاث العــريب. م
ا.   نفسه أنه حيرر الرتاث من احتكار القوى التقليدية له، وسالباً إياها مصدر قو

فاألزمــة، مل تقــد إىل مراجعــة نقديــة للفكــر العــريب السياســي والفلســفي فحســب، كمــا مــر معنــا، بــل وقــادت 
القـومي واملاركسـي. وللتـدليل اإليـديولوجي للفكـر  -إىل نكوص إىل الوراء يف حماولـة إلنقـاذ األسـاس الفلسـفي 

علــى حنــو جديــد  أنّ  وفكــرة املســاواة اســتمرار -علــى فكــرة احلريــة ليســت إال تطــويراً لفكــرة احلريــة عنــد املعتزلــة 
ـا جـزء مـن تراثنـا الفكـري، وماديـة مـاركس هـي مثـرة ملـادة ابـن  لفكرة املساواة عند القرامطة، بـل واالشـرتاكية ذا

والصـراع الطبقـي املعاصـر الـذي ينـتج اآلن االخـتالف الفكـري لـيس جديـداً، بـل إن سينا والفارايب وابن رشـد. 
وبالتـــايل فـــإن ! التنـــاقض الطبقـــي يف العصـــر اإلســـالمي الوســـيط قـــد عـــرب عـــن نفســـه يف تنـــاقض املاديـــة واملثاليـــة

ل مـــا زا -تقـــدمي ورجعـــي  -الـــرتاث العـــريب الفكـــري اإلســـالمي الـــذي عـــرب عـــن تناقضـــات طبقيـــة يف اجتـــاهني 
مســتمراً حــىت اآلن عــرب التنــاقض املعاصــر. فالربجوازيــة واإلقطاعيــة املعاصــرة تتبــىن الرجعيــة واملثــايل يف تراثنــا، أو 

مـن  ُكلّ أن تبعث اجلانب التقدمي املادي العقالين. لقد عرب   خرىتفسره تفسرياً مثالياً رجعياً، وعلى القوى األ
  راحة.مروة وتيزيين وغايل شكري عن هذه النزعة بكل ص

ممــا هــو  -بصــورة مباشــرة أو بصــورة كامنــة  -إن اســتعادة الــرتاث الفلســفي العــريب اللتقــاط مــا ينطــوي عليــه 
شــائع يف الفلســفة املعاصــرة مل تقــم بــدور التطــوير الالحــق للفلســفة العربيــة املعاصــرة، أو التأســيس لــنمط جديــد 

لســــفية راهنــــة. وبعــــد: هــــذه هــــي مــــن التفلســــف يكــــون الــــرتاث الفلســــفي نقطــــة انطــــالق، أو حــــل مشــــكلة ف
ـــا الــــوعي الفلســـفي العــــريب، والـــيت مـــا زالــــت تشـــكل هواجســــها حـــىت هــــذه  املشـــكالت األرأس الـــيت انشــــغل 

  اللحظة.
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  بالعالم المعاصر وتنازع المركزيات الثقافية
  *عبداهللا إبراهيم

  :. مدخل1
امل، أقصــــد تلــــك دار جــــدل طويــــل خــــالل العقــــد األخــــري حــــول تفســــري التنازعــــات الكــــربى القائمــــة يف العــــ

ات كـــربى، وتغـــذيها رؤى تســـتند إىل تصـــورات ثقافيـــة أو دينيـــة أو عرقيـــة، أيـــديولوجيا هـــالتنازعـــات الـــيت توجه
نتهى األمر إىل األخذ بتفسريين، أوهلما صـراع احلضـارات، وثانيهمـا صـراع األصـوليات، ويف موضـوع جـدايل أو 

ملهــم االتفــاق االصــطالحي حــول املفــاهيم، إمنــا املهــم مثــل هــذا ترتتــب فيــه النتــائج يف ضــوء زاويــة النظــر، لــيس ا
االتفاق علـى احليثيـات املوجهـة لتلـك التنازعـات، ومـع أن اجملتمعـات يف العصـر احلـديث قـد طـورت مـا يكفـي 

ات املطلقــة، واالســتبداد، واالســتغالل، واملصــاحل، لكــن األمــر الــذي يقرتحــه يــديولوجيمــن أســباب التنــازع كاأل
التنازعــات الكــربى هــي نتــاج ملركزيــات ثقافيــة وجــدت هلــا باســتمرار تســويغا مــن أطــراف هــذا البحــث، هــو أن 

ـا املغلقــة إىل نفســها . التنـازع وبســبب غيـاب التصــورات النقديــة الـيت جتــّرد تلــك املركزيـات مــن غلوائهــا، يف نظر
ا، واصطنعت هلا دعامات عرقية أو دينية، أدت إىل زرع فكرة السمو والرفعة  وإىل غريها، فقد تصّلبت تصورا

ـا،  يف الذات والدونية واالنتقاص يف اآلخر، ومع أن كثـريا مـن أطـراف العـامل قـد تـداخلت يف مصـاحلها وثقافا
وأفكارهــا، لكــن ضــعف الفكــر النقــدي حــال دون أن تتالشــى املركزيــات الكــربى، وبقــدر تعّلــق األمــر بالعــامل 

ف علــى تلــك املركزيــات املتصــلة بــه، فيحــاول أن يضــعها اإلســالمي، جيــد هــذا البحــث أنــه مــن املناســب ان يقــ
حتــت جمهــر التحليــل والنقــد، لتخفيــف شــحنة التفاضــل املتأصــلة فيهــا، وســنحاول تقــدمي حتليــل ثقــايف لظــاهرة 

  التمركز الثقايف املهيمنة يف العامل اآلن. 
التفاضـلية بـني الشـعوب، وكثـريا  ميكن جتـاوز احملـّددات الثقافيـة الـيت تلعـب أدوارا حامسـة يف تثبيـت املعـايري ال

ما صاغت أو أعادت صوغ مجلة من املعطيات اخلاصة مبجتمع ما لتجعله يتصـّور بأنـه أفضـل مـن غـريه، وهـي 
ـيمن وحتلّـل وحتـّرم، وأن ختفـض منزلـة شـيء مـا أو ترفـع مـن مقامـه؛  قادرة بفضل موقعها الرفيع على أن جتيز و

ا علـى أن تكـون  الوسـيلة األساسـية لتثبيـت الّتمـايز يف اجملـال الـذي تعـّرب عنـه، وقـد كـان األمر الذي يعـين قـدر
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هذا شـائعا يف الثقافـة اإلسـالمية يف القـرون الوسـطى، وميكـن اعتبـار املكـّون الثقـايف أحـد أهـم املكونـات املـؤثرة 
صـــورات يف قضـــية الرتاتـــب والتفاضـــل بـــني دار اإلســـالم ودار احلـــرب، وقـــد ظلـــت الثقافـــة بوصـــفها منظومـــة للت

الذهنية حاضرة يف كل الصراعات عـرب التـاريخ ؛ ومـن ذلـك فقـد اسـتخدمت الثقافـة يف الفكـر الغـريب احلـديث  
كوسيلة لتثبيت ضروب من التمايزات بني ما هو غريب وما هو غري ذلك، وبدأت تبىن على ذلك سلسلة مـن 

أهــل الغــرب، هــم األصــل، وهــم  ،ثنائيــةالرتاتبــات الثنائيــة بــني مــا للغــرب ومــا لســواه. فأهــل الطــرف األول مــن ال
أما أهل الطرف الثاين، خارج جمال العامل الغريب، فهم الشواذ التابعون، وأهـل املكانـة  ،أصحاب املكانة الرفيعة

ـذا التمــايز طـوال العصـر احلــديث يف كثـري مـن الــبالد الـيت وقعــت   ومـا. الـدنيا كــان ألحـد أن يفلـت مــن التـأثّر 
ـا املعيــار املناســب للتفريـق بــني مـا للغــرب ومــا  .حتـت الســيطرة الغربيـة فقــد كـان ينظــر إىل الثقافــة الغربيـة علــى أ

لغريه، وبني َمْن هم من اجلنس األعلى وَمْن هم من اجلنس األدىن، ومل يبق ذلك أسري األفكار اجملّردة إمنا مشـل 
  . وكلها وظِّفت يف إبراز هذا التمايز ،حياءعلوم اللغة والتاريخ واألعراق والفلسفة واألنثربولوجـيا، وحىت علم األ

ا األكثر من غريها قدرة على تثبيت التصورات والقيم والرؤى؛ إن الثقافة وسيلة خطرية وفّعالة وترسيخ  ،أل
ا على اخرتاق احلـواجز واجتيـاز املوانـع وبتوظيـف ، املرجعّيات الفكرية اليت تصدر عنها املواقف، إىل ذلك قدر

ل احلديثـــة أصـــبح مـــن الصـــعب احلـــديث عـــن ثقافـــات غـــري قابلـــة لالخـــرتاق، فالثقافـــة املعاصـــرة وســـائل االتصـــا
ضــع يبوجوههـا اإلعالميــة واإلعالنيــة والفكريــة والعلميـة أصــبحت عــابرة للقــارات، فالتمـايز علــى أســس ثقافيــة، 

ّبع باخلصـــائص الشـــعورية ا ذوبـــان اهلويـــات الثقافيـــة األصـــلية إذا مل تتشـــّمـــإالثقافـــات التقليديـــة أمـــام احتمـــالني: 
ا الثقافيــــة، وتكــــون  قــــادرة علــــى جتديــــد نفســــها، أو  -يف الوقــــت نفســــه-والذهنيــــة والتارخييــــة املتصــــلة بســــياقا

االنكفـــاء علـــى الـــذات بســـبب هيمنـــة الثقافــــات األجنبيـــة، وعلـــى وجـــه التحديـــد الغربيـــة. ويف هـــاتني احلـــالتني 
فـاهيم املاضـي واالحنبـاس يف أسـوار احلقـائق الكـربى، والـدوائر تتعّرض الثقافات خلطر االنقـراض أو االحتمـاء مب

كمعـــادل موضـــوعي حلالـــة اخلـــوف مـــن الثقافـــات   ،املغلقـــة، وإنتـــاج صـــور متخّيلـــة عـــن عصـــور الشـــفافية األوىل
وهـو أمـر يعطّـل مـن قـدرة ،  يف آن واحـد: الـذوبان أو اجلمـودنيوهكذا تواجه الثقافات األصلية حتّدي. األخرى
  . فات على الوفاء بوعودها كأنظمة رمزية حتتضن شؤون التفكري والتعبريتلك الثقا
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ومـع ، لـة، مث تنحـلّ إن الثقافات تتمازج، وتنشأ هويات ثقافية جديدة، وتتشّكل جمتمعات حقيقيـة أو متخيّ 
أثر ذلك فإن الثقافات األصلية مازالت هي اليت حتّدد معامل الثقافات اجلديدة، ما انفكت تلـك الثقافـات تسـت

باألمهيـة، ومل نصــل بعـد إىل الثقافــة العامليــة، واختفـاء جانــب مــن الثقافـات احملليــة ال يعــين تالشـيها كمــا يــذهب  
ا أعمق من ذلـك بكثـري، فالثقافـات تتــمازج  كثريون إىل ذلك، فالثقافة هي أكثر من جمرد ما يظهر للعيان، إ

واحلـــق أن تعــــارض . يف ظـــل العوملــــة كثـــري التفـــاؤللكنــــها ال تتالشـــى. يبـــدو هـــذا التفســــري ألوضـــاع الثقافـــات 
يارها.  ااألنساق واصطدامها يلحق ضرر    بالغا بالثقافات األصلية، وقد يفضي إىل ا

يصــّح هــذا التصــور حــني يكــون التبــادل متكافئــا بــني الثقافــات، لكــن مــاذا حيصــل يف حالــة غيــاب التكــافؤ؟ 
ادل ثقــايف مــع الغــرب، ذلــك أن التبــادل الثقــايف مــع الغــرب ميكــن الكــالم عــن تبــ ففــي اجملتمعــات التقليديــة، ال

فهذه الثقافة تتلّقى منّشـطات . بالنسبة هلا، شأنه شأن أي تبادل آخر ُخيتزل إىل تدّفق من جانب الغرب فقط
علـوم أن كـل املأو مفـاهيم أو رؤى أو أفكـار أو فرضـيات وحـىت نتـائج. ومـن  ،يومية تصل إليهـا بشـكل منـاهج

سياســي معــّني فأصــبحت جــزءا مــن أنســاق ثقافيــة مشــروطة –ات ظهــرت تــدرجييا يف إطــار ثقــايف تلــك املنّشــط
ـا ملعاجلـة ظـاهرة مـا. ببعدها التـارخيي فهـذا يعـين إقحامـا ألنسـاق ثقافيـة يف شـبكة  ،فحينمـا يصـار إىل األخـذ 

إمنــا يــؤدي ذلــك إىل مــن األنســاق املختلفــة، وهنــا ال تُقصــى فقــط الشــروط الــيت متــنح تلــك األنســاق فاعليتهــا، 
ــا ُتســتبعد وحتــل حملهــا انســاق  تــدمري األنســاق الثقافيــة األصــلية؛ فــاألوىل جتــّرد مــن حماضــنها، والثانيــة تنهــار أل

  ى. أخر 
إن احلــديث عــن التبــادل الثقــايف غــري املتكــافئ ال يعتــرب موضــوعا صــعبا إمنــا يعتــرب خاطئــا، فــاألمر إمنــا هــو" 

ــدف مع خيفــى أن لــذلك أســبابه  وال. اجلــة مشــكالت اســتبعدت أنســـاقها األصــليةاســتعارة " أنســاق ثقافيــة 
التارخييـة واالجتماعيـة والسياســية؛ فمـن جهـة أوىل متّكــن " الغـرب " مــن بلـورة منظومـة ثقافيــة ذات بعـد علمــي 
وفلسفي اتصفت بكفاءة ظاهرة، منظومة متركزت حول نفسها، وأنتجت أيديولوجيا حمـّددة حـول خصوصـيتها 

ا اختزلت "اآلخر" إىل مكّون هامشي ليندرج مبرور الزمن يف عالقة يديولوجية والدينية والفكرية، وهذه األالعرقي
ـا اللغويـة والعرقيـة القائمـة  تبعية مع الغرب ومنظومته الثقافية، وباملقابل مل تطّور الثقافة اإلسالمية، بتعدد هويا
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ـا يف العصـر احلـديث، وإمنـا اخرتقتهـا ثقافـة "اآلخـر" ومزقـت نسـيجها  اآلن يف دول كثرية، أية منظومة خاصة 
ــار كثــري مــن  الــداخلي، فلــم يكــن مثــة تــداخل فّعــال بــني الثقــافتني، إمنــا وقــع نــوع مــن "التهجــني" املنقــوص إذ ا
ا انساق أخرى. هـذا "التهجـني الثقـايف املشـّوه" مل يكـن كـذلك إالّ ألنـه مل  مكونات تلك الثقافة، واستبّدت 

إىل عالقـــات متكافئـــة وســـويّة، بـــل كـــان جمـــرد" اســـتعارة" من"اآلخـــر"، وظـــل هـــذا املبـــدأ قائمـــا يف أشـــّد يســـتند 
منــاحي الفكـــر أمهيـــة كاملنـــاهج النقديــة والرتبويـــة واملفـــاهيم والفرضـــيات، وأفضــى ذلـــك إىل تفريـــغ األنســـاق مـــن 

علــى هامـــش قضــايا الفكــر وبــدأت أكثــر القضــايا خطــورة وحساســية تعـــاجل . مضــامينها وشــحنها مبعــان خمتلفــة
وكلمــا مضــى الــزمن ، الغـــريب. وباإلمجــال كــان ذلــك" التهجــني" قــد نشــأ يف ظــل غيــاب كامــل لـــ"احلوار املعــريف"

مبــــا يف ذلــــك قضــــية التحــــديث االجتمــــاعي  ،تفاقمــــت الصــــعاب، فأصــــبح كــــل تغيــــري حيتــــاج إىل آلــــة خارجيــــة
ا شأن كل . والسياسي ثقافة يف هذه احلالـة، مل تتحـول إىل منّشـط يغـّذي وهذا يكشف أن الثقافة الغربية شأ

الثقافات باألسئلة اجلديدة، إمنا أدرجتها يف سياق التبعيـة، مث الـذوبان، واعتصـم جانـب منهـا بذاتـه حتـت وهـم 
خيفــى أن هــذه هــي اإلشــكالية األساســية  ال، و اخلصوصــية املطلقــة واملقاومــة، ويف ظــل العوملــة ســيتفاقم األمــران

  لثقافات التقليدية يف هذا العصر. اليت متّيز ا
  : . تعريف التمركز2

ميكن تعريف التمركز بأنه نسق ثقايف حمّمل مبعاٍن ثقافية (دينية، فكرية، عرقية) تكّونت حتت شروط تارخييـة 
معينــة، إالّ أن ذلــك النســق ســرعان مــا تعــاىل علــى بعــدِه التــارخيي، فــاختزل أصــوله ومقوماتــه إىل جمموعــة مــن 

اجملردة اليت تتجاوز ذلك البعد إىل نوع من الالهوت غري التارخيي، وهـو تكثّـف جمموعـة مـن الـرؤى يف  املفاهيم
ــا  جمــال شــعوري حمــدد، يــؤدي إىل تشــكيل كتلــة متجانســة مــن التصــورات املتصــّلبة، الــيت تنــتج الــذات، ومعطيا

ــا األفضــل، اسـتناداً إىل معــىن حمــدد للهويــة، قوامــه الثبـ ات، والدميومــة، والتطــابق، حبيــث تكــون الثقافيـة، علــى أ
الـــذات هـــي املرجعيـــة الفاعلـــة يف أي فعـــل، ســـواء باستكشـــاف أبعـــاد نفســـها أو مبعرفـــة اآلخـــر، ويشـــمل ذلـــك 
ا على نوع من املخيـال املنـتج للصـور  ا أو تلك الذات غري الواعية اليت تقيم تصورا الذات املفكرة الواعية لذا

قتصر األمر يف التمركز على إنتاج ذات مطلقة النقاء، وخالية من الشـوائب التارخييـة، النمطية هلا ولغريها. وال ي
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ال بــد أن يتــأّدى عــن ذلــك تركيــب صــورة مشــّوهة لآلخــر. وبــني  -وهــذا هــو الوجــه اآلخــر لكــل متركــز  -إمنــا 
ي والعرقــي)، ينــتج الــذات الصــافية الــيت تــّدعي النقــاء املطلــق، واآلخــر امللتــبس بالتشــوه الثقــايف (الــديين والفكــر 

التمركز أيديولوجيا إقصائية استبعادية ضد اآلخر، وأيديولوجيا طهرانية مقدسة خاصة بالذات؛ فينقسم الوعي 
  معرفياً على ذاته، لكنه أيديولوجياً ميارس فعله املزدوج بوصفه كتلة موحدة هلا منظور واحد. 

الـيت تفـرتض غلبـة وجهـة نظـر  Egocentricityاستمد مفهوم التمركـز، مكوناتـه مـن الداللـة املباشـرة لــ 
ا، وهي متصلة بعامل الطفولة، إذ تتجلى األنانية املفرطة اليت توافق مرحلـة مـن منـو الطفـل، جتعلـه  الذات وصوا
يرّكز العامل يف أناه، ألن وجدانه ال يتفتح على اآلخرين إّال بقدر ما يكون هؤالء جمموعة من العناصـر يف أفقـه 

م، الذايت، في صعب عليه أن يفهـم األشـياء مـن غـري منظـاره اخلـاص، وال يُعطـي أي اعتبـار لآلخـرين واهتمامـا
  . األمر الذي يؤدي إىل أن خيتلط لديه املوضوع بالذات

ينبغي التأكيد على أن كل مركزية تقوم على فكرة االختالق السردي اخلاص ملاض مرغـوب يشـبع تطلعـات 
ذه ُســنن املركزيــات، ومبواجهــة احلاجــة إىل تــوازن مــا ُتصــطنع ذاكــرة توافــق تلــك آنيــة، ويوافــق رغبــات قائمــة، فهــ

التطّلعـــات، أو يـــتم تعـــومي صـــور مـــن املاضـــي، لغايـــات خاصـــة. وقـــد ذهـــب "إدوارد ســـعيد" إىل مضـــمون هـــذه 
الفكــرة، حينمــا أكــد أن "مثــة منهجــا الســتخدام الــذاكرة بشــكل انتقــائي مــن خــالل التالعــب بقطــع معينــة مــن 

وذلــك بطمــس بعضــها وإبــراز بعضــها اآلخــر بأســلوب يــؤدي وظيفــة مــن نــوع مــا.. ومــن هنــا ليســت  ،ياملاضــ
الذاكرة بالضرورة أصيلة، بل هي على األصح، ذاكرة نافعة... وذلك يعود إىل أن االهتمام بالـذاكرة مـن أجـل 

نتيجــة التغــريات  مـاض مرغــوب فيــه ميكـن اســتعادته هــي ظـاهرة حمّملــة مشــحونة، وقـد بــرزت إىل الوجــود حـديثا
املربكة يف جمتمعات كبرية تفوق التصور، جمتمعات بشرية ضخمة، واسعة االنتشـار، وقوميـات متنافسـة، ولعـل 
ا ألداء وظائف حتتاجها األمـم واجملتمعـات،  األمر األكثر أمهية، فيما خيص ظهور الذاكرة اليت ميكن االنتفاع 

ر الدينية والعائلية والروابط السـاللية، ويتطلـع النـاس اآلن إىل هـذه يف واقعها املعاصر، هو تناقص فعالية األواص
ســيما يف شــكلها اجلمعــي، ليمنحــوا أنفســهم هويــة متماســكة، وســرد قــومي، ومكــان يف ال الــذاكرة املتجــّددة، 

، . إّن األمثلـــة يف عاملنـــا املعاصـــر أكثـــر مـــن أن حتصـــى يف جمـــال اخـــتالق ذاكـــرات تارخييـــة وعرقيـــة ودينيـــة"العـــامل
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والبحـث املسـكون بأوهـام كـربى لالنتسـاب إىل مـاض عريــق كمعـادل موضـوعي لـوهن قـائم، أو النتـزاع شــرعية 
يف عــامل حمتــدم بصــراع اهلويــات والتطلعــات واآلمــال، ومشــبع يف الوقــت نفســه حبــاالت انكســار للقــيم التقليديــة 

يــار لنســق العالقــات القدميــة، وهــذا التــوتر يضــّخ رغبــات دا ئمــة تريــد اســتخدام املاضــي اســتخداما املوروثــة، وا
ا مبا يضفي على األنا مسّوا ورفعة، واآلخر خفضـا ودونيـة. وإعـادة قـراءة املرويـات اإلسـالمية يف ضـوء أيديولوجي

هذه احلاجات، يسهم يف هذا الضرب مـن الصـراعات، فـاألمم تتسـاجل فيمـا بينهـا عـرب الصـور االكراهيـة الـيت 
ـا عـن تشكلها بواسطة السـرود لغريهـا . وقوامهـا إن هـو إال نسـيج متشـابك مـن التصـورات واملرويـات اخلاصـة 

نفسها، وعن األمم األخرى. وغالبـا مـا حتمـل تلـك التصـورات عـرب التـاريخ مـدونات وصـفية أو ختيليـة، تتـوارى 
لـك املتـون فيها الصور الكلية للمشاعر والتطلعات والتجارب، والقيم الدينية والنفسية واألخالقية. واستنطاق ت

ا حيّـة يف نزاعـات معاصـرة، ومل أيـديولوجيإمنا هو استنطاق لذاكرة. ونقدها إمنا هـو حماولـة لوقـف اسـتخدامها ك
يكـــن تشـــويه اآلخـــر، قـــد أمثـــر عـــن فائـــدة حقيقيـــة، ولـــن يكـــون ممكنـــا وقـــف ذلـــك إال اســـتنادا إىل رؤيـــة نقديـــة 

  . تكشف ذلك النسغ املتصاعد يف الفكر والسلوك املعاصرين
  . نقد التمركزات الثقافية3

ولعــل أول مــا ينبغــي االنصــراف إليــه هــو نقــد يكشــف التناقضــات الكامنــة يف صــلب الثقافــة املتمركــزة حــول 
ا؛ ألنـــه يتتبـــع بدقـــة املمارســـات  ـــا، فالنقـــد هـــو الـــذي يـــدفع بتلـــك التناقضـــات إىل أن تفصـــح عـــن مضـــمرا ذا

ـا. وال تقـف مهمـة ال نقـد عنـد إظهـار أخطـار التمركـز، إمنـا يهيـئ األمـر هلويـة ثقافيـة امللتوية للمفاهيم اليت تكّو
جديدة قائمة على مسار متحّول ومتجدد ومتشّعب املوارد من املنظورات واملكوِّنـات الثقافيـة املنتجـة أو املعـاد 

خيي إنتاجهـــا يف ضـــوء الشـــروط التارخييـــة للـــذات الثقافيـــة. ومبـــا أّن هويـــة التمركـــز تظهـــر جمـــردة عـــن بعـــدها التـــار 
بوصـــفها هويـــة قـــارة وكونيـــة يف آن واحـــد، فـــإّن اهلويـــة الثقافيـــة الـــيت تقـــوم علـــى االخـــتالف ال تقـــر بالثبـــات وال 
الشمول وحترص على بعـدها التـارخيي، وفيمـا تصـطنع هويـة الثقافـة املتمركـزة أصـوًال عرقيـة ودينيـة وفكريـة توافـق 

ا، فإّن هويـة االخـتالف تتجنـب إنتـاج أيـديولوجيا هلـ ـذه الركـائز اتصـال مضمو ـذه الركـائز؛ فاتصـاهلا  ا صـلة 
  تارخيي طبيعي ليس له بعد أيديولوجي متصل مبعىن اهلوية. 
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وأخــرياً فيمــا تقــوم هويــة الثقافــة املتمركــزة بطمــس كــل العناصــر الــيت تتعــارض مــع مفهــوم اهلويــة كمــا أنتجتهــا 
ملفـاهيم الـيت حتميهـا مـن املتغـريات التارخييـة، فـإّن تلك الثقافة واستبعادها، حبيث جتعل اهلوية أسـرية شـبكة مـن ا

هوية االختالف جتعل مـن تلـك العناصـر مكوِّنـات فاعلـة فيهـا، وهـي متثـل جانبـاً مـن جـدهلا الـذايت مـع نفسـها 
و"املركزيــة » املركزيــة الغربيــة«وغريهــا. النقــد هــو املمارســة الــيت ميكــن اعتبارهــا دعامــة االخــتالف الشــرعية. ونقــد 

ية"، إمنـا يتصـل أساسـاً بواقـع الثقافـة العربيـة احلاضـرة، ثقافـة املطابقـة، وهـو نقـد اقتضـاه بالدرجـة األوىل اإلسالم
ا األوىل الـيت نشـأت  حضور الثقافة الغربية وهيمنتها يف معطيات الثقافة العربية، وحضور ثقافة املاضـي بسـياقا

ة حبــق ظــاهرة ثقافيــة هلــا شــروطها العامــة، فيهــا، وهــو نقــد ال يعــين بــأي شــكل مــن األشــكال إصــدار حكــم قيمــ
وهو نقد ال يّدعي تقدمي بدائل جـاهزة، ولـيس يف مقـدوره اسـتبدال معطـًى بـآخر، ألنـه نقـد ال يقـّر باملفاضـلة، 
إمنـــا هـــو ممارســـة فكريـــة حتليليـــة كشـــفّية اســـتنطاقية، غايتهـــا تـــوفري ســـياقات متّكـــن مـــن إظهـــار تناقضـــات الفكـــر 

تنبغي اإلشـارة أيضـاً . از تعارضاته الداخلية، ومصادراته، واختزاالته للثقافات األخرىاملتمركز حول نفسه، وإبر 
عي القــدرة علــى اإلجهــاز فــوراً علــى كتلــة إىل أن النقــد هنــا، ال يــؤمن بتغليــب مرجعيــة علــى أخــرى، وهــو ال يــدّ 

الواقعيــة أم  ضــخمة ومتصــلبة مــن املمارســات املتمركــزة علــى نفســها ســواء أكــان ذلــك علــى مســتوى العالقــات
العالقات اخلطابية. فالنقد أبعد ما يكون عن كل هذا، فال يصـار أبـداً اإلجهـاز علـى ظـاهرة مـن خـالل إبـداء 

تفكـــري انفصـــايل، بطبيعتــه عـــن موضــوعاته، ألنـــه يكيّــف نظريـــاً مســـار » التفكـــري الرغبــوي«الرغبــة يف ذلـــك، فـــ 
الرغبة عن موضـوعها، إمنـا يريـد النقـد أن ميـارس فعلـه عـرب  الوقائع للرغبة دون األخذ باالعتبار اهلّوة اليت تفصل

ـا هـو نـوع مـن العمـل املنهجـي  ،الدخول إىل صلب ظـاهرة ثقافيـة كبـرية، والتفكـري فيهـا، ولكـن لـيس التفكـري 
الــذي يتصــل مبوضــوعه وينفصــل عنــه يف الوقــت نفســه، إنــه يتصــل باملركزيــات علــى مســتوى اشــتغال مفاهيمهــا 

ـــدف اســـتكناه طبيعتهـــا الداخليـــة، وخلـــق  وفروضـــها وقضـــاياها ا  نقديـــة مـــن التواصـــل مـــع » ألفـــة«وإشـــكاليا
ا، وإبــــراز  ا وإقصـــاءا ركائزهـــا وآليـــة عملهـــا، ولكنـــه انفصـــال واضـــح عنهـــا، ألنـــه يهـــدف إىل ضـــبط مصـــادرا

ا الضــمنّية. بعبــارة أخــرى، النقـد هنــا، ال يقبــل لنفســه، بوصــفه ممارسـة واعيــة، أن يتهــرب  مــن االقــرتاب تناقضـا
احلقيقي إىل الظاهرة اليت يدرسها، إمنا هـو مـدفوع للوقـوف تفصـيًال علـى التشـّكالت الداخليـة لتلـك الظـاهرة، 
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ــا، دون أن يعــين  واالرتباطــات اخلفّيــة بــني املفــاهيم املكّونــة لظــاهرة التمركــز، ووصــف ُشــحن الغلــواء الــيت متــوُر 
حن إليه هو. إنه يريد أن يتجاوز التذلل والوالء، فيُـدخل انتقال تلك الشُ  -بأي شكل من األشكال  –ذلك 

موضوعه يف سياق نقدي شامل، دون ادعاء أية حقيقـة وأي يقـني، كمـا أنـه ال يصـدر عـن مرجعيـات جتريديـة 
ذه الثقافة أو تلك.    ثابتة ترتبط 

ــا، تتوغــل يف تالفيــف الظــاهرة، و  تضــيء األنــوار يف العتمــة إن هــذا النقــد ممارســة معرفيــة واعيــة تنتمــي إىل ذا
ا، سواء يف إنتاج ذات تّدعي  الداخلية هلا، لتكشف أمام األنظار طبيعة الظاهرة، وآلية املمارسات اليت تقوم 
النقــاء أو يف اختــزال اآلخــرين إىل منــط يوافــق منظــور تلــك الــذات. واهلــدف مــن ذلــك، توســيع مــديات الــوعي 

باته، وإعطـاء أمهيـة للبعـد التـارخيي ة يف عاملنـا املعاصـر، وختصـيب تشـعّ فيما خيص طبيعة الظـواهر الثقافيـة القائمـ
ايــة املطــاف، ممارســة حــرة واعيــة بشــرط حريتهــا،  للثقافــات دون أســرها يف نطــاق النزعــات التارخييــة. إنــه، يف 
ـــا الداخليـــة، وفصـــل الوقـــائع  وهـــو تفكـــري يف موضـــوع التمركـــز، مـــن أجـــل إبطـــال نزعـــة التمركـــز وتكســـري مقوما

ختلطـــة ببعضـــها، واملنتجـــة يف ظـــروف تارخييـــة متصـــلة بــــ 
ُ
وهـــو نقـــد ال يتقّصـــد إجيـــاد ».  اآلخـــر«و» الـــذات«امل

دف إجياد معرفة جديدة  قطيعة بني االثنني، إمنا ترتيب العالقة بينهما وفق أسس حوارية وتفاعلية وتواصلية؛ 
ــا ، واآلخــر املتمركــز ومصــادراته. وال ميكــن أن تقــوم علــى مبــدأ االخــتالف الرمــزي عــن الــذات املتمركــزة وخرافا

ــا بعيــداً عــن ســيطرة مفــاهيم » معرفــة اآلخــر«تكــون  معرفــة مفيــدة إّال إذا ّمت التفكــري فيهــا نقــدياً، واالشــتغال 
اإلذعان والوالء والتبعية، وبعيداً أيضاً عن أحاسـيس الطهرانيـة الذاتيـة وتقـديس األنـا. أخـرياً فـإّن مـن األهـداف 

هلذا النقـد، تغيـري مسـار التلّقـي، الـذي نقصـد بـه الطريـق الـذي تأخـذه األفكـار األخـرى للـدخول يف  األساسية
ـا  ،وعي الذات، فتتشّكل ضمنها ـا، دون أن ختضـع ملراجعـة، حبيـث حتـتفظ مبحموال وهي حاملة معها دالال

ـا مل ا األصلية، وهو مـا حيـدث انقسـاماً شـديداً يف الـذات الثقافيـة، أل  ُتكيّـف تلـك العناصـر، بسـبب وسياقا
غيــاب اإلطــار املــنّظم واملكّيــف القــادر علــى إعــادة إنتــاج تلــك العناصــر، مبــا جيعلهــا مكوِّنــات يف هــذه الــذات، 
ــا ضــمن نســقها  ولــيس جــزءا غريبــا عنهــا، مهيمنــا عليهــا، ومــا حيصــل أّن تلــك العناصــر، ســتمارس أفعاهلــا كأ

يارات داخلية؛ ألن تلك العناصر ُنّضدت جنباً الثقايف األصلي، وهذا يقود إىل تعريض م كوِّنات الذات إىل ا
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ــا وفقــاً للشــروط التارخييــة للــذات الثقافيــة. وظيفــة النقــد املعــريف هــي املســامهة يف  إىل جنــب، ومل ترّكــب حمموال
ــــري مســــارات التلقــــي، واقــــرت  ــــة؛ فالثا تغي قافــــة ح كيفيــــات النــــدراج عناصــــر الثقافــــات األخــــرى يف الــــذات الثقافي

ائيــة بــني املفــاهيم واملقــوالت والــرؤى والتصــورات املســتعارة، وذلــك  اإلســالمية أصــبحت حقــل صــدامات ال 
سببه، فيما نرى، عدم االهتمام مبسار تلقي األفكار الذي يؤدي إىل أن حتـافظ املكونـات الغريبـة علـى نفسـها 

يتصــل مبوضــوع التمركــز، فاألفكــار متــارس دون االنصــهار يف نســق الثقافــة اجلديــد الــذي حيتضــنها. وهــذا األمــر 
ــا مكوِّنــات فاعلــة فيهــا. وبــالنظر إىل أن التمركــز  أفعاهلــا املتمركــزة إذا مل تنــدمج يف أطــر الثقافــة األخــرى علــى أ
ظـــاهرة ثقافيـــة، وباعتبـــار التمـــايز بـــني الطبيعـــي والثقـــايف، فـــإّن كـــل خـــروج علـــى مـــا هـــو طبيعـــي ينـــدرج يف جمـــال 

ينبغــي اســتبعاد العامــل الطبيعــي مــن شــبكة التمركــز؛ وألن التمركــز متصــل بــاملنظور الثقــايف الثقــايف، وعلــى هــذا 
  لإلنسان يف رؤيته لذاته ولغريه. 

  . وسائل التمركز4
أنتجت القرون الوسطى مرويات ثقافية إسالمية تضمنت تصورات شبه ثابتـة لألعـراق والثقافـات والعقائـد، 

تدّخل يف رفع قيمة ما أو خفضها لدى أي جمتمع أو ثقافـة. ولـيس خافيـا وكانت تلك التصورات متّثل معيارا ي
أن احلكــم املســبق علــى ظــاهرة اجتماعيــة أو ثقافيــة أو دينيــة ســيؤدي إىل نتيجــة تضــفي مكانــة رفيعــة عليهــا أو 
تســــــلبها مكانتهــــــا احلقيقيــــــة، والصــــــور التخيليــــــة املتشــــــّكلة يف أذهــــــان اجملتمعــــــات، بفعــــــل اخلالفــــــات الدينيــــــة، 

لصـــراعات السياســـية، وتبـــاين املنظومـــات القيميـــة، واألنســـاق الثقافيـــة، أّدت خـــالل تلـــك احلقبـــة الطويلـــة إىل وا
دامـت تلـك املرويـات توّجـه أفكـار املـؤّرخني واجلغـرافيني والرّحالـة واملفّكـرين  ترسيخ صور منقوصة لبعضـها. ومـا

خر، وخباصـــة املـــدونات الوصـــفية والســـردية والفقهـــاء، وكـــل َمـــْن يصـــوغ الصـــور اجلماعيـــة الذهنيـــة اخلاصـــة بـــاآل
  والعجائبية، فمن املنتظر احلصول على سلسلة متواصلة من األحكام غري املنصفة حبق اآلخر املختلف. 

ــا تعــىن بثبــات املعــايري  مل يكــن األمــر خاصــا بتلــك املرويــات يف اإلســالم وحــده؛ فــالقرون الوســطى متيــزت بأ
خالهلا ينظر إىل الظـواهر الطبيعيـة والبشـرية والثقافيـة نظـرة قـاّرة، فاإلحسـاس  وتكرارها، والنظام الفكري الشائع

بــالتغّري حمــدود جــدا، ومثــة ثقــة شــبه كاملــة بضــرورة خضــوع الظــواهر البشــرية والثقافيــة والدينيــة لتفســريات مركزيــة 
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تفتقر إىل قوة التعليل، مطلقة، وغري خاضعة للتغريات الزمنية، وكان ذلك النظام يستعني بطرائق حتليل تقليدية 
األمر الذي جعل املعرفة اخلاصة بتلك احلقبة هّشة، وضـعيفة، وتنطـوي علـى تناقضـات كثـرية، مل تصـمد بوجـه 
ــا قائمــة علــى التنمــيط غــري املعلّــل، أو الــذي يفتقــر إىل تعليــل يأخــذ يف االعتبــار العناصــر احلقيقيــة  النقــد؛ أل

ا الثقافيــة والتارخي يــة، ولــيس يف حالــة جتريــد تــام كمــا كــان التصــور القــدمي يفــرتض ذلــك، وملــا  للظــاهرة يف ســياقا
متعاليـة علـى شـرطها التـارخيي، فمـن الطبيعـي أن و كانت تلك املعرفة تقـوم علـى ركـائز ناقصـة، وغـري متكاملـة، 

ا، واالختزال الواضـح يف األسـس الـيت تقـوم علي ا كـان هـذهـا.  تّتصف عموما بالنقص وعدم اإلحاطة مبوضوعا
التصور التقليدي لآلخر إبان تلك احلقبة يقيم معرفة ختيليـة ملتبسـة مـع نفسـها، يـتم تعميمهـا وفرضـها اسـتنادا 

التجربة واملعاينة واالكتشاف املباشر، وقد ال تراعى يف كـل ذلـك اجلـدوى املستخلصـة  إىل وليس ،إىل السجال
خة القائلـة بالتفاضـل، فاألنـا مفعمـة بقـيم سـامية، منها، وال اهلـدف املـراد حتقيقـه، سـوى االمتثـال للفكـرة الراسـ

واآلخــر يفتقــر إليهــا، األنــا فاعــل، واآلخــر منفعــل. حينمــا تصــهر معــا كــل العناصــر املكونــة لظــاهرة مــا، ميكــن 
  احلديث عن اقرتاب إىل حقيقة الشيء. 

ت شـكلني: ففيمـا تضافرت املرويات مـن أجـل متثيـل الـذات واآلخـر اسـتناداً إىل آليـة مزدوجـة الفاعليـة أخـذ
ــة، وحيويّــة، متعاليــة، ومتضــّمنة الصــواب املطلــق، والقــيم الرفيعــة واحلــق  ،خيــص الــذات أنــتج "التمثيــل" ذاتــاً نقّي

ــا، وفيمــا خيــص اآلخــر أنــتج  الــدائم؛ فضــّخ جمموعــة مــن املعــاين األخالقيــة املنتقــاة علــى كــل األفعــال اخلاصــة 
نفعال أحياناً، واخلمول والكسل أحياناً أخرى، وذهب فيمـا خيـص "التمثيل" "آخر"يشوبه التوتر وااللتباس واال

 ،األقوام يف املناطق النائية إىل ما هـو أكثـر مـن ذلـك، حينمـا وصـفهم بالضـالل واحليوانيـة والتـوحش والبوهيميـة
مــن  وبــذلك أقصــى كــل املعــاين األخالقيــة املقبولــة عنــده، واســتبعد أمــر تقّبــل النســق الثقــايف لــه، فُحّمــل اآلخــر،

خــالل تفســري خــاص، بقــيم رتّبــت بتــدرّج لتكــون يف تعــارض مــع القــيم اإلســالمية. وبــذلك اصــطنع "التمثيــل" 
أفضــى إىل متواليــة مــن التعارضــات والرتاتبيــات الــيت تســّهل إمكانيــة أن يقــوم الطــرف  ،متــايزاً بــني الــذات واآلخــر

حشــيته، وإدراجــه يف عــامل احلــق. وباســتثناء األول يف اخــرتاق الثــاين، وختليصــه مــن مخولــه وضــالله وبوهيميتــه وو 
حاالت حمدودة خاصة بالعامل الشرقي، وخباصة اهلند والصني، فمن النادر احلديث عن متثيل حمايد، فاملرويات 
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ا الثقافية، وهي سـرود شـاملة ال تعـرف الـرباءة يف التمثيـل، وليسـت شـفافة، إمنـا  الكربى ال تنقطع عن مرجعيا
ا يف نوع من التمثيل الكثيف، وتصوغها صوغا رمزيـا، فرتشـح مـن تضـاعيفها كـل املواقـف  تشتبك مع مرجعيا

هذه اآللية اليت وفرت اعتصاماً بالذات وحتصـناً وراء أسـوارها املنيعـة، وإقصـاء لآلخـر وتشـويه . القيمية والثقافية
ّفـع تز منـط مـن التفكـري املر حالته اإلنسـانية، هـي مـن نتـائج ثقافـة التمركـز حـول الـذات داخـل اإلسـالم، والتمركـ

ينحـــبس فيـــه وال يقـــارب األشـــياء إال عـــرب رؤيتــــه  ،الـــذي ينغلـــق علـــى الـــذات، وحيصـــر نفســـه يف مــــنهج معـــني
ومقوالتــه. ويوظــف كــل املعطيــات مــن أجــل تأكيــد صــحة مقوالتــه. وحيتــاج هــذا الــنمط مــن التفكــري إىل نقــد 

أو ثقافيـة، فاملرجعيـة الـيت ميكـن اعتبارهـا املوّجـه لعملـه  متحرر من أية مرجعية ثابتة، سواء كانت عرقية أو دينية
هــي املمارســة النقديــة التحليليــة اجلريئــة الــيت تتعــّرض لفــك التــداخل بــني الظــواهر الــيت تالزمــت فأوجــدت هــذا 
التفكري الذي يقوم على الرغبـة واحلاجـة، ولـيس علـى مجـع املعطيـات الكليـة الـيت تـوفر لـه درجـة مـن املوضـوعية 

  د والصدق. واحليا
وتغلغل يف تضـاعيف التصـورات العامـة، وحتّكـم  ،لقد كان هذا النموذج الفكري مهيمنا يف القرون الوسطى

ــــرية، حتــــت أكــــداس اخلطابــــات والتصــــورات  يف توجيــــه األفكــــار وصــــوغها، وركــــد مطمــــورا، ولكــــن بفاعليــــة كب
و أمـر يوجـب إعـادة النظـر جمـدداً والتخّيالت، فحجب وملدة طويلة، كل إمكانيـة للبحـث يف أمـر تعـديلها. وهـ

وخطـــــورة  ،يف كثــــري ممــــا اعتــــرب مــــن املســـــّلمات الثقافيــــة يف ذلــــك العصــــر، مــــن أجـــــل كشــــف فداحــــة األوهــــام
و"اآلخـر". لـيس بوصـفها  وبكيفية جديدة، بطـرح القضـية امللتبسـة دائمـاً، قضـية "األنـا" ،املصادرات، مث القيام

ا ممارســة فكريــة نقديــة متجــّددة، تقــوم بتحريــر الــذات مــن أوهـــام قضــية تارخييــة انقضــى عصــرها، إمنــا باعتبارهــ
التمركز والتفّوق واألفضلية، عرب نقدها من أصوهلا، وفّك االلتباس الناشئ من عالقة غري صحيحة مع اآلخر، 
ا املوروثـة. متـارس األصـول ضـغطا شـديدا  تشّكلت يف ظروف أخـرى، ويف ظـل موجهـات مل تعـد قائمـة بصـور

ا طبقـا يف حتديد جم ال األفكار، ومنط املواقف، ونـوع التصـورات. تلـك املرويـات متثـل ذاكـرة يصـار إىل اسـتعاد
حلاجات متصلة بالوعي اجلماعي يف ظروف معينة من أجل أهداف مشرتكة، والبحث يف الصـور املتشـّكلة يف 

اعد بفعـل الظـروف املخيال اإلسـالمي لآلخـر ليسـت موضـوعا أغلـق عليـه كتـاب املاضـي، إمنـا هـي قضـية تتصـ
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املعاصرة، ويتم استخدامها نفسيا إلعادة التوازن، فاملاضي يـدفع بـه ليكـون جـزءا مـن صـراعات احلاضـر، وهـذا 
االســتخدام ملعطيــات املاضــي، جيعلــه مباحــا، وقــابال لالخـــتالق يف كــل موضــوع يستعصــي علــى احلــل، وهـــو، 

  ول دون التفكري املوضوعي بالواقع. حيجب النظر عن القضايا احلساسة، ويتسبب يف عماء دائم، حي
  ول التمركز الغربي. أص2

فهمـا ».  الغرب«و» أوروبا«يتعّذر، على وجه الدّقة، حتديد اللحظة اليت ولد فيها مفهومان متالزمان مها: 
 احلقبة اليت طّورت مجلـة مـن ،»العصر الوسيط«من متّخضات تلك احلقبة الطويلة واملتقلِّبة اليت ُيصطلح عليها 

الغــرب، وبانتهــاء تلــك احلقبــة، » هويّــة«العناصــر االجتماعيــة والدينّيــة والسياســية والثقافيــة، فانــدجمت لتشــّكل 
بأبعـادِه الدالليـة األوليـة، وسـرعان مـا رُّكـب مـن املفهـومني املـذكورين مفهـوم  ،»الغـرب«ظهر إىل العيان مفهـوم 

  ».  أوروبا الغربية«جديد هو 
املتمّوجــة، مل ميتثــل أبــداً للمعــىن اجلغــرايف الــذي يــوحي بــه، فقــد راهــن منــذ البــدء هــذا املفهــوم ذو الــدالالت 

علــى املقاصــد الثقافيــة والسياســية والدينّيــة، ومــن ّمث ثّبــت جمموعــة مــن الصــفات واخلصــائص العرقيــة واحلضــارية 
ــا ركــائز قــاّرة، تشــّكل أســس هويتــه، وغــّذى هــذا االختــزال والدة مفهــوم حــد ــة علــى أ يث ذي طبيعــة والدينّي

وتتجلــى إشــكالية هــذا املفهــوم مــن أنــه تقّصــد أن يؤســس وجهــة نظــر حــول ».  املركزيــة الغربيــة«إشــكالية هــو 
بناء على إعادة إنتاج مكوِّنات تارخيية، توافق رؤيتـه، معتـرباً إياهـا جـذوراً خاصـة بـه، ومسـتحوذاً يف  ،»الغرب«

قاطعـــاً أواصـــر الصـــلة بينهـــا واحملاضـــن الـــيت احتضـــنْت الوقـــت نفســـه علـــى كـــل اإلشـــعاعات احلضـــارية القدميـــة، و 
ا، إىل ذلــك تقّصــد ذلــك املفهــوم، أن ميــارس إقصــاًء لكــّل مــا هــو لــيس غربيــاً، دافعــاً بــه إىل خــارج الُفلــك  نشــأ

مركزه، على أن يكون جماًال يتمـدد فيـه، وحقـًال جيّهـزه مبـا حيتـاج إليـه. إن والدة » الغرب«التارخيي الذي أصبح 
اقرتنت باملمارسة الغربية يف ميادين املعرفة واالكتشافات اجلغرافية، ومؤسسة الدولة بركائزهـا » احلديث العصر«

التصــــقت باملضــــمون » احلــــديث«االقتصــــادية واالجتماعيــــة والعســــكرية والسياســــية. ومــــن الواضــــح أّن صــــفة 
ا، فيمـا خيـص الذي أشاعته الثقافة الغربية مبا يوافق منظورها، ويرتتـب ضـمن  يديولوجياأل األفـق العـام لتصـورا

العامل واإلنسان. وأفضى كل ذلك إىل نوع من التمركز حول الـذات بوصـفها املرجعيـة األساسـية لتحديـد أمهيـة  
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إىل مكّون هامشـي، ال ينطـوي علـى قيمـة بذاتـه، إّال إذا انـدرج يف سـياق » اآلخر«كل شيء وقيمته، وإحالة 
املتمركــزة حــول نفســها. وجــدير بالــذكر أّن االنتمــاء الــديين كــان طــوال  املنظــور الــذي يتصــل بتصــّورات الــذات

ـــة«العصـــر الوســـيط شـــّكل نوعـــاً مـــن الوحـــدة الشـــعورية، لعـــب دوراً أساســـياً يف تكـــوين  » اإلمرباطوريـــات الدينّي
املبّشـرين املتصارعة، اليت ركَّبت لنظائرهـا صـوراً مشـّوهة، وخمتزلـة، مل ُيشـف مـن آثارهـا إىل اآلن. ومـع أّن مهمـة 

ــم انتهــوا إالّ أّن ».  ســنة ألــف إىل تنصــري وثنّيــي أوروبــا«حنــو  مــن النصــارى أتــت ُأُكلهــا متــأخرة جــداً، ذلــك أ
انتشــار املســيحية يف أوروبــا بــدأ يُعــرف منــذ القــرنني الرابــع واخلــامس امليالديــني، وهــو انتشــار بطــيء اقتصــر يف 

جتـــّوزاً أنـــه شـــاع أول األمـــر، فيمـــا كـــان يســـمى مـــن قبـــل  معظمـــه علـــى الشـــريط اجلنـــويب ألوروبـــا. وميكـــن القـــول
الـيت ميكـن اعتبارهـا، » أوروبـا الرببريـة«ويف القرن العاشـر أمكـن اسـتكمال مشـروع تنصـري ».  أوروبا الرومانية«بـ

  . اباملفهوم احلديث وطبقاً لشروط اجلغرافي» أوروبا الغربية«بصورة عامة، سلف 
ّوب التعــارض الــذي كــان قائمــاً يف قلــب أوروبــا، وشــّد أزرهــا فظهــرت كــان التحــدي الــديين اخلــارجي قــد ذ

دف ، بوصفها قوة طالعة دف إليـه  -جديدة،  حتقيـق جمموعـة مـن الـدعاوى ذات األهـداف  -من بني ما 
املزدوجــة، ويف طليعتهــا: القضــاء علــى الوثنيــة مــن جهــة، ووقــف التحــديات اخلارجيــة مــن جهــة أخــرى. وميكــن 

ا قــد أســفرت، بســبب تلــك األهــداف، عــن وجههــا املســيحي، إلجيــاد نــوع مــن تــوازن القــوى، القــول إن أوروبــ
وهــو: إّن  وامتصــاص التعــارض الــداخلي القــائم آنــذاك. وكــل هــذا جعــل املفكــر "دوفيــز" يضــع اســتنتاجه اآليت;

ح. إن التصـور أوروبا تتطابق يف اهلوية أكثر فأكثر مع املسـيحية... إّن أوروبـا هـي حامـل رايـة، وجنـدي املسـي«
» ُسـّرة العـامل«القـدس إذن ».  أورشـليم مركـز العـامل«اجلغرايف لعصر احلمالت الصـليبّية بسـيط، لكنـه منطقـي: 

إفريقيـا وآسـيا «فـإّن » أوروبـا بـالد املسـيحّيني«واهلدف املسـيحي يف هـذه احلقبـة خيضـع للفرضـية اآلتيـة: مبـا أّن 
دة تنصريمها ما دامت هـذه األراضـي كانـت جزئيـاً مسـيحية يف إعا«األصح كما يؤكد دوفيز ».  جيب تنصريمها
يصعب اآلن الربهنة على سالمة تلك الفرضـية، فهـي معّرضـة للطعـن مـن كـل جانـب. أوًال: ال » العصر القدمي

(هــل جيــب تنصــري آســيا وأفريقيــا ألن أوروبــا مســيحية؟). وثانيــاً:  تلــزم النتيجــة املطلوبــة عــن املقدمــة املوضــوعة
فـإّن األمـر متّحـل حمـض، ذلـك أّن  ،»إعـادة تنصـريمها«ت األسباب للقول إّن آسـيا وإفريقيـا ينبغـي مهما حشد
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املســـيحية مل تُعـــرف إّال يف نطـــاق حمـــدود جـــداً يف هـــاتني القـــارتني قبـــل ظهورهـــا يف أوروبـــا. وحتديـــداً فـــإّن مهـــد 
د يف اإلســاءة و ا التعّســف املقصــاملســيحّية كــان الشــاطئ الشــرقي للبحــر املتوســط. فــإذا وضــعنا يف االعتبــار هــذ

ـا فـروض مرّكبـة علـى  لتاريخ املسيحّية املتحّدرة من أصول شرقية، فإّن احلوار مع تلك الفروض يصبح ممتنعاً. إ
مضامني اقتضتها ودفعتها إىل األمـام فكـرة السـجال الالهـويت يف القـرون الوسـطى، ذلـك السـجال الـذي اعتـاد 

دة من املنطق القياسي دون مراعاة لواقع املطابقة بـني املوضـوع واحملمـول.  أن خيتزل كل شيء إىل فروض مستم
ا، مل تظهـــر كلمـــة  كانـــت أوروبـــا تغـــادر حقبـــة العصـــور الوســـطى ومل تفلـــح بعـــُد يف إضـــفاء صـــفة علـــى شـــعو

 ومل تنــدمج األعــراق الــيت تســتوطنها يف هويــة حمــددة، إالّ الشــعور الــديين الــذي يشــّكل بطانــة داخليــة» أورويب«
ما: البابـــــا  للتواصـــــل الروحـــــي. وكـــــان هـــــذا الشـــــعور يتنازعـــــه قطبـــــان، كثـــــرياً مـــــا تـــــداخلت وظائفهمـــــا وســـــلطا

  واإلمرباطور. 
دخلـــت أوروبـــا العصـــر احلـــديث حينمـــا طـــّورت منظومـــة مـــن املمارســـات واألفعـــال واألفكـــار املتداخلـــة الـــيت 

ا تناقضـات العصـور الوسـطى. ومـن خالهلـا ُدجمت معاً، وُوّظفت لتكّون نسغاً حّياً جيري يف العـروق الـيت مجـ د
بــدأ الكيــان األورويب، يظهــر مــؤثراً يف العــامل. ويعــدد دوفيــز مــا ميكــن اعتبــاره أهــم العوامــل الــيت أظهــرت أوروبــا 

  بوصفها مكوِّناً متجانساً ومؤثراً: 
  . . اللغة الالتينّية1
  . األدب القدمي. 2
  لث عشر تدرس يف جامعات متماثلة. نتلجنسيا اليت بدأت منذ القرن الثا. األ3
  . طبقات حاكمة هلا امليول واألذواق نفسها. 4
  . البعثات األوىل إىل الشرق األقصى يف القرن الثالث عشر. 5

إذا نظرنـا اآلن إىل تلـك العوامـل، جنـد أن فعاليتهـا تتجــه يف األسـاس إىل إجيـاد قاسـم مشـرتك تتمحـور حولــه 
ح فإّن االهتمام انصـّب علـى الـُنظم الرمزيـة، وخباصـة األدب اإلغريقـي والديانـة الذات األوروبية. وكما هو واض
ــا الوســيط واحلامــل لتلــك الــُنظم. وســرعان مــا اقتضــى احلــال أن ُتضــفى  ؛املســيحّية، وإعــالء شــأن الالتينيَّــة أل
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ا لغة احلقيقة الدينّية، لغة اإلجنيل، لغة الالهوت، ولغة  الكنيسـة. ورافـق الشـوق إىل القداسة على الالتينّية؛ أل
اســتلهام املاضــي، االهتمــام باحلاضــر، ســواء يف أوســاط طبقــة املثقفــني أو الفئــات احلاكمــة، مث احملــاوالت األوىل 

ايـة ».  الرحالت األوىل إىل الشرق«بواسطة » اآلخر«للتعّرف إىل  لكّن التعبري احلقيقي عن أوروبا تأخر إىل 
  سه يف ظاهرتني مهمتني، هلما أثر غاية يف األمهية يف التاريخ احلديث: القرن اخلامس عشر، وكشف عن نف

  . الكشوف اجلغرافية. 1
 . . الثورة العلمية والفكرية2

ال يوجــد تــاريخ «الكشــوفات حســب تــودروف هــي احلــدث الــذي دّشــَن وأســس هويــة الغــرب احلديثــة، إذ 
رب فيه كولومبـوس احملـيط األطلسـي، وحنـن عْ يَـ ، العام الذي 1492أنسب لتمييز بداية العصر احلديث من عام 

».  مـن معـىن» بداية«األحفاد املباشرون لكولومبوس، بقدر ما لكلمة  -الكالم على لسان تودروف  -مجيعاً 
فقــد انكمــش العــامل ».  ال يشــبه أي زمــن آخــر«فاعتبــاراً مــن هــذا التــاريخ يصــبح الغــرب يعــيش زمنــاً جديــداً 

نـــت أوروبـــ ومنـــذ أن  ،»أمريكـــا«بأنـــه  ،»العـــامل اجلديـــد«ا كقـــوة بلـــذة االكتشـــاف، ووصـــف وصـــار صـــغرياً. ار
هــــذه األرض، أُعلنــــت نســــبتها إليــــه، أُلغــــي وجودهــــا » أمريكــــو فيسبوتشــــي«وطــــأت قــــدما األمــــريال األســــباين 

وأصــبحت عالقــة هــذه األرض، بكـل مــا فيهــا، أشــبه بعالقــة  ،»التســمية«وتارخيهـا الــذايت، وأُعلنــت ملكيتهــا بــ 
إّن . ال تُعـــرف هـــذه األرض إّال بعلـــم معـــّرف بذاتـــه» االكتشـــاف«وع بـــاجلنس يف الفلســـفة القدميـــة. فمنـــذ النـــ

ا تنطوي على ممارسة إقصاء فريد من نوعه. لقد انتسب هذا العامل، منـذ اللحظـة الـيت عرفـه فيهـا  التسمية بذا
اً بــالتعبري عــن اســرتاتيجية التمركــز الــيت الغــرب إىل الغــرب نفســه، وُأمخــل أصــله متامــا. أيكــون هــذا اإلجــراء إيــذان

ا ـــــدرج اآلخـــــرون يف نطـــــاق تصـــــورا ـــــاآلخرين، مبقـــــدار مـــــا ين ـــــك التســـــمية ؟ ســـــرتّتب عالقتهـــــا ب الواقـــــع، أّن تل
ا يف ذلــك شــأن أي اغتصــاب، غايتــُه كمــا يقــول تــودروف االســتحواذ  :االســتمالكية قــد ُعّمــدت بالــدم، شــأ

هـذا العمـاد حبـد ذاتـه أول مـا عـّربت بـه ».  يف تـاريخ اجلـنس البشـري اقرتاف أوسع إبادة«واإلخضاع، وذلك بـ
أوروبا عن وجهها احلديث لتأسيس هويتها. وتراجيديا اكتشاف أمريكا انطـوت علـى هـدف مـزدوج: اإلعـالن 
عـــن الـــذات الغربيـــة بـــالقوة، واكتشـــاف اآلخـــر بـــالعنف الـــذي مياثـــل االغتصـــاب، وكـــأن مثـــن الشـــطر األول مـــن 
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وكمــــا ازدوج هــــدف ».  ثريــــاً وخــــامالً «أن يكــــون الثــــاين. أظهــــرت الكشــــوفات ألوروبــــا عاملــــاً  اهلــــدف، ال بــــد
االكتشــاف، فقــد ازدوج هــدف االســتثمار، فقــد رافــق املستكشــفني بــاحثون عــن الــذهب، وحــاملون لإلجنيــل. 

».  اخلمــول الــوثين«لــك الفئــة األوىل غايتهــا نقــل الثــروة إىل أوروبــا، وغايــة الفئــة الثانيــة بــّث احليويــة الروحيــة يف ذ
ذهبـك يف مقابـل إهلـي. أعطـين الـدراهم وإليـك «وظهر تبادل غري متكافئ قوامه، كما يقول "رجيـيس دوبريـه": 

ـــب، ولكنـــين أُهـــدي للحـــق ومعلـــوم أن الكشـــوفات متـــت حتـــت غطـــاء ديـــين، فكولومبـــوس ».  املطلـــق، إنـــين أ
وأّن مـــا يفعلـــه هـــو ».  س وجملـــد الـــدين املســـيحيجملـــد الثـــالوث املقـــد«أن رحلتـــه ســـتكون » البابـــا«يكتـــب إىل 

نشـر اسـم الـرب املقـدس وإجنيلـه يف «وهدفـه  ،»جليـل ومـن شـأنه زيـادة جمـد ومنـو الـدين املسـيحي املقـدس«أمر
اســـتخدام مـــا ســـوف يـــتم كســـبه يف رّد الـــديار «ومجلـــة مـــا ينتظـــره كولومبـــوس مـــن ذلـــك هـــو ».  أرجـــاء الكـــون

إّن أخيـار الكـاثوليكيني فقـط هـم «خيـص الكـاثوليكيني بـاخلري الـوفري، قـائًال: و  ،»املقدسة إىل الكنيسة املقدسة
الــذين جيــب أن يكــون هلــم مــوطئ قــدم هنــا، مبــا أّن اهلــدف األول للمشــروع هــو دائمــاً نشــر الصــليب والعقيــدة 

ــــب مل يســــبق لــــه مثيــــل لثــــروات الــــبالد ».  املســــيحّية ولكــــن حتــــت هــــذا الغطــــاء كــــان يــــتم اســــتنزاف كامــــل و
االكتشـــاف إىل شـــعور جـــارف بـــالتفوق -كتشـــفة، الـــيت مل تلبـــث أن ُحّولـــت إىل مســـتعمرات. أفضـــى الفـــتح امل

والقوة، فالفاتح، سواء أكان مكتشفاً أم مقاتًال أم باحثاً عن الذهب أم راهبـاً وجـد نفسـه يف مواجهـة منظومـة 
ت مــن أجــل حتقيقهــا غــري مفهومــة مــن قــيم مغــايرة ملنظومــة القــيم الــيت حيملهــا. فكــّل األهــداف الــيت عــرب احمليطــا

أهايل البالد، كما يظهر ذلك جبالء يف عالقة الشعوب بالفاحتني يف كل مكان وصلوا إليـه، ومثـال ذلـك حالـة 
ـــا الربتغـــايل"دلبوكريك"خالل طوافـــه املتواصـــل حلـــوايل عشـــر ســـنوات يف ســـواحل  العـــداء املســـتحكم الـــيت قوبـــل 

ااجلزيرة العربية واليمن وعمان مث ا يـة يف االسـتقرار مبكـان مـا، فكـان ئلشـواطئ اهلنديـة، دون أن يـنجح بصـورة 
ـا مـن الفلفـل وغـريه،  األسطول الربتغايل هـو املكـان املفضـل لـه، يقطـع فيـه طـرق السـفن، ويسـتويل علـى محوال

ا إىل الربتغـال يف مطلـع القـرن السـادس عشـر، ويف الوقـت نفسـه يبـدي يف كـل حلظـة ت عّلقـا فيصادرها ويبعث 
بالقيم املسيحية اليت جعلتـه موجـودا يف هـذه األصـقاع لنشـر الفضـيلة وخدمـة الكنيسـة منبـع اخلـري األبـدي الـيت 
ينبغي أن تعم سلطتها العامل من أجـل تطهـريه مـن ذلـك العفـن الـوثين كمـا يرى"دلبـوكريك". وتنبثـق املفارقـة مـن 
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فــة والعنــف املبــالغ فيــه الــذي ميارســه "دلبــوكريك" التضــاد الــذي يســبب صــدمة بــني األخالقيــات املســيحية املعرو 
ضد املسلمني حيثما يراهم بامسها، كما يصور ذلك ابنه بـالتبّين يف السـجل اخلـاص والضـخم ألعمالـه الكاملـة 
يف الـــبالد الشـــرقية. واحلـــق فـــإّن االكتشـــافات اجلغرافيـــة وضـــعت وألول مـــرة منظومـــات القـــيم يف صـــراع مباشـــر. 

يا عن ومتّخض ر قيم وظهور أخرى، ومن وجهـة نظـر الفـاتح الغـريب، فإنـه بقوتـه وحضـارته وأهدافـه قـد ذلك ا
اخرتق سكون ذلك العامل اخلامل. ولكنه يف الوقت نفسه كان يقـوِّض نظـم العالقـات االجتماعيـة واألخالقيـة 

املقومـات اخلاصـة  واالقتصادية، دون أن يكون معنّياً بالنتائج اليت ترتّتب على كل ذلك. لقـد مت اإلجهـاز علـى
ألنـــه امتـــد  ؛بتلـــك الشـــعوب واجلماعـــات البشـــرية، وُأحلقـــت بنمـــوذج غـــريب أصـــبح يغـــّذي تلـــك املنـــاطق باحليـــاة

بنفــوذِه إىل أعماقهــا، وســيطر علــى املفاصــل الرئيســة فيهــا. كــان كــل شــيء يــرتبط بأوروبــا الــيت أصــبحت مركــز 
ــا. أمــا فيمــا خيــص  الثــورة العلميــة والفكريــة فــإن أوروبــا خرجــت مــن العصــر العــامل، والعــامل غــري األورويب حييــا 

ـــداً مـــن خـــالل الفـــن واألدب والفلســـفة والعلـــم. الوســـيط حينمـــا أظهـــرت األ نتلجنســـيا إىل الوجـــود حســـاً جدي
وبدأت الرؤى والتصورات اجلديدة تتعارض مع تلك املوروثة، واحنسـر نفـوذ الكنيسـة يف األوسـاط الثقافيـة عّمـا  

وأصــبح االتصــال باملاضــي اليونــاين والرومــاين حمكومــاً بعالقــة متحــررة مــن ســلطة التقاليــد كــان عليــه مــن قبــل، 
والكنيســة، مث تفّجــرت الثــورة العلميــة الــيت اســتبدلت بكثــري مــن املعتقــدات أخــرى جديــدة، وأصــبح العــامل جمــاًال 

دئ واضـحة وجليـة تفضـي بسلسـلة البنية الذهنية لألوروبيني ال ترتضي حقاً إّال مببـا«للممارسة العقلية الغربية فـ
وفكــرة الكونيــة، الداعيــة إىل عوملــة القــيم والثقافــات والعالقــات ».  اســتنتاجات إىل نتــائج تفــرض نفســها جبــالء

ا الــديين الــذي أشــاعته أحــالم العصــور الوســطى، وحــل حملــه مضــمون  االجتماعيــة، بــدأت تتخلــى عــن مضــمو
يرى ديكارت أّن البنـاء العلمـي الـذي تشـّيده أوروبـا مـن أجـل عقلي وعلمي يهدف إىل السيطرة على العامل. و 

ا وحدها  ؛العامل كافة، ومنفعة التفلسف هلا أمهية كبرية   ».  متيزنا من األقوام املتوحشني واهلمجّيني«أل
حيويــة «صــار الغــرب مصــدرا ملدنيــة جديــدة، فيمــا وســم العــامل اآلخــر بــالتوحش واهلمجيــة، وأصــبح القــول بـــ

أّن أوروبـا هـي مـا تغـّري «تؤكد يف القـرن الثـامن عشـر» أكادميية علوم باريس«شائعاً، فـ» مخول العامل«و» أوروبا
ثنائيــة جديــدة حتــل حمــل ثنائيــات ».  كــل أجــزاء العــامل األخــرى هــي يف اجلمــود«و» ومــا يتغــّري بتقــدم معارفنــا
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لكفــر، ومــن قبــل كــان الرومــان تناســلت مــن بعضــها قبــل ذلــك: يف العصــور الوســطى كــان اإلميــان يوضــع قبالــة ا
  يوضعون مقابل الربابرة. وجاء اآلن دور ثنائية احليوية واخلمول، والتمدن والتوحش. 

آســيا هــي «يعــّرب أحــد الرحالــة يف القــرن التاســع عشــر عــن هــذه الفكــرة بقولــه إنــه يف آســيا ال شــيء يتغــّري 
وحيـة وعالمـة مميـزة للمتحضـرين، يؤكـد هيغـل وأصـبحت الثقافـة ممارسـة ر » اجلمود، أوروبا بـالعكس، تغـّري دائـم

يف أوساط املتمدنني يسعى اإلنسان إىل إعالء قيمته بالثقافة الروحية، وذلك ألن تغريات «هذه الفكرة بقوله: 
».  الشــكل والســلوك وســائر املظــاهر اخلارجيــة ال تكــون مــن نتــاج الثقافــة الروحيــة إّال لــدى املتمــدنني وحــدهم

كريـة واألدبيـة بالثنائيـات الضـدية: املـدين يف تعـارض مـع اهلمجـي، اإلهلـي يف تعـارض مـع وحتتشد النتاجات الف
الطبيعـــي، الروحـــي يف تعـــارض مـــع احلســـي، وهـــي تســـتعيد مجيعهـــا روح الثنائيـــات الضـــدية املرتســـبة يف املخيـــال 

  والعقل على حد سواء، واملتأصلة يف الثقافة والتصورات العامة. 
نــاً ثقافيــاً، وحيثمــا شــاعت نظمهــا الفكريــة والسياســية واالقتصــادية تكــون أوروبــا. بــرزت أوروبــا بوصــفها مكوِّ 

ويبــدو وكــأن الفكـــرة الرومانيــة يُعــاد إنتاجهـــا مــرة ثانيـــة، فقــد اختــزل العـــامل حضــارياً لكــي ينطـــوي حتــت مشـــول 
أوروبـا. وهـذا أوروبا. فالفتح والكشف والتبشري واالحـتالل كـان ينـتظم يف سـياق فكـرة واحـدة هـي: بنـاء هويـة 

ر ذلـــك فاختزاهلـــا إىل أمنـــاط معيقـــة عـــذالبنـــاء يلـــزم اإلجهـــاز علـــى املكوِّنـــات احلضـــارية القائمـــة يف العـــامل، وإذا ت
ـــدف إىل وحـــدة اإلنســـان والتـــاريخ، وحســـب مونتســـكيو، فـــإّن  أوروبـــا مل تعـــد ســـوى أمـــة «لعالقـــات جديـــدة 

الصـادر يف عـام » تريفـو«فقـاموس  ،»األمـة«هـذه ونشر الدين املسـيحي يقـّوي روابـط » مؤلفة من أمم عديدة
أوروبا أصغر قارات العـامل، لكـن هلـا علـى األجـزاء األخـرى مزايـا كثـرية: املزيـة الرئيسـة هـي: «يقول إّن  1771

الــدين احلقيقـــي الـــذي حفظتــه علـــى النحـــو األفضــل والـــذي تنشـــره بشــكل رئـــيس منـــذ قــرنني يف أجـــزاء الكـــون 
ايــة القـــرن الثـــامن » جوكـــور«يكتــب » داملبـــري«و» ديـــدرو«يت أشـــرف عليهــا ويف املوســـوعة الــ».  األخــرى يف 

ــا  ،»أوروبــا«عشــر معّرفــاً  ة إّال إىل ســعادة البشــرية«بأ ».  تفــرض نفســها باملســيحية الــيت ال متيــل أخالقهــا اخلــريِّ
شـطره األمثـن  أوروبا هي اجلزء األعظم بالدين املسيحي الذي أصـبحت«يؤكد أن » المارتنري«وقبل ذلك كان 
اليت أشرنا إليها، واليت اعتربت أمنوذجا للتنـوير العقلـي، تعـدد فضـائل أوروبـا، » املوسوعة«و».  ونوعاً ما مورده
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األوروبيــون هــم «فتُنضَّــد هلــم اخلصــائص اآلتيــة: ».  تريفــو«أمــا األوروبيــون يف قــاموس  ،»املســيحية«وختتتمهــا بـــ
ـــّذباً، األكثـــر متـــدّ  ناً، واألحســـن ُصـــنعاً. يبـــّزون مجيـــع شـــعوب ســـائر العـــامل يف العلـــوم شـــعوب األرض األكثـــر 

ـم أكثـر بسـالة، أكثـر فطنـة،  والفنون... يف التجارة، يف املالحة، يف احلرب، يف الفضائل العسكرية واملدنيـة، إ
  ».  أكثر كرماً، كثر نعومة، أكـثر اجتماعية، وأكثـر إنسانية

ســـتفرض » أوروبـــا مركـــز العـــامل«ومشوليتهـــا، وفكـــرة » متداديـــة أوروبـــاا«وفكـــرة » الســـمو األورويب«إّن فكـــرة 
» السـيد املعطـاء«و» الوسيط للتقدم الكـوين«نفسها يف القرن الثامن عشر. حبيث تصبح أوروبا حسب دوفيز 

ـــدف إليـــه احلضـــارة » معتمـــداً عليهـــا سياســـياً وتكنولوجيـــاً «الـــذي ينبغـــي علـــى العـــامل أن يكـــون  ذلـــك أّن مـــا 
مجع العامل اإلنساين كله يف جمتمع كبري واحد، والسيطرة علـى كـل شـيء فـوق «، كما يذهب توينيب هو الغربية

  ».  هذه األرض، ويف البحار واألجواء، اليت ستصل إليها اإلنسانية عن طريق التقنية الغربية احلديثة
علــى نفســه، الــذي تضــافرت إذن منــذ بدايــة القــرن الســادس عشــر مقومــات ظهــور الغــرب احلــديث املتمركــز 

سعى إىل جتاوز تناقضاته، بإعالن ضمين ومن طرف واحد: اعتبار العامل بأمجعه ميداناً لالستثمار االقتصـادي 
ــــ  خـــارج » العـــامل القـــدمي«والفكـــري والسياســـي. اقتضـــى هـــذا اهلـــدف الســـيطرة علـــى معظـــم مـــا كـــان يعـــرف ب

ا وقيمهــا، وإعــالن وإحلاقهــا بأوروبــا بــا ،»عــوامل جديــدة«والكشــف عــن ».  القــارة« لقوة، وجتاهــل خصوصــيا
ــا طبقــاً لطقــوس كنســية. وال غرابــة أن خيلــع كولومبــوس علــى املــدن الــيت  » العــامل اجلديــد«يف » اكتشــفها«والد

تسـميات مثــل: سـان ســلفادور، وسـانتا ماريــا، أو اقتــداء مبلـوك الــبالط اإلسـباين وأمرياتــه مثـل إيــزابيال، وفرنانــدا 
ــا وجوانـا. مسـتعيناً  ـا، معلنـاً أ بكـل املـوروث الـديين والـزمين إلضـفاء أمسـاء جديــدة علـى كـل املنـاطق الـيت ميـر 

ا ُمنحت األمساء الصحيحة املعربة عنها، وكذلك فعل "دلبـوكريك" يف  ؛من أمالك الكنيسة وامللك اإلسباين أل
ربيـون، أُعلنـوا أّن اهلـدف هـو وحيثمـا وصـلت الغ».  إطالق األمسـاء علـى األشـياء يسـاوي امتالكهـا«الشرق. فـ

مثلــث الوجــوه: » الرجــل األبــيض«يف ســياق التــاريخ اإلنســاين احليــوي. وظهــرت رســالة » العــامل اخلامــل«إدراج 
  الفاتح املسلح، واملبشر الديين، والباحث عن الثروة. 
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 األدب الروائـي ترتّبت عالقـات األورويب بغـريه يف ضـوء عالقـة جديـدة. هـي عالقـة املتبـوع بالتـابع. وقـد عـّرب 
» كــروزو«إذ يقــوم  ،»روبنســن كــروزو«يف روايتــه » دانيــال ديفــو«رمزيــاً عــن هــذه العالقــة امللتبســة علــى لســان 

امللــّون: التفكــري والفهــم والســلوك، ليوفّــق يف خدمتــه، خدمــة الرجــل األبــيض. وإذا » فرايــدي«األبــيض، بتعلــيم 
ــا. جنــد أّن العالقــة بينهمــا كمتبــوع وتــابع تقــوم علــى وضــعت تلــك العالقــة حتــت النظــر العقلــي لتحليــل مكوِّ  نا

قيم سلوكية. أي أّن األبيض يلقـن امللـّون: الـدين والعقـل واألخـالق. إّن و  قيم فكريةو  الركائز اآلتية: قيم روحية
ــا ذاتــه، ــا، أمــا التــابع فيتلقاهــا ال لكــي حيقــق  ــذه القــيم، كغطــاء خمفــف لواقعــة التبعيــة ذا وإمنــا  املتبــوع يبشــر 

ا سيده، ويكون ماهراً يف التعبري عن والئه وطاعته.    ليخدم 
الكلمـــة األوىل الـــيت يتعلمهـــا التـــابع مـــن املتبـــوع هـــي"نعم" بلغـــة الســـيد. الطاعـــة أوال. إّن التبعيَّـــة تعـــين تفـــوق 

مــا خطــرية حتجــب معرفــة اآلخــر، بقــدر (تراتبّيــة) طــرف علــى آخــر، وهــي تــنظم العالقــات بنــاء علــى هرياركيــة 
  حتجب معرفة الذات على حقيقتها. 

  . أصول التمركز اإلسالمي3
(يقصــــد باملرويــــات كـــل تعبــــري يقــــوم بوظيفـــة متثيليــــة للمرجعيــــات  إّن العـــودة إىل مرويــــات الثقافــــة اإلســـالمية
وخباصــة اجلغرافيــة والتارخييــة والدينيــة والتخيليــة، وكتــب الــرحالت،  الثقافيــة والعرقيــة، بغــض النظــر عــن الصــيغة)

طوال القرون الوسطى تبني جبالء أن صورة اآلخـر مشّوشـة، ومرّكبـة بدرجـة كبـرية مـن التشـويه الـذي حييـل علـى 
أن املخيال اإلسالمي املعّرب رمزيـا ومتثيليـا عـن تصـور املسـلمني للعـامل، قـد أنـتج صـورا تبخيسـية لآلخـر. فالعـامل 

بعيـــد عـــن احلـــق، وهـــو بانتظـــار عقيـــدة  غفـــل، مـــبهم، -كمـــا قامـــت تلـــك املرويـــات بتمثيلـــه- خـــارج اإلســـالم
صــحيحة إلنقــاذه مــن ضــالله، وال ختفــى التحّيــزات اخلاصــة بــذلك التمثيــل، فهــي مكشــوفة وواضــحة، وكانــت 
صــورة اآلخــر الدونيــة مثــار قبــول واحتفــاء يف كثــري مــن األحيــان لــدى املــؤرخني واجلغــرافيني، ومل جيــر نقــد معّمــق 

اهزة لآلخــر. كشــف صــورة اآلخـــر يف أعــني املســلمني، خــالل القـــرون هلــا، وال كشــف التنميطــات الثقافيــة اجلـــ
(هنالـك اخــتالف حـول الداللــة الزمنيـة هلــذا املفهـوم بــني املـؤرخني حبســب األمـم والثقافــات، كمـا هــو  الوسـطى

معــروف) ال يــراد منــه ســوى تفريــغ األوهــام املســتبدة بنــا، والتأكيــد علــى ضــرورة النظــر إىل املاضــي، وصــورته يف 
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ننــا، نظــرة تســتبعد أيــة إمكانيــة إلغفــال التــدرج التــارخيي الطبيعــي لألمــم، وهــو يســهم، كمــا نــرى، يف وضــع أذها
مسافة نقدية متكن من كشف اخنراط فهمنـا التقليـدي يف عمـل خطـري، وهـو يريـد أال نظـل أسـرى التطـابق مـع 

خـر تضـي النظـر للـذات واآلإمنـا التفكـري يف نـوع مـن االخـتالف، وهـذا االخـتالف يق ،صور بعينها مـن املاضـي
بعيدا عن التحّيزات األيديولوجية اجلاهزة. فاملركزيات تصاغ استنادا إىل نوع من التمثيـل الـذي تقدمـه املرويـات 

(الدينية واألدبية والتارخيية واجلغرافية والفلسفية واألنثروبولوجية) للـذات املعتصـمة بـوهم النقـاء الكامـل،  الثقافية
دونية الدائمة، فالتمركز هـو نـوع مـن التعلـق بتصـّور مـزدوج عـن الـذات واآلخـر، تصـّور يقـوم واآلخر املدّنس بال

يتشـــّكل عـــرب الـــزمن بنـــاء علـــى تـــرداف متواصـــل ومتماثـــل ملرويـــات تلـــوح فيهـــا  ،علـــى التمـــايز والرتاتـــب والتعـــايل
  بوضوح صورة انتقيت بدقة ملواجهة ضغوط كثرية. 

"دار اإلسالم" وهذا يتسبب يف نشأة وضـع آخـر،  د بدأ حيل حمليالحظ أن مصطلح "العامل اإلسالمي" ق
دام قــد ُغطــي هــذا  "العــوامل األخــرى"، فمــا وهــو التفكــري يف البحــث عــن املصــطلح الــذي ميكــن إطالقــه علــى

العامل بغطاء ديين، فما الذي مينع من خلـع أغطيـة مماثلـة علـى العـوامل األخـرى الـيت تشـرتك بالعقائـد والثقافـات 
ـا الـيت كانـت اللـب املكـّون واللغات ؟ إىل ذلك فاملصطلح اجلديـد إمنـا هـو تشـكيل رمـزي لـه القيمـة الثقافيـة ذا

ميكن أن يُعّبأ بغري األبعاد الثقافية. ومادام التفكـري يف (األنـا) يـتّم  للمصطلح القدمي، فشأن هذا شأن ذاك، ال
خـر) املختلـف. ولكـن هـل ميكـن أن نكـون آليف ضوء سّلم حمكم من القيم الدينية، فمـن الطبيعـي أن يظهـر (ا

"العــــامل اإلســــالمي"؟ الواقــــع ينبغــــي التحّســــب أيضــــا عنــــد اســــتخدام هــــذا  أكثــــر دقــــة لــــو اســــتخدمنا مصــــطلح
املصــطلح ؛ فهــذا الوصــف يشــوبه نــوع مــن عــدم الدقّــة مــن جهــة، والتعمــيم مــن جهــة أخــرى. فهــو ال يأخــذ يف 

يت اســـتوطنها املســـلمون كأغلبيـــة، أو شـــكّلوا يف بعضـــها أقليـــات االعتبـــار مـــا متـــور بـــه هـــذه املنـــاطق الشاســـعة الـــ
  ضخمة، هلا خصوصيات عرقية، ولغوية، وتارخيية. 

حقبــة تارخييــة، أو منطقــة  ومل يكــن املســار التــارخيي لإلســالم خاضــعا بصــورة كاملــة لفهــم جمموعــة عرقيــة، أو
األعراق واألقاليم، والثقافات. وهـذا الوصـف يزال متصفا بتنوّع ممّيز حبسب  والهذا املسار  كانفقد  جغرافية. 

لن يُنقصه يف شئ، إمنا يضفي عليه حيوية ألنه يسـتجيب للبنيـة االجتماعيـة اخلاصـة بـاملؤمنني بـه كنسـق ثقـايف 
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وعقائــدي، ويتفاعــل معهــا، مبــا يظهــر إســالما متنوعــا. لقــد بُــذل جهــد كبــري للحفــاظ علــى وحــدة دار اإلســالم 
التحــّديات اخلارجيــة والداخليــة يف حماولــة لبلــوغ أكــرب درجــة ممكنــة مــن الوحــدة  خــالل القــرون الوســطى بوجــه

الّ بعـد التفّكـك السياسـي الـذي حلـق بتلـك الـدار، وخـالل ذلـك وقـع إالدينية والثقافية، لكـّن ذلـك مل يتحّقـق 
مية يف تفاعـــل واســـع املـــدى بـــني شـــعوب تنتمـــي إىل أرومـــات وثقافـــات وتقاليـــد خمتلفـــة، وبـــرزت الثقافـــة اإلســـال

  القرون الوسطى إىل الوجود من خالل عملية التفاعل هذه، بل كادت تكون يف احلقيقة نتيجة هلا. 
لــيس مــن احلكمــة اآلن النظــر إىل واقــع (دار اإلســالم) كمــا كــان ينظــر إليهــا حينمــا كانــت قائمــة بالفعـــل؛ 

جتنـب تكـريس املصـطلح للتعبـري عـن ولكن من املهم التأكيد على خاصـية الوحـدة املتنوعـة بشـريا وثقافيـا هلـا، و 
داللة رغبوية كامنة يف الوعي اإلسالمي املعاصر الذي يواجه حتّديات حقيقيـة، فينظـر إىل املاضـي نظـرة شـفافة 
تستبعد اخلصوصيات اليت أضفت على اإلسالم الثقـايف أبعـادا خصـبة يف كـل مكـان وصـل إليـه. مـن الصـحيح 

وم دار اإلســالم كــان يتأّكــد وجــوده مــن كونــه عاملــا واســعا يشــرتك يف أن اإلســالم كــان عقيــدة دينيــة، لكــّن مفهــ
ميتثـــل لوحـــدة سياســـية ودينيـــة مطلقـــة. وكـــان هـــذا معروفـــا عنـــد ِمــــمَّا تصـــورات ثقافيـــة وأخالقيـــة متقاربـــة أكثـــر 

القدماء، وجـرى التعامـل معـه كحقيقـة واقعـة. نريـد مـن كـل هـذا التأكيـد علـى أن العـامل كمجـال ثقـايف سـيبقى 
-ارا للمنازعة واملدافعة، وقد تأخـذ املنازعـة أشـكاال، وتنـتظم يف أهـداف، لكنهـا تسـتعني بـاملكون الثقـايفمضم

زلنـــا بعــدين عـــن تصــور حقيقـــي ميــارس وظيفـــة فاعلــة يف دمـــج  العقائــدي كمنّشــط يف صـــراعها مــع اآلخـــر. مــا
األمـر قائمــا فلــيس مثــة إمكانيــة دام  التكوينـات الثقافيــة داخــل أطــر تفاعليـة، تســتبدل باملســاجالت احلــوار. ومــا

ا الثقافيـــة والدينيـــة ائيـــا مـــن التســـميات الـــيت حتمـــل معهـــا مســـتندا "دار اإلســـالم" ـكـــ  ،حقيقيـــة للـــتخّلص اآلن 
"الغــــرب" وحــــىت "دار احلــــرب" فاملفــــاهيم والتســــميات تعــــّرب عــــن حقيقيــــة ظــــاهرة أو  أو أو"العــــامل اإلســــالمي"

ـا القدميـة. املفـاهيم الـيت توّجـه األفكـار هلـا ُسـنن تطـور مضمرة، ولكن من املفيد التنبيه إىل ضـ رورة تفريـغ دالال
ا. وال دف إىل تعديل الدالالت املوروثة فيها.  خاصة  ا، إمنا    يراد استخدامنا لبعضها موافقة لدالال

يم اآلن إىل ذلـــك اجملـــال الشـــعوري الـــذي ترتاســـل فيـــه منظومـــة مـــن القـــ "العـــامل اإلســـالمي" يشـــري مصـــطلح
الروحية واألخالقية والعقائدية اليت انبثقت عـن القـرآن، وعـّززت بفهـم املسـلمني لطبيعـة الرسـالة الـيت يتضـمنها، 
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وهـــو تراســـل يتجـــاوز االنتمـــاءات العرقيـــة والثقافيـــة واجلغرافيـــة، ولكنـــه ال يهملهـــا وال يتقـــاطع معهـــا، ذلـــك أن 
فهما انتماءان ال تعارض بينهما يف املنظومات  ،قيدةاإلسالم مل يضع أية شروط حمددة للتوفيق بني العرق والع

الدينيــة، يتوازيــان ويلتقيــان ويتماســان دون أن يلغــي أي منهمــا اآلخــر، وهــذا األمــر بذاتــه هــو الــذي يظهــر إىل 
الوجود إسالماً متعدد األبعاد، يتم تلقيه وإنتاجـه والتفكـري بـه طبقـاً للخصوصـيات الثقافيـة واالجتماعيـة، لكـن 

كمنظومة قيم روحية وعقائدية عامة ينتظم يف نسق واحد شامل، فهو يضم هذه التصورات، ويهضم   اإلسالم
االختالفــات واخلصــائص الثانويــة، وذلــك أمــر شــائع يفرضــه واقــع حــال املســلمني املتصــلني بــأعراقهم الكثــرية، 

احلقيقـة دفعـت حممـد أركـون واملنتمني إىل هويات ثقافية متعـددة، داخـل إطـار الثقافـة اإلسـالمية العامـة. وهـذه 
ألن حيـــتج علـــى برنـــارد لـــويس الـــذي يســـتخدم يف كتبـــه مصـــطلح "العـــامل اإلســـالمي". ومـــؤدى اعـــرتاض أركـــون 
يتمثــل يف أن هــذا املصــطلح إمنــا هــو مفهــوم مشــويل وضــبايب يغطــي حتتــه عــدداً كبــرياً مــن اجملتمعــات واجملموعــات 

ــا مــن البشــرية املختلفــة. وهــذه الفئــات واجملتمعــات شــديد ة التنــوع واالبتعــاد عــن بعضــها يف الزمــان واملكــان. إ
وبالتـايل يصـعب اسـتخدامه  ،التباعد واالختالف حبيث أن مفهوم "العامل اإلسـالمي" يفقـد كـل فعاليـة حقيقيـة

  دون أخذ احتياطات كثرية. 
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ر من اآلثار املباشـرة الـيت ترتكهـا عليهـا الثقافـة املتمركـزة علـى نفسـها، وقـد كانـت يصعب ختليص صورة اآلخ
املركزية اإلسـالمية، ممثلـة بـدار اإلسـالم، ونظامهـا القيمـي املعيـاري، هـي املوّجـه األكثـر فاعليـة يف صـوغ مالمـح 

ــا عــن رغبــة يف تفخــيم األنــا  الثقافيــة األمــر الــذي تلــك الصــورة، وهــي يف عمومهــا صــور رغبويــة تتــأّدى مكونا
يقـــود إىل خفـــض قيمـــة اآلخـــر. كـــان هـــذا التصـــور كامنـــا يف صـــلب احلضـــارات القدميـــة والوســـيطة، ومل تـــتمّكن 

زال فاعال يف توجيه املواقف واألحكـام، وحتديـد طبيعـة  احلضارات احلديثة من التخّلص منه بصورة تامة، إذ ما
ـــا اجملتمعـــات إىل غريهـــا؛  ذلـــك أن العصـــر احلـــديث مل يفلـــح يف الـــتخّلص مـــن مـــؤثرات املنظـــورات الـــيت تنظـــر 

وهو يف كثري من احلاالت يعيد بعث الصور واألحكام القدمية اليت كّونتهـا ظـروف تارخييـة  ،املاضي، كما ينبغي
خمتلفـــة، فيبـــين عليهـــا مواقـــف يرغـــب فيهـــا، وحيتـــاج إليهـــا يف نزاعاتـــه ذات األوجـــه املتعـــددة، وعلـــى حنـــو خـــاص 
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ات الثقافيــة. ولــئن ذوبــت نزعــات احلداثــة والعوملــة بعــض التخــوم الرمزيــة الفاصــلة بــني التجمعــات نزاعــات اهلويــ
ـإالقومية والعقائدية، وفّكت االحنباس التقليدي املتـوارث فيهـا، ف ا بـذرت خالفـا جديـدا متثلـه مفـاهيم التمركـز ّ

-أخــرى املفــاهيم التناقضــية والتفــوق والتفكــري بســيطرة منــوذج ثقــايف علــى حســاب آخــر، وهــو أمــر نّشــط مــرة
السجالية الـيت ختّمـرت يف طيّـات القـرون الوسـطى، وصـارت تُبعـث اليـوم بصـورة إشـكاليات اهلويـة واخلصوصـية 

العقائديـــة، وهـــي -واألصـــالة. وينبغـــي التأكيـــد علـــى أمـــر يكـــاد يصـــبح قانونـــا ثقافيـــا، وهـــو أن البطانـــة الشـــعورية
التخيّـل واالعتقـاد واللغـة والتفكـري واالنتمـاءات والتطلعـات، تؤلّـف تشكيل متنوّع من جتارب املاضي والتـاريخ و 

ــا، أقــول إن تلــك البطانــة املرّكبــة تعمــل علــى جــذب التجمعــات  جــوهر الرأمســال الرمــزي للتجّمعــات املتشــاركة 
ــا إىل قضــايا حساســة وشــائكة هلــا صــلة بوجودهــا، وقيمهــا، وآماهلــا، ــا إىل بعضــها، وتــدفع   البشــرية اخلاصــة 

نبعــاث جمــددا يف حالــة وقــد ترتاجــع فاعليتهــا التأثرييــة يف حقبــة بســب ضــمور فاعليــة عناصــرها، لكنهــا قابلــة لال
التحــّديات والتطّلعــات احلضــارية الكــربى. وال ُيســتبعد أن تُغــّذى مبفــاهيم جديــدة تــدرج فيهــا مــن أجــل موافقــة 

  العصر الذي تتجّدد فيه. 
املاضـي الـذي يصـبح حضـوره ملّحـا حينمـا تشـرف اجملتمعـات علـى  وهذا هو الذي يبعث التفكري ثانيـة يف 

ا عـــن نفســـها وعـــن غريهـــا. ينبثـــق تفكـــري ملـــح باملاضـــي  ـــا وتصـــورا حـــاالت تغيـــري جذريـــة يف قيمهـــا وأخالقيا
مـا بسـبب خماضـات تغيـري داخلـي أو بفعـل مـؤثرات إ ،حينما يكون احلاضر مشّوشا، وعلى عتبة حتوالت كبـرية

  خارجية. 
جملتمعات اإلسالمية حاليـاً ازدواجـاً خطـرياً ختـتلط فيـه قـيم روحيـة وقـيم ماديـة، ومل تفلـح أبـداً يف فـك تعيش ا

وقد آلت  ،االشتباك بني االثنني على أسس عقلية واضحة. فالقيم األوىل حبيسة النصوص املقّدسة وحواشيها
ضــي، أمــا القــيم الثانيــة فقــد غــزت احليــاة إىل منــوذج أخالقــي متعــال ميــارس نفــوذاً يوّجــه احلاضــر انطالقــاً مــن املا

بشــــىت جوانبهــــا، باعتبارهــــا إفــــرازات مباشــــرة لــــنمط العالقــــات االجتماعيــــة والسياســــية واالقتصــــادية يف العصــــر 
احلــــديث، وبالتحديــــد بفعــــل املــــؤثر الغــــريب. وهكــــذا فقــــد اصــــطدمت وتــــداخلت مجلــــة مــــن القــــيم املختلفــــة يف 

ـــا ووظائفهـــا، فلـــم تعـــد تلـــك اجمل تمعـــات قـــادرة ال علـــى الـــدخول إىل قلـــب احلداثـــة وال االنفصـــال عـــن مرجعيا
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املاضــــي. هنــــاك زمنــــان حيمــــالن قيمــــاً ثقافيــــة خمتلفــــة يتواجهــــان يف وســــط هــــذا العــــامل الكثيــــف بشــــرياً: العــــامل 
ّية (بوصفه منظومة ثقافية) الذي مل تستطع شعوبه أن تنجز فهماً تارخيياً متدّرجاً ومطّوراً للقيم النص اإلسالمي

الدينّية، مبا ميّكنها من إدراج تلك القيم يف صلب السلوك االجتماعي والسياسي واالقتصـادي، ومل تسـتطع يف 
ـا مل  الوقت نفسه هضـم كشـوفات العصـر احلـديث يف كـل مـا يتصـل باحليـاة واملشـاركة فيهـا. وبعبـارة أخـرى فإ

أيضــاً مــن أن تتكّيــف مــع احلضــارة احلديثــة تــتمّكن مــن إعــادة إنتــاج ماضــيها مبــا يوافــق حاضــرها، ومل تــتمّكن 
املنبثقة أساساً من الغرب، وعلى هذا فقد انشطرت بني قيم متعاليـة وقـيم غربيـة، وحينمـا دفعهـا سـؤال احلداثـة 
إىل خــانق ضــيق، طرحــت قضــية اهلويــة، كقضــية إشــكالية متداخلــة األوجــه. فالقــائلون باهلويــة التقليديــة املميــزة 

 ،ســالم تقــوم علــى فهــم مدرســي ضــّيق لــه يعــىن بــالطقوس واألزيــاء والتمــايز بــني اجلنســنيقــّدموا قــراءة هّشــة لإل
واحلالل واحلرام والطهارة والتكفري والتحرمي، والتأثيم الدائم للنفس، وحجـب فعاليـة العقـل اجملتهـد، والـذعر مـن 

ـا طبقـا حلاجـات التحديث يف كل شيء، وإخضاع الكون والبشر جلملة من األحكام، اليت يسـهل التالعـب 
ومصـــــاحل معينـــــة، وإنتـــــاج أيـــــديولوجيا اســـــتعالئية متعّصـــــبة ال تأخـــــذ يف االعتبـــــار اللحظـــــة التارخييـــــة للشـــــعوب 
اإلسالمية، وال العامل املعاصـر، وال تلتفـت إىل قضـايا اخلصوصـيات الثقافيـة والدينيـة والعرقيـة لألقليـات، وسـعوا 

قبة األوىل من تاريخ اإلسالم، منـوذج يقـوم علـى رؤيـة تقديسـية إىل بعث منوذج أنتجته تصورات متأّخرة عن احل
لألنا وإقصاء لآلخر، حيبس اإلسالم يف قفص ذهيب، دون أن يسمح له بالتحّرر من سـطوة املاضـي، وينخـرط 
ـا كنسـق ثقـايف يقـر بـالتنوع  يف التفاعل احلقيقي مع احلاضر. وحجبوا عن اإلسالم القـيم الكـربى الـيت اتصـف 

د، وحيــّث علــى التغيــري والتجديــد.. وهنــا ســوف يصــطدم هــؤالء حبقيقــة ال ميكــن تــذويبها، وهــي: أنــه واالجتهــا
ليس من الصعب فقط استدعاء منوذج أنتجته سجاالت القرون الوسطى وفروضها وتعميمه على احلاضر، إمنا 

علـى التمـايز املـذهيب، من املستحيل تطبيق فهم خمتزل وهامشي لإلسـالم، أنتجتـه العصـور املتـأّخرة، فهـم يقـوم 
وتســويغ طاعتهــا، والتكفــري، ونبــذ االجتهــاد،  ،والتعــارض الطــائفي، واالنغــالق علــى الــذات، وتبجيــل الســلطة

وجتهيـــل النـــاس حبقيقـــة أحـــواهلم االجتماعيـــة، كـــل هـــذا ضـــمن منـــط مـــن احليـــاة والتفاعـــل واملصـــاحل والعالقـــات 
إبَّان تلك احلقبة اليت يفرتض أن النموذج املطلوب قد ظهـر االجتماعية اليت تكاد ختتلف كلياً عما كان شائعاً 
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فيها. ليست هذه وحدها هي العقبة الكـأداء، إمنـا ترافقهـا أخـرى ال تقـل أمهيـة، وهـي أنـه ال ميكـن تبـّين منـوذج 
 ويف ،جملّرد الرغبة فيه، فذلك أدخل بباب احملاالت، فـال بـد مـن كفـاءة وتنـوع يفيـان باحلاجـات املتكـاثرة للنـاس

مجيــع األحــوال ال ميكــن تطبيــق أي منــوذج مســتعار مــن املاضــي الســتيعاب احلاضــر، فــاألحرى اشــتقاق منــوذج 
ويتجـّدد بتجـّدده،  ،حي ومرن وواسـع ومتنـوع وكـفء مـن احلاضـر نفسـه، يأخـذ يف االعتبـار كـل أوجـه احلاضـر

ــــه يوصــــل إىل احلقيقــــة املط ــــّدعي اليقــــني، وال يــــزعم أن لقــــة، ويتفاعــــل دائمــــاً مــــع وال ينغلــــق علــــى نفســــه، وال ي
املســـتجّدات الداخليـــة، ويتنـــاغم مـــع حركـــة التـــاريخ بشـــكل عـــام. ويكـــون جريئـــاً يف احلـــوار مـــع نفســـه وغـــريه، 
ويتجّنــب االحنبــاس داخــل قمقــم مغلــق، ويــرتك لــآلراء واالجتهــادات والــرؤى أن تتفاعــل فيمــا بينهــا، وال يّتكــئ 

نفسـه كنمـوذج مفتـوح يُثـرى باالقرتاحـات واملمارسـات، ويفـّك  واملنطقيـة، إمنـا يقـّدم كالميـةعلى السـجاالت ال
نفسه من األقـواس الـيت تقيّـده، فـال يـّدعي أنـه يقـّدم اخلـالص، وال يعـد بالّنجـاة الكاملـة. أمـا القـائلون باحتـذاء 

لغـرب الغرب، واستعارة حداثته، واالندماج بعـامل ميـور بالكشـوفات العلميـة والفكريـة واالقتصـادية، باعتبـار أن ا
استكمل حلقة التحـديث األساسـية، وأجنـز التطـّور يف معظـم جمـاالت احليـاة العمليـة، وَضـمن لإلنسـان حقوقـه  
كفــرد وكمــواطن وكفاعــل اجتمــاعي، ورّســخ ســنناً قانونيــة وحقوقيــة واجتماعيــة حتــول دون إحلــاق ضــرر مقصــود 

م يتخّطون حقيقة ال ختفى،  وهي: أن النموذج الغريب توّلد من نسـق وعام باجملتمع والفرد على حّد سواء، فإ
شــّتق مــن حالــة اثقــايف خــاص، وأنــه نتيجــة لــتمّخض شــهده الغــرب منــذ القــرن الســادس عشــر املــيالدي، وأنــه 

ألنــه مّتصــل بــه اتصــال اجلنــني بــالرحم. وقــد تطــور  ؛الغــرب اخلاصــة، وتكمــن كفاءتــه يف أنــه زبــدة ذلــك الواقــع
ت من أجل تعميمه ليشمل العامل، بكل الصيغ املمكنة، ولكّن ركائزه استجابة لواقع الغرب الذي جتري حماوال

األساسية مبنية على وفق اخلصوصيات الثقافيـة والسياسـية واالجتماعيـة والتارخييـة الغربيـة. وتكمـن الصـعوبة يف 
ع مجلـة تقليده وحماكاته، ناهيك عن نقله وتبّنيه. وبافرتاض إمكانية ذلك، فإنه سيكون يف نوع من التعـارض مـ

  القيم املوروثة اليت أشرنا إليها. 
واحلقيقـة فــإّن التــوّترات القائمــة يف العــامل اإلســالمي حاليــاً، يّتصــل كثــري منهــا بالصــدامات الظــاهرة والضــمنية 
بـــني النمـــوذجني اللـــذين ذكرنامهـــا. يف النهايـــة ال ميكـــن جتريـــد منـــوذج مـــن خصائصـــه الذاتيـــة وفرضـــه علـــى حالـــة 
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أم منوذجــاً غربيــاً مســتعاراً مــن اآلخــر. الواقــع يفــرض  ،منوذجــاً دينّيــا مســتدعى مــن املاضــيســواء أكــان  ،خمتلفــة
ــــه التقــــاطع مــــع النمــــاذج األخــــرى، إمنــــا التفاعــــل معهــــا. ولكــــن ُتشــــرتط  ــــذي ال ُيشــــرتط في منوذجــــه اخلــــاص ال

  خصوصيته واختالفه. 
ميكـن ختطّيهـا بـأي شـكل مـن  ينطوي الكـالم عـن احلداثـة بالنسـبة للمجتمعـات اإلسـالمية، علـى مفارقـة ال

ــا متصــلة بسلســلة مــن التطّلعــات احلاملــة اخلاصــة بالتحــديث مــن جهــة، وبسلســلة مضــادة مــن  ؛األشــكال أل
وقـــد أصـــبح معروفـــا أن احلداثـــة الغربيـــة قـــد أجنـــزت كثـــريا مـــن . اإلخفاقـــات احلاصـــلة يف الواقـــع مـــن جهـــة أخـــرى

فيــة، وأن النقــد يثــار اآلن حــول بعــض النتــائج الــيت أفضــت وعودهــا االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية والثقا
ميكـــن إنكارهـــا يف البنيـــة  إليهـــا احلداثـــة العقالنيـــة، ولـــيس إىل الشـــك يف كامـــل منجزهـــا الـــذي أحـــدث نقلـــة ال

لكـــن ، مبـــا يف ذلـــك الفكـــر والعالقـــات االجتماعيـــة والتطـــور التقـــين وحقـــوق اإلنســـان وغـــري ذلـــك ،االجتماعيـــة
ـا، هـذا املخـاضهتمام هي أن اجملتمعات اإلسالمية مل تقرتب بعد من القضية املثرية لال ، ومازالـت تتخـّبط دو

ــا مل تــراكم معرفــة عقليــة  نقديــة متّكنهــا مــن االقــرتاب إىل خيــار احلداثــة -ومل تطــّور مفهومــا خاصــا حبــداثتها؛ أل
ضــوء ثــورة االتصــاالت وطموحــات ويف . احلداثــة كمشــروع لتغــري البــىن التقليديــة يف اجملتمــع واألفكــار بعــد ومــا

دراجنا شـئنا أم أبينـا إىل خـوض غمـار تلـك التجربـة مـرة أالعوملة والتفكري بعامل موحد الرؤى واآلمال فإننا نعود 
كـان ميكـن أن نــنجح يف   عربهـالقـد فقـدنا الفرصـة الـيت . ثانيـة بأشـكال جديـدة قـد تكـون أشـد مـرارة هـذه املــرة

ن الرهان املشّوه للتحديث الذي وصفناه قـد بعـث نسـقا مـن التفكـري إ، واحلق فالوصول إىل ما حنتاج إليه فعال
املضــاد، يقــول باالعتصــام بالــذات، وتشــكيل هويــة ثقافيــة خاصــة وثابتــة تســعى إىل بعــث منــوذج مســتعار مــن 

 ونـدرأ حالـة الـذوبان ،ونبعـث اخلصوصـية ،بإحلاح من فكرة إننا بـذلك النمـوذج حنقـق الصـفاء الكامـل ،املاضي
  . يف اآلخر

مـــن الواضـــح أن هـــذا التيـــار وضـــع نفســـه يف تعـــارض ملـــا هـــو قـــائم مـــن آثـــار الغـــرب، وذلـــك يعـــين ضـــمنا أن 
ومهمــا أدرنــا التفكــري يف املنــاحي . اجملتمــع انشــطر شــطرين كــل منهمــا يأخــذ مبناقضــة اآلخــر واحلــّط مــن شــأنه

ى التــوّتر وســوء التفــاهم بــني التيــارين، فكــل فإننــا ال جنــد ســو  ،املتعــّددة هلــذه اإلشــكالية وقّلبناهــا علــى وجوههــا
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وتغلغلـــت هـــذه االزدواجيـــة يف  ،صـــحتها املطلقـــةبمنهمـــا يصـــدر عـــن مجلـــة مـــن املســـّلمات األوليـــة الـــيت يعتقـــد 
تضــاعيف املمارســات السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة، وضــربت اإلنســان يف الصــميم، فهــو جيــد نفســه علــى 

راج هـــذين اخليـــارين يف إطـــار مـــن احلـــوار والتفاعـــل ليصـــل إىل خيـــار ثالـــث ومل يفلـــح بعـــد يف إد ،حافـــة خيـــارين
خمتلف عنهما لكنه غري متقاطع معهما، وهذا اخليار هو الـذي نصـطلح عليـه (االخـتالف) بوصـفه بـديال عـن 

  .(املطابقة) اليت هي امتثال سليب للماضي واآلخر معا
ألن ثقافة املطابقة قـد أصـبحت  ؛تتجاوز هذه القضية ميكن هلا أن إن كل معاجلة حتليلية لسؤال احلداثة ال 

ا األساسـية، إذ يف ضـوئها ترتتـب شـؤون الفكـر ويف . مرجعية ألنساق التفكري والتعبري يف حياتنـا بكـل مسـتويا
حالة معقّدة مثل هذه يغيب التفكري النقدي اجلذري، ويرتاجع اإلبداع األصـيل، وحيـل حملهمـا االقتبـاس الـذي 

تشـــويه والتلخـــيص واالستنســـاخ، وحتـــل ثقافـــة التجميـــع حمـــل ثقافـــة اإلبـــداع، ويتجـــه التفكـــري إىل يقـــوم علـــى ال
البحث عن أصول حىت لو اقتضى األمر تلفيق تلك األصول، أصول قد تبعـث مـن طيـات املاضـي أو تسـتعار 

ـــا حالـــة مـــن التـــوّتر الـــيت حيـــدثها انتمـــاء مـــزدوج إىل رؤيتـــني وعـــاملني وزمنيـــني و . مـــن اآلخـــر مكـــانني وثقـــافتني إ
ونسقني من القيم يف آن ؛ فيما احلداثـة الفاعلـة موقـف فكـري جديـد، ورؤيـة فلسـفية للنظـر إىل الـذات والعـامل 
طبقا ملنظورات خمتلفة عن املرجعيات التقليدية املوروثـة واملرجعيـات املسـتعارة مـن اآلخـر، وغايتهـا إعـادة ترتيـب 

إمنـا تتطلّـع دائمـا إىل  ،تقّر بالثبـات خيية املتجّددة فاحلداثة املنشودة الالواقع والفكر طبقا حلاجات اللحظة التار 
مـا تسـتبدل هويـة  ،التجّدد وبذلك تنـتج فكـرا يتحـّول باسـتمرار متخطّيـا فكـرة اهلويـة القـارّة واليقـني الثابـت، و

ا بال درجــة نفســها الــيت تقــر ثقافيــة وقيميــة متحّولــة ومنفتحــة، تقــر بنســبية عالقتهــا مــع نفســها وتارخيهــا وفرضــيا
ا مــن نســيج متنــوع املــوارد يقــوم علــى فكــرة احلــوار والتواصــل  فيهــا بنســبية اهلويــات األخــرى، وتشــّكل مضــمو

واالحتمــاالت عــرب  ،والتفاعــل، مث تقليــب املفــاهيم والنظريــات واملرجعيــات املوروثــة واملســتعارة علــى كــل األوجــه
قــة مــع املــؤثرات األخــرى عالقــة اســتتباع وخــوف وقلــق وتــوّتر. إّن فبــدون النقــد تظــل العال ،ممارســة نقديــة جريئــة

الــتمّعن العميــق يف الثقافــة اإلنســانية ال يظهــر وجــود ثقافــات كونيــة حقيقيــة حمتكــرة فقــط مــن قبــل ثقافــة معينــة، 
ة إمنـا حىت ولو كانت تلك الثقافة هي الثقافة الغربية، فكونّية القيم، واعتبارهـا منـاذج فـوق تارخييـة وفـوق وجوديـ
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هي وهم مياثل أفكـار أفالطـون، واعـرتاض الثقافـة الغربيـة علـى أنسـاق ثقافيـة أخـرى يف العـامل ال يتصـل أساسـا 
مبوضوع عبادة القيم الكونية، إمنا هو متصل باملصاحل الغربية اليت تبشـر بثقافـة مـن طـرز خاصـة ختـدم أهـدافها، 

ـــا  ومبـــا أن معـــاين األنســـاق الثقافيـــة خمتلفـــة، فمـــن الطبيعـــي أن يظهـــر عـــدم قبـــول للثقافـــة الغربيـــة الـــيت هلـــا حيثيا
ا، وعليه ينبغي علـى الغرب قبل أن حيقق الـعوملة املوعودة  طبيعـةأن يسـأل عـن  -كما يقـول التوش  -اخلاصة 

احلضارة الغربية، بل وحىت تعّصبها يف نظر اآلخرين، فهنالك أشياء عديدة يف األخالق والعادات الغربيـة تبـدو 
ــا أخــريا، فــإن ذلــك شــني عة ووحشــية يف نظــر اجملتمعــات غــري الغربيــة، وإذا كانــت هــذه اجملتمعــات قــد مسحــت 

عائد إىل أنه مل يكن لديها خيار آخر، ومل تستطع منع ممارسـات شـائعة يف الغـرب مثلمـا يسـتطيع الغـرب منـع 
ة حتـت رعايتهـا تكشـف عمـق التنـاقض املمارسات اليت تبدو للغربيني غري حمتملة. إن الشروط اليت تتبلور العومل

والقيميــة اخلاصــة بالثقافــة الغربيــة املتمركــزة حــول نفســها، والســياقات التارخييــة والقيميــة  ،بــني الســياقات التارخييــة
للثقافــات التقليديــة. واالختيــار بــني ذوبــان حمتمــل، وانكفــاء أكثــر احتمــاال بــدأ يتشــكل يف أفــق التفكــري. وكــل 

لتســـويغ الـــذوبان أو  ،لنـــوع تســـبقه عمليـــة اصـــطناع أو بعـــث تـــواريخ أو صـــور رمزيـــةاختيـــار حاســـم مـــن هـــذا ا
  االنكفاء. 

يصــلح املاضــي أن يكــون ذخــرية ال تســتنفد لكــل ذلــك، ففــي حــاالت احلــراك الكــربى، واخليــارات الصــعبة 
مصــرييا،  تفــتح جعــب التــاريخ، ويطلــق ســراح التصــورات اخلبيئــة يف طياتــه. ومبواجهــة عنــاد يأخــذ طابعــا تارخييــا

ينبغي التحذير من صور املاضي عرب نقـدها، فالنقـد يسـهم  مـرة أخـرى  يف تأكيـد احلقيقـة الـيت تغيـب يف مثـل 
هذه املنعطفات، وهي أن الذات كانت مكونا عاما ومشـرتكا، تبلـور يف ظـروف تارخييـة معينـة، وإن التحـديات 

  واملكان. املعاصرة ال ينبغي أن توهم أحدا بالتفرد املطلق يف الزمان 
******************  

  .باحث وأكادميي من العراق*) 
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  النشأة والتطور واألهمية :الدراسات المستقبلية
  *وليد عبد احلي

لعل اإلدراك للبعد الفلسـفي يف مفهـوم الـزمن ميثـل نقطـة االنطـالق الضـرورية السـتيعاب موضـوع الدراسـات 
 الفالســفة منــذ بدايــة تطــور ميــدان الفلســفة، وانقســم املســتقبلية، فقــد شــكل موضــوع الــزمن نقطــة حتــاور بــني

هؤالء إىل فريقني أحدمها اعترب الزمن مفهوما منفصال عن غريه مما يرتتب عليه االعتقـاد بالثبـات والـدوام، وهـو 
وبالتايل فهو  ،ما جتلى يف فلسفات بارمنيدس وزينون وصوال إىل كانت، وافرتضوا أن الزمن سابق على الظواهر

وفريـق أخـر، ال يـرى الـزمن منفصـال . هوما أمبرييقيا، فهو موجود يف العقـل كحـال املثـال عنـد أفالطـونليس مف
"ال تسـتطيع دخـول النهـر مـرتني" علـى ذلـك، وعـرب أرسـطو  عن احلركة والظاهرة، وتدل عبارة هـرقليطس بأنـك

 حـداث"."التغري الكمـي لأل"باحلركة" فالنائم ليس له زمن، ووصفه جون لوك بأنه  عن ذلك بأن الزمن يتحدد
ولعــل الفلســفة اإلســالمية يف تيارهــا العــام أقــرب للفريــق الثــاين، فــالزمن عنــد األشــعري هــو الفــرق بــني احلركــات، 

واســتقر املفهــوم املعاصــر للــزمن عنــد املعــىن  احلركــة". ي "كــمّ وعنــد اخلــوارزمي "مــدة تعــدها احلركــة" ولــدى املعــرّ 
ليـدي يف ذلـك هـو أنـك إذا حركـت عقـارب السـاعة لألمـام ال يعـين أن عمـرك ينشتني، ومثالـه التقأالثاين لدى 

خــرين أكـدوا إىل جانــب بعــد احلركـة علــى بعــد آلكــن فالسـفة  قـد زاد، إذ ال بــد مـن مــلء وعــاء الـزمن باحلركــة.
وميكـن أخـذ مثـال الفيلسـوف فيشـنر كمؤشـر  اإلحساس بالزمن وبالتـايل بإيقاعـه، وهـي قضـية يف غايـة األمهيـة.

ضيحي هلذه القضية، فقد عـرض هـذا الفيلسـوف صـورا مشـوقة علـى جمموعـة مـن األشـخاص، وعـرض علـى تو 
نفـــس اجملموعـــة صـــورا مملـــة، ولكنـــه حـــرص علـــى أن تكـــون مـــدة العـــرض يف احلـــالتني واحـــدة، فاعتقـــدت هـــذه 

عــد أعمــق اجملموعــة أن مــدة العــرض للصــور املشــوقة أقصــر مــن مــدة العــرض للصــور اململــة، ممــا نبــه فيشــنر إىل ب
وهو إدراك إيقاع الزمن، أي وترية احلركة، وبالتايل فإن الزمن مقاسا بكم وقائعه ليس واحدا يف كـل مكـان، ممـا 

ألننـــا إذا اعتربناهـــا واحـــدة  ؛(كوعـــاء للحركـــة) يف دولـــة متخلفـــة ليســـت ســـنة يف دولـــة متطـــورة يعـــين أن الســـنة
أن إدراك احلركــة وقيــاس كمهــا وتبيــان إيقاعهــا ميثــل  ذلــك يعــين ســنعود مبفهــوم الــزمن إىل االنفصــال عــن احلركــة.

  ).1(أو اجتماعية أو اقتصادية ،نقطة البدء يف فهم حركية الظاهرة أيا كانت هذه الظاهرة سياسية
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  فهو البدائل املختلفة ملسارات الظاهرة يف تطورها. ،أما البعد اآلخر يف موضوع الدراسات املستقبلية
هــو  كــل مــا  :كــل ســابق علــى احلــال القــائم، واحلاضــر وهــو  :املاضــي وهــو ث:فــالزمن منقســم إىل مراحــل ثــال

، والفرق بـني املراحـل الـثالث هـو أن املاضـي قـد ضرقائم حاليا ويف حالة احلركة، واملستقبل وهو اآليت بعد احلا
متحركـة وال جدوى من تدخل اإلرادة اإلنسانية فيه، أمـا احلاضـر فهـو عمليـة  ،أصبح حقيقة غري ممكن تغيريها

املسـتقبل اجملــال الوحيــد  ثــلميُّ  لـن يكــون للتـدخل يف مســاره إال القـدر النســيب مـن التــأثري، بينمـاو  مل تكتمـل بعــد
مـن وعـي كافـة االحتمـاالت الـيت قـد  غـري أّن عمليـة التـدخل تتطلّـباملتاح أمام اإلرادة اإلنسانية للتدخل فيه، 

بــد لــه مــن مــنهج علمــي دقيــق ومتطــور، وهــو مــا عمــل  تنطــوي عليهــا الظــاهرة موضــوع الدراســة، وهــو أمــر ال
  الباحثون على توفريه من خالل ما يسمى بتقنيات الدراسات املستقبلية.

ـا "العلـم الـذي يرصـد التغـري يف ظـاهرة معينـة  استنادا إىل ما سبق ميكن تعريف الدراسات املسـتقبلية علـى أ
وتوصـيف مـا يســاعد علـى تـرجيح احتمـال علــى ، قبلويسـعى لتحديـد االحتمـاالت املختلفـة لتطورهــا يف املسـت

وعلى هذا األساس تتباين الدراسـة املسـتقبلية عـن الدراسـة االسـرتاتيجية، فالثانيـة تقـوم علـى هـدف  ،)2(غريه"
يكــون قــد حــدد ســلفا مث البحــث عــن أدوات حتقيــق هــذا اهلــدف، بينمــا الدراســة املســتقبلية تســعى الســتعراض 

كمــا ختتلــف الدراســة املســتقبلية عــن التنبــؤ يف أن األخــري حيســم يف أن الظــاهرة   هرة.االحتمــاالت املختلفــة للظــا
  بينما ال تزعم الدراسة املستقبلية مثل ذلك أبدا.، ستتخذ مسارا معينا

  مراحل تطور الدراسات المستقبلية:
لفـة، ومل تكـن هـذه نسـان يف مراحـل تطـوره املختنسـانية ملعرفـة الغـد ظـاهرة تارخييـة عرفهـا اإلتشكل الرغبة اإل

الرغبة مقتصرة على األفـراد بـل وعلـى السـلطة السياسـية كـذلك حيـث انتشـرت يف أروقتهـا حمـاوالت اسـتطالع 
وتعـج صـفحات  املستقبل وما حيمله من احتماالت النصـر واهلزميـة أو مـا يـدبره اخلصـوم السياسـيون يف اخلفـاء.

بـاطرة أو اخللفـاء أو األ ،ساطري عن استخدام القياصـرةألالتاريخ وكتب السري والكشوفات األثرية باحلكايات وا
للكهــان والعــرافني واملنجمــني للكشــف عمــا ختفيــه األيــام القادمــة، وتــدلنا املراجــع عــن ذلــك يف الدولــة الرومانيــة 

وال  ــذ امليــدان. شــهرة ولــدى الفراعنــة يف مصــر، ولعــل معبــد دلفــي يف اليونــان كــان أكثــر املؤسســات التارخييــة
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 بعالقـات مـع كهـان وعـرافني. حتـتفظ شخصـياتالصحف اليومية املعاصرة ختربنا بـني احلـني واآلخـر عـن زالت 
وحماولتـه إبـداع وسـائل تعمـق مـن اطمئنانـه  ،نسـاين حنـو الغـدعلى أن كل ذلك ال يـدخل إال يف بـاب القلـق اإل

ة الدراسـة املسـتقبلية يبـدأ مـن لكن التأريخ العلمـي لظـاهر  حىت لو كانت هذه الوسائل غري علمية وال يركن هلا.
واســتنادا لــذلك ميكــن  نقطــة حماولــة إجيــاد مــنهج علمــي قابــل للــرتاكم املعــريف للتعامــل مــع "اآليت بعــد احلــال".

  :مراحل ثتقسيم مراحل التطور هلذا امليدان املعريف لثال
  مرحلة اليوتوبيا: أوال:

ــــا االشــــارة إىل أن أحــــد قســــمات الفكــــر دون الــــدخول يف مناقشــــة مستفيضــــة ملفهــــوم اليوتوبيــــا، حيســــن ب ن
جتماعية قادرة على حل مشكالت الواقع املعاش دون أن يكون انساين املمنهج هو ختيل بنيات أو أنساق اإل

فالطون ختيل مجهورية فاضلة تقـوم علـى أف مكانية حتقق مثل هذه البنيات املتخيلة.إهناك مؤشرات كافية على 
ـا مـن الفالسـفةمكانيتهـا إذإواعتقـد ب ،العدالـة ام وجنـد فالطـون مـن حّكـأوالتـزم أهلهـا بتقسـيمات  ،ا كـان قاد

، بينما ختيل القديس أوغسطني صراعا بني مدينة اهللا املبنية على أساس الفضيلة ومدينة اإلنسان املبنية غريهمو 
حقيقهـا، وختيـل وعلى النـاس أن يسـعوا لت ،على الغرور والشر، وافرتض أن النصر سيكون حليف املدينة األوىل

اجلديدة الـيت رأى فيهـا جمتمعـا يقـوم علـى أسـاس العظمـة اإلنسـانية، وانـدفع تومـاس  فرانسيس بيكون "أطلنطا"
وختتفــــي امللكيــــات الفرديــــة وخيضــــع الكــــل إلرادة  ،مــــور يف ختيــــل جمتمــــع يقــــوم علــــى أســــاس امللكيــــة اجلماعيــــة

تمـع ختتفـي فيـه الطبقـات الـيت متثـل مـن وجهـة نظـره نسـاين سـيقودنا إىل جماجلماعة، وزعم ماركس أن التطور اإل
   نسانية.سبب الصراعات اإل

فكــار هــؤالء الفالســفة تعكــس البنيــات االجتماعيــة الــيت انبثقــت أ نّ إ "فــرد بــوالك"ويقــول العــامل املســتقبلي 
 لكـــن بعـــض البـــاحثني يف، )3(وهـــي مرتبطـــة برغبـــات األفـــراد الـــذين كـــانوا يعيشـــون يف هـــذه اجملتمعـــات ،منهـــا

ـذا  الدراسات املستقبلية يقولون أن فكرة احلكومة العاملية اليت روج هلا الفكر اليوتويب أو الفكـر الـذي وصـف 
الوصـــف، مل تعـــد يوتوبيـــة كمـــا بـــدت عنـــد طرحهـــا، فكثـــري مـــن مفكـــري العوملـــة املعاصـــرين يـــرون أن مثـــل هـــذه 

و التلفزيونـات يـدل علـى أاشات السينما كما أن اخليال العلمي الذي نراه على ش  ،)4(احلكومة قابلة للتحقق
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نســان خبيالــه وقدرتــه علــى حتقيــق هــذا اخليــال يشــكل دفعــة للدراســات املســتقبلية مــن حيــث إدخــال أن ثقــة اإل
اخليال يف االحتماالت املختلفة عند دراسة ظاهرة معينة، وقد عرب العامل الروسي نيجفاكن عن ذلك باعتقـاده 

(فالفرد الذي ختيل يف غابر القرون قدرته على االنتقال من مكـان  نطاق املمكنبأن ما نتخيله أيا كان هو يف 
  ).5(آلخر بسرعة حتول خياله يف العصر احلايل إىل واقع ملموس)

وقــد دفــع النقــاش يف هــذه املســألة البــاحثني يف الدراســات املســتقبلية إىل التمييــز بــني ثالثــة ابعــاد للمســارات 
  :)6( اسةاملختلفة للظاهرة موضوع الدر 

وهـــو مـــا يعـــين االحتمـــال الـــذي ميكـــن أن تأخـــذه الظـــاهرة ويتـــوفر الواقـــع علـــى  :possibleاملمكـــن: -أ
  مؤشرات كافية لتحققه.

وهو احد احتماالت تطور الظاهرة لكن مؤشرات هـذا االحتمـاالت ليسـت   :probable احملتمل: -ب
  كافية يف الواقع.

يف أن تتطــور الظــاهرة حنــوه ولكــن املقومــات وهــو االحتمــال الــذي نرغــب  :Preferable املفضــل: -ج
  املوضوعية لتحققه حمدودة بقدر كبري.

  دخلت الدراسات اليوتوبية يف نطاق الدراسات املستقبلية من باب النمط الثالث أي املفضل.أوقد 
  مرحلة التخطيط: ثانيا:

وميــة لتعمــيم للجنــة أوكلــت هلــا مهمــة وضــع خطــة حك م1921شــكل إنشــاء احلكومــة الســوفيتية يف عــام 
الكهربــــاء علــــى معظــــم منــــاطق االحتــــاد الســــوفيييت خــــالل مخــــس ســــنوات نقطــــة حتــــول يف نطــــاق الدراســــات 

مكانيــة الــتحكم يف إمــن حيــث صــعوبة االقتنــاع ب ةفــرغم االســتهجان الــذي قوبلــت بــه هــذه الفكــر  املســتقبلية.
خطـيط بعيـد املـدى، وكيفيـة توقـع جناز اخلطة أثار فكرة التإن النجاح يف أحداث خلمس سنوات، إال مسار األ

التغريات والبحث يف ميكانيزمات التكيف مع هذه التغريات، مما فتح اجملال أمام دراسة التغري والتكيف وكيفية 
وتركــت هــذه اجلوانــب أثرهــا علــى ، (وهــو موضــوع شــائك ومرهــق يف نطــاق الدراســة املســتقبلية) التفاعــل بينهمــا

، وممـــا 1938) يف بريطانيـــا عـــام Tomorrowدايـــة بظهـــور جملـــة الغـــد (البـــاحثني الغـــربيني، وتبلـــور ذلـــك ب
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وقــد أدت النتــائج  ،)7(لفــت االنتبــاه يف هــذه اجمللــة تأكيــدها علــى ضــرورة إنشــاء وزارة للمســتقبل يف بريطانيــا
ســود للعــامل ممــا خلــق حالــة نفســية ال تشــجع أحســاس مبســتقبل املأســاوية للحــرب العامليــة الثانيــة إىل طغيــان اإل

 لـــــى الدراســـــة املســـــتقبلية، لكـــــن عـــــددا مـــــن الفالســـــفة ويف طليعـــــتهم الفيلســـــوف الفرنســـــي غاســـــتون بريغـــــرع
)Gaston Berger ( املركــز الــدويل لالستشــراف 1957) حتــدى هــذه النظــرة وأنشــا عــامCentre 

International de Prospective ــدف تشــجيع البــاحثني علــى النظــر إىل الغــد بطريقــة كثــر أ) 
  ركز بريغر على جانبني:مسركزت جهود وت، تفاؤال
والتطـور التكنولـوجي مـن ناحيـة ثانيـة،  ،كيد على عدم الفصل بني الظاهرة االجتماعيـة مـن ناحيـةأالت -1

مث  ،ومــــن هنــــا بــــدأ الــــربط بــــني بعــــدين مهــــا الدراســــات املســــتقبلية اخلاصــــة بــــالتطورات التكنولوجيــــة
لوجيــة املشــار هلــا علــى الظــواهر االجتماعيــة مــع ثر التطــورات التكنو أالدراســات املســتقبلية اخلاصــة بــ

لة إىل حتـول كبـري يف منـاهج البحـث يف أوقـد أدت هـذه املسـ مهية واضحة.أبعاد السياسية إيالء األ
ســـس أصـــبح الـــربط بـــني التقـــين واالجتمـــاعي والتفاعـــل بينهمـــا مـــن بـــني أالدراســـات املســـتقبلية، ف
جيـاد طرائـق حبثيــة إاملسـتقبلية تركـز علــى كيفيـة  صـبحت تقنيــات الدراسـاتأالدراسـات املسـتقبلية، و 

والــــذي جتلــــى بشــــكل كبــــري يف بعــــض  ،تــــربط بــــني التطــــور التقــــين والتطــــور االجتمــــاعي املســــتقبلي
 و مصــفوفة التــأثري املتبــادلأ ،)Delphi Technique( التقنيــات املعروفــة مثــل تقنيــة دلفــي

)Cross Impact Matrix()9(.  
 وليس على األحـداث )Trends( ستقبلي على اآلثار البعيدة وعلى االجتاهاتالرتكيز يف التحليل امل -2

)Eventsيف املــــدى الــــزمين  مريكيــــة)(نســــبة للواليــــة األ )، وقــــد جنــــم عــــن ذلــــك تــــداول تصــــنيف مينوســــوتا
  ).10(بعادأللدراسات املستقبلية الذي يقوم على مخسة 

  .وميتد لعامني املستقبل املباشر: -
  وميتد من عامني إىل مخسة. املستقبل القريب: -
  .وميتد ما بني مخسة إىل عشرين عاما املستقبل املتوسط: -
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  ومدته بني عشرين إىل مخسني عاما. املستقبل البعيد: -
  أكثر من مخسني عاما. املستقبل غري املنظور: -

خـالل اجلهـود الـيت على أن الدراسات املستقبلية عرفت نقلة نوعية يف العام الذي أنشا فيه بريغر مركـزه مـن 
) بالتعـاون مـع مؤسسـة فـورد Bertrand de Jouvenel( شرع فيهـا العـامل الفرنسـي بريترانـد دو جوفنيـل

يؤكـد فيـه أن املسـتقبل لـيس  الـذي) Futuribles( جناز مشروع املسـتقبالت املمكنـةإمريكية، ومتكن من األ
"املفضــل"، وعلــى هــذا  ة الواقــع القــائم باجتــاهقــدرا بــل جمــال ملمارســة احلريــة مــن خــالل التــدخل الــواعي يف بنيــ

ســـاس يـــتم النظـــر إىل املســـتقبل علـــى أنـــه متعـــدد ال مفـــرد كمـــا هـــو حـــال املاضـــي مـــن خـــالل فكـــرة تعـــدد األ
) نقلــة كبــرية يف جمــال The Art of Conjecture( كتابــه الشــهري فــن التنبــؤ  وشــكلّ  االحتمــاالت.

) Forum Provisionnel( مسـاه هيئـات التنبـؤأمـا  الدراسـات املسـتقبلية، حيـث شـرح فيـه كيفيـة عمـل
  جناز الدراسات املستقبلية لدولة معينة.إاليت تقوم بعمليات 

  ).11( جناز الدراسة املستقبليةإكد جوفنيل على ثالثة جوانب عند أوقد 
  االجتاهات السائدة لظاهرة معينة، وحدد كيفية رصد هذه االجتاهات. -1
كميـة التغـري يف ظـاهرة معينـة خـالل زمـن معـني مـن ناحيـة والتسـارع يف مبعىن قيـاس   سرعة االجتاهات: -2

هـــذا التغـــري، وهـــو األمـــر الـــذي تطـــور يف الدراســـات املســـتقبلية باســـتخدام قـــوانني رياضـــية للتســـارع 
  ودجمها يف التحليل.

همـا بـدت م ادل بني الظـواهربوتعين توفر إطار نظري يقوم على إدراك التفاعل املت العالقة بني الظواهر:-3
 )Holism( ) والرتكيــز علــى املــنهج "الكلــي"Reductionism( غــري مرتابطــة، ورفــض املــنهج التجزيئــي

مريكيـة وقـد تنبهـت املؤسسـة العسـكرية األ، )12( (وهو املنهج الذي يعـين أن الكـل أكـرب مـن جممـوع أجزائـه)
مريكيـة هـي نـت القـوات اجلويـة األجلدوى الدراسات املستقبلية، وركزت على توظيفه لصاحل األمن القومي، وكا

ـذا املوضـوع، ولعبـت مؤسسـة رانـد مريكـي مـن خـالل جهـود عـامل الرياضـيات األ )Rand( األكثر اهتمامـا 
شــرت هلــا أ) دورا بــارزا ال ســيما يف التوســع يف اســتخدام تقنيــة دلفــي الــيت Olaf Helmer( أوالف هلمــر



  67

الــدور الريــادي يف تطــوير تقنيــة  )Herman Kahn( وكــان للعــامل األمريكــي هريمــان كــان، )13(ســابقا
لكـن القلـة  ،) وهي من أكثر التقنيات رواجـاIf-Then( فإن إذا السيناريو اليت تقوم على فكرة حمددة هي:

وإىل جانــب فرنســا والواليــات املتحــدة، بــرزت جهــود  مــن البــاحثني يتعامــل معهــا بالعلميــة الــيت افرتضــها كــان.
 دي فـــرد بـــوالك الـــذي أصـــدر كتابـــا معروفـــا لـــدى بـــاحثي الدراســـات املســـتقبلية هـــوعلمـــاء أوروبيـــني مثـــل اهلولنـــ

)The Image of the Future(  مث كتابـه اهلـام م،1961عـام )Prognostics(  م1971عـام ،
، علـى غـرار تلـك 1974ثرا على احلكومة اهلولندية متثل يف تأسيس وحدة الدراسـات املسـتقبلية عـام أمما ترك 

ا احلكومة السـويدية عـام اليت سبق وأنش مببـادرة مـن رئـيس الـوزراء أوالف باملـه حتـت اسـم سـكرتارية  1973أ
  الدراسات املستقبلية التابعة لرئاسة الوزراء.
بتأسيس وحـدة للدراسـات املسـتقبلية تركـزت جهودهـا  )Sussex( وشرعت بريطانيا عرب جامعة ساسكس

 أمــــا الــــدول االشــــرتاكية ) ونقــــد النمــــاذج الدوليــــة.Interdisciplinary( علــــى تطــــوير التكامــــل املنهجــــي
فقــــد تركــــزت جهودهــــا يف جمــــال الدراســــات املســــتقبلية علــــى املتغــــريات املاديــــة ال ســــيما االقتصــــادية  (ســــابقا)

وأثرمها على مستقبل الظـاهرة االجتماعيـة، ومل تعـر الدراسـات املسـتقبلية االشـرتاكية األبعـاد  ،والتكنولوجية منها
(معلــوم أن فرويــد ومدرســة التحليــل النفســي بقــي ممنوعــا يف اجلامعــات  اجلوانــب املعنويــة أمهيــة تــذكرالفرديــة أو 

وقــد ســامهت أكادمييــة العلــوم الســوفييتية بفروعهــا املتعــددة يف  الســوفييتية حــىت الســتينات مــن القــرن املاضــي).
دوات املســـتقبلية الـــيت نشـــطت ال ســـيما يف جمـــال مـــا عـــرف بالنـــ ،جمـــال التطـــوير النظـــري للدراســـات املســـتقبلية

 Igor( من خالل ندوة كييف ولينينغراد، وبرز العامل السوفيييت إيغور الدا م1967بشكل ملحوظ منذ عام 
Bestuzhev Lada.يف هذا اجملال (  

  ).14(وتتميز املدرسة السوفييتية يف الدراسات املستقبلية باآليت
عينــه، فنــدوة لينينغــراد الدوريــة ركــزت علــى أثــر ي تركيــز النــدوات الدوريــة علــى موضــوع بأ التخصــص: -1

) علـــى االســـتقرار السياســـي، بينمـــا اقتصـــرت جهـــود نـــدوة  Urbanization( ظـــاهرة التحضـــر
كييف علـى تـأثري التكنولوجيـا علـى االسـتقرار السياسـي، وختصصـت نـدوة فيلينـيس علـى التنبـؤات 
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ا يف اإلقليم من اات اليت جيب اإلقليمية حيث يتم الرتكيز على إقليم معني مث حتدد األولوي ألخذ 
  جناز خطة ما.مكانيات املتاحة وسلسلة البدائل املتوفرة إلخالل الربط بني اإل

ا)،  الربط بني نتائج الدراسات يف خمتلف القطاعات -2 (وهـو مـا كـان يعـوز املدرسـة األمريكيـة يف بـدايا
 نيــــــة دوالب املســــــتقبالتونــــــتج عــــــن ذلــــــك ظهــــــور تقنيــــــة املصــــــفوفة الــــــيت أشــــــرت هلــــــا ســــــابقا وتق

)Futures Wheel.أمــا يف  ) الــيت تــربط بــني الظــاهرة والنتــائج غــري املباشــرة وغــري املتوقعــة هلــا
الدول الناميـة، فقـد كـان للـدول الفرنكوفونيـة السـبق يف هـذا اجملـال حبكـم التـأثر بـاجلهود الفرنسـية،  

 ك عرفت حمـاوالت يف هـذا اجملـال.كما أن بعض دول أمريكا الالتينية ال سيما األرجنتني واملكسي
ــــذا املوضــــوع، فلــــم تــــدخل مــــادة الدراســــات املســــتقبلية   ورمبــــا كــــان العــــامل العــــريب آخــــر اآلخــــذين 

ولكنهـــا  ،كموضـــوع أكـــادميي يف اجلامعـــات العربيـــة إال يف منتصـــف الثمانينـــات مـــن القـــرن املاضـــي
طباعيـــة والفقـــرية يف توظيـــف بـــدأت يف االنتشـــار فيمـــا بعـــد، وإن كـــان يغلـــب عليهـــا الدراســـات االن

  التقنيات العلمية املعتمدة يف هذا اجملال.
  ثالثا:مرحلة النماذج العالمية:

ا تركزت على املستقبل وقـد نظـر لـه مـن زاويـة  يالحظ على املرحلة السابقة يف تطور الدراسات املستقبلية أ
قلـيم تقبلية من مستوى الدولـة الواحـدة أو اإلإال أن تطورا معينا نقل الدراسات املس، قليم معنيإدولة معينة أو 

أو موضـوعات  ،صبح الرتكيز على مستقبل اجملتمع الـدويل أو النظـام الـدويلأالواحد إىل مستوى العامل ككل، ف
وهــي موضــوعات ال  نســاين أو البيئــة..رهــاب أو التــدخل اإلأو اإل ،ذات شــأن دويل كأســلحة الــدمار الشــامل

  ليم.قإتنحصر يف إطار دولة أو 
يطـايل أوريليـو بيشـي عمـال اإلورمبا كان لنادي روما السبق يف هذا اجملـال، فقـد عقـد اجتمـاع ضـم رجـال األ

، وتبــني للطــرفني أن هنــاك 1967واملــدير العلمــي يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الكســندر كنــغ عــام 
دد اجملتمـع الـدويل مثـل الزيـادة السـكانية واسـتنزاف املـو  ن املؤسسـات إاخل، و .رد الطبيعيـة والفقـر..امشكالت 

فكـــار عقـــد أول اجتمـــاع يف رومـــا عـــام واســـتنادا إىل هـــذه األ الدوليـــة عـــاجزة عـــن التصـــدي هلـــذه املشـــكالت.
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ركزت دراسـات نـادي  طلق على هذا االجتماع اسم نادي روما.أوضم ثالثني عاملا من عشر دول، و  1968
وبني تطوير تقنيات الدراسات املسـتقبلية  ،تبادل املتزايدة بني اجملتمعاتروما على الربط بني ظاهرة االعتماد امل

ملعرفة االحتمـاالت املختلفـة للظـواهر العامليـة، وقـد كـان للتقريـر األول لنـادي رومـا صـدى كبـري ال سـيما نتيجـة 
ع نادي رومـا جهـود وتب .)15(النظرة التشاؤمية ملستقبل العامل اليت طغت على التقرير وتنبأت بالكارثة الدولية

  اخل..أكادميية أخرى تركز على املستوى العاملي مثل منوذج ليونتيف وباريولوتشي..
  وتقوم أسس الدراسة املستقبلية يف النماذج العاملية على:

يـار أو بقـاء النظـام الـدويل يف حالـة تـوازن، ولعـل أهـم األفكـار الــيت  -1 حتديـد املتغـريات الـيت تـؤدي إىل ا
) عــن فلســفة عــدم Progogine( جلانــب هــي أفكــار العــامل املعــروف بروغــوجنيبــرزت يف هــذا ا

) والـيت كـان هلـا أكـرب األثـر علـى مفهـوم النظـام Philosophy of Instability( االسـتقرار
  يف الدراسات املستقبلية.

ات دراســة مســاح :حتديــد ميكانيزمــات التكيــف املتــوفرة للنظــام الــدويل ملواجهــة التغــريات احملتملــة مثــل -2
  أو العالقة املستقبلية بني سباق التسلح والفقر. ،األراضي الزراعية ملواجهة الزيادة السكانية

  حتديد قدرة الوحدات الدولية القائمة على تعبئة مواردها ملواجهة التغريات. -3
 حتديد املسوغات القانونية اليت تربر التدخل من القوى اخلارجية لضبط اخللل على املستوى الدويل. -4
 .تبار عملية التغري هي القاعدةاع -5

واســـتنادا هلـــذه االســـس أخـــذ اجلانـــب املنهجـــي يف الدراســـات املســـتقبلية يف إطـــار النمـــاذج العامليـــة اخلطـــوات  
  التالية:
التقســيم اجلغــرايف للعــامل، حيــث يقــوم النمــوذج علــى تقســيم العــامل إىل عــدد معــني خيتلــف مــن منــوذج  -1

  ن مها التجاور اجلغرايف وتقاليد التفاعل التارخيية.آلخر، ويتم التقسيم على أساس معياري
..اخل) واعتبار هذه القطاعات نظما .(السياسية والتكنولوجية واالقتصادية حتديد عدد من القطاعات -2

  .(تقسيم االقتصادي إىل فروعه املعروفة) تطوي بداخلها نظما فرعية
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املتبــادل بينهمــا، وتــتم الدراســة يف هــذا قــاليم علــى أســاس التــأثري دراســة التفاعــل بــني القطاعــات واأل -3
اجلانب على أساس التأثري الوظيفي بني القطاعـات يف األقـاليم واألسـاس اجلغـرايف مـن خـالل تـأثري  

  كل إقليم على األقاليم األخرى.
  حتديد اجتاهات التفاعل لتحديد االحتماالت املستقبلية عرب استخدام تقنيات الدراسات املستقبلية. -4

والــذي صــنفته  ،هــم علمــاء هــذا امليــدانأمكــن تنــاول النمــاذج العامليــة دون التوقــف عنــد أحــد ومــن غــري امل
 وهـــــو العـــــامل األمريكـــــي بكمنســـــرت فـــــولر ،اجلمعيـــــة العامليـــــة للدراســـــات املســـــتقبلية كـــــأهم عـــــامل يف هـــــذا اجملـــــال

)Buckminister Fuller( ، ال  ،ســـتقبليةبـــرز رواد املدرســـة املعياريـــة يف الدراســـات املأويعـــد فـــولر مـــن
 Great( سيما تركيزه على احتمال حتقيق السلم الدويل، ولعل منوذجه الـذي أطلـق عليـه اسـم اللعبـة العامليـة

Logistic Game16() يستحق منا تلخيصا له( .  
ورســــم عليهــــا خريطــــة للعــــامل أبــــرز فيهــــا كــــل  ،بــــىن فــــولر قبــــة تعــــادل مســــاحتها مســــاحة ملعــــب كــــرة الســــلة

نسـانية واالجتاهـات اإل ،اسوب الذي يضم قاعدة معلومات ضـخمة عـن املـوارد العامليـةوربطها باحل ،التضاريس
فضـــل معادلـــة أاخل، ووضـــع هـــدفا لكـــل باحـــث يتمثـــل يف حماولـــة وضـــع . واالحتياجـــات واملشـــكالت الدوليـــة..

ص لتحقيـــق أفضـــل النتـــائج يف ضـــوء املعطيـــات املتـــوفرة، فعلـــى ســـبيل املثـــال لـــو كانـــت دالـــة النمـــوذج هـــي تقلـــي
 لتحقيــق هــذه الدالــة يف أقصــر فــرتة ممكنــة ؛احلــروب فــإن املعادلــة جيــب أن حتقــق اســتخدام املــوارد املتاحــة فقــط

  (وبديهي أن ذلك حيتاج دراية واسعة يف التحليل الرياضي).
  الخالصة: 
  تطور الدراسات املستقبلية سار باجتاهني: نّ إميكن القول 

ت العلميــة يف هــذا اجلانــب، حنــو دراســات مســتقبلية ذات حبــاث والــدوريااجتــاه املؤسســات ومراكــز األ -1
قليمي أو لدول معينة، وذات طـابع مشـويل أكثـر منهـا التخصـص يف قطـاع إتوجه عاملي أكثر منها 

هيئــــة تعمــــل يف جمــــال الدراســــات  124معــــني دون غــــريه، ويتضــــح ذلــــك يف أن يف أوروبــــا حاليــــا 
ــــا  %67 لكــــن امللفــــت للنظــــر يف هــــذا اجلانــــب أن املســــتقبلية. مــــن الدراســــات املســــتقبلية تقــــوم 
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نفـــــاق علـــــى مـــــن هـــــذا اإل %97الشـــــركات متعـــــددة اجلنســـــية واملؤسســـــات العســـــكرية، كمـــــا أن 
  الدراسات املستقبلية يتم يف الدول املتطورة.

إذا افرتضـــنا أن دراســـة العـــامل الفرنســـي كوندورســـيه والـــيت  االجتـــاه املنهجـــي يف الدراســـات املســـتقبلية: -2
ـا  Sketch for a Historical Picture of the Progress of the( عنوا

Human Mind(  ســـس أأول حماولـــة للنظـــر يف الدراســـات املســـتقبلية علـــى  م1793عـــام
  منهجية علمية فإن تطور الدراسات املستقبلية يف هذا اجلانب مرت باملراحل التالية:

  األوىل.سقاط واحلدس واملنظور التجزيئي يف املرحلة تغليب منهج اإل -1
ونظريـــة  ،مثـــل املصـــفوفات الرياضـــية والـــدواليب والســـيناريوهات ،تطـــوير املنـــاهج الكميـــة واالســـتقرائية -2

  ..اخل من التقنيات..االحتماالت والثالثيات واملسافة واللعب واحملاكاة
ه، ن الكل أكرب من جمموع أجزائأساس أبدأت املرحلة الثالثة بامليل التدرجيي حنو املنظور الكلي على  -3

  وترتب على ذلك سلسلة من النتائج:
  .ساس النتيجة املرتتبة عليهاأىل القوة على إساس الكم أالتحول من مفهوم القوة على  -أ

ساس الثقل املعادل الذي عرب عنه جنتز يف القرن التاسع عشـر إىل أالتحول مبفهوم ميزان القوى على  -ب
  .مفهوم الرتابط

دولية من عالقات دولية صفرية إىل عالقات دولية غري صـفرية مـع  التحول التدرجيي للنظر للعالقات ال -ج
  .كل ما يرتتب على هذا التحول من نتائج
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  التاريخ والوعي بالتاريخ
  *د. حسن حنفي

  بين التاريخية والخطابيةأوال: التاريخ 
وتــــراكم املعلومـــات مــــن الوثـــائق واحلفــــائر  ،لـــيس اهلــــدف مـــن دراســــة التـــاريخ جمــــرد معرفـــة احلــــوادث املاضـــية

الـــــيت ســـــادت  Historicism. فـــــذلك وقـــــوع يف النزعـــــة التارخييـــــة واملخطوطـــــات وأمهـــــات املصـــــادر األوىل
ملانيـــا وفرنســا. وهــو أيضــا وقــوع يف الــرد التـــارخيي خاصــة يف أ ،الدراســات التارخييــة يف الغــرب يف القــرن املاضــي

Historical Reductionism  الــذي نبهــت عليــه الدراســات التارخييــة املعاصــرة وحــذرت منــه. ويعــين
الزمـــان،  ىأو داللـــة أو قـــانون، وتغليـــب املكـــان علـــ ، دون معـــىنىرصـــد الوقـــائع التارخييـــة الواحـــدة تلـــو األخـــر 

لـك أيضـا "احلوليـات" الـيت ترصـد احلـوادث عامـا بعـد عـام دون رؤيـة ملسـار االتصـال. ويشـبه ذ ىواالنقطاع علـ
ها يهـا وصـوفيّ ائهترصـد علمـاء كـل طبقـة وفق التاريخ أو قصده أو غايته. وكذلك كتب "الطبقـات" القدميـة الـيت

 أو مســـار التـــاريخ أو تطـــور العلـــم أو ،ومتكلميهـــا وفالســـفتها وحمـــدثيها ومفســـريها دون رؤيـــة لصـــراع األجيـــال
 يالــوع يصــب يف يمجــاع يبــل هــو قصــد وعــ ،متحــف للتــاريخ بنائــه. لــيس التــاريخ جمــرد رصــد وقــائع كأننــا يف

املهــم هــو منــاظر متعاقبــة بــل  يف ىوأساســه. لــيس جمــرد تصــوير لفــيلم مضــ ي. التــاريخ هــو جــذر الــوعيالفــرد
  املسار والقانون، وروح التاريخ.

النزعــة املثاليــة الــيت مثلتهــا مفــاهيم روح التــاريخ،  ىرد فعــل علــلقــد كانــت النزعــة التارخييــة الوضــعية يف الغــرب 
حبيــث تصــبح اإليــرادات احلــرة  يحنــو حتمــ ىوروح العصــر، وروح الشــعب، الــيت تــتحكم يف مســار التــاريخ علــ

هيجـل ورؤيتـه  ىلألفراد والشعوب جمرد أدوات لتحقيق املصري التارخيي العام. كان أوجست كونـت رد فعـل علـ
النزعـة الـيت تضـحي بالدراسـات التارخييـة مــن أجـل النسـق الفكـري، وتتنـازل عـن البحـث العلمــي  للتـاريخ، هـذه

 التحليــل لصــاحل الرتكيــب، واخلــاص لصــاحل العــام، وتتحــول دراســة التــاريخ إىل ىمــن أجــل البنــاء املــذهيب. فيتــوار 
  فلسفة التاريخ، تعرب عن املذهب أكثر مما تعرب عن التاريخ.

أو احلماس الوطين أو الـوعظ التـارخيي باسـم "الـدرس  ،قابل الوقوع يف اخلطابة السياسيةوال يعين ذلك يف امل
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حتلــيال، والوطنيــة  تليســ ةالــرد التــارخيي. اخلطابــة ليســت علمــا، واحلماســ ىاملســتفاد" أو "العــربة" كــرد فعــل علــ
ال يعـين جمـرد إسـقاطه  أو انتقاء للحظات التاريخ خارج سياقها. إن احلماس للحاضر ،ليست ابتساراً للماضي

بـل هـو مسـار تـارخيي يف وعـي اجلماعـة. يف  ،علي املاضي واإلشـادة بـه. فاملاضـي لـيس أنشـودة يغنيهـا احلاضـر
إمنـــا . أبطـــال، واحلـــوادث إىل منـــاذج، والعلـــم إىل أخـــالق اخلطابـــة يتحـــول التـــاريخ إيل أدب، والشخصـــيات إىل

فلســفة يف التــاريخ تــربط بــني دراســة التــاريخ  ىقــوم علــهــو إجيــاد طريــق ثالــث بــني هــذين النقيضــني ي يالتحــد
أســاس الــوعي بالتــاريخ تــتم دراســة التــاريخ. فدراســة احلركــة الوطنيــة يف عصــر تتــأزم فيــه  ىوالــوعي بالتــاريخ. فعلــ

هذه احلركة يساعد على حل األزمة. ودراسة احلركة العمالية يف عصر ختبو فيه هـذه احلركـة يسـاعد علـى معرفـة 
ة املمتدة عرب التاريخ. القصد من دراسة التاريخ ترسـيخ الـوعي بالتـاريخ، وحتويـل دراسـة التـاريخ إىل جذور األزم

وعـــي بالتـــاريخ. اإلنســـان كـــائن تـــارخيي، ومعرفتـــه بالعـــامل تصـــب يف تارخيـــه. وإذا كـــان التـــاريخ هـــو الزمـــان فـــإن 
من قبل، هردر وكانط ولسنج وابـن اإلنسان وجود زماين، يصب زمان التاريخ فيه. وقد الحظ فالسفة التاريخ 

خلدون أن أعمار التاريخ هي مراحل العمر. التاريخ هـو العمـر الكبـري، واإلنسـان هـو التـاريخ الصـغري. اهلـدف 
ــا مــن أجــل عمــل  مــن دراســة التــاريخ هــو تنميــة الــوعي التــارخيي وتعميقــه. دراســة التــاريخ ليســت غايــة يف ذا

تسـاعده  ،ل وسـيلة لتعميـق الـوعي القـومي ومـده خبـربات تارخييـة سـابقةب ،أرشيف للتاريخ خارج الوعي القومي
لذلك ميكن دراسة التاريخ عن طريق قراءة احلاضـر يف املاضـي. فاحلاضـر  على رؤية احلاضر ومكوناته التارخيية.

إال أن هنــاك  Diachronismمــا هــو إال تــراكم للماضــي. وبــالرغم مــن وقــوع احلــوادث يف تعاقــب الزمــان 
. احلاضــــر هــــو الــــذي ينــــري املاضــــي عــــن طريــــق اختيــــار Synchronismلحــــوادث يف املعيــــة الزمانيــــة بنيــــة ل

املوضــوعات واســتنتاج النتــائج. التجربــة التارخييــة احليــة احلاضــرة هــي الــيت تنــري التــاريخ الوثــائقي احلفــائري النصــي 
زو االســـتعماري األورويب التشـــويه وســـوء الغـــ امليـــت. ال يعـــين ذلـــك جمـــرد إســـقاط احلاضـــر علـــى املاضـــي مبعـــىن

مثـل متـدن الشـعوب املختلفـة. إمنـا  ،مث إجيـاد املـربرات احلضـارية لـذلك ،لالستيالء على الثروات املادية والبشـرية
ـــتم الـــربط بـــني املاضـــي واحلاضـــر داخـــل الـــوعي القـــومي الواحـــد لتحقيـــق االســـتمرارية يف الشخصـــية التارخييـــة  ي

رها يف التــــاريخ. وقــــد مســــي برجســــون ذلــــك "احلركــــة الرتاجعيــــة ورصــــد مراحــــل تطورهــــا ومســــا ،والكشـــف عنهــــا
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 Le mirageأو ترائي احلاضـر يف املاضـي  ،Le movement rétrograde du vraiللحقيقة" 
du Présent au Passé.  ،وميكـن أيضـا قـراءة املاضـي يف احلاضـر. فاملاضـي مـا هـو إال مكـون للحاضـر

يف التاريخ فال يهم أين تتم دراستها يف املاضي أو احلاضر أو التنبؤ دامت هناك بنية ثابتة  عودا على بدء. وما
زال التـاريخ حيـاً يف  ا يف املستقبل. ففي اجملتمعات التارخيية مثـل جمتمعـات آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة مـا

ريخ وتعـيش وجدان الناس. وقد يكون املاضي أكثـر حضـورا يف احلاضـر مـن احلاضـر نفسـه. فالنـاس توجـد بالتـا
الــوعي التــارخيي باعتبــاره وعيــا باملاضــي، علــى الــوعي باحلاضــر والــوعي باملســتقبل.  ىيف التــاريخ إىل حــد أن طغــ

فنشأت فيها احلركات السلفية اليت تدعو إىل العودة إىل املاضـي باعتبـاره هـو الطريـق الوحيـد للنهـوض باحلاضـر 
  ل القدس.يف احتال ءىواللحاق باملستقبل. فسقوط غرناطة يرتا

وال تنفصـــل هاتـــان احلركتـــان، قـــراءة احلاضـــر يف املاضـــي، وقـــراءة املاضـــي يف احلاضـــر. فهمـــا اجتاهـــان حلركـــة 
 Regressive- Progressiveواحـدة، الـذهاب واإليـاب، مساهـا هوسـرل املـنهج الرتاجعـي التقـدمي 

Methodeارخيي، وقــراءة املاضــي يف . قــراءة احلاضــر يف املاضــي جتعــل التجربــة احليــة أساســا لفهــم الــنص التــ
احلاضــر تكشــف عــن املكونــات التارخييــة يف احلاضــر. دراســة التــاريخ تــتم إذن يف وعــي املــؤرخ الــذي يتقابــل فيــه 
املاضي واحلاضر. فال يوجد تاريخ بال مؤرخ، وال يوجد مؤرخ بال وعي تارخيي. لذلك كان الـوعي بالتـاريخ هـو 

  شرط دراسة التاريخ.
قق وحدة شخصية املؤرخ بني دراسته للتاريخ ووعيه بالتاريخ، بـني دوره كعـامل ورسـالته هذا النحو تتح ىوعل

كمــواطن. فــال يصــبح علمــه يف جانــب وحياتــه يف جانــب آخــر، مهنتــه منفصــلة عــن رســالته. بــل يغــذي كــل 
منهمـــا اآلخـــر، علمـــه يصـــب يف حياتـــه، وحياتـــه تنـــري علمـــه. عندئـــذ تصـــبح دراســـة التـــاريخ علـــم حتليـــل الـــوعي 

  لتارخيي.ا
  ثانيا: لماذا غاب الوعي التاريخي في وجداننا المعاصر؟

هـــل غـــاب الـــوعي التـــارخيي يف وعينـــا املعاصـــر  :احلالـــة الراهنـــة للـــوعي بالتـــاريخ ثالثـــة تســـاؤالت: األول تثـــري
دمي ملـاذا غــاب الـوعي التـارخيي يف تراثنـا القــدمي، وهـل هـذا الغيـاب القــ :بـالرغم مـن أننـا شــعوب تارخييـة؟ والثـاين
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ملــاذا مل تنشــأ لــدينا فلســفات يف التــاريخ تقــوم علــى مفهــوم التقــدم  :هــو املســؤول عــن الغيــاب احلاضــر؟ والثالــث
  واملراحل، تعطي األولوية للمستقبل على املاضي؟

وحماولــة اإلجابــة علـــى الســؤال الثــاين: ملـــاذا غــاب الــوعي التـــارخيي يف تراثنــا القــدمي قـــد تكــون اإلجابــة علـــى 
نظرا ألن احلاضر مـا هـو إال تـراكم للماضـي. فهـل  ؛: هل غاب الوعي التارخيي يف وعينا املعاصرالسؤال األول

غــاب الــوعي التــارخيي يف تراثنــا القــدمي وملــاذا؟ وملــا كــان الــرتاث القــدمي جمموعــة مــن العلــوم العقليــة العلــوم النقليــة 
  ي عن هذه العلوم وملاذا؟اخلالصة والعلوم العقلية اخلالصة كان السؤال: هل غاب الوعي التارخي

لقــد نشــأت العلــوم العقليــة النقليــة األربعــة عنــدنا، علــم أصــول الــدين، وعلــم أصــول الفقــه، وعلــوم احلكمــة 
وارتقـــاء وتكـــامال  ،وعلـــوم التصـــوف تكـــاد تكـــون خاليـــة مـــن الـــوعي بالتـــاريخ باعتبـــاره تقـــدماً وحركـــة إىل األمـــام

أزهر من احلاضر. وملا كانت هذه العلوم هـي املكـون الرئيسـي  يكون احلاضر فيه أكمل من املاضي، واملستقبل
وبالرغم مما مررنا  ،ملوروثنا الثقايف فقد غاب الوعي التارخيي عن وجداننا املعاصر بالرغم من أننا شعوب تارخيية

دد الوجود والكيان.    به من أزمات العصر ومازلنا منر، 
بعـد أن تبنتهـا الدولـة، وأصـبحت عقيـدة الفرقـة الناجيـة يف ففي علم أصول الدين سـادت العقائـد األشـعرية 

مقابــــل عقائــــد املعارضــــة. تعطــــي العقائــــد األشــــعرية األولويــــة لــــإلرادة اإلهليــــة علــــى اإلرادة اإلنســــانية، يف حيــــاة 
فاإلرادة اإلهلية تسيطر على حياة اإلنسـان مـن احليـاة  ،اإلنسان ونظام العامل ومسار التاريخ يف صنع األحداث

بـإرادة اهللا. وال يكسـب   املمات. ال يفعل اإلنسان شـيئا إال إذا شـاء اهللا. األرزاق واألسـعار، والفقـر والغـىنإىل
فعال إال إذا أعطاه اهللا القدرة على ذلك. كمـا تسـيطر اإلرادة اإلهليـة علـى مجيـع ظـواهر الطبيعـة الـيت ختـرج عـن 

إىل أسفل يف  ىاهللا. وقد يتوقف احلجر الساقط من أعلسيطرة اإلنسان. فالسهم ال يصل إىل الرمية إال بإرادة 
اهلــــواء إذا شــــاء اهللا. واإلرادة اإلهليــــة هــــي الــــيت حتــــرك التــــاريخ وتقــــيم الــــدول وتقوضــــها. اهللا هــــو الــــذي يبعــــث 

يـونس يف  ىومـن معـه وأهلـك فرعـون. وجنـ ىموسـ ىهلك قومه. كمـا جنّـأنوح و  ىاجملتمعات ويقضي عليها. جن
الكعبــة وأهلــك أصــحاب الفيــل. فلــم يعــد لإلنســان فعــل مســتقل يف  ىومثــود. وجنّــاً دبطــن احلــوت وأهلــك عــا

جمتمعه أو يف الطبيعة أو يف التاريخ. اإلنسان جمرد ظاهرة ختضع للفعل وليس عامال فعاال. والـوعي التـارخيي ال 
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وهــو التصــور الــذي ينشــأ إال إذا كــان اإلنســان خــالق فعلــه، مــؤوال عمــا حيــدث يف جمتمعــه، وفعــاال يف التــاريخ. 
يف  بعض الفرقساد يف عقائد املعتزلة يف اجلمع بني التوحيد والعدل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعند 

يف حتمية ظهور اإلمام الـذي ميـأل األرض آخرين ضرورة التوحيد بني اإلميان والعمل والثورة على اإلمام، وعند 
مــا تـــاريخ الــوحي يف النبـــوة، ألــم أصـــول الــدين خـــارج عــن العـــامل، عــدال كمـــا ملئــت جـــورا. وكــان التـــاريخ يف ع

التاريخ املاضي أو تاريخ اإلنسانية بعد البعث، تاريخ املستقبل. أمـا احلاضـر فـال تـاريخ لـه. ينهـار التـاريخ جـيال 
فـة اخلال«أو  ،»خري القرون قـرين مث الـذي يلونـه«بعد جيل، وقرنا بعد قرن اعتمادا على بعض األحاديث مثل 

فخلــف مــن ﴿ :أو ســوء تأويــل لــبعض اآليــات مثــل »مــن بعــدي ثالثــون ســنة تتحــول بعــدها إىل ملــك عضــود
أو بعــض األقــوال املــأثورة مثــل "نعــم الســلف وبــئس  ،﴾بعــدهم خلــف، أضــاعوا الصــلوات واتبعــوا الشــهوات

  اخللف"، أو "ما ترك األولون لآلخرين شيئا". 
ىل الكفـر، ومـن الكمـال إىل الـنقص، ومـن العلـم إىل اجلهـل، ومـن أصبح التطـور يعـين االنتقـال مـن اإلميـان إ

يـــار. ومـــن مث كـــان التقـــدم بالضـــرورة عـــوداً إىل املاضـــي  الفضـــيلة إىل الرذيلـــة، مـــن العصـــر الـــذهيب إىل عصـــر اال
وحلاقـــاً مبـــا فـــات. أصـــبح القـــدمي، ولـــيس اجلديـــد، مـــن أوصـــاف الـــذات. ومل يبـــق يف موروثنـــا الثقـــايف مـــا حاولتـــه 

اميــة مــن قبــل مــن جعلهــا اهللا حمــًال للحــوادث، ربطــا بــني اهللا والتــاريخ كمــا هــو احلــال يف فلســفة التــاريخ يف الكر 
الغرب احلديث، هردر وفيكو وكانط ولسنج وهيجل. تلك داللة قدم القرآن وحدوثه. فالقرآن قدمي، كالم اهللا 

ه نــزل مــن العلــم اإلهلــي يف زمــان ومكــان األزيل يتجــاوز الزمــان واملكــان. واســتبعد القــول حبــدوث القــرآن مــع أنــ
  على فرتات متتالية، مقروءا باللسان، حمفوظا يف الصدور، مفهوما بالعقول، مطبقا يف اجملتمعات.

ويف علـم أصــول الفقــه، عالقــة األدلـة الشــرعية األربعــة: الكتــاب، والسـنة، واإلمجــاع، والقيــاس عالقــة تنازليــة، 
ل، والسـنة نـص ثـان يف عصـر أول. واإلمجـاع نـص ثالـث يف عصـر ثـان. من النص إىل الواقع. الكتـاب نـص أو 

واالجتهاد قياس على نص يف كل عصر. النص هو األساس يف األدلـة الشـرعية األربعـة ولـيس الواقـع والتـاريخ. 
يار تدرجيي يف املعيار من النص األول حـىت الـنص األخـري. فـال اجتهـاد فيمـا فيـه نـص. وشـرع  والتاريخ أيضا ا

قبلنا ليس مصدرا للتشريع ومـن مث يبـدأ التـاريخ بـالنص األول كقطـع فيـه دون اتصـال. ومنطـق التفسـري هـو من 



  79

منطق اللغة: احلقيقة واجملاز، والظاهر واملؤول، احملكم واملتشابه، اجململ واملبني، املطلـق واملقيـد. واحلقيقـة أفضـل 
تشـابه، واملبـني أدق مـن اجملمـل، واملقيـد أكثـر أمنـا من اجملـاز، والظـاهر أيقـن مـن املـؤول، واحملكـم أصـوب مـن امل

  من املطلق. واملؤمن يتمسك باحملكم يف حني أن الذي يف قلبه زيغ ومرض يقع يف املتشابه.
فوقــع التشــريع يف حرفيــة الــنص، وقلــت حريــة التأويــل الــيت تعطــي إمكانيــة للفعــل يف التــاريخ واحلركــة املســتقلة 

وفعــل حــر يف التــاريخ. مث تغلبــت  وقيــد علــى التــاريخ. والتشــابه تعــدد يف املعــىن ىنفيــه. األحكــام أحاديــة يف املعــ
األحكام على املقاصد، احلالل واحلرام علـى درء األضـرار وجلـب املنـافع. مث تغلبـت أحكـام التكليـف، األوامـر 

أحــوال أصــبح التشــريع صــوريا بصــرف النظــر عــن  والنــواهي علــى أحكــام الوضــع، الســبب والشــرط واملــانع حــىت
الناس وضـرورات احليـاة وموانـع تطبيـق احلـدود، فضـمر الفعـل، وزاد االلتـزام، وعـم القيـد، وقلـت احلركـة، وامتنـع 
التجديـد، ونـدر اإلبــداع. والـوعي التـارخيي ال ينمــو إال بتغليـب املتحــول علـى الثابـت، والتجديــد علـى التقليــد، 

  واإلبداع على النقل، واحلرية على العبودية.
علـوم احلكمـة إىل منطـق وإهليــات. املنطـق علـم معيـاري يعصـم الــذهن مـن اخلطـأ، منطـق صــوري وانقسـمت 

يكـون اإلجيـاب  خالص دون منطق للمجتمع أو منطق للتاريخ. والطبيعيات إهليات مقلوبة، سلب للعامل حـىت
عـن  ىارقـة، تنـأهللا وحده. الطبيعة ناقصة، فانية فاسدة. أتت من عدم، وتنتهي إىل عـدم. واإلهليـات علويـة مف

العامل وتتجاوزه. فأين اإلنسانيات واالجتماعيات والتارخييات؟ لقـد حـاول إخـوان الصـفا إضـافة جـزء رابـع هـو 
الناموسيات والشرعيات وكلهـا ظلـت بـال تـاريخ. كمـا تصـور الفـارايب وإخـوان الصـفا مدينـة مثاليـة ال وجـود هلـا 

املوجودة يف الزمان واملكـان. ال ينشـأ التـاريخ إال يف عـامل ثابـت  يف الواقع. والتاريخ هو تاريخ اجملتمعات الفعلية
لــــه قــــوانني تطــــوره ومنطقــــه. وال يتحقــــق التــــاريخ إال بفعــــل الفــــرد واجلماعــــة. واإلنســــان والتــــاريخ عصــــبا الــــوعي 

  وكما ينقصان يف علم أصول الدين ينقصان أيضا يف علوم احلكمة. ،التارخيي
، متـــدرجا يف املقامـــات واألحـــوال، خارجـــا عـــن ىويف صـــاعدا إىل أعلـــويف علـــوم التصـــوف كـــان الطريـــق الصـــ

العــامل ولــيس داخــال فيــه. العــامل مأســاوي يتقاتــل عليــه طــالبو الســلطة، ويســقط فيــه الشــهداء مــن األئمــة وآل 
  كما عرض ابن عريب يف "فصوص احلكم".   ،ي للوحي يف تاريخ النبوةالبيت. وهو طريق نازل، وكشف تدرجي
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بالرياضــة واجملاهــدة عــرب األحــوال واملقامــات، ومــن  ىإىل أعلــ مــن أدىن ،يف حركــة رأســية مزدوجــةالطريــق الصــو 
يف احللـــول واالحتـــاد. والتـــاريخ ال يظهـــر إال يف حركـــة أفقيـــة مزدوجـــة، مـــن اخللـــف إىل األمـــام يف  إىل أدىن ىأعلـــ

ينـــة مثاليـــة خـــارج العـــامل، التقـــدم، ومـــن األمـــام إىل اخللـــف يف التخلـــف. كمـــا عـــاش الصـــوفية كالفالســـفة يف مد
  مدينة األقطاب واألبدال مثل ابن عريب، وقليل منهم من عاد إىل العامل، ودخل يف معاركه مثل احلالج.

ويف العلوم النقليـة اخلمسـة: القـرآن، واحلـديث، والتفسـري، والسـرية، والفقـه غـاب التـاريخ أيضـا باعتبـاره وعيـا 
ان ميكـن أن تكــون جــذورا للـوعي التــارخيي. فاقتصـرت علــوم القــرآن بــالرغم مـن وجــود عناصــر فيهـا كــ ،بالتـاريخ

يف حــني تــدل "أســباب النــزول" علــى أولويــة الواقــع علــى الفكــر. يــدل  ،علــى الكــالم والنصــوص خــارج التــاريخ
نزول القرآن منجما مفرقا على أنه استجابة ألسـئلة يف الزمـان واملكـان طبقـا للحاجـة وتلبيـة ملطلـب. كمـا يـدل 

واملنسوخ" على وجود الزمان والتطور والتغري وتكيف الشريعة طبقا للقدرة واألهلية. كما يبدو التـاريخ  "الناسخ
يف التمييـز بــني املكــي واملـدين، بــني العقيــدة والشــريعة، بـني التصــور والنظــام. وحتيـل الشــريعة والنظــام إىل الصــراع 

  االجتماعي والسياسي والتارخيي.
ريخ يف الرواية، خاصة يف السند وأنواعه من تواتر وآحاد. التاريخ هنا هو تـاريخ ويف علوم احلديث يظهر التا

الرواية، تاريخ القول وليس تاريخ احلدث. التاريخ هو "األخبار"، العلم بأقوال السابقني ونقلها نقال صـحيحا. 
ول وعمل وإقرار. التاريخ والفعل ال يتجاوز فعل الرسول أو فعل يقره الرسول. فالسنة ق ،اخلرب هو مادة التاريخ

نقل من املاضي إىل احلاضر وليس توجها حنو املستقبل. ويكون النقـل صـحيحا إذا كـان مطابقـا دون زيـادة أو 
  نقصان. وكل فعل مستقبلي يف التاريخ هو تأسس بالنموذج األول، القدوة احلسنة.

وكمـــا متـــت كتابـــة التـــاريخ بطريقـــة  ويف علـــوم التفســـري كـــان املؤرخـــون هـــم املفســـرون مثـــل الطـــربي وابـــن كثـــري.
احلوليات كذلك مت التفسري بنفس الطريقة، سورة وراء سورة، وآية تلو آيـة. وكمـا تقطعـت احلـوادث وأصـبحت 
بال رابط بينها وبال مسار كذلك تقطعت السور واآليـات، وجتـزأ املوضـوع الواحـد بـال موقـف أو بنيـة أو رؤيـة.  

ـا دون كان التفسري يعين مجع أكرب قدر مم كن من املعلومات التارخيية حول السـور واآليـات، معلومـات يف ذا
باســتثناء التفســريات اإلصــالحية احلديثــة مثــل "ترمجــان  ،توظيــف يف حتريــك الواقــع أو إحــداث تقــدم اجتمــاعي



  81

  القرآن" للمودودي، "تفسري املنار" لرشيد رضا، "يف ظالل القرآن" لسيد قطب.
ريخ كلية. فالرسول زعامة تأيت من خارج التاريخ، تشق التـاريخ، وحتـدث تصـدعا ويف علوم السرية يغيب التا

ولكنـه تـاريخ اقتـداء وتأسـس. املعيـار يف املاضـي كمـا  ،بعـده ىة ملن أتـفيه مث ترتكه. صحيح هناك القدوة والسنّ 
خ، والتـاريخ هو احلال يف القياس. السرية تاريخ شخصي للعظماء وليست تارخيا للشـعوب. البطـل يصـنع التـاري

لـيس لــه كيــان مســتقل بذاتــه عـن فعــل األبطــال. وتتــداخل الســرية مـع اخليــال الشــعيب واملالحــم والســري لألبطــال 
  ينعدم الفرق بني التاريخ واألسطورة. والفاحتني حىت

فيغيـــب التـــاريخ نظـــرا ألولويـــة األفـــراد علـــى اجلماعـــات،  ،العبـــادات علـــى املعـــامالت ىويف علـــوم الفقـــه تطغـــ
ة األفعال على العالقات. هي كلها أفعال منطية، مطابقة، ختلو من الصراع واجلدل. ويأيت اجلهاد كأحـد وأولوي

  األبواب املتأخرة يف العلم وهو عصب التاريخ وطريق فتوح البلدان.
ــا بطبيعتهــا خاليــة مــن التــاريخ. فــالعلوم الرياضــية، احلســاب واجلــرب واهلندســة  أمــا العلــوم العقليــة اخلالصــة فإ
دف إىل معرفة القوانني، عمليـات عقليـة خالصـة بـال مـادة. والعلـوم  والفلك واملوسيقي. علوم صورية خالصة 
الطبيعيـــة علـــوم تـــدرس ظـــواهر الطبيعـــة احلاضـــرة دون تـــاريخ. فالطبيعـــة والكيميـــاء، والطـــب والصـــيدلة، والنبـــات 

جـــزء مـــن البنيـــة ولـــيس موضـــوعا مســـتقال  واحليـــوان، تـــدرس الظـــواهر يف حالتهـــا الراهنـــة دون تارخيهـــا. فالتـــاريخ
  بذاته. تاريخ الطبيعة هي الطبيعة، وتاريخ النبات هو النبات.

ــــا علــــوم مرتبطــــة باإلنســــان لغــــة وأدبــــا وأرضــــا  أمــــا العلــــوم اإلنســــانية، اللغــــة واألدب، واجلغرافيــــا والتــــاريخ فإ
زء مـن اللغـة، وتـاريخ األدب جـزء وعمرانا. تـاريخ كـل علـم جـزء مـن العلـم ولـيس منفصـال عنـه. تـاريخ اللغـة جـ

  من األدب، وتاريخ طبقات األرض جزء من األرض.
 ،وأخريا ظهر ابن خلدون يف التاريخ ليؤسـس الـوعي التـارخيي متجـاوزا رصـد احلـوادث إىل رؤيـة للتـاريخ العـام

ا واالقتصــــاد وحمــــددا مســــارا تارخييــــا للحضــــارة العربيــــة، جيمــــع بــــني التــــاريخ واجلغرافيــــ ،وفلســــفة للتــــاريخ اخلــــاص
والسياســة والثقافــة يف علــم جديــد هــو علــم العمــران. ينقــد آراء املــؤرخني الســابقني يف االعتمــاد علــى الروايــات 
ـا اسـتقراء حـوادث التـاريخ مـن أجـل اكتشـاف القـانون الـذي حيكـم مسـارها. نظـر  غري الصحيحة ويسـتبدل  
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يــار، مــن قــوة  ســبعة قــرون ووضــع قانونــا ىإىل جممــل احلضــارة العربيــة علــى مــد لتطورهــا، مــن النهضــة إىل اال
ضــتهم بــالنبوة أو الواليــة  ،العصــبية إىل تفككهــا، مــن البــدو إىل احلضــر باإلضــافة إىل أحكامــه علــى العــرب و

م علــى التمــدن والتحضــر ىومــد يــار، فعمــر الــدورة أربعــة أجيــال دون )1(قــدر . جــيالن للنهضــة وجــيالن لال
ارخيي فيــه درســا مــن الــدورة الســابقة. إمنــا هــو عــودا علــى بــدء، قيــام وقعــود مث خــط تراكمــي يكتســب الــوعي التــ

يـار" للقـرون السـبعة األوىل  ،العودة إىل الصفر من جديد. فإذا كان ابن خلـدون قـد وضـع سـؤال "أسـباب اال
مث ســؤال  ،فهــل ميكــن البــن خلــدون جديــد أن يكمــل الســؤال عــن أســباب التخلــف يف القــرون الســبعة املاضــية

  "شروط النهضة" للقرون السبعة التالية؟
  ثالثا: الوعي المعاصر بالتاريخ بين األنا واألخر

ومل يظهــر ابــن خلــدون جديــد يضــع هــذه القــرون الســبعة اجلديــدة يف االعتبــار،  ىومضــت ســبعة قــرون أخــر 
. أربعـــة عشـــر قرنـــا ىويرصـــد مســـارا أطـــول للتـــاريخ، وحيقـــب مـــن جديـــد تطـــور احلضـــارة اإلســـالمية علـــى مـــد

واملوضوع مثار منذ فجر النهضـة العربيـة احلديثـة عنـدما حـاول األفغـاين وضـع قـانون أخالقـي لتطـور اجملتمعـات 
يقوم على الشرف واإلخـالص واألمانـة. كمـا وضـع حممـد عبـده التـاريخ كموضـوع جديـد يف علـم العقائـد كمـا 

نتشــر بســرعة ال مثيــل هلــا يف التــاريخ، ا هــو احلــال يف "رســالة التوحيــد"، واصــفا التــاريخ كحركــة تقــدم، فاإلســالم
مغريا مسار التاريخ يف علم العقائد القدمي الذي ينهار جيال عن جيل، وقرنـا بعـد قـرن، "خـري القـرون قـرين..." 

أســـوة  ،ق وضـــع فلســـفة للتـــاريخاســـحإ. كمـــا حـــاول أديـــب )2(منـــذ جـــواز إمامـــة املفضـــول مـــع وجـــود األفضـــل
إىل تفجــري الثــورة الفرنســية. وكــان الطهطــاوي قــد حــاول مــن قبــل كتابــة بفلســفات التــاريخ يف الغــرب الــيت أدت 

تاريخ العرب قبل اإلسالم، وسرية حممد ساكن احلجاز مؤسسا الوعي السياسي احلديث على الوعي بالتاريخ. 
ولكن ظلت حماولته حمدودة جتمع بني الرتاث القدمي والرتاث الغـريب دون منطـق حمكـم. مث انتهـت حماولتـه علـى 

د الالحقــني عليــه مثــل أمحــد لطفــي الســيد وطــه حســني إىل جعــل وعينــا بالتــاريخ جــزءا مــن الــوعي بالتــاريخ يــ
الغريب. فزاد قدر التغريب وقل قـدر االرتبـاط بـالرتاث القـدمي. وسـار شـبلي مشيـل، وفـرح أنطـون، ونقـوال حـداد، 

خينـا هـو وعـي بالتـاريخ الغـريب يف نفـس التيـار. فـالوعي بتار  ىويعقوب صروف، وإمساعيل مظهر، وسالمة موسـ



  83

يف "هـــؤالء علمـــوين"، وكلهـــم مـــن  ىباعتبـــاره العلـــم والفلســـفة والثقافـــة واألدب والفـــن كمـــا قـــال ســـالمة موســـ
. وقد حاول سيد قطب أخريا بعث التاريخ فكرة ومنهاجا رابطا بني دراسة التـاريخ والـوعي بالتـاريخ  )3(الغربيني

ولكنهـا  ،بداية مبفهوم التاريخ ومنهجه مـن أجـل إذكـاء الـوعي بالتـاريخ ،كنموذج لتحديث الدراسات التارخيية
يف حاجـة إىل تطـوير ومزيـد مـن اإلحكـام  ى، قصرية املدىظلت حمدودة األثر، حدسية الرؤية، وجدانية املستو 

  .)4(العلمي عن طريق حتليل الوعي التارخيي ومناهج دراسة التاريخ
لـــدون عنـــدنا ظهـــرت فلســـفات التـــاريخ يف الغـــرب منـــذ بدايـــة عصـــر وأثنـــاء القـــرون الســـبعة الـــيت تلـــت ابـــن خ

بلغــت الــذروة يف القــرن التاســع عشــر. واكتشــف الــوعي األورويب الزمــان  النهضــة يف القــرن الســادس عشــر حــىت
اإلنساين أو الوجود اإلنساين. فاكتشف الزمـان التـارخيي الـذي أصـبح فيمـا بعـد الـوعي التـارخيي. وأصـبح يزهـو 

هو وحده صاحب حضارة اإلنسان والتاريخ. لقد استطاع الوعي األورويب اكتشاف الـوعي التـارخيي علينا بأنه 
ـا قـانون التـاريخ، وأن اإلرادة اإلنسـانية حتقـق اإلرادة  بعد أن اسـتطاع هـردر إعـادة تفسـري العنايـة اإلهليـة علـى أ

لــف، والتحــول مــن احملــور الرأســي يف نــه هــو اخلأعلــى  نــه هــو األمــام، وفهــم األدىنأعلــى  ىاإلهليــة، وفهــم األعلــ
  تصور العامل إىل احملور األفقي. 

حاول فالسفة التاريخ حتقيق التاريخ يف مراحل متمـايزة، يف مـرحلتني النهضـة والسـقوط مثـل فـولتري وروسـو، 
أو مـن  ،أو يف ثالثة مراحل مثل فيكو، وتورجو، وكومت، من عصر اآلهلة إىل عصر األبطـال إىل عصـر البشـر

أو يف أربعة مراحل مثل هردر وكانط، من احلس والغريـزة إىل  ،صر الدين إىل عصر امليتافيزيقا إىل عصر العلمع
العاطفة والعقل، أو مخسـة مثـل فشـته مـن العقـل والغريـزة إىل العقـل التسـلطي إىل العقـل الـواعي وهـو العلـم إىل 

للتقــدم احلــر، ومرحلــة متوســطة، أو يف عشــرة ، ومرحلتــان ىالعقــل املهــيمن وهــو الفــن، مرحلتــان للتقــدم األعمــ
العاشرة للمستقبل. كـان مقيـاس التقـدم مثـل التنـوير: العقـل واحلريـة  ىمثل كوندرسيه، إيقاع ثالثي مفصل وتبق

  والطبيعة والعلم والتقدم واإلنسان. 
والتصــنيع عنــد  وإذا مــا بلــغ الــوعي مرحلتــه األخــرية توقــف التــاريخ واكتمــل الــوعي: احلــرب واملهــارات اليدويــة

بودان، واحلرية والدميوقراطية عند فولتري، والعقد االجتماعي عند روسو، واملرحلة اإلنسانية عند فيكو، واملرحلة 
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ــائي عنــد كــوزان، والفــن عــن  التجريبيــة عنــد ترجــو، واملرحلــة الوضــعية عنــد كومــت، واجلمــع بــني النهــائي والال
ا انتهــت املرحلــة التارخييــة األخــرية توقــف الــوعي األورويب وبــدأ يف فشــته ونيتشــه، والعقــل عنــد هــردر وكــانط. وملــ

يــار كمــا الحــظ اشــبنجلر وتــوينيب، وبــدأ احلــديث عــن أفــول الغــرب وفقــدان اإلحســاس باحليــاة (هوســرل)  اال
اإلبـــداع،  ىوحتويـــل اآللـــة إىل إلـــه جديـــد (برجســـون)، وقلـــب القـــيم (شـــيلر)، والعدميـــة املطلقـــة (نيتشـــه)، انتهـــ

اية التاريخوأكمل    .)5(األورويب دورته، ومت إعالن 
ذه املرحلة قـد نقـوم بـدور أجيـال  والسؤال بالنسبة لنا هو: أية مرحلة من التاريخ حنن نعيش؟ ودون الوعي 

العلمانيــة  أمضــت فتنشــأ الســلفية عنــد العامــة وتشــتد كمــا هــو احلــال اآلن. وقــد نقــوم بــدور أجيــال قادمــة فتنشــ
ما هو احلال اآلن. وينشب اخلصام بني الطرفني، حرب بـال هـوادة بـني األخـوة األعـداء، عند اخلاصة وتشتد ك

ا، ماضـــيها أم  وتنفصـــم عـــروة الشخصـــية الوطنيـــة. والغالبيـــة العظمـــي ال تـــدري أي فريـــق ختتـــار، روحهـــا أم بـــد
ن مررنـــا مبرحلـــة مســـتقبلها؟ وتريـــد اإلبقـــاء علـــى الشـــرعيتني معـــا يف حاضـــرها. قـــد تكـــون املرحلـــة احلاليـــة، بعـــد أ

اإلحياء، االنتقال من اإلصالح الديين إىل النهضة الشـاملة، االنتقـال مـن الكتـاب إىل الطبيعـة، مـن القـدمي إىل 
  اجلديد، من اهللا إىل اإلنسان، من النفس إىل البدن، ومن النقل إىل العقل، ومن السلطة إىل الربهان. 

ــذه املرحلــة تتــأرجح الدراســات التارخي يــة بــني النزعــة التارخييــة عنــد اخلاصــة والنعــرة اخلطابيــة عنــد دون وعــي 
تصــــب  العامــــة. يــــتم حتــــديث الدراســــات التارخييــــة إذن عــــن طريــــق اكتشــــاف الــــوعي التــــارخيي ومراحلــــه حــــىت

الدراسات التارخيية فيه، تبلوره، وتوضحه، وتعيد إليه ميـزان التعـادل. لـو كـان متجهـاً حنـو املاضـي كانـت مهمـة 
ارخيية فك إزار املاضي. ولو كان غائبا عن املستقبل كانت مهمة الدراسات التارخيية رصـد مسـار الدراسات الت

التــاريخ مــن أجــل التعــرف علــى طبيعــة املرحلــة القادمــة. وإن كــان غائبــا عــن احلاضــر كانــت مهمــة الدراســات 
املهمــة الرئيســة لدراســة  التارخييــة حتيــل الــوعي احلاضــر، ووصــف التــاريخ باعتبــاره تراكمــا يف الــوعي احلاضــر. إن

  .)6(الوعي بالتاريخ يالتاريخ ه
  

  الهوامش
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)  وذلــك مثــل "يف أن العــرب ال يتغلبــون إال علــي البســائط"، "يف أن العــرب إذا تغلبــوا علــي أوطــان أســرع 1(
إليهــا اخلــراب"، "يف أن العــرب ال حيصــل هلــم امللــك إال بصــيغة دينيــة مــن نبــوة أو واليــة أو أثــر عظــيم مــن 

، املكتبــة 152-149علــي اجلملــة"، "يف أن العــرب أبعــد األمــم عــن سياســة امللــك"، املقدمــة ص الــدين
 التجارية، القاهرة. 

ضة مصر، القاهرة 192-90)  حممد عبده: رسالة التوحيد، ص2(  . 1956، مطبعة 
توي، )  هـــم عشـــرون: فـــولتري، جيتـــه، دارون، فيســـمان، ابســـن، نيتشـــه، رينـــان، دستوفســـكي، ثـــورو، تولســـ3(

فرويد، مسيث، اليس، جـوركي، شـو، ولـز، شـفيتزر، جـون ديـون، سـارتر. والواحـد والعشـرون هـو الشـرقي 
 . 1965غاندي. سالمة موسي: هؤالء علموين، سالمة موسي للنشر والتوزيع، القاهرة 

 )  سيد قطب: التاريخ، فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة. 4(
، وأيضــا، مقدمــة يف 1977، دار الثقافــة، القــاهرة 205-72بشــري، ص)  انظــر: لســنج: تربيــة اجلــنس ال5(

 . 1991، الدار الفنية، القاهرة 679-665علم االستغراب ص
)  انظــر دراســاتنا الســابقة: "مــن الــوعي الفــردي إيل الــوعي االجتمــاعي"، "ملــاذا غــاب مبحــث اإلنســان يف 6(

، 456-345القـــدمي؟"، دراســـات إســـالمية صتراثنـــا القـــدمي؟"، "ملـــاذا غـــاب مبحـــث التـــاريخ يف تراثنـــا 
 . 1981األجنلو املصرية، القاهرة 
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  كيف نطبق مناهج العلوم اإلنسانية  علم اإلسالميات:
  ومصطلحاتها في قراءة التراث اإلسالمي؟

   *حممد أركون
  ترمجة: هشام صاحل

قبل، بــل إنهــا وإنما هــي مســألة مســت ..وال مسألة مفهوم .."إن مسألة األرشيف ليست.. مسألة ماض
لة جــواب مــا، مســألة وعــد ومســؤولية مــن أجــل الغــد. فاالنتظــار الطيفــي أمســألة المســتقبل بالــذات، مســ

للخالص أو للمخلِّص يبلور مفهوم األرشيف ويربطه، كما الدين، كما التاريخ، كما العلم نفسه، بتجربــة 
  ).1995ليليو، باريس، (جاك ديريدا، الحنين إلى األرشيف، منشورات غا. فريدة جداً للوعد"

"وما كان قد بقي غير مفهوم، سوف يعود من جديد كروح معذبة. ولن يستريح قبل أن يجد له حًال، 
  ).1954(فرويد، خمسة دروس في التحليل النفسي. المنشورات الجامعية الفرنسية، . وخالصًا"

يـــر ســـورة مـــن القـــرآن القـــرآن الكـــريم، فـــي غ .صـــدق اهللا العظـــيم "ولكـــن أكثـــر النـــاس ال يعقلـــون".
  الكريم..

أريــد اآلن أن أمجــع  ؟أو كيــف نفكــر فيــه عميقــاً  ،حتــت هــذا العنــوان العــريض "كيــف نفهــم اإلســالم اليــوم؟"
ولكــن املبعثــرة يف خمتلــف اجملــالت والكتــب اجلماعيــة، أو  ،عــدداً كبــرياً مــن النصــوص غــري املنشــورة، أو املنشــورة

ن طويـل. وسـوف يشـكل هـذا اجلمـع العـام والشـامل مخسـة جملـدات حىت يف كتيب السـابقة الـيت نفـدت منـذ زمـ
بالكامل. إّن عناوين هذه اجمللدات وكذلك عناوينها الثانوية، تدل يف كل مرة على متاسـٍك موضـوعايتٍّ مـا، يف 
الوقــت الـــذي ينــدرج فيـــه داخـــل املنظــور املعـــريف نفســـه واالســرتاتيجية نفســـها التـــدخل الفكــري والعلمـــي، هـــذه 

ا منــذ حــوايل الثالثــني عامــاً حتــت عنــوان عــريض هــو: االســرتا علــم اإلســالميات "تيجية الــيت كنــت قــد حــدد
  ".التطبيقية

أعـــرف أن مصـــطلح علـــم اإلســـالميات مل يعـــد مســـتخدماً منـــذ أن كانـــت العلـــوم السياســـية قـــد حّلـــت حمـــل 
ـذه األخـرية الدراسـة املرتكـزة أساسـاً علـى حت ليـل النصـوص الكالسـيكية الدراسات السـابقة لإلسـالم. وأقصـد 
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الكــــربى للفكــــر اإلســــالمي، والــــيت تــــدعى بالتــــايل: علــــم اإلســــالميات الكالســــيكية. وقــــد اســــتطاعت العلــــوم 
السياســـــية أن تـــــزيح علـــــم اإلســـــالميات الكالســـــيكية عـــــن عرشـــــه وأن حتـــــل حملـــــه بســـــهولة. ملـــــاذا؟ ألن العلـــــم 

لـة جـداً يف اتبـاع املنهجيـة املوروثـة عـن املاضـي. الكالسيكي املطبَّق على دراسة اإلسالم حصر نفسه لفرتة طوي
أقصــد بــذلك أن الدراســات اإلســالميات الكالســيكية اكتفــت بالنشــر النقــدي والقــراءة الفيلولوجيــة للنصــوص 

لإلســـالم الشـــيعي اإلمـــامي واإلمســـاعيلي. وأمـــا دراســـة  1950املمثّلـــة لإلســـالم الســـين أوًال، مث بـــدءاً مـــن عـــام 
أن  -أو مل يعرفــوا–جــرت أو تركــت لعلمــاء اإلتنوغرافيــا واللهجــات الــذين مل يســتطيعوا اإلســالم الشــعيب فقــد هُ 

يتطـــــوروا باجتـــــاه تشـــــكيل علـــــم أنرتبولـــــوجي بصـــــفته نقـــــداً للثقافـــــات، علـــــى الـــــرغم مـــــن التقـــــدم الـــــذي حققتـــــه 
األنثربولــوجي  األنثربولوجيــا منــذ ثالثــني عامــاً (أفــتح قوســاً هنــا وأقــول بــأن الكتــاب الطليعــي الــذي نشــره العــامل 

ـــــة مل يـــــرتجم إىل الفرنســـــية إال عـــــام  ـــــم 1992كليفـــــورد غريتـــــز باإلجنليزي ). هكـــــذا جنـــــد أنـــــه ينبغـــــي علـــــى عل
اإلسالميات التطبيقية أن يقوم بشكل متـوازن بعـدة مهـام جديـدة. لـن أخلـص هنـا مـا كنـت قـد كتبتـه عـن هـذا 

يــب "صــعوبة النظــر". وإمنــا أفضــل يف كتــاب اجل 1976، ولكــن الــذي مل ينشــر إال عــام 1972املوضــوع عــام 
إعــادة نشــر املقــاطع األكثــر أمهيــة وداللــة مــع تعــديلها وحتيينهــا وربطهــا مبــا كنــت قــد كتبتــه بعدئــذ طيلــة ثالثــني 
عاماً. وسوف أفعل ذلك لكي أتيح للقارئ أن يقيِّم بشكل أفضل مدى املتانة العلميـة والفكريـة لعلـم ال يـزال 

فعلم اإلسالميات التطبيقية ال يزال يبحث عن املشـروعية: أي عـن اعـرتاف  يبحث عن مكانته واالعرتاف به.
  ..أو عدم متانتها ،الباحثني اآلخرين والعلماء مبتانة منهجيته ومصطلحاته

  تهوية األرشيف اإلسالمي
ـا (arkheion)إن كلمة أرشيف بصيغة املفـرد مشـتقة مـن الكلمـة اإلغريقيـة  ، وينبِّهنـا جـاك ديريـدا إىل أ

ألة املستقبل ذاته: أقصد املستقبل الذي افتـتحه استخدام معني للعقل. وهو استخدام كان قد دشَّنه فرويد مس
مث واصـله بصـالحيات أو متانـات متنوعـة مفكـرون عديـدون مـن أمثـال حنَّـة ارنـدت، أو جيـل ديلـوز،  ،ونيتشه

ل لوجنــدر.. إن هــذه األمســاء قــد أو ميشــيل فوكــو، أو اميــل ليفينــاس، أو بــول ريكــور، أو جــاك الكــان، أو بــو 
تومهنا بأن مسألة األرشـيف ختـص الفالسـفة واحمللِّلـني النفسـانيني، الـذين زحزحـوا أوهـام امليتافيزيقـا الكالسـيكية 
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عن طريق النقد النشوئي (أو اجلنيالوجي) للموضوعات، و"القيم"، والقانون بصفته فناً لتأويل الشـرع املقـدس، 
ص التأسيسية بصفتها معطى الوحي.. باختصار، لقد قاموا بالنقد النشوئي لكل مـا هـو واملرجعية العليا للنصو 

أقصـد  ،ات املدعوة حيَّة، ويف كتب التأريخ املبنية على األرشيفات (باجلمع)يمكرَّر بدون كلل أو ملل يف الرتاث
  األرشيفات املسجَّلة كتابًة من قبل املؤرخني. 

ماء األنثربولوجيا، وعلماء الالهوت، وعلماء القانون، وعلماء االجتماع، يف الواقع إن مؤرخي األديان، وعل
وعلماء الـنفس.. يشـتغلون علـى األرشـيف أو ينبغـي أن يشـتغلوا. أقصـد يشـتغلون عليـه بصـفته جمـاالت فكريـة 
قدمية حيث ينعقد بدون توقف، دون علم الذات البشرية، ذلك التمفصل املزدوج الذي يتحـدث عنـه ميشـيل 

عنـــدما يالحـــظ أن العلـــوم االجتماعيـــة، والسياســـية، واإلنســـانية ُمْســـتعَبدة أكثـــر ممـــا ينبغـــي للحاجيـــات  فوكـــو
اإلداريــة امللحــة للمجتمعــات البريوقراطيــة، الصــناعية، احلضــرية، العمرانيــة. وهــي جمتمعــات ال تــويل إال اهتمامــاً 

العياديــة إىل النقــد دون توقــف. وهــو  قلــيًال "إلمكانيــة وجــود خطــاب ميكنــه أن يــذهب مــن املالحظــة الســريرية
رخييــة هــذه أريخ األفــراد بــال وعــي الثقافــات، مث تأخطــاب يقــيم نوعــاً مــن التمفصــل املــزدوج. مبعــىن أنــه يــربط تــ

  الثقافات بال وعي األفراد".
ومع هذين السالحني، سالحي املالحظة السريرية أو العيانية ونقـد اخلطابـات، جنـد أن العقـل التحليلـي قـد 

ا ميكـن فت ح ورشات كانت مغلقة على كل االستخدامات السابقة للعقل. ولكننا نعرف أن هذه األسلحة ذا
َتالَعـب بـه مـن قبـل عمليـات 

ُ
أن ُحترف عن مقصدها وُتْستخَدم لتكرار العتيق البايل، وحب القانون األعظـم امل

. بـل أكثـر مـن ذلـك فإننـا نعلـم  ءالتقديس واإلخراج املسرحي للعدالة، ومأسسة املعارف املصنوعة بشكل سـي
كيــف أن ورثــة فرويــد، ويونــغ، والكــان، كــانوا قــد أعــادوا خلــق الوســط الطــائفي املشــابه لتلــك األوســاط الــيت 
ــا بــاملعىن  ازدهــرت حتــت األديــان الكــربى. واحلقيقــة هــي أن املهــام الــيت ينبغــي علــى العقــل التحليلــي أن يهــتم 

أن ُحتـــدَّد وتـُْنَجـــز ضـــمن منظـــور أنثروبولوجيـــا قـــادرة علـــى إحـــداث انتهـــاك  املـــزدوج احملـــدد آنفـــاً ال تـــزال تنتظـــر
قصـــد ثانيـــاً أمـــزدوج. وأقصـــد بـــذلك أوًال انتهـــاك احلـــدود الـــيت دّشـــنتها واتبعتهـــا الثقافـــات الطائفيـــة والقوميـــة. و 

ذاكرات انتهــاك األطــر اإلبســتمولوجية حيــث ال تــزال تشــتغل داخلهــا أنظمــة الفكــر املتضــامنة مــع اللغــات، والــ
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اجلماعيــة، واألوســاط االجتماعيــة، واملســارات التارخييــة، الــيت تشــكل تعبــرياً عنهــا واملرجعيــة املؤسِّســة هلــا. وهلــذا 
  السبب فإن أداة التحليل النفسي ال يزال يصعب نقلها إىل الثقافات غري الغربية. 

أوروبــا املســيحية مث أوروبــا أمــا الفشــل األكثــر وضــوحاً واألكثــر غــىن بالــدروس والعــرب فهــو يكمــن يف عجــز 
أقصـد أرشـيف الظـاهرة  ،التنويرية عن إعادة دمج األرشيف اإلسالمي داخل األرشيفني األكثر اتسـاعاً ومشوليـة

ــا). فقــد نُِبــذ اإلســالم  الدينيــة التوحيديــة، وأرشــيف امليتافيزيقــا العقالنيــة املركزيــة (أو املتمركــزة واملنغلقــة علــى ذا
ة انبثاقه. أقصد نُِبذ من األرشيف التوحيـدي. ولكـن ينبغـي االعـرتاف بأنـه مسـؤول هـو أيضـاً واْستُبِعَد منذ بداي

عن عملية النبذ هذه بسبب اسرتاتيجية التمايز واالخـتالف الـيت اتبعهـا. وهـي اسـرتاتيجية متجليـة يف القصـص 
ــــة، ولطقوســــه الشــــعائرية. وقــــد رّســــخ هــــذا التمــــايز ــــده الدوغمائي وقــــّواه لكــــي حيقــــق  التأسيســــية الكــــربى لعقائ

اســتقالليته الذاتيــة بالقيــاس إىل اليهوديــة واملســيحية. نقــول ذلــك وحنــن نعلــم أن هــذين الــدينني كانــا أيضــاً قــد 
تنافســـا علـــى احتكـــار الرأمســـال الرمـــزي األويل واالستئــــثار بـــه (ونقصـــد بالرأمســـال الرمـــزي هنـــا: الوظيفـــة النبويـــة، 

ري الشرع الديين الذين يؤبِّدون الوظيفة الكاشفة للكـالم املـوحى، مث والقوة الكاشفة للخطاب النبوي، مث مفسّ 
ـــــط والـــــديناميكي إىل تـــــراث مكـــــرور أنطولـــــوجي منطقـــــي يؤبّـــــد احلـــــب -الهـــــويت-حتويـــــل هـــــذا األرشـــــيف املنشِّ

الالمشروط للقانون األمثل، وللفقيه املتكلم، واملشرِّع، والفيلسوف الذي يستخرجه ويؤصله ويطبقـه يف صـيغته 
ينيـــة"، كمـــا يف صـــيغته العلمانيـــة املســـتمرة حـــىت إدانتـــه احلاليـــة مـــن قبـــل هيـــدغر وأتباعـــه). اإلســـالم مل يعـــد "الد

يعــرف بأنـــه ينتمـــي إىل هــذا األرشـــيف العتيـــق جــداً والـــرازح جـــداً أيضــاً. فقـــد ابتـــدأ اإلســالم منـــذ عهـــده األول 
ألنبياء التوراة وخباصة صـوريت إبـراهيم  بتشكيل َنَسبه الروحي والشرعي عن طريق تعديل وتنقيح الصور األصلية

ألن فرع إسـحاق كـان قـد اسـُتمِلك سـابقاً مـن قبـل اليهـود.  ؛ويسوع. وقد اعتمد الفرع املتسلسل من إمساعيل
، مث صـــّلب الّتجـــذر القـــرآين واملـــدين للقـــانون لإلســـرائيلياتمث قـــام بتنقيـــة تراثـــه مـــن التســـرُّبات الواضـــحة جـــداً 

كـل هـذه العمليـات متعلقـة بأرشـيف مل يقـرأ بصـفته تلـك ال مـن قبـل الصـيغ واألشـكال اجلديد: أي الشريعة. و 
  اليت اختذها الرتاث اإلسالمي، وال من قبل التَّبحُّر احلديث للعلم االستشراقي. 
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إن هـــذا العلـــم االستشـــراقي ابتـــدأ بالكـــاد يف تفكيـــك األدبيـــات التأرخييـــة اإلســـالمية املتعلقـــة بفـــرتيت انبثـــاق 
ا يــدعوه عمومـاً إمــا بـــ"اإلسالم"، وإمـا بعلــم الكــالم، أو الفقـه، أو الفلســفة، أو احلــديث النبــوي... وتشـكيل مــ

اخل. هذا يعين أنه يهتم بعلوم متشظية أو متبعثرة يغيب عنها متاماً ذلك "التمفصـل املـزدوج الـذي يركِّـب تـاريخ 
ألفــراد" كمــا يقــول ميشــيل فوكــو. وهنــا، يف األفــراد علــى ال وعــي الثقافــات، مث تارخييــة الثقافــات علــى ال وعــي ا

  هذه النقطة بالذات، يتموضع الطموح األويل لعلم اإلسالميات التطبيقية. 
فهذا العلم اجلديد الذي أهدف شخصياً إىل بلورته وتشكيله يتمثل فيما يلي: التفكري بعمل األرشيف مـن 

نفسها وتُفسَّر وتعـاش بوصـفها مقدسـة. ولكـن واليت تقدم  ،أجل متييزه عن عمل النصوص املدعوة بالتأسيسية
ضرورة حتويلها إىل مصدر للقانون والتشريع سوف جتعلها تنـزلق، على غري وعي البشر من خمتلف املسـتويات، 
حنو وظيفة تقديس وأسطرة كل ما هو أساساً عبارة عن نتاج عادي للتاريخ الدنيوي. كل واحد مـن النصـوص 

قــاالت والكتــب الــيت ســتليه يوضــح بطريقتــه اخلاصــة وبواســطة املوضــوع املعــاجل كــل اجملموعــة يف هــذا املقــال وامل
 -الالهــويت-هــذه املشــاكل املتعلقــة بإقامــة التمــايز بــني األرشــيف، والنصــوص التأسيســية، والــرتاث األنطولــوجي

ى ذاتــــه، املنطقــــي، واســــرتاتيجيات الــــرفض الــــيت تــــؤّمن تأبـــــيد الوظــــائف اخلاصــــة بالســــياج العقائــــدي املغلــــق علــــ
  والقانون املطلق املصمَّم واملطبَّق بصفته خزاناً يستوعب العنف بكل أشكاله الرمزية، والبنيوية، واجلسدية.

  زحزحات، تجاوزات
كـــان علـــم اإلســـالميات الكالســـيكي يف عصـــر املســـتعمرات قـــد خضـــع قلـــيًال أو كثـــرياً للنمـــوذج الفكـــري 

ــأ أو تتوقــع لكــي تســتطيع أو تقــدر". ولكــن  الــديكاريت الــذي يقــول مــا معنــاه: "أن تعــرف، فهــذا يعــين أن تتنّب
"لكــي تقــدر أو تســتطيع، ينبغــي أن تبتــدئ باملعرفــة، وال ميكنــك أن تعــرف إال بشــرط أن تتحــرر مــن هــاجس 
السلطة أو القدرة يف الوهلة األوىل". ولكن مع زوال االستعمار وحصـول البلـدان علـى اسـتقالهلا، فـإن اهلـدف 

ميات الكالسـيكي قـد تغـري. فالبـاحثون أصـبحوا يف الغالـب حمـرومني مـن التوصـل احلـر إىل العملي لعلم اإلسال
ـا. وعلـى هـذا النحـو راحـت  أرضية حبوثهم، ومل يعودوا مطالبني بتقدمي التقارير إىل اإلدارة احملليـة أو تلبيـة طلبا

الســـابق. ومبـــا أن موضـــوع اإلتنـــوغرايف -وحمـــل علـــم االجتمـــاع ،العلـــوم السياســـية حتـــل حمـــل علـــم اإلســـالميات
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الدراسة أصبح أجنبياً أو خارجياً على السيادة الوطنية، فإنه مل يعد يولِّد مناقشات ذات أمهية عمليـة، ومل يعـد 
يثري اهتماماً خاصاً باملناقشات النظرية واملنهجية اليت جتري عادة بني علماء االختصاصات املختلفة يف الغـرب 

ذا الصدد احلكاية التالية.  ومن أجل جمتمعات الغرب. سوف   أروي 
كنــت قــد فتحــت بابــاً يف جملــة "آرابيكــا" الفرنســية الــيت أشــرف علــى حتريرهــا، وذلــك حتــت العنــوان التــايل: 
منــاهج ومناقشــات. وعلــى الــرغم مــن أين فتحتــه منــذ مخســة عشــر عامــاً، إال أنــه مل يتــدخل فيــه حــىت اآلن إال 

لَّقــوا أو أعطــوا حــق الــرد واجلــواب. ووضــع اجملــالت األخــرى املكرســة مخســة بــاحثني مبــن فــيهم أولئــك الــذين ع
للدراســات اإلســالمية لــيس بأفضــل مــن ذلــك. فالبــاحثون املهتمــون باملناقشــات النظريــة، واملنهجيــة، والتعليميــة 
اإلرشــــادية يظــــل قلــــيًال جــــداً. إن علــــم اإلســــالميات التطبيقيــــة يريــــد تصــــحيح مثــــل هــــذا الوضــــع. ولــــذا فهــــو 

  كل االنعكاسات والنتائج من املالحظات التالية:يستخلص  
إن اإلســـالم بصـــفته دينـــاً، وتراثـــاً فكريـــاً، وقـــوة اســـتنهاض لآلمـــال اجلماعيـــة، قـــد اســـتعاد حيويـــة كبـــرية  .1

متالئمة مع تسارع التـاريخ يف كـل اجملتمعـات املعاصـرة. إنـه يلعـب دوراً أساسـياً يف بلـورة إيـديولوجيات املقاومـة  
م بشــــكل حاســــم يف إعــــادة تركيــــب املخيــــاالت االجتماعيــــة املســــتخدمة (أو املعبــــأة) يف كمــــا يســــاهم اإلســــال

مــن االســتعمار أوًال، مث يف املعارضــة الداخليـة ثانيــاً. هــذا باإلضــافة إىل إعــادة تركيــب  ،نضـاالت التحــرر الــوطين
لفقــرية املنبــوذة، أقصــد السياســية يف اجملتمــع، وحتمــل مســؤولية الفئــات ا -االجتماعيــة- صــيغ التعبــري النفســانية

ا من كلتا الناحيتني االجتماعيـة واألخالقيـة. هنـاك حاجـة ماسـة ألن نعـرف كيفيـة االسـتخدام  حتمل مسؤوليا
تارخييـة بطيئـة وطويلـة -النقدي للنصوص املقدسة. وكما سنرى فإن هذه النصوص ناجتة عن صريورة اجتماعيـة

رض نفســه كحاجــة تربويــة أو تثقيفيــة ذات أمهيــة قصــوى. خللــع التقــديس عليهــا. إن تقــديس هلــذه النصــوص يفــ
واألمــر يتعلــق هنــا مبهمــة عمليــة ينبغــي أن تنجــز لــيس فقــط يف املدرســة، بــل يف مجيــع األمــاكن العامــة للتواصــل 
االجتماعي. ووحده علم اإلسالميات التطبيقيـة أو املطبَّقـة علـى خمتلـف اجملـاالت ميكنـه أن يـدرب األشـخاص 

ذا العمـل التثقيفـي أو الرتبـوي. وهـو تثقيـف ينبغـي أن يقطـع جـذرياً مـع التعلـيم األكفاء القادري ن على القيام 
 التقليدي السائد لألديان.
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نبغي أن نبلور برناجماً دقيقاً وحمدداً للبحوث العلمية. وهو برنامج يهـدف إىل تقـدمي صـورة تعليميـة أو  .2
حملسوسـة الـيت يطرحهـا املسـلمون يف احليـاة اليوميـة، وكـذلك انطالقـاً مـن األسـئلة ا الظاهرة الدينيــةإرشادية عن 

انطالقاً من "األجوبة" اليت تقدمها الكتـب املدرسـية علـى مسـتوى التعلـيم االبتـدائي والثـانوي. لقـد أتيحـت يل 
يف السابق فرصة زيارة بعض البلدان واالستماع إىل خطب أو مواعظ بعض األئمة وعلماء الدين. إن خطبهم 

توحي بوجود تواصلية كاملة على مستوى السياقات التارخيية والقيم املسـتخدمة. يف الواقـع إن هـذه  ومواعظهم
املــــواعظ واخلطــــب توســــع اجتماعيــــاً وتقــــّوي نفســــانياً ذلــــك اإلســــالم اخليــــايل املقطــــوع يف آن معــــاً عــــن أصــــوله 

لكالســـيكية مـــن تـــاريخ الفكـــر القصصـــية اجملازيـــة األوىل، وعـــن جهـــود التنظـــري الكالمـــي الـــذي متَّ يف املرحلـــة ا
كمــا كــان قــد فــرض مــن قبــل   للتاريخيــةاإلســالمي، مث، وهــذا هــو األخطــر، املقطــوع عــن كــل تصــور أو مفهــوم 

النقد التارخيي احلديث. إن هذه اخلطب واملواعظ تشكل مدونـة نصـية ضـخمة مل يلتفـت إليهـا البـاحثون حـىت 
ــا مل تــدرس بشــكل صــحيح مــن قبــل  املــؤرخني، وال مــن قبــل علمــاء االجتمــاع، وال مــن اآلن. وأقصــد بــذلك أ

قبل علماء النفس، وال مـن قبـل علمـاء األلسـنيات أو اللغويـات، وال مـن قبـل املعلمـني الرتبـويني، وال حـىت مـن 
ن الــذين يثــريون الكثــري مــن الضــجة والفرقعــة مــن و ختصاصــيختصاصــيني يف العلــوم السياســية، هــؤالء االقبــل اال

األصــــوليني وتســــجيلها، مث تســــجيل آثارهــــا السياســــية بعدئــــذ. إن علــــم اإلســــالميات أجــــل التقــــاط خطابــــات 
التطبيقيــة حيــاول االســتباق علــى هــذه اآلثــار عــن طريــق منهجيــة تربويــة وتعليميــة مبنيــة علــى تفكيــك املخيــال 

ــم والشــامل قيــع أقصــد تر  ،النــاتج عــن هــذه اخلطابــات األصــولية. وهــي خطابــات مؤلفــة عــن طريــق الرتقيــع املعمَّ
ـا خاضـعة اليـوم مثـل األمـس  ـا، هـذا يف حـني أ ـا مقدسـة، مـوحى  النصوص املقدَّمة لكي ُتدَرك وتُعـاْش وكأ
وأكثـر جلميـع أشـكال االسـتخدام اإليـديولوجي. إن علــم اإلسـالميات التطبيقـي ينطلـق يف البدايـة مـن جمموعــة 

طريــق العــودة إىل الــوراء. وهكــذا يشــمل فــرتة النصــوص املعاصــرة مث يفــتح حترّيــاً واســعاً يف أعمــاق التــاريخ عــن 
تارخيية طويلة عن طريق الصعود يف التحـري االستكشـايف العـابر لكـل حلقـات املاضـي. وأقصـد بـذلك سلسـلة 

القصصــية، والبالغيـة، والسياســية الــيت ميـارس علــى النصــوص. مبنـأى عــن أي نقــد تفكيكــي -اآلليـات، الســردية
التشريعية اليت تتحكم بآليتها وطريقة اشتغاهلا أو ممارستها لعملها. ينتج عـن ذلـك الالهوتية و -للبىن امليتافيزيقية
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أن علــم اإلســالميات ال ميكــن تصــوره، بــدون الشــروع بنقــد جــذري للعقــل اإلســالمي. ومــن يـــرفض األول ال 
ث يســـتطيع أن يفكـــر بالضـــرورة املنهجيـــة واإلبســـتمولوجية للثـــاين. ولكـــن هنـــاك مـــن ال يســـتطيع فـــتح ورشـــة حبـــ

الوحيد الذي  المفكَّر فيهألنه يظل سجني املوروث القدمي. وأقصد بذلك أنه سجني  ؛جديدة لتفكيك الثاين
ورثناه. وعالوة على ذلك فإن القراءة الفيلولوجية والتارخيية لعلم اإلسالميات الكالسيكي قد زادت مـن مجـود 

فكَّر فيه الوحيد املوروث عن املاضي. إن من 
ُ
ال يستطيع فتح هذه الورشة اجلديدة من البحث وتصلُّب هذا امل

والتفكيــك والنقــد ســوف يظــل خــارج اإلطــار الفكــري الــذي يتطلبــه علــم اإلســالميات التطبيقــي. أضــيف إىل 
ذلك بأن العلم ال يهدف فقط إىل التفكيك الفكري واملعريف للعقـل اإلسـالمي. وإمنـا يهـدف أيضـاً إىل حتقيـق 

ــذا العمــل النقــدي أو التفكيكــي كــل االســتخدامات طمــوح آخــر أكــرب مــن ذلــك. إنــه يط مــح إىل أن يشــمل 
ات الفكريـة. ويريـد مـن وراء ذلـك أن يقـوم بإسـهام حاسـم يف نقـد يـالسابقة اليت حصلت للعقـل يف مجيـع الرتاث

مجيــع االســتخدامات املعروفــة للعقــل السياســي والعقــل القــانوين أو التشــريعي. وفيمــا وراء االنتقــادات العديــدة 
، وذلــك عــن طريــق وضــع مجيــع األنظمــة الحكومــة أو الحكــمملرتكــزة علــى الدولــة، فإننــا حنــاول إغنــاء مفهــوم ا

واجملريــات علــى حمــك النقــد. ومبــا أن جتــذير هــذا النقــد آٍت مــن احملــل التــارخيي للعقــل اإلســالمي، فإنــه ســيؤدي 
 
ُ
ني انطالقـاً مـن الغـرب إىل الكشـف شيئاً فشيئاً، وحتت ضغط العنف اجلسدي والعنف الرمـزي املولـَّدين وامل

َ
َعـْومل

فيــه هلــذا العقــل الغــريب بالــذات. نقــول ذلــك وحنــن نعلــم أن العقــل  المســتحيل التفكيــروعــن الالمفكــر فيــه 
الغريب يفرض نفسه كنموذج مثايل أعلى للعقل والعقالنية، منوذج ال ميكن اختزاله إىل أي استخدام آخر سبق 

ن التاريخ نفسه مقسَّم إىل حقب زمنية، ومكتوب، ومفسَّر، ومقدَّم كي حيفـظ عـن وجتّلى يف التاريخ. والواقع أ
طريــــق الــــذاكرة، مــــن قبــــل هــــذا العقــــل الغــــريب الــــذي نصَّــــب نفســــه بنفســــه ســــيِّد العــــامل. هكــــذا جنــــد أن علــــم 

ىل أي إ ،اإلســالميات التطبيقــي يقلِّــص كــل املناقشــات الــيت دارت حــول االستشــراق إىل مــا كانــت عليــه دائمــاً 
جمــرد ثرثــرات إيديولوجيــة ناجتــة عــن كلتــا اجلهتــني. ملــاذا أقــول ذلــك؟ ألن أيــاً مــن الطــرفني املتصــارعني مل يبتــدئ 
ــــم لكــــل االســــتخدامات املعروفــــة للعقــــل وتفكيــــك كــــل املوضــــوعاتيات  مناقشــــته أوًال بالقيــــام بنقــــد عــــام ومعمَّ
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الفلســـفية -لـــى األنظمـــة امليتافيزيقيـــة الالهوتيـــةاملتعاليـــة. ومـــن املعلـــوم أن هـــذه املوضـــوعات مرتكـــزة ع-التارخييـــة
 املؤبَّدة من قبل استخدامات عديدة ال تزال مهيمنة للعقل.

ـذا التيـار اجلديـد املـدعو باحلـداثي. فأمـام  .3 هكذا نالحظ أن علم اإلسالميات التطبيقي ال عالقة لـه 
ة والدميوقراطية لكي حيمي، مرة أخرى، فشل اإلسالم السياسي نالحظ أن هذا التيار يتبّىن البالغيات العلماني

السياج الدوغمائي من عمليـة التفكيـك والنقـد الـيت أصـبحت اآلن حمتومـة فكريـاً ومعرفيـاً. ال ريـب يف أن هـذه 
البالغيــات أفضــل مــن العنــف الــدموي القاتــل للحركــات املتطرفــة اهلادفــة للتوصــل إىل ســلطة حمرومــة مســبقاً مــن 

تكــون هــذه البالغيــات هــي آخــر حــاجز واق أو ســتار تســتخدمه اجملتمعــات  أي مشــروعية. ولكننــا نأمــل أن
ــا كالنكبـة أكثـر ممــا تولّـده أو تنتجـه. ولكــن أشـكال األمــل  ،املفجوعـة إن مل نقـل املــدمَّرة مـن قبـل تــاريخ حيـل 

ين الـذي ال يقـل اليت ال تزال ممكنة يف اجملتمعات الغنية و"الدميقراطية" املعاصرة تنحو باجتاه آفاق األمل اإلنسـا
هشاشــة وإشــكالية عــن تلــك الــيت أتاحتهــا لنــا األديــان الكــربى حــىت اآلن. ينبغــي أال ننســى أبــداً أنــه يف أوروبــا 
املفعمة بكل اآلمال اإلنسانية وعقل التنوير راحت ترتعرع وتزدهر طيلة عقود عديدة كـٌل مـن النــزعة السـتالينية 

املـــدعو بـــالغريب ال يتحـــدث أبـــداً عـــن هـــذه الصـــفحة مـــن التـــاريخ إال  باإلضـــافة إىل النــــزعة اهلتلريـــة. إن العقـــل
بعبارات االستنكار أو السخط األخالقي، دون أن يسهم فعًال يف فتح الورشـات الفكريـة اجلديـدة. ففـي هـذه 
ل الورشات ميكن جلميع االحنرافات الالعقالنية للعقل يف مجيع السياقات التارخييـة بـاألمس واليـوم، يف أن تُعاَمـ

بصفتها وقائع تارخيية حصلت بالفعل. وأقصد بذلك وقائع تدرس من قبل العقل الذي يبـين اختالفـه بالضـبط 
ــا مثــل ذلــك التــاريخ. مــن الواضــح أن العقــل املتضــامن سياســياً مــع الدولــة  علــى أســاس الطريقــة الــيت يكتــب 

اريخ وحيقِّــق فيهــا ضــمن املنظــور الوحيــد القوميــة أو مــع الطائفــة الدينيــة ال ميكنــه أن يفــتح أضــابري مثــل هــذا التــ
اهلـادف إىل إعــادة التأهيــل املعــريف واإلبســتمولوجي للعقــل النقـدي. إن العقــل املهــيمن للغــرب، هــو الــذي حيــدد 
ا، وهو الذي يقّسم املوضوعات اليت يدرسها علـم التـاريخ. وهـو الـذي يبلـور  برامج البحث العلمي املسموح 

-طبقـــاً جلـــداول أعمـــال حيـــددها فقـــط أولئـــك الـــذين يقـــررون مصـــري اخلريطـــة اجلغرافيـــةقواعـــد الكتابـــة التارخييـــة 
السياســية (أو اجليوبوليتيكيــة) للعــامل. كــل مــا أُمكنــت كتابتــه عــن اإلســالم منــذ اخلمســينات يتــيح لنــا توضــيح 
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الورشــات الــيت األبعــاد املتعــددة هلــذه املالحظــة اخلاصــة "باختيــار" الورشــات الفكريــة الــيت ينبغــي استكشــافها، و 
ينبغـــي أن تبقـــى مغلقـــة. كمـــا ويتـــيح لنـــا فهـــم طريقـــة تقســـيم املوضـــوعات التارخييـــة والتنظـــري هلـــا، وكـــذلك فهـــم 
ــر فيــه. ومعلــوم أن  االحنرافــات اإليديولوجيــة للتفســريات الــيت تــؤدي إىل تــراكم املســتحيل التفكــري فيــه والالمفكَّ

و منــع أي تفكيــك نقــدي للعقــول املهيمنــة املدموجــة داخــل الوظيفــة املركزيــة هلــذين الشــيئني تكمــن يف تعليــق أ
بعضــها الــبعض. ملــاذا أقــول ذلــك؟ ألنــه منــذ اختفــاء البــديل التــارخيي املاركســي مل يعــد هنــاك إال عقــل مهــيمن 
 ،واحد مييل إىل السيطرة على آليات مجيع العقول األخرى. ولكن هذه العقول تتكاثر وتنتشر يف أوساط شىت

ت االجتماعيـــة والشـــركات الكـــربى املتعـــددة اجلنســـيات الـــيت متيـــل إىل االســـتقالل الـــذايت، مـــروراً بـــدءاً مـــن الفئـــا
بــــالطوائف الدينيــــة الــــيت تســــتخدم االخــــتالف املــــذهيب أو الــــديين مــــن أجــــل ســــجن أتباعهــــا داخــــل ســــياجات 

ا طيلـــة دوغمائيـــة متصـــلبة ومتشـــددة. واألنظمـــة الشـــمولية الـــيت تفـــرض ســـلطتها التعســـفية علـــى شـــعوب بأســـره
 ثالثني أو أربعني سنة، وانتهاء بالدول القومية احلديثة املقيدة مبمارسات السيادة القومية.

يطــالبونين مــن جهــات عديــدة، وبإحلــاح، بــأن أكثــر مــن ضــرب األمثلــة العمليــة الــيت ميكــن أو توضــح  .4
علــى هــذا الطلــب. وكــذلك برنــامج نقــد العقــل اإلســالمي. لــديَّ جوابــان  ،برنــامج علــم اإلســالميات التطبيقــي

يتمثـــل يف هـــذه األجـــزاء اخلمســـة الـــيت سأنشـــرها الحقـــاً. وينبغـــي أن نضـــيف إليهـــا أمســـاء الكتـــب الـــيت  :األول
فيتمثل يف قول  :نشرت يل يف لغات أخرى غري الفرنسية واليت ذكرت يف البيبليوغرافيا العامة لكتيب. وأما الثاين

الكفايــة، وأمــا التطبيقــات عليــه فهــي عديــدة ومهمــة وقــادرة مــا يلــي: إن الربنــامج موضــح بشــكل جيــد ومبــا فيــه 
علـى أن تثـري شـهية البـاحثني يف الغــرب كمـا يف العـامل اإلسـالمي. ولكــن الصـعوبات احلقيقيـة تكمـن يف مكــان 
آخــر. كنــت قــد بّينــت أن مشــروع علــم اإلســالميات ال ميكــن أن ينجــز بشــكل صــحيح إال إذا اتبعنــا منهجيــة 

ـــا حـــىت اآلن يف جمـــال الدراســـات اإلســـالمية. العلـــوم واالختصاصـــات  ـــب  املتعـــددة. وهـــي منهجيـــة غـــري مرحَّ
ذا العمـل اجلليـل يتطلَّـب تـدريب فـرق عديـدة مـن البـاحثني املتضـامنني واملتعـاونني فيمـا بيـنهم بشـكل  فالقيام 

ني بأملانيــا، أو وثيـق. وينبغــي أن يشـتغلوا يف مؤسســات أو مراكــز للبحـث العلمــي تشـبه تلــك الــيت جنـدها يف بــرل
معهد الدراسات املتقدمة يف برنسـتون بأمريكـا. بطبيعـة احلـال كـان ينبغـي علـى هـذه املراكـز العلميـة أن تؤسَّـس 
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ــا حتمــي اإلســالم وتشــجع علــى نشــره يف شــىت أحنــاء العــامل. واملالحــظ أن  وتنـــتشر يف البلــدان الــيت تفتخــر بأ
يف قــارات العــامل اخلمــس إال ذلــك اإلســالم الشــائع املشــرتك.  املراكــز البحثيــة الــيت ُأسســت حــىت اآلن ال تنشــر

وهـــو إســـالم قريـــب مـــن هويـــة املمـــولني. وبشـــكل أعـــم فهـــو إســـالم قريـــب مـــن اإلســـالم التقليـــدي: أي إســـالم 
اخلطــــب الدينيــــة، واملــــواعظ، وفتــــاوى أئمــــة املســــاجد، واخلطــــاب املدرســــي، وخطابــــات احلــــركّيني املنتمــــني إىل 

 دينية. ال-األحزاب السياسية
  مثال على الفوضى المعنوية

يف مـــؤمتر الفكـــر اإلســـالمي يف اجلزائـــر جتـــرأت علـــى عـــرض مفهـــوم علـــم اإلســـالميات  1986يف دورة عـــام 
التطبيقي بصفته مشروعاً معرفياً لدراسة الرتاث اإلسالمي. وكان ذلك أمام مجهور كبري، مرّحـب قلـيًال أو كثـرياً 

الواقـع أنـه يـدعى إىل املـؤمتر الطـالب مـن شـىت أحنـاء اجلزائـر لكـي يسـتمعوا بأفكاري وطريقيت يف فهـم األمـور. و 
إىل حـديث العلمــاء الـدينيني األكثــر شـهرة يف العــامل اإلسـالمي. وبالتــايل فجمهـور القاعــة كـان متنوعــاً، متعــدد 

ـــار كامـــل مرهـــق جـــداً اســـتمر مـــن الســـاعة التاســـعة صـــباح اً إىل املشـــارب واالجتاهـــات، غزيـــراً فعـــًال. وخـــالل 
الساعة الثامنة مساء تعرضت شخصياً جللسـة حقيقيـة مـن جلسـات حمـاكم التفتـيش، وعلـى الـرغم مـن صـعوبة 
املواجهة بقيت صابراً. واحملاكمة التفتيشية مل ترتكز على حماضريت اليت كنت قد ألقيتها البارحة بقـدر مـا تركـزت 

يب. (تقـــول هـــذه العبـــارة الـــيت سأضـــع نصـــها علـــى عبـــارة مـــن كتـــاب يل صـــادر بالفرنســـية بعنـــوان: الفكـــر العـــر 
وقد ترمجها الزميل  (le Coran est un discours de structure mythiqueبالفرنسية أوًال: 

السوري واألستاذ اجلامعي الدكتور عادل العوا على النحو التـايل: القـرآن هـو خطـاب أسـطوري البنيـة. مل ينتبـه 
ســوربون إىل أن كلمــة أســطورة غــري مناســبة هنــا. فــنحن نعلــم أن نــه فيلســوف ومتخــرج مــن الأعلــى الــرغم مــن 

القــرآن يســـتخدم كلمـــة أســـطورة لتســـفيه األســاطري الـــيت ال معـــىن هلـــا واملفّرغـــة مــن آفـــاق املعـــىن، أقصـــد أســـاطري 
الشعوب القدمية. ويعارضـها بأحسـن القصـص الـيت يسـتخدمها القـرآن لوضـع العلـم يف متنـاول خملوقاتـه. هنـاك 

. وقــد اســتعيد مفهــوم امليثــوس (logos)املضــاد للوغــوس  (muthos)ين غــين جــداً هــو ميثــوس مفهــوم يونــا
كثــرياً. ولكــن اللغــويني العــرب الــذين ترمجــوا هــذا املفهــوم باألســطورة   مــن قبــل علــم األنرتبولوجيــا املعاصــرة وأغــىن
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ايــات الشــعبية كمــا  برهنــوا علــى جهــل مــزدوج. فهــم مــن جهــة ركــزوا علــى اجلانــب اخلــرايف واألســطوري مــن احلك
كانت النـزعة التارخيية الوضعية املتطرفـة قـد فرضـته منـذ القـرن التاسـع عشـر. وهكـذا جهلـوا الرهانـات الفلسـفية 
للمزدوجــة املفهوميــة (ميثــوس / لوغــوس). كمــا جهلــوا أكثــر املكتســبات احلامســة الــيت قــدمتها لنــا األنرتبولوجيــا 

التارخييــة الوضــعية املتطرفــة. وهكــذا جنــد أن أجــزاًء ضــخمة مــن الفكــر الثقافيــة واالجتماعيــة يف مواجهــة النـــزعة 
القدمي واملعاصر ال تزال مدفونة يف املستحيل التفكـري فيـه بالنسـبة للنـاس الـذين ال يعرفـون إال لغـة واحـدة: هـي 

الســلبية هنــا اللغــة العربيــة. بــل وأســوأ مــن ذلــك، فلكــيال يعــدوا املفهــوم القــرآين "قصــص" بالــدالالت اإلحيائيــة 
م مل يتجــرءوا علــى ترمجــة كلمــة  الفرنســية بكلمــة "قصــص" العربيــة. وهــذا  (mythe)لألســطورة اخلرافيــة، فــإ

مثــل ســاطع ناصــع علــى املســتحيل التفكــري فيــه. (ولكــن ميكــن أن أقــول الشــيء ذاتــه عــن اإلميــان املســيحي، أو 
لية أو الفكرية الـيت أصـفها هنـا تنطبـق علـى اليهودي، أو البوذي، أو اهلندوسي.. وذلك ألن اآلليَّات االستدال

  نثروبولوجياً). أاجلميع مما يعين أن هلا بعداً 
  الحداثة والتحديث

بعد كل ما قلته سابقاً هل من داع لتصحيح الرؤيا املتشائمة ظاهرياً واليت انتهيت مـن عرضـها للتـو؟ سـوف 
ت ثـروات، وأجريـت بعـض التصـحيحات أضيف قائًال ما يلي: منذ االستقالل حصل تطور اقتصـادي وتراكمـ

على التوجهات اخلاصة بالتطور االجتماعي واالقتصادي. كما بذل أولو األمر بعض اجلهود من أجل تـدريس 
العلــــوم البحتــــة أو التكنولوجيــــة الضــــرورية للتحــــديث. ولكــــنهم باملقابــــل مارســــوا رقابــــة إيديولوجيــــة علــــى علــــوم 

استخدامها. نقول ذلك وحنن نعلـم أن هـذه العلـوم هـي وحـدها الـيت  اإلنسان واجملتمع، وعلى مكانتها وطريقة
ــــات سياســــية، أو  ا: مــــن خطاب ـــــزع األســــطرة واألدجلــــة عــــن مجيــــع أمنــــاط اخلطابــــات ومســــتويا ــــام بن تتــــيح القي

 le)اجتماعيـة، أو دينيـة، أو ثقافيـة، أو تشـريعية قانونيـة، متامـاً كمـا فعلـت آنفـاً بالنسـبة ملفهـوم "األسـطورة": 
mythe) إن هذه الرقابـة اإليديولوجيـة الـيت متـارس مـثًال عـن طريـق التعريـب الفـج، أو عـن طريـق تقلـيص أو .

حىت حذف تعليم الفلسفة والعلوم االجتماعية، هي اليت جعلت مستحيًال إدخال علم اإلسالميات التطبيقـي  
سالمي. إن الثمن املدفوع حـىت اآلن ويف شىت أحناء العامل العريب واإل ،كمنهج حتريري للفكر يف املغرب الكبري
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بسبب ذلك يبدو باهظاً. أقول ذلك وأنا أفكر باإلفقار املتواصل للمجال الفكري والثقايف، وباهللع األخالقي 
للضــمائر، وباإلحســاس الفــردي واجلمــاعي بانعــدام األمــن، وكــذلك اإلحســاس بالفشــل، واإلحبــاط، والضــياع، 

  سط احلقوق املدنية. والفوضى املعنوية، واحلرمان من أب
ينبغي أن نضيف إىل ذلك تراكم األشياء املستحيل التفكري فيها واألشياء الالمفكَّر فيهـا، هـذا يف حـني أن 
تســارع التــاريخ العــاملي يفــرض علينــا إجيــاد أجوبــة ملحــة علــى مشــاكل عديــدة مطروحــة بشــكل ســيء، أو حــىت 

و حلـوًال للعنـف البنيـوي املتأصـل داخـل كـل األنسـجة غري مطروحة على اإلطالق. كما ينبغي أن جنـد أجوبـة أ
والشـــرائح االجتماعيـــة. وهـــو عنـــف نـــاتج عـــن تضـــافر أو تـــداخل إيـــديولوجيتني اثنتـــني: األوىل قوميـــة، والثانيـــة 
دينيـــة. وكلتامهـــا تبحـــث عـــن الســـلطة بـــدون أن متتلـــك أي مشـــروع تـــارخيي. وبالتـــايل فهمـــا كلتامهـــا حتمـــالن يف 

ما ثقافة مضادة   للدميقراطية. طيا
أعــــود اآلن إىل مســــألة الــــذاكرات اجلماعيــــة الــــيت تقــــف يف مواجهــــة الســــلطة املركزيــــة ذات الــــنمط اليعقــــويب 
الفرنســي. حنــن نعلــم أن تــاريخ فرنســا املــدرَّس للطــالب منــذ حلــول عهــد اجلمهوريــة الثالثــة هــو تركيبــة متجيديــة 

واملنتقــاة مـــن أجــل تشــكيل ســرد قصصــي ذي بنيـــة  لألمــة. وهــي تركيبــة تــتم مبســـاعدة أمــاكن الــذاكرة املنتخبــة
ذا الصدد كتاب بيـري نورا: أماكن الذاكرة). ماذا ميكن أن نقول عن التـواريخ املـدعوة وطنيـة  أسطورية. (انظر 
أو قومية واليت كتبت من قبل "النخب املثقفة" للدول املتحـررة حـديثاً مـن االسـتعمار والـيت تـدرس للطـالب يف 

لزم مرور بعض الوقت قبل أن يظهر مؤرخون قـادرون علـى التحـرر مـن إطـار إيـديولوجيا الكفـاح املدارس؟ لقد 
الوطين من أجل تقدمي صورة متماسكة عن "األمم املشـوهة، املفككـة، أو حـىت املنكـر وجودهـا كليـاً" مـن قبـل 

وحلَّــــت حملــــه  القــــوة املســــتعمرة. ولكــــن تــــأثري الرؤيــــا القوميــــة جــــرى تعقيــــده أكثــــر، مث بشــــكل أخــــص اســــتبدل
ا إيديولوجيا متجد األمة اإلسالمية اليت تتجـاوز احلـدود القوميـة. إن  إيديولوجيا االحتجاج األصويل. ومعلوم أ
تصفية العقبـات اإلبسـتمولوجية املنقولـة بواسـطة النمـوذج األصـويل الـذي يشـكل الرابطـة اجلماعيـة علـى أسـاس 

تلــك العقبــات الناجتــة عــن القولبــة اإليديولوجيــة الــيت متارســها "اإلميــان" أصــعب مــن الناحيــة النفســية مــن تصــفية 
القومية العلمانية أو املعلمنة. كان املؤرخون التونسـيون واعـني بالشـروط االحرتافيـة واالختصاصـية ملهمـة املـؤرخ. 
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م قبلـوا دمـج املرحلـة الرومانيـة مـن تـاريخ املغـرب الكبـري. أقصـد قبلـوا بـأن يعتربوهـا  جـزءاً منـه. وهلذا السبب فإ
ة وخمتلفـــة. إن املشـــكلة هنـــا  ولكـــن هـــذا الشـــيء مل حيصـــل يف اجلزائـــر وال يف املغـــرب األقصـــى ألســـباب متشـــا
ختص كيفية إدارة الوعي التـارخيي يف مرحلـة البنـاء الـوطين أو القـومي بعـد جـالء االسـتعمار. فـالواقع أن أدوات 

ـا غــري دمـج األمـة أو توحيـدها (مــن لغـة، وأمـاكن ذاكـرة، ونقــاط  ارتكـاز ثقافيـة، وأبطـال مؤسســني) هـي إمـا أ
ا موضع اخـتالف ونـزاع. إن اللجـوء إىل اإلسـالم واللغـة العربيـة والثقافـة العربيـة كـدعائم توحيـد  ،متوافرة وإما أ

ــا مشــرتكة لــدى كافــة الــذاكرات اجلماعيــة  يبــدو حمتومــاً وإشــكالياً يف  -الــيت هــي متمــايزة يف الواقــع–مفــرتض أ
ــم اســتعادوا املرحلــة الرتكيــة ودجموهــا يف التــاريخ الــوطين، ولكــنهم اســتبعدوا املرحلــة ذات ال وقــت. وهكــذا جنــد أ

ــا وثنيــة والتينيــة ومســيحية يف آن معــاً. يف الواقــع إن اســتعادة  الرومانيــة واعتربوهــا أجنبيــة علــى روح املغــرب أل
بـة التبجيليـة أو التقديسـية للتـاريخ. أقصـد الكتابـة املرحلة الرتكية يبدو تعسـفياً لـنفس السـبب. لنهمـل هنـا الكتا

ـــة (وهـــي شخصـــية موضـــع نـــزاع  الـــيت ختلـــق أبطـــاًال بـــدون أي متاســـك أســـطوري أو تـــارخيي كجوغورتـــا والكاهن
وخــالف بســبب مقاومتهــا للفــتح العــريب). ولنهمــل تلــك الكتابــات اإليديولوجيــة الــيت مــا انفكــت تشــتم وتلعــن 

لـــق: أي االســـتعمار. ولكـــن هـــذين النـــوعني مـــن الكتابـــة واللـــذين جنـــدمها يف تلـــك القـــوة الشـــيطانية بشـــكل مط
التــارخيي. وعلــى الــرغم مــن هشاشــة هــذا -مقــاالت توفيــق املــدين يف اجلزائــر ســامها يف إيقــاظ الــوعي األســطوري

ت الوعي إال أنه استخدم كدعامة فعالة إليديولوجيا الكفاح الوطين ضد االستعمار. ولكن هناك بالطبع كتابا
ــــوعي  ــــة" هلــــذا ال ــــر "علمي ــــة أكث ــــة كتلــــك الــــيت نوقشــــت كأطروحــــات للــــدكتوراه. وقــــد قــــدمت كفال أكثــــر جدي

التارخيي املنفوخ واملتضخم بشكل هائـل علـى يـد اخلطـاب األصـويل الـذي شـهد توسـعاً أو انتشـاراً  -األسطوري
الكربى والنصوص التأسيسية كبرياً يف اآلونة األخرية. يف الواقع إن هذا اخلطاب يستخدم الشخصيات الرمزية 

ـا يف القـرآن.  أو املؤسِّسة اليت متتلك سلطة تقديسية تعود إىل الـزمن التدشـيين األول للحقيقـة املطلقـة املـوحى 
وهذا الزمن يسجل التاريخ األرضـي أو يدجمـه داخـل منظـور تـاريخ النجـاة، مث يشـطره إىل شـطرين أنطولـوجيني: 

قـومي اهلجـري، كمـا التقـومي املسـيحي والتقـومي اليهـودي، يقسـم بـنفس الطريقـة ومـا بعـده. إن الت مـا قبـل الـوحي/
َعلَمـــن فلـــه أيضـــاً حلظاتـــه 

ُ
اخلـــط الكرونولـــوجي (أو الـــزمين املتسلســـل) لتـــاريخ األرضـــي. وأمـــا الـــزمن احلـــديث امل
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ة باألحـداث التدشينية الكربى اليت تدل على الوظيفة األسطورية املشرتكة لدى مجيع التصـورات البشـرية اخلاصـ
، وبالنسـبة 1492املؤسِّسة أو التأسيسية. فبالنسبة إلسبانيا مثًال نالحظ أن اللحظة املدّشنة للتاريخ هي عـام 

، وبالنسبة لالحتـاد 1940حزيران من عام  يونيو/ 18أو  1789، وبالنسبة لفرنسا عام 1648إلجنلرتا عام 
والفكـر الـديين فيمـا خيـص تقسـيم  بني الفكر احلـديث/ ... اخل. ولكن هناك فرقاً 1917السوفيييت سابقاً عام 

الـزمن أو التــاريخ. فــالفكر احلــديث يعـرتف بالثقــل العملــي واملــادي للتارخييــة ممـا جيعــل املرجعيــة األســطورية أكثــر 
عرضية أو ظرفية أو احتمالية وبالتايل أقل إطالقية. وأما الفكر الديين فيدمج ظرفية التاريخ البشـري أو عرضـيته 

  داخل الدميومة األنطولوجية للحضور اإلهلي والسببية اإلهلية.
ـا مـن أجـل دراسـة العالقـات الكائنـة  إن لدى علم اإلسالميات التطبيقـي أشـياء كثـرية لكـي يقوهلـا ويشـرع 
بني الذاكرات اجلماعية، والـوعي األسـطوري، والـوعي التـارخيي والبنـاء الـوطين أو الفئـوي (إن مل نقـل الـديين أو 

طائفي). أضرب هنا مثًال آخر لكي أبنيِّ أنه عرب مثال اإلسالم فإن علـم اإلسـالميات التطبيقـي يوسـع جمـال ال
حترياته ودراساته لكي يشمل الظاهرة الدينية مبجملها ولـيس فقـط اإلسـالم، مث لكـي يشـمل مجيـع وظائفهـا يف 

ي. وهكــــذا جنــــد أنفســــنا مــــدعوين اجملتمعــــات البشــــرية عــــن طريــــق اســــتهدافه ملعقوليــــات ذات بعــــد أنثروبولــــوج
للتســاؤل عــن الصــالحية السياســية لتلــك اجلهــود املبذولــة مــن أجــل تشــكيل الدولــة القوميــة بواســطة الرتقيعــات 
اإليديولوجيــة الــيت تــؤدي إىل تشــكيل وحــدة قوميــة هشــة يف مرحلــة تارخييــة حيــث جنــد أن منــوذج الدولــة القوميــة 

وســيع فضــاءات الســيادة السياســية كمــا يــدل علــى ذلــك تشــكيل هــو يف طــوره ألن يصــبح متجــاوزاً مــن قبــل ت
الوحدة األوروبية. إن هذا التسـاؤل غـري مقبـول أو غـري مفهـوم ضـمن احلـدود احلاليـة للفكـر السياسـي كمـا هـو 
سائد يف منطقة املغرب الكبري، ناهيك عن العـامل العـريب ككـل حيـث جنـد أن املسـارات القوميـة تصـطدم بكـل 

ـا املدنيـة الـيت هـي اآلن يف طـور التشـكل واالنبثـاق. الصعوبات املرتب طة بالقطيعة الواضحة بـني الـدول وجمتمعا
إن هذه احلالة كانت قد غّذت، ولفرتة طويلـة، التعلـق باملاضـي اخليـايل واجـرتار ذكريـات اآلبـاء واألجمـاد.. كمـا 

ـــا ضـــحية باســـتمرار، أي وغـــذَّت تلـــك اخلطابـــات اإليديولوجيـــة الـــيت تصـــور الـــذات اإلســـالمية أو العرب يـــة وكأ
  ضحية القوى اخلارجية الشريرة. 
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ال ميكننــا أن نضــع حــداً الجــرتار املاضــي اخليــايل إال إذا حتررنــا مــن الضــغط االســتاليب ملــا ســأدعوه بــالتواريخ 
. فهذه التواريخ تسجل داخل اإلطار الكرونولوجي اخلطي املستقيم سلوك فئة قـُلِّصت بواسـطة سلسـلة الفئوية

ن احلــذف والتبســيط إىل جمــرد البحــث "الروحــي" عــن اخلــالص أو النجــاة يف الــدار اآلخــرة. وهنــا نالحــظ أن  مــ
كتابــة التــاريخ انتقائيــة أو اصــطفائية متامــاً كمــا حيصــل بالنســبة لكتابــة التــاريخ القــومي. ولكنهــا تتميــز يف نقطــة 

ـــا متـــارس نوعـــاً مـــن التقـــديس والتحـــوير واملبالغـــة األ ؛واحـــدة ســـطورية األكثـــر قـــوة وتـــأثرياً علـــى الـــوعي وهـــي أ
. علــى هــذا بمديونيَّــة المعنــىاجلمــاعي. وبالتــايل فهــي أكثــر قــدرة علــى إنتــاج مــا يــدعوه علمــاء األنرتبولوجيــا 

النحــو تشــكلت ذاكــرات مجاعيــة للفـــرق اإلســالمية املختلفــة عنــد املســـلمني، وذاكــرة مجاعيــة لليهــود الشـــرقيني 
ـــة كاثوليكيـــة، أو أورثوذكســـية، أو (ســـفرداييم)، وذاكـــرة مجاعيـــة  لليهـــود الغـــربيني (اشـــكينازيني)، وذاكـــرة مجاعي

ـــزين  بروتســـتانتية لوثريـــة، أو بروتســـتانتية كالفينيـــة، بالنســـبة للمســـيحني، مث ذاكـــرة مجاعيـــة بوذيـــة علـــى طريقـــة ال
(Zen)  يـة علـى كـال املسـتويني: أو التيبيت بالنسبة للديانة البوذية... اخل. لقـد تطـورت الكتابـة التارخييـة الفئو

الشفهي والكتايب. وقبل أن حتصل الثورة التارخيية الفيلولوجية كان التمييز بني االستمالك األسـطوري للماضـي 
واملعرفـــة التارخييـــة النقديـــة بـــه أمـــراً متعـــذراً أو مســـتحيًال: أي يســـتحيل التفكـــري فيـــه. وال يـــزال يشـــكل نوعـــاً مـــن 

ألغلبيــــة العظمــــى مــــن علمــــاء املســــلمني. بــــل إين أعــــرف مــــؤرخني حــــديثني املســــتحيل التفكــــري فيــــه بالنســــبة ل
م عـــن األســـس  م أو يف كتابـــا مشـــهورين ال يســـتطيعون التوصـــل إىل فهـــم هـــذا التمييـــز واســـتيعابه يف خطابـــا
العقائديـــة أو الدوغمائيـــة ملـــا يدعونـــه باإلميـــان. وضـــمن هـــذه الشـــروط أو الظـــروف فإنـــه ال ميكننـــا أن نؤشـــكل 

ــــه مــــن أجــــل إظهــــار اإلميــــان  أو أن نتخــــذه كمــــادة للدراســــة: أي لتطبيــــق منهجيــــة علــــم الــــنفس التــــارخيي علي
  احملدوديات احلصرية اليت يفرضها موقف اإلميان الساذج على املمارسة املثلى للعقل التساؤيل النقدي.

وذلك عـن طريـق السياسي -الالهويت-إن التواريخ الفئوية هي اليت بلورت ما سأدعوه بعلم القيم األسطوري
ا. وعلى علم القيم هذا ترتكز كل احلكايـات  العمل البطيء للذاكرات اجلماعية: أقصد عمل الذات على ذا
والقصص التحويريـة للـرتاث. أقصـد حتـوير حلظـة تارخييـة عاديـة إىل حلظـة أسـطورية تدشـينية تفـتح تارخيـاً جديـداً 

ــراً. وهــي حتورهــا أو حتوهلــا إىل ذلــك ــراً ومطهَّ بعــد أن حيصــل االنتصــار السياســي، أو بعــد أن يكــون قــد متَّ   مطهِّ
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كـــأمر واقـــع. وفيمـــا خيـــص اإلســـالم نالحـــظ أن بلـــورة هـــذه قـــد ابتـــدأت منـــذ أن كانـــت الســـاللة األمويـــة قـــد 
م. ومعلــوم أن اإلســالم قـد تلّقــى تعبرياتــه أو جتلياتـه الكالســيكية بــني 661حكمـت واســتقرت يف دمشــق عـام 

ن خالل أعمال ومؤلفات حمددة متاماً. وهي مؤلفات مارست فعلها أو دورهـا وذلك م 1050-870عامي 
حــىت يومنــا هــذا بالنســبة لكــل ذاكــرة مجاعيــة حصــلت علــى موقــع االســتقاللية السياســية أو األقليــة السياســـية 
ائيــاً). ويف هــذه اجملموعــات  بصــفتها مــدونات رمسيــة مغلقــة أو نــاجزة (أو جمموعــات نصــية منتهيــة أو مغلقــة 
النصية راحت تتبلور شكًال ومضموناً القيم النموذجية العليا للوجود املؤمن أو اإلمياين. وهـو وجـود متوافـق مـع 
العهد األمثـل الـذي يتمثـل بتقـدمي الطاعـة هللا مقابـل االعـرتاف جبميلـه أو نعمـه علـى اإلنسـان (وهـذا مـا يـدعى 

امليثاق ال يزال ميارس دوره أو فعله لدى مجيع الطوائف  يف اللغة القرآنية بالعهد أو بامليثاق). إن هذا العهد أو
وذلك من خالل فوضى معنوية ومفهومية شاملة. ويف هذه الفوضـى نالحـظ أن العنـف ذا اجلـوهر  ،اإلسالمية

  حقيقة. -تقديس-السياسي يعيد إحياء وتنشيط ذلك املثلث األنثروبولوجي املتمثل باألشياء التالية: عنف
مــرة أخــرى علــى مســؤولية العلــوم السياســية الــيت ال تتحمــل أبــداً مســؤولية التحليــل النقــدي أريــد أن أحل هنــا 

ـا وانتشـارها عـن طريـق نقـل اخلطابـات األصـولية الـيت  ا تسـاهم يف زياد هلذه الفوضى املعنوية واملفهومية. بل إ
فتها جتليات شائعة لبعض جتسدها إىل اللغات األجنبية، وعن طريق نقل أخبار أعمال العنف اليت تلهمها بص

األديــان الســائدة يف جمتمعــات بعيــدة جــداً عــن "قــيم" احلضــارة الغربيــة كمــا حيــددها بطريقــة منوذجيــة أو معياريــة 
صــموئيل هــانتنغتون. بــل ونالحــظ أنــه حــىت العلــوم االجتماعيــة املطبَّقــة علــى األديــان ال تســتطيع التوصــل إىل 

ت اإلبســـتمولوجية الـــيت يرتكبهـــا "العلـــم" السياســـي الـــذي يشـــتغل تصـــحيح االعتبـــاط اإليـــديولوجي واالســـتقاال
ـــا لـــن تســـتطيع التوصـــل إىل ذلـــك إال إذا تســـلَّحت  علـــى أرضـــية ُمَهـــْيَمن عليهـــا مـــن قبـــل الظـــاهرة الدينيـــة. إ

  باألدوات املعرفية الضرورية من أجل بلوغ املطابقة الوصفية واملطابقة التفسريية للظاهرة.
وأكثر تفصيًال هذه املهمة املطروحة على علم اإلسالميات التطبيقـي. كنـا قـد رأينـا  لنوضح هنا بشكل أدق

سابقاً بأن علم اإلسالميات التطبيقي خيتلف عن غريه من حيـث مراعاتـه للنقطـة التاليـة. إنـه ينطلـق دائمـاً مـن 
مــن أجــل تعيــني احلــدث املعــاش مــن أجــل فــرز القــوى املوجــودة يف الســاحة وحتديــدها. وهــو يقــوم بــذلك أيضــاً 
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رهانـات الصـراعات والتقـاط اخلطابـات املسـتخدمة لكـي يعيـد تشـكيل سلسـلة األحـداث املتالحقـة، واآلليـات 
السوســـيولوجية، واالســـرتاتيجيات الســـلطوية الـــيت تـــؤدي بنـــا إىل حتليـــل البـــىن األنثروبولوجيـــة املشـــرتكة لـــدى كـــل 

أركيولـــوجي يهـــدف إىل الكشـــف عـــن النـــوابض أو  الـــذاكرات اجلماعيـــة املتنافســـة. إن األمـــر يتعلـــق هنـــا بتحـــرٍّ 
م  الدوافع العميقة، وكذلك عن املرجعيات الضمنية اليت تثري أتوماتيكياً خيارات الناس، أو "حترك" فوراً تصرفا
وسلوكهم بـدون أن تتوصـل هـذه املرجعيـات والبواعـث أبـداً إىل مرحلـة الصـريح املعـروف بالنسـبة للـوعي. وهـذا 

على خمتلف احلركات والتنظيمات.. كما أنه ينطبق على الكاثوليكيني والربوتستانتيني منذ القرن  املنظور ينطبق
السادس عشر، وعلى السنة والشيعة على مدار العصور اإلسالمية كلها منذ مقتل علي واحلسني.. وينبغي أن 

م قد استبطنوا عرب أنظمة  والالعقائـد اإلميانيـة،  العقائد/نعلم أن كل املنخرطني يف هذه الصراعات جيهلون بأ
وعــرب الطقــوس الفرديــة واجلماعيــة، وعــرب القصــص املثاليــة أو األســطورية احملفوظــة عــن ظهــر قلــب منــذ الطفولــة، 
-وعــرب أمــاكن الــذاكرة اخلاصــة بكــل طائفــة أو مجاعــة، أقــول اســتبطنوا مــا كنــت قــد دعوتــه بــالقيم األســطورية

ــــا عــــن الــــذاكرات اجلماعيــــة احليــــة الــــيت تشــــكلت يف الســــياقات السياســــية. ينبغــــي أن نتحــــدث -الالهوتيــــة هن
م. فهـــذه هـــي املـــرة األوىل الـــيت تتوصـــل فيهـــا طيلـــة كـــل تارخيهـــا الثقـــايف إىل الـــوعي 661اإلســـالمية منـــذ عـــام 

النقـــدي مبـــا مل تعـــرف أبـــداً أن تســـمّيه. وأقصـــد بـــذلك األشـــياء الضـــمنية املعاشـــة، هـــذه األشـــياء الـــيت تشـــكل 
ا تفــاخراً وتعظيمــاً بــالرتاث احلــي، أو املخيــاالت األ نرتوبولوجيــة. وهــذه األشــياء الضــمنية املعاشــة هــي مــا يــدعو

بــاملرياث القــومي، أو بــإرث املاضــي... اخل.، مــن أجــل التغطيــة علــى وظائفهــا احلقيقيــة يف التــاريخ أو متويههــا. 
لتايل الـدنيوي، واالحتمـايل، وكذلك من أجل منع الكشف عن منشأها اإلجتماعي، والسياسي، واللغوي، وبا

ــر بصــفتها الــذروة العليــا املتعاليــة، واملقدســة، واملعصــومة،  ــا تقــدم نفســها، وتعــاش وتُفسَّ العــابر. هــذا يف حــني أ
واليت ال ميكن جتاوزها. وهي إما متجسدة يف إله حي، وإمـا يف تعـاليم حكـيم مؤسِّـس، وإمـا يف العقـل األعلـى 

ذا العمل كله، أقصد عمل التعرية األركيولوجية العميقة؟ إنه علم الذي نادت به األنوار األورو  بية. ومن يقوم 
اإلســــالميات التطبيقــــي. وهنــــا تتجلــــى االســــرتاتيجيات املعرفيــــة األكثــــر انقالبيــــة وجذريــــة لعلــــم اإلســــالميات 

م فـإين 661عـام التطبيقي. وعندما أحتدث عن الذاكرات اجلماعية احلية املتولدة يف السياقات اإلسالمية منذ 
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أشري يف الواقع إىل الصدامات احلاصلة حالياً بني األكراد، واألتراك، واألرمن، واإليرانيني، والعرب، والرببر، مع  
ركيولوجيــــة هلـــــذه كــــل اخللفيــــات الدينيـــــة أو املذهبيــــة هلـــــذه الصــــراعات. بـــــل وميكــــن القـــــول بــــأن الطبقـــــات األ

ا تعود إىل املرحلة الوثنية، والعتيقة جـداً، الصراعات تنـزل إىل منطقة أقدم وأعمق بكثري  من ظهور اإلسالم. إ
  والبدائية، والوحشية، واجلاهلية..

كــان روالن بــارت يقــول بــأن كــل كتابــة هــي عمــل مــن أعمــال التضــامن التــارخيي. وأعتقــد أن فــرادة جــوايب 
من فيما يلي: بدًال من أن أنغلق املتمثل يف علم اإلسالميات التطبيقي والتطورات الالحقة اليت أعطيتها له تك

يف تضامن أعمى مع الوطن، فإين فضلت أن أبلور مشروعاً معرفيـاً وفلسـفياً. وأقصـد بـه املشـروع الـذي خيرجنـا 
مــن كــل الســياجات املغلقــة. وهــي ســياجات تشــكلها الــذات اجلماعيــة عــن نفســها بشــكل متكــرر عــن طريــق 

ا ضرورية من أجل حتريك املخياالت االجتماعية وتشغيلها. ولكنه ،"العقل" من أجل فربكة عقالنيات خادعة
إن هذه العالقة البنيوية والوظائفية الـيت تـربط بـني العقـل، واخليـال، واملخيـال ال ميكـن أن تُـْدَرس أو تـُْفَهـم علـى 
ا متامــ اً، حقيقتهــا إال مــن قبــل بــاحثني قــادرين علــى اســتيعاب ثالثــة علــوم أساســية. وإذا مل يســتطيعوا اســتيعا

ـــــا مـــــا يلـــــي: علـــــم أفينبغـــــي علـــــى األقـــــل أن يلمحـــــوا الضـــــرورة اإلبســـــتمولوجية لعـــــدم الفصـــــل بينهـــــا. و  قصـــــد 
األنرتبولوجيــا التــارخيي، وعلــم الــنفس التــارخيي، وفلســفة العلــوم التارخييــة (أو اإلبســتمولوجيا التارخييــة). أتــردد يف 

ة حــىت لــدى ممثليــه األكثــر كفــاءة ومقــدرة. ألنــه عرضــة جلــداالت وخالفــات كثــري  ؛إضــافة التحليــل النفســي هلــا
ولكن من املؤكد أن املنهجية التحليلية النفسانية ينبغي أن ترافق هـذه العلـوم الثالثـة الـيت تبـدو يل ضـرورية جـداً 
من أجل جتديد فهمنا للظاهرة الدينية بشكل حقيقي. أقول ذلك وأنا أنظر إىل الظاهرة الدينيـة وهـي يف حالـة 

  اللغوية وغري اللغوية).-ل مع الظاهرة السياسية، والظاهرة السيميائية (أو الدالليةتفاعل أو تداخ
  الوهم اإلصالحي

وكــذلك نقــد العقــل  ،كــل مــا ســبق يتــيح لنــا أن نفهــم ملــاذا يــرفض علــم اإلســالميات التطبيقــي الــذي أتبنَّــاه
لــذلك اإلغــراء املتمثــل يف "إعــادة اإلســالمي أن يكــررا يف براجمهمــا الــوهم اإلصــالحي. مل أنصــع يف حيــايت أبــداً 

مثل حممد إقبال الذي يكرر هو اآلخر تلـك  ،تركيب الفكر الديين لإلسالم" من أجل إعادة حتيينه أو جتسيده
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ـا أبـو حامـد الغـزايل قبـل تسـعة قـرون. نقـول ذلـك وحنـن نعلـم أن الغـزايل أراد  احلركة الفكرية والروحية اليت قام 
رور مخسة قرون على املناقشات الغنية والتعددية العقائدية. بل إن مفهوم اإلصـالح "إحياء علوم الدين" بعد م

ذاتــه يعــين العــودة إىل الصــيغة األوليــة، أو األصــلية، أو الصــحيحة املوثوقــة الــيت دشَّــنت احلقيقــة املطلقــة احملفوظــة 
رافات، والتشـويهات، واخليانـات . ويعتقدون أنه متَّ احلفاظ على هذه احلقيقة فيما وراء االحنىيف الكتاب املوح

الناجتــة عــن البــدع. فهــذه البــدع املســتجدة جتهــل يف رأيهــم األحاديــث الصــحيحة، واملعــايري النقيــة أو اخلالصــة 
واملسـتقيمة الـيت كـان الفقهـاء املـأذونون قـد اســتخرجوها ووضـحوها. بعـد أن صـورنا األمـور علـى هـذا النحــو ال 

اإلصــالحي يقودنــا إىل االنغــالق داخــل الســياج العقائــدي املغلــق. فهــذا بــد وأن القــارئ يــرى كيــف أن املســار 
الســـياج حوَّلتـــه الرؤيـــا اإلميانيـــة أو املؤمنـــة إىل قصـــر شـــامخ منيـــف ال ميكـــن للمـــرء أن يعـــيش خارجـــه. فـــالوجود 
خارجه ليس إال ضالًال، وتيهاً، وانعدام أمان، وعذاب. كنت قـد اكتشـفت هـذه الوظيفـة األسـطورية للموقـف 

إلصـــالحي عنـــدما كنـــت أحضـــر دبلـــوم الدراســـات العليـــا يف جامعـــة اجلزائـــر. وكـــان موضـــوع حبثـــي هـــو التـــايل: ا
اجلانب اإلصالحي يف أعمال طه حسني. وقـد اخـرتت ذلـك املـدافع العـريب الكبـري عـن األنـوار األوروبيـة لكـي 

آنـذاك يف بدايـة انبثاقـه وصـعوده.  أبنيِّ مدى التنازالت اليت قدمها يف الثالثينات من القرن العشرين الـذي كـان
ويف نفــس الفــرتة كــان العقــاد ينشــر عبقرياتــه املرتكــزة علــى الشخصــيات الكــربى لإلســالم األويل. ففــي مواجهــة 
التطرف الديين أو السياسي كنت أعتقد بالفائدة املؤقتة أو املرحلية للنـزعة اإلصالحية علـى طريقـة حممـد عبـده 

الحي الذي يقدم بعض التنازالت احملسوبة للنقد احلـديث يقـّوي يف الواقـع األولويـة املستنرية. فهذا العقل اإلص
  األنطولوجية واملعرفية للفضاء اخلصوصي الذي ينتشر فيه  "اإلميان" أو يتجسد ويأخذ كامل أبعاده. 

املســبق، وهنــا جنــد أمامنــا مثــاًال واضــحاً وســاطعاً علــى مــا كــان ميلتــون روكــيش قــد دعــاه باســرتاتيجية الــرفض 
وهي اسرتاتيجية خاصة بالعقلية الدوغمائية أو مالزمـة هلـا. سـوف أضـيف مثـاًال آخـر علـى هـذه العقليـة، وهـو 
يتمثــــل باحلاخــــام الليــــربايل الــــذي يشــــتغل يف كليــــة ليوبيــــك يف لنــــدن. فبعــــد أن ألقيــــت حماضــــرة يف األكادمييــــة 

اقــرتب مــين هــذا احلاخــام وأخــذين  ،التوحيديــة الثالثــةاإلجنليزيــة يف بــرلني عــن املكانــة املعرفيــة للــوحي يف األديــان 
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ــرت مبحاضــرتك، ولكــين مل أقتنــع! ويــا هلــا مــن عبــارة ناجحــة ومقتضــبة وتعــرب عــن  علــى حــدة وقــال يل: لقــد 
  حمدودية التواصل احلواري بني األديان..

يـد مـن البلـدان العربيــة إن اجلمهـور اإلسـالمي املتعـدد واملتنــوع، وامللحـاح الـذي اسـتمع إىل حماضــرايت يف العد
واإلســالمية كــان يطــالبين دائمــاً مبــا يلــي: الرتاجــع عــن اســتخدام املنهجيــات والعلــوم "الغربيــة" مــن أجــل التفــرغ 
لتجديد الفقه اإلسالمي "من الداخل". ال شك يف أين واع للضرورة امللحة اليت تقضي بتجديـد هـذا الفقـه يف 

 ،كل خـاص بتلـك املؤلفـات واألحبـاث الـيت يصـدرها بعـض أصـدقائياإلسالم. أقول هذا الكالم وأنا أفكر بشـ
من أمثال كلود جيفري، وبيري جيزيل. فقد نشرا مؤخراً كتابني ميشيان يف نفس اخلط الـذي أمشـي فيـه، أو قـل 
وجــــدت يف كتابيهمــــا توجيهــــات واهتمامــــات قريبــــة جــــداً مــــن نوعيــــة املهــــام الــــيت أحــــددها لعلــــم اإلســــالميات 

ينبغــي أن نعلــم أن اإلســالم كــدين أو الفكــر اإلســالمي كفكــر ال جيــدان نفســيهما يف نفــس  التطبيقــي. ولكــن
السياقات الفكرية والعلمية، وال يف نفس مراحل التطور التارخيي الـيت وجـدت املسـيحية نفسـها فيهمـا. وأقصـد 

ــا الدوغمائيــة بــذلك مســيحية أوروبــا الغربيــة بــالطبع. فاملســيحية األوروبيــة علــى الــرغم مــن جحودهــا أو إن كارا
استفادت من مكتسبات احلداثة العلمية، والتشريعية، واملؤسساتية. وأما اإلسـالم فيعـاين مـن التفـاوت التـارخيي 
املتزايــد، وذلـــك بالقيـــاس إىل التقـــدم احلاصـــل يف أوروبـــا مـــن جـــراء الفصـــل القـــانوين بـــني الـــذروة الدينيـــة والـــذروة 

ألوروبيــــة بفضــــل تشــــكل الدولــــة القوميــــة احلديثــــة وصــــعود طبقــــة السياســــية. فهــــذا الفصــــل حصــــل يف اجلهــــة ا
الثــامن عشــر (بــل وحــىت منــذ عهــد امللــك -بورجوازيــة مــن املقــاولني العلمــانيني بــدءاً مــن القــرنني الســابع عشــر

فيليــب اجلميــل فيمــا خيــص احلالــة الفرنســية). وبالتــايل فينبغــي علــى الباحــث أن ينطلــق، كمــا قلــت ســابقاً، مــن 
ا يف احليـاة اليوميـة الفئـات، واألقليـات، والشـبيبة الصـاعدة. ينبغـي االنطـالق العقبات احمل سوسة اليت تصطدم 

من هذه العقبات واملشاكل من أجل تشكيل قواعد اجتماعية واسـعة السـتقبال احلداثـة. وهـذه احلداثـة حباجـة 
كها أيضــاً مــن قبــل فكــر طاملــا هــي األخــرى أيضــاً إىل إعــادة التفكــري فيهــا وجتديــدها وغربلتهــا وإعــادة اســتمال 

ـا أو حـىت اخلاطئـة بشـكل كامـل.  ُعرِقل وُسّد من قبل ما كان غاستون باشـالر قـد دعـاه باملعـارف املسـاء بلور
ينبغي أن نعلم أن األمية ليست هـي وحـدها الـيت تقـيم العراقيـل والعقبـات أمـام اسـتقبال الفكـر احلـديث. وإمنـا 
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ــا أساســاً ذلــك االنغــالق اإليــديولوجي الــذي تولَّــد هنــاك عراقيــل أخــرى أيضــاً ال تقــل هــ وًال وخطــورة. وأقصــد 
بعد أربعني أو مخسني سـنة مـن االسـتقالل، مث ذلـك التعلـيم الكّمـي أو اجلمـاهريي الضـخم مـن حيـث العـدد، 
ولكن الضعيف من حيـث النوعيـة واجلـودة. وهـو تعلـيم مبلـور أو مـربمج مـن قبـل إيـديولوجيني مغـامرين غـريبني 

ــم ع ــروا مبــا فيــه الكفايــة ملهمــتهم، إضــافة إىل أ لــى احلداثــة الفكريــة. كمــا أنــه مطبَّــق مــن قبــل معلمــني مل ُحيضَّ
خاضـــعون أكثـــر ممـــا جيـــب للتعليمـــات الرمسيـــة. ففـــي هـــذه اجملتمعـــات نالحـــظ أن علـــم اإلســـالميات التطبيقـــي 

لكي خنلـق يف جيـل  ،امج التعليمية السائدةإعادة التفكري جذرياً بالرب  :يطمح إىل تقدمي اإلمكانية التالية. وهي
ـا املعرفـة اجملهـزة بـاألطر  واحد هذه القواعد االجتماعية اخلاصة بتشكيل معرفة ُمسيَطر عليهـا أفضـل. وأقصـد 
واألدوات الفكريـة الـيت تتطلبهـا التحـديات اجلديــدة للعوملـة، بعـد أن عشـنا بشــكل سـيء أو فاشـل تلـك األطــر 

ائدة يف حقبـــة احلداثـــة الكالســـيكية. قّلـــت فيمـــا ســـبق "االســـتخدامات املتوحشـــة" وأنـــا واألدوات الفكريـــة الســـ
ــا ذلــك املعــىن األنثروبولــوجي الــوارد يف كتــاب كلــود ليفــي شــرتوس الــذي حيمــل نفــس االســم. وبالتــايل  أقصــد 

تشــفوها يف فقــد اخــرتت بــدون أي تــردد اســرتاتيجية التــدخل العلمــي الــيت ميكــن للقــراء أن يطلعــوا عليهــا أو يك
اجمللــدات اخلمســة الــيت سأنشــرها قريبــاً وبشــكل متالحــق. إين أقــدمها هلــم راجيــاً أن حتظــى باهتمــامهم وتــأملهم 
ومشــاركتهم الفاعلــة. وســوف يــرى القــارئ مــن خــالل هــذه الكتــب اخلمســة أن هنــاك أطروحــة أساســية تتبلــور 

هـويت حـي أو قابـل للحيـاة واالسـتمرارية، وترتاءى. تقـول هـذه األطروحـة مبـا معنـاه: ال ميكـن أن يوجـد عمـل ال
وال ميكـــن أن يوجـــد إصـــالح موثـــوق ذو مصـــداقية فكريـــاً وتارخييـــاً ألي ديـــن عرفتـــه البشـــرية حـــىت اآلن، ولـــيس 
لإلسالم فقط، إن مل يتوافر الشرط التايل. وأقصـد بـه املراجعـة النقديـة الراديكاليـة، وعلـى أسـس جديـدة متامـاً، 

ات الفكريـة املعروفـة أو القابلـة ألن تعـرف حـىت اآلن. صـحيح أن يـللعقـل يف مجيـع الرتاثلكل املسـارات املعرفيـة 
ا ال تشمل الفكر الصيين أو فكر األديان اآلسـيوية واإلفريقيـة. ولكـن سـريى القـارئ  ؛دراسايت تبقى ناقصة أل

هياكــل اســتقبالية أين أبلــور هنــا مصــطلحات، وإشــكاليات، أو تســاؤالت ميكنهــا أن متــارس فعلهــا كبنيــات أو 
ــا قــادرة علــى أن حتتضــن أحبــاث عــامل متخصــص بــالفكر  قــادرة علــى أن حتتضــن كــل أنــواع الفكــر البشــري. إ
الصيين من أمثال فرانسوا جوليان أو سواه. فهم يقدمون اآلن معطيات جديدة لألضابري األساسية اليت ينبغـي 
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عليهـا. وهـذا املنظـور الواسـع أو املوسَّـع هـو الـذي أن يستند إليها أو يرتكـز  العقل االستطالعي الجديدعلى 
دفعين ألن أفضل مصطلح العقل االستطالعي املستقبلي املنبثق حالياً على مصطلح عقـل مـا بعـد احلداثـة، أو 
الشـديد احلداثـة، أو مـا فـوق احلداثــة. فهـذه التسـميات األخـرية تركـز األنظــار فقـط علـى التجربـة الغربيـة لتــاريخ 

مل التجارب األخرى أو املسـارات األخـرى. وحنـن نريـد أن نكسـر هـذا االحتكـار، أو هـذا التقوقـع  الفكر، و
  املركزي، أو هذه اهليمنة املتكررة للفكر األورويب على سواه.

  بلورة المصطلحات والمفاهيم
يــة كــل املصــطلحات الــيت اشــتققتها أو أدخلتهــا علــى مــدار حبــوثي تلــيب حاجــة مزدوجــة مــن النــاحيتني املعرف

واإلبســتمولوجية. فمــن جهــة كنــت أريــد التعــرف علــى املضــامني اخلاصــة باألرشــيف اإلســالمي والــرتاث املتفــرع 
مــا   ،ومــن جهــة أخــرى كنــت أريــد التفكــري يف هــذه املضــامني أو شــرحها وتفســريها داخــل منظــور ،عنـه مث فرزهــا

سلســــل الــــزمين فــــيمكن القــــول بــــأين كنــــت قــــد دعوتــــه باألرشــــيفني األكثــــر اتســــاعاً ومشوليــــة. وإذا مــــا اتبعنــــا الت
اشــتققت املصــطلحات التاليــة الــيت مل حتــظ حــىت اآلن باهتمــام أي عــامل خمــتص يف الدراســات اإلســالمية، وال 
حــىت أي مــؤرخ يشــتغل خــارج جمــال الدراســات اإلســالمية. وكنــت أمتــىن لــو حظيــت باهتمــام البــاحثني والعلمــاء 

 نشـرها وتقويتهـا وجعلهـا أكثـر فعاليـة. هـذه املصـطلحات هـي إما من أجل رفضها، وإما مـن أجـل املسـامهة يف
، الســــــياج 1973، وعلــــــم اإلســــــالميات التطبيقــــــي 1970التاليــــــة: الظــــــاهرة القرآنيــــــة والظــــــاهرة اإلســــــالمية 

وكــذلك اجلهــل  ،، مث األنظمــة الثقافيــة لالســتبعاد والّنْبــذ املتبــادل1982الــدوغمائي املغلــق مث اخلطــاب النبــوي 
ـــــس وامل ، مث املـــــدونات الرمسيـــــة املغلقـــــة وجمتمعـــــات 1984، مث نقـــــد العقـــــل اإلســـــالمي 1983ؤسســـــايت املؤسَّ

ــــــاب املقــــــدس/ ــــــاب العــــــادي  الكت ، مث مصــــــطلح العقــــــل 1995املفكر /، مث مصــــــطلح الباحــــــث1988الكت
، مث مصــــــــــطلح املثلــــــــــث 1996أو الـــــــــذي هــــــــــو اآلن يف طــــــــــور االنبثـــــــــاق  ،االســـــــــتطالعي اجلديــــــــــد املنبثــــــــــق

اخل. ويف كــل مــرة اخرتعــت فيهــا مصــطلحاً جديــداً كنــت أضــع حتتــه خطــاً لكــي ألفــت انتبــاه األنثروبولــوجي... 
القــارئ إليــه. والواقــع أن الكثــري مــن القــراء راحــوا يشــتكون مــن تــراكم أو تزايــد هــذه املصــطلحات اجلديــدة غــري 

اخرتاع مصـطلحات  املعروفة وغري املألوفة. ولكن ينبغي أن يعلم القارئ أنه ال ميكن تأسيس فكر جديد بدون
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أو مفــــاهيم جديــــدة. ال ميكننــــا أن ننتهــــك املعــــارف الســــائدة، أو نزحــــزح التســــاؤالت القدميــــة باجتــــاه تشــــكيل 
ــا فضــاءات  فضــاءات جديــدة للمعقوليــة والفهــم بــدون اشــتقاق جهــاز مفهــومي ومصــطلحي كامــل. وأقصــد 

ـــا أكثـــر قـــدرة علـــى االســـتيعاب والشـــمولية: أي اســـتيعاب الظـــواهر واملعطيـــا ت اجلديـــدة أو املســـتجدة. كمـــا أ
فضــاءات أكثــر صــحة ودقــة. ال ميكننــا أن نتجــاوز املعــارف اخلاطئــة واألنظمــة الفكريــة العتيقــة أو املهرتئــة بــدون 

صـــطلحات واملفـــاهيم املتالئمـــة مـــع األمنـــاط اجلديـــدة إلنتـــاج املعـــىن، واملعرفـــة، أن نولِّـــد تـــدرجيياً جمموعـــة مـــن امل
مـا  ،تقيتها أو اخرتعتهـاسـمث السيطرة عليها. مث ما انفككت أعيد بلورة هذه املفاهيم الـيت اواملمارسة التارخيية، 

انفككت أعيد صقلها وجتديدها إما بعد القيام بقراءات جديدة ملراجع خمتلفة، وإما من أجل حتسني التواصل 
مل. وأنــا أســتفيد مــن ردود فعــل بيــين وبــني أنــواع اجلمهــور املختلفــة الــيت تســتمع إىل حماضــرايت يف شــىت أحنــاء العــا

اجلمهور وتساؤالته ومناقشاته اليت أغنت تفكريي واسرتاتيجييت التعليمية والرتبوية. وهلذا السبب يشعر بعضهم 
ولكـن  ،أحياناً بأين أكرر كالمي يف احملاضـرات أو املقـاالت املختلفـة مـن كثـرة الرتكيـز علـى نفـس املصـطلحات

ايت الكثرية إىل هذه املصطلحات واملفاهيم مبثابة تكرارات مملة. فالواقع أنين أقـوم ال ينبغي أن يعترب القارئ عود
ذه العودات قصداً لكي أقدم املزيد من الشروحات اليت تغين الفعالية العملية للمفاهيم املعـاد اسـتخدامها يف 

  سياقات خمتلفة. 
تقـول هـذه  ،قة بديهية تفـرض نفسـها علـيّ ويف هذا البحث املنهجي والتائه واملتوحد يف آن معاً راحت حقي

احلقيقة ما يلي: إن البحث اجلـامعي األكـادميي ميـارس فعـًال طبقـاً لآلليـات الـيت درسـها بيـري بورديـو حتـت اسـم 
"التكـــرار أو التقليـــد أو االستنســـاخ". ويف حالـــة الدراســـات اإلســـالمية هنـــاك أشـــياء كثـــرية ســـلبية تلعـــب دورهـــا 

 مباالة الباحثني بالنداءات املتكررة اليت أطلقها من أجل التواصـل العلمـي مـع بعضـنا أيضاً. نذكر من بينها: ال
الــبعض. مث التواطــؤ عــن طريــق الصــمت مــن أجــل خنــق األصــوات املزعجــة. مث أســاليب اهلجــوم علــى اآلخــرين 

السـيطرة  واحلّط من قيمتهم، وهي أساليب تصل إىل حد النميمة الفكرية. مث نشـر "اإلشـاعات" الـيت ال ميكـن
عليهــا، وهــي إشــاعات ذات آثــار ســلبية حمســوبة بدقــة. وكــل هــذه األشــياء متثــل ممارســات شــائعة يف األوســاط 
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األكادميية. وتكرب أمهيتهـا كلمـا زادت أمهيـة الرهانـات اإليديولوجيـة واألهـواء امللتهبـة الـيت تثريهـا كلمـة "إسـالم" 
  يف مجيع األوساط سواء أكانت إسالمية أم "غربية". 

ن العلـــم ال يفكـــر، كمـــا يقـــول هيـــدغر. أوهنـــاك أيضـــاً عامـــل آخـــر ينبغـــي أن نأخـــذه بعـــني االعتبـــار وهـــو: 
صــــحيح أن العلــــم يــــنص علــــى احلقــــائق، ويصــــف الوقــــائع أو الظــــواهر، ويــــربهن عليهــــا مــــن أجــــل االخنــــراط يف 

يهــا مــا إن تبــدو املمارســة الصــحيحة أو القيــام بعمــل ذي مصــداقية. ولكنــه يتخلــى عــن املكتســبات املــربهن عل
ا التجربـة. ويف هـذا النـوع مـن املمارسـة للعلـم فـإن التفكـري يعـين  غري ضرورية للممارسة العملية أو مـا إن تكـّذ
الثرثرة ال أكثر وال أقل. هـذا مـا قالـه يل حرفيـاً مؤرخـون كبـار كنـت قـد عرضـت علـيهم دراسـيت النقديـة املطولـة 

ـم قـالوا يل بنـوع مـن الـتمّلص أو التهـرب  ؛معظمهـم مل يقرأهـا عن أعمال كلود كاهني. وأعتقـد جازمـاً بـأن أل
م مل يــدركوا مــا هــو موضــوع املناقشــة. وأمــا أحــد الــزمالء األمريكــان فقــد عــربَّ بشــكل واضــح عــن اجلانــب  بــأ
ـا حمـض لفظيـة". ومل أجنـح يف  العملي املرتبط بكل علم مبلور جيـداً عنـدما وصـف دراسـيت املـذكورة قـائًال: "بأ

ســتخدام قناعــه بــالفكرة التاليــة: وهــي أن أول عمــل ينبغــي علــى املــؤرخ القيــام بــه يكمــن يف املراقبــة الصــارمة لالإ
  الذي يقوم به للكلمات اليت تتخذ قيمة املفاهيم أو املصطلحات. 

دف إىل ما يلي: توسيع جمال هذه املراقبة بـدًال مـن أن نفصـل  كمـا -إن دراسيت عن أعمال كلود كاهني 
بني القطاعات املعرفية التالية: التاريخ املدعو بالعام، والتاريخ السياسـي، والتـاريخ  -يزالون يفعلون حىت اآلنال 

االجتماعي، والتاريخ االقتصادي، وتاريخ األفكار، وتاريخ أنظمة الفكر، وتـاريخ الفـن... اخل. وهكـذا حصـل 
م كلهــــا للبحــــث والتعلــــيم ت ــــا يل مــــع زمــــالء جــــامعيني كرســــوا حيــــا بالتواصــــل لــــك التجربــــة املؤملــــة الــــيت دعو

(عنـــوان الفصـــل األول مـــن كتـــاب مـــرتجم إىل العربيـــة حتـــت العنـــوان التـــايل: قضـــايا يف نقـــد العقـــل  المســـتحيل
  ).1998الديين. كيف نفهم اإلسالم اليوم. دار الطليعة، بريوت، 

بــالطبع عديــدة. وهــي يف الغالــب إن األســباب الــيت تشــوِّش التواصــل أو تقطعــه مــع الــزمالء اجلــامعيني هــي 
أجنبية على املعرفة العلمية بصفتها تلك. ولكن حلسن احلظ فهناك دائماً مفاجآت سعيدة. فكثرياً مـا شـعرت 
بالدعم والتشجيع من قبل ردود فعل املستمعني العديدين حملاضرايت. وهي ردود فعل صادرة عن مجهـور متنـوع 
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الثقافيــــة، وكــــل القوميــــات -ينتمــــي إىل كــــل األعمــــار، وكــــل األصــــولجــــداً، ويف خمتلــــف البلــــدان. إنــــه مجهــــور 
واألجنـــاس عـــرب العـــامل. ومـــع مجـــاهري املســـتمعني هـــؤالء امتحنـــت ألول مـــرة مـــدى صـــالحية أو عـــدم صـــالحية 
اخليـــارات املنهجيـــة واالســـرتاتيجيات املربجمـــة لعلـــم اإلســـالميات التطبيقـــي. فلـــم أعـــد أحصـــي عـــدد طـــاليب يف 

دد النـــاس الـــذين اســـتمعوا حملاضـــرة واحــدة مـــن حماضـــرايت والـــذين يعـــربون يل بعـــد ســـنوات الســوربون أو حـــىت عـــ
وسنوات عن رضاهم عن هذا الفكر. فكثرياً ما يستخدمون أطر علم اإلسالميات التطبيقـي وأدواتـه مـن أجـل 

ا. ويف كــل مــرة أقــيس حجــم الــنقص امل ريــع فــك أســرار اخلطابــات اإلســالمية أو تشــخيص مشــاكلها وإشــكاليا
الذي يعاين منه هـذا اجلمهـور عـن اإلسـالم وتـاريخ اجملتمعـات اإلسـالمية. ولكـن األخطـر مـن ذلـك هـو أنـه ال 
ات غري املتكافئـة احلاصـلة  ميتلك اآلالت الفكرية اليت تتيح لكل واحد أن يشعر بأنه معّين فكرياً ومدنياً باجملا

ديثـة. وهـذه احلالـة هـي الـيت شـجعتين علـى توليـد مصـطلح بني الثقافات الدينيـة التقليديـة/والثقافات املـدعوة ح
لكــي أفســح اجملــال يف ممارســة علــوم اإلنســان واجملتمــع لتشــكل معرفــة نقديــة بشــكل صــارم  المفكــر-الباحــث

ا معرفة موثوقة، ذات مصداقية، معرفة حتفِّزنا يف ذات الوقت على  وتقدم لنا مادة للتفكري.  التفكيرودقيق. إ
ــا م صــحوبة دائمــاً يف الكتابــة الــيت جتســدها بتســاؤالت عديــدة عــن شــروط إمكانيــة توليــدها، ونقلهــا، ملــاذا؟ أل

  وكيفية استقباهلا من قبل الفاعلني االجتماعيني وطرائق استخدامهم هلا.
يقدم لنا أيضاً فكرة مضيئة جداً عن كيفية  العقل اإلسالميإن سوء التفاهم الذي أثاره استخدامي ملفهوم 

أي خطاب عن اإلسالم من قبـل علمـاء اإلسـالميات (أي املستشـرقني). أقـول ذلـك علـى الـرغم مـن استقبال 
ــم يعرفــون رهانــات التنظــري واشــتقاق املصــطلحات واملفــاهيم اجلديــدة.  ــم أ ــم خــرباء يف املوضــوع ويفــرتض  أ

الــدفاع التبجيلــي عــن  فــالكثريون مــنهم رأوا فــوراً يف هــذا املصــطلح الــذي بلورتــه منــذ ســنوات عديــدة نوعــاً مــن
عقل "خصوصي" حمصور باإلسالم فقط، عقل مشتق اصطناعياً من القرآن، وذلك على طريقة طبقـة الفقهـاء 
الكالسيكيني الذين كانوا يشتقون األحكام من خالل منهجية التأسـيس أو التأصـيل: أي أصـول الفقـه. أقـول 

سالمي" كان واضحاً مبا فيه الكفاية. وكـان ينبغـي ذك على الرغم من أن عنوان كتايب "من أجل نقد العقل اإل
أن مينع هؤالء من ارتكاب خطأ فاحش كهـذا اخلطـأ. ولكـن بالنسـبة للمستشـرقني املتعـودين علـى إدانـة النــزعة 
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التشويشــية الســائدة لــدى التبجيليــني املســلمني الــذين خيلطــون بــني األفكــار واملكتشــفات احلديثــة وبــني تعــاليم 
و تعــاليم كبــار املــؤلفني الكالســيكيني كــالغزايل الــذي يشــبهونه بــديكارت أو باســكال، أو ابــن الــوحي القــرآين أ

خلــدون املشــبه مبونتيســكيو... اخل.، أقــول بالنســبة هلــؤالء فــإن اســتخدامي ملصــطلح نقــد العقــل اإلســالمي ال 
ـذه ال سـرقة أو االنتحـال لكـي ميكن أن يكون إال سرقة لكانط وكتابه املشهور نقد العقـل اخلـالص. وأنـا أقـوم 

أخلع على العقل اإلسالمي مكانة مضخمة ال يستحقها! هذا على األقل ما يعتقدونه. ولكن اعتقادهم هـذا 
يقدم لنا أفضل مثل على نظرية االستقبال: أقصد كيفيـة اسـتقبال األعمـال الفكريـة أو األدبيـة مـن قبـل القـراء. 

ل لعادات اإلنسان املسلم، وهو إطار سائد يف الغرب منذ قرون فهناك إطار معني من اإلدراك والتصور والتأوي
عديــدة وراســخ يف عقليــات النــاس األوروبيــني. فمــا أن تــذكر أمــامهم كلمــة إســالم أو مســلم حــىت تســتنفر يف 
م جمموعـــة مـــن التصـــورات والكليشـــيهات واألحكـــام املســـبقة. وهـــذه الكليشـــيهات مســـتوعبة ومهضـــومة  أذهـــا

لذين شكلوها: أي املستشرقني أنفسهم. وبالتايل فهي متارس عملهـا بشـكل أوتومـاتيكي حىت من قبل أولئك ا
ال يكلفـون أنفسـهم عنـاء ضـبطها أو الـتحكم  -أي املستشـرقني–أو آيل إىل درجة أنه حىت الباحثني العلميني 

م بضرورة التقيد بقواعد البحث العلمي الدا م ينصحون طال عية إىل مراقبة ا. نقول ذلك على الرغم من أ
العواطــف وامليــول الذاتيــة قبــل التــنطُّح لدراســة أي موضــوع أو احلكــم عليــه. لكــي أكمــل الصــورة تقتضــي مــين 
األمانة أن أقول بأن نفس ردود الفعل االنفعالية والتأويلية متـارس دورهـا يف اجلهـة اإلسـالمية، ولكـن يف االجتـاه 

"الغريب" ومناهجه علـى اإلسـالم. ويعتـربون عنـوان كتـايب "نقـد املعاكس. فهؤالء يدينون تطبيق مقوالت الفكر 
العقل اإلسالمي" مبثابة املعادي للتقاليد. على هذا النحو تشتغل أطر املعرفة ومتـارس دورهـا سـواء يف "الغـرب" 
أو يف األوساط اإلسالمية، وذلك فيما يتعلق بالدراسات اإلسالمية، مث بشكل أكثر بكل تفكري نقدي يتجرأ 

  أو الالمفكَّر فيها يف الفكر اإلسالمي ماضياً وحاضراً. ،ى تعرية األشياء املستحيل التفكري فيهاعل
ســـوف أقـــدم هنـــا أعمـــايل الفكريـــة يف مخســـة جملـــدات. وآمـــل أن تكـــون واضـــحة وتربويـــة ومكملـــة لبعضـــها 

قبـل القـراء. وحتتـوي البعض مبـا فيـه الكفايـة لكـي تتحاشـى سـوء التفامهـات اجلديـدة وأنـواع الـرفض املسـبقة مـن 
هــذه اجمللــدات علــى فصــول كتبــت منــذ ســنوات طويلــة وعلــى فصــول حديثــة العهــد. ولكــين أعــدت النظــر يف 
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النصــوص القدميــة الــيت كانــت قــد كتبــت منــذ عشــر ســنوات أو أكثــر. فنقحتهــا وعــدلت فيهــا كلمــا كــان ذلــك 
راء أي تغيـــري عليهـــا يف العمـــق. إين ضـــرورياً. وعلـــى أي حـــال فـــإين أتبناهـــا مجيعهـــا بـــدون اســـتثناء، وبـــدون إجـــ

ا بالنســبة للجمهــور األورويب أو  أتبناهــا بكــل مقاصــدها النقديــة وصــالحيتها ومتانتهــا التعليميــة والرتبويــة وفائــد
ندونيســــيا إىل املغــــرب أالغــــريب، مث بشــــكل أخــــص بالنســــبة للجمهــــور اإلســــالمي الشــــديد التنــــوع واملمتــــد مــــن 

يف إىل أفريقيــا اجلنوبيــة. إن كــل النصــوص الــيت مجعتهــا هنــا يف هــذه الكتــب ســكندنااألقصــى، ومــن الشــمال اإل
متتلك، وسوف تظل متتلك لفرتة طويلة، متانـة فكريـة ومنهجيـة ووجوديـة. ملـاذا أقـول ذلـك؟ ألن املهـام املعرفيـة 

فكــرين امل الــيت رمســت خطوطهــا العريضــة فيهــا مل تســتنفد بعــد. وإمنــا هــي حتتــاج إىل فــرق عديــدة مــن البــاحثني
ايتهــا. فأنــا شــققت الطريــق مــن أجــل حتريــر الفكــر اإلســالمي أو دراســته بشــكل علمــي  ــا حــىت  لكــي ميشــوا 
وتارخيي، ولكين مل أستنفد كل شيء وال أستطيع أن أجنـز كـل شـيء، وإمنـا أنتظـر مـن الشـباب البـاحثني الـذين 

لقـاة علـى عاتقنـا يتطلـب تـوافر إمكانيـات سيجيئون بعدي أن يكملوا املشوار والطريق. إن إجناز هـذه املهـام امل
أكادميية وجامعيـة عاليـة، كمـا ويتطلـب بشـكل خـاص تـوافر منـاخ سياسـي وثقـايف مالئـم. ولكـن لألسـف فـإن 
توافر هذا املناخ ال يزال يؤجَّل يف البلدان الـيت يشـغل فيهـا اإلسـالم السياسـي أصـحاب القـرار وجممـل الفـاعلني 

لقـــد  ،يف اجملتمـــع). هنـــا أيضـــاً أحـــب أن أقـــدم شـــهاديت اخلاصـــة علـــى الوضـــع االجتمـــاعيني (أي جممـــل البشـــر
دعيت للتـدريس وإلقـاء احملاضـرات يف خمتلـف جامعـات العـامل مـن أمريكـا، إىل أوروبـا، إىل آسـيا، إىل أفريقيـا.. 

اجلميــع ويف أثنــاء هــذه الزيــارات أتــيح يل أن ألتقــي بعــدد كبــري مــن أصــحاب القــرار والقيــادات السياســية. وكــان 
ـم كـانوا حيسـون باحلاجـة إىل ضـرورة تشـكيل  يتفقون معي بسهولة على ضرورة فعل شـيء مـا. أقصـد بـذلك أ
معرفة نقدية عن اإلسالم، وضرورة نشـر هـذه املعرفـة علـى أوسـع نطـاق. كمـا ووافقـوا علـى ربـط اإلسـالم ألول 

يضـاً. ويف أثنـاء احلـديث اقرتحـت علـيهم يف أكثـر مرة بالتاريخ املقارن لألديـان واألنرتوبولوجيـا املقارنـة لألديـان أ
من مناسبة مشاريع حمددة بدقة من أجل تأسيس معاهد للبحوث والتعليم من أجل نشر هـذه املعرفـة اجلديـدة 
عــن الــرتاث اإلســالمي. وميكــن للقــارئ أن يطلــع علــى هــذه املشــاريع مــن خــالل بــرامج االستكشــافات البحثيــة 

ا يف كتيب ونصوص   ي العديدة. اليت بلور
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) وافــــق 1993-1990والواقــــع أنــــه بعــــد أن أمضــــيت ثــــالث ســــنوات مــــن التعلــــيم والنضــــال يف هولنــــدا (
. وأخـرياً مت تأسـيس معهـد (Leiden)املسؤولون هناك على تأسيس معهد من هذا النـوع يف مدينـة "اليـدن" 

لــة العديــد مــن الــوزراء مشــابه يف بــاريس. وقــد ناضــلت مــن أجــل تأسيســه طــويًال. فبعــد عشــر ســنوات مــن مقاب
والشخصيات السياسية واجلامعية، وبعد أن قـدمت شـروحات طويلـة ودقيقـة عـن املشـروع قبلـوا أخـرياً بتأسـيس 

  معهد للدراسات اإلسالمية. 
ولكن لألسف، فليس من املؤكد أن اإلسالم سيدرَّس فيه ضمن املنظور املعريف واالبستمولوجي الذي أرغبه 

طويلـــة. أقصـــد املنظـــور الـــذي يـــربط التوجهـــات النظريـــة واإلبســـتمولوجية باألهـــداف  وأدعـــو إليـــه منـــذ ســـنوات
العملية لعلم اإلسالميات التطبيقي. وأما فيما خيص البلدان اإلسالمية، فإين أعرف أن هناك جهـوداً تبـذل يف 

ســـات تـــونس واملغـــرب األقصـــى ضـــمن االجتـــاه املرغـــوب الـــذي أدعـــو إليـــه. ولكـــن تأســـيس أقســـام حديثـــة للدرا
اإلســالمية يف اجلامعــات الشــابة الــيت نشــأت بعــد االســتقالل مل حيصــل بعــد. وقــد تــأخر كثــرياً، بــل وأكثــر ممــا 
ـا جامعـات الزيتونـة،  م تركوا اجملال حراً للجامعات التقليدية الـيت احتكرتـه لصـاحلها. وأقصـد  جيب. والواقع أ

ليدية هي اليت احتكـرت تـدريس "العلـوم الدينيـة". نقـول والقرويني، واألزهر وكليات الشريعة. فهذه املعاهد التق
وكــذلك علــم  ،ذلــك علــى الــرغم مــن أنــه كــان مــن امللــح والعاجــل إدخــال تــدريس علــم تــاريخ األديــان املقــارن

األنرتوبولوجيا املقارن لألديان بعد االستقالل مباشرة أو حىت أثنـاء حـروب التحريـر الوطنيـة. ولكـين أخشـى أن 
ة طويلة حىت يف البلدان األوروبية حيث تعيش جاليات إسالمية كبرية تقدر باملاليني. والشـيء ننتظر ذلك لفرت 

الغريـب، بـل واملتنــاقض، فيمـا خيـص هــذه البلـدان هــو أن األنرتوبولوجيـا ال تتوصـل حــىت اآلن إىل فـرض نفســها  
  كعلم مناسب لإلدارة احلديثة جملتمعات متعددة األعراق، والطوائف، والثقافات.

فقـد يتسـاءل أحـدهم حمتجـاً:  ؛كي أختتم هذه املقدمة العامة، فإنه بقي علّي أن أرد علـى اعـرتاض حمتمـلل
وإعــادة تأســيس أو تأصــيل آليَّــات إنتــاج املعــىن،  ،ملــاذا تــربط باإلســالم مشــروعاً فكريــاً يهــدف إىل نقــد املعرفــة

قصـــده بكـــل ألتـــاريخ العـــام للفكـــر فـــإين وهـــي آليـــات مرتبطـــة يف الواقـــع بالتـــاريخ العـــام للفكـــر؟ وعنـــدما أقـــول ا
مناهجهــه، ووضــعياته املعرفيـــة، وخياراتــه اإلبســتمولوجية، وحتديداتـــه املتغــرية ملكانــة العقـــل، واخليــال، والـــذاكرة، 



  115

وعالقاته بالعلوم األخرى، وحتقيـباته الزمنية أو الكرونولوجية، مث تسـمياته املوضـوعاتية، واجلغرافيـة، واسـتقطاباته 
أو املصــطلحية، واســرتاتيجياته التأويليــة... اخل. وهكــذا يصــبح مفهــوم علــم اإلســالميات طاغيــاً أكثــر  املفهوميــة

مما ينبغي أو يستلحق بذاته كل شيء بـدون حـق. أقـول ذلـك علـى الـرغم مـن أنـه يف البدايـة ميكننـا أن نعـرتف 
وية اإلسالم أو حتريره من الداخل من القيـود واألصـفاد. وذلـك ألن  اإلسـالم ظـل لفـرتة طويلـة جـداً، بضرورة 

بل وأطول مما جيب، حمصوراً بتلك األقسام اهلامشية املـدعوة بالدراسـات الشـرقية أو باالستشـراق. وهـي أقسـام 
انضافت إليها أو حلَّـت حملهـا حاليـاً نظـرة ال تقـل ثبوتيـًة ومجـوداً. وهـي النظـرة املتمثلـة بالدراسـات الـيت يكتبهـا 

ون (أو املستشــرقون اجلــدد) عــن األصــولية أو اإلســالم السياســي. ولكــن يبقــى صــحيحاً حاليــاً البــاحثون الغربيــ
 ،القول بـأن اهلـدف األساسـي لعلـم اإلسـالميات التطبيقـي هـو التـايل: كسـر جـدران السـياج الـدوغمائي املغلـق

عيـد دمـج لكي نستطيع أن ندخل إليه كل مهوم وإشكاليات التاريخ العام للفكر. مث على العكس: ينبغي أن ن
التـارخيي املتوسـطي. نقـول ذلـك وحنـن  -الثقـايف واجلغـرايف- اإلسالم وكـل تراثـه الفكـري داخـل الفضـاء اجلغـرايف

ين "املســلمني" للظــاهرة اإلســالمية (أي  مــا كانــا قــد اســتُبِعدا ونُِبــذا منــه بســبب العمــل املتضــافر للمســريِّ نعلــم أ
األوروبيــة. يضــاف إىل ذلــك أن مصــطلح علــم اإلســالميات رجــال الــدين)، مث بســبب الصــعود املتــدرج للهيمنــة 

(islamologie)  يفرض نفسه نظراً إىل أن كل التحريات االستكشافية وكل العمل املتمثل بإعادة التأصيل
والتأسيس آلليَّات إنتاج املعىن وانتشاره تنطلق كما رأينـا مـن املشـاكل الـيت يطرحهـا علـى املسـتوى العـاملي أكثـر 

اعــل تــارخيي (أو شــخص بشــري). وهــذا املليــار مــن البشــر ينســبون أنفســهم، حقــاً أو بــاطًال، إىل مــن مليــار ف
والظـاهرة اإلسـالمية (أو احلـدث القـرآين واحلـدث اإلسـالمي). ولكـن بـدًال مـن أن نتبـىنَّ دون  ،الظاهرة القرآنيـة

ارعان اآلن علـى مسـرح العوملـة، نقد وغربلة هذا النموذج أو ذاك من مناذج العمل التارخيي، ومها منوذجان يتصـ
فإنه جيدر بنا أن نتبع طريقاً آخر. ويف رأيي إن العقل االستطالعي املستقبلي املنبثـق حـديثاً أو الـذي هـو اآلن 
يف طــور االنبثــاق والتبلــور هــو وحــده القــادر علــى مواجهــة الوضــع وحــل املشــاكل املطروحــة. إنــه العقــل الــذي 

ات، واملســارات التارخييــة لثقافــات البشــرية املعروفــة حــىت اآلن، ولكنــه يف ذات يعــرتف بالتجــذُّرات، واالســتقطاب
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ــا، ومــن أجــل زحزحتهــا، مث جتاوزهــا  الوقــت يعمــل جاهــداً مــن أجــل انتهــاك املواقــع التقليديــة املنغلقــة علــى ذا
  .وحده عقل كهذا ميكن وصفه بأنه حمرَّر وحمرِّر ،أخرياً 

************  
  .اجلزائر، وأستاذ يف جامعة السوربون باحث و أكادميي من*) 
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  أسئلة الوعي والنهوض والتاريخ في الفكر العربي المعاصر
  *عبد الرزاق عيد

، يؤطرهـا سـؤال ملـاذا هـذا الـرتدي املضـطرد للـوعي التـارخيي يف هذا البحث إن االشكالية اليت يتهيكل حوهلا
طرحتهــا النخبــة العربيــة اإلســالمية منــذ القــرن  هــذا الســؤال يتجــدد يف صــيغة أخــرى، تلــك الــيت الفكــر العــريب؟

ال شــك أن ". ملــاذا تــأخر املســلمون وتقــدم غــريهم"التاســع عشــر بالصــيغة الشــهرية لألمــري شــكيب أرســالن، 
، إمنـا ؟جتديدنا للسؤال النهضوي، بصيغة موازية ومنـاظرة: ملـاذا تـأخر الـوعي التـارخيي العـريب وتقـدم عنـد اآلخـر

، تشـــري إىل أننـــا بســـؤالنا إمنـــا حنـــدد ونعـــزو تـــأخر املســـلمني، إىل عـــدم امـــتالكهم الـــوعي يـــوميء مبباطنـــة دالليـــة
هـــذا التنـــاظر الـــداليل بـــني ســـؤالنا الـــراهن، والســـؤال  .التـــارخيي الـــذي كـــان مهمـــاز تفـــوق وتقـــدم اآلخـــر الغـــريب

للمفكـر املغـريب عبـد النهضوي السالف، سيعود إىل اخلالصة النظرية الـيت انتهـى إليهـا املشـروع الفكـري املتميـز 
اهللا العروي، وهي أن أزمة الفكـر التـارخيي العـريب إمنـا تكمـن يف عـدم "اسـتيعاب الفكـر العـريب مكاسـب العقـل 

شــكالية الــوعي إفـإن  –العــروي  –احلـديث مــن عقالنيـة وموضــوعية وفعاليــة وإنسـية... إخل، وبتعبــري آخـر وفــق 
ث كــان املعــادل النظــري إلخفــاق الــوعي التــارخيي، إخفاقــا التــارخيي تكمــن يف إخفــاق قاعدتــه االجتماعيــة، حيــ

ــا، لكــن هــذا ال مينــع املــؤرخ أن يــرى يف ذلــك ســبب تعثــر املســرية العربيــة مبجموعهــا. هــذه  للــدعوة الليرباليــة ذا
–طروحة ستشهد حاضنا فكريا يف مشهد جمتمعـي آخـر، وذي سـريورة اقتصـادية اجتماعيـة سياسـية مباينـة األ

ياسني احلـافظ، إذ سيهضـم مشـروعه  من خالل املفكر يف بالد الشامتمع املغريب، وهو اجملتمع عن اجمل -نسبيا
 –دب السياســي معــربا عنهــا النظــري أطروحــات العــروي ليعيــد إنتاجهــا يف صــياغة اصــطالحية تنتمــي حلقــل األ

لعلميــة واملعرفيــة القوميــة الدميوقراطيــة الــيت هــي تعبــري عــن حزمــة مــن االشــتقاقات ا يف إخفــاق -حســب صــياغته
ستكشـــــاف، وشـــــكلها السياســـــي: والنســـــبية والبحـــــث واال والثقافيـــــة، إذ فضـــــاؤها املعـــــريف: العقالنيـــــة والتنـــــوير

وتعينها االجتماعي: اإلنسية، اإلنسان مركز الكـون، والفـرد مركـز اجملتمـع، حريـة ، احلريةو التعددية و الدميوقراطية 
املشـــروعني  اورنحوحنـــن إذ ســـ ها التعيـــني امللمـــوس واقعيـــا للعقالنيـــة.املـــرأة، وتعبريهـــا الثقـــايف: العلمانيـــة بوصـــف

احلافظ) عرب التناص معهما سيتكشـف لنـا مـدى الركـود الـذي حلـق ويلحـق بـالفكر العـريب، عنـدما  –(العروي 
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ــــا، واالســــتنباطات، واإلجابــــات تــــرتدد منــــذ قــــرن ونصــــف، وكــــأن مســــرية العقــــل خــــط  ســــنجد أن األســــئلة ذا
اهلاويــة اليــوم، أي كــأن الــوعي التــارخيي العــريب، أي وعــي العــرب بالتــاريخ، إمنــا يــدخل املســتقبل متصــاعد باجتــاه 
  على حد تعبري بول فالريي. كان الدخول للمستقبل يتم القهقريبداللة املاضي،  

  العرب والتاريخ / تعقيب على تعقيب:
ليشـري إىل أنـه يف كتابتـه حتـت  )1(خ"حييل عبد اهللا العروي القـارئ إىل كتـاب قسـطنطني زريـق "حنـن والتـاري 

هــذا عنــوان (العــرب والتــاريخ) يريــد أن "يعقــب علــى مــا قالــه، ولــيس نقــدا ملــا قالــه" ليــذهب بالنتــائج أبعــد ممــا 
حالـة تنـاص بـني نصـوص (ثالثـة) متتـد  نتـاجوحنن بدورنا سنقوم بتعقيب علـى تعقيـب، إل ،)2(ذهب إليه زريق

  .1957اب زريق على مدى نصف قرن، أي منذ صدور كت
العــروي مفــاتيح مفاهيميــة مهمــة مــن الوجهــة الفنيــة والتأليفيــة والوظيفيــة واملعرفيــة، إذ أن املــؤرخ  يقــدم كتــاب

طــق املشــاركني فيهــا، بــل حســب منطــق مل يعــوه هــم ويعيــه هــو اليــوم" فــال بــد مــن ناملعاصــر "ال يفســر الوقــائع مب
حــداث والوقــائع كمــا كانــت فعــال والــيت مل يعلمهــا أحــد األوارتبــاط و عــدم ارتبــاط  ،التمييــز بــني منطــق املــؤرخ

هـي األسـس املعياريـة الـيت وجهـت نظـرة العـريب يف ذلـك  تلـك هـي دواعـي الكتابـة التارخييـة، لكـن مـا بالضـبط.
   الزمن لتارخيه؟

  إن العنصر احلاسم يف البنية التأليفية السردية ملؤلفات التاريخ العريب هو "السرية النبوية".
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مــا يفســر لنــا تلــك احلياديــة الســلبية عنــد املــؤرخ العــريب جتــاه الوقــائع، فمــا دامــت منصــة االنطــالق يف وهــذا 
احلساسية جتاه الوقائع هي العهد النبوي، فـإن العـربة واالعتبـار واملعيـار تتحـدد مـن خـالل االقـرتاب أو االبتعـاد 

بسـبب موقـف الفقهـاء مـن خلفـاء بـين ويـة، من النموذج، وهلذا ال غرابة أن نلحظ السلبية جتاه الفتوحـات األم
  أمّية.

حكــم غرونبــاوم يف كتابــه " إســالم القــرون الوســطى"  –حســب العــروي  –وهــذه العوامــل هــي الــيت تفســر 
 ثوليو غعجـاب والتنويـه" ومـن مث اتفـاق مـار سطوغرافية العربيـة الـيت هـي ميـزة تسـتحق اإلالقائل: "مبوضوعية األ

  .)3(على هذا الرأي
مــن التنويــه يف هــذا الســياق إىل أن هــذا احلكــم الشــائع حــول "معياريــة حلظــة النبــوة" يتبناهــا حســن ال بــد لنــا 

حنفــي حبمــاس شــديد يف مشــروعه التجديــدي للــرتاث، انطالقــا مــن أن الفاعليــة الوحيــدة يف التــاريخ اإلســالمي 
  هي فاعلية "الوحي"...

يب للتأليف العريب للتاريخ من قبل د.العـروي، يغيب عن هذا العرض التأويلي والتقوميي يف سياق هذا التعق
  مسألتان يف غاية األمهية: 

كــن علــى هــذه الدرجــة مــن اإلمهــال كمــا يــذهب يمــا يســمى التــاريخ القــدمي مــا قبــل الــدعوة مل  نّ إأوهلمــا: 
ي وهو يعقب خمتلفا أم متفقا مـع زريـق، انطالقـا مـن أن املـؤرخ القـدمي كـان يسـتعمل الروايـات بـدون أ ،العروي

حكــم حتبيــذي أو انتقــادي فيــرتك مســؤولية الصــورة للشــعوب الــيت ترمسهــا هــي عــن نفســها، لــريى النــاس إىل أي 
  حد وصل جهل وسفه اخللق.

غـــري أن هـــذا االســـتنباط املتـــداول تأويليـــا يف الكتابـــات التارخييـــة املعاصـــرة يصـــطدم حبقيقـــة أن علـــوم األوائـــل 
ء، ممــا جعلهــا تشــكل مرجعــا أساســيا لروايــة األحــداث األخبــار وأخبــار األنبيــاالقــرآن تشــكل حجمــا كبــريا يف 

واألســــانيد، كمــــا جعلهــــا تشــــكل عنصــــرا تفســــرييا ضــــخما للــــنص القــــرآين واحلــــديث الشــــريف يف موســــوعات 
التفاسري، وبالتايل فعوضا عن أن جيّبها الوحي، استند إليها املفسرون وكتاب الرواية واألخبـار والتـاريخ بوصـفها 
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إهليــا، وذلــك مــن خــالل اعتمــاد بعــض الصــحابة والتــابعني علــى علــوم اليهــود والتــوراة يف التعــرف وقــائع موقوفــة 
  على التاريخ القدمي.

ثانيهما: عدم إثارته أي سؤال حول شروط التواتر والرواية، وما استتبع ذلك مـن علـوم فـن اجلـرح والتعـديل، 
  (العنعنة).ـبومدى الوثوقية اليت ميكن أن متنح للرواية واخلرب املنقول 

ليشــري إىل مدرســة أغنــاطس غولــدزيهر وموقــف ) 4(يا العربيــة املعاصــرة)يــديولوجســيعود العــروي يف كتابــه (اإل
ــم األمــر إىل نفــي الواقعــة عمليــا مــع احلفــاظ علــى  تالميــذه مــن موقعــة بــدر، إذ بعــد متحــيص املصــادر، ينتهــي 

م يقـر  ـم جيهلـون أيـن وقعـت بالضـبطاالسم فقط، وهم يواصلون الكالم عن املعركة مع أ مـن شـارك و  ،رون أ
زيهر منهجـــه دلكـــن الباحـــث يأخـــذ علـــى غولـــ عـــدد القتلـــى واجلرحـــى، بـــل حـــىت مـــن خـــرج منهـــا منتصـــراً و فيهـــا 

وهــذا الشــك هــو النتيجــة املنطقيــة لكــل حتليــل نقــدي ال يــربح  ،الفيلولــوجي (اللغــوي) النــازع إىل الشــك والنفــي
  حيزه الضيق!

دية اليت أعجب غرونباوم ببعدها املوضوعي يف التأليف التارخيي العريب، ال ميكن االطمئنـان وثالثا: فإن احليا
"واجب الشـهادة بوصـفه واجبـا دينيـا" ـإىل تفسريها املساق من قبل (العروي / زريق) إذ تعلل هذه املوضـوعية بـ

  وهي حيادية موضوعية تعرب عن اعرتاف بـ"احلكمة اإلهلية".
ا مهما يف استقراء هـذا التعليـل لتلـك احلياديـة، لكنـه يظـل غامضـا، ونظـن أن تأويلنـا ال شك أن هناك جانب

أكثــر اســتجابة للمغــزى الــداليل للظــاهرة، وهــو التأويــل القائــل: بــأن التــأليف التــارخيي منــذ عصــر التــدوين، بــدأ 
عصــر األمــوي هــو يتســلل إليــه الكثــري مــن علــوم الكــالم، ونظــن أن املــذهب اجلــربي الــذي ُأســس لــه رمسيــا يف ال

دامـت مثـرة قضـاء اهللا وقـدره املقـرر بـاللوح  الذي يتيح لنا الذهاب تأويليا إىل القول: بأن األحداث والوقائع مـا
دامت ليسـت إال جتليـا لألمـر االهلـي، فالبـد أن يتولـد عـن هـذا املغـزى التـأويلي نـوع مـن احلياديـة  احملفوظ، وما

دام اإلنسـان ال ميلـك مـن أمـر نفسـه جتـاه  وضوعية إزاء األحداث، مـاالسلبية اليت قد تتبدى مبظهر عال من امل
نفعــا، أي أن التــأليف التــارخيي العــريب كــان ميتلــك منطقــا داخليــا باطنيــا،  ضــرا وال الوقــائع دفعــا وال اختيــارا أو

يف كتابـه تسلل إىل وعـي املـؤرخ بتـأثري علـم الكـالم والفلسـفة، وهـو مـا سـيعود العـروي ليثبتـه يف مرحلـة ال حقـة 
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"اإليـــديولوجيا العربيـــة املعاصـــرة" كمـــا أســـلفنا، لكـــن هـــذا املنطـــق الـــداخلي يســـتنبطه العـــروي مـــن خـــالل داللـــة 
اية القرن  هـ، وهي كمـا نالحـظ عهـود 9هـ، أواخر  8هـ، أوائل القرن  5هـ، أواخر القرن  3تواريخ التأليف "

ربط بـني مشـروع الطـربي التـأليفي التـوفيقي وأزمـة احنسار تارخيي، عقب أو عشية كوارث، وبالفعـل، كيـف ال نـ
   ؟مشروع السيوطي واحنالل حكم املماليكو  ،مشروع ابن خلدون وضياع األندلسو  ،القرامطة

  . )5(هذه التواريخ هي اليت تعري األعمال منطقا داخليا حسب كتاب "اإليديولوجيا العربية املعاصرة"
بحــث عــن جتليــات الــوعي التــارخيي يف الفكــر العــريب، لكــن الر بأمهيــة خاصــة يف إطــا هــذه تــعاملوضــوعة تتمّ 

بحـــث ال يتـــيح وقفـــة مطولـــة عنـــد هـــذه املوضـــوعة، إال أننـــا نســـارع إىل القـــول، بـــأن الوحـــدة التأليفيـــة الســـياق 
ن أســـيما الالداخليـــة الباطنيـــة، إمنـــا نتأوهلـــا، بتفاعـــل املـــؤرخ مـــع التيـــارات الفقهيـــة والكالميـــة والفلســـفية لزمنـــه، 

يتصــفون باملوســوعية، فــالطربي مل يكــن مؤرخــا كبــريا فحســب، بــل كــان  -ككــل خنــب ذلــك العصــر-ؤرخني املــ
، حــىت غــدا ةفقيهــا، ومتكلمــا عظيمــا، بلــغ درجــة مــن علــو املقــام العلمــي يف عصــره يتكافــأ مــع األئمــة األربعــ

  صاحب مذهب.
، البدايــــةا ابتعــــدوا عــــن حلظــــة إن اجلربيــــة، الــــيت تلغــــي فعاليــــة البشــــر، وحتكــــم علــــيهم بــــالرتدي البشــــري كلمــــ

ختــذت عنــده هــذه احلتميــة شــكلها اســنجدها حــىت عنــد مفكــر اســتثنائي يف عصــره وهــو ابــن خلــدون، الــذي 
يــار احلضــارة العربيــة، أي النهايــة احلتميــة لــدورة  البشــري السوســيولوجي، حيــث ســيكتب ابــن خلــدون مرحلــة ا

يف منتصــف املائــة الثامنــة للهجــرة "كأمنــا نــادى لســان  العمــران، فهــا هــو يصــف "مــا نــزل بــالعمران شــرقا وغربــا"
  نقباض، فبادر باإلجابة". الاالكون يف العامل باخلمول و 

لقد استجاب العامل للنداء الكوين باخلمول، وذلك حني جاء الطاعون إىل "الدول على حني هرمها وبلـوغ 
قص عمـــران األرض بانتقـــاص البشـــر، ضـــمحالل أحواهلـــا، وانـــتاالغايـــة مـــن مـــداها.... فتـــداعت إىل التالشـــي و 

وخلت الديار واملنازل، وضعضعت الدول والقبائـل.... "  ،فخربت األمصار واملصانع، ودرست السبل واملعامل
يــــار احلضــــارة العربيــــة بــــنص  يقــــارن الــــدكتور حممــــد عابــــد اجلــــابري نــــص ابــــن خلــــدون الــــذي يكتــــب مرحلــــة ا

غربيــة مــن خــالل اســتلهام روح الثــورة الفرنســية الــيت عاشــها الــذي يكتــب مرحلــة صــور احلضــارة ال ،لكوندورســيه
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ألنـــه ال حـــد علـــى  ؛مـــن الـــداخل، يعلـــن كوندورســـيه أنـــه "لـــيس مثـــة حـــدود مرســـومة لتقـــدم امللكـــات اإلنســـانية
طالق لقبول اإلنسان للكمال، ومبـا أن لـيس مثـة قـوة أعلـى مـن الكمـال، فـإن سـريورة اإلنسـان حنـو الكمـال اإل

إذن فـإن تعقيبنـا علـى  .)6(اية إال مع اختفاء الكرة األرضية اليت أسـكنتنا الطبيعـة عليهـا"لن تعرف حدا وال 
ـــأليف التـــارخيي، لـــيس  تعقيـــب عبـــد اهللا العـــروي علـــى نـــص قســـطنطني زريـــق، يفـــرتض أن املنطـــق الـــداخلي للت

وحيــدة لتسلســل انعكــاس املــآالت التارخييــة علــى املؤلــف فحســب، بــل وتســرب الرؤيــة اجلربيــة بوصــفها العلــة ال
ا، وفق املشيئة الربانية    .األحداث، أو اضطرا

  الوضع الحالي في البحث التاريخي:
  اجتاهات:  ةيصنف قسطنطني زريق يف كتابه املذكوراألحباث التارخيية يف الوطن العريب إىل أربع

ية كلهـا خ اإلنسـانيلخـص هـذا االجتـاه تـاري ؤرخني القـدامى.االجتاه التقليدي، الذي حافظ على نظرة املـ-1
ويتـورع عـن نقـد روايـة السـلف الصـاحل. ويف  ،هلـيمث يلجأ يف تعليـل األحـداث إىل القـدر اإلسالم، تاريخ اإل يف

  آخر حتليله ينعته د. زريق بأنه (وسطي جديد) تبعا لتسمية اجتاهات مماثلة ظهرت يف الغرب.
 ،التجريــد والتزويـق علــى الطريقـة الرومانســيةالــذي يـنغمس يف املاضــي القـومي ومييـل إىل ، االجتـاه القـومي-2

ويف بعــض األحيــان لســلطة سياســية قائمــة. يغــايل يف تعظــيم املاضــي  ،خيضــع التــاريخ لفكــرة سياســية مســبقةو 
وال خيضـع لـه  ،يسـتعمل املـنهج النقـدي لتفنيـد أقـوال الغـريو  ،ويبخس حـق ماضـي اإلنسـانية كجماعـة ،القومي

مث يلخــص املؤلــف نقــده هلــذا  انني الواقعيــة.و القــو ج دائمــا التفســري بالغيبيــات فيمــا خيــص أقــوال بــين جلدتــه، ميــز 
  ومع ذلك يرفض أساس القومية العصرية أي العلمانية.  ،االجتاه قائال إنه قومي

املتمـــاثالن مـــن حيـــث األســـلوب وطرائـــق البحـــث واخللفيـــات  ،اال جتـــاه املاركســـي واالجتـــاه الوضـــعي -4و3
املؤلـــــف، متحيـــــز غـــــري مشـــــويل، يقـــــول بوحدويـــــة العلـــــة (العامـــــل املـــــادي  يف نظـــــر املعرفيـــــة، لكـــــن األول ضـــــيق

 يف حـــني أن الثـــاين أكثـــر مشوليـــة، يقـــول بتعـــدد العوامـــل املســـرية للتـــاريخ، مـــن ماديـــة وروحيـــة ،)7(االقتصـــادي)
  اخل. … سياسية واقتصادية و فردية ومجاعية، و 

  البعد الكوني في الوعي التاريخي:
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سوقه العروي على كتـاب "حنـن والتـاريخ" يتمثـل يف عنصـر مفصـلي حاسـم، وهـو الـذي التعقيب الذي ي إنّ 
سيتوقف عنده، ياسني احلافظ، وهو البعد الكوين يف امـتالك العـرب للـوعي التـارخيي، وذلـك بطـرح سـؤال أيـن 

ا سـيما أن هـذالحنن العرب من اآلخر يف شبكة عالقاتنا مـع األمـم والشـعوب األخـرى؟ وكيـف يفكـر اآلخـر، 
  اآلخر هو اجملتمع املتغلب بوصفه جمتمعا صناعيا؟ 

وهنا حيضر ماكيافيلي (تارخياين) العقـل السياسـي العملـي مـن خـالل صـيغة "الزمـان... خـالق كـل حقيقـة"  
نستوعب التاريخ إال عندما نسـتطيع أن نـرى احلاضـر  أو (تارخياين) العقل اجلديل هيغل عندما يكتب: "إننا ال

جة لتلك الوقائع اليت متثل حلقتها األساسية أخالق وأعمال املشـاركني فيهـا"، وحيضـر جوتـه بصورة عامة، كنتي
  يف هذا السياق من خالل هذا البيت: 
  )8(أيضا وهم من األوهام    جاهل هو  والتقليد يا

 )يعلـل(جيابية احلدث التارخيي، إذ احلاضر يفسر إهذه اخلصائص للوعي التارخيي، يلخص خصائصها: "أ: 
ب: مســؤولية أصــحاب الوقــائع، أي أن احلكــم  – .اضــي، لكــن املاضــي أيضــا ال ينفــك عــن حكــم احلاضــرامل

جـــ: تغــري التــاريخ املســتمر، أي أن  –علــيهم ممكــن، وهــذا هــو معــىن كلمــة هيغــل "التــاريخ هــو حمكمــة العقــل" 
  التاريخ ليس وحدة كلية مغلقة، بل هو عملية متطورة مستمرة.

ن وراء هــذا الــوعي التارخيــاين، لكــي يكــون التــاريخ حمكمــة العقــل، حســب هيغــل، واألســاس الفلســفي الكــام
فإنـــه ووفـــق اجلـــدل اهليغلـــي ذاتـــه يتمثـــل باعتبـــار أن ال حقيقـــة مطلقـــة ســـوى "الصـــريورة"، فاحلقيقـــة املطلقـــة ال 

 تتأسـس عالقـة -وعـي احلقيقـة بوصـفه وعـي " الصـريورة "  -تنكشف يف إشراقة مباغتة، وعلى هذا األسـاس 
أي أن الدميوقراطيــة كنظــام مــدين تقتضــي أن ال  الــرتابط بــني النزعــة (التارخيانيــة) والدميوقراطيــة والعلــم احلــديث.

أحــد يف اجملتمــع ميلــك احلقيقــة السياســية، ويف العلــم ال بــد مــن نفــي افــرتاض عجــز العقــل اإلنســاين عــن إدراك 
ة الكشـــفية، وذلـــك هـــو عمـــاد املمارســـة التارخييـــة أســـرار الطبيعـــة، ومـــن مث القطـــع يف اآلن ذاتـــه مـــع فكـــرة املعرفـــ

  العصرية.
  :الوعي التاريخي / الليبرالية / الكونية
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ومــــــع الــــــوعي الكــــــوين إلنتــــــاج الــــــوعي املطــــــابق  ,الــــــوعي التــــــارخيي يتجــــــاور مــــــع الــــــوعي الليــــــربايل احلــــــديث
)concience a dequateألمـة  ياحمللـوذلـك ألن الـوعي ، )9() وفـق مصـفوفة ياسـني احلـافظ النظريـة

مفّوتــه، فرضــها النظــام الرأمســايل علــى العــامل، هــو وعــي مفــّوت، وهــذا يعــين أن الــوعي التــارخيي يتولــد مــن إدراك 
جدل اخلاص احمللـي (التقليـد)، مـع العـام الكـوين (احلداثـة) الـذي يقتضـي بـدوره إنتـاج حالـة تطـابق بـني الزمـان 

، وكلما تقدمت التقنية ازداد صغر حجم كـرة الكـون، واملكان، إذ حنن نعيش ضروريا يف جغرافية كونية موحدة
لكنـــــا زمنيـــــا فـــــنحن خـــــارج تسلســـــل الـــــزمن العـــــاملي، أي وفـــــق املصـــــطلح األملـــــاين، نعـــــيش يف بـــــرزخ الفـــــوات 

)anachronisme وهذا املصطلح (الفوات) يطلـق علـى الشـعوب الـيت يشـكل وجودهـا يف عصـر معـني ،(
ا ما ضربا من غلطة تارخيية أو مفارقة تارخيية، تزال تعيش يف مرحلة ختطتها شعوب أخرى، صـاغت  باعتبار أ

هــي املاضــي ملقــى علــى هــامش الــراهن أو احلاضــر، هــي الــيت  :العصــر وفرضــت نفســها عليــه. الشــعوب املفوتــه
  .)10(تعيش يف غري عصرها

ــذا الفــوات وحبــث يف عللــه، أي أنــه اســتدراك للــزمن ال ضــائع، وعلــى هــذا فــإن الــوعي التــارخيي هــو وعــي 
مـن  .إلنتاج وعي قادر على التطابق بني العيش يف املكان (العامل املعاصر) والعـيش يف الزمـان (الـزمن املعاصـر)

الــوعي التــارخيي متالزمــا تالزمــا  جنــد الــوعي التــارخيي، وهلــذا بهنــا فــإن الكونيــة هــي املــدخل الــرئيس الســتيعا
يف نصــوص احلــافظ، وذلــك بســبب الوحــدة التناقضــية الــيت ضــروريا مــع الكونيــة واحلداثــة (الليرباليــة) حيثمــا ورد 

فرضها الغرب على العامل بعد أن رمسله، فأصبحت الشعوب املتـأخرة، والتابعـة حباجـة إىل وعـي جديـد يتجـاوز 
مطابقــا حلاجاتــه املتمثلــه يف حتــديث  -نظــرا حلالــة الفــوات الــيت تعيشــها- وعيهــا القــومي (احمللــي) الــذي مل يعــد

اليت يتطابق وعيها القومي مع وعيها  –وحدها  –اىل مستوى العصر... فاألمم العصرية احلديثة  بنيانه ورفعها
  الكوين.

لذا فإن اإليديولوجيا التحديثية لدى أمة مفوتة هي اإليديولوجيا اليت تصنع وعيها يف قلب العصر، عنـدها  
باجتــاه امــتالك الــوعي التــارخيي،  يكتســب الــوعي بعــده كــوعي تــارخيي...، فاألمــة لكــي حتــدث وعيهــا التقليــدي
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ألن التناقض يف ظل حالة التبعية اليت تعيشها مل يعد حمصورا داخل اإلطار القـومي،  ؛ن وعيهاالبد هلا أن تكوِّ 
  . )11(بل بني وعيها وممارسة أمم أخرى عصرية

  الحداثة الليبرالية بين العروي والحافظ:
الـــذاكرة  –رخييـــة بـــني الـــوعي الثقـــايف احمللـــي األهلـــي املوروثـــات ولـــدت الثقافـــة الوطنيـــة يف حلظـــة التقـــاطع التا

الثقافـــــة الشـــــفهية واملكتوبـــــة: (الشـــــعر واحلكايـــــة واملقامـــــة)، وباحملصـــــلة "املخـــــزون الثقـــــايف الشـــــعوري  –الرتاثيـــــة 
أخــرى ثقافــة الغــرب  املؤســس للمخيــال االجتمــاعي والثقــايف احمللــي) هــذا مــن جهــة. ومــن جهــة والالشــعوري"

ــــا الــــيت تكونــــت يف القــــرنني (الليرب  وإذا عرفناهــــا بالضــــد، فهــــي املعــــادل للــــوعي ، 18 – 17اليــــة) بشــــىت جتليا
، حيـــث التأكيـــد علـــى موضـــوعية املاضـــي بســـتمولوجية) معرفيـــة مـــعأالتـــارخيي احلـــديث الـــذي أحـــدث قطيعـــة (

تافيزيقــا، هــذا علــى مســتوى الطبيعــة واملــادة مبواجهــة فكــرة املــاوراء، التأكيــد علــى عقالنيــة العلــم يف مواجهــة املي
رؤية العامل، أما على مستوى منظور اجملتمـع لذاتـه اقتصـاديا واجتماعيـا وثقافيـا وسياسـيا، فهـي دعـوة إىل حريـة 

قتصــــادي ومعادلــــه االجتمــــاعي والسياســــي والثقــــايف، فاملعــــادل االجتمــــاعي يتمثــــل يف حريــــة الفــــرد املشــــروع اال
هـــذه املنظومـــة . ســـتبداد، وإىل العقالنيـــة علــى الصـــعيد املعـــريفحماربـــة االوتأكيــد أولويتـــه، ممـــا ســـيقود إىل أولويــة 

لرتتــدي طـــابع فتـــوح دائمـــة للبشـــرية، بعـــد أن غـــدا الغـــرب  حاملهـــا املفاهيميــة ســـرعان مـــا اســـتقلت تارخييـــا عـــن
ـاأالصناعي هو احلاضنة التكوينية التارخيية والكونية لكل الثقافات البشرية، ففتوحات الليرباليـة  البورجوازيـة  جنز

ــا غــدت مكتســبات إنســانية، وكفــت عــن أن تكــون ثقافــة وطنيــة  الغربيــة، لكنهــا مــع عوملــة الرأمساليــة للعــامل، فإ
ــا عنــد الغــرب كانــت حمايثــة لنمــوذج  قوميــة خاصــة بــالغرب، رغــم أنــه ظــل ســاحتها األصــلية، بســبب أن والد

ا، و  ا وشحو ا عندنا تفسإ(املصنع)، بينما تلونا ا وفدت إلينا مـع (السـلعة املصـنعة) عـرب خفاقا رها ظاهرة أ
  .)12(غراء السلعة)، مدخلنا إىل حداثة الوعي التارخييإ"السوق" فكان (

ـــة  برزتـــا درجـــة الثقـــل النـــوعي لكلتـــا املنظـــومتنيألقـــد تعـــرف الفكـــر العـــريب علـــى الليرباليـــة يف صـــيغتني  (احمللي
 –احلة" بــني الــدين والعصــر، املاضــي واحلاضــر (الطهطــاوي والكونيــة)، حيــث متثلــت يف ســبيلني: ســبيل "املصــ

الكــواكيب)، وســبيل الليرباليــة "األمثولــة" العصــرية الــيت تــرى يف الغــرب صــانعا لتــاريخ  –حممــد عبــده  –األفغــاين 
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حســـني  –علـــي عبـــد الـــرزاق  –طـــه حســـني  –العصـــر، فهـــو املثـــال والنمـــوذج للتقـــدم، (أمحـــد لطفـــي الســـيد 
  هيكل... إخل).

كانــت ليرباليــة النهضــويني األوائــل تســتدعيها حاجــات جمتمــع يتطلــع للخــروج مــن االحنطــاط فقــد كانــت إذا  
ليرباليــة واســعة فضفاضــة، تتعامــل مــع مفهــوم احلريــة، كحاجــة، كضــرورة ُكلِّيــة، تســتدعيها كلِّيــة واقــع اجتمــاعي 

ريـا، ومـن هنـا يلـتقط عبـد اهللا ثقايف فقدها منذ زمن طويل، ولذا فقد كانت برناجما مطلبيـا، وليسـت منهجـا نظ
العروي خصوصية عالقة املفكرين العرب بالليربالية، فهم "من جهة اسـتلهموها كشـعار ومل يتجـاوزا الشـعار إىل 

ا طويال م أّولوا مذاهب أخرى تأويال ليرباليا" ،التمثل الفلسفي، ومن جهة ثانية، تأثروا    ).13(إىل حد أ
ؤكد أن النهضـويني الليرباليـني العـرب األوائـل مل يسـتوردوا الليرباليـة اسـتريادا، ومل والعروي يف إشارته هذه إمنا ي

الفكـــر النهضـــوي الليـــربايل  يرمجـــوافـــالعروي مـــن املفكـــرين العـــرب الـــذين مل  يقحموهـــا إقحامـــا، خمارجـــا للواقـــع.
الفكـــر الليـــربايل  بوصـــفه فكـــر الغـــزو الثقـــايف، الغريـــب عـــن الذاتيـــة احلضـــارية لألمـــة، بـــل وجـــد يف عـــدم انكبـــاب

أو وعــي  ،إمنـا هــي اســتجابة حلـس تــارخيي سـليم وفــق تعبـري غرامشــي ،العـريب علــى مسـألة احلريــة فلسـفيا ونظريــا
 تـــارخيي مطـــابق بلغـــة احلـــافظ بعـــدم حاجـــات اجملتمـــع، ولـــيس بســـبب قصـــور األذهـــان وعـــدم النباهـــة، بـــل ألن:

 ،)"14(كــان يف حاجــة إىل حتليــل مفهومهــا  ر ممــا"اجملتمــع اإلســالمي كــان يف حاجــة إىل نشــر دعــوة احلريــة أكثــ
فداعيــــة التارخيانيــــة يظــــل أمينــــا للــــوعي التــــارخيي يف فحصــــه وقراءتــــه ونقــــده للنصــــوص الفكريــــة بوصــــفها نتاجــــا 

  لتارخيها، وفعال يف هذا التاريخ.
تطـور جتسـيد موضـوعي عقـالين ملسـتوى ال –وفـق منظومـة العـروي  –فالليربالية يف السياق النهضـوي العـريب 

ـذا التطـور، أو مبعـىن أدق اسـتجابة ملـا مل حيققـه اجملتمـع  ،التارخيي الذي حققه اجملتمع وملستوى وعيه التـارخيي 
بعـــد، وهـــذا يعـــين بلغـــة ياســـني احلـــافظ، أن الليرباليـــة يف الـــزمن النهضـــوي أنتجـــت وعيـــا تارخيانيـــا كونيـــا مطابقـــا 

  لتقدم والتحديث.وهو يلتمس طريقه باجتاه ا ,حباجات اجملتمع العريب
ا الوعي املطـابق  ةوقد انطوت الليربالية عرب حضورها يف اخلطاب العريب على املستويات الثالث اليت يتحقق 

الــوعي التــارخيي. والبعــد التــارخيي يتبــدى يف هــذا الســياق، و الــوعي الكــوين و للمجتمــع العــريب: الــوعي احلــديث 
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مـا املؤلفـون العـرب ليس من خالل اسـتجابة هـذا الـوعي لزمنـه التـارخي ي فحسـب، بـل مـن خـالل مـزيتني متيـز 
  الليرباليون حيددمها العروي: 

يف الــدفاع عــن احلريــة ضــد اخلصــوم الــداخليني مــن خــالل املشــرتك الثقــايف اإلســالمي، حيــث راحــوا  :األولــى
مية فهـو لـيس مـن يثبتون أن الدعوة إىل احلرية من صميم اإلسالم، وإن كل ما ينـاهض احلريـة يف احليـاة اإلسـال

  اإلسالم احلقيقي. 
 ينفصـل عـنوهي إرادة تأصيل احلريـة يف عمـق اجملتمـع والتـاريخ اإلسـالميني، والليـربايل العـريب بـذلك : الثانية

  محد لطفي السيد.أمرجعيته الغربية سيما (جون ستوارت ميل) الذي يظهر تأثري كتابه "يف احلرية" يف كتابات 
وروبــا، يف حــني مضــى الليــربايل العــريب يتقراهــا أيــة حمــددة تارخييــا بعهــد النهضــة يف فـــ"ميل" يــرى أن دعــوة احلر 

وأبو ذر بطل الدميوقراطية واالشرتاكية) قد يكون  ،يف الزمن اإلسالمي القدمي (أبو حنيفة بطل احلرية والتسامح
وال احلاضـر لـيس وقفـا تقويـل أبطـال املاضـي أقـ لكـنّ  –وفـق العـروي  –هذا القول بدعـة دخيلـة علـى الليرباليـة 

علــى املثقــف العــريب، فــنحن جنــده يف أحقــاب أخــرى يف التــاريخ العــاملي، مــع ذلــك فــإن ليرباليــا أصــيال كـــ(أمحد 
  . )15(لطفي السيد) مل يلجأ إىل مثل ذلك االستحضار الغريب عن الليربالية

  رئيف خوري والوعي التاريخي لليبرالية العربية النهضوية:
هضــة والتنــوير نى رئيــف خــوري مــن موقــع املفكــر التارخيــاين الوريــث الشــرعي لفكــر التصــدّ  1941يف ســنة 

ــا نظريــا يف تلــك احلقبــة، وهــو قســطنطني زريــق، يف كتابــه "الــوعي  لإليــديولوجيا القوميــة مــن خــالل أبــرز دعا
صفه خطاب ظام اخلطاب القومي، ليظهر معامله بو نفوضع رئيف كتابه "معامل الوعي القومي" حملال  القومي".

 –زريـق –مشاعر، وأهواء، وحدس صويف ال خيلو من أصداء احلدس الـداخلي البريغسـوين، حيـث يسـود نـص 
جنـاس األخـرى، صياغات ذات بعد داليل حتيل إىل الداخل، إىل اجلواهر الثابتة (سيادة اجلنس العريب علـى األ

الص للغة العربية)، هكذا يكشـف اخلطـاب الثقافة العربية وما يكمن وراءها من قوى روحية خاصة، النبوغ اخل
عـن الــداخل املـبطن بالوجــدان، ال عـن اخلــارج حبضـوره الكثيــف يف ، عـن نظــام أحكـام القيمــة ال أحكـام الواقــع

مواجهة العقل، عن أشواق حرية الداخل لالنعتاق، ال عن تطلعات االمة للحرية بوصفها عنـوان االنعتـاق مـن 
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نهجيــة املعرفيــة الكامنــة وراء اخلطــاب ســتقالل الــوطين، هكــذا يفكــك رئيــف املاالســتعمار، وحتقيــق الســيادة واال
نتاج و  ,من خالل االستناد على وعي تارخيي للمسألة القومية، بوصفها نتاج فعل الواقع، اإليديولوجي القومي

إىل مرحلــة مــن مرحلــة التشــتت والتــذرير والتكســر اجملتمعــي، و انتقــال مــن جمتمــع الزراعــة، إىل جمتمــع الصــناعة، 
االندماج القومي من خـالل الوحـدة االقتصـادية الـيت حققهـا تقـدم وسـائل اإلنتـاج عـرب الثـورة الصـناعية، وتـوزع 

وربط كل الفروع من فروعه أوثق ربط، ومـا اسـتدعى ذلـك مـن ضـرورة تسـهيل طـرق  ,العمل يف اإلنتاج الوطين
  النقل واملواصالت.

   ).16(وخلق الشعور الشامل بـ"الوطن األمة" ,افة والعاداتكل ذلك ساعد على اإلسراع يف وحدة الثق
بتلـــك املنظومـــة العقالنيـــة التارخييـــة النقديـــة كـــان يفكـــك رئيـــف منظومـــة "الـــوعي القـــومي" لتتكشـــف لـــه عـــن 
إعالء شأن العنصر النفسي الذي يربز يف جامعة الثقافة، والذي يفضي بـدوره إىل أوهـام ذاتيـة عـن نبـوغ اللغـة 

الــــنفس و بقريــــة األمــــة، كــــل هــــذه املفــــاهيم إمنــــا تتناســــل مــــن مرجعيــــة واحــــدة، هــــي مرجعيــــة الــــذات العربيــــة، وع
ميكنهــا أن حتقــق متوضــعا ملموســا يف بنيــة وعــي عقــالين تارخيــاين للقوميــة  اجلوانيــة، وهــي الو الشــعور، الــداخل و 

  . )17(العربية
قســـطنطني زريـــق) يبـــين رئيـــف خـــوري تأسيســـا علـــى نقـــد املفـــاهيم النظريـــة للـــوعي القـــومي عنـــد أبـــرز ممثليـــه (

عناصـــر وعيـــه القـــومي بوصـــفه وعيـــا تارخييـــا، كونيـــا، عقالنيـــا، حـــديثا، دميوقراطيـــا، تنويريـــا. فيقـــدم رؤيـــة رياديـــة 
صـــلب  ليكـــون اهلـــم النهضـــوي يفللمســـألة القوميـــة، تتمتـــع بكـــل املقومـــات الـــيت تؤهلهـــا ألن تكـــون معاصـــرة، 

  .ري واالجتماعي والثقايف والسياسيإشكالية التأخر مبستواها النظري والفك
 صاعد، يعيش مرحلة صعود اجليل الثالثيين الثالث، كان منخرطا يف زمن تارخيي فّيت  كان  لكن رئيف الذي

ديب وهلــذا كــان منكبــا علــى كتابــه تارخيــه هــذا فكتــب الشــعر، والقصــة واملســرحية، والتــأريخ األ، زمــن األربعينــات
الفكريــة والثقافيــة والسياســية، فالثقافــة العربيــة كانــت و  صــحفية واألحبــاث النظريــةوالدراســات النقديــة، واملقالــة ال

حباجــة إىل الــوالدة يف صــور ثقافيــة عقالنيــة دميوقراطيــة ذات وعــي تــارخيي كــوين حــديث ومعاصــر، قــادر علــى 
وحركــة  اخلــروج إىل فضــاء العصــر، فطفــق يرســم لوحــة هلــذه الثقافــة الوطنيــة الوليــدة، متقصــيا مالمــح تشــكلها،
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ا منـــذ البـــدايات، مـــن خـــالل تقصـــي أشـــكال تكـــون الـــوعي التـــارخيي بوصـــفه وعيـــا حـــديثا ا وصـــريور  ,ســـريور
   .حتققه يف وطنيته مبقدار حتققه يف كونيتهو 

لفكـــــر العـــــريب احلـــــديث أثـــــر الثـــــورة الفرنســـــية يف توجيهـــــه السياســـــي ا"لقـــــد حقـــــق ذلـــــك يف كتابـــــه الريـــــادي 
  ."واالجتماعي

أمهية حضـور فكـر وثقافـة ووعـي النهضـة يف جمـرى حياتنـا الفكريـة والثقافيـة، لكنـه ت إىل مل يكن رئيف يلتف
ول الذي صـاغ مفهومـا نظريـا لتموضـع فكـر النهضـة يف ثقافتنـا الوطنيـة، مبثابتـه "القاعـدة األساسـية رمبا كان األ

ــا نتــاج اصــطدام ســريورة الــداخ مــا  –التقليــدي  –ل (احمللــي لثقافتنــا املعاصــرة" وإدراكــه اجلــديل التارخيــاين بكو
  . )18(عـ، والطابع املتناقض هلذا التوساالستعماريقبل القومي) بالكوين من خالل التوسع 

وهو يلتقط هذا التناقض يف أول نص يوجه إىل العقل العريب، وهو نص منشور نـابليون املوجـه إىل اجلمهـور 
  حيث يقول:املصري بعد الفتح النابليوين 

علــي بــك  ُمـــَحمَّدبليوين جــّو اجلمــود الــذي كــان خميمــا علــى مصــر، فنهضــت فيمــا بعــد أيــام "هــز الفــتح النــا
ضــة سياســية عســكرية، صــناعية ثقافيــة، وأخــذت مــن عهــد نــابليون تتجــه امليــول الثقافيــة املصــرية إىل  الكبــري 

لــدين وعــززه التفــاهم علــي فقــوى الــرتابط الثقــايف بــني الب ُمـــَحمَّداالرتشــاف مــن ينــابيع فرنســية، حــىت كــان زمــن 
 ,طـالع علـى فرنسـا الثـائرةعلي البعوث العلمية، فكانت تلك البعوث من أسباب اال ُمـَحمَّدالسياسي، وأنفذ 

مث كانــــت يف مصــــر تلــــك القافلــــة مــــن األدبــــاء  ,واملبــــادئ التحرريــــة الــــيت حركــــت شــــعبها إىل انتفاضــــات جبــــارة
  .)19(واملفكرين من رفاعة الطهطاوي إىل طه حسني اليوم"

وتلـك القافلـة مـن األدبـاء  ,ويقوم رئيف بعرض وحتليل، واستقراء أشكال التفاعل بني مبادئ الثورة الفرنسية
الــذي يوليــه عنايــة خاصــة  ,واملفكــرين الــذين مهــدوا للثــورة الفرنســية مــن عصــر النهضــة حــىت القــرن الثــامن عشــر

النهضــة األوىل، وهــو يف اختياراتــه واســتبعاداته بوصــفه "عصــر األنــوار" الــذي آلــت إليــه مثــرة العقــل األوريب منــذ 
إمنــا يشــغله القــيم العقليــة "القابلــة للكوننــة" أي المكانيــة امتصاصــها تارخييــا مــن قبــل اخلــاص، احمللــي، بوصــفها 
قيما عقليا إنسانية شاملة، فاخلاص الذي يشغله يدفعه إىل نوع من التصـنيف القابـل لالسـتجابة للواقـع العـريب 
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ميكن أن يستلهم من الكوين يف صياغة وعي مطابق بـاحمللي، وأحـد أمثلـة ذلـك، تركيـزه علـى  ما وحاجاته، أي
آراء (مونتســـيكو) نظـــرا ملـــا متثلـــه مـــن أمهيـــة تارخييـــة للمجتمـــع العـــريب الـــذي مل تنـــتظم بـــه بعـــد هياكلـــه اإلداريـــة 

بـدور (ابـن خلـدون) يف كونــه  والقانونيـة الـيت تتـيح األسـاس لتشــكله يف "هيئـة الدولـة" ويشـبه دور (مونتســيكو)
  اكتشف يف التاريخ عوامل أساسية جتعل من حوادثه ظاهرات مفهومة ال صدفا واتفاقات.

ال إىل أسـباب خارجيـة، كمـا  ,لقد نظر إىل التاريخ " نظرة عقلية " ورده إىل عوامل تتصـل بالبشـر وحمـيطهم
  ).20(من مظاهر التاريخورد إىل العقل اإلنساين الشرائع والقوانني باعتبارها مظهرا 

مث يقوم باستعراض وحتليل وانتحال وتصنيف آراء وأفكـار املوكـب مـن األدبـاء واملفكـرين واملصـلحني والقـادة 
  وجربان) ليخلص إىل:  –الرحياين  –الشميل  –سحق إ –الندمي  –املراش  –الكواكيب  –الثائرين (األفغاين 

ضتنا احلديثة -    ، يباهي بصفحات نرية لرجال متعمقني جريئني.إن تارخينا الفكري يف مطلع 
 هذا املوكب الفذ مل يبرت ما بينه وبني املاضي، ومل يقطع مع احلاضر، ومل يتغلق يف "صوامع وأبراج". - 
لقــد شخصــوا إىل القــدمي وتعلمــوا، وأطلــوا علــى العــامل وتفقهــوا، ونظــروا يف أحــوال وشــؤون حاضــرهم،  - 

وأمــا املطــامح  ،ه مطــامح وأمــاين األمــة، أمــا هــذا اللــواء فهــو "الوطنيــة"فطلعــوا مــن ذلــك كلــه بلــواء نقشــوا عليــ
 واألماين فهي (احلرية والرقي).

 .)21(هذه "الوطنية احلديثة" ولدت يف حضن (الشورى والدميوقراطية) واجتهت إىل الشعب - 
  بين تاريخانية طه حسين وبنيوية الجابري:

القـرن املاضـي والدة ظـاهرة االنقـالب علـى الـوعي التــارخيي،  بـدأ املشـهد الثقـايف العـريب يشـهد منـذ مثانينـات
 –مــــا بعــــد احلداثــــة  –ابســــتمولوجيا  –ســــيمولوجيا  –باجتــــاه وعــــي بنيــــوي ســــكوين حــــداثي (فينومينولوجيــــا 

  تفكيكية... إخل) 
لقــد ســبق لنــا يف حبــث ســابق أن قمنــا بعقــد مقارنــة بــني تارخيانيــة طــه حســني وبنيويــة اجلــابري، األول كــأبرز 
ممثــل لليرباليــة النهضــوية العربيــة، وأول املهتمــني بالتأســيس للــوعي التــارخيي، وذلــك بوصــفه العــريب األول الــذي 

ضع و والثاين كأول من  .ينجز كتابا عن ابن خلدون، األب املؤسس لعلم االجتماع من منظور الوعي التارخيي
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ا الســيميولوجية مشــروعا متكــامال عــن نظــام التفكــري العــريب مــن خــالل املنهجيــة احلد يثــة (البنيويــة يف اشــتقاقا
والتفكيكيـــة)، وقـــد قادتنـــا هـــذه املقارنـــة، بعـــد الدراســـة التحليليـــة لرؤيـــة االثنـــني، إىل أن تارخيانيـــة طـــه حســـني 
أنتجـــت وعيـــا مطابقـــا بواقـــع الفكـــر العـــريب تارخييـــا، بينمـــا قـــراءة اجلـــابري البنيويـــة أنتجـــت لنـــا تصـــنيفات للفكـــر 

ســياقه التــارخيي، بــل وفــق الرتســيمات املســبقة الــيت تــرغم الواقــع علــى التكيــف مــع حاجــات لــيس وفــق  ,العــريب
  النموذج النظري املسبق. 

عقل كوين واحد حمكوم مببدأ التشابه اخللدوين الذي  أن العقل عند طه حسني –باختصار –ومظهر ذلك 
عليــه الظــروف التارخييــة، فلــيس هنــاك يفضــي إىل الوحــدة العقليــة للجــنس البشــري، وتباينــه يعــود إىل مــا ختتلــف 

"عقــل عــريب" و "عقــل أوريب"، فهمــا ليســا نســقني متنــاظرين ال يلتقيــان، فــإذا كــان العقــل العــريب يغلفــه ضــباب 
م، قبــل أن ينتقلــوا إىل العقــل الفلســفي  الرؤيــا الشــعرية (امليثيــة)، فإمنــا مــر اليونــان يف هــذه املرحلــة يف طــور بــداو

مهية النظرية الستقراء طه حسني وتأسيسه لرتسـيمة شـعر / فلسـفة مـن خـالل مـا حتققـه (اللوغوس) وتتبدى األ
ـــه، وحاجاتـــه إىل التغيـــري  مـــن وظيفـــة عقالنيـــة يف إنتـــاج وعـــي مطـــابق لتحـــديات الواقـــع املعاصـــر فيمـــا هـــو علي

  والتقدم: 
عـريب، والكامنـة وراء الشعر يف مرحليته (الشفهية والكتابية) أكثـر متثـيال للبنيـة الالشـعورية يف الـوعي ال -1

 الفلسـفة اإلسـالمية الـيت ال حتتـل إال سـاحة مـن سـاحاته، وهـي سـاحة النخبـة العاملـة. تارخيه الثقـايف، أكثـر مـن
فالشعر إذن هو عنصر الثبات الوحيد الذي يتمتع حبضور عيـاين تتمحـور حولـه الثقافـة العربيـة حـىت اليـوم دون 

كـرب مـن الـرتاث العـريب،  رتسيمات مضـطرة للسـكوت عـن احلجـم األتأول أو استنباط يلوي العقل لالستجابة ل
قافيـة) ال يـزال حـىت اليـوم  –تشـطري  –كما فعلت مصفوفة اجلابري. فالعمود الشعري ببناه اخلارجية (عروض 

قائما، راسخا دون منازعة جدية من الشـعر احلـديث، ومتامـا كمـا أسـلمه األعـرايب للشـاعر اإلسـالمي فـاألموي 
فإذا كان العقل قد أنتج هـذا النظـام، فـإن هـذا  وهكذا هبوطا حىت اليوم على حد تعبري ابن رشيق. فالعباسي،

النظـــام قـــد رد لـــه هـــذا اجلميـــل فـــراح العقـــل ينـــتظم فيـــه وفـــق ثوابتـــه ومبادئـــه النظريـــة الـــيت تشـــغل ســـاحة الـــرتاث 
  أضعاف ما تشغله الفلسفة اإلسالمية.
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الشـــعر  يـــة، فإنـــه كـــان يتوزعهـــا مـــع أمحـــد أمـــني، إذ أخـــذطـــه حســـني يف وضـــعه هلـــذه الرتســـيمة التارخي -2
وتــاريخ األدب لينــتج مــن خاللــه معــادال ثقافيــا لتــاريخ الفكــر العــريب الــذي كــان علــى أمحــد أمــني أن ينجــزه مــن 
خـــالل تأليفـــه لثالثيتـــه عـــن (فجـــر وضـــحى وظهـــر إلســـالم)، والتـــاريخ السياســـي الـــذي تكفـــل بـــه عبـــد احلميـــد 

هكذا كان يتأسس املشروع النهضوي يف رؤيـة مشوليـة تارخييـة ال  املتنورين الثالثة الكبار.تفاق العبادي، وفقا ال
  .وتسكت عن جوانب تبرت وال تشطر، وال تستبعد جانبا

بستمولوجية، أو ثقافية أو أدبية مع الرتاث، كما تـدعو أطه حسني مل يكن يريد أو يدعو إىل قطيعة  -3
هج الرؤيــة هلــذا الــرتاث للكشــف عــن قيمــه الفكريــة واجلماليــة بعــد أن جيــة اجلــابري، بــل أراد أن جيــدد منــامنه

عافتها األجيال الشابة، بسـبب تضـييع املنـاهج القدميـة هلـا وعجزهـا عـن اكتشـاف عناصـر احليـاة فيهـا، فقتلتهـا 
بــالتكرار، والشـــروح، وشـــرح الشـــروح والعنعنــة، وعلـــى هـــذا فهـــو بتقدميــه لكتـــاب صـــديقه وشـــريكه يف مشـــروعه 

مـة لتارخيهـا الثقـايف بعـد أمحد أمني يف فجر اإلسالم، يبادهنا بوضوح أنه يريد استعادة وعـي أجيـال األ الفكري
أن راحــت تنصــرف حنــو الثقافــة واآلداب األجنبيــة، فهــو ال يريــد أن يقطــع، وال يــزعم أنــه يؤســس لعقــل جديــد 

، أن يتموضـع يف العقـل يف نمن خالل البحث الرتاثي، بل ببساطة يريد أن يكون الرتاث حيث جيـب أن يكـو 
حــدود مــا ينبغــي علــى عقــل األمــة أن حتــتفظ بــه مــن مقومــات اهلويــة، والــذات احلضــارية لألمــة، دون ضوضــاء 
وضــجيج وصــخب عــن أمهيــة اســتثنائية هلــذا الــرتاث، وال ردود فعــل تبخيســية حنــو قيمتــه، كمــا حيــدث يف ربــع 

ــو التــاريخ الثقــايف والفكـــري واألديب، فالرجــ القــرن األخــري مــع االنقــالب علـــى الــوعي التــارخيي. ل يتحـــرك يف 
ـذا احلـق، دون عقـد وكأنه يتحرك يف بيت أبيـه، لـيس حباجـة إل ثبـات حقـه فيـه، وال ألحـد احلـق يف تشـكيكه 

األصالة أو املعاصرة، والرتاث أو احلداثة. إنه احلس التارخيي السليم املعاىف الذي مل يكن حسه السليم هذا يف 
دم والعقـــل، ليتوقـــع كـــل هـــذا التـــأثيم الـــذي حلقـــه وحلـــق جيلـــه النهضـــوي، التـــأثيم األصـــويل، والتـــأثيم ثقتـــه بالتقـــ
  احلداثوي.

االنتقال من الشـعر إىل الفلسـفة، هـو انتقـال إىل النثـر، نثـر احليـاة املدنيـة جبوانبهـا املتنوعـة، نثـر احلريـة  -4
م البــل علــى  الواحديــةونثــر احلــوار والدميوقراطيــة، نثــر سياســة ال تقــوم علــى  تعدديــة، فانتقــال اليونــان مــن بــداو
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الشــعرية، إىل مــدنيتهم العقليــة الفلســفية، لــيس إال معــادل انتقــال إىل اجملتمــع املــدين، واخلــروج مــن الــرتاث إىل 
التــاريخ، وذلــك هــو التحــدي العقــالين الرئيســي للــزمن الثقــايف العــريب جتــاه مشــكلة التقــدم، فاالســتعمار هــو يف 

ائيـــا يف الـــرتاث، فكـــان أول مـــن اهـــتم بطـــرح الـــرتاث  إمنهجيـــة إلخراجنـــا مـــن التـــاريخ و  أساســـه عمليـــة دخالنـــا 
وخنـرج مـن هـذا  ,ولكي نستجيب للتحـدي ,كمفهوم وكموضوع للبحث هم مفكرو الغرب املتمركز على ذاته

  .)22(االنفصال عن التبعية والتخلف معااملأزق، فال بد من 
  لكوني للوعي التاريخي:سقاط البعد اإاألنا / اآلخر / 

إذا كنــا قــد حلظنــا خــالل استعراضــنا لــبعض حمطــات الــوعي التــارخيي، أن البعــد الكــوين هــو عنصــر ضــروري 
ننـــا إفالســـتكمال هـــذا الـــوعي ملنظـــوره لذاتـــه مـــن خـــالل جـــدهلا الـــذايت اخلـــاص، مـــع املوضـــوعي العـــام الكـــوين، 

، بــل واعتبــاره هــو مأســاة الــوعي التــارخيي لألمــة ســقاط البعــد الكــوينإيف اآلونــة األخــرية إحلاحــا علــى  ســنجد
  زائمها، فيتم رفضه بكليته، وليس رفضا للجانب االستعماري فيه. 

مــــن موقــــع رفــــض الغــــرب االســــتعماري العســــكري  -كــــان دائمــــا–ونقــــده طبعــــا إن اهلجــــوم علــــى الغــــرب، 
أي باختصار   ,، واألنا الثقافيةالسؤال الثقايف، واخلصوصيةولكن هذا اهلجوم باسم واالقتصادي أو السياسي، 

محمــد عابــد ف، كمــا خيلــص جــورج طرابيشــي يف جملــة القنطــرة بالفرنســية إىل رفــض الغــرب كحامــل للحضــارة
شــكالية األصــالة واملعاصــرة" إاجلــابري يــدعو إىل "االســتقالل التــارخيي الشــامل للــذات العربيــة، انطالقــا مــن أن 

عالقـة  عن الواقع حنو املئـة باملئـة، فهـي بالتعـايل مشـكلة (فكرانيـة) ال هي إشكالية نظرية مييل استقالهلا النسيب
هلــا بــالواقع، بــل إن العقــل يتــداوهلا يف نســقه التــداويل املغلــق، يطرحهــا كإشــكالية، مث يصــبغها كنظريــة مــن وراء 

ا حربا، فحسن حنفي يعترب الفكـرة القوميـة ـا "أثـر  ظهر الواقع/ اجملتمع فإن هناك من يدعو صراحا إلعال ذا
ـــا علـــى  ,ثـــار التغريـــب"آمـــن  وأن االســـتعمار هـــو الـــذي محـــل الفكـــرة القوميـــة إىل خـــارج أوربـــا "كـــي يســـيطر 

جنبيــة، الشــعوب غــري األوربيــة، وأن الغــرب هــو الــذي" نشــر الفكــرة القوميــة مــن طريــق اإلرســاليات واملــدارس األ
   .قومية، سلخا هلم عن األمة اإلسالمية"خاصة الشام ولبنان، وتعليم أبنائه وتربيتهم على الفكرة ال
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الفكــر العــريب احلــديث، وذلــك مــن خــالل موقــف هــذا الفكــر مــن إدانــة وطيــب تيــزيين، ميضــي مســامها يف 
ـــام  –العصـــروية –الـــرتاث، فـــرياه ينشـــعب يف ثالثـــة شـــعب (الســـلفوية  التلفيقويـــة) ومـــن املوقـــع نفســـه، موقـــع ا

يــه باإلخفــاق املتمثــل يف عجــزه عــن إنتــاج وعــي مطــابق لزمنــه التــارخيي، واحلكــم عل ,"الفكرانية"ـالفكــر العــريب بــ
ومفـــارق يف حركتـــه الثقافيـــة لتارخيـــه الـــواقعي، حيـــث يـــدمغ بالتغريـــب والتبعيـــة وفـــتح األبـــواب لألجنـــيب للســـيطرة 

حـــات  واهليمنــة الفكريـــة والثقافيــة علـــى حياتنــا االجتماعيـــة والثقافيـــة، نقــول: ميكـــن يف هــذا الســـياق إدراج أطرو 
   .إىل العصر الذهيب احلنني املرضيكثرية تعرب عن وعي ارتدادي يبلغ درجة 

ريد على أطروحة العـروي، فحممود أمني العامل يف كتابه (الوعي والوعي الزائف يف الفكر العريب املعاصر) أّما 
اه الليربايل العقالين للطفـي عبده إىل الفكر املعتزيل، وباالجت ُمـَحمَّدرى أن يف مقدورنا أن نعود بفكرة الشيخ يو 

فالسـفة مـن أمثـال الكنـدي والفـارايب وابـن رشـد، وبفكـر الالسيد إىل االجتاهـات األرسـطية العربيـة القدميـة عنـد 
  سالمة موسى العلماين إىل ابن خلدون وابن هيثم وجابر بن حيان.

ا، وقـد تشـكلت وخيلص العامل إىل أن هذه التيارات الثالثة هي مثرة أوضاع اجتماعية وعربي ـا ولـذا ة يف ذا
هـــذه التيـــارات الثالثـــة علـــى أرض تـــراث عـــريب قـــدمي، وعلـــى أرض واقـــع اجتمـــاعي ويف إطـــار مالبســـات عامليـــة 
ــا املختلفــة إىل تــأثري واحــد أو مــؤثر  وتارخييــة، ويــرى أنــه قصــور ميكــانيكي، أن تــرد اإليــديولوجيا العربيــة بتيارا

ي نظـــرة مثاليـــة أن تنتســـب هـــذه اإليـــديولوجيا إىل واقـــع اجتمـــاعي غـــري واحـــد، هـــو احلضـــارة األوربيـــة، بـــل هـــ
  واقعها".

وجــورج طرابيشــي  ،وقــد تبــدى هــذا اخلــط مــن خــالل املســامهات النظريــة لســمري أمــني "حنــو نظريــة الثقافــة"
   و مسامهات كمال عبد اللطيف. ،ونصر حامد أبو زيد "التفكري يف زمن التكفري" ،"املثقفون العرب والرتاث"

يف تســعينات القــرن املاضــي بــدأ إيقــاع آخــر مضــاد يف سلســلة عالقــة التــوتر احلضــاري بــني (األنــا / اآلخــر)، 
إيقــاع فيــه شــجن وشــكوى يعكــس وجهــا مقلوبــا لعالقــة (املــرض بــاآلخر) إذا صــحت االصــطالحات (العلــم 

ا لآلخــر) إىل إدانــة نفســوية) جلــورج طرابيشــي، ويتشــخص هــذا الوجــه يف االنتقــال مــن الــدعوة إىل (رفــض األنــ
اآلخر بأنه هـو مـن يـرفض (األنـا)؟ ال وفـق مقاييسـه ومعـايريه وتصـوراته املسـبقة عـن الشـرق، أي شـرقنة الشـرق 
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ــا منـــذ أواخــر الســـبعينات  دوارد ســعيد يف كتابــه الشـــهري "االستشــراق"، هـــذا إالــيت كشــف عـــن مظاهرهــا ومسا
يف عــدد مــن األعمــال اهلامــة لعــدد مــن املفكــرين العــرب  التشــكي والتوجــع واملــرارة مــن رفــض اآلخــر لألنــا متثــل

عابــد اجلــابري)، موضــوعها الرئيســي االســتنكار علــى اآلخـــر  ُمـــَحمَّدأركــون، هشــام جعــيط،  ُمـــَحمَّداملغاربــة (
دوارد إالغــريب عــدم فهمــه الظــامل لألنــا (العــريب/ املســلم)، وهــي اســتمرارية لــروح النقــد لالستشــراق الــذي دشــنه 

أركــون، أنــه مل تفــده كــل اإلجنــازات احلداثيــة علــى مســتوى  ُمـــَحمَّداملوقــف نفســه الــذي يعــرب عنــه  وهــو .ســعيد
هشـام  أَمَّـاإغناء منظورات مناهج البحث اليت علمها يف السوربون، واليت كانـت تسـبب لـه الكثـري مـن العنـت. 

جممـــوع مـــن "األحكـــام  ريى يف كتابـــه (أوربـــا واإلســـالم) أن اآلخـــر نســـج شـــرنقة لذاتـــه مؤسســـة علـــىفـــجعـــيط 
وذلـك منـذ رينـان  ,القروسطية حول اإلسالم" حيث يقدم اإلسالم وفق هـذه املنظـورات بوصـفه "كليـة ثقافيـة"

ثنولوجيـــا كلـــود ليفـــي ســـرتوس أالـــذي يـــرى يف العـــامل اإلســـالمي (عاملـــا فاســـدا) ال يســـتحق العنايـــة، وصـــوال إىل 
وحـال دون تواصـل الغـرب املسـيحي مـع  ,امل إىل نصـفنيالذي يرى يف اإلسالم اهلندي (حـاجزا أبـديا قطـع العـ

نتولوجيـــا، أالبوذيـــة، وذلـــك يف كتابـــه "املـــدارات احلزينـــة". ويف املـــآل تصـــوير الكليـــة اإلســـالمية بوصـــفها طبيعـــة 
  .مضمونه األساسي (الوحشية والطغيان والعبودية والتعصب والعنف)

نشـر كتـاب "مسـألة اهلويـة: العروبـة واإلسـالم والغـرب" عابد اجلابري يف منتصف التسـعينات ب ُمـَحمَّدويقوم 
ا، نغمة الشكوى والتأسي ـام الغـرب باحتكـار  ،باحلملة على الغرب من خالل النغمة ذا وذلك مـن خـالل ا

وال يفوتـه أن يهـاجم  ،فأحـل الغـرب التـاريخ حمـل اهللا ،التاريخ مثلما احتكـرت البابويـة مـن قبـل "العنايـة اإلهليـة"
م "عمالء حضاريبعض املثق   ن للغرب بوعي منهم ومن دون وعي".و فني العرب بأ

بوصــفه اإلشــكالية املركزيــة املطروحــة  املاضــيألــيس االنكبــاب علــى  :ال بــد مــن التنويــه يف اخلامتــة إىل ســؤال 
ويـرتك  ,أن يستحوذ الغرب على التـاريخ على مستقبل العرب، شكال من أشكال الرضى بقسمة الغرب، وهي

  ؟يف مطاوي الرتاث، وبوصف هذه اخلصوصية، طبيعة ثابتة، جوهرانيةالبحث العرب املسلمني  لنا حنن
******************  

  شـالهوام
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  .باحث من اجلمهورية العربية السورية (*)
  .1959حييل الكاتب إىل كتاب د. قسطنطني زريق، (حنن والتاريخ)، دار العلم للماليني، بريوت  (1)
، 3لعـــروي، العـــرب والفكـــر التـــارخيي، املركـــز الثقـــايف العـــريب، بـــريوت، الـــدار البيضـــاء، ط د. عبـــد اهللا ا (2)
  .77، ص1992
  .85، 80ص  ،راجع املصدر السابق (3)
  .24ص  ،1995 ،1اإليديولوجيا املعاصرة، ط (4)
-وي ..  ال بــد مــن التنويــه يف هــذا الســياق، إىل أن الــدكتور عبــد اهللا العــر 126املصــدر الســابق، ص  (5)

، -وهو من أهم املفكرين العرب املعاصرين الذين اشتغلوا وأصـلوا للـوعي (التارخيـاين) يف الفكـر العـريب احلـديث
إنـــه بســـبب تارخيانيتـــه تلـــك، كـــان يقـــوم مبراجعـــات هامـــة ألطروحاتـــه، كمـــا ســـيفعل يف كتابـــه "مشـــكلة  نقـــول:

طرحــه مســألة احلريــة يف بــدايات القــرن  احلريــة"، وذلــك يف موقفــه مــن مســألة تارخيانيــة موقــف فكــر النهضــة يف
العشــرين، ومــدى مطابقتــه أو مفارقتــه لزمنــه، فهــو مــن أول القــائلني بــأن هــذا الفكــر كــان مفارقــا لواقعــه، أي ال 

وعيا تارخييـا مطابقـا لعصـره، ليعـود مراجعـا موقفـه، مؤكـدا علـى أن سـؤال احلريـة كـان سـؤاال مطابقـا للـزمن  جينت
  لنهضة العربية...التارخيي لبدايات عصر ا

راجــــع د. حممــــد عابــــد اجلــــابري، إشــــكاليات الفكــــر العــــريب املعاصــــر، مركــــز درســــات الوحــــدة العربيــــة،  )6(
بســتمولوجي مــن الواضــح أن هــذه املقارنــة هلــا مــا يربرهــا علــى املســتوى األ. 118-117، ص1989بــريوت، 

كــــن مــــن الواضــــح أيضــــا أن املنظــــور مــــن التفكــــري، ل اً متينــــ اً يف التقــــاط النــــاظم األســــاس الــــذي حيكــــم منظــــور 
وجيزئ التـاريخ مـن أجـل "صـيانة العلـم" علـى حـد تعبـري غرامشـي، فلـيس مـن  ،بستمولوجي هنا يقطع الواقعاأل

املعقــول املقارنــة بــني رؤيتــني يفصــل بينهمــا أكثــر مــن أربعــة قــرون، حيــث مــن املؤكــد أن ابــن خلــدون كــان يفكــر 
تلقفه يف ذلك احلني، والذي كان يرى اجلـابري فيـه، أي يف ابـن  بشكل متقدم عما كان يفكر به الغرب الذي

راجــع كتابنــا، د.  - خلــدون، (جــان جــاك روســو) العــرب يف مــواطن أخــرى خاصــة يف كتابــه (حنــن والــرتاث).
  .116ص ،1996عبد الرزاق عيد، الثقافة الوطنية / احلداثة (اشكالية اهلوية)، دار الصداقة، حلب، 
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بأن عدم فهم زريق للمنهج املاركسي يف التحليـل التـارخيي ظـاهر، مـن أراد "اهلامش،  يعلق العروي، يف (7)
أن حيكــم علــى هــذا التحليــل جيــب أن يأخــذ أعمــال مــاركس واجنلــز التارخييــة لــريى كيــف حيــط مــاركس العامــل 

  ".وأنه أبعد ما يكون من أن يفسر األحداث التارخيية بالعوامل االقتصادية ،االقتصادي
  .91ب والفكر التارخيي، سبق ذكره، ص العر  (8)
  .1979 1ريوت، طبياسني احلافظ، اهلزمية واإليديولوجيا املهزومة، دار الطليعة،  (9)

  .1976، 1ط ،ياسني احلافظ، التجربة التارخيية الفيتنامية، دار الطليعة، بريوت (10)
  .28-27التجربة الفيتنامية، سبق ذكره، ص  (11)
  .31 -30احلداثة (إشكالية اهلوية)، سبق ذكره، ص، لثقافة الوطنيةا :راجع كتابنا (12)
، 1988، 4د. عبــــد اهللا العــــروي، مفهــــوم احلريــــة مركــــز الثقــــايف العــــريب،يربوت، الــــدار البيضــــاء، ط (13)

  . 54-53ص
  .53ص  املصدر السابق، (14)
  .51-50املصدر نفسه، راجع ص (15)
  .57-56، ص1941ورات دار املكشوف، بريوت، معامل الوعي القومي، رئيف خوري، منش (16)
راجع كتابنا، مدخل إىل فكر رئيف خوري، د. عبد الـرزاق عيـد، مؤسسـة عيبـال، قـربص، نيقوسـيا،  (17)

  .145ص 
  .111راجع كتابنا، مدخل إىل فكر رئيف خوري، فصل رئيف والفكر العريب احلديث، ص (18)

الفرنسـية يف توجيهـه السياسـي واالجتمـاعي)، رئيـف خـوري، راجع الفكر العريب احلديث (أثر الثـورة  )19(
، حتقيـــــق حممـــــد كامـــــل 1993، وقـــــد اعتمـــــدنا الطبعـــــة الثالثـــــة، 1943منشـــــورات دار املكشـــــوف، بـــــريوت، 
لعلـه جـدير بالتنويـه اإلشـارة إىل أن كتـاب رئيـف هـذا ال يـزال ميثـل . 80خطيب، منشورات وزارة الثقافة، ص 

  ر الفكر الغريب يف الفكر العريب احلديث.املصدر األمشل واألعمق ألث
  .127مدخل إىل فكر رئيف خوري، سبق ذكره، ص  (20)
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) الفكـــر العـــريب احلـــديث (أثـــر الثـــورة الفرنســـية يف توجيهـــه السياســـي واالجتمـــاعي)، ســـبق ذكـــره، ص 21(
املقطـع السـابق (بـني البد من التنويه إىل أننا اعتمدنا يف هذا املقطع (رئيـف والـوعي التـارخيي....) و  -. 289

  .1996احلافظ والعروي) على كتابنا: ياسني احلافظ (نقد حداثة التأخر)، دار الصداقة، حلب، 
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  اإلبداع والوعي والتقليد
  *فيصل درّاج

يشري اإلبداع فلسفيًا إىل اإلنسان ككائن نوعي، حيّقق جـوهره مبـا صـنع وأجنـز، متطّلعـًا إىل عـامل مـن 
و والتغــّري. ومبــا أن اإلنســان يتكــّون يف تــاريخ بشــري بصــيغة اجلمــع، قبــل أن إبداعــه، ال يكــف عــن النمــ

يوجـــد يف النظريـــات الفلســـفية، فـــإن إبداعـــه احلقيقـــي يصـــدر عـــن التنـــافس مـــع غـــريه، ممـــا يعـــني اإلبـــداع 
، كمـا تعبـري "الشعوب التارخييـة"انعكاسًا للجوهر اإلنساين وضرورة حياتية ال ميكن جتاهلها. وما تعبري 

، الــذي قــال بــه بعــض املستشــرقني وبعــض علمــاء األنرتبولوجيــا، إال إشــارة إىل هــذا "وب بــال تــاريخشــع"
  التنافس املبدع، الذي حكم مصائر البشرية، منذ زمن طويل، وال يزال. 

  اإلبداع والتقليد: مالحظات أولية: - 1
اجــة موضــوعية علــى جهــد إنســاين نــوعي للوصــول إىل موضــوع غــري مســبوق، يلــّيب ح :حييــل اإلبــداع

. ومهمـا تكـن األسـباب  فرضتها شروط احلياة املستجدة، أو أمالها تنافس إلزامي مع آخـر أكثـر تفوقـًا
الــيت تــأمر باإلبــداع، فــإن فيــه مــا يــدلل علــى جــوهر اإلنســان، الــذي يتجلــى يف املوضــوع املبــَدع، الــذين 

  ه من الكائنات. يعّني اإلنسان كائنًا نوعيًا لديه من اإلمكانيات ما ميّيزه من غري 
يـــًا نـــداء الفضـــيلة إن كـــان فاضـــًال،  ففــي داخـــل اإلنســـان تـــوق مســـتمر إىل إعمـــار األرض بآثـــاره، ملّب

إن ": "مجهوريـة أفالطـون"ومنصاعًا إىل نقائض ذلك، إن خاصم الفضيلة. يقول فـؤاد زكريـا وهـو يقـدم 
. ينطوي القول علـى فكـرتني "العمل الذي يقوم به كل شخص، إمنا هو تعبري عّما هو كائن يف طبيعته

ان اإلنســان الســوّي ونقيضــه: فاإلنســان الســوّي نــزاع إىل الفضــيلة، جيتهــد يف صــنع األســباب الــيت  متّســ
، الـيت أعطاهـا الفـارايب صـيغة إسـالمية، واخـرتع "املدينـة الفاضـلة"تفضي إليها، وهو ما وضع فيه فكـرة 

، أي الالمكـان. بيـد أن مـا يبدعـه اإلنسـان، "اليوتوبيـا"هلا الحقًا اإلجنليزي توماس مور امسًا حمددًا هو 
أو يتوق إىل إبداعه، ال ينفصل عما هو كائن يف طبيعته، كأن ينجز ما خيدم الشر إن كان نّزاعًا إليـه، 

  أو يلتفت إىل نصرة اخلري إن كان معاديًا للشر. 



  140

: إىل نســقني مــن الــرؤى والتصــورات، يكتفــي أحــدمها ب :يــرّد اإلبــداع نظريــاً  ـ ــ التقليــد واحملاكــاة قــابًال ب
: املتحــــول واملتجــــّدد واجملهــــول واحملتجــــب..  ـ املوجــــود واحلاضــــر والثابــــت واملعطــــى..، وحيتفــــي ثانيهمــــا بــــ
ع مكــان اإلنســان وزمانــه، وباإلنســان املبــدع، الــذي  والســؤال يف قــراره هــو االحتفــاء باملعرفــة، الــيت توّســ

سواه. فاإلبداع ال يليب حاجات اإلنسان فقط، بل أنـه  يربهن عن ماهيته يف املوضوع الذي أبدعه قبل
ــز امللمــوس الــذي يطــور اإلنســان وآفاقــه، كمــا لــو كــان اإلنســان يعيــد اكتشــاف ذاتــه وهــو يكتشــف  احلّي

. ومــا تعــابري  إال إحــاالت  "مجاليــة االكتشــاف"و "اإلنســان الصــانع"و "مغــامرة العقــل"موضــوعًا جديــدًا
ـــواترة علـــى العقـــل املتســـائل، ا ر الـــذي يـــأيت مت لـــذي يظفـــر بإجابـــة غـــري معروفـــة، وعلـــى اإلنســـان املفّكـــ

  بإجابات توافق رحابة احلياة واتساعها. 
ال تعـــين مجاليـــة اإلبـــداع أن اإلنســـان قـــادر علـــى اخللـــق مـــن عـــدم، ذلـــك أن اإلبـــداع، مهمـــا كانـــت 

ة، أو إنتـاج حدوده، استئناف نوعي ملا هو معطى، نقد له وإعادة بناء وتنظيم، من وجهـة نظـر جديـد
ذا املعىن فإن فهم املعطى ووعي داللته شرط ال بّد منه من أجل اإلبداع  له وفقًا لتصورات جديدة. و
احلقيقي، ممّا يعطي اإلبداع أكثر من داللة، كأن ُيستهل اإلبداع بتعامل مبدع مع ما هو قائم ومعطـى 

ضــروراته. ومــن هــذا التصــور اإلبــداعي، ومـوروث، يــربط بــني املعطــى وتارخيــه واملــوروث وسـياقه والقــائم و 
الــــذي حيــــرتم املعطــــى وال يــــبخس املــــوروث حقــــه، يــــأيت اإلبــــداع الالحــــق، الــــذي يضــــع املعطــــى يف بنيــــة 
جديــدة. وهلــذا فــإن تعــابري اخللــق واالنبثــاق واالبتكــار ال معــىن هلــا إن مل تتخــذ هلــا مــن املعطــى قاعــدة 

. ولعل هذا الفصل بني اجلديد احلقيقي  واجلديد الزائف، هو الذي حيمل بعض العقول الثاقبـة ومنطلقًا
على استعمال كلمة: إنتاج، اليت تعين أن اإلبـداع يف التعامـل مـع املعطـى هـو اإلبـداع احلقيقـي، وأن ال 

  وجود لزمن مبدع بال احتفاء باألزمنة اليت سبقته. 
بـداع احلقيقـي، فـاألخري ال يفصل تاريخ املعرفة، من حيث هو تبّدل وحتّول، بني اإلبـداع الزائـف واإل

، سواء يف احلقول املعرفية أو يف القضايا االجتماعية والسياسية. فكل إبداع أثـر "القطع الكلي"يقول بـ
ملراحل متتابعة من اجلهـود اإلبداعيـة الـيت سـبقته، وبدايـة جديـدة ألشـكال الحقـة مـن اإلبـداع. ينطـوي 



  141

 منهما أن كـل إبـداع إنسـاين هـو حمصـلة جلملـة جهـود  هذا التصور على نتيجتني مرتابطتني، ترى األوىل
. فقد اسـتند ابـن خلـدون يف  الشـهرية إىل " مقدمتـه"كيفية، فال إبداع باملفرد، حىت لو بدا إبداعه فرديًا

معلومات ومعارف سبقته، وقام بتنظيمها وتأويلها مبنظور جديد، مثلما أن فيزياء أينشـتاين غـري ممكنـة 
 جاءت قبلـه. وتقـول النتيجـة الثانيـة: ال حييـل اإلبـداع علـى حاضـر مكتـٍف بذاتـه، بال فيزياء نيوتن اليت

ففيــه أزمنــة متعــددة ســابقة عليــه. فمثلمــا أن اإلبــداع ال يتعــّرف بــاملفرد، حــىت لــو ارتــبط امســه بفــرد، فــإن 
لتـه ألن أزمنـة سـابقة هيـأت شـروطه وجع ؛فيـه "انبثـق"اإلبداع ال ينتسب فقـط إىل الـزمن املباشـر الـذي 

. ال ينكـــر القـــول هـــذا دور الفـــرد واألفـــراد املتميـــزين مـــن غـــريهم، إمنـــا يـــرفض أن يضـــع اإلبـــداع يف  ممكنـــًا
ائي جملموع من األفراد املتميزين. ؛صيغة املفرد   ألنه أثر 

ــا يف  ًا لــه، ميكــن أن يــدعي: أخالقيــة العمليــة اإلبداعيــة، الــيت تؤكــد ذا يتضــمن اإلبــداع بعــداً مالزمــ
ًا ملـن شـاء أن يضـيف إىل مجلة مـن ال قـيم واألعـراف واملقـوالت. فـإذا كـان االعـرتاف بقيمـة العقـل مرجعـ

ًا بذاتـــه وبغـــريه وبفضـــائل األجيـــال  موروثـــه معطـــى جديـــدًا، فـــإن صـــاحب العقـــل يســـتعمل عقلـــه مؤمنـــ
لذي املتالحقة. فال إبداع، إال باالعرتاف باملبدعني اآلخرين وجبهودهم املتنوعة. وعن هذا االعرتاف، ا

ال ينّصــب أحــد فيــه مرجعــًا لغــريه، تصــدر فضــيلة احلــوار، الــيت حتــّول الشــوق الفــردي إىل أشــواق متعــدد 
فاضــلة، وتصــّري العقــل املتســائل إىل مجلــة مــن العقــول. وبداهــة، فــإن القــول باملتعــدد يعــين القــول بنســبية 

يصل وحيداً إىل ما وصل إليـه. يبـدأ املعرفية، وإّال ملا تطّورت وتقّدمت، ويعين أيضًا أن املفرد املبدع ال 
السؤال معرفيًا، إن صّح القول، ويكشف الحقـًا عـن سـؤال أخالقـي، يتحـدث عـن التضـامن والتواضـع 

جـــدد. وعلـــى هـــذا، فـــإن يف األخالقيـــة  "آخـــرين"، بغيـــة الوصـــول إىل "آخـــرين"العـــارف واالبتـــداء مـــن 
ين يقــــامسون املبـــــدع أســــئلته، ويـــــرتبط ثـــــانيهم اإلبداعيــــة اعرتافـــــًا مزدوجــــًا، يـــــرتبط أوهلمــــا باألحيـــــاء الـــــذ

  باملبدعني األموات، الذين يتوجه إليهم املبدع احلي بالعرفان والوفاء. 
وحتــّدد اإلبــداع عالقــة اجتماعيــة، فــال  ,يســتلزم اإلبــداع شــروطًا عمليــة جتعلــه ممكنــًا، تتجــاوز األفــراد

كل احلواريـــة االجتماعيـــة، أو احلـــوار ومـــن أجـــل غايـــات اجتماعيـــة. هلـــذا تشـــ ,إبـــداع إال داخـــل اجملتمـــع
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اجملتمعــي، أساســًا لإلبــداع احملتمــل، حيــث الفــرد املبــدع يعــرتف بغــريه، بقــدر مــا يعــرتف اجملتمــع بضــرورة 
اجلديــد والتجديــد. فــال حــظ للجديــد يف جمتمــع حيتفــي بالقــدمي ويعــرض عــن املكَتَشــف (بفــتح الشــني)، 

نقاصًا من قيمته. إضافة إىل ذلك فإن َقْصَر اإلبداع على إمعتقداً أن يف قبول اجلديد مساسًا بالقدمي و 
زمــن دون غــريه جيعــل مــن عقــول األحيــاء كمــًا نــافًال ال ضــرورة لــه، ويثّبــت اجملتمــع يف زمــن ثابــت يبــّدد 
معـىن الــزمن والعقــل اإلنســاين. إن تكــرمي األجيــال الســابقة يكــون يف تطــوير واســتئناف إبــداعها، وتعيــني 

توحًا إلبداع ال يشـيخ، ففـي هـذا اإلبـداع تظـل األجيـال حّيـة ودائمـة احلضـور، حـىت إبداعها مصدرًا مف
  لو انتسبت إىل أزمنة بعيدة. 

حيتاج اإلبداع، مـن حيـث هـو عالقـة اجتماعيـة، إىل أدوات مشخصـة تنقلـه مـن إمكانيتـه اجملـردة إىل 
ّولـــه إىل تقنيـــة وقـــوة إمكانيـــة مشخصـــة. فـــالعلم، علـــى ســـبيل املثـــال، حيتـــاج إىل مؤسســـات متنّوعـــة، حت

منتجـــة. حييـــل العلـــم، نظريـــًا، إىل العـــامل الـــذي اكتشـــف مـــا مل يكتشـــفه غـــريه، وحييـــل األخـــري بـــدوره إىل 
. وهــذا الواقــع الــذي يصــل بــني املفــرد املوهــوب  األدوات املاديــة، الــيت تعطــي اكتشــافه شــكًال مشخصــًا

الـــيت تـــرى العلـــم يف مؤسســـات علميـــة واملؤسســـات الـــيت حيتاجهـــا، هـــو الـــذي أنـــتج: السياســـة العلميـــة، 
ومؤسســـات متعـــددة متوازيـــة. وقـــد أعطـــى تـــاريخ التقـــدم العلمـــي منـــوذجني علـــى رعايـــة اإلبـــداع وتـــأمني 
 ً حاجاته، تأخذ يف أحدمها الدولة دور املرجع األساسي، وحتتل يف ثانيهما املؤسسات االجتماعيـة دورا

  واسعًا، يكمل دور الدولة وال يعارضه. 
ـا العلميـة املختلفـة، الـيت تتضـمن املدرسـة واجلامعـة يتكّشف دو  ر الدولة، بـاملعىن الوصـفي، يف أجهز

. بيــد أن الــدور احلقيقــي يقــوم يف موقــع آخــر أكثــر .واملعاهــد العلميــة واملنشــورات واملخــابر واهليئــات..
ً معينـًا وتن ,وتبين الشخصية ,أمهية، عنوانه األكرب: ماهية املناهج املختلفة اليت تصوغ العقل شئ منظـورا

للعلم واحلياة واملعرفة. ال يقوم السؤال يف املواضيع املقّررة على التلميذ، علومًا إنسانية كانت أم علومـًا 
دقيقــة، بــل يف املــنهج الــذي ينــتج عقليــة تــذهب إىل اإلبــداع أو تعــرض عنــه. فهــذه العقليــة تــذهب إىل 

هـــول، املعرفـــة واحلاجـــة، وبـــني أجنـــاس املعرفـــة اإلبـــداع حـــني تصـــل بـــني النظـــري والعملـــي، املعـــروف واجمل
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ـ نيـة"املختلفة. ذلك أن العصـر الـذي نعـيش يـأمر مبـا يـدعى بـ ، الـيت تـربط بـني أنظمـة معرفيـة "املعرفة البْي
. أمــا العقليــة الــيت  متنوعــة، أي بــني جهــود عارفــة ال ختتصــر إىل شــخص مفــرد وال إىل علــم مفــرد أيضــًا

فهـــي تلـــك الـــيت تصـــادر اجملهـــول واحملتمـــل وتفصـــل بـــني مضـــمون الكتـــب حتتفـــي بالتقليـــد، أو االتبـــاع، 
بيًا، يبدأ من الكتب ويستقر فيها.  ً ُكُت   وأسئلة احلياة، كما لو كانت املعرفة اجتهادا

وعلــى هــذا، فــإن اإلبــداع عالقــة مرّكبــة متعــددة األبعــاد، تســتدعي التــاريخ واجملتمــع ومنــاهج التفكــري 
يخ معـريف حمـدد يسـتعيده املبـدعون وحياورونـه. وبـدون جمتمـع يـؤمن بــأن يف والنظـر. فـال معرفـة بـدون تـار 

  الطبيعة ما ينبغي اكتشافه وحتسني املعرفة اخلاصة به. 
  :"اآلخر"اإلبداع والتقليد و - 2

يطــــرح اإلبــــداع مجلــــة مــــن األســــئلة اخلاصــــة بكــــل جمتمــــع علــــى حــــدة، تقــــرأ فيــــه العالقــــة بــــني البنيــــة 
املندرجة فيه، اليت ُتْكرب اإلبداع أو ترّغب بالتقليد. بيد أن اجملتمع الكوين  االجتماعية واأليديولوجيات

، يطرح بدوره، وبطريقة خاصة "القرية العاملية"الراهن، الذي أطلق عليه البعض صفة ال تعين شيئًا هي 
ؤ يف بــه، أســئلة حمــددة ختــص االتبــاع واإلبــداع. فهــذا اجملتمــع الكــوين يتصــف بالالجتــانس وبعــدم التكــاف

ـــوة ســـحيقة بـــني جمتمعـــات وأخـــرى، األمـــر الـــذي محـــل بعـــض علمـــاء  تطـــور جمتمعاتـــه املختلفـــة، بـــل 
. أي عـن مجلـة .عـامل أول وعـامل ثـاٍن وعـامل ثالـث وعـامل رابـع.. :االقتصاد والسياسة على احلديث عـن

  عوامل تعيش يف عامل واحد، قانونه األساسي هو: الالتكافؤ والفروق الشديدة. 
احملــدود "عــامل الالمتكــافئ، ومنــذ فــرتة طويلــة، لســؤال اإلبــداع صــياغة معينــة، تــأمر الطــرف يعطــي ال

بــالتعّلم مــن طــرف مبــدع متفــوق عليــه. كــأن يرســل حممــد علــي باشــا، الــذي حكــم مصــر يف  "اإلبــداع
وتعـود إليـه مبعـارف  "تـتعّلم اإلبـداع"النصف األول من القرن التاسـع عشـر، ببعثـات علميـة إىل فرنسـا، 

به. ليس يف األمر نظريًا، خطأ أو نقيصة، طاملا أن يف الذاهب  "إبداعًا خاصاً "خربات يؤسس عليها و 
ألن للطرف املتفـوق  ؛إىل املعرفة ميًال إىل اإلبداع واملبدعني. غري أن السؤال النظري يفقد براءته الحقاً 

ملعـايري، أو القـوانني رمبـا، فتنـة قوانينه، مثلما أن هنـاك معـايري حتاصـر الطـرف الـذاهب إليـه. وأول هـذه ا
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املنتصــر، الــيت تشــّل يف الطــرف الضــعيف القــدرة علــى احملاكمــة املســتقلة الصــائبة، وتومهــه أنــه قــادر علــى 
الوصــول إىل مــا وصــل إليــه الطــرف الــذي يقــوم مبحاكاتــه. فلــم يرســل حممــد علــي ببعثاتــه املتعــددة إىل 

  حّققه من انتصارات كثرية.  ، وما"بونابرت"فرنسا، إال ألنه كان معجبًا بـ
ا توهم الطرف الضعيف بأن حماكاة  "فتنة املنتصر"وواقع األمر أن يف مقولة  تناقضًا مؤسيًا، ذلك أ

ًا أن املنتصـــر الوحيـــد، يف هـــذه احملاكـــاة، هـــو  املنتصـــر تفضـــي إىل حتقيـــق إجنـــازه واالنتصـــار عليـــه، علمـــ
. فاملنتصـــر ا ألول أجنـــز منوذجـــًا إبـــداعيًا خاصـــًا بـــه يلـــيب حاجـــات املنتصـــر األول الـــذي ال حيـــاكي أحـــدًا

ـذا  ـا مرتبطـة كليـًا مبجتمـع لـه مزايـاه ومـا يفصـل عـن غـريه.  حمددة يف سياق وإمكانيات حمددة، أي أ
ـــه إال إذا أنشـــأ منوذجـــًا  املعـــىن، فـــإن الطـــرف الضـــعيف، الســـاعي إىل اإلبـــداع، لـــن حيّقـــق مـــا يســـعى إلي

 ؛ال يعيد إنتـاج منـوذج غـريه. وإعـادة اإلنتـاج هـذه مسـتحيلة علـى أيـة حـالإبداعيًا مستقًال وخاصًا به، 
ــــا إعــــالن عــــن هزميــــة الضــــعيف وانتصــــار صــــاحب النمــــوذج األصــــلي، الــــذي يفــــرض ذاتــــه منوذجــــًا  ,أل

.   مسيطرًا
، الـيت "عائـد إىل حيفـا"، على املستوى األديب، أمـام روايـة غسـان كنفـاين: "فتنة املنتصر"وقد تضعنا 

هــا كنفــاين أن الفلســطيين قــادر علــى هزميــة الصــهيوين، إن أخــذ بانضــباطه وإميانيتــه، ناســيًا أن تــوّهم في
، بــل علــى ميــزان القــوى، وأن جــوهر هــذا الســؤال مــرتبط االرتبــاط  "األخالقيــات"الســؤال ال حييــل علــى 

، يتمتـــع بأخالقيـــات ومعـــايري وســـبل مســـتقلة عـــن غـــريه. فعلـــى الطـــرف "منـــوذج كفـــاحي"كلـــه بإنشـــاء 
لضــــعيف أن يبــــدع أدوات ختتلــــف عــــن أدوات املتفــــوقني عليــــه، بــــل أن إبداعــــه كلــــه يتمثّــــل يف حتقيــــق ا

اســتقالله الــذايت، علــى مســتوى الفعــل والنظــر، الــذي هــو الشــرط األساســي لتحقيــق إبداعــه يف جمــاالت 
  خمتلفة. 

سـات األدبيـة، إذا كان ال وجود لنص أديب إال مقارنة بـنص أديب آخـر، كمـا يقـول العـاملون يف الدرا
ًا بإبــداع آخــر، لــه ســياقه وأدواتــه. ينتقــل اإلبــداع، يف هــذا التصــور، مــن  فإنــه ال وجــود إلبــداع إال قياســ
شــكله اجملــرد، الــذي يقــول باالنبثــاق واخللــق واالبتكــار، إىل شــكل تــارخيي مشــخص، يقــارن بــني طــرفني 
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ال كهــذه يتعــّرف الباحــث عــن متكــافئني يف إبــداعيهما وغــري متســاويني يف الشــرط واملعطيــات. ويف حــ
اإلبداع على ذاته وغريه، يفتش عن األسباب اليت أتاحت لطرف إبداعًا معينًا منعته عن غريه، أي أنـه 

، اليت ترى إىل اإلبداع بعناصـره اجملتمعيـة املرّكبـة. وبداهـة، "كثافة التاريخ"إىل  "فراغ الكلمة"ينتقل من 
، الـيت تـرى أن "تـني"ىل أفكار ابن خلدون والفيلسوف الفرنسـي فإن يف جدل اإلبداع والتقليد ما يرّد إ

الضــعيف يقلّــد القــوي، أو أن املهــزوم حيــاكي، أحيانــًا، اآلخــر الــذي هزمــه. لكــن هــذا التصــور، الــذي 
يأخــذ أحيانــًا شــكل البداهــة، ال يصــل إىل النتــائج املنتظــرة منــه، بســبب ســلطة القــوي املنتصــر، الــذي 

  خل يف شكل التقليد، كما يريد. يقّرر شكل احملاكاة ويتد
ًا وحيــدًا، كمــا لــو كــان لإلبــداع طريــق واحــد، هــو الطريــق  ًا كونيــ ينــزع املنتصــر إىل تعيــني إبداعــه مرجعــ
ــا ســلطة القــوة يف اإلبــداع، أو أنــه اإلبــداع وقــد  الــذي أخــذ بــه، وســبيل مفــرد ال ميكــن االنزيــاح عنــه. إ

اإلبـــداع  "فلســـفة"مبـــادئ  "اآلخـــر"ملنتصـــر إىل تلقـــني اســـتحال إىل قـــوة وســـلطة. وهلـــذا يســـعى املبـــدع ا
واحملاكاة، اليت ختتصر إىل أمرين أساسيني: أن يرى الطرف الضعيف إىل اآلخر املنتصر مبا يوافق األخري 
ـل األمـر الثـاين بـأن يفـرض  ويرضيه ويلّبيه، أي أن يقوم الضعيف بإلغاء ذاته وترديد أحكام غريه. ويتمّث

ًا اآلخــر الضــعيف مــرة أخــرى. وآيــة ذلــك صــورة الشــرق يف املنتصــر علــى اآلخــر  صــورته عــن ذاتــه، ملغيــ
رَع إىل اإلميــان املغلــق والشــعر وازدراء العقــل وكراهيــة  ــ الكتابــات االستشــراقية، الــيت ختتصــر الشــرق املختـَ
ــــدة عــــن احلقيقــــة والواقــــع تســــّربت،  ــــة، أي إىل نقــــيض كلــــّي للغــــرب. فهــــذه الصــــورة البعي العلــــم والتقني

كال ال متكافئة، إىل عقول شرقية كثـرية، يقـرتب منهـا الشـاعر أدونـيس أحيانـًا، حـني يـرى الشـرق وبأش
. وواقـع األمـر أن الغـرب خيـرتع الشـرق الـذي يشـاء ويقنـع "تقنّيته املادية"والغرب يف  "شعره العظيم"يف 

يتحـّول نفسـه إىل  ، أحيانًا، بأن يقبل شرقه املخـرتع. لكـن الشـرقي الـذي يرضـى بشـرق خمـرتع"الشرقيَّ "
شــرقي خمــرتع، يقبــل بصــورته كمــا فرضــها اآلخــر عليــه ويرتضــي بصــورة اآلخــر، كمــا أقّرهــا األخــري وحــّدد 

  مالحمها. 
عــن  "اآلخــر"ينتهــي النمــوذج املســيطر، الــذي ينــتج صــورته وصــورة اآلخــر، إىل تأكيــد إبداعــه ومنــع 
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فـــإن يف عمليـــة اإللغـــاء، أو اإللغـــاء اإلبـــداع الـــذي يريـــد، ذلـــك أنـــه يضـــعه يف صـــورة تلغيـــه. مـــع ذلـــك، 
الـــذايت، مـــا يســـتدعي مقولـــة أخـــرى هـــي: احتكـــار اإلبـــداع. فاملبـــدع املنتصـــر يـــدّمر غـــريه إن اقـــرتب مـــن 

أو يـــدمره بشـــكل غـــري  .اإلبـــداع، وهـــو حـــال حممـــد علـــي باشـــا الـــذي دّمرتـــه اجليـــوش اإلجنليزيـــة وغريهـــا
. حينهــا تنقســم الشــعوب، ال كمــا خلقهــا فضــائل االختصــاص"و ،بتفــاوت البشــر "يقنعــه"مباشــر حــني 

اهللا، إىل شـــعوب مبدعـــة ختـــتص باإلبـــداع، وتتعامـــل مـــع العقـــل والعقالنيـــة والعلـــم والتقنيـــة، وإىل أخـــرى 
ا وعن العامل.    مقّلدة، أو عاجزة عن التقليد، تكتفي باملعطى واملتاح وصورها املتوّمهة عن ذا

عـــن اهلـــوَّة القائمـــة بـــني طـــرفني غـــري متكـــافئني يف قضـــايا ال تصـــدر املأســـاة احلقيقـــة، يف هـــذا اجملـــال، 
اإلبداع، بـل عـن اقتنـاع أحـد الطـرفني، أي الضـعيف، بعجـزه الـذايت عـن اإلبـداع، وباختصـاص غـريه يف 
إبـــداع ال ينافســـه فيـــه أحـــد. تصـــدر عـــن أســـطورة االختصـــاص، الـــيت تضـــع إنســـانًا فـــوق آخـــر، التبعيـــة 

الصماء، بلغـة أخـرى، الـيت جتعـل طرفـًا يـرتجم بلغـة مبتسـرة منجـزات، السعيدة، بلغة معينة، أو احملاكاة 
  ثقايف خمتلف.  –جاءت من تاريخ اجتماعي 

تعطـــي دراســـات النقـــد األديب، يف العـــامل العـــريب، صـــورة عـــن التبعيـــة الســـعيدة ومثـــاًال مكـــتمًال عــــن 
ً نقــديًا أدبيــًا يــدعى: احملاكــاة الصــماء. ففــي بدايــة ســبعينيات القــرن املاضــي، عــرف العــامل العــريب وا فــدا

وال -  البنيوية، انتشر بسرعة وكثافة، حىت غدا برهانـًا المعـًا علـى املعرفـة واملعاصـرة. طـرح هـذا االنتشـار
أســئلة كثــرية تتــوزّع علــى الوافــد وعلــى الــذي اســتقبله حبفــاوة بالغــة. فقــد كــان للبنيويــة مراجعهــا  - يــزال

ومدرســة  ,ني الــروسينهــا، الــيت تضــمنت دوسـو ســور والشــكلاملعرفيـة والفلســفية األوروبيــة الــيت جـاءت م
الـــــذي يـــــرّد إىل  "النمـــــوذج"وصـــــوًال إىل فلســـــفة الظـــــواهر والتحليـــــل النفســـــي، وكـــــان هلـــــا مفهـــــوم  ,بـــــراغ

نرتبولوجيا وغريمها، إضافة إىل تاريخ اجتماعي حمّدد أنتج ثقافة متعـددة األبعـاد، كّونـت الرياضيات واأل
ا. غري أن من يتأمل املوضوع ويتقّراه يقع على ثالث مالحظات الحقة: أوهلا حاضنة للبنيوية ومهداً هل

أن صـــعود البنيويـــة، وقـــد كانـــت قائمـــة قبـــل صـــعودها، ارتـــبط بســـياق اجتمـــاعي أورويب يتســـم باألزمـــة 
ً على نقد مدرسـي فرنسـي ال يقتنـع بـه،   والتمرد، أو باألمرين معًا، كأن يؤسس روالن بارت منهجه ردا
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. وتقول املالحظة الثانية: مل كما لو كا ن يتمرد على بيئة ثقافية خاصة به، عرفها جيداً ونقدها الحقًا
: البنيويـة.  يعرف الغرب، كمـا ختيـل النقـاد العـرب املـأخوذون باحملاكـاة، مدرسـة واضـحة املعـامل تعـرف بــ

بــني روكــاردو  فلــيس بــني بــارت وشــرتاوس وشــائج كثــرية، وال بــني الكــان وياكبســون عالئــق متعــددة، وال
، وهــو "البنيــة". كانــت هنــاك اجتهــادات خمتلفــة تنطلــق مــن مفهــوم .وماركاروفســكي أواصــر واضــحة..

، أو إىل مــا هــو أقــل مــن ذلــك. تــأيت املالحظــة "مدرســة نقديــة"مفهــوم عــام، وال تصــل إىل نتــائج ختلــق 
أكثــر مــن مقابلــة، أن يف الثالثــة مــن عــامل األنرتوبولوجيــا الشــهري كلــود ليفــي شــرتاوس، الــذي اعتــرب، يف 

مصــــادر  "النقــــاد العــــرب"الكثــــري مــــن الشــــعوذة والكســــل الفكــــري.. مل يتأمــــل  "النقــــد األديب البنيــــوي"
حمققني مجلة من االختزاالت: اختزلوا االجتهاد املتعـدد إىل  "مدرسة خمرتعة"معرفتهم النقدية، فاكتفوا بـ

وطبقــوا القــانون املفــرتض علــى نصــوص عربيــة قدميــة علــم نقــدي، ورأوا يف العلــم املزعــوم قانونــًا كونيــًا، 
  وحديثة.. 

وقــع النقــاد العــرب، الــذي اطمــأنوا إىل مبــدأ احملاكــاة، يف ثالثــة أخطــاء جســيمة: الفصــل بــني الــنص 
والبيئة الثقافية اليت أنتجته، الفصـل بـني النقـد والسلسـلة الثقافيـة الوطنيـة الـيت حتيـل عليـه، كمـا لـو كـان 

ألورويب والتــاريخ النقــدي العــريب تارخيــًا واحــدًا، إهــدار الســياق التــارخيي، الــذي يضــع التــاريخ النقــدي ا
ويضـــع ياكبســـون يف زمـــن القصـــيدة اجلاهليـــة. هلـــذا كـــان  ,قصـــيدة المـــرئ القـــيس يف زمـــن روالن بـــارت

جـس بنقـد "املوجة البنيويـة"طبيعيًا أن تأيت  ً جديـدًا، أو أن   وأن تتشـظى رذاذًا، دون أن تؤسـس نقـدا
رصني ملدرسة نقدية سبقتها. ذهبت البنيوية كما جاءت وبقي أنصارها يف مـواقعهم يف انتظـار مـدارس 

الوافـد ". مل تكـن مصـائر .وافدة جديدة مثل: ما بعد البنيوية، التفكيكية، النص ما بعد الكولونيـايل..
ًا الغبــار، مثــل ازدهــرت يف العــامل العــريب وكســاها ال "فلســفات وافــدة"خمتلفــة عــن مصــائر  "النقــدي حقــ

  "قـومي عـريب"الوجودية، اليت رأى فيها بعض املثقفني العرب، يف منتصف القـرن املاضـي، مـرآة ملشـروع 
  كبري. 

، كما مـا هـو قريـب منـه، اتكـاًء علـى مبـادئ القـراءة الـيت يطبقهـا املبـدع "الوافد النقدي"ميكن قراءة 
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هـو مرجـع املبـدع املنتصـر  ،رجـع اإلبـداعي الوحيـداملنتصر على ذاته وغريه. وهـذه املبـادئ ثالثـة هـي: امل
بالطريقـــة الـــيت حيـــددها األخـــري، وعلـــى  "املبـــدع األول"علـــى غـــريه، علـــى مـــن فاتـــه اإلبـــداع أن ينظـــر إىل 

أن خيـــرتع غـــريه وأن يقنعـــه بقبـــول صـــورته املخرتعـــة.. تكشـــف هـــذه املبـــادئ عـــن معـــىن  "املبـــدع األول"
و أوًال يعـــــرتف بوجـــــود منـــــوذج نقـــــدي وحيـــــد يـــــأيت مـــــن، لزومـــــًا، : فهـــــ"النقـــــد األديب البنيـــــوي العـــــريب"

 "الناقد العـريب"وعلى غري الغريب أن يطبقه كما هو بال تغيري أو انزياح. وهو ثانيًا يبّني أن  "الغربمن"
أستاذًا له ومرجعًا، أي يقبل بصـورته الـيت اقرتحهـا النمـوذج املسـيطر، وهـو ثالثـًا  "الناقد الغريب"يرى يف 
عن ذاته، ككيان ال حيسن اإلبداع، بل حيسـن احملاكـاة والتقليـد، بـل أنـه ال  "الناقد العريب"صورة يوطد 

 .   حيسن األمرين معًا
إىل مــــا ينبغــــي الوصــــول إليــــه، ومل يكــــن يف اســــتطاعته أن يفعــــل،  "النقــــد البنيــــوي العــــريب"مل يصــــل 

ص والسـياق، أي تبييـئ الـنص  ألسباب ثالثـة أساسـية هـي شـرط اإلبـداع ومقدمـة لـه: أوالهـا وحـدة الـن
كمــا يقــال، الــيت تفــرض أن ينظــر الناقــد، مبــدعًا، إىل الــنص العــريب وشــروطه، وأن يــرى مبــدعًا، الفــرق 
بني الـنص العـريب وغـريه. وثـاين األسـباب خصوصـية السلسـلة النقديـة العربيـة، القائمـة أو احملتملـة، الـيت 

ا، والسبب الثالث هو:  ً تنتج نقدًا من واقع خاص  عدم ترهني النقد األديب املوروث مبا جيعله امتـدادا
ــــذا املعــــىن إدراَك اخلصوصــــية وإدراَك الفــــرق بــــني  . يصــــبح اإلبــــداع  للماضــــي وعالقــــة يف احلاضــــر معــــًا
الكونيـــة واخلصوصـــية، ال مبعـــىن االنغـــالق علـــى الـــذات، وهـــو أمـــر زهيـــد ال حيتـــاج إىل إبـــداع، بـــل مبعـــىن 

متــايز الثقافــة العربيــة مــن غريهــا. ذلــك أن إنتــاج الفــرق الثقــايف معرفيــًا آيــة  إنتــاج األدوات املعرفيــة الــيت
اإلبداع وشاهد عليه، يفصـل بـني التثـاقف والتبعيـة الثقافيـة، وبـني احلـوار الثقـايف الكـوين والتقليـد الـذي 

  ينقض اإلبداع. 
يرة هلـا خصوصـيات ينطوي اإلبداع على إدراك اخلصوصية الثقافية الذاتية واالنفتاح على شـروط مغـا

أخرى. يستدعي هذا مباشرة كونية العقل اإلنساين وكونية احلضارات اإلنسـانية، ويضـع فيهمـا، لزومـًا، 
مبدأ التمّيز أو اخلصوصية، الذي يرتجم وحدة الشعوب واختالفها. ومثلما أن ما هو كوين حيض على 
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الخــتالف. وهلــذا فــإن انتقــال قيمــة يطالــب بالتبــاين وا "خــاص"احلــوار والتعــارف املتبــادل، فــإن مــا هــو 
ثقافية من بلد إىل آخر خيتلف عنه ال يستوي، وال يصبح ناجعًا، إال بتعديل الثقافة املنقولـة وحتويرهـا، 
مبا جيعلها تطابق حاجات البلد الذي نقلت عليه. وبداهة، فإن التحوير الثقايف نسيب، فهـو حمـدود إن  

. ويف كــــان الفــــرق الثقــــايف بــــني البلــــدين حمــــدوداً  ، وهــــو عميــــق ومتعــــدد املنــــاحي، إن كــــان الفــــرق كبــــريًا
احلــــاالت مجيعهــــا، فــــإن القــــيم الثقافيــــة، كمــــا ظــــواهر أخــــرى، ال تنــــدرج يف حضــــارة غريبــــة عنهــــا، دون 
: فإذا كان اإلبداع، يف عالقتـه ببيئتـه،  سلسلة من التعديالت الضرورية. يأخذ اإلبداع هنا معىن جديدًا

ري مســبوق، فــإن اإلبــداع، يف عالقتــه ببيئــة غريبــة، يتجلــى يف تعــديل وحتــوير يتمثــل يف إنتــاج موضــوع غــ
  ومتييز القيم الثقافية الوافدة. 

  الذات: "ومحاكاة"اإلبداع والتاريخ  - 3
ًا أمــام  يتعــني اإلبــداع عالقــة اجتماعيــة تتجــاوز األفــراد، وعالقــة ثقافيــة اجتماعيــة مرّكبــة، تضــع جمتمعــ

رخييــة، تــرّد املبــدع إىل ماضــيه، وجتعــل ماضــيه يلقــي عليــه بــبعض األســئلة. جمتمــع آخــر، ويتعــني عالقــة تا
تـــربز هنـــا مقولـــة: الوفـــاء، وهـــي مقولـــة أخالقيـــة، مؤداهـــا أن يتـــذكر اإلنســـان أســـالفه، الـــذين خلقـــوا لـــه 
. واملقولة، رغـم أخالقيتهـا، مسـكونة باملفارقـة، تـأمر اإلنسـان أن يـؤدي دينـًا، كـأن يعـرتف  تارخييًا جميدًا

ًا يف بأ ســالفه وأن يســتلهمهم، وأن خيلــق حاضــرًا ال ينقصــه اإلبــداع، يســتأنف اإلبــداع الــذي كــان قائمــ
  زمن األسالف املبدعني، وال يكتفي مبحاكاة ما كان وتقليده. 

، علــى الــرغم مــن اخــتالف "اآلخــر الغريــب"تتــوزّع داللــة احملاكــاة الســلبية علــى املاضــي الــذايت وعلــى 
قد يظن العريب، على سبيل املثال، أنه وّيف مبدع ملاضيه، إْن سحب احلاضـر إىل العالقتني األخريتني. ف

املاضــي الــذي كــان، ناســيًا فرقــًا زمنيــًا بينهمــا، يفــرض علــى العــريب أن ميــأله باإلبــداع ال بالوفــاء اجملــرد. 
اضـر فليس املطلوب استجالب املاضي إىل احلاضر، بل حتقيق الشروط اليت جتعـل العـرب يلعبـون يف احل

ــذا املعــىن يســتبدل العــريب املســلم بالوفــاء اجملــرد فعــًال إبــداعيًا  الــدور احلضــاري الــذي لعبــوه يف املاضــي. 
مشخصًا، يربهن أن الدور العريب اإلسالمي احلضاري فاعل يف احلاضر مثلما كـان يف املاضـي. فاملعيـار 
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ً  يف النهايــة هــو املســامهة الفعليــة يف احلضــارة اإلنســانية، اإلبــداعي الــيت تعــرتف مبــن يضــيف إليهــا جديــدا
ن االستقبال السليب للمعطيات احلضارية يصبح مشكلة إنوعيًا، ال مبن يكتفي باالستقبال السليب. بل 

معقــدة، إن مل يكــن اإلنســان مشــاركًا فيهــا، ذلــك أن هــذه املشــاركة جتعلــه مؤتلفــًا مــع األســئلة الراهنــة 
ا. وما األصالة إال استئناف األ صل املزهر، الذي دلت عليه منجزاته احلضارية، والذي يسـتمر وإجابا

  مزهرًا يف أزمنة الحقة. 
الذي يود أن يكون وفيًا ملاضيه، من الزمن الراهن، وذلك بأكثر مـن معـىن: فهـو يبـدع  ينطلق املبدع

بـداع ألنه يبتكر احلاجات الـيت يتطّلبهـا حاضـر خمتلـف عـن ماضـيه، وألنـه يهـدم اهلـوة بـني إ ؛يف احلاضر
  احلاضر واإلبداع املاضي، حمّوًال الزمنني إىل زمن إبداعي جديد ال ينقصه التجانس. 

وواقـــع األمـــر، أن اإلنســـان ال يســـتطيع أن يفهـــم ماضـــيه املبـــدع إال بعقـــل إبـــداعي يـــدرك خصـــائص 
 احلاضر، ويدرك فيها الفرق الكيفي بني األزمنـة اإلبداعيـة. فالعقـل الكسـول الـذي ال يسـتطيع أن يعـي

نه وبسبب كسله الفكري، جيعـل مـن إخصوصية حاضره، ال يقدر على وعي ومتّلك ماضيه املبدع، بل 
ماضــــيه اجمليــــد مصــــدراً للمحاكــــاة والتقليــــد وحماربــــة اإلبــــداع. فاملســــلم، الــــذي يهجــــس بإبــــداع التــــاريخ 

لــــى اإلســــالمي، يتطلــــع إىل دور إبــــداعي للمســــلمني يف عــــامل اليــــوم، وال يكتفــــي بإحــــاالت مســــتمرة ع
املاضي. وهو يف هذا ال يضيف زمنًا إىل آخر، بل يقوم بتوحيد الـزمن التـارخيي، الـذي ال جيعـل حاضـر 

  املسلمني مغرتبًا عن ماضيهم. 
ينطوي املنجز احلضاري اإلسالمي على ما يدعو إىل اإلبداع وحيض عليـه، فقـد كـان واسـع األضـواء 

ن املركزيــــة األوروبيــــة، علــــى مســــتوى إبــــل  حينمــــا كانــــت الظلمــــة تغطــــي أوروبــــا يف العصــــور الوســــطى،
السيطرة الفكرية وتوزيع التصورات، هي اليت تقرن أبدًا بني الظالم والعصور الوسـطى، متناسـية اإلجنـاز 

يف موســوعته العلميــة حــني  "جــورج ســارطون"اإلســالمي احلضــاري يف تلــك الفــرتة. وهــذا مــا عــّرب عنــه 
ايــة القــرن احلــادي عشــر، كانــت العربيــة هــي اللغــة مــن النصــف الثــاين مــن القــرن الثــامن "قــال:  حــىت 

اإلسـالمية أن  –. ولعل هذا التقدم هو الذي أتـاح للثقافـة العربيـة "العلمية واللغة املتقدمة لإلنسانية..
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مبنطــق إبــداعي، يتعامــل معهــا ويعــّدهلا ويســائلها وحيّورهــا، علــى مبعــدة عــن  "الفلســفة اليونانيــة"حتــاور 
. فلو اكتفى العرب املسلمون بالتقليـد املمتثـل ملـا أنتجـوا شـيئًا، وملـا "فتنة املنتصر"و ,االستقبال السليب

نقلوا الفلسفة اليونانية الحقًا إىل الغرب بصـورة جديـدة. فاملبـدع يسـهم يف قـول حضـاري إنسـاين حـني 
  حد. يكون لديه ما يقول لغريه، وحني يربهن أنه قادر على ختليق قول خاص به، مل يأخذه من أ

قـدم املسـلمون، يف فــرتة صـعودهم، إجنـازًا علميــًا حيّقـق معــايري اإلبـداع يف اجتاهـات خمتلفــة. فقـد كــان 
ًا كونيــًا، ينتفــع بــه املســلمون وغــريهم، وإال ملــا اســتطاع أن ينفــذ  العلــم الــذي أجنــزه علمــاء مســلمون علمــ

طى املظلمــــة إىل العصــــور إىل جمتمعــــات أخــــرى، وأن يســــهم، تاليــــًا، يف نقــــل أوروبــــا مــــن العصــــور الوســــ
ـــز هـــذا العلـــم باالنفتـــاح علـــى اآلخـــر، مربهنـــًا عـــن التســـامح وعـــدم االنغـــالق، فحـــاور  احلديثـــة. كمـــا متّي
الثقافــات اليونانيــة والفارســية واهلنديــة، وأعطــى الرتمجــة مــا هــي جــديرة بــه مــن االهتمــام، مؤكــدًا الرتمجــة 

لـــذي وســـم العلـــوم اإلســـالمية يتجلـــى يف املســـؤولية جســـرًا ثقافيـــًا بـــني األمـــم املختلفـــة. ولعـــل اجلـــوهري ا
املبدعــة، الــيت حتتفــي مبــا هــو أصــيل وتســهم يف نشــره. فــاألوروبيون رّحبــوا بأرســطو حينمــا وصــل إلــيهم 
بأدوات إسالمية، ومل يلتفتوا إليه قبل ذلك. ومل يكن مجال الدين األفغاين خمطئـًا حـني أظهـر، وهـو يـرد 

ــــم، وأســــهموا يف نشــــر علـــى الفرنســــي أرنســــت رينــــان، أن  املســــلمني أنتجــــوا معـــارف جديــــدة خاصــــة 
معــارف غــري إســالمية أيضــًا، كمــا هــو حــال فلســفة أرســطو. وممــا ال شــك فيــه أن التثــاقف املبــدع الــذي 

فتنـة "حّققه املسلمون كان وثيق الصلة بصعود اجملتمع اإلسالمي وقوته املكينة، األمر الذي منع عـنهم 
ـم كـانوا آنـذاك مثـال ، باملعىن السـل"املنتصر وآيـة عليـه. هلـذا مل يكـن غريبـًا أن ُيكتـب  "املنتصـر"يب، أل

اإلجنـاز العلمـي باللغــة العربيـة، أي لغـة القــرآن الكـرمي، علمـًا أن هــذا اإلجنـاز كـان حمصــلة جلهـود علميــة 
ـذا املعـىن، حـني ينفـتح علـى غـريه وينـتج إبـداعاً  خاصـًا بـه،  عربية وغري عربية. يكون اإلنسان مبدعًا، 

  دون تقليد أو حماكاة. 
رمبا متس األفكار السابقة دور اإلميان يف طلب العلم واحلض على املعرفة. وهذا الدور أكيـد شـريطة 
وعــي معــىن االختصــاص، ذلــك أن اإلميــان يــدفع إىل طلــب العلــم ويــرتك الباحــث النزيــه يصــل إىل نتــائج 
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ـــا البشـــر مجيعـــًا دون النظـــ م. فـــالعلم الرياضـــي، الـــذي أســـهم علميـــة موضـــوعية، يقبـــل  ر إىل معتقـــدا
املســــلمون يف تطــــويره، كــــان يلتقــــي يف نتائجــــه مــــع مــــا أجنــــزه الرياضــــيون املصــــريون والبــــابليون واهلنـــــود 

ــم اســتندوا إىل معــارف غــريهم كــي ينتهــوا إىل نتــائج علميــة غــري مســبوقة. تــدلل هــذه إواليونــان، بــل 
العقـل اإلنسـاين وبكونيـة احلضـارة اإلنسـانية، مربهنـة عـن انفتــاح  النتـائج علـى اعـرتاف املسـلمني بكونيـة

طليــق علــى املعــارف اإلنســانية، هــو شــرط لإلبــداع ومقدمــة لــه. فــال إبــداع يف االنغــالق، وال إبــداع يف 
وأن التقليــد  ،تصــور مغلــق ال يســاوي بــني الشــعوب املختلفــة، معتقــداً أن اإلبــداع مــن اختصــاص طــرف

  اخلاضع من اختصاص طرف آخر. 
  كلمة أخيرة سريعة:  - 4

إال حمصـلة جلملـة مـن الثـورات املختلفـة السـابقة،  - وهـي تعبـري شـائع اليـوم-  ليست الثورة املعلوماتية
تتضــمن الثــورة العلميــة والصــناعية والثــورة العلميــة التقنيــة.. وهــذه الثــورات الــيت ال تنتهــي تؤكــد التطــور 

وكــل ظــاهرة يف تقــدم ال ميكــن جلمــه. يقــول روبــرت أورنشــتاين  ,الوجــود، إذ كــل شــيء يف حتــّولســنة يف 
مــا:  مل يســمح التطــور احلضــاري ملعظمنــا حــىت أن ": "عقــل جديــد لعــامل جديــد"وبــول إيــرليش يف كتا

ت يــدركوا أن عــاملهم املــألوف ينــتج عــن عمليــة تطوريــة تتقــدم، بــالرغم مــن إســراعه هلــذه العمليــة مبعــدال
إن ". ويقـــول يف مكـــان آخـــر: "تغـــّري غـــري مســـبوقة. مل يـــوفر لنـــا التطـــور احلضـــاري إذن وســـيلة للبقـــاء..

بليـــون عمليـــة يف  250الكومبيـــوتر احلـــديث املوجـــود علـــى مقربـــة منـــا يف مؤسســـة نـــازا ميكنـــه أن يـــؤدي 
قــوالن إىل . يشــري هــذان ال"1960الثانيــة، أكثــر مــن إمجــايل القــوى احلســابية الــيت كانــت موجــودة عــام

نتــائج متعـــددة. فإضــافة إىل تأكيـــد التقــدم املفتـــوح، يـــأيت االختصــاص املعـــريف ســلطة ال تقـــاوم، ختتصـــر 
املعجـزة. غـري  ظاهريـاً  العبء والزمن واجلهد اإلنساين، كـي تشـهد يف النهايـة علـى إبـداع إنسـاين يتـاخم

لعلمـي والتقـين، كمـا لـو كـان عـن اإلبـداع ا بشكل مأساوي شاسع أن اإلبداع األخالقي ال يزال يقّصر
مل يـــوفر لنـــا "يف اإلنســـان نقـــص أخالقـــي ال يقبـــل بـــالرتميم واإلصـــالح. هلـــذا يقـــول العاملـــان الســـابقان: 

، لكـــأن إبـــداع األخـــالق الســـامية والقـــيم النزيهـــة هـــو اإلبـــداع يف "التطـــور احلضـــاري إذن وســـيلة للبقـــاء
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  بتسرة ومنقوصة. شكله األمسى، ومن غريه تبقى أشكال اإلبداع األخرى م
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 العالقة بين الروح وفلسفة الحضارة

 في التاريخ العالمي عند هيغل

 * يوسف سالمة

)1(  
أو  ،ياملتنــاهي والالمتنــاه مــن حيــث هــي ذلــك احلــوار الــدائب بــني - ممــا الشــك فيــه أن (اخلــربة اجلدليــة)

ظاهريـات الـروح)، أو علـى ( روح) يف( ي الكامل، سواء على مسـتوىجتد تأصيلها النظر  -بني الواقعي واملثايل
املطولــة واملعمقــة واملعقــدة، والــيت قــد يصــح  التحلــيالت اجلدليــة مســتوى (اللوغــوس) يف (علــم املنطــق) يف تلــك

ــا تــربهن علــى صــحة  أفكــر) مــن ناحيــة، وعلــى فعاليــة (النظــرة املثاليــة) إىل العــامل مــن الكوجيتــو أنــا( إجيازهــا بأ
 الظاهريـات) إىل القـول: (إن الفكـر وجـود)، أو (إن الـذات هـي املوضـوع)، وحـني( حـني تنتهـي ناحيـة أخـرى
 املوضــوع يف حقيقتــه املنطــق) مــن حتليلــه هلــذه احلقيقــة األخــرية إىل (أن الوجــود ذات) أو إىل (أن ينتهــي (علــم

إمنـا هـي  اجلـدل وجـوهره احلـي يمذات)، فتكشف اخلربة اجلدلية نتيجة لذلك عن أن احلقيقـة الـيت تشـكل صـم
والالمتنــاهي) ســوى حقيقــة  الــذات( ) مــن ناحيــة أخــرى، وإذا مل تكــني(الــذات) مــن ناحيــة، و (الالمتنــاه

متطابقتــان تطابقــاً تامــاً، فهــذا يعــين أن  يف حقيقتهمــا واحــدة تعــرب عــن نفســها بطــريقتني خمتلفتــني، ولكنهمــا
لالمتناهي) أن يهتدى إىل ذاته إال (بوضع اوإذا مل يكن ( وسلبه،ونفيه ) (الذات) تتلخص يف إنكار (املتناهي

 أبــداً، فــإن هــذا الوضــع املســتمر لآلخريــة الــذي تقــوم بــه الــذات هــو حقيقــة) دومنــا انقطــاع( هــذا املتنــاهي ورفعــه
 وترفعهــا. وعصــبها احلــي، فـــ (اآلخريــة) ليســت إال حلظــة ضــرورية لنمــو الــذات الــيت تضــعها األنطولوجيــا اجلدليــة

ا  على أن  -املتنـاهي وهـو-ضداً هلـا  وما تطرحه املثالية بوصفه -وهو املوضوع-ما تضعه الذات يف مقابل ذا
هي اجلانب -ومعرفة وفكر  عليه من إرادة مبا تنطوي -إمنا هو تعبري حي عن حقيقة واحدة، وهي أن الذات 

ا احلي يف الصريورة الكونية الشاملة، وأن ما عداها بدت احلوادث يف بعض األحيان توهم بأن  مهما يتحدد 
هــي النقطــة األرمشيديــة -وحقيقتهــا الفكــر  -عنهمــا. فالــذات  بعوامــل خارجــة (الــذات) و (الفكــر) يتحــددان

ايــة احلقــة الــيت يرجــع ــا فيهــا إىل  إليهــا يف  املطــاف كــل التحديــدات والتعينــات الــيت تضــعها لتتعــرف علــى ذا
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ا ال تلبث حني، ـا مل تتعـرفحينما تتبني أن مقاصدها احلقيقيـة تنّـأن ترفعها  أل ـا  د عمـا وضـعته وأ علـى ذا
أرادت حتقيــــق  والرفــــع) إذا مــــا مـــا وضــــعته إال تعرفــــا جزئيــــاً، فيســــتبني هلــــا اضــــطرارها إىل املضــــي يف (الوضــــع يف

ايــة هلــا، عهــا بــالعودة اآلخريــة ورف والــيت ال تكــف عــن وضــع االهتــداء إىل نفســها. هــذه احلركــة الــيت ال تعــرف 
ـــا، هـــي (املثاليـــة) أو (النظـــرة الـــيت تعـــد كـــل مـــا هـــو يف تقابـــل معهـــا ضـــرباً مـــن  املثاليـــة إىل العـــامل) منهـــا إىل ذا

ال يتجــزأ مــن حيــاة الفكــر أو الــذات يف تطورمهــا إذا مــا كــان  ذاتــه إىل جــزء (التنــاهي) جيــب رفعــه بإحالتــه هــو
ائيـاً بالـذاتاملتناهي) هو ( ى. فسلبـمعن جيب له أن يكون ذا الـيت  ما خيلع عليه معناه وداللته إذ ما يلحقه 

 أو الـــذات بوضـــع (املثاليـــة) هـــي ذلـــك اجلهـــد اخلـــالق أو تلـــك الطاقـــة املبدعـــة الـــيت تســـمح للفكـــر ـفـــ .وضـــعته
احلقيقـة بـاملفهوم) ( علـى ارتبـاط اآلخرية ورفعها. أو أن (املثالية) هي ذلك اجلهـد التصـوري املنـتج الـذي يشـهد

والــــيت تبلــــغ أوجهــــا يف  -الــــذات وهــــي حقيقــــة - ى احتــــاد (الفكــــرة بــــالواقع)، ممــــا يشــــري إىل أن (املفــــاهيم)وعلــــ
ــا ملــا يف (الفكــرة)، أغــىن مــن الوقــائع ويتعــذر تفســريها مــن فــائض  -وهــي جــوهر املثاليــة أيضــاً - املفــاهيم إال 

 وهـي احتـاد- وذروتـه (الفكـرة) -املاهيـةوهـو احتـاد الوجـود ب- فـاملفهوم .يف آن معاً  بوسعه وضع الواقع وتفسريه
للواقـع  آلخريتـه، أو مها حقيقة الفعالية املثالية الـيت هـي حقيقـة النشـاط الـذهين والعقلـي املبـدع -املفهوم بالواقع

ـا، كانـت فعاليتهـا يف  يف آخرهـا إال الذي جتسد (الفكرة) نفسها فيه بال انقطاع. وملا مل تكن الفكرة تضـع ذا
يف العــامل فيكتشــف يف كــل مــرة أنــه قــائم مــن  التعــرف علــى ذاتــه عاليــة (الــوعي الــذايت) إذ حيــاولحقيقتهــا هــي ف

ـــا قائمـــة يف آخرهـــا، أي يف  .ذاتـــه فيـــه وراء مـــا يتطلـــع إىل التعـــرف علـــى فحقيقـــة (الفكـــرة) يف حلظـــة مـــن حلظا
 )الطبيعـة(فيها، على أن  أول مستوى من املستويات اليت جتسد الفكرة نفسها الطبيعة، وذلك يف الواقع أو يف

تـــدي إىل نفســها البــد ليســت إال حلظـــة  فيمـــا جيـــاوز للفكـــرة مـــن أن تطويهــا أو ترفعهـــا مثلمـــا وضــعتها لكـــي 
يف (الطبيعة). وهنـا  غربتها األوىل الطبيعة) أي يف (الروح) ذاته الذي هو مثرة الرتداد (الفكرة) إىل نفسها من(

علــى  - الســلب وســلب الســلب مــن خــالل - )إذ يــربهن (الســلب يتجلــى التقــدم اجلــديل بأوضــح مــا يكــون:
الفكـــرة) يف األنطولوجيـــا اجلدليـــة هـــي ( كانـــت  فعاليـــة عظيمـــة تتخطـــى كـــل عقبـــة وتتجـــاوز كـــل حمنـــة: فـــإذا

ا عندما( (اللوغوس) مث تسلب نفسها فتصري ـا طبيعة)، فإ ثانيـة (أي سـلب السـلب) ال تعـود إىل  تسـلب ذا
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إىل (لوغــوس)، بــل هــي تتقــدم إىل االمــام إذ تتحــول إىل (روح).  طبيعــة)، أي( ا إىلمــا كانــت عليــه قبــل حتوهلــ
إن حتـول (اللوغـوس)  .عـن فعاليـة تـدفع حبركـة الواقـع إىل االمـام بـال حـدود )السـلب اجلـديل( وهكـذا يتكشـف

ملاهيـــة اللوغـــوس) مـــن مفهـــوم يوحـــد بـــني ا( لتحـــول إىل طبيعـــة معنـــاه حتـــول الـــروح إىل صـــورة (اآلخريـــة) نتيجـــة
 .والواقع والوجود إىل فكرة توحد بني املفهوم

ــا متخارجــة يف«ومبــا أن الفكــر مــن حيــث املبــدأ  ا مــن خــالل كو الطبيعــة  الطبيعــة، فــإن هــي ســلب لــذا
للـــروح نفســـه) بـــل هـــي  للوجـــود الـــذايت هلـــذه الفكـــرة فحســـب (وإمنـــا أيضـــاً بالنســـبة ليســـت خارجيـــة بالنســـبة

ومــا  determiantion of externality ة هــي تعــني للتخــارجمتجســدة علــى اعتبــار أن الطبيعــ
احلريـة ( ومـع ذلـك فثمـة نـوع مـن الـرتابط  والعرضـية ولـيس تكشف عنه الطبيعـة يف ختارجهـا هـذا هـو (الضـرورة

ـا نسـق مـن املراحـل الواحـدة منهـا تنشـأ عـن  جيب النظر إىل« بني أجزاء الطبيعة أو مراحلها إذ الطبيعة على أ
 احلقيقـــة القريبـــة ملـــا صـــدرت عنـــه، وال ينبغـــي النظـــر إىل ذلـــك علـــى أنـــه تولـــد الضـــرورة، وتكـــون لاألخـــرى بفعـــ

تكـون  للواحدة عن األخرى، بـل أنـه تولـد داخـل الفكـرة الباطنيـة الـيت natural engendering طبيعي
 نفسـه ءآخريـة للشـي الطبيعة. وهنا يصبح التحول مطلباً للفكرة وذلك ألن التطـور لـيس بشـيء سـوىس أسا

alteration of same يفضــي بالضــرورة إىل  الطبيعــة كــان تطــور  ،وملــا كــان الــروح هــو آخريــة الطبيعــة
ــا يف الــروح فتثبــت ا لكــي تعــود الفكــرة إىل ذا ــا إجيــاب ذايت أو ســلبية مطلقــة،  بــذلك لنفســها نســخها لــذا أ

ـا مـع ذلـك تشـكل  الواحـدة منهـا  املراحـل الـيت تنشـأ ومع أن الطبيعـة تتكـون مـن سلسـلة مـن عـن األخـرى، فإ
ا، احلركة الـيت تتكـون عربهـا سلسـلة مراحلهـا مبنيـة مـن الفكـرة وهـي تضـع  وبعبارة أدق فإن كال عضوياً يف ذا

ا كما ا وختارجهـا هي موجودة ذا الـذي  على حنو ضمين، أي أن الفكرة تعـرب إىل نفسـها بالنشـوء عـن مباشـر
ا  .هو مو

اليت تكون  هذه التعينية كي تتخذ مظهر الكائن احلي ولرتفع أيضاً   - املبدأمن حيث  - وهي تفعل ذلك
الطبيعـــة واهلـــدف  هـــو حقيقـــة فيهـــا حيـــاة فحســـب. ولكـــي ترتقـــي بوجودهـــا إىل مســـتوى وجـــود الـــروح، الـــذي

ا ال يكون  نّ إ .والوجود الفعلي للفكرة .Ultimate اجلوهري هلا القضاء على ختارج الطبيعة والذي هو مو
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ا  نفســـه. وهــذا ماتــة هـــذا املـــوتإب إال املـــوت الثـــاين إمنـــا هـــو يف حقيقتــه يقظـــة للفكـــرة وإدراك ذايت أعمـــق لـــذا
 الكليــة، الــيت التحــول مــن طبيعــة إىل روح. ومــا يــدل علــى حتقــق هــذا التحــول هــو أن اهلويــة مــع ــا إىل يفضــي

ــا علــى أيــة   املباشــرة وبــني حتققــت هنــا، هــي رفــع للتضــاد أو التقابــل الصــوري بــني الفرديــة يف فرديتهــا كليتهــا. إ
ولكنه فضًال عن ذلـك اجلانـب اجملـرد مـن  جانباً واحداً، حال، موت الوجود الطبيعي، والذي ال يزيد عن كونه

الذاتيــة الفكــرة هــي علــى حنــو ضــمين الوجــود املطلــق يف الــذات  ففــي فكــرة احليــاة وعلــى أيــة حــال هــذا الرفــع
فــإن الذاتيــة  reality العينيــة، ومــن خــالل هــذا الرفــع ملباشــرة حقيقتهــا ةفضــًال عــن الكليــ للوجــود بالفعــل،

 هلـا يف الطبيعـة ن الفكـرة، الـيت لـيسإوالتخـارج الـذايت األخـري للطبيعـة يكـون مرفوعـاً، حبيـث  مع نفسـها تتطابق
ـــــا، وبـــــذلك تنتقـــــل الطبيعـــــة إىل حقيقتهـــــا، إىل إال وجـــــود ضـــــمين  والـــــيت ذاتيـــــة الفكـــــرة، تصـــــبح مـــــن أجـــــل ذا

ــا هــي املباشــرة املرفوعــة للفرديــة، أي الكليــة العينيــة، الفكــرة توضــع باعتبارهــا  وعلــى ذلــك فــإن موضــوعيتها ذا
متعينـــاً، وهـــذا هـــو الـــروح. ومـــع هـــذا التحـــول  باعتبارهـــا وجـــوداً  متتلـــك احلقيقـــة الـــيت تتطـــابق معهـــا. أي الفكـــرة

ن حقيقــة الطبيعــة روح، وهكــذا جنــح الســلب للطبيعــة كامــل معناهــا أل يتحقــق األخــري، حتــول الطبيعــة إىل روح،
 مــن قلــب (اللوغــوس) ويف أن يولــد روحــاً مــن قلــب الطبيعــة مــن خــالل املراحــل يســتخرج طبيعــة اجلــديل يف أن

 .ذايت بذاته لنمو الفكرة اليت هي وسيلة الروح يف التعبري عن الذات ويف إحرازه لوعي املتعاقبة واملتطورة

ـا الفكـرة إىل الطبيعة من خالل اغرتاب الفكـرة فيهـا. مث عـودة على أن اغرتاب (اللوغوس) يف بعـد  - ذا
أعقاب حدث متقدم، بـل احلقيقـة  يأيت على على هيئة روح، ال يعين أن الروح حدث متأخر - قهرها لغربتها

مـــن الفينومينولوجيـــة واألنطولوجيـــة، الـــيت حتـــددت  الفعاليـــات هـــي أن الـــروح ماثـــل دومـــاً ومنـــذ البـــدء وأن مجلـــة
إال فعاليــات للــروح ذاتــه، فــالروح هــو االفــرتاض املســبق الوحيــد  هــي يف احلقيقــة خالهلــا طبيعــة (اللوغــوس)، مــا

الــيت  وإمنــا أيضــاً للــروح ذاتــه، وهــذا يعــين أن فعاليــة الــروح هــي الفعاليــة النهائيــة والطبيعــة، لــيس فقــط للوغــوس
ــا ال تســتند إال إىل  يســتند ــا. وإذن فــإن كــل شــيءإليهــا كــل مــا عــداها، يف حــني أ  حيــدث داخــل الــروح ذا

والفعاليات الـيت تبـدأ منـذ  واملبادءات وبواسطة الروح ذاته. وأما ما يستهدفه الروح من وراء كل هذه التحركات
ـــالقوة، وحـــىت صـــريورته آخـــر األمـــر روحـــاً  اجلرثومـــة، أي وجـــوداً  أن كـــان الـــروح ال يوجـــد إال وجـــود البـــذرة أو ب
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الــوعي الــذايت بالــذات مــن خــالل صــريورته قــادراً علــى  والفلســفة، فهــو حتقيــق فــن والــدينبالفعــل، مــن خــالل ال
انقـالب اآلخـر إىل ذات أو التعـرف علـى الـذات يف اآلخـر. وكـأن  أو يف ضـده. إن التعرف على ذاته يف آخره

 ته عـن نفسـهالـذايت فعـًال. وهـذا الـوعي الـذايت، الـذي يـرتجم الـروح بواسـط هـو مطلـب الـوعي الذات يف بيتهـا،
  الفكرة. هو - وهي اللوغوس والطبيعة والروح - املستويات األنطولوجية واالبستمولوجية لنفسه يف شىت

)2( 

يف أرواح  - العــامل املبثوثــة يف إن الــروح يظــل يف املــؤخرة آمنــاً بعيــداً عــن التعــرض ألي خطــر، ألن الفكــرة
م وعــواطفهم، ويف كــل مــا خيوضــونه مــن ينتجونــه مــن فنــون وآداب راقيــة  وب، ويف كــل مــاحــر  النــاس وانفعــاال

الـــروح إذ حيّصـــل وعيـــه الـــذايت بذاتـــه مـــن خـــالل  معركـــة هـــي الـــيت ختـــوض - وديانـــات ســـامية وفلســـفات باقيـــة
الصــدامات الشــاملة بــني األمــم، ومــن خــالل مــا يبدعــه البشــر مــن  ومــن خــالل املواجهــات الكــربى بــني البشــر،

 دادهم لقضاء الواحد منهم على اآلخر، أو علـى األقـل يف أثنـاء اسـتعداداستع وفنون يف أثناء صناعات وعلوم
 العبيــد، أو مجاعــة للــدفاع عــن الــنفس يف وجــه أمــة غازيــة تســتهدف جعــل األمــة املغــزوة رهطــاً مــن الفــرد واألمــة

سـبيل  ختوضه الفكرة يف الصراع الذي خيصها. ذلك أن تابعة حمرومة من اإلحساس احلقيقي بأن هلا وعياً ذاتياً 
ـا. ولـذا فـإن الغلبـة فيـه تكتـب دومـاً  باحليـاة املخاطرة حتصيل الوعي الذايت للروح بذاته صراع جدى عماده ذا

ايته، أعظم استعداداً لتقبـل املـوت مثنـاً لـوعي ذايت مسـتقل يـرتجم  للطرف الذي هو ملن ميضي يف الصراع إىل 
والفكـرة ال تـنكص  سـرتقاقه أحيانـاً، جـزءاً ال يتجـرأ منهـاتبعيـة اآلخـر. ولرمبـا ا للذات قد تكـون عن نفسه حبرية

ا على استعداد دوماً للمخاطرة أعظم قدر من احلرية أو من الوعي  باحلياة كي حتقق أبداً أمام خطر املوت، إ
والرضى واملتعة األبدية اليت حيصلها مـن صـريورته قـادراً  اخلالص الذايت بالذات الذي يستشعر الروح من خالله

 آخريته على وجه االمجال. وهذه املخاطرة باحلياة منطقيـة بقـدر مـا هـي ذاته يف ضده أو يف لى التعرف علىع
 كـل مـا لـيس  متامـاً مـن يفهـي منطقيـة ألن مقولـة الفكـرة مـثًال مفهـوم منطقـي خـالص ونقـ تراجيدية يف آن معـاً 

والصـراعات الـيت ميكـن  التناقضـات نبنظري: غري أن هذه الصفة املنطقية البادية هـي حمصـلة لسلسـلة طويلـة مـ
ا تشـكل مأسـاة الفكـر البشـري وتـرتجم عـن والفكـرة كـالفكر ذاتـه، ذات طـابع  روحـه املمـزق، وصفها فعًال بأ



  159

ا ا، وهذا ما يضطرها  من أجل أن قصدي، ولذا فهي دائبة السعي إىل تعمق ذا حتّصل معرفة أصدق عن ذا
ينفــك حبــال مــن األحــوال، عــن اجلــدل ومتناقضــاته. وإذ  ي جديــد، المأســاو  يف كــل مــرة إىل االخنــراط يف فعــل

 بنفسـها، وتتوحد داخل املقولة األخـرية يف (علـم املنطـق)، وتقـذف الفكـرة األنطولوجية الكليات تتكثف سائر
ختــاطر  الطبيعــة فتفقــد نفســها، أو هــي علــى األقــل تغــرتب عــن نفســها، وهــي يف احلــالني وبصــورة حــرة، داخــل

ديـد جـدوب بوجودها  باضـمحالهلا إذا مـا عجـزتي استقالهلا، ألن انتشارها يف املكـان والزمـان ينطـوي علـى 
ــا مــن الكثــرة الــيت انتشــرت فيهــا نتيجــة لتخــارج الفكــرة يف  فبينمــا الســمة املميــزة " :الطبيعــة عــن اســتجماع ذا

ــا للفكــرة املنطقيــة هــي الوجــود املباشــرة والبســيط داخــل التخــارج الــذايت للفكــرة.  بيعــةبالنســبة للط الــذات، فإ
تعبــري متطــور عــن املــدى الــذي وصــل إليــه الــروح يف التعبــري عــن نفســه  - للــروح وهــي الــوعي الــذايت - فــالفكرة
 هــو العلــم النظــري احلقيقــي الــذي يضــطلع بصــياغة املــنهج اجلــديل يف أنقــى وإن كــان - بذاتــه، فــاملنطق ووعيــه

 املنطــــق أو فــــإن حتــــول الفكــــرة مــــن - ين عــــن طبيعــــة الــــروح وحياتــــهاملــــنهج إال التعبــــري العقــــال صــــورة لــــه، ومــــا
هــذه احلالــة  كــل الوجــود يف  حيــث يكــون وجودهــا وجــوداً مباشــراً ال فــرق بينــه وبــني الــذات ألن - األنطولوجيــا

عـــن نفســـها خـــارج  الفكـــرة يف التعبـــري حيـــث تـــنجح - إىل الطبيعـــة - يكـــون موضـــوعاً داخـــل الـــذات نفســـها
ــا تتخــا ؛نفســها مــام يف اكتســاب خطــوة إىل األ الفكــرة قــد مضــت دليــل علــى أن - رج إذ تنتشــر يف املكــانأل

بذاتــه. علــى أن التخــارج الــذايت للفكــرة يف  وعيــه الــذايت قــدرة أعظــم وأصــدق يف التعبــري عــن الــروح وهــو حيقــق
الم الـذي علـى هـذا الـدرب الطويـل، درب اجللجثـة: طريـق اآل إال خطـوة لـيس - أو فلسـفة الطبيعـة - الطبيعة

 - أو فلســفة الطبيعــة - فالطبيعــة .أراد التعــرف علــى ذاتــه علــى حقيقتهــا ســلوكه إذا مــا ال مندوحــة للــروح عــن
إذ أن  »احلقيقــة، فيســتكمل فقــط بفلســفة الــروح بأكملهــا هــذه أمــا تطــور«ليســت إال جــزءاً مــن حقيقــة الــروح 

ا تقضى الروح تستعيد الفكرة يف فلسفة ا أل ـا مـن اغـرتاب نتيجـة لتخارجهـا  هيمنتها على ذا على مـا حلـق 
ا. فإن التحول من  الطبيعة. فإذا يف إىل  الطبيعـة كانت الطبيعة هي السلب األول للفكرة وغربة الفكرة عن ذا

الفكــرة بفضــله  الــذي تســتدمج الــروح، والــذي تــنجح الفكــرة يف حتقيقــه، هــو الســلب الثــاين أو ســلب الســلب
عمــل الــذات أو  الــروح يتحــول نفســها، ويف فلســفة ا إىل جــزء ال يتجــزأ مــن الــذاتاآلخريــة أو الطبيعــة وحتوهلــ
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مـن التموضـع أو املوضـعة  إىل ضـرب - وهو سلب يف جوهره أو ضرب من التحقـق الفعلـي للسـلب - الفكرة
ذ كـان كـل هـذا النـزاع أو الصـراع الـذي يتخـ  وإذا .نفسـه أو إىل الفعالية الـيت يـنجح مبقتضـاها الـروح يف موضـعة

وبالروح ومن أجل الروح، فهـذا يعـين (أن الـروح يف حـرب مـع  يف الروح شكل سلب تارخيي متعني مها إمنا يقع
األساسـي  بوصفها العقبة الرئيسية اليت ينبغي عليه أن يقهرها. وهـذا هـو املوضـوع ينتصر عليها نفسه وعليه أن

 .تضطلع فلسفة الروح ببسطه وبشرح شىت جوانبه املختلفة الذي

التوســـط يف  غـــري مســـتغن عـــن ى أن هـــذا االنتصـــار ال يتحقـــق للـــروح حتققـــاً مباشـــراً، إذ الـــروح بطبيعتـــهعلـــ
التنــاقض والتقابــل الــذي يكــاد  يســتند إىل إدراكــه حلقيقتــه الــيت هــي الــوعي باحلريــة، وإذا كــان التوســط املنطقــي

يتسـم هـو اآلخـر بأنـه (صـراع قـاس ال جمـال الـروح  التطـور باملثـل يف يبلغ حـد املأسـاة وصـوًال إىل الرتكيـب، فـإن
للتطــور الطبيعــي الســلمي. إن مــا يســتهدفه الــروح هــو التحقــق  ذلــك منــاقض متنــاه للــروح مــع نفســه، وهــو يف

هــو  باحلريــة، وهــذا يعــين أن التوســط يف جمــال التــاريخ لــيس أقــل أمهيــة وال ظهــور ممــا الــوعي الــذايت حبقيقتــه وهــي
أيضــاً  اآلخــر بالتوســط مرهــون هــو - كــاملنطق متامــاً   - التقــدم يف التــاريخاملنطــق: ذلــك أن التطــور أو  عليــه يف

فكــرة الــروح وحياتــه  احلــدود، فــإن ولكــن إذا كــان التوســط يف املنطــق يتحقــق مــن خــالل التنــاقض والتقابــل بــني
الـــذي هـــو حصـــيلة حيـــة للـــوعي  - التـــاريخ االنســـاين يف فالفعـــل» بتوســـط الـــوعي واإلرادة«تتحقـــق يف التـــاريخ 

ما شيئاً كليـاً أمشـل منهمـا  الشخصية، ولكن إلرادة اللذين يستهدفان احلريةوا دهاء العقل يستخلص من رغبا
الـذي يضـطلع لكـل عمليـات التوسـط الـيت يتحقـق مـن خالهلـا التقـدم أو  هـو - هو كـذلك هو حرية الروح مبا

مــن  تنــاقض اإلنســان مــع الطبيعــةاألمــر إىل إحــراز الــروح للــوعي الــذايت باحلريــة. إن  يفضــى آخــر التطــور الــذي
 كــل الوســاطات  وتنــاقض اإلنســان مــع اإلنســان مــن ناحيــة أخــرى، هــو الفعــل الــذي تتحقــق مــن خاللــه ناحيــة

التـاريخ أيضـاً، إن  كثرتـه يف  الضرورية اليت تسمح للروح بالتقدم والتطور وبأن ينشر من خـالل هـذه الوسـاطات
يــرتجم عــن نفســه مــن خــالل  ذاتــه والــذي مضــمون الــروح احلاجــة إىل التوســط يف التــاريخ الــذي يكشــف عــن

طبيعــي يتعــني عليــه حتطيمــه ليســتبدل بــه  إال بوجــود الفعــل، راجــع إىل أن الــروح يكــون بــادئ األمــر ال يتمتــع
مـــن خـــالل مـــا ميتلكـــه االنســـان مـــن إرادة ووعـــي:  يـــرتجم عنهـــا الفعـــل وجـــوداً روحيـــاً بفضـــل الوســـاطات الـــيت



  161

لكنهـــا إمكانيـــة فحســـب، تشـــمل وجـــوده اجلـــوهري يف شـــكل غـــري  ال متناهيـــة، نيـــةفـــالروح يبـــدأ ببـــذرة إلمكا«
إليـه إال يف نتيجتـه، وهـذه النتيجـة هـي حتققـه الـواقعي الكامـل. ويبـدو  وهدفاً ال نصل متطور، بوصفه موضوعاً 

م نفهــ الفعلــي أنــه ســري مــن شــيء نــاقص إىل شــيء أكثــر كمــاًال، لكــن النــاقص ينبغــي أن ال يف الوجــود التقــدم
يسـمى  الصـريح، أو مـاه جمرداً على أنه املفتقـر إىل الكمـال فحسـب، وإمنـا علـى أنـه شـيء يتضـمن نقيضـ فهماً 

يســتهدف أن يصــبح  األقــل إىل شــيء بالكامــل بوصــفه بــذرة أو دافعــاً. وهكــذا فــإن اإلمكــان يشــري نظريــاً علــى
 .واقعياً بالفعل

الوجـود اجلـوهري غـري  تعرب عن إمكانية ال متناهيةفالوجود العام للروح يتطابق مع كونه بذرة تنطوي على 
الــروح، يتعــذر إدراكــه أو حتقيقــه،  أول األمــر يف بــاطن املتطــور للــروح. وهــذا اهلــدف الــذي يوجــد وجــوداً مباشــراً 

بعــد حبيــث تكشــف عنــه إىل العلــن مــن ناحيــة  الضــرورية مل تتحقــق ألنــه مباشــر مــن ناحيــة، وألن الوســاطات
للــروح، والــذي يكــون مباشــراً أول األمــر، هــو العلــة الغائبــة أو  املتطــور ا الوجــود غــريأخــرى. ومــع ذلــك فــإن هــذ

ا منه بعد استخالص النقيض أو األضداد املتعددة اليت يتم يستمد سلب السلب الذي حـل  احلركة كل إمكا
عــن  الـيت ال تكــفالغايــة  التقابــل بينهـا وبــني املباشــرة الـيت صــدرت عنهــا يف احلـد الثالــث الـذي هــو التنـاقض أو

مباشــرة البــد مــن  وجــوده، هــو كليــة التحقــق. إن اإلمكــان الــذي ينطــوي عليــه الــروح، والــذي هــو أيضــاً طريقــة
الــروح قــدماً وباســتخراج  بــدفع حركــة حتطيمهــا بالكشــف عمــا فيهــا مــن متناقضــات وأضــداد يســمح تفجريهــا

ا الباطنيـــة. والتقابـــل  ضـــلاملباشـــرة بفة ممكناتـــه الواحـــد بعـــد اآلخـــر إىل أن تـــتحطم هـــذه الكليـــ حركـــة متناقضـــا
املباشــرة قــائم بــني النــاقص والكامــل. فالنــاقص ينطــوي علــى  الكليــة الرئيســي أو التضــاد األساســي داخــل هــذه

بشـــكل أقـــل نقصـــاً ولكنـــه لـــيس بالكامـــل يف ذاتـــه وألجـــل ذاتـــه، أي هـــو  علـــى النقـــيض ذاتـــه، أي هـــو ينطـــوي
هذا اجلدل داخل الروح من خالل السلب وسلب السلب إىل  ما. وهكذا يستمر النقص بشكل ينطوي على

 اهليمنــة علــى وعيــه الــذايت باحلريــة عنــدما يتعــرف علـى ذاتــه يف أضــداده، أو عنــدما يستشــعر يصـل الــروح إىل أن
الـذايت بذاتـه.  إلرادتـه ولوعيـه الذات يف اآلخر، أي عندما يستشعر أن هذا العامل من صنعه هـو، وأنـه حصـيلة

ا يف الوعي باحلرية يتلخص لكلي هو الذي يضطلع بعرض هذه اخلربة الروحية اليتوالتاريخ ا  .مضمو
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)3(  
منـذ أن كـان   الـروح ذاتـه ألنـه يبسـط قصـة الـروح أمـام ؛التاريخ العاملي خالصـة للتحققـات العينيـة للسـلب

هـذه الكليـة اجلوهريـة دحـض  بنشـاطه اخلـاص يف كًال جوهرياً ال متايز فيـه للجزئـي والفـرادى إىل أن جنـح الـروح
الــوعي بالــذات جســده علــى هيئــة مبــدأ  ضــربا مــن الــذي استشــعر يوجــرد مــن نفســه نوعــا مــن املوجــود الفــرد
ــا فنــتج  تعمقــت مجــايل، ومل تلبــث هــذه الفرديــة اجلماليــة أن فرديتهــا إىل أبعــد نقطــة ممكنــة يف أغــوار الفرديــة ذا

 ما اســتبدلت بنفســها صــيغا قانونيــة جمــردة اختــذت منهـــاالكليــة اجملــردة بعــد إىل مــا يشــبه عــن ذلــك أن حتولــت
ا مـن  املرحلة األخرية ن معا؛ غري أن الروح قد جنح يفآالشخصية والعامة، أي قاعدة هلا وغاية يف  معيارا حليا

ابتــداعها حينمــا وحــد بــني  األصــح يف تطــور التــاريخ العــاملي يف اســتعادة الكليــة العينيــة، أو هــو قــد جنــح علــى
ا املتطـورة يف مركـب أمسـى هـو كليـة  املسيحية، وبني غناؤها بالذاتيةإاجلمالية، بعدما مت  الفردية الكلية يف صـور

تـــد كليـــة هـــي بطبيعتهـــا البيـــت الـــذي حتيـــا فيـــه الفرديـــة والذاتيـــة دون أن   إىل نفســـها يفي عينيـــة ماهيتـــه ذاتيـــة 
ــا املصــاحلة النهائيــة بــني تصــطدم بــه حــني حــني تتفاعــل مــع هــذه الكليــة. قيــد خــارجي تستشــعر أي الزمــاين  إ

ينجـزه  التطور الذي الذايت واملوضوعي، أو بني الطبيعيتني اإلهلية واإلنسانية وعند هذا احلد من ، وبنييواألبد
ايتــه، ويكــون الــروح قــد بلــغ ، الوجــود يالوجــود األبــد نوعــا مــن لنفســه يكــون التــاريخ العــاملي قــد وصــل إىل 

حمضة، من حيـث هـو فـن وديـن وفلسـفة، فهـل  طاقة فكرية يتأمل فيه ذاته من حيث هواملثايل، الوجود الذي 
ائية، و ماتأكتمل ا يكون التاريخ بذلك  م أن الذي مات وانتهى شـيء آخـر غـري التـاريخ، وبالتـايل  أ بصورة 
سـألة للروح أن حيقق أي شكل من أشكال الوجود إال به ومن خالله؟ تلك م الذي ليس كائن، غري اإلنسان

 بـالوقوف علـى واإلجابة عليها إال بعد الفراغ من بسط مفهوم التاريخ العـاملي بسـطا يسـمح مناقشتها ال تصح
 .ماهيته وعلى نطاقه وحدوده أيضاً 

السـلب، أي  العناصـر األساسـية إن ماهية التـاريخ العـاملي تكمـن يف ذلـك املركـب الفريـد الـذي يوحـد بـني
الـذي يوحـد توحيـدا جـدليا بـني  العينيـة نطولوجي، وأخرياً عنصر التحققـاتالعنصر اإلبستمولوجي والعنصر األ

خــالل فعــل احلريــة الــذي هــو فعاليــة منتجــة  وبــاألحرى مــن- العناصــر املنتجــة للســلب مــن خــالل مفهــوم احلريــة
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هــو مــن الناحيــة النظريــة  -أي مفهــوم احلريــة-املفهــوم  هــذا -فحســب وواضــعة ولــيس عمــال مــن أعمــال التأمــل
ألن احلرية صفة للذات، والذات هي حقيقة الروح والفكـرة، ومـن مث فـإن  الروح والفكرة، يب احلقيقي بنيالرتك
  مقــوالت فرعيــة ومــا ينطــوي عليــه مــن-اجلدليــة؛ ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــإن مفهــوم التغــري  هــي حقيقتهــا احلريــة

التحقــق الفعلــي  النمــو العيــين أو نومفهــومي األمــة والدولــة تعــد مجيعهــا ضــربا مــ -كــالتطور والتقــدم والتجــدد
والســياق هنــا يــدل علــى الــذات  - النهايــة إال إىل الــذات ملفهــوم احلريــة يف العــامل؛ وإذا مل تكــن احلريــة تشــري يف

الذي ال انفصال له عن  يالروح على الروح الكل الذات تدل وكانت -الكلية القائمة من وراء كل ذات جزئية
الـذي يتحقـق مـن خاللـه التـاريخ العـاملي إال التحقـق الفعلـي للـروح يف   العنصـر كنماهيته، أي عن احلرية، مل ي

  بســبب مــن وخارجيتــه علــى حــد ســواء. إن التــاريخ العــاملي هــو احملكمــة الــيت يصــدر فيــه احلكــم باطنيتــه كامــل
  املنــــوع القوميــــة يف حتققهــــا الفعلــــي أي آهلــــة املنــــزل واجملتمــــع املــــدين واألرواح - كليتــــه املطلقــــة، فــــاجلزئي

Variegated- ماثل فقط باعتبـاره شـيئاً مثاليـا asonlyideal العنصـر هـي مـا  حركـة يف هـذا كمـا أن
العـاملي، أي الـروح الـذي يتحقـق حتققـاً حـراً  التـاريخ ى هو حقيقةفالكلّ  Fact تتجلى من خالله هذه احلقيقة

رج عـن ملكيـة الـروح أو عـن ملكيـة الفكـر مثاليـاً، أي وجـود ال خيـ إال وجوداً  من خالله اجلزئيات اليت ال توجد
إىل  مجيعها بالقياس إليه ليس إال حلظـات برفعهـا إذ يطويهـا يف بـاطن ذاتـه ويردهـا وجود األشياء والذهن الذي
ايـة كـل ختـارج أو حتقـق فعلـى لـه خـارج األصل الـذي  ذاتـه. وملـا مل صـدرت عنـه كلمـا عـاد الـروح إىل ذاتـه يف 

أو بفعـل الطاقـة  الالمتناهيـة ، مل يكن الروح حيقق ذاته إال داخـل ذاتـه بقـوة السـلبيكن مثة شيء خارج الروح
يف صــميم ذاتـــه احلــرة. وملـــا كــان مـــن  بــال انقطـــاع الذاتيــة الـــيت ميتلكهــا علـــى رفــع أحوالـــه املتعاقبــة واســـتدماجها

النســبة لذاتــه يف وكــان العقــل موجــودا صــراحة ب وكــان عقــال بالفعــل، املتعــذر وجــود احلريــة منفصــلة عــن العقــل
بالفعل، وكان العقل موجودا صراحة بالنسبة لذاته يف الروح بوصـفه  الروح عقال الروح منفصلة عن العقل وكان

 مفهوم حرية العاملي هو التطور الضروري للحظات العقل وللوعي الذايت واحلرية والروح عن التاريخ معرفة، فإن
التــاريخ العــاملي لــيس  يعــين أن هــذاي و قــق الفعلــي للــروح الكلــالــروح فحســب. وهــذا التطــور هــو التأويــل والتح

وهـذا يرجـع لكونـه معقـوال وال مفهومـا نتيجـة علـى لقدر أ اجملردة وغري العاقلة حكما للقوة احملضة، أي الضرورة
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املاهويــة للــروح إذ يكشــف الــروح عــن نفســه بوصــفه معرفــة، وخباصـــة  الفعاليــة لكونــه حتققــا للعقــل الــذي ميثــل
يف صــميمه عقــل بالفعــل، والعقــل علــى وعــي بوجــوده الــذايت الصــريح يف الــروح  للــذات فــالروح معرفــةبوصــفه 
التطـور  يعـود سـوى ورمبا أن التاريخ العاملي هو قبل كل شـيء تـاريخ للـروح، فـإن هـذا التـاريخ ال معرفة،ه بوصف

اللحظــات مجيعهــا عــن  تطــور هــذه الضــروري، للحظــات العقــل أو للحظــات الــوعي الــذايت وحريــة الــروح. ومــا
الـروح الكلـي، هـذا الفهـم أو التأويـل  والتعبري عـن مفهوم حرية الروح إال( التأويل) أي الفهم والفض والكشف

ذلـك أن اجلــدل ال يعـرف الفصــل بـني املعرفــة والعمـل ولــذا  .الـروح الكلــي الـذي يبلـغ ذروتــه يف التحقـق الفعلــي
نــا فــإن ماهيــة الشــيء هــي تارخيــه، مثلمــا أن ماهيــة املوجــود ال ذات ومــن ه مثلمــا أن الوجــود فــإن املعرفــة وجــود

 Its اخلـاص يضطلع هو ذاته فيـه بإنتـاج ماهيتـه الذاتيـة. ولـذا فـإن تـاريخ الـروح هـو فعلـه عن فعله الذي خترج

own act والروح ليس إال ما يعمل، وعمله أن جيعل من ذاته موضوعا لوعيه.  
تأويلـه  لـوعي بذاتـه مـن حيـث هـو روح، وأن يعـرف ذاتـه مـن خـاللالتـاريخ هـو أن حيـرز ا وعمل الروح يف

نفسـه دحـض  يف الوقـت بذاته. وهذه املعرفة هي وجوده ومبدؤه، واكتمـال املعرفـة يف إحـدى املراحـل هـو لذاته
ـذه املعرفـة جمـددا، أو  جمـردة، أن الـروح لتلك املرحلة وحتوله لـه إىل مرحلـة أمسـى مـن سـابقتها. وبصـيغة العارفـة 

روح املرحلة األعلـى مـن تلـك الـيت كـان الـروح عنـدها  من املعرفة هو لعائد إىل ذاته من دحضه للمرحلة األدىنا
 بالعمـل فـال يلبـث ذه هي اخلربة الفينومينولوجية أو اإلبستمولوجية الـيت ينخـرط الـروح فيهـاه يف معرفته السابقة

أو -للتــاريخ  هــو صــناعة ذا كــان عمــل الــروحأن يكتشــف أن العمــل معرفــة أو هــو علــى األقــل يــؤدي إليهــا. وإ
الـروح بأنـه هـو الـذي ينـتج هـذا  ليسـت إال علـم فـإن املعرفـة -استحداثه للعمران بكـل مـا يف الكلمـة مـن معـىن
ينتجه ليس إال ذاته. وهـذا هـو الـوعي الـذايت الـذي هـو  بأن ما العمران من ناحية، وبأن ماهيته قائمة يف وعيه

معرفــة علــى حــد ســواء. فعمــل الــروح معرفــة مثلمــا أن معرفتــه عمــل. وإذا   ن، ولكــلعمــرا الشــرط اجلــوهري لكــل
 اســتطاع أن يرفــع مســتوى الــوعي اإلنســاين يف اخلــربة اإلبســتمولوجية ينــتج الســلب يف كــل مــرة علــى كــان الــروح

روح العقـــل، فـــإن الـــ الـــذايت إىل متناقضـــات مرحلـــة معرفيـــة بأكملهـــا وتقـــدم، علـــى ســـبيل املثـــال، مـــن الـــوعي إىل
أي أن الـوعي الـذايت -ذاتـه موضـوعا لذاتـه  الروح يتخذ مـن الكلي مير بتجربة مماثلة يف التاريخ العاملي. ومبا أن
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وهـو تـاريخ الـروح بالدرجـة األوىل هـو اإلهـاب الـذي ينـتح -التـاريخ  فـإن -الـروح هو الركيزة األساسـية يف حيـاة
 العمـل احلـق هـو الـروح لذاتـه مـا هـو إال املعرفـة بذاتـه، ألنفيـه علـى ذاتـه أيضـاً، فإنتـاج  ذاته ويتعـرف فيه الروح

ا. وقـدرة الـروح علـى معرفـ مبـا عمـل،  ذاتـه هـي وعـية الذي يفضي آخـر األمـر إىل جعـل الـذات موضـوعا لـذا
املميــز لكــل تفكــري جــديل أصــيل.  هــو الطــابع ولــذا فــإن التــداخل بــني املعرفــة والعمــل، أو بــني العلــم واملمارســة،

ا، وهذا الوعي الذي يدفع بالذات إىل ما وراءفالوعي هو  ليس تأمليا فحسب ألنه ينطوي على الفعل أو  ذا
ـا يف موضـوعها يف املسـتوى الوصـفي أو  تلقاها الذات العمل، على تلك املقاومة اليت حني ال تتعرف علـى ذا

 مــن تغيــريه أول األمــر مث تــدمريه، علــى التلقــي واإلذعــان للمعطـى، فــال جتــد بــداً  ملعرفــة القائمــةا السـليب للمعرفــة،
 ويف الوقــت .الغائبــة ســلبا تامــا متهيــدا خللــع هويــة الــذات عليــه، أي منحــه القيمــة والوجــود وأخــرياً ســلب هويتــه

ويتهـا الذاتيـة تكـون و أعلـى موضـوعها،  قـد تعرفـت الذي تـنجح فيـه الـذات بالنفـاذ إىل موضـوعها إذ تلحقـه 
ــ ومضــت إىل مــا ورائــه. فاملعرفــة  قــد نســخته ا فيــه ويف الوقــت نفســه تكــونبــاألحرى تكــون قــد تعرفــت علــى ذا

املعـروف مـن حـال للـذات إىل حـال أمسـى مـن  وباملوضوع فعل وليس تأمال فحسب، وهي أيضاً تقدم بالذات
لــروح الكلــي يف التــاريخ العــاملي أيضــاً. وكــون املعرفــة ال ا مــا حيققــه ســابقه. وهــذا هــو علــى وجــه احلصــر جــوهر

اجلدليــة، أمــر مييــز اجلــدل عــن ســائر الفلســفات الــيت تكتفــي بــالنظر إىل  مــن وجهــة النظــر عــن الفعــل،تنفصــل 
والفعـل  إن االرتبـاط الـذي يقيمـه اجلـدل بـني املعرفـة .للمعطى واستسالم له آخـر األمـر ا وصفأعلى  املعرفة

 التــاريخ، لســلب داخــليســمح بــالوقوف علــى مــا للعنصــر املعــريف مــن دور حاســم يف تطــور عمليــة ا هــو الــذي
الـوعي باملسـافة ( املتناقضـات هـو ذلك أن اكتشاف الوعي للمتناقضات هو ( فعـل رفعهـا) مثلمـا أن فعـل رفـع

أمـا العنصـر األنطولـوجي يف التـاريخ العـاملي، فيكشـف عـن نفسـه مـن ). اليت ما تزال تفصل الوعي عن حقيقته
 يف قيامهـا، والــيت ال تكـف عــن التخصـص والتعــني بشــكلالـيت تســتند إليهـا األمــة  الكليـة اجلوهريــة خـالل تلــك

ر علـى أن العنصـ .األمة وحتوهلا من طـور إىل آخـر عـرب الصـريورة الروحيـة الشـاملة هلـذه األمـة متساوق مع تطور
منهـا املمكنـات  عامـة ختـرج األنطولوجي ال يكون كلية جوهرية إال يف عمومه، أي من حيث هو مبدأ أو بذرة

العامة عنـدما تكـون أساسـا ألمـة بعينهـا،  البذرة غري أن هذه الكلية اجلوهرية أو ، حيز الفعلمن حيز القوة إىل
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ــا تســتحيل إىل مبــدأ جزئــي متعــني األمــة خصوصــيتها ومــا مييزهــا عــن ســواها مــن األمــم،  تســتمد منــه هــذه فإ
الــذي ال ســبيل وتطــور والروحــي الــذي يفســر حيــاة هــذه األمــة، أو  املبــدأ الطبيعــي وتقــوم يف هــذه احلالــة بــدور

الـيت  مـم إال باالسـتناد إىل هـذا املبـدأ عينـه. علـى أن هـذه الكليـة اجلوهريـة،من األ هلا أو لغريها الروحي واملادي
 ولكنهــا - جزئيــة مــر متعلقــاً بأمــة حمــددة مــا هــي إال حلظــةمبــدأ متعــني وجزئــي وعنــدما يكــون األ تســتحيل إىل

العلمي، تنهض الدول  عمل الروح ففي مسرية هذه العمل،« :العامليةيف مسرية العمل الكلي للروح  - ماهوية
الفعلي يف دساتريها ويف املستوى الكلي  جيد تأويله وحتققه واألمم واألفراد مدفوعة مببدئها املتعني اجلزئي الذي

ا ووضعها ا الدنيويـة ومسـتواها الكلـي وتكـون مسـتغرقة يف مصـاحله حمدداً بدساتريها وبينما يكون وعيها ،حليا
ــا تكــون يف اســتمرار ــا أعضــاء لــه  أدوات غــري فإ واعيــة للــروح العــاملي الــذي يفعــل مــن خالهلــا فضــًال عــن كو

واألشــد  الــيت تتخــذها، فــإن الــروح املطلــق يتهيــأ وينجــز انتقالــه إىل مرحلتــه الالحقــة تضــمحل األشــكال وبينمــا
 يف املتناقضــات مــن خــالل انغمــاس الــوعي احييــ ولــو صــح القــول أن العنصــر األبســتمولوجي يف الســلب .»علــواً 

فإمنـا يصـح قولـه  واالنغماس يف غريها، وأخرياً من خالل قدرته على رفع هذه املتناقضات باملضي إىل ما ورائها
نـه ذلـك التنـاقض أمتعـني، هـو  مبدأ جزئـي عن العنصر االنطولوجي يف السلب، والذي يتخذ يف ظهوره شكل

بتعيـني هويـة األمـة الذاتيـة بالنسـبة لتلـك األمـة الـيت  يضطلع باطلها الطاقة اجلدلية اليتاملعني أو تلك القوى أو 
ــا إىل العلــن عــن الكثــرة الــيت  هــذا املبــدأ اجلزئــي تســتند يف وجودهــا إىل املتعــني، بينمــا يكشــف ظاهرهــا أو جتليا

التعبــري  ني أن الوحــدة هــيعلمــاً بــأن الكثــرة هــي التعبــري الصــادق عــن الوحــدة يف حــ عليهــا هــذه القــوة تنطــوي
ـا مـن الوجـود بـالقوة إىل الزائف عن ـا أو حتويـل ممكنا علـى  .الوجـود بالفعـل نفسـها إذا مل تـنجح يف نشـر كثر

ذاتـه وحركـة عودتـه إىل  انقسـامه علـى أن التحليل اجلديل حييل هـذا املبـدأ اجلزئـي املتعـني إىل كلـي ويرقـب حركـة
ـــا، وعنـــد هـــذا احلـــد مـــن التطـــور  حياتـــه مـــن أن تبلـــغ ة ال بـــد لصـــريوةذاتـــه مـــن خـــالل الرتكيـــب ويف النهايـــ ذرو

جممل تاريخ األمة يفقـد هـذا املبـدأ حيويتـه أو مـا  التجلي يف اخلارج يف الباطين هلذا املبدأ، والذي ال يكف عن
يسـقط مبدأ إبداعياً يستطيع انتـاج التطـور والتقـدم والتجـدد ف ويكف عن أن يكون فيه من دافع حيوي خالق

يــاره وينهــار، وبســقوطه ــا إىل الــذاكرة بغــري أن يســتبقى وا املبــدأ  تســقط أمــة وتنهــار ثقافــة وتطــرد مجيــع منجزا
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ولكــن  ذلــك املبــدأ القــدمي، الــذي خيــرج مــن قلــب املبــدأ القــدمي إىل اجلوانــب الــيت مــا تــزال فعالــة وحيــة يف اجلديــد
إن قصــة حيــاة  .حــني سيســود بــدوره إىل ي اجلديــد الــذيبعــد أن يعيــد إنتاجهــا وخيلــع عليهــا هويــة املبــدأ اجلزئــ

السلوب) املتعاقبة واملتداخلة الـيت كانـت ( تلك يف الروح هي قصة التاريخ العاملي، وماهية التاريخ العاملي قائمة
ـا  ومتطورا قادرة دوما على إبقاء الروح حيا ومتقدما ومتجددا. ولئن مل يكـن السـلب إال املتناقضـات والـوعي 

العــاملي  فــإن التحقــق العيــين للســلب مــن خــالل التــاريخ -واإلبسســتمولوجيا علــى التعاقــب  االنطولوجيــا يأ -
الـيت اسـتند إىل   واملتعينة اجتاز أربع مراحل أساسية يف كل منها تكثف عدد ضخم جداً من املبادئ اجلزئية قد

عصـر مـن هـذه العصـور األربعـة  أو كـلاألربعـة  كل منها أمة يف قيامها وتقدمها. وكل مرحلة من هـذه املراحـل
، امصـدر واحـد، والـيت شـكلت يف جمموعهـا عصـر  واملتعينة املشتقة من قد انطوى على مجلة من املبادئ اجلزئية

ـا أيضـاً. فالعصـور أإال بـه مثلمـا  تفسـر هـذه املبـادئ أو باألحرى روحـا لعصـر بأكملـه ال نـه هـو ال يفسـر إال 
بعينهـا فجــاءت كــل حقبــة مطبوعــة بطـابع روح عصــر بعينــه قــد ســيطرت  حقبــة منهــا يف األربعـة أرواح ســاد كــل

 جمموعــة مــن األفكــار والــرؤى -تلــك احلقبــة  أوعلــى األمــم الفعالــة يف ذلــك العصــر  أو -اإلنســانية  فيــه علــى
 وقـــيم روحيـــة مـــا أبدعتـــه مـــن حضـــارة ماديـــة أومبنزلـــة الـــذات مـــن جممـــوع مـــا أنتجتـــه مـــن عمـــران  والتصـــور هـــي

ــاومبتــدعا ا. فــاألمم ت مثاليــة قــد مت التعبــري عنهــا يف فنــون تلــك األمــم وأديا الشــرقية مــثال قــد قامــت  وفلســفا
املعـامل واضـح القسـمات. وهـذا املبـدأ  عصـرا حمـدد على مبدأ مشرتك جيمع فيها بينها. ولذا شكلت مبجموعها

هــو كليـة جوهريـة قـد ختصصــت يف  املشـرتك علـى إطالعـه  هـذا املبــدأ ري أنغـمبنزلـة الـذات مـن العصــر مبجملـه. 
وهذا هو التعـني الـذي ينـتج  -األمم عن بعضها داخل الواحد  جزئي متعني ميز كل أمة فاختذت شكل مبدأ

 حافظــت الكليــة علــى الوحــدة واالســتمرارية، أو علــى اهلويــة املشــرتكة لــروح هــذا بينمــا - التمــايز والتنــاقض
ـا تنتمـي إىل أصـل واحـد أو إىلاليت تسمح بوصف عدد من األمـم  العصر، اهلوية  مبـدأ واحـد أو الثقافـات بأ

السـابقة:  األفكـار الشرق) على سـبيل املثـال. علـى أن بعـض التصـحيح هنـا قـد يكـون ضـروريا يف صـياغةهو (
الزمـــان وتغطـــى رقعـــة  حقبـــة متطاولـــة يف ذلـــك أن احلقبـــة املمتـــدة مـــن اإلمرباطوريـــة الصـــينية حـــىت مصـــر وفـــارس
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تغلغــل فيهــا مجيعــا، فــإن هــذه احلقبــة  ذاتــا واحــدة وعلــى الــرغم مــن أن مثــة مفهومــا واحــداً أوشاســعة يف املكــان 
  .معه تقول ماهيتها) العصر(كلمة   غنية ومتنوعة إىل احلد الذي ال تكاد

)4(  
فلسـفة احلـق) ( الـيت تبسـطهاع ن كلمـة( العـامل) هـي الوصـف األكثـر مالئمـة ملراحـل التـاريخ العـاملي األربـإ

ـا تسـري علـى هـذا  .الروح الكلـي املراحل األساسية لتاريخ العامل. أو باألحرى تاريخ باعتبارها وفلسـفة احلـق ذا
يف أربعــة عــوامل أساســية هــي العــامل الشــرقي، والعــامل  الشــاملة قــد مــرت املــنهج عنــدما تقــرر أن الصــريورة الروحيــة

 لعالقــة بــني الكليــة والتعــني، أو اهلويــة والتمــايزاجلرمــاين، وكــل مــا قيــل عــن ا الرومــاين، والعــامل اليونــاين، والعــامل
وتطــور الــروح يف التــاريخ العــاملي صــورة  .الشــرقي ينطبــق علــى العــوامل الثالثــة األخــرى دون اســتثناء داخــل العــامل

وهو التاريخ، وباألحرى هو صورة النطبـاق الـروح علـى  موضوعاته األساسية حدأالنطباق املنهج اجلديل على 
 الباطنية للروح الذي ينتج مضمونه، حبركته اخلاصة، عندما تبلغ هذه احلياة ليس إال احلياة املنهج ذاته طاملا أن

 املــنهج وهــي -تطورهــا عنــدها يتحــول الكــم إىل كيــف حتــوال مفاجئــا، مثلمــا تســتخرج الصــورة  حــدا معينــا مــن
ـا إىل -ذاته  ـا فتسـتحيل هـي ذا ـا تنكـر ذا ا، وباألحرى ا ا من ذا ا مضمو وكمـا أن املـنهج  مضـمون لـذا

علــى اإلمجــال، كــذلك أيضــاً فــإن  اجلوهريــة إىل الذاتيــة اجلــديل يســري مــن الكليــة إىل اجلزئيــة إىل الفرديــة، أو مــن
الكليـة واجلوهريـة إىل الذاتيـة والفرديـة اسـتناداً إىل  يف تطـوره، أي مـن الروح يف التاريخ العـاملي يتبـع إيقاعـا ممـاثال

 شامل داخل النسق اجلديل بأكمله. وإذ ينخرط الروح يف إنتاجه لذاته أو يف يتمتع بتطبيق مبدأ السلب الذي
ل كمبـدأ لـه شـك  خالل خلقه لذاته داخل التـاريخ العـاملي، فـإن الـروح يف جتليـه األول يتخـذ وضعه لوجوده من

الــيت ال تكــون  زاعمهــاويف م الــروح اجلــوهري، أي شــكل اهلويــة الــيت تكــون الفرديــة مســتغرقة فيهــا، يف ماهيتهــا
ن معـا املضـمون آيكون الروح يف  املفعم باملعرفة حبيث أما املبدأ الثاين، فهذا هو الروح اجلوهري .إدراكا صرحيا

الفـرد الـذي هـو الصـورة احليـة  awareness- self الـذايت اإلجيـايب واحملتـوى اخلـاص بذاتـه وكـذلك الـوعي
وأمــا املبــدأ الثالــث، فهــو التعمــق  .as beauty بوصــفها مجاليــة الفرديــة األخالقيــة للــروح. وهــذا املبــدأ هــو

الالمتنـاهي مـع  الفـردي وللمعرفـة حـىت يصـل إىل الكليـة اجملـردة ومـن مث إىل التعـارض الـوعي الـذايت الباطين هلـذا
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أمـا مبـدأ التجسـد الرابـع، فيتمثـل يف  .املوضـوعي الـذي يصـبح مـن خـالل العمليـة نفسـها روحـاً مهجـورا العـامل
ـــة حقيقتـــه وماهيتـــه العينيـــة، بينمـــا يكـــون يف  حبيـــث يتلقـــى لرجـــوع مـــن هـــذا التعـــارضا الـــروح يف حياتـــه الباطني

ـا هـو مهيمناً على املوضوعية الـروح الـذي  ذاته ومتصاحلا معها وهكذا فإن الروح املرتـد إىل اجلوهريـة الـيت بـدأ 
 القــوانني الفعليــة عاملــا مــن فكــرا وبوصــفها مــن التعــارض الالمتنــاهي والــذي ينــتح حقيقتــه ويعرفهــا بوصــفها عــاد

ال يستهدف من ورائـه إال إحـراز الـوعي  الروح ضد نفسه نزاعا أساسيا خيوضهة وواضح من هذا املسار أن مث«
يضـــعها الـــروح بنفســـه لينمـــو عليهـــا حـــني يؤكـــد ذاتيتـــه  املوضـــوعية الـــيت بالـــذات مـــن ناحيـــة، وقهـــر اآلخريـــة أو

 إال درجــات لــوعي -أو رجوعــه إىل ذاتــه-أخــرى. ومــا عــوامل الــروح األربعــة  ناحيــة الالمتناهيــة يف مقابلهــا مــن
 وهــي ضــرب مــن عنــد اجلوهريــة املطلقــة وتنتهــي بــأمسى درجــة للذاتيــة بوســع الــروح أن يبلغهــا، الــروح بذاتــه تبــدأ

ليتهــا فأحاهلــا معقو  قــد عقــل كــل ال الذاتيــة املطلقــة الــيت تنتفــى يف مقابلهــا كــل فعاليــة لآلخريــة ألن الــروح يكــون
السلب هنا الـذي يتجلـى مـن  يفتنام .بالذات يف مقابله بذلك إىل بعد حقيقي لذاته هلا أي استقالل أو قيام

تكون فيه الذاتية أعمق وأوضح، هـو الشـاهد علـى أن  إىل عامل آخر خالل قدرة الروح على االنتقال من عامل
 من ناحية، وهو الشاهد، من ناحيـة أخـرى، علـى أعمق للوعي الذايت إىل مستوى الروح قد حتول من مستوى

يكـون الـروح كليـة جوهريـة  -العامل الشرقي  -ويف العامل األول  .الوعي الذايت والسلب الصميمي بني االرتباط
ا هوية، فإن يالكل من يللفرد ال متايز فيه ا على أ  الفردية تكـون إال متايزا عرضيا لو نظر إىل هذه الكلية ذا
ـــة  االغـــرتاب بـــني يف ماهيتهـــا دون أن يكـــون بوســـع املـــرء العثـــور علـــى أي شـــكل مـــن أشـــكال مســـتغرقة الفردي

ـــا إال وماهيتهـــا حبيـــث تفقـــد تعدديـــة التعبـــري عـــن الوحـــدة، وحبيـــث ال تعـــرب تعبـــريا ناقصـــا، ألن  الوحـــدة عـــن ذا
ا. هذا احلذف التجاهـل لـه، هـو الـذي األقـل هـذا  للتناقض، أو على الوحدة تعرب عن نفسها هنا بالوحدة ذا

علــى هــذا النحــو، وهــو الــذي ينــتج هــذه الكليــة  عنــدما ينظــر كــل ســلبية مــن العــامل  يــؤدي مباشــرة إىل حــذف
السـلبية قائمـة يف باطنهـا علـى حنـو ضـمين، وهـو الـذي ينـتج  صميمها، وإن كانت اجلوهرية اليت هي إجياب يف

 خاليـة مـن التمـايز البـاطين ومـن مث مل تكـن تصـدر إال يف منها رؤية جوهريـة إىل العامل وجيعل هذه الرؤية األوىل
 للحكومــة تكــون ووفقــاً، هلــذه الرؤيــة، فــإن الصــورة الدنيويــة .حكمــا أبويــا أو بطرياركيــا اجلماعــات الــيت حتكــم
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والتشـريع فيكونـان  وأمـا الدسـتور هلية، كما أن احلاكم نفسه يكون هو الكاهن األعظـم أو اإللـه نفسـه،إصورة 
أوامــر طبيعيــة وقــوانني  -اســتخدامهما  واألخالقيــة بــاألحرى نفســه دينــاً، كمــا تكــون األوامــر الدينيــة يف الوقــت

ــــاء هــــذا العــــامل  الفرديــــة حقوقهــــا وتضــــمحل؛ أمــــا عــــامل الطبيعــــة  تّضــــيع الشخصــــية -ككــــل-وضــــعية. ويف 
يكــون تــاريخ  ، كمــاgods ornamentحنــو مباشــرة أو جتليــا لآللــه نفســه اخلــارجي، فيكــون إمــا إهليــاً علــى

جبمـــع يف شخصـــه بـــني  -الـــذي هـــو أب يف الوقـــت نفســـه  -فالطاغيـــة الشـــرقي  شـــعرا الواقـــع املتحقـــق بالفعـــل
 أو شــريعة حيــدد مــا إذا كــان قانونــا إهليــاً  أنعلــى املــرء  يواحلــاكم، كمــا أن القــانون إهلــ لــه والكــاهناإل صــفات

عليـه كائنـات  الـذي تسـيطر إهـاب هـذا العـامل هلي، يف حـني أن تطبيقـه إنسـاين. ويفإوضعية نظرا ألن مصدره 
البشــرية تكــون حمرومــة مــن اإلحســاس  والفرديــة وقــوانينهم، فــإن الشخصــية اإلنســانية إهليــة تــتقمص صــور البشــر

ا فتضيع حقوقها بسبب انعدام وعيهـا ا بذا ـا إىل االضـمحالل يف الكليـة اجلوهريـة  الـذايت بـذا الـذي ينتهـي 
ــــا إىل حمــــل حتــــل فيــــه القــــوى اإل الطبيعــــة تحيل عنــــدهتســــ للعــــامل الشــــرقي الــــذي  الضــــياء) أوًال، يف( هليــــة يفذا

 يف يديـــه حليـــوان) ثالثـــا، وأخـــرياً يف ( الطبيعـــة الـــيت طوعهـــا اإلنســـان الصـــانع ( بكلتـــا(ا النبـــات) ثانيـــا، ويف(
ايت مـع ذلـك شـق لـه ولكـن الـوعي الـذ املنحوتات واملعابد والتماثيل اليت جعل اإلنسان منها موضوعا لتقديسـه

لنفســه بــذلك نوعــا مــن الوجــود الفــردي املســتقل يف مقابــل   الــروح طريقــا مــن قلــب هــذه الكليــة اجلوهريــة فــأحرز
 الوعي الذايت الفـردي هـو الصـورة احليـة للـروح، فهـذا يعـين أن الـروح قـد أخضـع وملا كان .كلية الروح وجوهريته

 الفــردي، وهــذا ملضــمون اإلجيــايب للــروح وبــني الــوعي الــذايتومــن مث فقــد أبــدع مــن التــوازن بــني ا نفســه للســلب،
بوصـفها مجـاًال، وإن مل  الفرديـة األخالقيـة الذي انبثق على هذا النحو هـو -مبدأ العامل اليوناين- املبدأ اجلديد

هــذا العــامل « الوجــود املثــايل، داخــل قائمــاً داخــل ضــرب مــن يكــن بعــد قــد اســتقل بذاتــه متامــاً، ألنــه مــا يــزال
والالمتناهي يف صورة خلفية غامضـة مكبوتـة يف األعمـاق  بني املتناهي يوناين املستحوذ على الوحدة اجلوهريةال

الـذي  -والصـورة التقليديـة. وهـذه اخللفيـة الـيت تولـد أيضـاً عـن الـروح  Gave الكهـوف املظلمة للذاكرة، ويف
ـــاة  تعـــديلها، وحتويرهـــا إىل مجـــالتظهـــر إىل ضـــياء املعرفـــة ويـــتم  -ذهنيـــة فرديـــة  هـــو نفســـه إىل يتمـــايز وإىل حي
منطــو  يــزال بعــد غــري وإن كــان مــا ،حــرة غــري مضــطربة. ويف عــامل كهــذا ينبثــق مبــدأ الفرديــة الشخصــية أخالقيــة



  171

أن الكـــل  يرتتـــب علـــى ذلـــك هـــو بـــل حمفوظـــا يف وحدتـــه املثاليـــة. ومـــاself-enclosed-selfداخـــل ذاتـــه
ذاتية الوعي الذايت املستقل  فال ينسب إىل اصة. وأما القرار األعلى،ينقسم إىل جمموعة من األرواح القومية اخل
أخرى فإن اإلرضاء املطلوب حلاجـات اجلزئيـة  خارجه؛ ومن ناحية بصورة صرحية، وإمنا إىل سلطة تعلوه وتوجد

ج إن خـرو ». مـدفوعا بـه علـى وجـه احلصـر، إىل طبقـة مـن العبيـد احلريـة بـل يكـون ال يكون قائما بعد يف دائـرة
ا من قلب تلك هذه الفردية  ومسـتقلة الكلية اجلوهرية ال يعين أن الفردية اليونانيـة قـد كانـت فرديـة شـاعرة بـذا

ممـا تنـأى بـه عنـه،  مـن الكـل أكثـر مبصاحلها، بل إن الفرد يف اجملتمع اليوناين ظـل ينظـر إىل نفسـه بطريقـة تقربـه
ـا بـني وىلولذا كانـت تلـك الفرديـة اجلماعيـة أخالقيـة بالدرجـة األ املتنـاهي والالمتنـاهي، وإن كـان  جتمـع يف ذا

ـــذا مل يكـــن هـــذا اجلمـــع قـــد اختـــذ صـــورة الشـــعورية وغامضـــة، رارا للفـــرد بـــل لســـلطة تعلـــوه قـــالقـــرار النهـــائي  ول
مصــلحة فرديتــه هــو. ومــع ذلــك فــإن هــذه الفرديــة األخالقيــة اجلماليــة  للكــل ال وتتجــاوزه هــي املصــلحة العليــا

اقــد شــ املتوازنــة  يف حــني أن انقســام النــاس إىل أحــرار وعبيــد اضــطلعوا بإنتــاج مــا هــو ضــروري حلريــة األحــرار، ا
جتــاوز نفســه أو  تطــور إىل حــد األحــرار اســتهلكوا حريــة عبيــدهم. علــى أن املبــدأ اجلمــايل للحيــاة اليونانيــة قــد

ومن األفكار ذات الطابع  ةاآلهل اإلنسان من سلبها عندما وضع الوعي اليوناين من الكوميديا الذي سخر فيه
ــا بــذلك التــوازن الرائــع بــني  وتســمو فــوق االجتمــاعي الــيت توحــد النــاس بعضــهم بــبعض م اخلاصــة، فإ أنانيــا

هذا التوازن الذي مت التعبـري عنـه مـن خـالل مبـدأ مجـايل أخالقـي عنـدما  مدينة الدولة، الفردية واجلماعية داخل
هـو  دما أضفى على اجلماعي قيمة جزئية، فأصـبح الفـرد نتيجـة لـذلكقيمة الكلي، وعن الفرد على نفسه خلع
اسـتندت  املبـدأ الـذي الـذي تـتم ملصـلحته سـائر العمليـة الروحيـة واملاديـة داخـل الكـل، فـتم بـذلك سـلب املركـز

 حـدها األقصـى مـن التجريـد يف اجملـردة) الـيت بلغـت إليه احلياة اليونانية، وظهر مبدأ جديد للحيـاة هـو (الفرديـة
مرحلة كاملة من حياته عندما حتول من العامل  سلب الروح شخص اإلمرباطور الروماين أو سيد العامل. وبذلك

للــوعي  إن حتــول الــروح مــن العــامل اليونــاين إىل العــامل الرومــاين هــو يف حقيقتــه حتــول .اليونــاين إىل العــامل الرومــاين
الكليــة  مقابــل ىل وعــي ذايت جزئــي يضــع نفســه يفإ يمــن وعــي ذايت كلــ -وهــو الطاقــة احليــة للــروح - الــذايت

الــوعي الــذي وجــد نفســه وجهــا  هــذا-لنفســه  الروحيــة للعــامل بأكملــه. إن تعمــق الــوعي الــذايت الفــردي اليونــاين
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الالمتناهي مع العامل املوضوعي، الذي أضحى مـن  التعارض لوجه مع اآلهلة حىت وصل إىل الكلية اجملردة وإىل
خلع هذا الوعي الذايت الفردي الكلية على ذاته فلم يعـد للعـامل يف  مهجورا بعدما روحاوجهة نظر هذا الوعي 

مـن  ميتلك، وباألحرى يستعمل، من قبل هذا الفـرد أو ذاك، أو ملصـلحته هـو دون سـواه إال قيمة شيء مقابله
الفرديـة اجملـردة،  أي مبدأالروماين،  استندت إليه احلياة يف العامل يهو الذي أنتج املبدأ الروحي الذ - اآلخرين

احليـــاة األخالقيـــة تتمـــزق متزقـــاً  ايتـــه، كمـــا أن وذلـــك عنـــدما حتقـــق يف هـــذا العـــامل التمـــايز بـــني األشـــياء حـــىت
ناحيــة، وحــىت الكليــة اجملــردة مــن ناحيــة  اجلزئــي لألشــخاص مــن المتناهيــاً حــىت النقــاط القصــوى للــوعي الــذايت

اجلــوهري لألرســتقراطية وبــني مبــدأ الشخصــية احلــرة يف   احلــدسبــني أخــرى. وهــذا التعــارض يتخــذ صــورة نــزاع
 Power فـإن أول هـذين اخلصـمني يتطـور إىل خرافـة وإىل سـلطة هـذا التعـارض، صـورة الدميقراطيـة. وينمـو

ـا بينمـا فظة ال تبتغي إال العـام  يـزداد الثـاين فسـاداً إىل أن يغـرق يف العامـة. وأخـريا ينحـل الكـل وحيـل الـبالء ذا
م ينحلـون وميوتـون يف وحـدة حطموتت يرتـد مجيـع  البـانثيون. كمـا احلياة األخالقية. وأمـا األبطـال القوميـون، فـإ

اسـتحواذهم  اآلخـر مـن خـالل كـل مـنهم يتسـاوى مـعPrivateاألشخاص إىل مستوى األشخاص اخلاصـني
 Abstrtractية اجملـردةالتعســف الذاتيـة علـى حقـوق صـورية، وأمــا الرابطـة الوحيـدة فيمــا بيـنهم، فهـي اإلرادة

insaliable self-will العـامل اليونـاين قـد كـان قائمـا بـني الـوعي الـذايت  األساسـي يف فـإذا كـان الصـراع
أمهيــة هــذه الكليــة هــو الــذي مســح باالنتقــال مــن العــامل اليونــاين إىل  فــإن اضــمحالل والكليــة الروحيــة اجلوهريــة،

 مل ثانويــة، وبالتــايل يــه هــذه الكليــة الروحيــة أو اجلوهريــة إال مكانــةالعــامل الــذي مل تشــغل ف الرومــاين هــذا العــامل
خالل نزاع الفرد مـع  اجملتمع، بل من يكن التعبري عن السلب، داخل هذا العامل، يتم من خالل نزاع الفرد مع

الســـلطة فكـــانوا األرســـتقراطية  اســـتحوذوا علـــى شـــراف والنـــبالء الـــذينالفـــرد الـــذي اختـــذ صـــورة صـــراع بـــني األ
خـالل الـدفاع عـن الدميقراطيـة ومـا أسـفر عنـه هـذا  أنفسـهم مـن احلاكمة، وبني العامة والعبيد الذين دافعوا عن

وحتطيم األخالقية الذي متثـل يف اختـزال األفـراد إىل أفـراد خاصـني أو  البالء العام النزاع بني الفريقني هو حلول
 شـأ عـن ذلـك أن كانـت العالقـة بـني هـؤالء األفـرادتساويا صوريا ال مضمون لـه فن متساوين يف احلقوق جزئيني

العــــامل  الكليــــة أو تعســــفية جــــائرة وجمــــردة. هــــذه الرابطــــة اجملــــردة والظاملــــة، أو هــــذا االعتســــاف هــــو متثــــل رابطــــة
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الطــرفني أن يتعــرف  يتعــذر فيــه علــى أحــد املوضــوعي يف مقابــل فرديــة الــوعي الــذايت. وبــني هــذين احلــدين نــزاع
للمجتمــع وينهــار املبــدأ الــذي قامــت  الروحيــة ي إليهــا يف اآلخــر، وبــذلك تنحــل الكليــةيهتــد أنعلـى نفســه أو 

ائية التحول من عليه احلياة يف هذا العامل، وبذلك يتم  .العامل الروماين إىل العامل اجلرماين بصورة 

وح مــن للــر  الــوعي الــذايت وعنــد هــذا احلــد مــن تطــور الــروح يبلــغ الســلب النقطــة القصــوى لــه عنــدما يعــود
ا  -انطلــق منهــا  اجلوهريــة الــيت التعــارض الالمتنــاهي الــذي كــان ميزقــه داخــل العــامل الرومــاين إىل ولكــن يف صــور

تشـــتمل علـــى حقيقتـــه وماهيتـــه العينيـــة، وبـــني  الباطنيـــة، الـــيت تلـــك اجلوهريـــة الـــيت تركـــب بـــني حياتـــه -املرفوعـــة 
ـا هـو ومتصاحلا  على ذاته املوضوعية اليت يكون فيها مهيمناً  معها. وهذا االرتداء للروح إىل اجلوهرية اليت بدأ 

 ــا عــامل مــن القــواننيإن هــذه احلقيقــة هــي فكــر مــن ناحيــة، ومــن حيــث إمــن حيــث  يولــد حقيقــة الــروح الــذي
 أو بـــني الـــذات ناحيـــة أخـــرى. هـــذا االرتـــداد إىل اجلوهريـــة الـــذي يؤلـــف بـــني الفكـــر واملوضـــوعية، الفعليـــة مـــن

قـد ارتقـى  خالل الروح ذاته كف فيه عن أن يكون ألي عنصر دور يف تكوين حقيقة الروحوالذي   -واجلوهر 
 -بعــــدما أصــــبح الفكــــر الفعليــــة للعــــامل بــــالروح إىل وحــــدة خصــــبة ال انفصــــال فيهــــا بــــني الفكــــر وبــــني القــــوانني

لنمــو واالســتمرار الفعليــة الــيت مــا هــي إال ا قــوانني العــامل ينــتج موضــوعه الــذي هــو ذاتــه وفــق -وبتلقائيتــه احلــرة 
الضمنية يف عامل من الوقائع الفعلية اليت ال قانون هلا غري قانون  نشر كثرته احلي للفكر إذ يتخارج أو يشرع يف

 احليـــة واإلبداعيـــة بـــني الفكـــر وموضـــوعه هـــي اجلوهريـــة الـــيت كـــان الـــروح يســـتهدف ذاتـــه. هـــذه الوحـــدة الفكـــر
والفـردي، ي بـني الكلـ يف العـامل الشـرقي بـذرة كليـة ال متـايز فيهـااللحظة األوىل لنشاطه عنـدما بـدأ  حتقيقها منذ

مبــدأ الســلب يوشــك أن ن اهلــدف لنفســه، فــإ ولكنــه اآلن حيققهــا لنفســه مكتملــة متامــاً. وإذ حيقــق الــروح هــذا
إىل ضــرب مــن  -وفقــا لــذلك  - الــروح حيــاة يكــون قــد اســتنفد متامــاً وحقــق مجيــع أغراضــه، وعندئــذ تنقلــب

اليت بلغها الروح، موضـع سـؤال جـدي ذلـك ألن الـروح  جتاوز النقطة جيعل التقدم التارخيي، أياإلجياب الذي 
لســلبيته املطلقــة. وهــذه هــي نقطــة التحــول، فــالروح ينبثــق مــن هــذه  يف أقصــى درجــة يكــون هنــا مرتــداً إىل ذاتــه

الطبيعيتـني  بـدأ وحـدةلطابعـه البـاطين هـذا، أي أنـه يـدرك م الالمتنـاهي Positivity اإلجيـاب احلالـة ويـدرك
الوعي الذايت  احلرية البادية يف واإلنسانية، املصاحلة بني احلقيقة املوضوعية واحلرية بوصفها احلقيقة، وبنياإلهلية 
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ـا إىل هـذه  ةـاجلرمانيـ املصـاحلة داخـل حتقيـق مبـدأ الشـمال، مبـدأ الشـعوب والذاتيـة، هـذه املصـاحلة الـيت عهـد 
وباألحرى هذا هـو آخـر سـلب للسـلب ينجـزه ألن  النسق اجلديل حتقيقه، عهذا هو آخر سلب بوس،الشعوب

ايــة هلــا مــن اإلجيــاب الالمتنــاهي. فعنــد هــذا احلــد مــن  إىل فصــول قصــة حيــاة الــروح ستســتحيل بعــد ذلــك ال
الدرجــة القصــوى مــن ســلبيته املطلقــة، وعنــد هــذا احلــد تتحقــق نقطــة  الــروح قــد وصــل إىل تطــور الــروح يكــون

 ن ظهــور الطبيعــة احلقيقــةأمــن خالهلــا أن الســلبية قــوة ال بــد هلــا أن تضــمحل، و  الــيت يتكشــف ربىالتحــول الكــ
ليســت  الضــمحالل طاقتــه الســلبية. وعلــى الــرغم مــن هــذه احلقيقــة، فــإن الســلبية يف اجلــدل للــروح هــو حمصــلة

توجــد  مـا كـان هلـا أن الكـذب أو الـبطالن أو الزيـف أبـدا، ألن حالـة اإلجيـاب الـيت أدركهـا الـروح هنـا جـزءاً مـن
ايـة وإن كـان يتحـول-إال باعتبارها نتاجا للسـلب ذاتـه. ومـن هنـا فـإن السـلب  املطـاف إىل قـوة ثانويـة يف  يف 

تفهم للـروح ماهيـة بغـريه، وال تقـوم للتـاريخ حيـاة  ماهية الروح ال فإنه يظل جزءاً ماهويا مقوما يف -حياة الروح
السـلب متامـا. وإذ يـتم رفـع السـلب وانبثـاق اإلجيـاب مـن جوفـه، فـإن  مـنقد خلى  وال قائمة لو مت تصور عامل

ائيـة- مـن خـالل إدراك الـروح يعـرب عـن نفسـه هـذا اإلجيـاب  اإلنسـانية أن الطبيعـة اإلهليـة والطبيعـة -وبصـورة 
ن بـاب احلقيقـة ولـيس مـ بينهمـا علـى متماثلتان، بل مها طبيعة واحدة ال اثنتني، من مث فإن الوحدة قائمة فيمـا

حقيقــة فلســفية أو علميــة تكشــف عــن  أن هــذه احلقيقــة التفكــري اجملــازي أو التمثيلــي يف الــدين وبعبــارة أخــرى،
التمـــزق الـــذي كـــان حييـــاه الـــوعي الـــذايت بـــال  الـــروح عـــرب نفســـها مـــن خـــالل رفـــع األضـــداد الـــيت كانـــت تعـــذب

 فـإن صـورته اإلجيابيـة -احلالـة اإلجيابيـة-ة السلبية حلالة الـروح اجلديـد الصورة انقطاع. وإذا ( رفع األضداد) هو
 الــوعي الــذايت بــني احلقيقــة املوضــوعية واحلريــة بوصــفها احلقيقــة وبــني احلريــة الباديــة يف( تتمثــل يف تلــك املصــاحل

ألن هـذه املصـاحلة  الشـعوب اجلرمانيـة، والذاتية)، هذه املصاحلة اليت ال تتم إال عرب حتقيـق مبـدأ الشـمال، مبـدأ
ـــ إجنــازاً فعليـــا يف التــاريخ العـــاملي  بتحقيقهــا وبإجنازهـــا ا مــن قبـــل الــروح إىل الشـــعوب اجلرمانيــة لتقـــومقــد عهــد 

التعصب القومي الذي يصل إىل حد األسطورة  بكلمة واحدة عن للروح. ومن غري الضروري هنا احلديث ولو
ائيــاً  حمكمــاً بــني حتقــق واخلرافــة حــني يــربط الفيلســوف ربطــاً  يســتنفذ كــل مــا يف الــروح مــن طاقــة  التــاريخ حتققــاً 

 -فتلــك أســطورة مل تكــن أمــة لعبــت دوراً يف التــاريخ إال ادعتهــا-املطلــق  حالــة مــن اإلجيــاب ســلبية ويضــعه يف
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ا اجلدل مهمة كهذه   - أمة بعينها وبني بعـد -التسـاؤل  بل املهم فعـال هـو -كاألمة اجلرمانية مثال اليت أناط 
التـاريخ قـد  عمـا إذا كـان -عـاملي مكـافئ للتحققـات العينيـة للسـلب وخالصـة لـهظهـر بوضـوح أن التـاريخ ال ما

ائية أم أن الذي مات وانتهى شيء آخـر التـاريخ، وبالتـايل شـيء أو كـائن  غـري اكتمل بذلك أو مات بصورة 
الوجــود إال بــه ومــن خاللــه إن اإلجابــة عــن  شــكل مــن أشــكال للــروح أن حيقــق أي غــري اإلنســان. الــذي لــيس

بنـــاء اجلـــدل بأكملـــه، أو بإعـــادة حتديـــد طبيعتـــه، ومـــن مث  تســـمح بإعـــادة ا الســـؤال بطريقـــة دون أخـــرى قـــدهـــذ
النـــوع -حنـــو قـــد يتضـــح معـــه أن التـــاريخ ال ميـــوت، وأن بطلـــه األوحـــد  للمســـتقبل علـــى بإعـــادة إنتـــاج تصـــوره

 احلضـــارات اإلنســـانيةميـــوت. ذلكــم هـــو مـــا جيــب اختتـــام التــاريخ العـــاملي أو تعاقــب  هـــو اآلخــر ال -اإلنســاين
  .واإلحلاح عليه إحلاحاً ال ينتهي بإبرازه

*********** 

  *) أستاذ الفلسفة جبامعة دمشق، نائب رئيس اجلمعية الفلسفية العربية.
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    فلسفة مالك بن نبي الحضارية  
  بركات حممد مراد*

قــد  -لميندون معاصــريه مــن المفكــرين المســ-نبــي سيكتشــف َأنَّــُه  مالــك بــن إن الــدارس لفكــر«
أولى اهتماما أساسيا وعميقا لإلنسان المسلم، بصفته تكوينا شخصيا وواقعا اجتماعيا، متابعا في ذلــك 
عللــه ونقائضــه، ومحلــال أبعــاد الظــواهر والمشــكالت االجتماعيــة التــي تحــيط بــه، ومقترحــا الحلــول فــي 

  علي القريشي.. »مدرسة وحدهإطار من الرؤى المستقبلية المتفائلة. وإجماال كان بن نبي في كل فكره 
 -يف العاملني العريب واإلسالمي–فمالك بن بين هو أول من كتب  »على القريشي«وقد أصاب الباحث 

عمــا يســمى اليــوم بالتنميــة. وأول مــن تنــاول بشــكل منهجــي مســتقل الــرتاث واملعاصــرة. فضــال عــن كونــه مــن 
اث واملعاصــرة، واقــرتح احللــول هلــا، وعــاش يف مشــكالت الــرت  -مــن منظــور نقــدي فعــال-القالئــل الــذين طرحــوا 

القــرن املاضــي املشــكالت الــيت نعيشــها اليــوم والناجتــة عــن العوملــة واهليمنــة الغربيــة يف صــورها القدميــة، فكــان مــن 
القالئــل الــذين حرصــوا علــى تأكيــد أن مثــة طريقــا ثالثــا للنهضــة غــري الطــريقني الرأمســايل واالشــرتاكي. ويبــدو أن 

  إىل حد كبري.  سليمةدمها ال تزال اليت ق رؤىال
وقــد كــان لــه يف كــل ذلــك أطروحاتــه وأفكــاره التحليليــة والتشخيصــية املميــزة، وحــىت مصــطلحاته اخلاصــة، 

الكثريين من املفكرين والكتاب. ومن هنـا ال يكـون غريبـا أن  اليت شاعت يف العقود األخرية على ألسنة وأقالم
بع العـامل االجتمـاعي الـدقيق الــذي أتاحـت لـه ثقافتـه العربيـة والفرنســية فيلسـوف أصـيل لــه طـا«يقـال عنـه إنّـه: 

أن جيمــع بــني علــم العــرب وفكــرهم املســتمد مــن القــرآن والســنة والفلســفة والــرتاث العــريب واإلســالمي الضــخم، 
). وهــذا صــحيح إىل حــد بعيــد، i(»وبــني علــم الغــرب وفكــرهم املســتمد مــن تــراث اليونــان والرومــان وامليســحية

اّصـــة، وأنّـــه عـــاش يف اجملتمـــع األورويب فـــرتة ليســـت بالقصـــرية مـــن عمـــره، إال أن تعمقـــه يف الثقافـــة األوروبيـــة  وخب
كانت سببا يف حتـرره مـن نفوذهـا، ومعرفتـه ملصـدرها ودوافعهـا اخلفيـة وبواعثهـا العميقـة، وال سـيما أنّـه مجـع إىل 

األغــوار، كمــا تــدل عليــه آثــاره ومؤلفاتــه العديــدة جانــب الثقافــة العلميــة ثقافــة فلســفية واســعة األرجــاء، عميقــة 
  اليت تركها. 
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م يف مدينـة تبسـة مـن أعمـال قسـنطينة بـاجلزائر، 1905ولـد مالـك بـن نـيب عـام  والدته ونشأته العلمية:
يوميــات شــاهد «وكانــت مراحــل دراســته االبتدائيــة والثانويــة بــني مــدينيت تبســة وقســنطينة كمــا يــروي يف كتابــه 

نشــأ نشــأة دينيــة واجتماعيــة وفقــا لتعــاليم القــرآن الكــرمي وللتعلــيم التقليــدي الــذي كــان ســائدا يف ، وقــد »القــرن
وفشـل يف االلتحـاق مبعهـد الدراسـات الشـرقية؛ ألن  1930اجلزائر آنـذاك مث ذهـب إىل بـاريس يف شـبابه عـام 

ضـع ملقيـاس سياسـي علـى االلتحاق به بالنسبة ملسلم جزائري يف ذلك العصر ال خيضع ملقياس علمي، وإمنا خي
  حد قول مدير املعهد يف ذلك الوقت. 

مهندسـا. وقـد تـزوج مـن فرنسـية هـداها اهللا  1935التحق بن نيب مبعهـد الالسـلكي حيـث ختـرج يف عـام 
إىل اإلسالم وصار امسها خدجية، و كانت سـيدة تـوفر لـه كـل أسـباب الراحـة والرعايـة، وتسـاعده علـى الكتابـة 

س تعـــرف علـــى املستشـــرق الفرنســـي ماســـينيون، كمـــا تّيســـر لـــه أن يقابـــل "املهامتـــا غانـــدي" والتـــأليف. ويف بـــاري
، مث أخـــذ يف الـــرتدد بـــني اجلزائـــر وفرنســـا لســـنوات طويلـــة، وقـــد جـــاء إىل مصـــر 1932الـــذي زار بـــاريس عـــام 

بعـــد اســـتقالل اجلزائـــر، فرجـــع إىل بلـــده  1963حيـــث اتصـــل بـــالرئيس مجـــال عبـــد الناصـــر، وبقـــي حـــىت عـــام 
  م. 1967يصبح مديرا للتعليم العايل حىت عام ل

ا. وكان بيته مدرسـة ثقافيـة يقصـدها الطلبـة  ويف القاهرة استطاع إتقان اللغة العربية وبدأ حياضر ويكتب 
ــــه ملســــألة اإلصــــالح والتجديــــد. وقــــد كــــان مالــــك أحــــد  مــــن عــــرب ومســــلمني، ويســــتمعون إىل أفكــــاره ورؤيت

اهرة، وفيها كانت أغىن مراحل عطائه الفكري، وبعد أن استقال من منصبه مستشاري املؤمتر اإلسالمي يف الق
تفــرغ للعمــل الفكــري واإلصــالح، وقضــى مــا بقــي مــن ســنوات عمــره يف اجلزائــر إىل أن توفــاه اهللا  1967عــام 

  م. 1973تعاىل، يف اجلزائر عام 
م هـو مجـال الـدين إذا كـان االسـتنهاض والتحريـك مهمـة مصـلح ديـين واجتمـاعي عظـيمفكّر إصــالحي: 

األفغاين، ووضع أسس الربنامج اإلصالحي على أساس اجتماعي، مهمة اإلمام حممد عبـده الـذي كـان تركيـزه 
على الرتبية واإلعداد إلصالح الفرد خطوة على طريق إصـالح اجملتمـع، فـإن مهمـة مالـك بـن نـيب كانـت مركـزة 

 -كانــت يف نظــره-الروحــي يف احليــاة االجتماعيــة  علــى الفاعليــة االجتماعيــة للعقيــدة، ألن فــتح بــاب اإلشــعاع
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بناء منط حضاري مميز، عماده التوازن الروحي واملادي، وال يكون هذا إال بتجاوز املوروثات السلبية الـيت تعيـق 
  التقدم، واملؤثرات االستعمارية، وفتح الطريق للرتاث النافع وإغناؤه باحلركة العلمية الناشطة. 

 مشــكلة الثقافــة، أن مــن ســبقه مــن املصــلحني قــاموا جبانــب مــن املهمــة، هــو جتــاوز يعلــن مالــك بــن نــيب يف
السلبيات وحتطيم معوقات التقدم، وجنحوا يف ذلك، ولكنهم مل يستطيعوا فعل الالزم بوضـع خطـط اإلصـالح 

سالمي لصـنع وبراجمه، مع االهتمام بالفاعلية كقيمة أساسية يف التغيري االجتماعي الذي يسعى إليه اجملتمع اإل
  حضارة. 

وال شـــك أن وجـــود مالـــك بـــن نـــيب يف أوروبـــا، كـــان لـــه تـــأثريه اإلجيـــايب فقـــد كـــان مســـتثارا بظـــاهرة املدنيـــة 
منـذ األيـام  »متحـف الفنـون والصـناعات«احلديثة، وجوانب منتجها التكنولـوجي، فكـان ال ينفـك يـرتدد علـى 

مـن مبتكـرات العلـم والتكنولوجيـا احلديثـة. وقـد كـان هلـذه األوىل لنزوله باريس، فتبهره روائع املتحـف مبـا حيتويـه 
الزيارات أثرها يف تنمية تفكريه اجلدي حنو النواحي العلمية والصناعية، حـىت قـرر أن يتجـه إىل دراسـة اهلندسـة، 
فأخذ يهيئ نفسه علميا لذلك، إىل أن مت قبولـه يف معهـد الكهربـاء وامليكانيكـا. وإىل جانـب دراسـته اهلندسـية  

يوسع من دراساته العلمية، فكان يرتدد على معهـد ليلـي ملحـق مبتحـف الفنـون والصـناعات،  »بن نيبا«ن كا
كنــت أريــد أن أفهــم كــل شــيء: «يــدرس فيــه الكيميــاء التطبيقيــة، وكــان إحساســه يف هــذه الفــرتة كمــا يقــول: 

الكتب العلميـة فـأثرى مكتبتـه  )؛ لذا كان حيرص على اقتناء2(»اجلرب واهلندسة والكهرباء، والطبيعة وامليكانيك
بالكتب اهلندسية والتطبيقيـة حـىت أخـذت تلـوح يف ذهنـه أفكـار تقنيـة عديـدة. وعلـى الـرغم مـن دراسـته للعلـوم 
الرياضـــية واهلندســـية إال أنـــه كـــان واســـع االهتمـــام بالدراســـات االجتماعيـــة واإلســـالمية الـــيت ظـــل يواصـــل التـــزود 

ا، واالنكباب على مصادرها.    مبؤلفا
وباإلضــافة إىل العوامــل الثقافيــة املــذكورة ال بــد أن نشــري إىل أثــر كتابــات بعــض الغــربيني يف تشــكيل ثقافتــه 

 »كــور تلمــون«لـــ  »تــاريخ اإلنســانية االجتماعيــة«االجتماعيــة وأســس تفكــريه االجتمــاعي، نــذكر منهــا كتــاب 
التـــأثري يف تفكـــريه، ككتابـــات ، وكتابـــات بعـــض املستشـــرقني الـــيت أخـــذت موقعـــا بـــالغ »كونـــدياك«ومـــا كتبـــه 

يف ظــالل «وغريمهــا، الــيت تطرقــت إىل اإلســالم واحلضــارة اإلســالمية، باإلضــافة إىل كتــاب  »دوزي«و  »زوميــر«



  179

ســيلفرت «وترمجــة  »أوجــني يــونج«لـــ  »اإلســالم بــني احلــوت والــدب«و  »إيزابــل إيرهــارت«لـــ  »اإلســالم الدافئــة
إنــين اكتشــفت وأنــا بــني اخلامســة عشــرة «ت الــيت يقــول عنهــا: البــن خلــدون، وغــريهم مــن الكتابــا »دوســالن

والعشرين من العمـر أجمـاد احلضـارة اإلسـالمية يف ترمجـة دوسـاس ملقدمـة ابـن خلـدون، وفيمـا كتبـه دوزي عنهـا. 
  ). 3(»وإنين على إدراك تام ملا أدين به هلذه املطالعات

يف الـدورة احلضـارية، والـيت ميكـن اعتبـار فكرتـه  وقد متيزت قراءته البن خلدون يف أثرها الواضـح يف نظريتـه
األساســية فيهــا امتــدادا متطــورا للفكــر اخللــدوين. كمــا تــأثر بعــدد آخــر مــن الفالســفة واملفكــرين الغــربيني مثــل 

الـيت احتلـت مكانـة  »الواجـب واحلـق«نيتشه وكانط وجون ديوي، فتأثره بكانط يتجلى مـن خـالل فكرتـه عـن 
االجتمــاعي والرتبــوي، فالواجــب قبــل احلــق، صــارت الزمــة تربويــة يف كــل كتاباتــه. أمــا  »بــن نــيب«بــارزة يف فكــر 

فــــيمكن أن نتلمســــه يف األبعــــاد الربامجاتيــــة، الــــيت ميكــــن استكشــــافها يف بعــــض جوانــــب  »جبــــون ديــــوي«تــــأثره 
  ). 4»(كان جون ديوي اكتشافا يل يف أكثر من جمال«تفكريه، وقد قال عن جون دوي: 

  مؤلفاته:
   :لفاته فهيأما مؤ 

  ) آفاق جزائرية، ترمجة الطيب الشريف، اجلزائر، مكتبة النهضة اجلزائرية، بدون تاريخ. 1
  . 1957) النجدة، املطبعة العاملية، القاهرة عام 2
  . 1959) وجهة العامل اإلسالمي، ترمجة عبد الصبور شاهني، القاهرة عام 3
  . 1960) فكرة كومنولث إسالمي، القاهرة عام 4
  م. 1969الطفل، ترمجة مروان القنوايت، بريوت دار الفكر عام  –مذكرات شاهد القرن  )5
  . 1969الطالب، دار الفكر، بريوت عام  -) مذكرات شاهد القرن6
  . 1970) إنتاج املستشرقني، مكتبة عمار للطباعة والنشر، القاهرة عام 7
  م. 1978) بني الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق عام 8
  . 1978تأمالت، دار الفكر، دمشق عام ) 9
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  م. 1979) دور املسلم ورسالته، دار الفكر، دمشق عام 10
  م. 1979) شروط النهضة، ترمجة عبد الصبور شاهني وعمر كامل، دار الفكر، دمشق 11
  م. 1979) الصراع الفكري يف البالد املستعمرة، دار الفكر، دمشق عام 12
  م. 1974قات االجتماعية، ترمجة عبد الصبور شاهني، دمشق عام ) ميالد جمتمع، شبكة العال13
  . 1974) فكرة االفريقية اآلسيوية يف ضوء مؤمتر باندونج، دار الفكر، دمشق عام 14
  م. 1979) املسلم يف عامل االقتصاد، دمشق، دار الفكر عام 15
  . 1979) مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق عام 16
  م. 1981دار الفكر، دمشق عام  ) يف مهب املعركة،17
  م. 1981) الظاهرة القرآنية، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكر، دمشق عام 18

  رؤيته الحضارية
م، فقـد أمضـى  مالك بن نيب واحد من املفكرين الذين حجب فكرهم عن الناس عدم اهتمام اجلمهور 

  ). 5النهضة للمجتمع اإلسالمي( يف أوروبا أكثر من ثالثني عاما متأمال حيلل ويضع شروط
إحساسـه العميـق مبشـكلة املسـتعمرات، وبـدال  -وهو ما يزال يف سـّين الدراسـة–لقد محل معه إىل باريس 

من أن يأخذه االنبهار والشعور العميق باإلحباط، أخذ يتتبـع مبنهجيـة تـاريخ احلضـارة األوروبيـة: ذلـك التـاريخ 
، وقد أناخت بثقلهـا علـى مسـرية اإلنسـان يف العـامل اإلسـالمي، حينمـا »ةاحلالة األوروبي«الذي أورث ما مساه 

  استقالت احلضارة اإلسالمية من التاريخ، بعد زوال دولة املوحدين يف املغرب. 
لقـد اســتلهمت احلضــارة األوروبيــة املســيحية مــزيج الثقافــة اهللينيــة الرومانيــة. وبــدا ذلــك منطهــا أو كمــا قــال 

، وبالتــايل فقــد امتــدت »فقــد كانــت املســيحية أروع مــا أنتجــت الثقافــة الرومانيــة«رة: ديورانــت يف قصــة احلضــا
ثقافـــة ســـيطرة وقهـــر، ال ثقافـــة احتـــواء ووعـــي، كمـــا  »الســـالم الرومـــاين«خـــارج حـــدودها النفســـية حتـــت شـــعار 

ة تطـرح املفكر األملاين. وهكذا بدا العصـر الصـناعي حلقـة مـن مسـرية احلضـارات التارخييـ »هانز شيفر«الحظ 
  العالقات اإلنسانية يف إطار كمي اقتصادي، ال مكان فيه للقيم اإلنسانية يف مقياسها املطلق. 
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ولقــد انعكــس هــذا الواقــع النفســي االقتصــادي علــى مســرية اإلنســانية منــذ بدايــة عصــر النهضــة، وكانــت 
والعسـكري فحسـب، بـل ظاهرة االستعمار مظهرا من مظاهر امتداده حنو اآلخرين، ليس يف اإلطار السياسـي 

  يف اإلطار الفكري والرتبوي أيضا. 
كانــت هــذه هــي رؤيــة مالــك بــن نــيب املهنــدس الــذي ختــرج لــيخط طريقــه يف عــامل األشــياء. أي يف اإلطــار 
الذي يدلف إىل التنمية التكنولوجية اليت ابتدعها العصر الصناعي. وفيما هو يف طريقه هذه يرسـل إىل إحـدى 

ا التكنولوجيـــة، لفـــت انتباهـــه ذلـــك العـــامل اإلســـالمي الـــذي تقطعـــت الـــبالد اإلســـالمية طل بـــا يســـهم يف مســـري
  ).6شبكة عالقاته على كل صعيد، فإذا كتابه ال حيظى بأي جواب(

لقــد اجتــه مالــك حنــو حتليــل األحــداث الــيت كانــت حتــيط بــه، وقــد أعطــت ثقافتــه املنهجيــة قــدرة علــى إبــراز 
ضية حضارة أوال وقبل كل شيء. وقـد تسـاءل مـا هـي الثقافـة، ورأى أنـه ال مشكلة العامل املتخلف باعتبارها ق

جيوز لنا أن ننتهي بتعريف حمدد للثقافة. بل علينا أن نبحث عن وظيفتها االجتماعية يف خطـة حتليليـة نضـعها 
ميـع، وحني صارت الثقافـة حتصـيل املعلومـات مل تعـد وعيـا بـل عمليـة جت«يف إطار برنامج قابل للتطبيق يقول: 

إن صـح –واخلوض يف التفاصيل، بل اخلـوض يف التطبيـق العملـي أيضـا، ومبعـىن آخـر نـرى أن الثقافـة الفلسـفية 
أي الثقافـة الـيت تـدور يف فلـك فلسـفة معينـة دون أن ختـوض فيهـا كممارسـة، جمـرد  -يل استخدام هـذه الكلمـة

ـتم بـامل ـتم بالثابـت واجلامـد بـل  وحـني «) ويضـيف 7تغريات علـى كـل صـعيد"(ثقافة تقريرية وليست حتليلية، 
اجتهت الثقافة إىل امتـداح املاضـي أصـبحت ثقافـة أثريـة ال يتجـه العمـل الفكـري فيهـا إىل أمـام بـل ينـتكس إىل 

   ».وراء..
ومــن اجلــدير بالــذكر أن مالــك بــن نــيب يهــتم يف الثقافــة الــيت يســعى إليهــا بالفاعليــة، واالرتبــاط بــالواقع مــن 

أن يبـدع العقـل اإلنسـاين نظريـات وفلسـفات، تأخـذ بلـب النـاس نتيجـة  -يف نظـره-السـهل أجل تغيـريه، فمـن 
بريــق أفكارهــا، لكنــه مــن الصــعب أن خيضــعها للواقــع العيــين يف أغلــب األحيــان. ولعــل التــاريخ الفلســفي يؤكــد 
مـــا احلقيقـــة الســـابقة، فكـــم مـــن مفكـــر وفيلســـوف نظـــر وفكـــر، ولكـــن نظريتـــه مل تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، إ

ا مل تستكمل شروط حتقيقها، ومالك بن نيب وإن كان قـد وضـع نظريتـه  لطوباويتها واستحالة عقلنتها، وإما أ
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لبناء اإلنسان الشاهد كنمـوذج غائـب ومنـوذج مسـتقبلي يف نفـس الوقـت، حتمـا أدرك نتيجـة جتربتـه الشخصـية 
ضارية ما مل يصحبه وضـع الكيفيـات، أو وثقافته الواسعة أن التنظري غري كاف حلل مشكالتنا االجتماعية واحل

  التحول من نقد العقل إىل نقد الفعل. 
ضة فكرية، اهتمت منذ بدايتها باإلصـالح الـديين  لقد شهد العامل اإلسالمي منذ مطلع القرن العشرين 

الحظ والثقايف، مما شهد بروز نظريات متنوعة، ختتلف من مفكر إىل آخر الختالف النزعة واملذهب، لكن امل
أن مجيع املفكرين توقفوا حيث بدأوا، واملشكل يكمن يف املفكر ذاته، إذ يعترب أن التنظـري كـاف حلـل مشـاكل 
اإلنســان، وأن اإلنتــاج الفكــري هــو معيــار التقــدم وفيصــل التفرقــة بــني األمــم املتحضــرة واملتخلفــة. لكــن احلقيقــة 

عــدمي اجلــدوى، إذ مل يتجــه صــاحبه إىل جتســيده، الواضـحة أن التنظــري مهمــا بلــغ مــن اإلتقــان واإلتسـاق يكــون 
واإلصـــرار علـــى اختبـــاره والعمـــل علـــى إخـــراج اخلطـــاب مـــن بـــؤر التجريـــد إىل بـــؤر الفعـــل، إذ ال بـــد أن يتحـــول 

  ). 8املفكر من منطلق التنظري إىل منطلق البناء(
فة، وإمنا حاول أن يتجه واجلديد يف رؤية مالك بن نيب أنه ال يريد أن حيبس نفسه يف عامل التنظري والفلس

إىل بناء أفكاره عن طريق حتديد وسـائل البنـاء. وإذا كـان اإلنسـان هـو منـاط األمـر وواسـطة العقـد يف فلسـفته، 
  فإن شروط البعث واإلحياء والنهضة تتطلب التحول من نقد العقل والذات إىل نقد الفعل واحلال. 

مــن جمتمــع تلفــه ظــاهرة  »بــن نــيب«إن انتقــال  افي:المــؤثرات االجتماعيـــة والتكنولوجيـــة والتغييـــر الثقـــ
التخلف العلمي والتقين إىل جمتمـع آخـر يتميـز بالتقـدم العلمـي والتقـين املتطـورة أثـار فيـه ولـع التقصـي ألسـباب 
الظــــاهرة، وإجــــراء املقارنــــات والظــــروف احمليطــــة بكــــل منهمــــا. لقــــد الحــــظ حبســــه الرتبــــوي أن التنشــــئة العمليــــة 

ـا والتكنولوجية يف ا جملتمع الفرنسي تبدأ مع الطفل، حيث تتألف ألعابه من أجهزة وأدوات ميكانيكية يعبـث 
األطفــال ينشـــئون يف هــذا االجتـــاه منــذ صـــغرهم إذ اهلديــة األوىل الـــيت تقــدمها هلـــم األســرة لعـــب «ويفككهــا و 

ى االجتمــاعي، ).كمــا أن الرجــل الفرنســي مــن جهتــه يــربهن علــى أنــه رجــل تقنيــة علــى املســتو 9(»امليكــانيكو«
يف بيتــه جنــارا أو حــدادا أو كهربائيــا،  –»بــن نــيب«كمــا الحــظ –فبمجــرد خروجــه مــن مكتبــه أو مصــرفه يصــري 
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بينمــا رجــل الريــف اجلزائــري ال جيــد يف بيتــه آلــة أو مســمارا، أو شاكوشــا أو ســلكا إلصــالح بيتــه، أو أدواتــه أو 
  لعب الدومينو أو الورق.  حمراثه، وكذلك بالنسبة لرجل املدينة الذي يقضي وقته يف

ضــــرورة العمــــل علــــى إحــــداث التغيــــري العلمــــي  »بــــن نــــيب«لقــــد عــــززت هــــذه االنطباعــــات واملقارنــــات يف 
والتكنولــوجي، ابتــداء مــن الرتبيــة والتنشــئة االجتماعيــة، وإدخــال العنصــر العلمــي والتقــين، كجــزء مــن املكونــات 

ــذا اجلانــب يف حيــاة اجملتمــع 10(»قريشــيعلــى ال«الرتبويــة للثقافــة التغيرييــة. ويؤكــد الباحــث  ) أنــه كــان لتــأثره 
الفرنسي أثر شخصـي الندفاعـه حنـو املزيـد مـن التحصـيل العلمـي والتقـين، حـىت شـغل كثـريا بـاألدوات واآلالت 
واألجهزة التطبيقية، مبا يتجاوز حدود دراسته املهنية، معتربا ذلك االنشغال غري بعيد عـن تصـوره االجتمـاعي، 

ا ليست جملرد اللعب، بل هي دالئل على مقدار تطور  -كما يقول  -يف يدي-تلك األدوات «إذ أن  أشعر 
). كما أن سعيه الشخصي على هذا الصعيد مل يكن لنيل مكسب فردي، بقدر ما هو تعبري عـن 11اجملتمع"(

ف جمتمـع وآخـر، ويف هـذا أشواق التهيؤ للعمل التغيريي العـام، واالسـتعداد للمسـامهة يف إزالـة الفـوارق بـني ختلـ
  ). 12(»أصبحت أشعر كأين محلت مجيع آثام جمتمع، يبحث عن اخلالص من بؤسه«يقول: 

نتيجــة معايشــته للمجتمــع الغــريب، ومــا ينطــوي عليــه واقــع  »بــن نــيب«إن الواقــع التكنولــوجي الــذي ملســه 
أصـبحت يف «، ويف هذه يقول: ذلك اجملتمع من منطلق علمي تطبيقي كان له أكرب األثر عليه فكريا وسلوكيا

املختصـة باجلانـب التطبيقـي ملالحظـايت عـن البيئـة اجلديـدة، وبصـياغة مقيـاس تطـوري  »الورشـة«احلقيقة أعيش 
الشخصــي جتاههــا، ســواء مــن حيــث الفكــر أو الســلوك أو مــن حيــث مــا أزكــي مــن فضــائلها، ومــا أرفضــه مــن 

  ). 13(»ايشةرذائلها، وكم استفدت من هذه املدرسة... مدرسة املع
يف بـاريس الـذي كـان  »متحف الصناعات والفنـون«وقد ترافق هذا التعاطي مع نقاط أخرى هي زياراته لـ

مل يصــبح املتحــف جمــرد «يــرتدد عليــه، والــذي كــان يزيــده إمعانــا يف اجلانــب التكنولــوجي للحضــارة الغربيــة حــىت 
ملقـدس الـذي أودعـت فيـه هـذه احلضـارة مكان مجعت فيه غرائب وعجائـب الفـن والصـناعة، ولكـن املسـتودع ا

  ). 14»(أعلى ما أنتج من عبقريتها العلمية والتكنولوجية
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وال ميكننا أن نغفل احلياة الباريسية مبـا فيهـا مـن نظـام وترتيـب وتنسـيق وقـيم مجاليـة والـيت لعبـت دورا كبـريا 
إلسـالم، وكانـت أمنوذجـا للنظافـة يف تشكيله الذوقي وتصوراته اجلمالية، خاصة وأنه قد تزوج فرنسية اعتنقـت ا

والدقـــة وترتيـــب األشـــياء وتنســـيقها وغـــري ذلـــك مـــن املهـــارات اليدويـــة الـــيت كانـــت جتيـــدها واكتســـبتها مـــن هـــذه 
احلضــارة والســلوكيات اليوميــة ذات املعطــى اجلمــايل، الــذي أثــر يف نفســه، ولــذلك جنــده يقــول عــن هــذا املنــاخ 

الـــذي ســـيجعلين مـــن أشـــد النـــاس نفـــورا مـــن كـــل مـــا يســـيء لـــذوق دالـــة علـــى التطـــور النفســـي «الغـــريب بأنـــه: 
اجلمــال... تفســر ثــوريت علــى بعــض جوانــب ختلفنــا الــيت تصــبح موضــع الســخرية.. غــري أن االســتعدادات الــيت 
تـــــدفعين إىل هـــــذا املوقـــــف كانـــــت أصـــــيلة يف نفســـــي، وإمنـــــا وجـــــودي بفرنســـــا ومعايشـــــيت لـــــزوجيت طـــــورا هـــــذه 

هــذا املوقــف كانــت أصــيلة يف نفســي، وإمنــا وجــودي بفرنســا ومعايشــيت لــزوجيت االســتعدادات الــيت تــدفعين إىل 
  ). 15(»جتماعية واضحةاطّورا هذا االستعدادات الوراثية، إىل أفكار 

ومــن هنــا ال يكــون غريبــا أن جنــد تقييمــا علميــا وموضــوعيا هلــذا اجلانــب عنــد باحــث معاصــر حــني يقــول: 
رتبويــة، الــيت جتــذرت مــن خــالل مــا اســتفاده عــن مدرســة ابــن بــاديس لقــد تزاوجــت أفكــاره اجلماليــة بأفكــاره ال«

العمليــــة، الــــيت كانـــــت حتــــول بأســـــاليبها الرتبويــــة املنحــــرفني واملـــــدمنني يف مدينــــة (تبســـــة) إىل أنــــاس مناضـــــلني، 
أنــه عــن طريقــه ميكــن بــث القــيم  »بــن نــيب«يتصــدرون العمــل االجتمــاعي والــوطين، وهــو األســلوب الــذي رأى 

  ).16»(لمية واجلماليةالعملية والع
اإلســـالمية والدينيـــة الـــيت تلقاهـــا يف أســـرته وبيئتـــه اجلزائريـــة وتثقيفـــه  »بـــن نـــيب«وميكـــن القـــول: إن تنشـــئة 

اإلسالمي، إىل جانب املؤثرات اجلمالية والتقنية والعملية اليت أخذها عن البيئة الفرنسية، قد ترمجت لديه فيمـا 
تمع املتخلف هي مشكلة بنـاء حضـارته، وبنـاء احلضـارة ال يـتم دون بعد يف فكرة أساسية، هي أن مشكلة اجمل

  بناء للثقافة.. بناء يكون بالضرورة تربويا، خاصة يف جمتمع يعيش حالة الالحضارة والالثقافة. 
هـــي جممـــوع الشـــروط  -عنـــد مالـــك بـــن بـــين-مـــن فهـــم احلضـــارة إىل تشـــكيل وعـــي اإلنســـان: احلضـــارة 

يح جملتمــع معــني أن يقــدم لكــل فــرد مــن أفــراده، يف كــل طــور مــن أطــوار وجــوده، منــذ األخالقيــة واملاديــة الــيت تتــ
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). فاحلضــــارة إذن 17الطفولــــة إىل الشــــيخوخة املســــاعدة الضــــرورية لــــه يف هــــذا الطــــور أو ذاك مــــن أطــــوار منــــوه(
  لدينية. حصانة حلياة اإلنسان، وفيها تأمني على مصريه، وتوفري الحتياجاته، وحفاظ على شخصيته الوطنية وا

احلضـــارة هـــي النتـــاج احلاصـــل ضـــرورة عـــن حركـــة اجملتمـــع، حركـــة شـــاملة، يف جمـــال الفكـــر واالقتصـــاد، ويف 
توجد النوع، ولكن التاريخ يصنع اجملتمع، وهـدف الطبيعـة هـو جمـرد «رحاب التوازن الروحي واملادي، فالطبيعة 

حنــو شــكل مــن أشــكال احليــاة الراقيــة هــو مــا  احملافظــة علــى البقــاء، بينمــا غايــة التــاريخ أن يســري بركــب التقــدم
). فاحلضـارة يصـنعها تـاريخ اإلنسـان بعـد أن متـده الطبيعـة بالطاقـات، ولكـن إذا 18(»نطلق عليه اسم احلضـارة

أحسن تكييف هذه الطاقات، وتوجيهها حنو أهداف حمددة واضحة، وهذا األمر مرهون مبدى االنسجام بني 
ضــارة عــرب التــاريخ، وبــني الطاقــات املتــوفرة أو الــيت ميكــن توفريهــا لتنفيــذ الــنمط الفكــري الــذي حيكــم هــذه احل

  اجلانب العملي. وصناعة التاريخ عند مالك بن نيب تتم تبعا لتأثري طوائف اجتماعية ثالث: 
 تأثري عامل األشخاص.  -أ

 تأثري عامل األشياء.  -ب

  تأثري عامل األفكار.    -ج
توافـق يف عمـل مشـرتك تـأيت صـورته طبقـا لنمـاذج إيديولوجيـة مـن لكن هذه الثالثـة ال تعمـل متفرقـة، بـل ت

عــامل األفكــار، يــتم تنفيــذها بوســائل مــن عــامل األشــياء، مــن أجــل غايــة حيــددها عــامل األشــخاص.. وكمــا أن 
وحدة هذا العمل التارخيي ضرورة فإن توافق هذه الوحدة مع الغاية منها، وهي اليت تنسجم يف صورة حضارة، 

  ). 19»(أيضايعد ضروريا 
توازن اإلنسان ومكونات احلضارة: يعطي هـذا النسـيج املطلـوب لصـنع احلضـارة مفهومـا يقـيم التـوازن بـني 
ــذا التــوازن يــتم االلتــزام باإلســالم مــن أجــل التحضــر، حيــث تــرفض أحكامــه  وجهــي احليــاة املاديــة واملعنويــة، و

إلنســان ليصــبح عبــدا لألشــياء. فــأي توجــه حضــاري املثاليــة يف اعتــزال اجملتمــع واملــادة، كمــا يــرفض الســقوط با
املــادي، وإذا مــا توحــدت ذات الفــرد يكــون ذلــك خطــوة علــى  -جديــد يتطلــب إعــادة قضــية التــوازن الروحــي

طريق توحد اجملتمع، أي صـنع شـبكة عالقـات اجتماعيـة تـوازن بـني اإلنسـان بأشـياء جمتمعـه وبـني عالقاتـه مـع 
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قواعد السلوك واألخالق يف اجملتمع، بقدر ما تنجح هذه العالقات اليت تسـري  العقيدة واألفكار اليت تنبع منها
بتـــوازن ميكـــن أن تعجـــل يف بـــزوغ فجـــر حضـــارة جديـــدة تعيـــد الـــدور للعـــامل اإلســـالمي وللعـــرب علـــى املســـتوى 

  العاملي. 
هـــا وقـــد رأى مالـــك بـــن نـــيب أن احلضـــارة إذا كانـــت هـــي اســـترياد أشـــياء األمـــم األخـــرى، أو اســـتعارة فكر 

ا، فـإن يف هـذا الفهـم بـذرة مـوت الطمـوح احلضـاري للشـعوب، ولـذلك يالحـظ أن االسـتعمار حيـاول  ومنتجا
ليس بالشراء للمصنوعات واألدوات، يتم التخلص مـن التخلـف مـن «دوما تنمية هذا الفهم العقيم للتحضر. 

مشـــكلة اإلنســـان،  . إن مشـــكلة احلضـــارة تنحـــل إىل ثـــالث مشـــكالت أوليـــة:»أجـــل صـــنع التقـــدم احلضـــاري
مشكلة الرتاب، مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة ال يكون ذلك بأن نكدس املنتجات، وإمنـا بـأن حنـل 

ـــة مـــن أساســـها ـــاء  -الـــرتاب-) اإلنســـان20(»هـــذه املشـــكالت الثالث الـــزمن. ثالثـــة أركـــان أساســـية يف نظـــره لبن
الـــزمن الضـــروري، هـــو الـــذي دفـــع التـــاريخ يف  احلضـــارة، فتفاعـــل اإلنســـان مـــع اإلمكانـــات احمليطـــة بـــه يف إطـــار

مسريته. والتاريخ حينما يتحدث عن اإلنسان املتحـرك يف إطـاره واملتفاعـل مـع وسـائله واملسـيطرة علـى مصـريه، 
ا هلي احلضارة تتعاقب عرب العصور.    وإ

ا تندفع به لتوظف وال ينسى مالك بن نيب أمهية القيم وفعالية الروح، فالروح إذا ما اندفعت باإلنسان فإمن
طاقاتــه وفكــره طبقــا ملثــل أعلــى ينشــر لونــه وذوقــه وفعلــه وأســلوبه علــى رقعتــه اجلغرافيــة والبشــرية معــا. فــإذا مــا 
ارتسمت معامل هذه الرقعة، فذلك هو اجملتمع يف صورته املتحركة يرتك بصماته علـى صـفحة التـاريخ فنـا وقيمـا 

ا التارخي ــذا الفهــم للحضــارة القائمــة علــى اإلنســان والــرتاب والوقــت، وإجنــازا وتلــك هــي الثقافــة يف صــور يــة. 
البــد مــن التأكيــد علــى أن الســمة العامــة هلــذه احلضــارة تنبــع مــن قواعــد األخــالق الــيت تضــع يف األولويــة كرامــة 
اإلنســان وحقــه يف العــيش الكــرمي، ومــا ذلــك إال التعبــري الــواقعي عــن روح القــرآن الكــري، وتأسيســا علــى ذلــك 

ا يكو  تستلزم رأس مال أّويل يكون من اإلنسان والرتاب والوقت، فهي مركبة مـن «ن من أوليات أية حضارة أ
هــذه العناصــر الثالثــة األساســية، وال بــد مــن أن يركبهــا العامــل األخالقــي، أعــين حيــتم متاســكها، وبــدون هــذا 

أن تأخـذ اجتاهـا، أو حتـتفظ  العامل يوشك أن تتمخض العملية عـن (كومـة) ال شـكل هلـا، متقلبـة عـاجزة عـن
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). فعناصـــر 21»(بــه، أو أن تكــون هلــا وجهــة، بــدال مــن أن تكــون (كــال) حمــددا يف مبنــاه، وفيمــا يهــدف إليــه
احلضارة من إنسان وتراب ووقت لـن جتـدي منفـردة، إن مل يكـن اجلـامع املشـرتك هلـا األخـالق مبعناهـا الواسـع، 

الثالثة فعاليتها التحضريية. وهلذا مع أمهية العلوم علـى اخـتالف وهذا مبدأ عام وأساس وفقدانه يفقد العناصر 
ا من علوم إنسانية، إىل طبيعية وسواها، إال أن تالزمها مع األخالق هو الـذي جيعـل منهـا رسـالة  وتنوع جماال

ع ). ومـن هنـا فـإذا كـان لكـل جمتمـع كيفيتـه، وخصائصـه املميـزة فيكـون لكـل جمتمـ22حضارية هلا صفة العامليـة(
ـدف إىل إجيـاد حضـارة  ال «حضارته، اليت تنبع مـن قيمـه األصـيلة، وبـذلك ميكـن االسـتنتاج بـأن التنميـة الـيت 

تشرتي من اخلارج بعملة أجنبية، غـري موجـودة يف خزينتنـا، فهنـاك قـيم أخالقيـة، اجتماعيـة، ثقافيـة ال تسـتورد، 
  ). 23(»وعلى اجملتمع الذي حيتاجها أن يلدها

تقــل مــن تكــديس األشــياء إىل بنائهــا وفــق إطــار مــن النمــوذج املســتلهم لــروح الثقافــة، وهــذا إن علينــا أن نن
هو الشرط األساس لفعالية االقتبـاس وقيمتـه يف بنـاء الفكـرة واإلطـار. فالـذوق العـريب اإلسـالمي ال يـدرك متامـا 

ـــ»اســـتغرابه« ه مل يفكـــر يومـــا يف ربـــط ، أعـــين اإلطـــار األساســـي لقيمـــة األشـــياء املقتبســـة مـــن العـــامل الغـــريب ألن
األشــياء بــالفكرة الــيت أبــدعتها والــذوق الــذي أضــفى عليــه طابعــه، إنــه مل يفكــر يف مشــكلة النمــوذج اخلــاص بــه  
كيمــا يــدرك الفواصــل الــيت تفصــله عــن النمــوذج الــذي اقتــبس منــه أشــياءه ووســائله، وهــو العــامل األوريب، بينمــا 

أعـين معرفتـه بالشـرق عنـدما يسـتوحيه. وإذا   »استشـراقه«امـا على العكس من ذلك نرى الذوق الغريب يدرك مت
كان من العبث أن نضع ستارا حديديا بـني احلضـارة الـيت نريـد حتقيقهـا واحلضـارة احلديثـة، فلـيس مـن الواجـب 
لكــي ننشــئ حضــارة أن نشــرتي كــل منتجــات األخــرى، ألن ذلــك مســتحيل كيفــا وكمــا. وبالتــايل فــإن الطريــق 

أطرنا الرتبوية إدراكا حتليليا للمشـكالت نبـين عـربه حضـارتنا مـن خـالل ثقافـة تتمثـل فيهـا األمثل أن نسلك يف 
  ).24قيمنا االجتماعية يف أقصى فعاليتها(

فاحلضارة يف نظر مالك من نيب ليست إحدى املصنوعات احلديثة اآللية، حيضـر لشـرائها كميـة العمـالت 
يــأت لــه أفكــار نابعــة مــن تراثــه وطبيعــة الصــعبة، وإمنــا هــي حركــة شــعب أيقظتــه ثــورة علــى الو  اقــع املتخّلــف، و

تركيبته الثقافيـة واالجتماعيـة مـن أجـل حتقيـق رؤيتـه الفلسـفية وقيمـه العقائديـة. ومـن هنـا ال يكـون اسـتعمار إال 
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إال بالعقيــدة الدينيــة الصــحيحة، كمــا  -يف نظــره-حيــث تكــون هنــاك قابليــة لالســتعمار، واحلضــارة ال تنبعــث 
يف اإلسالم، وال يقاس غىن اجملتمع بكمية ما ميلك من أشياء، بل مبقدار ما فيه من أفكار، ولقـد  هي واضحة

حيدث أن تلم باجملتمع ظروف أليمة كأن حتدث كوارث طبيعية أو تقع حروب، فتمحو منه عامل األشـياء حمـوا  
ن ينقــذ أفكــاره فإنــه يكــون قــد إذا اســتطاع أ«كــامال، أو تفقــده إىل حــني ميــزة الســيطرة علــى األفكــار، إال أنــه 

. وألمهيـة اإلنسـان يف بنـاء احلضـارة يـأيت االهتمـام »أنقذ كل شيء، إذ أنـه يسـتطيع أن يعيـد بنـاء عـامل األشـياء
ببنـــاء اإلنســـان، فبنـــاء الفـــرد وفـــق فلســـفة ذات جـــذور أصـــالية وأبعـــاد عصـــرية، وبنـــاء الفـــرد   -يف فكـــر مالـــك-

وأســلوب التــدرج، وعامــل التوعيــة، والتأصــيل. يقــول مالــك بــن نــيب يف  كالبنــاء الطبيعــي، يســتلزم عامــل الــزمن،
فالقضــية إذن يف الصــورة النهائيــة ليســت ترتيــب القــيم االجتماعيــة، ولكــن يف بنائهــا متضــامنة «هــذا الصــدد: 

متكاملــة كبنـــاء الكـــائن احلـــي الـــذي ينمـــو يف مجيـــع جوانبــه يف وقـــت واحـــد حـــىت ال يكـــون لـــه مـــثال رأس رجـــل 
  ).25»(وأعضاء جّين 

ب لنا كائنا جـاهزا،   ويؤكد مالك على أن بناء اإلنسان منذ فجر التاريخ هو مهمة الرجال، فالطبيعة ال 
كما أن اهللا ال يصنع إنسانا كـامال؛ ألن احلكمـة اإلهليـة أودعـت السـنني والقـوانني الـيت تغـري اإلنسـان مـن فعـل 

صـــنع رجــاال ميشــون يف التــاريخ مســـتخدمني جيــب أن ن«كمثقــف دومــا   »بـــن نــيب«ذاتــه، ولقــد كانــت صــيحة 
  ).26(»الرتاب والوقت يف بناء أهدافهم

فالقضــية احلضــارية ليســت قضــية آلــة ميكــن تــوفري املــال بشــىت الوســائل إلحضــارها، بــل قضــية إنســان مهيــأ 
مشــــكلة التجهيــــز مرتبطــــة بقضــــية اإلنســــان واألفكــــار وأن احملصــــول «لتوجيههــــا واســــتخدامها، وبالتــــايل فــــإن 

  ). 27(»جتماعي لآلالت مرتبط بفعالية وسلوك الفرد الذي يستخدمهااال
إن حــل مشــكلة اإلنســان غــري متــوفرة يف الفكــر السياســي الــذي يوجــه حضــارة الــدول الكــربى، ألنــه فكــر 
مادي بفرعيه: الرأمسايل واملاركسي. ففي هذا الفكر تسود حلول أحادية اجلانب أساسـها املـادة؛ ومـا ذلـك إال 

لفلسفات ال ترى يف اإلنسان إال عامل أعداد وأرقـام، بينمـا املسـألة ختتلـف جـذريا يف اإلسـالم الـذي ألن هذه ا
ينظــر لإلنســان مــن زاويــة االســتخالف يف األرض وأن كــل مــا يف الكــون مــن موجــودات وخملوقــات مســخرة لــه 
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الــذي جتــري عليــه  إن اإلنســان لــيس يف نظــر املســلم الكــم الــذي جتــري عليــه اإلحصــائية والــوزن، أي الشــيء«
ـا اهللا بـالتكرمي يف  جتارب املخترب وعمليات املصنع، وحاجات اجليش. فاإلنسان ليس الكـم بـل الصـفة الـيت قر
سـاللة آدم، فاملسـلم يكـرم هــذه الصـفة بصـورة مطلقـة. كمــا هـو منتظـر فـإن هــذا التكـرمي لـه آثـاره احملسوســة يف 

فاإلسالم يقرر ألقل عبد رقيق احلق يف العتق إذا ما تبني أن ربه احلياة، يف التشريع ويف اآلداب ويف العادات.. 
  ). 28(»ظلمه يف العمل أو الغذاء

مـــن هنـــا بـــات مـــن الواجـــب أن يبـــدأ حتريـــر ذات اإلنســـان مـــن االستســـالم أمـــام الغـــزو  تحريـــر اإلنســـان:
حىت حتصن وجودهـا  واالستعمار وذلك بأن تتدرب هذه الذات على استخدام الوسائل والقدرات املتوفرة هلا،

من استهداف املستعمر هلا، والذي ينوي إفقادها الفاعلية، وروح التقدم والطموح، متهيدا لتحويلهـا إىل (كـم) 
ــا، ويصــاب اإلنســان املغلــوب املستضــعف  مهمــل يتصــرف فيــه كيــف يشــاء، وبــذلك تــنجح خطتــه بكــل تقنيا

جيـب أن -لكي نتحرر مـن أثـر هـو االسـتعمار «، وبذلك يكون السبيل »القابلية لالستعمار«مبرض قاتل هو 
نتحـــرر أوال مـــن ســـببه وهـــو القابليـــة لالســـتعمار. فكـــون املســـلم غـــري حـــائز مجيـــع الوســـائل الـــيت يريـــدها لتنميـــة 

ذلك هو االستعمار. وأمـا أال يفكـر املسـلم يف اسـتخدام مـا حتـت يديـه مـن وسـائل  »شخصيته وحتقيق مواهبه
اجلهـد لريفـع مـن مسـتوى حياتـه، حـىت بالوسـائل العارضـة، وأمـا أال يسـتخدم  استخداما مؤثرا، ويف بذل أقصى

وقته يف هذه السبيل، فيستسلم للحظة إفقاره وحتويله كما مهمال، يكفل جناح القضية االستعمارية فتلـك هـي 
  ). 29»(القابلية لالستعمار

واالنبهـــار مبظـــاهر مـــا عنـــد  تبـــدأ ثـــورة التغيـــري العقليـــة حـــني النجـــاح يف حتريـــر اإلنســـان مـــن عقـــد الـــنقص
األوروبيــــني، وبتحريــــره مــــن الرتســــبات الوراثيــــة يف جمــــال التواكــــل واخلرافــــة، وبإعــــادة اللحمــــة بينــــه وبــــني قناعاتــــه 
وعقيدته وسلوكه وعمله. ليس املهم يف بناء اإلنسان اجلديد أن يبدل له منط أو زي لباسه ونوعيـة أثـاث منزلـة 

وال املهــم أن نوســع لــه ملكيتــه ونزيــد يف مقتنياتــه، وال األمســاء أو اليافطــات  ومكتبــه، ونــوع ســيارته وكمالياتــه،
املرفوعـــة يف شـــوارعه، ولكـــن املهـــم أن حنـــدد لـــه إطـــاره احلضـــاري يف جمـــال الثقافـــة واألخـــالق واالقتصـــاد وكافـــة 
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ه، لتصـفيته اجملاالت، وبشكل آخر أن نقتلع ونصفى القابلية لالستعمار من عامله الداخلي، حىت تنطلق طاقاتـ
  ). 30(»من عامله اخلارجي

فالتحرير لألرض جيب أن يتالزم معه أو باألحرى يسـبقه التحريـر لإلنسـان، ألن ذلـك هـو الـنهج املوصـل 
قد تتغـري خريطـة توزيـع امللكيـة يف الـوطن، وقـد تسـند إىل أبنـاء الـوطن وظـائف  «للتخلص من االستعمار، ألنه 

ا، وقــد تبــدل احلــروف الالتينيــة حبــروف عربيــة علــى واجهــات والفتــات احلوانيــت، إال  كــان املســتعمرون يشــغلو
أن التغيريات هـذه مجيعهـا تصـبح جمـرد سـحر لألبصـار وال يسـتقر أمرهـا إذا مل يتغـري اإلنسـان نفسـه.. فثـورة مـا 

ا إال إذا كان أثرهـا يف تصـفية االسـتعمار فعـاال يف تصـ فية ال تستطيع بناء وضع جديد واحلفاظ على مكتسبا
اإلنســـــان مـــــن القابليـــــة لالســـــتعمار، فتصـــــفية االســـــتعمار مـــــن اإلنســـــان شـــــرط تصـــــفيته يف األرض وجيـــــب أن 

  ). 31»(تتقدمه
ومـــن هنـــا فالبـــدء مـــن الـــذات هـــو أســـاس اإلصـــالح والتغيـــري، وجتاهـــل دور اإلنســـان هـــو قصـــور يف وعـــي 

عــامل اإلســالمي يف الصــميم، هــذه املالحظــة تســجل خطــأ السياســات الــيت اتبعهــا ال«خطــورة هــذا املوقــف، إن 
  ). 32»(فقد اجتهت يف كفاحها إىل املستعمر، دون أن تلتفت إىل الفرد الذي تسخره للقضاء على االستعمار

ا، وتتعـانق  ذا السبيل تتعدل شخصية اإلنسان، ويتم تواز تتحقق ثورة احلرية والتقدم بدءا من النفس، و
ــذا النــوع  مــن األفــراد تعــود الــروح القرآنيــة إىل توجيــه الســلوك يف اجملتمــع، فتكــون جوانــب الــروح واملــادة فيهــا، و

وض العامل اإلسالمي حباجة إىل إحيـاء القـيم املوجهـة  ضة شاملة يف العامل اإلسالمي والعريب. ولكن  الثمرة 
الفـن، بــني هـي يف أن جيمـع بـني العلـم والضـمري، بـني اخللـق و «حلركـة البنـاء علـى أرضـية إسـالمية، ألن النهضـة 

الطبيعـــة ومـــا وراء الطبيعـــة، حـــىت يتســـىن لـــه أن يشـــيد عاملـــه طبقـــا لقـــانون أســـبابه ووســـائله، وطبقـــا ملقتضـــيات 
غاياته. إن الذي يرد إىل العامل شبابه ال بد أن يكون إنسانا جديدا، قادرا على محل مسـؤوليات وجـوده ماديـا 

هـرم يف طريقـه إىل الفنـاء، ولكـن العـامل اإلسـالمي  وروحيا، كممثل وشاهد، وإنسان مـا بعـد املوحـدين، إنسـان
  ). 33على الرغم من ذلك لديه قدر كبري من هذا الشباب الضروري(
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إن الطريـــق إىل املشـــاركة يف مصـــري اإلنســـانية مرهـــون بقـــدرتنا علـــى بنـــاء  المثقـــف ودوره فـــي المجتمـــع:
سانية مجيعها. فاإلسالم ليس ديننا فحسب، ثقافتنا وفق النموذج املستمد من قيمنا احلضارية اليت احتوت اإلن

بــل إنــه إطــار حضــارة أمــدت عاملنــا اإلســالمي بالعتائــد املختلفــة بــالنمط واألســلوب والنظــرة إىل اإلنســان نظــرة 
تتفق واحلقيقة العلوية املطلقة، وبالتايل فإن نظرتنا مربأة من حدود الوثنية اليت أغرقت العامل احلـديث يف حـدود 

عالقــات اإلنســانية، مفهومــا تبادليــا يرتكــز علــى املنفعــة املتبادلــة، وحجــزت بينهــا وبــني ســائر الكــم وأعطــت لل
الشعوب كيما تظل معزولة عن استخدام وسائلها مقهورة بسوط قدرة الكبار مأسورة لوسائلهم ومصاحلهم يف 

جتمــاعي مــرتبط مبــدى تقريــر مصــري احلضــارة اإلنســانية. ومــن هنــا تــأيت أمهيــة دور املثقــف ووظيفتــه. فــالوعي اال
ـا، والـذاكرة احملركـة واملشـكلة هلويتهـا.  نشاط املثقف احليوي، فهو عقل األمـة، واملـرآة العاكسـة ألمراضـها وأدرا
وإذا كــان ديكــارت قــد وّضــح أن املعيــار املميــز للشــعب اهلمجــي، هــو مــدى شــيوع التفلســف الصــحيح، فــإن 

للتحضـر عـن غـريه، هـو مـدى فاعليـة املثقـف. إن بنـاء اإلنسـان  مالك بن نيب يعترب أن مـا مييـز اجملتمـع املتحفـز
الشــاهد مــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبــدى مــا يقدمــه املثقــف يف العــامل اإلســالمي مــن دور، خاصــة يف جمــال التوعيــة 
وتعليم الناشئة، وبـن نـيب يوضـح نقطـة جوهريـة: إن املثقـف العـريب يعـاين مـن عقـدة حضـارية، جعلتـه يتجـه إمـا 

يـــة والرومانســـية وإمـــا إىل االنتكـــاس والنكـــوص، فقبـــل أن نبـــين اإلنســـان اجلديـــد، جيـــب أوال أن نبـــين حنـــو احلرف
) أن الشــعب اجلرمــاين تفطــن أيضــا إىل هــذه النقطــة اجلوهريــة، ممــا جعــل 34املثقــف. ويــرى عبــد القــادر بوعرفــه(

فـرد، أي إجيـاد املثقـف. إن "بسمارك" يعترب أن إصالح الفرد أمر مستحيل فاجته أوال إىل إصالح من يصلح ال
املثقـــف ميثـــل دوريـــن أساســـيني يف كـــل عمـــل حضـــاري، دور املـــرآة الـــيت تعكـــس الواقـــع احلقيقـــي دون زيـــف وال 
خداع، واملصباح الـذي ينـري الطريـق أمـام اجليـل املـتعطش للتحضـر. ويبـني بـن نـيب أن اجملتمـع اإلسـالمي يعـرف 

لذي يعرب يف رأيه عـن املثقـف احليـوي والنمـوذجي يف نفـس نوعني من املثقفني، مثقف من حجم حممد إقبال ا
الوقت، الذي حيتاجه اجملتمع اإلنساين ألنه استطاع تصفية األفكار امليتـة املشـحونة يف نفسـه عـن طريـق الوراثـة 

ثلـه االجتماعية والثقافية االستهالكية، وبالتايل اكتسب قابلية للتحضر. أما النوع الثاين مـن رسـالة املثقفـني فيمّ 
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زعمــاء احلركــات التغريبيــة والــذين جعلــوا مــن رســالة املثقــف جتــارة وســلطة، ويف أغلــب األحيــان موضــة عصــرية، 
  تؤتى صاحبها ما ال يقدر عليه مبفرده. 

أمــا دور املثقــف يف نظــر مالــك بــن نــيب: فهــو توعيــة اجملتمــع بالصــعوبات الــيت يعيشــها وحماولــة انتشــاله مــن 
األسلم للبحث عن اهلوية. كما أن عليه ترميم شبكة العالقـات االجتماعيـة الـيت  الضياع، وتوجيهه حنو الطريق

ا االحنــــالل والتشــــرذم، وأصــــبحت جمســــدة للغثائيــــة وتشــــبه يف ذات بينهــــا  بيــــت  -مــــن حيــــث العالقــــة-أصــــا
فة العنكبوت، ومن حيث النوعية االجتماعية الزبد، ومن حيث الفعل القطيع اهلائج، واجملتمع بالصفات السال

ال ميكنــه الشــروع يف التحضــر إال إذا اكتســب شــروط موضــوعية وأخــرى ذاتيــة تدفعــه حنــو احلضــارة، يقــول بــن 
ومــن هنــا ينبغــي علــى اجملتمــع، عنــدما يشــرع يف النهــوض أن يــرمم ويصــلح شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة، «نــيب: 

  ). 35(»ليتغلب على الصعوبات الناشئة يف نطاق عالقاته السلطوية
كـان واضـحا يف مواقفـه النقديـة إزاء احلضـارة الغربيـة   »بن نـيب«ضح لنا أن الوعي التارخيي، عند وهكذا يت

ويف تأكيـــده علـــى األســـس الروحيـــة واألخالقيـــة للبنيـــان االجتمـــاعي، وقولـــه بضـــرورة مراعـــاة البعـــد اإلنســـاين يف 
التارخييــة، ومــا صــاغ مــن مفــاهيم اجلوانــب التنمويــة. وكــان يف معظــم كتاباتــه وحتليالتــه الســلوكية واالجتماعيــة و 

وموجهات فلسفية وتربوية قد قدم فكرا مميزا حيا، وعرض معاجلات دقيقة ومالحظات نقدية يقظـة ميكنهـا أن 
تشــكل منبعــا خصــبا لتغذيــة وتنشــيط التفكــري اإلســالمي املعاصــر وإضــاءة واعيــة ومســتقبلية ملــا حيــدث يف قرننــا 

كالت الـيت عاشـها مالـك بـن نـيب يف منتصـف القـرن العشـرين، وهـي الواحد والعشرين، الـذي يعـاين نفـس املشـ
نفس مشكالت عامل العوملة الذي يدفع بالعامل إىل مزيد من الشقاء واملعاناة يف ظل تدهور بيئي وكوين شـامل 
 ومريع، وقيم االستهالك الرتيف واالستغالل الرأمسايل، الذي متارسه الدول العظمى والشـركات العمالقـة للهيمنـة

  ليس على مقدرات وثروات العامل العريب واإلسالمي بل مقدرات العامل أمجع. 
ميلــك القــدرات الــيت تؤهلــه إلنقــاذ البشــرية ولكــن  -يف نظــر مالــك بــن نــيب-إن العــامل العــريب واإلســالمي 

تبـــاط ذلـــك حيتـــاج إىل اإلرادة املســـتقلة املتطلعـــة إىل التقـــدم، والـــتخلص مـــن الواقـــع املتخلـــف الـــذي يفرضـــه االر 
ومهمـا كـان األمـر، فـإن  ،بالغرب، واإلطار الشامل ألي حتول ثقايف ببعد إنسـاين وطـابع تقـدمي، هـو اإلسـالم
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لإلسالم يف هذا التوقع العاملي لتحديد ثقافـة شـاملة دورا كبـريا، إذ هـو يـأيت بعناصـر ثقافيـة جوهريـة، كمـا يـأيت 
يضــا أنــه لكــي يــؤدي اإلســالم بصــورة فعالــة هــذا بعناصــر جغرافيــة وسياســية ذات أمهيــة خاصــة.. ولكنــا نــدرك أ

الدور املزدوج، فإن عليه أن يرتجم قيمه الروحية إىل نظام اجتماعي، كما يرتجم إليه مجيـع إمكانياتـه الطبيعيـة، 
  ). 36»(جيب أن حيول هذه وتلك إىل حلول مادية للمشاكل اليت تواجهه يف اإلطار اإلنساين

*****************  
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  اإلسالمية- خر في الثقافة العربيةاآل
  *مشس الدين كيالين

يف ذهـــنهم وختـــّيلهم، صـــورة عامـــة عـــن و مل يـــذهب الرحالـــة العـــرب إىل العـــامل الغريـــب، مبـــا فيـــه أوربـــا، إال 
معــايريهم اآلخــر، وعــن العــامل، مرتبطــة بطريقــة محيمــة مبــرجعيتهم الثقافيــة: العربيــة اإلســالمية، الــيت حــددت هلــم 

القيميــة، يســتندون عليهــا إلصــدار أحكــامهم علــى هــذا اآلخــر، واإلطــار املعــريف الصــادر عــن خالصــة وحــدود 
ــا حــددت  ، »أغراضــهم«معــرفتهم للعــامل، بأقاليمــه، وأماكنــه املختلفــة، يضــعون هــذا اآلخــر يف ســياقها، كمــا أ

إىل  »إدراكهـم«فع والغلبة، حيـث وجَّهـت ومقاصدهم، املشروطة بالظروف التارخيية السياسية، وعالقات التدا
هـــذا اجلانـــب، أو ذاك مـــن حيـــاة ذلـــك اآلخـــر، ال بقصـــد التعـــرف عليـــه فحســـب، بـــل ملعرفـــة الكيفيـــة الناجعـــة 
للتعامل معه.. فأثر ذلك علـى اختيـارهم للمشـاهد، واملوضـوعات الـيت اعتربوهـا أجـدر بالعنايـة هلـم، ولقـرائهم، 

والعسكري، وبالتـايل علـى مصـادر القـوة والغلبـة، ومـرة أخـرى علـى الوصـف  فركزوا مرة على اجلانب السياسي،
اإلثنوغرايف حلياة هذه اجلماعة أو تلك، فعرضوا لنا عادات هذه الشعوب، ومناحي تفكريها، وأساليب العيش 
ـــة، دون أن ينســـوا إطـــالق  م الدينيـــة، والثقافي عنـــدها، أو علـــى ســـلوكها االجتمـــاعي والفـــردي، أو علـــى حيـــا

حكام القيمة على كل هذه احلياة، وركزوا أحياناً على الغريب، واملـدهش والعجيـب، يف هـذه البلـدان، واجملـال أ
احملبـــب واملكـــروه، ومـــا أثـــار عنـــدهم اإلعجـــاب، والدهشـــة أو التـــأفف والصـــد. فأخضـــعوا، أحيانـــاً، ثقافـــة الغـــري 

ثقافــة مبــا فيهــا مــن معتقــدات، وتقاليــد ملقــوليت (التــزيني أو التقبــيح)، وحكمــوا علــى ســلوكيات أصــحاب هــذه ال
م وعقــوهلم مــن أحكــام وتصــويبات مســتقاة مــن ثقــافتهم نفســها.  وعــادات، علــى ضــوء مــا اختزنــوه يف وجــدا

اخلـــارجي، وآخـــر  »آخـــر«، آنـــذاك، ممـــثًال حلضـــارة مزدهـــرة غايـــة االزدهـــار، وكـــان عنـــده فكـــان الرحالـــة العـــريب
تفكــريه، وانعكــس ذلــك علــى كتابتــه، وضــمناً علــى نظرتــه إىل  جزئيــة هامــة يف »املفاضــلة«داخلــي، وشــّكلت 

  .(1)ثقافة الغري
ـا الثقافـة العربيـة اإلسـالمية يف العصـر الوسـيط،  تخّيلة اليت بلور

ُ
فما يهمنا هنا، هو التوقف عند الصورة امل

ات، عن اآلخـر بشـكل عـام، وعـن األوريب بشـكل خـاص، حيـث رّكبـت خزانـاً مـن الصـور واملعـارف والتحديـد
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رمست لآلخـر صـفات ومالمـح، وأصـدرت يف حقـه أحكامـاً، ووجهـت االنتبـاه إىل بعـض اجلوانـب مـن حياتـه. 
ا الرحالة يف تنّقلهم يف أرجاء أوربـا وأ م صـوأغفلت جوانب أخرى، أو قللت من أمهيتها، فاختز قاعها، فأمـد

  باملعايري، واملقاصد املعرفية.
نتاج ملعايري معرفية وقيمية هلذه الثقافة، وحصيلة للفارق الدال بني  ومبا أن صورة اآلخر يف ثقافة ما، هي

واقعتني ثقافيتني، ختضع عالقتهما لشروط تارخيية ملموسة، من الصدام، والتنافس، واالقتباس، فهي ُجتّسد 
ا املعقدة الواقع، واملوقف من ثقافة الغري، ُمتكِّن بالنهاية الفرد واجلماعة من كشف و  ترمجة الفضاء عرب متثال

الثقايف، وهي حتمل مزجياً من األفكار واملشاعر، واملواقف والدالالت الرمزية، وأحكام القيمة، تتبلور على 
صعيد املمارسة يف شكل تدخالت، واحتكاكات، وتنافس، واقتباس، يف حالة التدافع والسلم. لذا فاملتخيل 

قة املعرفية، أو إىل عالقة االنعكاس املعرفية، فهو مليء العريب، اإلسالمي عن اآلخر، ال ميكن اختزاله بالعال
باملعاين اليت تتغذى بالطبع من حدود املعرفة املتوفرة عن اآلخر، وعن العامل، لكنها تفيض عنها، إذ ال يقتصر 
هذا املتخيل على حماولة تصوير واقع اجلماعات األخرى، قد يتكفل الزمن وتقدم املعرفة يف تصحيح احنرافاته 

ليصبح (مطابقاً)، بل إن هذه املعرفة نفسها ال تستقل عن أحكام القيمة ومعايريها، وال عن الرموز 
  والدالالت واملعاين الثقافية، اليت ختتزل املقاصد الروحية األعمق للجماعات.

ا املتخيل العريب اإلسالمي حنو اآلخر األوريب، كما هي جمسدة بامل فاهيم وحنن سنهتم بالصورة اليت اختز
الفكريــة، ومبواقــف وجدانيــة وشــعورية، وخبــزان مــن الرمــوز والــدالالت املســتندة إىل مرجعيــات دينيــة وسياســية، 

املســلمني بأوربــا علـــى -ومعرفيــة، حيفزهــا االحتكــاك العنيـــف تــارة، والســلمي تـــارة أخــرى، والــيت ربطــت العـــرب
 ضـارياً واخلصـم عسـكرياً، والشـريك يف التجـارة.امتداد العصر الوسـيط. باعتبـار أوربـا اآلخـر دينيـاً، واملنـافس ح

والصــورة املتخيلــة عــن اآلخــر متلــك، يف أحيــان كثــرية، املقــدرة علــى إحــالل نفســها حمــل الواقــع، طاملــا أن هنــاك 
فارقاً بني الصـورة املنبعثـة عـن اإلدراك، والتخيـل، وبـني احلـال الفعلـي للجماعـات األخـرى، فتظـل هنـاك مسـافة 

خر، واآلخر نفسه، ألن هذه الصورة ناجتة أساسـاً عـن ختيـل اجلماعـة الـيت أنتجتهـا ثقافيـاً، آلفاصلة بني صورة ا
تعكــــس فيهــــا اجلماعــــة رأيهــــا عــــن نفســــها، يف الوقــــت الــــذي تنــــتج ختيلهــــا عــــن اآلخــــر، وميتــــزج فيهــــا موقفهــــا 



  198

لـداخلي واخلـارجي، اإليديولوجي، حبدود معرفتها، وباجتاه مصاحلها، ومدى انفتاح ثقافتها على تقبل اآلخـر، ا
ومبــدى إدراك اجلماعــة للفــارق الــذي يفصــل ثقافتهــا عــن الثقافــة األخــرى وتتــأثر حبالــة الصــراع أو الســالم الــيت 

  تطبع عالقتهما يف سياقها التارخيي.
وعنــدما تتبلــور صــورة اآلخــر يف خميــال اجلماعــة تغــدو مبثابــة حــارس للــذاكرة اجلماعيــة، لدرجــة تصــبح فيــه 

ت املســــبقة تلــــك قــــوة موجهــــة لــــإلدراك تــــتحكم يف طريقــــة تصــــنيفه، واشــــتغاله، فتكتســــب األفكــــار والتخــــيال
أحكامها بذلك تأثرياً راجحاً على الذاكرة واملخيلة االجتماعية، فتتوهم اجلماعة صـاحبة هـذه الصـورة النمطيـة 

  .(2)لفعليمن املطابقة بينها وبني اجملتمع اآلخر، بني رؤيتها لآلخر وبني واقعه ا اً عن اآلخر نوع
ولقد لعب اإلسالم دوراً حامساً يف تغذية الذاكرة واملخيلة العربية اإلسالمية بصورة معّينة لآلخـر، وبطريقـة 

فكــان القــرآن مبثابــة  -والزمنيــة، والفضــول املعــريف دون إغفــال املــؤثرات األخــرى الدنيويــة-معينــة للتعامــل معــه 
ة، وتآلفــت يف كنفــه، وحــدَّد للمســلم مواقفــه مــن اآلخــر، الــذي قامــت عليــه اجلماعــة اإلســالمي املفصــليالــنص 

املختلــف عنــه دينيــاَ، وثقافيــاً، وعــّني لــه ســلوكه جتـــاه املختلفــني معــه. فهــو الفصــل، وهــو اُحلْكــُم، وهــو الغـــذاء 
  .)3(اليومي للذين اعتنقوا اإلسالم

ية، وهو ما يتجلـى يف نزعتـه إال أن هناك ما مييز اإلسالم عن األديان التوحيدية األخرى املسيحية واليهود
ــا، ويف اعرتافــه املصــرَّح بــه نصــاً باألديــان األخــرى (النصــارى، واليهــود) باعتبــارهم  التوحيديــة، املرفوعــة إىل ذرو
أهل كتاب، فضًال عن اجملال احلضاري اخلاص الـذي أنشـأه، وتبـادل معـه التـأثريات. وتكونـت يف ظاللـه ثقافـة 

فــات الشــعوب املختلفــة الــيت انضــوت حتــت رايــة اإلســالم، واختــذت اللغــة العربيــة عربيــة إســالمية، عــرب متــازج ثقا
. وعلــى الــرغم مــن أن املوقــف الــديين، قــد لــّون كــل جوانــب »صــورة لآلخــر«لســاناً، فكونــت ضــمن مــا كونــت 

ى الثقافــة العربيــة اإلســالمية، علــى تفــاوت اســتقالليتها عنــه، فإننــا ال نســتطيع أن نَقصــر املوقــف مــن اآلخــر علــ
العامـــل الـــديين وحـــده، فهنـــاك جوانـــب هلـــا تأثريهـــا أيضـــاً، اختزنتهـــا الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية الغنيـــة، والكثـــرية 

اإلســالم هــو قبــل كــل «التنــوع، والــيت كانــت حصــيلة تــراكم تــارخيي طويــل األمــد، وكمــا أشــار بروديــل إىل أن: 
، وفضاء اإلسالم هو ذلك الفضاء احملصـور بـني شيء وريث الشرق األدىن بثقافاته واقتصادياته وعلومه القدمية
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مكــة والقــاهرة ودمشــق وبغــداد. يقــال عــن اإلســالم إنــه الصــحراء. العبــارة مجيلــة وتــرتدد بكثــرة ولكــن جيــب أن 
يقـال أيضــاً: اإلســالم هــو الشــرق األدىن، وهــذا يضــيف إليـه كميــة هائلــة مــن املــوروث احلضــاري. وبالتــايل قرونــاً 

. وهـو مـا جعـل الثقافـة العربيـة اإلسـالمية قـادرة علـى احلفـاظ علـى الوحـدة، والتنـوع بـآن )4(»طويلة من التـاريخ
واحـــد، فامتزجـــت كـــل ثقافـــات الشـــعوب، واألمـــم الداخلـــة يف اإلســـالم، يف اجملـــال اإلســـالمي الشاســـع، مـــع 

ــا اهلنــد  ،وبيزنطــة ،انواليونــ ،احلفــاظ علــى الغــىن التعــددي، بعــد أن اســتطاعت االقتبــاس، والتــأثر بثقافــة جريا
  وقبل هذا ثقافة فارس.

ا  ولقد عرفت احلضارة العربية اإلسالمية، كغريها من احلضارات، عالقات من التدافع والتناحر، مع جريا
مــن احلضــارات األخــرى، مبــا فيهــا احلضــارة األوربيــة، وتبادلــت معهــا الســلع، واألفكــار، والتخــيالت. فكونــت 

ات األخـــرى، حكمـــت إىل حـــد كبـــري طريقـــة فهمهـــا وتعاملهـــا معهـــا، لنفســـها صـــورة عـــن (اآلخـــر) يف احلضـــار 
ا حبال الشعوب األخرى.   تغذت مبرجعيتها الثقافة، وبتقدم معرفتها للعامل، وخبرب

اإلسـالمية قــدمت عـدة معـايري، وقياســات -وإذا أردنـا تبسـيط املســألة، ميكننـا أن نقـول: إن الثقافــة العربيـة
ــا صــورته، فهنــاك أوًال املعيــار الــديين: اإلميــان اإلســالمي، مث حكمــت مــن خالهلــا علــى ثقافــة اآلخــ ر، ولونــت 

املعيار احلضاري، وهو ما يقاس مبدى العمران عند اآلخر، ومعيار بيئـي جغـرايف، يتعلـق مبوقـع هـذه احلضـارات 
ا من خط االستواء احلار، ومن القطب الشمايل البارد، وت أثرها مبـدارات يف أقاليم الكرة األرضية، ومدى اقرتا

النجوم واألفالك، فضًال عـن العامـل املعـريف، أي مبـدى تقـدم معـرفتهم بالعـامل وحـال الشـعوب يف ذلـك احلـني،  
اإلســــالمية إىل اآلخــــر، إذا مل يأخــــذ املثقــــف العــــريب -كــــل هــــذه العوامــــل جمتمعــــة لونــــت نظــــرة الثقافــــة العربيــــة

ـــه علـــى هـــذا اآلخـــر، وإن  وحيـــدا اإلســـالمي عـــامًال  ـــيحكم ب املســـلمني ركـــزوا، -كـــان بعـــض املفكـــرين العـــربل
ـم علـى األغلـب أخـذوا هـذه العوامـل جمتمعـه يف  وضغطوا على أحد العوامل واملعايري أكثر مـن األخـرى، إال أ

م تلــك بطبقيــة العالقــات الفعليــة القائمــة بــني  م. كمــا تــأثرت نظــر وبــني  »دار اإلســالم«أحكــامهم، وتقريــرا
الســلم الســائدة بيــنهم، يف ســياق ظرفهــا التــارخيي. ومبــدى ثقــتهم مبــرجعيتهم الثقافــة، اآلخــر، أي حبالــة احلــرب و 

  وموقعهم يف العامل.
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ا، علـــى  أدخـــل اإلســـالم اإلنســـان العـــريب، ومـــن اعتنقـــه يف التـــاريخ، كمـــا شـــكلت فكـــرة اجلماعـــة ووحـــد

هــــذه التجربــــة، وذلــــك باعتبارهــــا تأسيســــاً ملبــــدأ تضــــامن روحــــي وحمــــوراً لالجتمــــاع  تنوعهــــا، قاعــــدة مركزيــــة يف
. ومحل اإلسالم نظرة دينية للعامل واإلنسان، غدا الكون تبعـاً هلـذه النظـرة مسـرحاً ملغـامرة اإلنسـان، )5(اإلنساين

ـــا، اعتمـــاداً علـــى مـــا متتـــع بـــه مـــن قـــ درة علـــى التمييـــز حيـــث ســـخَّر لـــه اهللا مـــا يف الســـموات واألرض لينتفـــع 
. إذ )6(والتــدبري. وحــدد لــه منطــاً ينطلــق مــن اعرتافــه بــاآلخر باعتبــاره خيتلــف عنــه بــاختالف انتمائــه، واعتقــاده

تضمن التصور القرآين على إدراك الفت هلذا االختالف بني الكائنات والناس واللغات واألديان. إذ خلـق اهللا 
(الــنجم:  ﴾وأنــه خلــق الــزوجني الــذكر واألنثــى﴿مــن ذكــر وأنثــى  اإلســالمية خمتلفــني جنســياً  الرؤيــةالبشــر، وفــق 

 ) ودينيـــاً 22(الـــروم:  ﴾ومـــن آياتـــه خلـــق الســـموات واألرض واخـــتالف ألســـنتكم وألـــوانكم..﴿) ولغويـــاً 45
)، وأنشأ االجتماع البشري يف وحدات خمتلفـة 2(التغابن: ﴾﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن..

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم ﴿ قاعدة عالقات التعارف والتدافع (شعوباً وقبائل) على
ولـوال دفـع اهللا ﴿.. ) 13(احلجـرات:  ﴾شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم إن اهللا علـيم خبـري

.. ولـوال ﴿ أيضـاً ) و 251(البقـرة:  ﴾الناس بعضهم ببعض لفسـدت األرض ولكـن اهللا ذو فضـل علـى العـاملني
(احلـج:  ﴾دفع اهللا الناس بعضهم بـبعض هلـدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ومسـاجد يـذكر فيهـا اسـم اهللا كثـرياً..

التنـــــوع  ةهنـــــا، حســـــب املصـــــطلح القـــــرآين، يشـــــري إىل التفاعـــــل والتـــــواؤم مـــــع واقعـــــ »الـــــدفع«). إن معـــــىن 40
ولـو شـاء اهللا جلعلكـم أمـة واحـدة ولكـن يضـل ﴿ قانون اخللق اإلهلي ن مها يف املنطق القرآينيواالختالف، اللذ

ولـو شـاء اهللا جلعلكـم أمـة ﴿اً ـ) وأيضـ93(النحـل: ﴾ من يشاء ويهدي مـن يشـاء ولتسـألن عمـا كنـتم تعملـون
واحــــــدة ولكــــــن ليبلــــــوكم يف مــــــا آتــــــاكم فاســــــتبقوا اخلــــــريات إىل اهللا مــــــرجعكم مجيعــــــاً فينبــــــئكم مبــــــا كنــــــتم فيــــــه 

  ).48(املائدة: ﴾ختتلفون
التأكيد على االختالف والتنوع، يوازيـه التشـديد علـى الوحـدة األصـلية والنهائيـة اجلامعـة للبشـر لكن هذا 

.. ﴿ »آدم«علــى اخــتالفهم، فقــد كــان النــاس، وفــق النظــرة القرآنيــة، أمــة واحــدة، صــدرت عــن نفــس واحــدة 
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ُمبشـرين ﴿ )، مث تفرقـت شـعوب وقبائـل بعـث هلـا الرسـل98(األنعـام: ﴾ وهو الذي أنشأكم من نفـس واحـدة
م األوىل كجماعـة واحـدة، فحـرص كـل رسـول علـى  ﴾ومنذرين م إىل سري م إىل طريق احلق، وليعيدو ليهدو

.. وإن مــن أمــة إال خــال فيهــا ﴿)، 36(النحل: ﴾ولقــد بعثنــا يف كــل أمــة رســوًال..﴿هدايــة قومــه هــو فحســب 
)، فينتهـــي األمـــر إىل حممـــد، 4: (إبراهيم﴾ومـــا أرســـلنا مـــن رســـول إال بلســـان قومـــه..﴿)، 24(فاطر: ﴾نـــذير

الـــذي أرســـله إىل العـــاملني مجيعـــاً، جيســـد يف رســـالته اســـتمراراً لوصـــية نـــوح وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى، وخامتـــاً 
م. وفيه حماولة استعادة األخوة الروحية للبشرية من جديد القائمة على التقوى، فضربت املفاهيم القرآنية  لنبوا

عــراق واأللــوان، بعــد أن جعلــت ميــزان التفــاخر الوحيــد لــدى البشــر هــو الســمو جــذور التفــاخر باألنســاب واأل
يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى ﴿، فنقـــرأ (7)األخالقـــي، ومـــا يقدمـــه املـــرء مـــن صـــاحل األعمـــال

 الرســـول الكـــرمي )، ويقـــول13(احلجرات: ﴾وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد اهللا أتقـــاكم..
يـا أيهـا النـاس إن ربكـم واحـد. وإن أبـاكم واحـد. كلكـم «يف خطبـة الـوداع:  -صلى اهللا عليه وسـلم- ـَحمَّدمُ 

. (8)»آلدم، وآدم مــــن تــــراب. إن أكــــرمكم عنــــد اهللا أتقــــاكم. لــــيس لعــــريب علــــى أعجمــــي فضــــل إال بــــالتقوى
داخــل تــاريخ النجــاة. إذ يتموضــع القــرآن داخــل خــط الديانــة التوحيديــة، يــرتبط معهــا يف حزمــة روحيــة واحــدة 

ايــة حلقاتــه،  نظــر املســلمون إىل ديــنهم باعتبــاره أحــد التجليــات الكــربى لــوحي نبــوي واحــد يقــع اإلســالم يف 
وخامتها، وهو ما جعل املسلمني ينظرون باحرتام وتبجيل شديدين إىل حلقات النبوة السابقة ومـا أتـت بـه مـن 

، »اآلخــر«ؤمنني مــن كافــة أديــان التوحيــد، هــذا االعــرتاف بـــكتســمية تشــمل املــ  »املســلم««رســاالت دينيــة. فـــ
قولـوا آمنـا بـاهللا ومـا أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إىل إبـراهيم ﴿واالشرتاك معه يف وحي واحـد سيؤسـس للتسـامح الـديين 

ـم ال نفـرق بـني أحـد  وإمساعيل وإسحاق ويعقـوب واألسـباط ومـا أويت موسـى وعيسـى ومـا أويت النبيـون مـن ر
  ).136(البقرة: ﴾له مسلمون منهم وحنن

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والنصـارى والصـابئني مـن ﴿يف أكثر مـن مـوطن  اتوذكر القرآن أهل الديان
م وال خوف عليهم وال هـم حيزنـون )،  62(البقرة: ﴾آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجرهم عند ر

ابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بيـنهم يـوم إن الذين آمنوا والذين هادوا والص﴿كما ذكر 
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). فقـد نـّوه القـرآن، هنـا، إىل سـتة فئـات مـن أهـل العقائـد، 17(احلج: ﴾القيامة إن اهللا علـى كـل شـيء شـهيد
أجــاز اشــتماهلم يف االجتمــاع اإلســالمي، مــع تفــويض أمــرهم إىل اهللا يــوم القيامــة. فكــان االجتمــاع السياســي 

مي نــوع مــن اجتمــاع حضــاري، قــائم علــى طواعيــة األفــراد واجلماعــات يف االنتظــام يف هــذا االجتمــاع، اإلســال
بصـــرف النظـــر عـــن أصـــوله اإلثنيـــة والدينيـــة والفكريـــة، الـــذي يتضـــمن حـــدوداً جيـــب احرتامهـــا يف ظـــل العـــيش 

  املشرتك.
وحــدة االنتمــاء اإلنســاين  فالرؤيــة القرآنيــة لآلخــر تتحــّدد يف التصــور الــديين اإلســالمي العــام علــى أســاس

والعقائدي من جهة، وعلى قاعـدة التمـايز واالخـتالف الـديين والعرقـي واأللسـين واالجتمـاعي مـن جهـة ثانيـة. 
وهــو إذ يؤكــد علــى هــذا املبــدأ، فإنــه يــدعو إىل التواصــل والتعــارف، بكــل مــا يفرتضــه ذلــك مــن نبــذ التعصــب، 

ات علـى نبـذ اإلكـراه يف الـدين، مبـا يتضـمنه مـن حريـة االعتقـاد . وشـددت الكثـري مـن اآليـ)9(وإرادة إلغاء الغـري
)، وطالـب القـرآن اعتمـاد لغـة احلـوار مـع أهـل 256(البقـرة: ﴾ال إكراه يف الدين قد تبـني الرشـد مـن الغي..﴿

(العنكبـوت: ﴾وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسـن إال الـذين ظلمـوا منهم..﴿الكتاب، ونبذ اإلكراه 
(الكهــف: ﴾وقــل احلــق مــن ربكــم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء فليكفر..﴿تــرك هلــم حــق اختــاذ القــرار ). و 46
أفأنـت تكـره النـاس حـىت يكونـوا «، »وما على الرسـول إال الـبالغ املبـني«). وخاطب القرآن النيب بالقول: 29

  .»ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن«و »مؤمنني
م مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ﴿د خص القرآن املسيحية بتعاطف خاص وق .. ولتجدن أقر

م ال يستكربون )، ومـنح املسـيح ميـزة غايـة يف األمهيـة، إذ 82(املائدة: ﴾ ذلك بأن منهم قسيسني ورهباناً وأ
)، 254(البقرة: ﴾روح القـــدس.... وآتينـــا عيســـى ابـــن مـــرمي البينـــات وأيـــدناه بـــ﴿جعلـــه مؤيـــداً بـــالروح القـــدس 

)، ومـا 171(النسـاء: ﴾.. إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمتـه ألقاهـا إىل مـرمي وروح منه..﴿وأيضاً 
  ).75(املائدة: ﴾..إال رسول قد خلت من قبله الرسل..﴿املسيح 

مـني يف دار اإلســالم، وبعـد الفــتح، وقيـام الدولــة اإلسـالمية، عامــل املسـلمون أصــحاب أهـل الكتــاب املقي
باعتبــارهم أهــل ذمــة، وحــدِّدت أحكــام أهــل الذمــة كمــا صــاغها الفقهــاء املســلمون حقــوق الدولــة علــى أهــل 
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الكتاب باعتبارهم مجاعة منهـا، وحقـوقهم علـى الدولـة باعتبارهـا دولـتهم. غـدا املسـيحيون مبقتضـى هـذا العقـد 
م. ويسري هذا ا لعقـد علـى األبنـاء واألحفـاد مـا مل يفسـخوه، وال حيـق يف ذمة املسلمني، أي يف عهدهم وأما

. ومبقتضــى هــذا (10)للمســلمني فســخه. وإذا فســخه ذمــي فــال تقــع مســؤولية علــى طائفتــه بــل عليــه شخصــياً 
هلــم مــا لنــا وعلــيهم مــا «العقــد يصــبح الــذمي مواطنــاً يف دار اإلســالم، وينطبــق عليــه منطــوق احلــديث النبــوي: 

م علــى أرض اإلســالم، مــن الســكان األصــليني، جــزءاً مــن األمــة، ألنــه جــزء مــن دار ، حيــث يُعتــرب املقــي»علينــا
اإلسالم، أما إذا كان طارئـاً فـإن عقـد الذمـة يعتـرب جنسـية لـه حتّولـه إىل عضـو يف اجلماعـة السياسـية اإلسـالمية 

كاملســــلم   . وميكــــن للــــذمي تبعــــاً لــــذلك، إذا تــــوفرت فيــــه األهليــــة، أن يتحمــــل مســــؤوليات عامــــة(11)املوجــــودة
باستثناء ما يتعلق بشؤون اخلالفة واإلمامة وقيـادة اجلهـاد. ويـدفع الـذمي مبوجـب عقـد الذمـة جزيـة، وهـو مبلـغ 
يتفـــــق عليــــــه يف العقــــــد، يدفعــــــه األفـــــراد، باســــــتثناء النســــــاء واألطفــــــال، والرقيـــــق، والرهبــــــان، والعميــــــان، وغــــــري 

  .(12)القادرين
صــهر االختالفــات والتنوعــات داخلــه، بــل أفســح هلــذا التنــوع فلــم يــؤِد االجتمــاع السياســي اإلســالمي إىل 

مساحة للتعبـري عـن نفسـه، هلـذا نـرى أن قيـود االجتمـاع السياسـي هـذه علـى أهـل الذمـة، مل متنـع النصـرانية يف 
العصــر العباســي مــن أن يكــون هلــا مــن القــوة والنشــاط مــا ميّكنهــا مــن فــتح مراكــز تبشــري هلــا يف اهلنــد والصــني، 

إن مــا مييــز مملكــة «. ويصــف ميتــز حــال التعــايش الــديين يف دار اإلســالم بقولــه: )13(ن دار اإلســالمانطالقــاً مــ
اإلســالم عــن النصــرانية يف القــرون الوســطى، أن األوىل يســكنها عــدد كبــري مــن معتنقــي األديــان األخــرى غــري 

ـا خارجـة عـن سـلطان   اإلسالمية. وليست كذلك الثانية، وأن الكنائس والبيع ظلت يف اململكة اإلسـالمية كأ
ا ال تكون جزءاً من اململكة اإلسالمية. معتمدة على العهود، وما كسبته مـن حقـوق، وقضـت  احلكومة، وكأ
الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى جبانب املسلمني، فأعـان ذلـك علـى خلـق جـو مـن التسـامح مل تعرفـه أوربـا 

سيما يف العصر العباسي حركة اليهود والنصارى قد اتسـعت . وهو ما جعلنا نرى وال )14(»يف القرون الوسطى
م  بسبب كثرة االتصـال التجـاري والعلمـي واحلـريب. واملسـلمون، يف كثـري مـن مـواقفهم، يعـدلون بيـنهم، ويقربـو
إليهم، حىت لقد عفوا عن املال الذي يرتكه النصراين من غري وارث، ويـردوه إىل أهـل ملتـه، فقـد أصـدر اخلليفـة 
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ذا املضمون، استناداً على فتـوى قاضـي مدينـة السـالم، ويف أوائـل القـرن الرابـع اهلجـري/ العاشـر املعتض د أمراً 
املــيالدي، كــان يف بغــداد وحــدها حنــو مخســني ألفــاً مــن النصــارى، ويــذكر املقدســي أنــه كــان يف الشــام، أكثــر 

ـــذا اإلقلـــيم مـــن اليهـــود، وأكثـــر األطبـــ اء والكتبـــة النصـــارى، حـــىت أن بعـــض الصـــباغني والصـــيارفة، والـــدباغني 
  .)15(الفقهاء أفتوا جبواز توزير أهل الذمة

ة، فاجلـــاحظ، املمثـــل األبـــرز للثقافـــة يـــهـــذا التســـامح، واالعـــرتاف بـــاآلخر، انعكـــس علـــى لغـــة الثقافـــة العامل
 العربيــة اإلســالمية، يعــرتف مبهــارات النصــارى، الــيت أســعفتهم مــن التقــرب مــن أصــحاب الســلطة، مثــل الطــب

إذ ال جنـد اليهـودي إال صـباغاً، أو «والكتابة واملاليـة، يف حـني يشـهد علـى أن اليهـود بـرزوا يف جمـاالت احلـرف 
. كمــا يالحــظ ارتفــاع مكانــة النصــارى يف االجتمــاع اإلســالمي، )16(»دباغــاً، أو حجامــاً، أو قصــاباً، أو ســقاياً 

ات، وضـــربوا بالصـــواجلة، وحتـــدقوا باملـــدبىن، ولبســـوا الـــربازين الشـــهرية، واخليـــل العتـــاق، واختـــذوا اجلونـــ«فاختـــذوا 
  .)17(»امللحم (احلرير)، واملطبقة، واختذوا الشاكرية، وتسموا باحلسن واحلسني والعباس وعلي

وتعرض اجلاحظ يف كتاب احليوان بتسامح واضح للثقافات املختلفة: عربية، ويونانيـة، وفارسـية، وهنديـة، 
أمــا عــن الطريقــة الــيت نظــم فيهــا  .)18(وإســالمية، ومانويــة، وزرادشــتية، ودهريــةولألديــان مــن يهوديــة ونصــرانية، 

املسلمون عالقتهم، فقد تأثرت باملفاهيم القرآنية، والفقهية، وبالوضع التارخيي الذي خضعت له عالقة الدولة 
بتــوازن القــوى،  اإلســالمية مــع دول اجلــوار، مــع عــدة عوامــل تــداخلت فيهــا لغــة املصــاحل واملنــافع بقــانون الغلبــة

فضــــًال عــــن املفهــــوم الــــديين، والــــدعوة الدينيــــة، دون أن ننســــى تــــأثري قاعــــدة التعــــايش مــــع االخــــتالف الــــديين، 
  واحلضاري، يف الداخل، على طريقة نظر املسلمني لالختالف الديين، والثقايف الذي يعرتضهم يف اخلارج.

آخـر األنبيـاء، ورسـالته آخـر الرسـاالت وأمتـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- فقد اعترب الدين اإلسالمي حممـداً 
املؤمنة آخر األمم. إنه مبعـوث للنـاس كافـة، كمـا يف القـرآن واحلـديث، والعـامل كلـه جمـال لدعوتـه، وبالتـايل فـإن 

بينمـا النـاس كافـة هـم أمـة  »شـهداء علـى النـاس«املسلمني األوائل الذين محلوا دعوة النـيب، فهـم أمـة اإلجابـة، 
علـى النـاس.  »شـهداء«مة اإلجابة ُتسأل عن مـدى إخالصـها يف نشـر الـدعوة، باعتبـار أفرادهـا الدعوة، وأن أ
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عــــن األنبيــــاء  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم- ويعــــود هــــذا التأكيــــد علــــى عامليــــة رســــالة النــــيب، إىل متيــــز النــــيب حممــــد
  .)19(السابقني، الذين كانوا يبعثون إىل أقوامهم خاصة، بينما بُعث هو إىل الناس كافة

وهلــذا كــان الرحالــة، واملثقــف العــريب اإلســالمي يف العصــر الوســيط، يف جوالتــه يف أوربــا، ينظــر إىل وجــود 
أحـــد العالمــات اإلجيابيـــة، ميزوهـــا عــن املنـــاطق األوربيـــة األخـــرى،   بوصـــفها املســيحية يف هـــذه املنطقـــة أو تلــك

  ، وفضلوها عليها.»ةاجملوسي«كالصقالبة، والنورمان، اليت ال تزال على ديانتها الوثنية 
يف جتـــربتني مـــع املســـيحية، خـــارج حمـــيطهم  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- ولقـــد مـــر املســـلمون يف حيـــاة النـــيب

  الداخلي، وكان هلم موقف ذو داللة من املسيحية، فضلوها على األديان الوثنية.
ــدت يف موقــف املســلمني يف زمــن النــيب، مــن احلــرب الــيت قامــت بــني فــارس وبيزنطــة،  التجربــة األوىل جتسَّ

، »اجملــوس«أصــحاب الكتــاب، علــى الفــرس  »الــروم«م، فــأظهر املســلمون تعــاطفهم مــع 629وذلــك يف عــام 
يف أدىن األرض وهــم مــن  .غلبــت الــروم .مل﴿أبينمــا وقفــت قــريش بعواطفهــا مــع الفــرس، ونزلــت اآليــة القرآنيــة 

نتصـار الـروم علـى فـارس بالنهايـة، وهـو ). الـيت أنبـأت با4-1(الروم: ﴾يف بضع سنني.. .بعد غلبهم سيغلبون
ملـا نـزل أول سـورة الـروم، اختـذ املؤمنـون ذلـك اليـوم «ما أثار فرح املسـلمني، فـريوى عـن سـيار بـن مكرمـة قولـه: 

ـم أهـل كتـاب، وتصـديق بالبعـث . ويـروى )12(»شبه عيد، وكان املشركون حيبون أن ال تغلـب الـروم فارسـاً، أل
ومشـركي العـرب، والتقـت الـروم  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-التقينـا مـع رسـول اهللا «عن أيب سـعيد اخلـدري قولـه: 

وفــارس، فنصــرنا اهللا علــى املشــركني العــرب، ونصــر اهللا أهــل الكتــاب علــى اجملــوس، ففرحنــا بنصــر أهــل الكتــاب 
  .)22(»على اجملوس

حلبشــة، هربــاً مــن أمــا التجربــة األخــرى، فهــي تتعلــق بالتجــاء املســلمني إىل النجاشــي املســيحي، صــاحب ا
ا ملكـاً ال يُظلـم عنـده أحـد، وهـي «اضطهاد قريش. فقال النيب ألصحابه:  لو خرجتم إىل أرض احلبشة فإن 

  .(23)»أرض صدق، حىت جيعل اهللا لكم خمرجاً مما أنتم
هذه التجربة تظهر تفضيل النيب، النجاشي املسيحي، على كفار قريش، من جهة، وتفضيله للنجاشي، 

  صاحب االعتقاد املسيحي الصحيح الذي يطابق إميانه اإلميان اإلسالمي، على إميان البطارقة. مرة أخرى،



  206

ولقد الحظ اجلاحظ يف سياق رده على النصارى، الذين كـانوا عنصـراً مـن االجتمـاع اإلسـالمي، وديـنهم 
م  م أحب إىل (عامة) املسلمني من اجملوس واليهود، وأقـر مـودة وأقـل غائلـة. معلـًال جزءاً من ثقافة اجملتمع، أ

 -صــلى اهللا عليــه وســلم-مــن مبعــث النــيب «ذلــك برتكيــزه علــى اجلانــب السياســي، وذلــك لبعــد ديــار النصــارى 
ومهـــاجره، ال يتكلفـــون صـــنعاً وال يثـــريون كثـــرياً، وال جيمعـــون علـــى حـــرب. فكـــان هـــذا أول أســـباب مـــا غّلـــظ 

ملـوك العـرب مـن كـان نصـرانياً... ونصـرانية النعمـان أن مـن «كمـا   »القلوب على اليهـود ولينهـا علـى النصـارى
  . (24)»وملوك غسان مشهورة يف العرب... وأن العرب كانت النصرانية فيها فاشية عليها غالبة إال مضر

  معيار الحضارة والعمران
، وهـــو يف خـــراإلســـالمية علـــى اآل-مل يكـــن املعيـــار الـــديين، هـــو العامـــل الوحيـــد يف حكـــم الثقافـــة العربيـــة

فتاحـــه علـــى االعـــرتاف بـــاآلخر، مســـح بتغذيـــة الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية مبقـــاييس أخـــرى إىل جانـــب املقيـــاس ان
  الديين للحكم على األمم مبدى مسامهتها يف جماالت أخرى، كمجال العمران، واحلضارة.

عــــدد فــــالنص الــــديين، وبعــــض االجتاهــــات الفكريــــة اإلســــالمية، وواقــــع االجتمــــاع السياســــي اإلســــالمي املت
اهلويات يف إطار الوحدة اجلامعة، أنتجت ثقافة عقالنية واقعية، جتادل اآلخر، وحتاوره، بدًال من أن تلغيه. ممـا 
جعل الرؤية لآلخر تتخذ معايري أخرى ال تقتصر علـى املعيـار الـديين وحـده. فعلـى الـرغم مـن الشـعور بـالتفوق 

ية، فــإن واقــع االحتكــاك بــاآلخر الــداخلي، والتعدديــة الــديين واحلضــاري، مــع اإلقــرار مبســاواة الكائنــات البشــر 
الثقافــــة والدينيــــة يف داخــــل دار اإلســــالم، جعــــل املثقــــف املســــلم يضــــفي بعــــض النســــبية علــــى أحكامــــه جتــــاه 

. بدأ هذا مع املختلفـني معـه يف الـداخل، وانتهـى بـه إىل املختلفـني معـه يف اخلـارج. إذ إن التوصـيف (25)اآلخر
ـــا متـــثالت العـــرب واملســـلمني لـــبعض املســـافات اآلخر  يـــة (الداخليـــة) ســـاعد علـــى فهـــم النســـبية الـــيت اتصـــفت 

لآلخــــر اخلــــارجي، الــــيت تعــــين تفتحــــاً يتجــــاوز إطالقيــــة املعــــايري، كانــــت حمصــــلة ثقافيــــة لتعدديــــة اجملتمــــع العــــريب 
يــة كانــت أو اإلســالمي، يف عصــره الــذهيب، واملبــدأ األساســي الــذي قامــت عليــه نســبية النظــرة إىل اآلخــر، داخل

  .(26)خارجية، هو أن اخلصال واملساوئ موزعة على األمم، ال ختلو منها أمة، مبا فيها أمة العرب املسلمني
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ــا أممــ ــا، ومل  اً وشــعوب اإذ ضــمت مملكــة اإلســالم يف جنبا خمتلفــة، كــان لكــل منهــا مزايــا وصــفات ُعرفــت 
رة اإلسالم فقـط، بـل أدركـوا وانتبهـوا إىل الفـروق يلتفت الكتاب العرب لدراسة مميزات األمم األخرى خارج دائ

الداخلية، داخل مملكة اإلسالم وأعطوا لكل أمة، وأحياناً لكل بلـد مسـة خاصـة تتسـم بـه، ومتيـزه عـن غـريه مـن 
أمــم اإلســالم الــيت تشــرتك معهــا بالــدين والثقافــة العامــة. ويف مقابــل ذلــك أدركــوا، وأعطــوا لكــل األمــم املعروفــة 

مملكة اإلسـالم، مزايـا خاصـة متيزهـا عـن غريهـا، ومل يقتصـر هـذا علـى مسـتوى السـمات النفسـية لديهم، خارج 
والعمراين، والتقصي عمـا تشـتهر  ،العامة، بل على دور كل منها يف إتقان جانب من جوانب التقدم احلضاري

  ا من زراعات، وحيوانات، وحبار وعجائب، وغرائب.
ـا دفعـت يف فإذا كانـت الفتوحـات اإلسـالمية قـد  أدخلـت املـدن املفتوحـة يف التـاريخ العـام اإلسـالمي، فإ

فيــذكر املســعودي، أن عمــر بــن  وقــت مبكــر إىل ظهــور اهتمــام مبعرفــة تلــك البلــدان، بطريقــة إثنوغرافيــة جنينيــة.
اخلطــاب (اخلليفــة الثــاين)، الــذي قامــت يف عهــده أكثــر الفتوحــات، قــد كتــب إىل حكــيم مــن حكمــاء ذلــك 

ايطل «العصر ، »ب منه وصف تلـك املـدن املفتوحـة، وأهويتهـا ومسـاكها، ومـا تـؤثره الـرتب واألهويـة يف سـكا
أورد فيهــا، يف مجلــة مــا أورد، تقريــراً شــبه إثنــوغرايف ُيظهــر فيــه تــأثري البيئــة «فأجابــه ذلــك احلكــيم إجابــة مســهبة 

م فُسـُحب وآكـام، وريـح وغمـام، أمـا الشـا«على أجساد سكان البلدان املختلفة، وطبـائعهم النفسـية. فيقـول: 
ــا حتّســن اجلســم،  وَغــَدق ورُكــام، ترطــب األجســام وتبّلــد األحــالم، وتصــفي األلــوان، وال ســيما أرض محــص فإ
وتصفي اللـون، وتبلـد الفهـم، وتنـزح غـوره، وجتفـي الطبـع، وتُـذهب مبـاء القرحيـة، وتنصـب العقـول... أمـا أرض 

ـا مصر فأرض َقوراء غوراء.. ُحتمد بفضل ني لها، وذمُّها أكثـر مـن محـدها، هواؤهـا راكـد، وحرهـا زائـد.. غـري أ
  .(27)تسمن األبدان، وتسّود األبشار وتنمو منها األعمار

وأطلقوا على كل إقليم من أقاليم اخلالفة، صـفة خاصـة، فاشـتهر عنـدهم اليمـانيون بالعشـق، واحلجـازيون 
  .(28)وأهل مرو بالبخل بالدَّل، والعراقيون بالظرف، وأهل السند بالصريفة،

ومل ينسوا يف تقصيهم عن (فضائل) األقاليم، البحث عن (املثالب)، إذ كان يف أخالق الناس، أو البيئـة، 
. كمـــا أن حبـــثهم عـــن خصـــائص األقـــاليم يف داخـــل دار اإلســـالم رّكـــزوا علـــى  (30)ةواألنـــواع احليوانيـــة والنباتيـــ
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أو ما مسوه بالعجائب، فنحن نطالع عند املقدسي، صاحب كتاب  الظواهر اخلارقة للعادة، أو غري االعتيادية،
، شـــأنه يف ذلـــك شـــأن غـــريه مـــن اجلغـــرافيني وأصـــحاب الـــرحالت، عـــن »أحســـن التقاســـيم يف معرفـــة األقـــاليم«

فمــن عجائــب نيســابور جبــل ترابــه أســود مثــل األنقــاس بــه يكتبــون «، »عجائــب األقــاليم والبلــدان«الكثــري مــن 
ي طل، ونيسابور يقطعون منها امللح، كما يقطع احلجر، وبه شجر هلـا مثـر إذا شـق خـرج منـه الرسائل، وجبال 

أبـو قلمـون يف إقلـيم املغـرب، وهـي دابـة حتتـك «، ويتحـدث عـن وجـود مـا يسـميه (35)»حيوان لـه أجنحـة طـري
رمــان ، ومصـر فيــه عجائــب اهل(31)»حبجـارة علــى شــط البحـر، فيقــع منهــا وبـر بلــون الــذهب ينسـج منــه الثيــاب

منــارة اإلســكندرية، وبعــض الفاكهــة النــادرة العجيبــة، كتفــاح لبنــان. ففــي ذكــر تلــك  ن، وال ينســو (32)(األهــرام)
العجائــب تــذكري خبصــائص ذلــك اإلقلــيم، وبقــدرة اخلــالق علــى اخللــق، فاملقدســي بعــد ذكــره ملظــاهر العجيــب 

أفلــم ﴿، ﴾قــل ســريوا يف األرض﴿: وجــب أن ننهــي ذلــك إىل كافــة املســلمني أال تــرى إىل قولــه تعــاىل«يقــول: 
  .(33)»، وفيما نذكر عربة ملن اعترب وفوائد ملن سافر﴾يسريوا يف األرض فينظروا

ينســوا أن يــذكروا املســاوئ إىل جانــب الفضــائل، فيقــول ابــن الفقيــه  ويف جانــب تلــك املزايــا والعجائــب، مل
  .(34)»وحبوب الزنج، وطحال البحرين محى خيرب، وطواعني الشام، ودماميل اجلزيرة،«بأن الناس يقولون 

ـتم بكـل إقلـيم علـى  وإىل جانب كتب اجلغرافية العامة اليت اهتمت بدراسة األقاليم كافـة، ظهـرت كتـب 
مصــر «حــدة، وتركــز علــى خصــائص هــذا اإلقلــيم ضــمن الوحــدة العامــة لــدار اإلســالم، مثــل كتــاب ابــن زواق 

الـيت تتعلـق مبصـر، وكتـاب عبـد اهللا بـن عبـد احلكـيم املصـري  يبدأه بـذكر اآليـات واألحاديـث يالذ »وفضائلها
هـــــ)، عــــن 444، وكتــــاب الربعــــي (ت »خطــــط املقريــــزي«، وكتــــاب املقريــــزي »تــــاريخ مصــــر«هـــــ) 214(ت 

. كمـا ظهـرت بعـض املؤلفـات الـيت أفـردت اهتمامهـا بفضـائل مدينـة معينـة، إلبـراز (فضـائلها) »فضائل الشام«
ألخـر، وذلـك إلظهـار مـدى مسـامهتها، ومـدى مـا تسـتحوذ عليـه مـن رمـوز ومعـاٍن ومتيزها عن البلـدان واملـدن ا

  .(35)ترتبط بالرأمسال الرمزي العام لألمة
وميكننا أن منيز يف التاريخ البلداين، منطني أساسيني، مها منـط التـاريخ الـذي يغلـب عليـه االهتمـام بالتـاريخ 

-588البــن العــدمي ( »بغيــة الطلــب يف تــاريخ حلــب« الفضــائلي، وميكــن أن جنــد مثــاًال علــى الــنمط األول يف
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لـألزدي (ت  »تاريخ املوصـل«هـ) وكتاب 280ألمحد بن أيب طاهر طيفور ( »تاريخ بغداد«هـ) وكتاب 660
هــــ). أمـــا مـــدونات الـــنمط الثـــاين فتمثـــل التـــاريخ الفضـــائلي للمدينـــة عمومـــاً وللمـــدن اإلســـالمية (مكـــة، 334

ط طبيعتها بوظيفتها اليت تتمثل يف متكـني القـارئ مـن االطـالع علـى الفضـائل املدينة، القدس) خصوصاً. وترتب
. ومتتلــئ هــذه املصــنفات باخلــارق، حيــث متتــزج فيــه حــوادث (36)القدســية للمدينــة، ومــا يــرتبط بــه مــن تــاريخ

العربيـة الزمان باألبدي، باخلارق املقدس. حيث يتحول املؤلف الفضائلي إىل أنثربولوجي ديين مبكر يف الثقافة 
  . (37)اإلسالمية

املسلمني يف النظـر علـى خصـائص الشـعوب، واألقـاليم، واملـدن يف دار -فقد اعتمد منهج املثقفني العرب
اإلسالم، على قاعدة أساسية، فهناك إميان عميق بوحدة اجلماعة اإلسالمية، الـذي ال يغمـط أو حيجـب، بـل 

ا، وشـــع ا، وأقاليمهـــا، فهنـــاك وحـــدة تقـــوم علـــى التنـــوع، يقـــوم علـــى تنـــوع اخلصـــائص، والفروقـــات بـــني مـــد و
  والتكامل بني هذه التنوعات اليت تغين الوحدة.

وهـــو نفـــس املـــنهج الـــذي طبقـــوه علـــى رؤيـــتهم لوحـــدة اجلـــنس البشـــري القائمـــة علـــى الفـــروق، والتنـــوع، 
ضـيع الـيت ذكرناهـا، وكما اختلفت هـذه املوا«والتكامل. وقد صور لنا هذا النهج بصورة رائعة ابن رسته بقوله: 

وصار لكل موضع منها خاصـية ليسـت لغـريه، فكـذلك كـل مدينـة مـن املـدن، وكـل موضـوع مـن املواضـيع الـيت 
نـــذكرها. وهلـــا وألهلهـــا خاصـــية وطبيعـــة يف اخـــتالف صـــور النـــاس. ومـــا يكـــون بينهـــا مـــن احليوانـــات والنبـــات 

الق، وســائر األشــياء الــيت لــيس لغريهــا مــن املــدن. واملعــادن، واحلــر والــربد وامليــاه والعيــون والســنن والــدين واألخــ
وذلــــك ظــــاهر موجــــود يف املواضــــع واألبصــــار، حــــىت أنــــه ليوجــــد االخــــتالف يف املواضــــع القريبــــة بعضــــها مــــن 

  .(38)»بعض
، نفسـها القاعـدة املنهجيـة يف ضوءاملسلمون إىل اآلخر يف احلضارات، واألمم األخرى، -وقد نظر العرب

خــتالف، املمــزوج حبــس التفــوق، دون نســيان التكامــل ومســامهة األمــم األخــرى يف مــع توســيع يف جمــاالت اال
دون أن  »كلكـم آلدم، وآدم مـن تـراب«جماالت احلضارة والعمران، واإلميان باألصل املشرتك للجنس البشري 

  نغفل حدود معرفته بالعامل.
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ل املـدن، والبلـدان، الداخلـة لقد نبغ الباحثون العرب يف تأليف املصنفات عـن خصـائص األقـاليم، وفضـائ
يف دار اإلســـالم، وهـــو مـــا يســـر علـــيهم تطبيـــق نفـــس مـــنهج التصـــنيف، بتســـاهل أكثـــر، علـــى تصـــنيف موقـــع 
احلضــارات األخــرى، فنقلــوا مــنهجهم الــذي طبقــوه علــى الــداخل، علــى مــا درســوه مــن حضــارات يف اخلــارج، 

كذلك قبلوا االختالف مـع اخلـارج، ومل ينظـروا وكما قبلوا االختالف بني ظهرانيهم برحابة صدر، دون عداوة،  
خريــة يف الــداخل، ســاعدهم إليــه كقاعــدة للعــداوة بــل علــى التكامــل احلضــاري. فالتصــنيف لــبعض جوانــب اآل

ــــا الــــيت طبقوهــــا علــــى اآلخــــر  علــــى ترســــيخ مفهــــوم النســــبية احلضــــارية، والثقافيــــة. فســــحبوا منطــــق النســــبية ذا
رقيـــة، أو عمرانيـــة. واملبـــدأ األساســـي الـــذي قامـــت عليـــه نســـبية النظـــرة إىل الـــداخلي، أكـــان طائفـــة دينيـــة، أو ع

، فضــًال عــن ذلــك (44)اآلخــر، داخليــة كانــت أم خارجيــة، هــو أن الفضــائل واملثالــب موزعــة علــى األمــم كافــة
  أعطوا لكل حضارة دوراً مميزاً يف جمال العمران.

تهم يف العمــران، ومــنهم مــن يقصــره علــى بعــض املــؤلفني يركــزون علــى التفــاوت بــني األمــم، حســب مســامه
وإمنا األمم املذكورة من مجيع الناس أربع: العـرب، والفـرس، «أربعة أمم فحسب، يقول ضياء الدين بن األثري: 

م أهل حرفة »واهلند، والروم، والباقون مهج   .(39)دون أن ينسى ذكر أهل الصني بأ
يوسع الدائرة مع احتفاظه مبفهوم طبقات األمم ) قاضي طليطلة، فإنه 1070أما صاعد األندلسي (ت 

ـا امسـه. « ووجدنا هذه األمم على كثرة فرقهم وختالف مذاهبهم طبقتني: فطبقة عنيت بـالعلم عنايـة تسـتحق 
أمــا الطبقــة الــيت عنيــت بــالعلوم فثمانيــة: أمــم اهلنــد، والفــرس، والكلــدانيون، والعربانيــون واليونــانيون والــروم وأهــل 

ــم صـــرفوا مصــر، والعــرب . أمـــا الطبقــة الــيت عنيـــت بــالعلوم فهـــي صــفوة اهللا مــن خلقـــه، وخنبتــه مــن عبـــاده، أل
عنــايتهم إىل نيــل فضــائل الــنفس الناطقــة الصــانعة لنــوع اإلنســان املقومــة لطبعــه، فأمــا ســائر هــذه الطبقــة الــيت مل 

م أمجعني مشرتكون فيما ذكرنـا تعن بالعلوم، وأنسبهم هم الصني والرتك، فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس، أل
م مل يستعملوا أفكارهم يف احلكمة، وال راضوا أنفسهم بتعلم الفلسفة   .(40)»من أ

ــــا ال تعــــري االنتبــــاه إىل االخــــتالف الــــديين، وال تعطيــــه أي دور، وتقتصــــر  نالحــــظ يف هــــذه األحكــــام أ
يف مظاهرهــــا الكــــربى: العلــــم أحكامهــــا علــــى مــــدى مســــامهة تلــــك احلضــــارات يف جمــــال العمــــران، وال ســــيما 



  211

اإلســــالمية يف غمطــــه لــــدور الصــــني -والفلســــفة. ومل يتفــــق صــــاعد األنــــدلس مــــع أغلــــب ممثلــــي الثقافــــة العربيــــة
  احلضاري.

اإلسـالمية -يلخص اجلاحظ، والتوحيدي، يف أحكامهما النسبية عـن احلضـارة، وجهـة نظـر الثقافـة العربيـة
ال العمــران، حبيــث وزعــا خصــائص احلضــارة واإلبــداع والكفــاءة الوســيطة، فقــد خصَّــا كــل أمــة بــدور مميــز يف جمــ

احلضاريتني على األمم املختلفة البـارزة يف التـاريخ الوسـيط، وقـد كثـف اجلـاحظ هـذه الرؤيـة يف نـص طويـل مـن 
م قـــد برعـــوا يف «رســـائله يقـــول فيـــه:  مث اعلـــم، بعـــد هـــذا كلـــه أن كـــل أمـــة وقـــرن، وكـــل جيـــل وبـــين أب وجـــد
وا النـاس يف البيـان أو فـاقوهم يف اآلداب، ويف تأسـيس امللـك، ويف البصـر بـاحلرب، فإنـك ال الصناعات، وفضل

جتـــدهم يف الغايـــة ويف أقصـــى النهايـــة، إال أن يكـــون اهللا قـــد ســـخَّرهم لـــذلك املعـــىن باألســـباب، وقصـــرهم عليـــه 
روع احلضارة، فـإذا أرادت . فكل أمة تتقن فرعاً من ف(41)»بالعلل اليت تقابل تلك األمور، وتصلح تلك املعاين

ألن مــن كــان مقسَّــم اهلــوى، مشــرتَك الــرأي، ومتشــعب «أن حتــيط بكــل تلــك الفــروع ضــاعت جهودهــا ســدى 
الـــنفس، غـــري مـــوّفر علـــى ذلـــك الشـــيء وال مهيـــأ لـــه، مل حيـــذق مـــن تلـــك األشـــياء شـــيئاً بأســـره، ومل يبلـــغ فيـــه 

  .(42)»غايته
كالصـــني يف الصـــناعات واليونـــان يف «حـــد مـــن العمـــران مث يشـــري إىل احلضـــارات الـــيت برعـــت يف جانـــب وا

، ألن (43)»احلكم واآلداب، والعرب فيما حنن ذاكرون يف موضعه، وآل ساسان يف امللك، واألتـراك يف احلـرب
األمــة ال تســتطيع اإلبــداع يف كــل اجملــاالت، فــال بــد هلــا كــي جتــد دورهــا، مــن أن تكــرس جهودهــا علــى جانــب 

أال تــرى أن اليونــانيني الــذين نظــروا يف العلــل، مل «بــه إىل جمــال اإلتقــان. فيقــول  واحــد، كــي تســتطيع أن تصــل
يكونوا جتاراً، وال صناعاً بأكفهم، وال أصحاب زرع وال فالحة وبناء غرس، وال أصـحاب مجـع ومنـع.. فنظـروا 

ت واألدوات، فارغـــة (غـــري مبلبلـــة)، حـــىت اســـتخرجوا اآلال احـــني نظـــروا بـــالنفس جمتمعـــة، وقـــوة وافـــرة، وأذهانـــ
واملالهــي الــيت تكــون مجاعــاً للــنفس، وراحــة بعــد الكــد.. فصــنعوا مــن املرافــق، وصــاغوا املنــافع كالقرصــطونات 
ــــا (علــــم  ــــة الســــاعات، وكالكوني ــــاس النجــــوم)، وآل ــــات، واإلســــطرالبات (مقي (علــــم األثقــــال واألوزان)، والقّبان

مري واملعـازف، وكالطـب واحلسـاب، واهلندسـة، والكـون، النجارين بالزوايا)، وكالشيزان، والربكار، وكأصناف املزا
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وآالت احلــــرب كاجملــــانيق... وكــــانوا أصــــحاب حكمــــة، ومل يكونــــوا فعلــــه، يصــــورون اآلالت، وخيرطــــون األداة، 
ا... ُثل وال ُحيسنون العمل 

ُ
  .»ويصوغون امل

العجيبــة، وأصــحاب فأمــا ســكان الصــني فهــم أصــحاب السَّــبك والصــباغة، واإلفــراغ واإلذابــة، واألصــباغ «
  ». املخرط، والنحت، والتصاوير، والنسخ واخلط، ورفق الكف يف كل شيء يقولونه ويعانونه...

ـاراً وال صـناعاً، وال أطبـاء وال حسـاباً وال أصـحاب فالحـة فيكونـون مهنـة، « وكذلك العـرب، مل يكونـوا جتُّ
ب مجـع وكسـب، وال أصـحاب احتكـار وال أصحاب زرع خلوفهم من َصفار (الـذل) اجلزيـة، ومل يكونـوا أصـحا

ملا يف أيديهم، وطلـب مـا عنـد غـريهم. وال طلبـوا املعـاش مـن ألسـنة املـوازين، ورؤوس املكاييـل.. أذهـان حـداد، 
ونفــوس منكــرة، فحــني محلــوا حــّدهم ووجهــوا قــواهم لقــول الشــعر وبالغــة املنطــق, وتشــقيق اللغــة, وتصــاريف 

، واالهتـداء بـالنجوم، واالسـتدالل باآلفـاق، وتعـرُّف األنـواء، والبصـر الكالم, وبُعد قيافة األثـر، وحفـظ النسـب
باخليل والسالح وآلة احلرب، واحلفظ لكل مسموع، واالعتبار بكل حمسوس، وإحكام شأن املثالب واملناقب، 
بلغــوا يف ذلــك الغايــة، وحــازوا كــل أمنيــة. وبــبعض هــذه العلــل صــارت نفوســهم أكــرب، ومهمهــم أرفــع مــن مجيــع 

  .(44)»م وأفخر، وأليامهم أحفظ وأذكراألم
فلــم يكــن مههــم غــري الغــزو والغــارة والصــيد وركــوب اخليــل، ومقارعــة األبطــال، وطلــب «أمــا عــن األتــراك 

املغـــــامن، وتـــــدويخ البلـــــدان، وكانـــــت مهمهـــــم إىل ذلـــــك مصـــــروفة، وكانـــــت هلـــــذه املعـــــاين واألســـــباب مســـــتمرة 
م ومقصــــودة... أحكمــــوا ذلــــك األمــــر بأســــره،وأتوا علــــى  م ولــــذ آخــــره، وصــــار ذلــــك هــــو صــــناعتهم وجتــــار

  . (45)»وفخرهم، وحديثهم ومسرهم
عـرايب شـاعراً أوهذا ال يعين، عند اجلاحظ، أن كل يوناين حكيماً، وال كل صيين غاية يف احلذق، وال كل 

  .(46)فائقاً، ولكن هذه األمور يف هؤالء أعمُّ وأكمل، وأمتُّ، وهي فيهم أظهر
فلكــل أمــة فضــائل «م) فيــذهب مبنطــق اجلــاحظ إىل أقصــاه، إذ يشــري 932-هـــ320أمــا التوحيــدي (ت

ورذائــل، ولكــل قــوم حماســن ومســاوئ، ولكــل طائفــة مــن النــاس يف صــناعتها وحلهــا وعقــدها كمــال وتقصــري، 
  .(47)»وهذا يقضي بأن اخلريات والفضائل والشرور والنقائص مفاضلة على مجيع اخللق، مفضوضة بني كلهم
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فللفــــرس السياســــة واآلداب، واحلــــدود «حيــــدي مــــا تتميــــز بــــه مــــن فضــــائل، ومهــــارات بقولــــه: ويــــذكر التو 
والرســــوم، وللــــروم العلــــوم واحلكمــــة، وللهنــــد الفكــــر والرويــــة واخلفــــة (الشــــعوذة)، والســــحر، وللــــرتك الشــــجاعة 

مام واخلطابـــة واإلقـــدام، وللـــزنج الصـــرب والكـــد والفـــرح، وللعـــرب النجـــدة والقـــرى والوفـــاء، والـــبالء، واجلـــود والـــذ
  .(48)»والبيان

ـا األمـة إال علـى العمـوم، وليسـت لكـل واحـد مـن  ويتفق مع اجلاحظ على أن هذه املميزات ال تتصـف 
أفرادهـــا. فـــال ختلـــو الفـــرس مـــن جاهـــل بالسياســـة، وال ختلـــو العـــرب مـــن جبـــان، وكـــذلك اهلنـــد والـــروم والصـــني 

تأكيــد علــى أن األمــم تتســاوى بنقائصــها وفضــائلها، وغــريهم. إال أن التوحيــدي يــذهب باجتــاه أبعــد وذلــك بال
إذا قوبل أهل الفضل والكمال من الروم بأهل الفضل والكمال من الفرس، تالقوا على صراط مستقيم، ومل «فـ

ــّم. وكــذلك إذا قوبــل أهــل  يكــن بيــنهم تفــاوت إال يف مقــادير الفضــل وحــدود الكمــال، وتلــك ال ختــص بــل تُل
ـج واحـد، ومل يقـع بيـنهم تفـاوت النقص والرذيلة من أمة بأ هل النقص واخلساسة من أمة أخرى، تالقوا علـى 

ــذا الكشــف أن األمــم كلهــا تقامســت الفضــائل  إال يف األقــدار واحلــدود، وتلــك ال يلتفــت إليهــا.. فقــد بــات 
ة الرتابيــة، والنقــائص باضــطرار الفطــرة، واختيــار الفكــرة. ومل يكــن بعــد ذلــك إال مــا يتنازعــه النــاس بيــنهم بالنســب

  .(49)»والعادة، والنزاع اهلائج من القوة الشهوانية
ــا، مــع إدراك نــوع مــن التكامليــة بــني جهــود احلضــارات املختلفــة، وتظــل  هنــا النســبية احلضــارية تبلــغ ذرو

يها النظرة الدينية وأحكامها املسـتندة علـى تفاوتـات فاألحكام هنا تستند على جماالت العمران، دون أن تؤثر 
ا اخلاصة، إىل جانب معايري العمران.ال   تقوى واإلميان، وإن بقيت لألحكام الدينية جماال

ا املختلفـة، وهـو  وهذه النسبية احلضـارية، تلتقـي وتفضـي إىل النظـرة التكامليـة لفاعليـات األمـم، وحضـارا
ارســي النســبة، العــريب الف«نــه إ :مــا عــرب عنــه إخــوان الصــفا عنــدما أرادوا تعريــف اإلنســان الكامــل، فقــالوا عنــه

الــدين، احلنفــي املــذهب، العراقــي اآلداب، العــرباين املخــرب، املســيحي املــنهج، الشــامي النســك، اليونــاين العلــوم، 
  .(50)»اهلندي البصرية، الصويف السرية، امللكي األخالق، الرباين الرأي
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وره األكيــد يف التمهيــد ال شــك أن التصــور اإلســالمي املنفــتح علــى اآلخــر، وعلــى االخــتالف، كــان لــه د
اإلســالمية، كمــا كــان لــه تــأثريه يف التأكيــد علــى وحــدة -لبلــورة النســبية احلضــارية التكامليــة، يف الثقافــة العربيــة

  اجلنس البشري، وإرجاع األمم املختلفة إىل أصل واحد، وهو ما عربت عنه الثقافة بوضوح. 
املســلمني إىل اآلخــر، مبــا فيهــا -زت نظــرة العــربلعــل هــذه املعــايري جمتمعــة هــي الــيت قامــت عليهــا، وارتكــ

أوربــا، فهــم مل يقتصــروا علــى املعيــار الــديين علــى حــدة يف أحكــامهم علــى األوربيــني وغــريهم، وال علــى معيــار 
العمران واحلضارة على حدة، أو على التحديات اجلغرافية البيئية، أو على التـأثريات الكوكبيـة، بـل أخـذوا هـذه 

عنــد تفحصــهم ملــا للغــري مــن مميــزات وخصــائص، ومثالــب وفضــائل، دون أن خيفــوا شــعورهم املقــاييس جمتمعــة 
بــالتفوق، وثقــتهم بقــيمهم، ومعــايري ســلوكهم، ومعــانيهم احلضــارية يف العــامل، ودون أن ننســى حنــن تــأثري طبيعــة 

ـــــذا اآلخـــــر، أو ذاك، يف صـــــياغة بعــــض أحكـــــامهم، ويف إثـــــارة انتبـــــاههم علـــــى مســـــ ائل عالقــــتهم السياســـــية 
  وموضوعات دون أخرى.

ـــذه املعـــايري للحكـــم علـــى اآلخـــر، مل جتعلهـــم يرمســـون حـــدوداً ثقافيـــة،  وبكـــل األحـــوال، فـــإن إمســـاكهم 
وحضارية صـارمة تفصـلهم عنـه، كـاليت رمسهـا اإلغريـق والرومـان فيمـا بيـنهم وبـني األغيـار، الـذين أطلقـوا علـيهم 

فرس اآلسيويني، وال حىت اجلرمان األوربيني. يف حني مل يتخذ اسم: الربابرة، ومل يستثنوا من حكمهم هذا ال ال
املســلمني مــن (دار اإلســالم) مبفهومهــا الــديين أو احلضــاري، حــداً فاصــًال بــني احلضــارة والرببريــة وحــىت -العــرب

م هلـذه الشـعوب مقـدار  اية العمران، فقد حدد صور عندما وضعوا بعض الشعوب يف أقصى الشمال، وهو 
ا من جهة، وختيلهم ملدى تأثري البيئة: احلرارة والربودة علـى طبـائعهم. وحـىت عنـدما أطلقـوا معرفتهم و  علمهم 

، ومل يقابلوهـــــا »احلضـــــارة«و »العمـــــران«، فهـــــذه الصـــــفة اختـــــذوها كمفهـــــوم يقابـــــل »الوحشـــــية«علـــــيهم صـــــفة 
ح، موجــود يف القفــر نفســه كمــا يشــري ابــن خلــدون بوضــو  »التــوحش«بكيانــات ثقافيــة ال ميكــن جتاوزهــا، إذ أن 

اإلقلـــيم دوراً علـــى حســـاب -وا ألي نزعـــة عرقيـــة أو مركزيـــة عرقيـــة؛ وأعطـــوا البيئـــةجـــ، ومل يرو )51(والباديـــة العربيـــة
إن البيضان إذا تناسلوا يف بلد السودان سـبعة أبطـن «النزعة العرقية، ولقد استشهد ابن حوقل بقول الكندي: 

م وخلقهـم مـن عادوا يف سحنتهم وبسوادهم، وإذا توالد  السودان يف بلد البيضان سبعة أبطـن عـادوا يف صـور
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، فضــــًال عــــن ذلــــك فــــإن الرحالــــة العــــرب أنفســــهم عنــــدما وصــــلوا إىل هنــــاك، كــــالغزال )52(»البيــــاض والنقــــاء..
والطرطوشي يف أقصى الشمال، أو ابن بطوطـة يف أقصـى اجلنـوب، مل يعـدموا الوسـيلة يف اخـرتاق هـذه الصـورة 

  صوروا تنوع احلياة وما تزخر من فضائل ومثالب، مثل كل األمم. النمطية، حني
اإلســـالمية عـــن اآلخـــر -املســـلمون هـــذا املتخيـــل الـــذي أنتجتـــه الثقافـــة العربيـــة-لقـــد محـــل الرحالـــة العـــرب

م معطيــات جديــدة أغنــت  م يف األصــقاع املختلفــة ألوربــا، فقــدموا لنــا مــن خــالل مشــاهدا األوريب، يف تــنقال
  وأثَرته. هذا املتخيل

***************  
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  صراع الحضارات
  *شتيفان فيلد

ألقي من احملاضرات وألف من الكتب عـن هـذا املوضـوع، داخـل العـامل العـريب وخارجـه مـا يعـادل يف الكثـرَة 
وقيــل عــن ظــاهرة العوملــة. ويف هــذه احملاضــرة أود احلــديث عــن هــذا املوضــوع مــن منظــور تــاريخ الثقافــة مــا كتــب 

األملانيــة. إن املفهــوم املقابــل لصــدام احلضــارات والثقافــات هــو مفهــوم احلــوار. ومــن اجلانــب العــريب أيضــاً صــدر 
ك العـدد الكثـري مـن النـدوات عدد كبري من الكتب واملقاالت املخصصة ملوضوع احلوار. وفضال عـن ذلـك هنـا

 ،احلوار :مؤمتر م2001من أجل احلوار؛ فعلى سبيل املثال أقامت جامعة الدول العربية يف سبتمرب/أيلول عام 
مؤمتر ثقايف بعنوان: حوار احلضارات مـن أجـل  م2002تواصل، ال صراع. ويف دمشق عقد يف مايو/أيار عام 

مــد خــامتي، نشــيطة يف هــذا اجملــال؛ إذ يوجــد يف طهــران مكتــب دائــم التعــايش. وإيــران أيضــا، بقيــادة رئيســها حم
حلــوار الثقافــات (احلضــارات). وإين علــى يقــني بــأن سلســلة احملاضــرات، الــيت تنظمهــا وزارة األوقــاف والشــؤون 

  الدينية يف هذه األشهر هنا يف مسقط تقام أيضا حتت شعار: احلوار من أجل التعايش السلمي. 
ل من هذه احملاضرة حتليال خللفيات نظرية هنتنجتون: "صدام الثقافـات (احلضـارات)"، أمـا يتناول اجلزء األو 

  اجلزء الثاين من احملاضرة فهو حماولة لوضع أسس احلركة املقابلة من خالل احلوار. 
  . نظرية هنتنجتون1

هر نشـــر صـــمويل ب. هنتنجتـــون، أســـتاذ العلـــوم السياســـية األمريكيـــة، وأحـــد أشـــ 1993يف صـــيف عـــام 
" الدوريـة األمريكيـة ذات التـأثري، مقـاال بعنـوان: Foreign affair "املنظـرين لفـرتة احلـرب البـاردة، يف جملـة 

"صراع احلضارات؟" وكانت النظرية، اليت انطـوى عليهـا املقـال هـي أنـه بعـد انتهـاء صـراع الشـرق والغـرب تتجـه 
ايــــة احلــــرب العامليــــة الثانيــــة السياســــة العامليــــة إىل عهــــد جديــــد. إذ أنــــه أثنــــاء احلــــرب البــــار  دة، أي تقريبــــا مــــن 

يار االحتاد السوفييت واملعسكر االشرتاكي عام 1945 ، كان الصراع الرئيسي يف العـامل صـراعا 1990، إىل ا
بــني املعســـكرين السياســـيني القـــويني والـــذي معـــه كانـــت دول الثالـــث حتـــاول تكـــوين حتالفـــات متغـــايرة. وحبلـــول 
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كــون، كمـا يقــول هنتنجتـون، خطــوط املواجهـة يف العـامل مــن جديـد. ومل يعــد األمـر يــدور التسـعينيات بـدأت تت
  حول التناقضات الطبقية، وال حول األيديولوجيات، وال حول احلركات القومية، وإمنا حول شيء آخر. 

إذ ســـــتختلف  ,إن نظريـــــة هنتنجتـــــون الرئيســـــة تقـــــول بـــــأن خطـــــوط التقســـــيم بـــــني البشـــــرية ستصـــــبح ثقافيـــــة
رات، اليت تعد ذات التنظيم الثقايف األقصى، عن بعضـها مـن ناحيـة الـدين، والتـاريخ، واللغـة، والتقاليـد. احلضا

وستصــبح اخلطــوط الفاصــلة بينهــا عميقــة ودائمــة األمهيــة. فمــن يوغوســالفيا، مــرورا بالشــرق األوســط، إىل آســيا 
بداية مرحلـة الصـراعات الثقافيـة  نقسام) احلضارات جبهات الصراع يف املستقبل. ويفاالوسطى حتدد خطوط (

هــذه جيــب علــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تكــّون حتالفــات مــع الثقافــات املماثلــة، وأن تنشــر قيمهــا إىل 
أبعـــد حـــد ممكـــن. كمـــا جيـــب علـــى الغـــرب أن يتجـــه حنـــو الثقافـــات األجنبيـــة. بيـــد أنـــه ال جيـــوز لـــه أن خيشـــى 

  . -إذا حتتمت–املواجهات 
ـــــون ـــــرى- يفـــــرق هنتنجت ـــــه ال يوجـــــد اتفـــــاق بشـــــأن هـــــذين  -كمـــــا ن ـــــني الثقافـــــة واحلضـــــارة. ونظـــــرا إىل أن ب
أســـتخدم مصـــطلح الثقافـــة ومصـــطلح احلضـــارة كمصـــطلحني  -كمـــا يفعـــل كثـــريون غـــريي- املصــطلحني، فـــإين

مرتادفـني. وقــد ذكــر هنتنجتــون مثــاين ثقافــات رئيسـية هــي: الثقافــة اإلســالمية، والثقافــة الســالفية األرثوذوكســية، 
وثقافة أمريكا الالتينية، والثقافة اإلفريقية أيضا. وحسب رأي هنتنجتون فإن حروب املستقبل الكبرية ستنشـب 

  بطول خطوط االنقسام الثقافية هذه. 
وقبل أن نتناول هذه النظريـة ميكننـا تأكيـد أن نظريـة هنتنجتـون قـد اشـتهرت يف كـل مكـان مـن العـامل شـهرة 

ايــــة التــــاريخ البشــــري. ويف عــــام نظريــــة مغــــايرة هلــــا متامــــا وهــــي:  ، أي بعــــد مقــــال 1995نظريــــة فوكويامــــا يف 
هنتنجتــون بعــام ونصــف العــام، نشــر يف أملانيــا للــدكتور بســام طيــيب، أســتاذ العلــوم السياســية جبامعــة جــوتنجن 

ب "حر :بأملانيا، السوري األصل، وخبري شؤون الشرق األوسط، املشهور عـرب الصـحافة والتلفـاز، كتـاب بعنـوان
احلضارات، السياسة والدين بني العقل والتشدد". وإذا كان عنـوان مقـال هنتنجتـون قـد جـاء يف صـيغة تسـاؤل 
(قد ختم بعالمة)، فإن األمر لدى طييب أصبح قضية ال شك فيها. وإذا كان هنتنجتون ال يزال يتحـدث عـن 

  عل. صراع بني الثقافات، فإن ذلك حتول لدى طييب إىل حرب بني احلضارات بالف
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ال نريــد مناقشــة مــا إذا كــان العــدد مثانيــة، كعــدد حلضــارات العــامل، لــه مغــزى. كمــا ال نريــد التعــرض ملــا مســاه 
ون يف وجـــود مثـــل هـــذا هنتنجتـــون بالتحـــالف الكونفوشيوســـي اإلســـالمي. إذ إن الكثـــريين مـــن املـــراقبني يشـــكّ 

  التحالف.
ة اإلقنـاع، لـو وصـل عـدد حضـارات العـامل إىل كان من املمكن أال نفقد نظرية هنتنجتون من الرجحـان وقـو 

  تسع أو إىل أربع عشرة حضارة، أو لو تكشف التحالف الكونفوشيوسي، اإلسالمي على أنه جمرد خيال. 
إن احلضــــارات الســــبعة أو الثمانيــــة، الــــيت ذكرهــــا هنتنجتــــون، ليســــت متكافئــــة علــــى كــــل حــــال، كمــــا قــــال 

ضــال عــن ذلــك، وكمــا يقــول هنتنجتــون، فــإن ســبعا مــن هــذه هنتنجتــون نفســه، وليســت متماثلــة يف القــوة. ف
ة، لدرجة أنه يتبني، إىل جانب خطوط االنفصال اجلانبية، خـط  احلضارات، رغم الفروق الكبرية بينها، متشا
انفصال رئيسي، وهو أن الغـرب يف مواجهـة بقيـة العـامل، أي احلضـارة الغربيـة يف مواجهـة احلضـارة غـري الغربيـة. 

نتنجتون جماال للشك يف أن أهم قوة لذلك الغرب تتمثل يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. وال يكـاد وال يرتك ه
يكـــون صـــدفة أن هـــذه املواجهـــة تـــتم يف الوقـــت، الـــذي أصـــبح فيـــه الغـــرب يف ذروة قوتـــه، وبتعبـــري أدق، الـــذي 

ـــا السياســـية، واالقتصـــادية،  والعســـكرية. وإذا مـــا كـــان أصـــبحت فيـــه الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف ذروة قو
هنتنجتون حمقا، فإن الغرب يواجه بقيادة الواليات املتحدة األمريكية الالغرب يف العامل. إن احلد الفاصـل بـني 

حيث امتدت احلدود الشـرقية للمسـيحية الغربيـة يف عـام  ،الغرب والالغرب يف أوروبا ميتد، كما يرى هنتنجتون
السكان اليوم كاثوليكيني أو بروتسانتيني، وشرق هذا اخلط مسيحيني  ألف ومخسمائة. فغرب هذا احلد يكون

أرثوذوكس أو مسلمني. وحسب رأي هنتنجتون أسدل ستار حديدي بني اجلانبني يف املاضي، وهـو هـذه املـرة 
  ليس ستارا حديديا، وإمنا كما يقول هنتنجتون، ستار الثقافة املخملي. 

ألـّف  1922و 1918احلـرب العامليـة األوىل، وفيمـا بـني عـامي إن نظرية هنتنجتون ليست جديـدة. فبعـد 
، كتابــه التشــاؤمي: "تــدهور الغــرب". هــذا )1936املتــوىف عــام ( فيلســوف الثقافــات األملــاين أوزفالــد شــبينجلر

الكتاب ذو التأثري القوي، والذي حظـي بقـراء كثـريين، كـان عبـارة عـن تكـوين لتـاريخ العـامل، وطبقـا لـه توجـب 
رات، الـــيت اعتربهـــا كائنـــات حيـــة كبـــرية، أن متـــر بعمليـــة بيولوجيـــة؛ فالثقافـــات أيضـــا، حســـب رأي علـــى احلضـــا
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أوزفالـــد شـــبينجلر، متـــر بطـــور احلداثـــة، مث طـــور الريعـــان، مث طـــور االكتمـــال، مث طـــور التـــدهور، مث طـــور الفنـــاء. 
ون متامـا، بـني هـذه احلضـارات ويتصل شبينجلر املتشائم جتاه احلضارة جبوته ونيتشه، ويفّرق مثلما فعـل هنتنجتـ

العاملية الثمان؛ ومن بينها حضارة غربية وحضارة عربية، إال أن شبينجلر يتناول احلضارة العربية ضـمن حضـارة 
صدر املسيحية. وأما احلضارة الغربية فقد رأى شبينجلر خالفا هلنتنجتون أّن عصرها قد انتهى، أْي أن الغرب 

  سيزول. 
ضا فإنه يوجد اليوم سبع أو مثاين حضارات كبرية، إال أنه يقسم العامل تقسيما آخر؛ وكما قال هنتنجتون أي

ــــة، واحلضــــارة الكونفوشيوســــية، واحلضــــارة اليابانيــــة، واحلضــــارة اإلســــالمية،  ــــه هنــــاك احلضــــارة الغربي فبالنســــبة ل
ا احلضـارة اإلفريقيـة. هـذا واحلضارة اهلندوسية، واحلضارة السالفية األرثوذوكسية، وحضارة أمريكـا الالتينيـة، ورمبـ

التقســيم للعــامل إىل ثقافــات كبــرية، أو إىل حضــارات لــه تارخيــه الطويــل، بيــد أنــه، إذا مــا كنــت حمقــا، يُعــّد اليــوم 
لدى املؤرخني قدميا إىل حد كبري. إذ يف اجنلرتا فرق أرنولد توينيب يف مقدمته التارخيية العامة لكتابـه املكـون مـن 

"، أوال بــني ثـالث وعشــرين حضـارة، مث بــني ثـالث عشــرة A Study of Historyاثـين عشـر جــزءا: "
ا، وازدهارها، وزواهلا.    حضارة، باحثا بعد شبينجلر، عن القوانني الكلية لنشأ

إن نظرية هنتنجتون يف صراع احلضارات هي الصدام املتوهم بـني اإلسـالم والغـرب "ففـي حـديث لـه، أجـراه 
ســـتكون بـــني الغـــرب وعديـــد مـــن الـــدول  ن بـــأن "بـــؤرة الصـــراعات املســـتقبليةمعـــه بســـام طيـــيب، قـــال هنتنجتـــو 

  الكونفوشيوسية". –اإلسالمية 
ــذا أصــبح مــن الواضــح متامــا أن مبــدأ هنتنجتــون مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالسياســة اخلارجيــة األمريكيــة. هلــذا 

كن أن يكون صدفة أن الذي يقبل هذه تشبه نظرية هنتنجتون أيضا النظرية القدمية لفرتة احلرب الباردة. وال مي
  النظرية، جيب عليه أن يقبل أيضا بدور اهليمنة للواليات املتحدة األمريكية. 

ايـــة فـــرتة احلـــرب البـــاردة، كمـــا تعـــين النظريـــة الرئيســـية هلنتنجتـــون، لـــن تكـــون الصـــراعات األساســـية يف  بعـــد 
ــا ســتكون صــراعات حضــارية (ثقافيــة). وهكــذا "العــامل اجلديــد" إيديولوّجيــة وال اقتصــادية يف املرتبــة األ وىل. إ



  224

بتنبـــؤ بـــأن احلـــدود  -عنـــد تفحصـــه–يـــربط هنتجتـــون مفهـــوم شـــبينجلر وتـــوينيب بتطبيـــق سياســـي، أقـــرب شـــبها 
  الفاصلة بني احلضارات ستكون جبهات معركة املستقبل. 

ا اليوم، كما كان يفصـلها وكما ذُِكر، فإن هنتنجتون يتحدث عن ستار الثقافة املخملي، الذي يفصل أوروب
ســــتار األيــــديولوجيا احلديــــدي يف الســــابق. مث يــــنفخ يف البــــوق بــــأن "احلــــرب العامليــــة القادمــــة، إذا مــــا كانــــت 

  ستنشب، ستكون احلرب بني احلضارات". 
وكأســتاذ للدراســات اإلســالمية، وثيــق الصــلة بالعصــر، يكــاد ال يكــون لــدي، بعــد كــل ذلــك، اإلمكانيــة يف 

يف رأي هنتنجتــون  لنظريــة هنتنجتــون؛ إذ إن إحــدى احلضــارات الرئيســة يف عــامل الالغــرب هــيجتنــب التعــرض 
  حضارة اإلسالم. 

يـــار املعســـكر االشـــرتاكي، وانتهـــاء فـــرتة  م، بعـــد ا واآلن ال فائـــدة مـــن احلكـــم علـــى هنتنجتـــون وأنصـــاره بـــأ
دو جديــد، مســتبدلني ســتالني مــن "اإلســالم" صــورة عــ -كربــاط ملعســكرهم اخلــاص- احلــرب البــاردة، اختلقــوا

ديـــــد للجنـــــاح اجلنـــــويب للحلـــــف  بـــــاخلميين كرمـــــز للعـــــدو، وأن شـــــعارهم يف االصـــــطالحات العســـــكرية هـــــو "
فهــل لنــا أن نتســاءل عمــا هــو املوافــق للحقيقــة يف نظريــة هنتنجتــون؟ مــن األبســط أن نتنــاول بالنقــد  ,األطلســي

  للنظرية.  نقاط الضعف الرئيسية
يف التبســيط غـــري املقبـــول،  ســية يف عـــرض هنتنجتــون تكمـــن يف االفــرتاض املتضـــمنإن نقطــة الضـــعف األسا

، تتشـكل عـرب سلسـلة ةالذي تعتمد عليه نظريته. هذا التبسـيط يعـين أن احلضـارات والثقافـات هـي أنظمـة ثابتـ
ط. مــن الســمات األخالقيــة عــرب التــاريخ. وبعــد ذلــك ينتمــي أنــاس إىل أي منهــا، أو إىل واحــدة معينــة منهــا فقــ

ـا،  بيد أننا نعرف أن الثقافات واحلضارات ليست أنظمـة ثابتـة بـأي حـال؛ فكـل حضـارة، وكـل ثقافـة هلـا تيارا
اليت ال حصر هلا، وكل تيار منها يقابله تيار مضاد واحد على األقل. إن الثقافـات ليسـت بيوتـا حماطـة بأسـوار 

رب املعاصـرين: "كلنـا، البشـر يف الغـرب، واملسـلمون، ثابتة، وإمنا تكاد تشبه املياه. لقـد قـال أحـد املفكـرّين العـ
وغــريهم، نســبح يف ميــاه عميقــة الغــور، بــني التقاليــد واحلداثــة. ومبــا أن امليــاه تنتمــي إىل حمــيط التــاريخ، فإنــه ال 

  هدف من حماولة شقها، أو حىت الفصل بينها باحلواجز".
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أكثـــر مـــن اســـتلزامها للـــوعي النقـــدي بالتبعيـــة إن نظريـــة صـــراع الثقافـــات تكـــاد تســـتلزم الغطرســـة املتعجرفـــة، 
  املتبادلة للمجتمعات احلديثة. 

صحيح أن هنتنجتون يقر بأن الثقافات أيضا تتغـري، ويعرتيهـا التبـدل، وميكـن أيضـا أن ختـتلط. ولكـن ذلـك 
ضـارة بالنسبة "للحضارة اإلسالمية": إذ إن منطقة الفصل بني احلضارة الغربية واحل -على ما يظهر- ال يسري

اإلســالمية موجــودة بالفعــل، كمــا يقــول هنتنجتــون، منــذ ألــف وثالمثائــة عــام، أي منــذ عهــد اخللفــاء الراشــدين 
تقريبــــا. وطبقــــا إلعــــادة التكــــوين التــــارخيي لــــدى هنتنجتــــون، يقــــف تكتــــل احلضــــارة الغربيــــة، وتكتــــل احلضــــارة 

افيـة (حضـارية) أساسـا. وهـذا مـا ال اإلسالمية منذ ألف ومخسـمائة عـام تقريبـا متـواجهني يف عـداء ألسـباب ثق
  يود أي مؤرخ يف العامل أن يوافقه فيه. 

ومهما يكن األمر، فإن التصور بأن احلضارة اإلسالمية اليوم هي نظام ثقايف موحد وثابت، ويكون مصـدر 
، ديد للغرب، هو تصور غري منطقي، ألسباب أخرى فطبقا لـدالئل القـوة السياسـية، والعسـكرية، والصـناعية

فــإن معظــم املســلمني، وكــذلك دوهلــم، يــأتون يف مرتبــة بعيــد عــن مرتبــة معظــم الــدول الصــناعية. إن ممــا ميكــن 
فهمه بطريقـة أفضـل بكثـري، شـعور العـامل الثالـث، الـذي ينتمـي إليـه معظـم املسـلمني اليـوم، بالتهديـد، وخاصـة 

  من قبل الغرب. كما أن هؤالء املسلمني ال يشكلون أي تكتل للقوة. 
دينيــة يف أمــاكن كثــرية مــن العــامل ال تــدع جمــاال إلنكارهــا. وهــي صــراعات دمويــة،  -نــاك صــراعات عرقيــةه

ولكنهـــــا ليســـــت أكثـــــر وال أقـــــل دمويـــــة مـــــن الصـــــراعات الكاثوليكيـــــة الربوتســـــتانتية يف إيرلنـــــدا، أو الصـــــراعات 
احلــر ب األهليــة  -ســلمنيوكمثــال علــى الصــراع بــني امل- األرثوذكســية الكاثوليكيــة بــني الصــرب والكــروات، أو

بــني األكــراد واألتــراك. ولألســف فإنــه يف أجــزاء كثــرية مــن العــامل أصــبحت احلــرب األهليــة، إىل جانــب احلــرب 
وهــذا ينطبــق أيضــا علــى دول إســالمية ومجاعــات إســالمية.  ،(العامــة) هــي االســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى

افة الغربية حدودا دموية"، كما حدث عندما قصفت ولكن أال ميكن أن خيطر ببال أحد أن يكشف أن "للثق
   ؟هريوشيما بالقنابل
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إن مـــا يتعلـــق بشـــأن التعمـــيم الكبـــري يف "احلضـــارة اإلســـالمية" يســـري بالنســـبة للتبســـيط الكبـــري فيمـــا يتعلـــق 
  "بالغرب". فال وجود "للثقافة الغربية" كوحدة. 

قــدم لنــا أي عــون، فلــن نكــون بــذلك قــد كســبنا وإذا مــا كنــا مقتنعــني إذا بــأن تصــور صــراع احلضــارات، ال ي
الكثــري بعــد. إذ يوجــد يف أوروبــا ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة كثــريون ممــن يعتقــدون مبثــل هــذا الصــراع مــع 
"احلضارة اإلسالمية". كما أنه يوجد يف البالد العربية واآلسيوية كثريون، وأيضا كثريون من املسلمني، مقتنعـون 

بــني اإلســالم والغــرب. ولكننــا نعــرف أن الصــراعات، وحــىت احلــروب، تــدور أوال يف أذهــان  بــأن هنــاك صــراعا
بعض البشر، قبل أن تصبح واقعا دمويا. الصراعات تنشأ يف الذهن، مث تنفجـر يف عـامل الواقـع. وإذا فعلينـا أن 

  حىت ال ينشب صراع احلضارات؟ , عمله -حنن املثقفني-نتساءل عما ميكننا 
  ا عمل شيء ضد صراع الحضارات؟. هل يمكنن2

جيــب أن جنــري ههنــا عمليــة تفريــق؛ فــاألمر ال يــدور حــول كــون كــل الثقافــات علــى وتــرية واحــدة، وال يــدور 
م.  حــول إزالــة التناقضــات واالختالفــات هنــاك تنــافس ســلمي مقبــول؛ تنــافس بــني البشــر علــى اخــتالف ثقافــا

ب. جيـــب علينـــا أيضـــا االســـتمرار يف القـــول بأنـــه لـــيس إنـــه شـــيء آخـــر متامـــا غـــري الصـــراع الـــدموي وغـــري احلـــر 
ــا تصـرفات عدائيـة؛ ال حربــا، وال سـلما، وإمنـا التصــرف هـو تصـرف أتبــاع  للحضـارات أو الثقافـات يف حـد ذا
م،  هـــذه احلضـــارة أو تلـــك. وبنـــاء علـــى مثـــل هـــذا التأمـــل ينـــتج أن احلـــوار بـــني البشـــر، علـــى اخـــتالف جمتمعـــا

م إىل  م، ونظــرا م، ميكــن أن يســاهم يف جتنــب انتشــار صــراع القــوة. وينبغــي، بــل جيــب وأديــا العــامل، وفلســفا
م. فمـا الـذي ميكـن للمثقفـني عملـه يف هـذا  علينا العمل على تشجيع احلوار بني البشر، على اختالف ثقافـا

  الشأن؟ أورد هنا ثالثة جماالت: 
  نشر املعارف حول ثقافة اآلخرين.  )1
 جتنب التعميم.  )2
 اد للنقد الذايت. االستعد )3
  :نشر المعرفة -1
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ـا  ,من األمثلة الرائعة لنشر املعرفة عن اآلخرين األستاذة الدكتورة أنا ماري شيميل يف أملانيا، وذلـك إىل وفا
، 1959إىل عــام  1954لقــد قامــت بالتــدريس يف كليــة أصــول الــدين جبامعــة أنقــرة، وباللغــة الرتكيــة مــن عــام 

ديــان املقــارن بــأكثر مــن مخــس لغــات. ألفــت أكثــر مــن مائــة كتــاب، تتنــاول كلهــا وكانــت تــدرس مــادة تــاريخ األ
بـــال اســـتثناء موضـــوعات إســـالمية. ومـــن بـــني العـــدد الكبـــري مـــن الـــدكتوراه الفخريـــة، وغريهـــا مـــن أوجـــه التكـــرمي 

ا مـــاري األكادمييـــة وغـــري األكادمييـــة، أذكـــر جـــائزة الســـالم الحتـــاد الناشـــرين األملـــان. وقـــد أصـــبحت الـــدكتورة أنـــ
ا عـن التصـوف اإلسـالمي، واحلضـارة اإلسـالمية يف  شيميل األكثر شهرة يف الناحية العلمية من خـالل دراسـا
جنوب آسيا. وكان هدفها يتمثل يف إقامة اجلسور بني البشـر يف الشـرق والغـرب، كمـا أن نشـاطها الشـامل يف 

ان خلدمة حماولة التفاهم بني أديان العامل؛ إذ علقـت الرتمجة من العربية والفارسية والرتكية واألوردو والسندية، ك
  الدكتورة أنا ماري شيميل آماهلا على احلوار والتصاحل من خالل املعرفة يف مواجهة احلكم املسبق والكراهية. 

ا، الـيت تكـاد  ا لعدد من املختّصني فقط. كما أن حماضـرا مل تؤلف الدكتورة أنا ماري شيميل كتبها ومقاال
صى، كانت موجهة إىل اجلمهور العريض. كان علـى هـذه احملاضـرات أن تـدعو األملـاين املثقـف، واألملانيـة ال حت

ا  املثقفة إىل اإلقدام على لقاء األجنيب. إن موهبة الدكتورة أنـا مـاري شـيميل اللغويـة الفريـدة مـن نوعهـا، وقـدر
وجيـب الرجـوع حقـا إىل  ,يف جمال اللغـة األملانيـة اإلبداعية على احملاكاة الشعرية بكل تفاعل، مل يعرف هلا نظري

  شخصية فريدريش روكريت، اليت نالت احرتامها، حىت نقابل مثل هذه املوهبة. 
بســبب عملهـــا  1995لقــد نالــت الـــدكتورة أنــا مـــاري شــيميل جـــائزة الســالم الحتــاد الناشـــرين األملــان عـــام 

ــا مــن أجــل إحيــاء التفــاهم يف أوروبــا جتــاه الــ دين اإلســالمي، والثقافــة اإلســالمية ويف كلمتــه مبناســبة طــوال حيا
االحتفــال بتســليم اجلــائزة، الــذي كــان موضــوع نقــاش لــدى الــرأي العــام، قــال الــرئيس األملــاين الســابق، رومــان 
هريتسوج: إن جائزة السالم موجهة إىل رحالة بني الثقافات، وبالتايل ملنع التصـور املرعـب عـن صـراع الثقافـات 

  العاملي. 
وإذا مــا أردنــا احلــديث عــن احلــوار، فإننــا نعــين أنواعــا كثــرية مــن احلــوار. فلقــد كــان اهتمــام الــدكتورة أنــا مــاري 
شــيميل، علــى ســبيل املثــال، بــاحلوار بــني الثقافــات أكثــر مــن اهتمامهــا بــاحلوار بــني األديــان، وفضــال عــن ذلــك  
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ا شجعت ذلك شخصيا من خالل الكثري من الرتمجات للشعر  كانت مهتمة بقوة باحلوار بني اآلداب، بل إ
  العريب، وأدب األوردو، والتصوف الرتكي، والفارسي. 

   :تجنب التعميم -2
إن هذا ينتج من معرفة اآلخر، فالتعميمات تستند غالبا على اجلهل، والنية السيئة. إن احملادثات، اليت تبدأ 

غالبـا. ورغـم ذلـك يكثـر اسـتخدامها يف اجلـدل "بأن املسلمني هم كذا أو بـأن الغـرب هـو..." لـيس هلـا مغـزى 
ألن هــذه التعميمــات تكــون إجيابيــة بالنســبة إىل بعــض مــن يصــدرها، وســلبية بالنســبة  ؛اهلجــومي. وحيــدث هــذا

إىل اآلخـــر. هلـــذا فــــإن التعميمـــات تكـــون ذات تــــأثري قـــوي بوجـــه خــــاص يف اجملـــادالت، ويف الصــــراعات، ويف 
  احلروب. 

احلــوار. إن احلــوار بــني طــرفني يكــون ممكنــا فقــط، إذا مــا أخــذ كــل طــرف الطــرف  ولكنهــا قاتلــة بالنســبة إىل
  اآلخر شخصيا مأخذ اجلد، ومل ينظر إليه مبنظار حكم سليب مسبق. 

  االستعداد للنقد الذاتي  -3
إذ مــن لــيس لديــه االســتعداد ملمارســة انتقــاد مجاعتــه اخلاصــة،  ,لعــل هــذا املبــدأ هــو أهــم الشــروط ألي حــوار

اخلاص، فإنه حياول إقامة حوار بدون مغزى؛ إقامة حوار بني الصم. إن هذا املبدأ يعتمد على املعاملـة  وموقفه
باملثل، مبعىن أنه إذا ما امتنع أحد طريف احلوار باستمرار عن ممارسة النقـد الـذايت، فسـيتوقف الطـرف اآلخـر يف 

  وقت ما عن االستعداد للنقد الذايت. وهذه حقيقة نفسية بسيطة. 
  :. ضرورة الحوار4

حنــن يف حاجــة إىل هــذا احلــوار اليــوم يف مجيــع اجملــاالت. وأود أن أضــرب لكــم مــثال علــى ذلــك مــن أملانيــا، 
فكمــا تعرفــون، يعــيش يف أملانيــا حــوايل ثالثــة ماليــني مســلم، معظمهــم مــن أصــل تركــي. وباملناســبة، فهــذا مثــال 

يف بريطانيا، ويف هولندا وغريها. وليس من املمكـن أن يعـيش للعوملة. إذ يوجد اإلسالم يف أملانيا، ويف فرنسا، و 
ألن ؛ الناس يف هذه اجملتمعات من غري حوار يفضي إىل مزيد من التفاهم والتعايش السلمي واالحرتام املتبادل
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إلغاء احلوار يعـين أن تتزايـد األوهـام املسـبقة يف نفـوس النـاس، وأن يتسـع سـوء الظـن بـني الفرقـاء فـال بـديل عـن 
  احلوار، ألنه املدخل إىل التفاهم، وألنه ضرورة من ضرورات إلغاء الصراع. 

إّن احلوار هو البداية الصحيحة لتجنب الصراع، وحني يغيب احلوار، أو يغيب تبدأ فكرة الصراع بني الناس 
  أو احلضارات بالظهور.

******************  
 .مدير معهد الدراسات الشرقية ،أملانيا-جامعة بون*) 
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  مقاربة فوكو لإلسالم
  *أمحد خريس

  مقدمة المترجم:
علــى الــرغم مــن كــون االقتباســات الــيت تنســبها هــذه املقالــة إىل فوكــو ال تــوحي بالصــرامة األكادمييــة، والعمــق 
الفكـــري، اللـــذين ميـــزا كتابـــات املفكـــر الفرنســـي، فـــإن مقاربتـــه لإلســـالم كمـــا يكشـــف عنهـــا الكاتـــب اإليطـــايل 

متتلــك أمهيـة كــربى. ومـن نافلــة القـول إّن فوكــو يعـد أحــد أبـرز فالســفة االخـتالف، ولقــد  "أرمانـدو سـلفاتوري"
اشــتهر بأنــه فيلســوف التخــوم واخلــارج، مكرِّســاً جــل وقتــه يف حماولــة كتابــة تارخيهمــا، وبادئــاً مبقاربــة اجلنــون يف 

  افرتاقه اخلالص، واختالفه احلقيقي، قبل كل اقتناص لـه من جانب العقل.
ة بــني عمــل فوكــو يف تــاريخ اجلنــون، وجتربــة يعقــد "ه ابرمــاس" يف كتابــه "اخلطــاب النقــدي للحداثــة"  مشــا

شــوبنهور يف غوصــه إىل العــامل الشــرقي، غــري أن مثــة معوقــات تعــرتض مقاربــة فوكــو لإلســالم، ممــا يوجــب احلــذر 
ارخييـة، وأوىل هـذه املعوقـات عند النظر إىل مقاربته هذه كمقاربة شـاملة لإلسـالم، تسـتنطق سـياقاته النصـية والت

تتجسد يف كون اإلسالم ميثل آخرية خارجية أو مطلقة بالنسبة إىل الثقافة الغربية، على خالف ما عرفتـه هـذه 
ــم يف مستشــفى  األخــرية مــن آخريــة داخليــة، فــإْن أُقصــَي اجملنــون أو املــريض العقلــي أو اجملــرم جغرافيــُاً◌، وزُّج 

احلـــد مـــن  -وفقـــاً لفوكـــو-والســـجن، فالغايـــة إعـــادة دجمهـــم ثقافيـــاً واجتماعيـــاً أو اجملـــانني، واملصـــحات العقليـــة 
  آخريتهم.

أمـــا ثـــاين هـــذه املعوقـــات فيتمثـــل يف مـــا أشـــار إليـــه إدوارد ســـعيد؛ قـــائًال: لـــيس يف وســـع إنســـان يكتـــب عـــن 
، احلـدود املعوقـة الشرق أو يفكر فيه، أو ميارس فعًال متعلقاً به أن يقوم بذلك دون أن يأخذ، على حممل اجلد

  اليت فرضها االستشراق على الفكر والعمل. 
فاحلديث عن الشرق البد وأن يفضي إىل مماحكة املؤسسة االستشراقية اليت يوحي التفريق الذي أقامته بني 
الشرق والغرب بتلك الثنائيات القائمة بني اخلري والشر، وبني املركز واهلامش بصورة تبدو فيها هامشية اهلامش 

  سبباً يف التمكني ملركزية املركز. -مثالً –



  231

ويتمثـل ثالــث هـذه املعوقــات فيمـا تتســم بــه مـادة فوكــو الوثائقيـة حــول اإلســالم مـن فقــر. وقـد أشــار املفكــر 
الفرنســي نفســـه إىل مــا يصـــيبه مــن حـــرج إن هـــو حتــدث عـــن الفكــر اإلســـالمي، ذلــك أن معرفتـــه باإلســـالم ال 

ــم مــن جانــب بعــض املفكــرين الغــربيني بنــوع مــن تســمح لـــه بتدشــني بنــاء نظــري حولــه.  فضــًال عــن أن فوكــو ا
  الشوفينية، فعلى الرغم من غىن مادته األرشيفية فقد غلبت عليها املصادر الفرنسية.

وميثل ترادف مفهوم السلطة يف الفكر الفرنسي احلديث مع الشر رابع ما نشري إليه من معوقـات. فقـد كـان 
ة حبثــاً يف أصــول الشــر، وعلــى الــرغم مــن كــون فلســفة الســلطة لــدى فوكــو أكثــر البحــث يف جينالوجيــا الســلط

تعقيــداً مــن املزاوجــة بينهــا وبــني الشــر، فإنــه ظــل شــغوفاً بــأمنوذج اإلنســان املنبــوذ الــذي يقلــق الوحــدة الســعيدة 
نيــة، بعــد أن للدولــة، ممــا يــوحي بــأثر بعيــد للرومانســية. ولعــل النفــور الــذي طبــع موقــف فوكــو إزاء الثــورة اإليرا

احتلت هذه األخرية موقع السلطة، ما ينهض دليًال على صوابية الفكرة السابقة. وإذا أضفنا إىل كل مـا تقـدم 
ــان مقاربــة فوكــو للشــروط اجلماليــة عنــد معاينتــه الثــورة اإليرانيــة، أدركنــا احلــدود املعوقــة الــيت أحاطــت برؤيتــه  ار

  لإلسالم.
فوكــو تقــع خــارج املقاربــات املتوارثــة الــيت دأبــت علــى املســارعة إىل األمثلــة لكــن مــن املهــم اإلقــرار أن مقاربــة 

، لتجعـل منهـا معيـاراً، ومرجعـاً  1968الناجزة من التاريخ الغريب كالثورة الفرنسية، والثورة البلشفية، وثـورة أيـار 
اإلســالم رافــداً ثــرًّا  كونيــاً. ويلعــب اخــتالف فوكــو هــذا املســتوى خاصــة دوراً معرفيــاً وأخالقيــاً مكنــاه مــن رؤيــة

  لذاتية خالقة، على النقيض من االستشراق الكالسيكي الذي رأي يف اإلسالم كاحباً للذاتية.
  :)1(النص المترجم

ا مع بروز إشكاليَّة  خضعت تغطية فوكو إىل استقصاء حتليلي حذر، فتزامن اهتمام املفكر الفرنسي 
حينها غري التموقع حول الفهم الغريب السائد لإلسالم يف تلك  تثمني "الثورة يف عامل ال روح له"، ومل يبقَ 

احلقبة الزمنية. وإْذ تفرتض هذه الدراسة، بصورة متسرعة، أن الغموض يطبع اجلهد الذي اضطلع به فوكو، 
فإنين سأعمد إىل إغفال الدالالت السياقيَّة والنَّصية اليت توحي بأمهية العالئق اليت تربط بني أزمة املفكر 
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الشخصية؛ متمثلة يف التحول األكثر حدة واستيالًء على املثقف الغريب يف سبعينيات القرن الغابر، وبني 
  اإلخراج اإلعالمي "لألزمة"، الذي ترافق مع تزايد اهتمام وسائل اإلعالم بـ "الدور الذي يلعبه اإلسالم".

ورة اإلسالميَّة يف إيران، و"نظريته مبحاولة الربط بني انشغال فوكو بالث Stauthاز دراسة "ستوث" تومت
، غري أن فيما سبق استغالًال 1975السياسيَّة" كما تبدت يف كتابه "املراقبة واملعاقبة"، الذي صدر يف العام 

تنميطيًا لذلك املرجع، حيجبنا عن معرفة املدى الذي زج فوكو نفسه فيه فيما خيتص باملسألة اإليرانية؛ وهو 
ماك كان مبثوثًا  برهافة يف الطريق احلرج ملسريته الفكريَّة، اليت بدا خالهلا وقد جتاوز عمله املربك يف كتاب ا

  "السلطة واملعرفة"، مع بدايات العقد السابع من القرن املنصرم.
ومن املتوجب تبين منظور أكثر ديناميَّة يف تثمني "تأويالت اإلسالم"، على شاكلة ذلك اجلهد الذي 

 - يف صلب هذا العمل–ورة غري مباشرة يف التقارير اليت كان يرسلها من إيران. وحنن نعثر اخنرط فيه فوكو بص
على حتول يثري الفضول. األول: خيتص بعالقة املفكر الفرنسي مبا اصطلح على تسميته بـ "الكتابة الصحفيَّة 

ا فعل سالفًا قبل الفلسفية"، فلم يعد ذلك يعين إجناز ضرب من الكتابة الصحفية من منظور فلسفي "كم
(ما هو التنوير)"، وإمنا إنتاج خطاب فلسفي عرب الصحافة. ذلك أن فوكو مل  Kantدراسته لنص كانت 

يعد ينظر إىل الكتابة الصحفية الفلسفية بوصفها ملحقاً ثقافيًا حسب. وقد ظهرت تباشري هذا التحوَّل جليًَّة 
  يف كتاباته األوىل حول الثورة اإليرانيَّة. 

ُم هذه القصة، كذلك، بعض الدالالت اليت تلقي ضوءًا ساطعًا على السبب الكامن وراء التحول وتقدِّ 
الثاين بالغ األمهيَّة. فقد حتوَّل االهتمام لديه من إعمال الفكر حول سؤال حاضر الغرب إىل إعمال الفكر 

" إىل "Corriere della seraحول حاضر بقعة من العامل "اآلخر"، وحني طلبت الصحيفة اإليطاليَّة 
م، قدَّم األخري صورة مغايرة ملا جرى عليه التقليد الصحفي يف 1977فوكو تزويدها مبقاالت فلسفيَّة عام 

م، 1978إعداد حتقيق حول حدث بعينه. وقد أمضى يف إيران أسبوعني، أحدمها يف أيلول من العام 
لتني من املقاالت: فجاءت األوىل لتسرد لقاء وثانيهما يف تشرين األول من العام نفسه. كتب خالهلما سلس

فوكو األول مع االنتفاضة الشعبيَّة اليت رفعت لواء "احلكومة اإلسالميَّة"، بكل ما يف ذلك من إثارة وإمتاع 
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بالغني. وسوف أعمُد إىل حتليل هذا النتاج، الذي متخَّض عن هذه التجـربة األوىل من خـالل الروايـة األكثر 
" يف Le Nouvel  observateurثيفاً، جمسَّـدة مبقالـة فوكـو الـيت نشرتـها صحيفـة "وجاهـة وتكـ

ليًا للثورة م، وقد تفردت هذه املقالة تفردًا واضحًا يف إعطائها تقوميًا أوَّ 1978منتصف تشرين أول من العام 
اً، على النقيض مما كتبه لدى إثر رحلة فوكو األوىل. وكانت تلك املقالة اليت محلت يف ثناياها تشوُّفًا متقد

إقامته الثانية، وإن مل تصدر عن هذه األخرية رؤية جديدة ثاقبة. وعلى الرغم من أن مقالة فوكو هذه جتسد 
موقفه إبَّان االنتفاضة جتسيدًا كبرياً، فمن الواجب أن حتلَّل متوازية مع نصني آخرين هـما:حواٌر ومقالة، أتيا 

  بالكشف عن وجهها العنيف. بعد أن جنحت الثورة وشرعت
لقد بدا فوكو مرتددًا يف تثمينه للدور الذي لعبه اإلسالم يف انبعاث الروحيَّة السياسيَّة. ومل يكن السؤال 
الذي تصدر ما عداه: هل يعّد اإلسالم قوة حقيقيَّة، أو أنه قناٌع لقضايا أخرى؟ وإمنا غدا السؤال: هل كان 

يف مقاومته للطغيان، أو أنَّه مصدر ثرُّ ليوتوبيا حازمة ومتطلَّعة؟ كان فوكو حذراً  اإلسالم ميثَّل تقليدًا راسخاً 
من إبراز هذا السؤال عرب ثنائيَّة احلداثة والتقليد، وما تستدعيه من توتر واحتدام. ومما الشك فيه أن إسقاطه 

 الثورة. وهي ليست ثورة باملعىن هلذه الثنائيِّة جعله يتوصل، عرب بعض الفقرات اهلامة، إىل صيغة مكثفة ملعىن
وض أمة بأكملها ضد أية سلطة  التحليلي التقليدي للمصطلح. وإمنا مساس جبوهر الثورة  بوصفها: "

يرانيَّة يذهب إىل مدى أبعد من ذلك، حنو تضطهدها". غري أننا جند، بعد تفحص ملّي، أن تثمينه للثورة اإل
لتصوُّر الذي أبرزه يف السنوات الالحقة حني علَّق ثانية وبصورة أكثر احلد الذي يبدو معه متطابقًا مع ذلك ا

  تكثيفاً على نص كانت: (ما هو التنوير) نقرأ:
"إن السؤال الذي بدا يل وكأنه يطرح للمرة األوىل هو سؤال احلاضر، وسؤال اللحظة الراهنة. ما الذي 

اليت نقيم فيها مجيعاً، واليت حتّدُد الزمن الذي  وما ماهية هذه (اللحظة) ؟حيدُث اليوم؟ ما الذي حيدث اآلن
..." مل يعد هذا السؤال بالنسبة للفيلسوف سؤاًال حول انتمائه جملتمع بشري بصفة عامَّة. ؟أكتب فيه اآلن

وإمنا حول انتمائه لـِ (حنن) متعينة وحمددة؛ (حنن) تتناظر مع جمموعة ثقافيَّة بعينها، جيمعها بالفيلسوف 
د. وليس من شّك أن فوكو رأى متظهر مفهوم الكينونة الذي يقرتب من هذه الـ"حنن" خالل "حاضر" واح
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ثورة الشعب اإليراين ضد الشَّاه. واملفارقة الكامنة هنا أن هذه الـ"حنن" الغربية قد وجدت بينهم "يف 
سياق ظهور منط الشرق/إيران". وبدا السؤال "ما هو التنوير؟" قد وضع متوازيًا مع سؤال أكرب، برز يف 

حديث من التمييز الفكري بني األشياء: إنه سؤال مونتسيكو: كيف ميكن للمرء أن يكون فارسيَّاً؟ إنه سؤال 
يعبـُِّر عن احلرية اليت تصيُب العقل احلديث حني يتواجه مع آخريَّة راديكاليَّة. وقد استثمر فوكو، بصورة 

سؤال األول. غري أن تلك اإلجابة مل يثر ما اتسمت به أكيدة، السؤال األخري، وهو بصدد اإلجابة عن ال
من عرضيَّة استغرابنا. فقد أمالها ما بدا لـ "فوكو" أنَّه إعادة تعريف للذات احلديثة متوقفاً، يف ذلك املفصل 

ة لالنتفاضة اإليرانية وجناحها الباهر. وعلى خالف الوضعية الكانتيَّة، ف قد بدا التارخيي، عند فهم القوة املسريَّ
من احملال، يف حلظة بعينها، أن يعربِّ الفيلسوف عن خطاب سياسي حديث، باالتكاء على اجملتمع "املابعد 

  ثوري" الذي ينتمي إليه، إذ غدا من غري املمكن العثور على العالمة احلقيقيةَّ؛ أي احلدث ذي القيمة. نقرأ:
ريخ قادت اجلموع على طريق التقّدم... أهي الثورة "أي عالمة؟ عالمة على وجود قضيَّة أبديَّة وعابرة للتا

بوصفها مشهداً ال إمياءة، الثورة كبؤرة حلماسة شهودها ال كمبدأ النتفاضة املشاركني فيها، بصرف النظر عن 
  مدى جناحها أو إخفاقها غري ذي الصلة مبوضوع التقدم، أو على األقل كإشارة إىل التقدُّم الذي نرنو إليه".

إىل الثورة كنقطة أساس يف الكشف عن الذاتيَّة السياسيَّة احلديثة. ومل يتحرَّج فوكو، تأسيسًا على لقد ُنظر 
هذا التصور، من مقارنة مضمون الثورة اإليرانية باألمهيَّة اليت تعزى إىل الثورة الفرنسيَّة كما أبرزها "فوريه" 

Furet  م. حيث صورت الثورة حدثاً 1978انية عام يف كتابه الشهري الذي صدر متزامنًا مع الثورة اإلير
  وجتربـة ساميـني.

إن املراقب ليعثر أن وراء اهتمام فوكو بتلك املرحلة من التاريخ اإليراين ما يتعدى انشغاله بقضيَّة على 
أرض الواقع. فثمَّة التماعة تسهم يف حل مسألة متعددة األوجه، ميكن تصنيفها يف خانة السؤال: هل توارْت 

الثورة من التاريخ؟ وإىل أين ذهبت؟ إنه سؤال حول مصري الروحيَّة السياسيَّة للحداثة، أو هو سؤال روح 
"الذاتيَّة" يف بعدها العابر لألفراد، إن شئنا استخدام املقولة اليت بدأت بإعادة تشكيل خطاب فوكو حول 

  احلداثة، واحتالل مركز أساس فيه، السيما يف تلك السنوات احلرجة.
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أن يرجئ السؤال حول "الدور" الذي لعبه اإلسالم يف يقظة الروح  عند هذه النقطة يكن مبقدور فوكو ومل
  هذه. وقد شرع إبان االنتفاضة باقرتاح اإلجابـة التاليـة:

"اخرتعت بالد فارس الدولة منذ فجر التاريخ، مث استودعت اإلسالم مناهجها اخلاصة، وعمل إداريُّوها  
سالمية. ومن اإلسالم نفسه استخلصت دينًا منح معتنقيه موارد غامضة ملقاومة سلطة كوادر للخالفة اإل

الدولة. فهل يتوجب علينا أن نرى عرب نشدان حكومة إسالميَّة، تصاحلاً، أو تناقضاً، أم أننا على أعتاب 
  حتديث ما؟".

املراحل السياسيَّة أصالة، إن سؤال فوكو الذي كان مصوغًا جيدًا الكتناه اإلسالم، حلظة عمله، يف أكثر 
مل يكن متظهرًا لذلك املوقف السياسي اجملزوء، الذي طبع االجتاه الغريب العام يف رؤيته لإلسالم ككابح 

  للذاتيَّة. نقرأ: 
 هذا النظام "رمبا كمنت روح الثورة حني قال اإليرانيون ألنفسهم وهم ينتفضون: يتوجب علينا أن نغريِّ 

 ما بأنفسنا يف املقام األول... وينبغي، أيضاً، على طريقتنا شاه)... لكن علينا أن نغريِّ ونقتلع هذا الرجل (ال
يف احلياة، وبالنظر إىل العالقة اليت جتمعنا باآلخرين واألشياء واألبديَّة واهللا... أن نتغري بصورة كاملة. ولن 

جتربتنا احلياتيَّة. أعتقد أن اإلسالم يف هذا يكون هناك ثورة حقيقيَّة إذا مل يتحقق هذا التغريُّ الراديكايل يف 
املستوى حتديداً قد لعب دوراً... فلقد كان اإلسالم بالنسبة إليهم الوعد والضمانة باجرتاح أمر يغيـَُّر، بصورة 

  راديكالية، ذاتيتهم".
اإليرانية ومن غري اجلائز أن نتغاضى عن الكيفية اليت افرتض فيها فوكو ارتباط ما رأى فيه روح الثورة 

"عودًا إىل نص كانت، فإنين  باإلسالم، ارتباطًا غري عرضي. يقول يف إحدى حماوالته النادرة لتعريف احلداثة:
ا مرحلة تارخيية. وأعين مبوقف شكًال من االرتباط بواقع  أتساءل ألسنا نرى احلداثة موقفًا أكثر من كو

نهم. ويف احملصلة، فإن طريقة يف التفكري، وصورة من معاصر، وخيارًا إراديًا يُتبىنَّ من جانب أناس بعي
احلساسيَّة، مها كذلك، يعربان عن طريقة يف التصرف والسلوك تعّني يف الوقت نفسه عالقة انتماء وتطرح 

  نفسها غاية".
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ما من ريب أن فوكو ال يقوم بالتنظري لإلسالم احلديث، وال يتناول بالدرس "عودة" الدين كأداة سياسيَّة. 
كن من املمكن، وغري العارض، أن يكون مبقدور املفكر الفرنسي تقدمي إسهام جوهري يتصل باخلطاب ل

جيري يف قلب سيناريوكوين ألزمة  ,الفكري الغريب حول اإلسالم عرب اخنراطه اخلاص حبدث جديد ومذهل
  متعددة اجلوانب، يقول:

ا  ؛ة) أو (مثاًال)، لكنها أثارت إعجايب"أشعر باحلرج إذا حتدثت عن احلكومة اإلسالمية بوصفها (فكر  أل
(إرادة سياسية). لقد أعجبين فيها جهدها باجتاه التسييس، كردة فعل لإلشكاالت احلقيقية، والبىن القاّرة؛ 

  اجتماعياً ودينياً".
يف وعلى الرغم من كون فوكو جمرباً على املثنوية التأويلية لإلسالم السياسي، مثله كمثل أي مستطلع غريب 

ذلك الزمن، فإن موقفه العقلي يف "التوجه حنو الشرق"، والنظر إىل ما كان حيدث يف إيران، كانا مالئمني 
للبحث يف عامل "التمثل" (وهو مكون مركزي بالنسبة إىل طريقة املستشرق الكالسي يف البحث عن جوهر 

 العام (ورمبا، بصورة أدق النزوع اإلسالم) يف مشروع تكون نتيجته النهائية جمافية لنوع تيار املستشرقني
، متمثًال يف أن جتاوز اإلسالم Bernard Lewis. الذي ُحدِّث من جانب "برنار لويس" »2(الفيربي

  هو الصيغة األكثر احتماًال لتطوير ذاتية دينامية.
، إن املرء عاجز أن يسقط من حسابه، بصورة شكلية حمضة، الشروط اجلمالية اليت حكمت هذا املشروع

وجعلت وجوده ممكناً، لكنه غري قادر على موافقة تلك الطائفة من نقاد فوكو اليت مالت إىل التقليل من قيمة 
  مقاربته، وجعلها مرواغة ثقافية حمضاً ذات مصطلحات مجالية خالصة.

تدعي، يتوجب علينا أن ندرك سببًا أكثر أمهية وداللة لتحوالت الفضاء "العابر للثقافة". على املرء أن يس
، مبا احتوت عليه "من Baudelaireفقط، كيفية جلوء فوكو الحقاً يف تعريفه للحداثة، إىل صيغة "بودلري" 

موقف يتيح القبض على البعد (البطويل) للحظة احلاضرة... فهو ليس ظاهرة تعرب عن احلساسية إزاء حاضر 
هنا يتشكل حيث تتحد األبعاد اجلمالية زائل... وإمنا إرادة لتحويل احلاضر إىل بطل" إن مفهوم احلداثة 

باألخالقية دون فكاك. فهل أبصر فوكو وميض تلك احلداثة يف الثورة اإليرانية؟ من اجلائز أكثر أن ما وافق 
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هذا التعريف للحداثة متثل يف جتربة سرده املتعاطف مع الثورة اإليرانية. إن تلك الثورة، كما رويت على لسان 
  الغريب الطليعي، هلي ما شكل خلخلة (وإنقاذاً يف الوقت نفسه) لرتاث احلداثة.ميشيل فوكو؛ املفكر 

مل يبذل فوكو ذاته، على أية حال، جهدًا كبريًا يف التغطية على مدى إعجابه بالثورة، فالسيناريو كان 
وقر، ذي اللحية ألن أصالته بدت غري غربية، فهو "شرقي" بالكامل، فضًال عن اهليئة احملّرية للزعيم امل ؛آسراً 

وهو يتوسط املنصة، واجلموع تلهج بامسه بوصفه حمررها، وبصربه منتظرًا دوره وهو قابع يف احمليط الباريسي 
"كل شيء أفاد االعتقاد بقوة الرواج الغامض املتصل بعجوز منفي مدة مخس عشرة سنة، وشعب يعول 

  عليه. إن طبيعة ذلك الرواج هي ما أثار إعجايب".
ج الغامض" هو ما فهمه فوكو، رمبا، سرًا للثورة، ومثُِّن كخربة فائقة اإلدهاش، لذا مل يكن إن "الروا 

باإلمكان استقراء الثورة وفق املبادئ املقررة يف الغرب، حيث يتوجب انضواء معىن الثورة ضمن "جهد ضخم 
عجز عن تاليف اإلحساس يدرج الفوضوي يف التاريخ العقالين الطيع". وكنتيجة لذلك، فإن املفكر الفرنسي 

ا: أن ما كان حيدث ميكن  بعدم الراحة عندما أصغى إىل ما صرحت به شخصيات االنتفاضة الرئيسة ذا
  ترمجته بدقة بواسطة تصنيفات التجربة الغربية:

ا تبدت يل عادية إإن تعريفات احلكومة اإلسالمية ليست دقيقة. ويتوجب القول  :"إن أحدنا ليقول
إننا مل  :ها غري مطمئن قليًال، كتوليفة أساس جتمع بني الدميقراطية والربجوازية والثورية. وقلتجداً، ووضوح

نتوقف عن تكرارها بصورة مضجرة منذ القرن الثامن عشر، وأنتم تعرفون إىل أين يقود ذلك. لكنهم أجابوا 
لصناعي قد فقد معناه، فإن حبزم أن القرآن كان قد أقرها قبل فالسفتكم، وإذا ما كان الغرب املسيحي وا

  قادر على محاية قيمتها وفاعليتـها". -يف املقابل–اإلسالم 
لقد صرف فوكو اهتمامه منذ االنطالقة األوىل للمغامرة اإليرانية، إىل صعوبة إجياد التوازن بني العاملية 

رجاً. إن قراءته الكاملة قبه. لكن مل يبد أن تلك الصعوبة تسبب له حاوالفرادة يف تفسري احلدث الذي كان ير 
ا ال حتاول التقليل من قيمة عنصر على حساب آخر، فما أراد  ،للثورة اإليرانية أصيلة ومؤثرة بالنظر إىل أ
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فوكو رؤيته راسخًا هو فكرة اخللخلة، وفوق ذلك، قدرة الروحية السياسية على البقاء. إن النتيجة اليت خلص 
  فتنة خاصة به، كما دون يف مقالته األخرية حول املسألة اإليرانية: إليها، رمبا، أن ليس مثة تاريخ دون

"ليس ألحد األمر أن يقرر بأن هذه األصوات املرتبكة تصدح بأفضل مما للبقية، وجتهر بالصدق األبلغ. 
ا موجودة لتعطي إحساسًا بضرورة االستماع إليها وحماولة اكتشاف ما تود قوله. أهو سؤال  فكاٍف أ

رمبا. أهو سؤال واقعي؟ بالتأكيد. فكل حماوالت التحرر من سحر التاريخ ال تفيد شيئاً. إن األمر  ؟أخالقي
راجع إىل وجود بعض األصوات اليت جتأر بأن الزمن البشري ال يتخذ صيغة تطورية خطية، وإمنا له شكل 

  التاريخ".
يف املدى الذي عولت فيه  -ية حالعلى أ-إن اخلالصة النهائية الهتمام فوكو بالثورة اإليرانية، تتمثل 

مقاربته على قوة اإلدهاش، اليت عملت كأداة خمففة من وجهة النظر العاملية تلك، وكذا فقد متثلت يف 
مقاومته االحتفاء مبا خربه يف إيران بوصفه عرضًا حديثًا لـ"يوتوبيا" أو "مثال" (كما يرضينا أن نظن، وكما 

  شاركني يف الثورة).باح لفوكو كثري من اإليرانيني امل
  جبذوره يف املستقبل". كذلك  لقد كان املفكر الفرنسي متحرقاً للمراهنة على "شيء قدمي جداً، وضارب

 ببساطة تغدو إن أزمة احلديث والرتاثي السابقة، أو أزمة اإلسقاط على املستقبل أو االنكباب على املاضي
ا"حقيقة" و  مطلقة   "إرادة":عرب القدرة الفريدة للثورة كو

به روحها".   "الناس يثورون، هذه حقيقة. ومن هذه الناحية فإن الذاتية تتخلل التاريخ و
إن املرء ليحار، حقاً، أهذا التصوير لغياب التوتر وانسجام التاريخ، أو ما يفرتض أنه "جوهره احلق"، قادر 

  على أن يتماسك دون إحساس فوكو اجلمايل ملا كان قد خربه:
إعجايب، اآلن، يف إيران، أن ليس مثة صراع بني عناصر شىت. وما يهب األمر ذلك اجلمال،  "إن ما يثري

ددهم بأسلحتها  ة وحيدة بني الناس مجيعًا والدولة اليت  ويف الوقت نفسه، تلك الرصانة، وجود جما
  وشرطتها".
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بتعاطف، وإمنا باخلربة  نوع معني للفرادة، وليس ببساطة حدثًا يتعامل معه -على أية حال- إن هذا هلو
ألنه متداخل غريبٌّ مل حياول أن يتخفى يف "تقريره" بصورة املراقب احملايد، ومن  ؛العالية اليت امتلكها فوكو

وإمنا كنقيض للقانون أو كذاتية مبدعة، جرت على  ،ن حمصلة الرتكيز على اإلسالم ال كقانونإاجلائز القول 
ث املستشرقني ومسحت بعدِّ اإلسالم، السيما يف نسخها ذات التشدد خالف جوهر املذاهب اليت حواها ترا

تأويًال متصلبًا للنص والقانون، ونافيًا ألي متنفس لتأويل الذات. إن مقاربة فوكو  بصرامة الواضح، متبنياً 
ا أيدت قلب املعضلة "الفيربية" دون وجود مثال بديل، ذلك ألن املعرفة احلقة باإلسالم ال ميكن مؤازر

ا على اإلدهاش حسب.   بتحديث قو
م املفكر الفرنسي لدى اجلمهور، وعرب امرأة إيرانية، باخللط بني مفهومي الروحية والتعصب الديين  لقد ا
"فاملرء قادر على قول ذلك عن اليسار الغريب املهووس باملنهج اإلنساين، أما اإلسالم فإنه مستحب... لكن 

  يف مكان آخر".
هلجمة عن نفسها مبصطلحات قاسية وساخطة، ملمحة إىل طبيعة "اخللخلة" املشار لقد عربت هذه ا
  إليها يف تقرير فوكو.

ومن املفاجئ بعض الشيء أنه ردَّ مبوقف دفاعي خالص دون أن يتبىن سؤال اخللخلة ذاك. إن رّده اجلامع 
سي" منذ مداخلة برنار لويس، توافق يف جزئه األول مع الصفة املشرتكة لكل بناء فكري حول "اإلسالم السيا

أما رده، السيما يف جزئه الثاين، فال يعرب إال عن احلالة األدىن يف اعتبار اإلسالم السياسي مستقًال عن التأثري 
الضار للمقولة التلفازية "...أن مشكلة اإلسالم كقوة سياسية، هلي مشكلة جوهرية بالنسبة إىل عصرنا، 

 -بالتأكيد–وىل للتعامل معها، بغض النظر عن مدى حصافتها، ليست ولسنوات قادمة. إن احلالة األ
ا بالعداء".   مبادأ

**********************  
  الهوامش

  .والرتمجة والتقدمي لباحث وأكادميي يف األردن ،النص للمفكر الفرنسي الشهري*) 
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  وهو مقتطف من الفصل الثامن لكتاب:) 1
 -Armando Salvatore, Islam and the Political Discourse of 

Modernity, Ithaca Press, London, 1999, p.p.145-155.      
  .)1864-1920( Max Weberنسبة إىل عامل االجتماع األملاين "ماكس فيرب"   )2
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  حوار مع أرنست غيلنر
  "الخروج من الهامش"

  حوار: جون ديفيز
  ترمجة وإعداد: عبداهللا عبدالرمحن يتيم*

يــــا نثروبولوجواحــــداً مــــن أبــــرز البــــاحثني يف الفلســــفة واأل  Ernest Gelinerغلنــــر يـُّعــــد إرنســــت 
وتعلــــم يف بــــراغ حــــىت عــــام  1925االجتماعيــــة. ولــــد غلنــــر يف بــــراغ يف التاســــع والعشــــرين مــــن ديســــمرب عــــام 

ـى تعليمـه فيهـا، مث تـوىل التـدإم عندما انتقلت أسرته إىل اجنلرتا. التحـق غلنـر جبامعـة 1939 ريس كسـفورد وأ
أســتاذاً  م،1962حيــث غــدا منــذ عــام  1984–1949يف مدرســة لنــدن للعلــوم االقتصــادية والسياســية مــن 

وقـد  1995للفلسفة واملنطق واملنهج العلمي، عمل غلنر أستاذاً يف غري جامعة يف الغرب، تويف غلنر يف بـراغ 
  أشهر كتبه: نشر العديد من الدراسات اليت تناولت اإلسالم واجملتمعات اإلسالمية ومن

1( Muslim society. 1983  
2( Postmodernism I Reason and Religion 1992  

الصـادر ، ومن أجل مراجعة آلرائه بالعربية ميكن اإلطالع على كتاب سامي زبيدة: أنثروبولوجيـات اإلسـالم
  ".التسامح" 1997عام 

*     *     *  
  ديفيز: هل تنتمي ألسرة حضرية؟

  تعيش يف مدينة براغ، وكنا إىل حد كبري حضريني. كانت أسريت  ،غيلنر: نعم
  ديفيز: هل كانت براغ، بشكل خاص، معادية للسامية؟

تلـك هـي  ،كانت هذه الروح املعادية للسامية منتشرة بشكل واضح يف صـفوف الطبقـة العاملـة  ،غيلنر: نعم
واألخـــرى أملانيـــة. وكانـــت اجلامعـــة بـــراغ اخلاصـــة بكافكـــا املتميـــزة بثالوثهـــا الثقافـــة، وجبـــامعتني إحـــدامها تشـــيكية 

األملانية متميزة جداً، وحدث يف أن كان فيها يف أحد املرات: كأرنب وأينشتاين. وقـد اسـتفادت هـذه اجلامعـة 
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من نـزوح البـاحثني إليهـا بسـبب سياسـات هتلـر. كـان هنـاك فعـًال جامعتـان وثـالث ثقافـات تعـيش معـاً، وكـان 
هنـا،  متشـدد أيضـاً، وكـان ذلـك يشـكل جـزءاً مـن املنـاخ العـام. وأنـا أعـين هناك من املؤكد توتر أثىن وعلـي حنـو

أنــك إذا كنــت تســألين عمــا إذا كــان هــذا يشــكل جــزءاً هامــاً مــن البيئــة الــيت كنــت أنتمــي إليهــا يف بــراغ، فــإن 
ـــا عنـــدما  ،جــوايب ســـيكون باإلجيــاب. لقـــد كانــت بـــراغ مدينــة حـــادة يف مجاهلـــا ولــذلك كنـــت كثــرياً مـــا أحلــم 

  رجت مهاجراً منها يف سنوات احلرب، أي باملعىن احلريف كان هذا توقاً قوياً إليها.خ
م، أي بعــد االحــتالل األملــاين لــرباغ، كنــت حينهــا يف الثالثــة عشــرة وآل 1939لقــد أتينــا إىل إجنلــرتا يف عــام 

 Grammarمصريي إىل أن أكون يف اهلامش، ففـي ذلـك الوقـت مل أكـن مـن طـالب املـدارس احلكوميـة (
School الـيت أنشـأت يف الثالثينيـات يف سـانت البـانز، ومـن هـذا اهلـامش حصـلت علـى منحـة دراسـية إىل (

حــدى كليــات جامعــة إ) (Balliolأكســفورد. كــان ليندســي يعــد يف ذلــك الوقــت هــو املســؤول عــن بــاليول (
يني يعيشــون يف ســالم تبــع ليندســي السياســة االســتعمارية للربتغــال: أي بــرتك الســكان األصــلاأكســفورد). وقــد 

  وذلك بأخذ املتمكنني واملهيئني منهم من القاع االجتماعي وإرساهلم إىل باليول.
وكنتيجــة لكــل ذلـــك اســتطعت وأنـــا يف ســن الســـابعة عشــر احلصــول علـــى بعثــة إىل كليـــة بــاليول يف جامعـــة 

  ناها ليندسي حينذاك.أكسفورد، والسبب يف ذلك يعود إىل السياسة االستعمارية الربتغالية اليت كان يتب
  ديفنز: هل درست الفلسفة عندما كنت في جامعة أكسفورد؟

غيلنـــر: عنـــدما كنـــت يف أكســـفورد درســـت الفلســـفة وعلـــم السياســـة وعلـــم االقتصـــاد، ولكـــن ضـــمن هـــذا 
التخصـــص كـــان اهتمـــامي الـــرئيس منصـــباً علـــى الفلســـفة، هـــذا علـــى الـــرغم مـــن أنـــين أخـــذت دروســـاً كثـــرية يف 

بب يف ذلـك أن كليـة بـاليول، والـيت كنـت أنتمـي إليهـا يف جامعـة أكسـفورد، كانـت تعمـل وفـق االقتصاد، والس
نظــام تــراتيب ملوضــوعات االختصــاص، فــالطالب الــذين كــانوا يعــدون يف ذلــك الوقــت مــن املتفــوقني كــان يـــتم 

  حثهم على دراسة الفلسفة، وكان االعتقاد يف ذلك الوقت مبين على أن الفلسفة هي رأس كل شيء.
أمـا إذا كنــت أقــل ذكــاًء فكـان يــتم تشــجيعك علــى االخنــراط يف دراسـة االقتصــاد، علــى اعتبــار أن االقتصــاد 
يتطلب مهارات أقل، أما بالنسبة يل فقد كنت من بني الطالب الذين مت اختيارهم لدراسة االقتصاد، كمـا أن  
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ســفة أكثــر مــن االقتصــاد، هــذا الفــرع كليــيت اجلامعيــة مل تكــن معتــدة كثــرياً يب، ومــع ذلــك فكــان اهتمــامي بالفل
  من العلوم الذي مل أكن أميل إليه أبداً.

ولقــد حصــلت علــى شــهاديت اجلامعيــة األوىل مــن أكســفورد، ونظــراً للطريقــة الــيت كــان يعمــل مبوجبهــا النظــام 
هـــا التعليمـــي يف تلـــك األيـــام، وخصوصـــاً يف ظـــل الســـلطة األبويـــة لكليـــة بـــاليول، واالمتيـــازات الـــيت حيصـــل علي
 ،الطالب احلائزين على درجة االمتياز األوىل (كحصوهلم على وظيفة يف اجلامعـة) ونظـراً لوجـود ذلـك االمتيـاز

  ومن مث انتقلت إىل كلية لندن لالقتصاد. ،فقد استطعت احلصول على وظيفة مساعد أستاذ يف جامعة أدنربة
فإن األرثوذكسية الفكرية كانت يف ذلك  هذه بعض من املظاهر اخلارجية لألمور، أما عن جوانبها الداخلية

ــــــــى يف أحســــــــن صــــــــورها الوصــــــــفية يف فلســــــــفة اللغــــــــة واملســــــــتلهمة أفكارهــــــــا مــــــــن وجتنشــــــــتاين  ــــــــت تتجل الوق
)Wittgensteinولكـــن بالنســـبة يل كانـــت تعـــد مظللـــة  ،) وكانـــت هـــذه الفلســـفة علـــى درجـــة مـــن التبلـــور

عـام للمشـكالت والقضـايا دون العـودة إىل  بشكل كامل ومطلق، فقد كان وجتنشتاين يعتقد بعدم وجـود حـل
ذه الطريقة ولكن هذا ما  ا، وقد يكون وجتنشتاين مل يصغها  عرف اجملتمع، فاجملتمعات هي الغايات حبد ذا

وخصوصـــاً يف عـــامل أصـــبحت فيـــه اجملتمعـــات غـــري  ،آلـــت األمـــور إليـــه، طبعـــاً هـــذا األمـــر يبـــدو اآلن دون معـــىن
  شكل واضح بعضها عن بعض.مستقرة وغري منعزلة أيضاً ب

ومــع ذلــك فقــد متكــن وجتنشــتاين مــن تســويق فكرتــه، وقــد جــرى تبنيهــا حبماســة باعتبارهــا كشــفاً غــري قابــل 
للنقاش، وأصبحت موضوعاً غري قابـل للشـك أو التسـاؤل، أمـا بالنسـبة يل فكانـت الفكـرة تبـدو بشـكل جلـي 

ا خاطئة، ولكن املشكلة قـد تتضـاعف خصوصـاً إذا كنـ ت تنتمـي جملتمـع وبيئتـه يعتقـد األفـراد األذكيـاء على أ
منها بصحة هذا النوع من األفكار، وقد يقودك ذلك أيضًاَ◌ لالعتقاد خبطأ موقفك، وذلك على اعتبار أنك 

م جيب أن يكونوا علـى صـواب، فعنـدما أتيـت علـى دراسـة  ،مل تفهم األمر بالشكل املناسب والنتيجة طبعاً أ
نشـتاين بشـكل أويل مث حاولـت دراسـتها بعـد ذلـك بشـكل موسـع توصـلت إىل اســتنتاج القضـية الـيت أثارهـا وجت

ا فعًال قضية تافهة، وقد كانت فعًال كذلك.   بأن فهمي هلا كان على صواب، وإ
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 ،م "الكلمــات واألشــياء"1958ديفز: ولكــن مــاذا حــدث بــين هــذه الفتــرة أي عنــدما كتبــت فــي عــام 
  وبداية قيامك بالعمل الحقلي في شمال أفريقيا؟ ،القتصاديةوبين فترة ذهابك إلى كلية لندن ا

غيلنـــر: كـــان وضـــعي يف قســـم السوســـيوليوجيا غريبـــاً جــــداً، والســـبب هـــو أنـــه عنـــد التحـــاقي بالقســـم كــــان 
فقـد كـان يعتقـد أن الفلسـفة  ،الشخص املهيمن عليه هو موريس غينزبريغ، وكان معجباً بشـكل كبـري بالفلسـفة

وعلـى  ،ن جـداً مـن بعضـهم الـبعض، وهـو هلـذا السـبب قـد أحلقـين بالقسـم لكـوين فيلسـوفاً والسوسيولوجيا قريبا
الرغم طبعاً من أنه كـان مـن الناحيـة الفنيـة يعـد أسـتاذاً للسوسـيولوجيا إال أنـه مل يلحـق أحـداً مـن طلبتـه للعمـل 

 هإىل هـــذ يتمـــنيف القســـم، وقـــد اســـتفدت أنـــا مـــن هـــذا الوضـــع، وذلـــك العتقـــاد غينـــزبريغ بـــأن أي شـــخص ي
اوس، أي على شاكلته هو، وقد استغرق غينزبريغ وقتاً  الفلسفة كاختصاص سيكون بالضرورة تطورياً مثل هو

  طويًال حىت اكتشف بأنين على خالف من ذلك.
  ديفيز: كيف بدأت صالتك باألنثروبولوجيا؟

فة خاطئة، ولكن أي فلسفة غيلنر: كنت أريد معرفة أمور كثرية عن العامل احلقيقي، فهذه مل تكن جمرد فلس
ــا جمــردة جــداً، أمــا أنــا فكنــت أريــد نشــاطاً ذهنيــاً ذا حمتــوى إمربيقــي، وهكــذا عنــدما التحقــت  تعــد يف حــد ذا

 ،كانــت الكليــة تعــد املكــان املثــايل ملثــل هــذا النــوع مــن االجتــاه الــذي كنــت أرغــب فيــه  ,بكليــة لنــدن االقتصــادية
االجتماعيــة، وقــد توصــلت بســرعة إىل اســتنتاج أن األنثروبولوجيــا والــذي مــن خاللــه أســتطيع مالحظــة العلــوم 

االجتماعية أكثرها وأفضلها أمهية من دون شك، مـن حيـث اتفاقهـا ومزاجـي وطبـاعي العامـة، أمـا بقيـة العلـوم 
ولكنـه كـان مزجيـاً مـن مسـتوى ثـان مـن  ،االجتماعية فلـم تشـدين إىل احلـد الكـايف، فكـان هنـاك علـم االقتصـاد

مــن السوســيولوجيا. أمــا السوســيولوجيا فكانــت حينهــا منهكــة وكانــت  ءرياضــيات ومســتوى آخــر ســيعلــوم ال
وبعـض  ،تنتمي أيضاً إىل تطورية مضجرة، وكذلك بوجود علماء اجتماع شباب ممزقني بـني املاركسـية مـن جهـة

  االجتاهات العلمية احملدثة.
ـا   كانـت خليطـاً مــن االتصـال بـالواقع وبأفكـار أخــرى أمـا الشـيء املتعلـق باألنثروبولوجيـا فأســتطيع القـول بأ

هامــة، وكانــت عبــارة عــن جمتمــع مــن البــاحثني الــذين ينتجــون أعمــاًال متماثلــة، وكــانوا يأخــذون بعــني االعتبــار 
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إســــــهامات بعضــــــهم لــــــبعض، كانــــــت األنثروبولوجيــــــا فعــــــًال جمتمعــــــاً علميــــــاً، كانــــــت كــــــل األمــــــور العائــــــدة إىل 
ك األيــام يف زمــام ســيطرة مريــدي وتالمــذة مالينوفســكي، وكــان هــذا األخــري يعــد نــيب األنثروبولوجيــا واقعــة يف تلــ

ولكــنهم مــع ذلــك كــانوا  ،يــون كــانوا أعــداء مــع بعضــهم الــبعضنثروبولوجزمانــه، وعلــى الــرغم مــن أن بعــض األ
يء وبالنسـبة يل فقـد وجـدت يف ذلـك الشـ ،يشكلون جمتمعاً فكرياً على معرفة بأعمال بعضهم البعض العلمية

  قدراً من املتعة واإلثارة.
جــه التــزامين يف شــيء مــن اجلفــاف والتجريــد إال أنــه ال ميكــن  وعلــى الــرغم مــن أن مالينوفســكي قــد صــاغ 
مقاومــة إغرائــه خصوصــاً يف حالــة اســتخدامه لغــرض العمــل احللقــي اجليــد، وكــان هــذا املــنهج يعــد مبثابــة األمــر 

لنسبة يل فقـد وجـدت يف ذلـك شـيئاً مميـزاً وكنـت ممتنـاً هلـم علـى املناسب جداً لشروط عمل من هذا النوع، وبا
  حتملي كشخص آت من خارج االختصاص، وقد استمتعت بدراسيت.

يـــا مثـــل: نثروبولوجلقـــد كنـــت أداوم علـــى ســـبيل املثـــال علـــى حضـــور النـــدوات الـــيت كـــان يعقـــدها علمـــاء األ
فأنا مدين بالفضل الكبري إىل رميونـدفريث بـول هما، يرميوندفريث وإسحاق شابريا، وتعلمت أشياء كثرية من كل

ســـتريليننغ جبهـــودهم يف اإلشـــراف بشـــكل ثنـــائي علـــي أطـــروحيت العمليـــة. أن التنـــاقض واملفارقـــة يف إنتقـــايل إىل 
دراسة األنثروبولوجيا متكن يف أن هرويب من فلسفة اللغة، واآلن ويف مراحل متأخرة من حيايت أجد أن الشيء 

وإىل درجــــــة معينــــــة األمــــــر املهــــــم علــــــى  ،ســــــفة اللغــــــة) هــــــو الشــــــيء الــــــذي يعــــــد اآلنالــــــذي هربــــــت منــــــه (فل
الــــذي اســــتلهم أفكــــار ونظريــــات " التأويليــــة"يهــــا، أي مــــا أمسيــــه بطــــاعون التأويليــــة، هــــذا االجتــــاه نثروبولوجاأل

أصــبح اآلن  وجتنشــتاين والــذي يعــد خصوصــاً يف اآلونــة األخــرية االجتــاه املتنفــذ يف األنثروبولوجيــا، وهــذا االجتــاه
  مضلًال يف األنثروبولوجيا مثلما كان كذلك يف الفلسفة، إن املفارقة هنا تكمن يف مالحقة فلسفة اللغة يل.

  ديفيز: كيف توصلت إلى منطقة جبال األطلس وزوايا إحانسال؟
ة يف غيلنر: توجد يف حيايت حالة واحدة أو حالتان استطعت التنبؤ بصحة األمور فيها، األوىل كانت متمثل

دخــول الســتالينية إىل أوروبــا الشــرقية الواقعــة حينهــا حتــت اهليمنــة الســوفيتية، أمــا املســألة الثانيــة الــيت كنــت أرى 
حــــدوثها ورمبــــا بوضــــوح كبــــري حــــىت أكثــــر مــــن بعــــض أبنــــاء بلــــدي تتمثــــل يف طبيعــــة رؤيــــيت للحــــل الــــذي طــــرح 
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رى بـأن هـذا احلـل سـيقود إىل مواجهـات لإلشكالية الوطنية اليهوديـة عـن طريـق تأسـيس دولـة إسـرائيل، كنـت أ
ورمبا مواجهات غري قابلة للذوبان مع العـامل اإلسـالمي، وكنـت أرى بـأن أقـل شـيء يسـتطيع  ،درامية ومأساوية

  أحدنا أن يعمله حينها هو السعي لفهم هذا العامل، أي العامل اإلسالمي.
ات مـــا بعـــد احلـــرب بتســـلق اجلبـــال، وهنـــاك أيضـــاً عامـــل آخـــر أود إضـــافته، وهـــو أنـــين بـــدأت أهـــتم يف ســـنو 

ولكــن  ،ونتيجــة هلــذه االهتمامــات اجلديــدة ذهبــت أوًال إىل جبــال األطلــس بشــكل جزئــي للكشــف األثنــوغرايف
دف تسلق اجلبال، وعلى الرغم من أنين مل أكن متسلقاً جيداً إال أنين كنت مستمتعاً بتلك اهلوايـة إىل  أيضاً 

لــدي خيــار بــني املشــاركة يف بعثــة استكشــافية ملــا وراء البحــار كانــت م كــان 1954حــد كبــري، ويف صــيف عــام 
متجهــة إىل جبــال اهلماليــا وكانــت مكونــة مــن فريــق مــن املتســلقني مــن كليــة لنــدن االقتصــادية، أو الــذهاب إىل 
جبـــال األطلـــس، أن الشـــيء الـــذي رجـــح خيـــاري يف القـــرار األخـــري هـــو اهتمـــامي اخلـــاص وعلـــى املـــدى البعيـــد 

  د فيه يف نفس الوقت.و ورغبيت يف الوج ،سالميبالعامل اإل
  ديفيز: هل قمت بزيارات عديدة إلى زوايا إحانسال؟

ا سـبع مـرات، فكنـت أذهـب إىل هنـاك يف كـل الفصـول، وكانـت أطـول  غيلنر: على أقل تقدير قمت بزيار
ــا امتــدت إىل حــوايل ســتة شــهور، خاصــة عنــدما كنــت أحصــل علــى إجــازة مــن الفصــل  زيــارة عمليــة قمــت 

ايـة فصـل الصـيف، ومضـافاً إليهـا طبعـاً العطـالت  اية الفصـح و الدراسي الذي يقع بني عطلة عيد الفصح و
  اليت تقع بني الفصول الدراسية.

وقــد  »المنــاهج«ديفيز: لقد خصصت القسم األخير مــن كتابــك (أوليــاء جبــال األطلــس)، وأســميته بـــ
زيارتها والفترة الزمنية التي قضيتها فيها، هــل مــن تفســير ضمنت هذا القسم قائمة باألماكن التي قمت ب

  لذلك؟
غيلنــر: كانــت هــذه اخلطــوة فقــط بقصــد إعطــاء القــارئ نوعيــة معينــة مــن املعلومــات تســتند عليهــا ادعــاءات 

حانسـاليني، فهـم بدنـة (فخـذ) مـن قبيلـة تضـطر حبكـم ونتائج الكتـاب، وهنـاك مسـألة جـديرة بالـذكر حـول اإل
وذلـك بســبب وقوعهـا بــني االنشــطارات الواقعيـة بــني عامـة القبائــل، وكـان علــي يف هــذا  ،نتشــارطبيعتهـا إىل اال
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القسم من الكتاب أن أذكر إىل أي مـدى كانـت املعلومـات الـواردة يف الكتـاب مبينـة علـى املالحظـة املباشـرة، 
  وما مدى عمقها، وغريها من األمور الالزمة.
ا، وقد قمت بزيارات متكررة إىل مستوطنات أخرى تابعـة معظم الوقت الذي قضيته يف زوايا إحان سال ذا

لزوايــا إحانســال تقــع علــى بعــد مســافة مــن املشــي املــريح، كمــا أن معــرفيت بزوايــا إحانســال مل تكــن مبنيــة علــى 
ــا لبقيــة املســتوطنات، وأعتقــد أنــين قمــت بزيــارة معظــم زوايــا إحانســال، حتمــاً مل  الزيــارات القليلــة الــيت قمــت 

  ن ذلك لو مت فإنه املؤكد سيؤدي يب إىل اكتشاف متواصل لزوايا صغرية كلما تقدمت أكثر.أل ؛رها مجيعاً أز 
  ديفيز: ما الشيء الذي قمت به عندما كنت أقمت في زوايا إحانسال؟

ومن بينهـا مـثًال: اجلـرد السـكاين، فوضـعت كـل  ,غيلنر: حسناً، قمت بعمل األمور املتبعة يف العمل احلقلي
مث أعـــددت خارطـــة تفصـــيلية كاملـــة بالعالقـــات القرابيـــة لكـــل فـــرد مـــن إحانســـال، مث  ,مـــنهم يف كشـــوفايتفـــرج 

خارطـــة أخـــرى أكثـــر تنظيمـــاً للعالقـــات املتداخلـــة بـــني اإلحانســـاليني وغـــريهم مـــن مراكـــز الزوايـــا اإلحانســـالية، 
  وهكذا.

لـي طبعـاً يف الوقـت املناسـب إذا  يـة، وقـد بـدأت عمللقد قمت بعمل كل ما يعد تقليـدياً يف الدراسـات احلق
نـدالع، ففـي زيـاريت األوىل وقـع انفجـار  املغـريب الكبـري حـول االسـتقالل يف طريقـه لال –كان الصـراع الفرنسـي 

كبري لقنبلة يف سـوق مـراكش تسـببت يف مقتـل عـدد مـن النـاس، وكـان ذلـك بدايـة للصـراع املسـلح، وكـان هلـذا 
  –ؤه يف اجلبــال، فالصــراعات القدميــة املتأصــلة يف تنظــيم األوليــاء الصــراع الــذي بــدأ بشــكل غــري مباشــر أصــدا

كالصــراعات علــى الزعامــة بــني األســر ذات األصــول الدينيــة املقدســة والــيت ال ســتطيع التقــدم مباشــرة وبشــكل 
مــادي يف الصــراعات نتيجــة للــدور الســليب املفــروض عليهــا، قــد حصــلت علــى نــوع مــن التربيــر اجلديــد فــبعض 

  طبعاً حنو تبين الوطنية، وأخرى وقفت إىل جانب فرنسا. األسر اجتهت
  ؟ديفيز: هل كنت ترى نفسك باعتبارك أنثروبولوجياً أم فيلسوفاً 

غيلنر: األمران معاً، بالنسبة يل كنت دائم االعتقـاد بـأن الفـرق بـني العـامل الفالحـي الـديين والعـامل الصـناعي 
مل، وهلذا فأنا أعتقد بأن معاجلة هذه املشكلة تتم فقط عـن طريـق العلمي هو أمر يعد مركزياً ومطلقاً لفهم العا
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روبولوجيا والفلسفة كنموذج. ولكن الذي حدث فعلياً أنين بقيـت ثنوتبدر إىل ذهين األ ,علوم اجتماعية نقدية
  يف قسم علم االجتماع حنو ثالثني عاماً. وحصلت على كرسي خاص لألستاذية كان يسمى كرسي الفلسفة.

ــــاوس) فعنــــدما  اوســــية (نســــبة إىل هو أفــــاق غينــــزبريغ إىل حقيقــــة أنــــين ال أبادلــــه نظرتــــه إىل التطوريــــة اهلو
باعتبارهـا احلقيقـة املطلقـة، قـام مبعارضـه تـرقييت، فقـد كتــب رسـالة إىل اللجنـة املعنيـة الـيت كانـت تنظـر يف كرســي 

جـل (أي غيلنــر) رمبـا قـد يكــون أو ال وقـال يف رســالته تلـك بأنـه علـى الــرغم مـن أن هـذا الر  ,األسـتاذية اخلـاص
يكــون جيــداً، ولكــن الشــيء األكيــد أنــه ال يصــلح بــأن يكــون أســتاذاً لعلــم االجتمــاع يف هــذا القســم، وذلــك 
اوسـي، ورمبـا  لكون السوسولوجيا حسب رأيه جيب أن تكون حمصورة بشكل قـاطع بـني أصـحاب االجتـاه اهلو

ــدف إليــه، أمــا مل يضــع غيــزبريغ تلــك الكلمــات وبتلــك الصــيغ ا حملــددة واملشــار إليهــا، ولكــن هــذا مــا كانــت 
ـــا مـــن املمكـــن أن تأخـــذ باعرتاضـــاته يف حالـــة تســـميته كرســـي األســـتاذية هـــذه بكرســـي  ـــة فقـــد رأت بأ اللجن
الفلسفة مع اإلشارة اخلاصة لعلم االجتماع، وهكذا محلت هذا اللقب، املتعـب نوعـاً مـا، وذلـك ككياسـة مـن 

ا.الناحية الفعلية م   ن اللجنة ذا
  .؟ديفيز: ثم انتقلت بعد ثالثين سنة إلى فلسفة العلوم، ثم بعدها بخمس سنوات إلى كيمبردج

  غيلنر: نعم.
  ديفيز: لماذا؟

غيلنر: حسناً، توجد هناك دائماً دوافع مركبة، ولكن األول واألسهل هو طبعـاً الزهـو... أي بريـق كمـربدج. 
شيء يقع على بعد مسافات قصرية كانت دائماً عامل مهم بالنسبة  ففكرة العيش يف مدينة صغرية حيث كل

أنــين فعليــاً أفضــل كثــرياً تــدريس إىل لســين املتقدمــة، هــذا باإلضــافة  امناســب ايل، ولــذلك كانــت كيمــربدج مكانــ
األنثروبولوجيــا علــى تــدريس الفلســفة، فعلــى الــرغم مــن أنــين أحــب العلــم يف الفلســفة، إال أنــين لــدي شــكوك 

ألن تكـــون احرتافـــاً مهنيـــاً، ففـــي الفلســـفة تعتـــرب  ؛وذلـــك بســـبب تأصـــل عـــدم ميلهـــا ،كموضـــوع تـــدريسحوهلـــا  
ــا  ،األفكــار املهمــة كــل شــيء أمــا اجلوانــب الفنيــة فهــي تعــد بشــكل عــام ليســت ذات أمهيــة أو صــلة أو حــىت أ

  ذاته يشعرين باحلرج. أمور غري أصيلة، التحول املهين يعين يف هذه احلالة ادعاء العكس متاماً، وذلك يف حد
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كان تدريس الفلسفة جيلب يل أحياناً املتعة اخلاصـة، هـذا إذا كـان الطلـب لديـه شـيء مـا ومهـم يريـد قولـه، 
ولكنـين أرى أيضــاً بأمهيــة عـدم حتويــل الفلســفة إىل احـرتاف مهــين، أمــا األنثروبولوجيـا فتبــدو بشــكل خمتلــف إىل 

، وحـىت وإن مل تكـن هـذه اإلمكانيـة ذات مسـتوى متميـز، حد ما، وذلـك مـن حيـث أن أي فـرد لديـه إمكانيـة
ولكــن أن تكــون لديــه اإلرادة الصــادقة والضــمري الفكــري حــىت يســتطيع عمــل شــيء مفيــد، فهنــاك العديــد مــن 
الطلبـة املمتــازين، ولكــن تــدريس اآلخــرين أيضــاً يعــين شــيئاً آخــر، ولــذلك فإنــك تســتطيع تــدريس الطلبــة بشــيء 

  من الرضى العاطفي.
امــل مـــع الفلســـفة يف جـــامعيت كيمـــربدج وإكســـفورد  يـــتم بطريقـــة خمتلفـــة إىل حـــد مـــا، فجامعـــة كيمـــربدج التع

ـــا كانـــت تـــدمج الفلســـفة يف شـــهادة  لـــديها كليـــة صـــغرية نوعـــاً مـــا خاصـــة بالفلســـفة، أمـــا جامعـــة إكســـفورد فإ
يف الســنوات ). أو كانــت تســمى Greatsجامعيــة شــاملة، فهــي كانــت يف األيــام القدميــة جــزء مــن شــهادة (

أي بكـــالوريوس الفلســـفة والسياســـة واالقتصـــاد) فهـــذا النـــوع مـــن التخصصـــات كـــان يقـــدم  – PPEالتاليـــة بــــ(
وذلــك الفرتاضــهم بــأن دراســة تلــك األمــور ســتجلب  ،عليهــا أولئــك الــذي يريــدون دراســة أمــور تتســم بالقــدم

أي مـن تلـك احللـول ففضـلت تـدريس التطور لعقوهلم هذا االفرتاض املشكوك يف أمـره، ولكـوين ال أوافـق علـى 
األنثروبولوجيــا، كانــت األوليــات بالنســبة يل تتجســد يف احلاجــة إىل مدينــة صــغرية باإلضــافة إىل أولويــة تــدريس 

  وكذلك االفتتان ومن مث السري قدماً. ،األنثروبولوجيا على الفلسفة
نك عدت إلــى بيتــك أخيــراً ديفز: وصولك إلى جامعة كيمبردج كان بالنسبة إلى بعض الغرباء كم لو أ

  وبعد ثالثين عاماً، هل كان لديك نفس الشعور؟
غيلنر: كال، كال، فأنا مع األسف الشديد مل أشعر أبداً على أنين اندجمت كامًال يف قسم األنثروبولوجيا يف  
كيمـــربج، والســـبب يعـــود يف ذلـــك إىل مـــا أســـهمت بـــه اجلامعـــة وعلـــى حنـــو بغـــيض مـــن خـــالل وجـــود نظامهـــا 

ري الــذي كــان يتطلــب منــا املســامهة فيــه أو حتمــل جــزء مــن أعبائــه. أمــا بالنســبة يل فقــد كنــت أفضــل تــرك اإلدا
مســؤولية الشــؤون اإلداريــة إلداريــني حمرتفــني يرغبــون يف تأديــة هــذا النــوع مــن األعمــال، وبالتــايل تــرك األســاتذة 

ظامــاً أفضــل، وهلــذا جعلــين اســتغراقي ليقومــوا بأعمــال التــدريس والفكــر والكتابــة، كــان هــذا يبــدو بالنســبة يل ن
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الزائد يف الشؤون اإلدارية أقل سـعادة يف كيمـربدج، كنـت أفضـل طبعـاً فيمـا لـو كنـت منخرطـاً بشـكل كامـل يف 
وسط قبيليت (أي وسط قسم األنثروبولوجيا الذي كنت أنتمي إليه)، ولكنين أنـا سـعيد الحتمـال اآلخـرين يل، 

  على األقل هذا تبدو األمور.
م وكنــت فــي إجــازة لــم يــتم تحديــد مــدتها، وفــي الســبعينيات 1945ز: لقــد تركــت بــراغ فــي عــام ديفي

أخذت بنشر مقاالت موضحاً من خاللهــا مــا يــدور فــي وســط األنثروبولوجيــا الماركســية الســوفياتية. فــي 
ــو أنــك تلعــب دور الوســيط الــذي يحــاول أن يوضــح مــا يــدور فــي ذلــك  تلــك المقــاالت بــدوت كمــا ل

ن كيفية مواجهة العاملين في ذلك الوسط لنوع خاص من المشكالت الفكريــة التــي فرضــها وع ،الوسط
المجتمــع والتقاليــد العلميــة، هــل كانــت لــديك خطــة حينهــا للقيــام بعمــل حقلــي، أم أنهــا كانــت مرحلــة 

  وساطة وصلت إلى نهايتها عندما بدأت تشرع في العمل الحقلي؟
دف إذابة نفسي يف العامل الواقعي بشـكل كـاف، كـان غيلنر: لقد قضيت عاماً واحداً يف موسك و وذلك 

مـن بـني إحــدى دوافعـي دافـع بســيط جـداً: فـاألنثروبولوجيون مبعظمهــم مييلـون إىل العمـل يف أكثــر مـن جمتمــع، 
ولكوين قمـت بأعمـال حقليـة يف العـامل اإلسـالمي لـذلك كانـت لـدي الرغبـة يف العمـل يف اجلانـب اآلخـر، أي 

باإلضافة إىل أن العامل كان يتطور حينها بذلك الشـكل، كـان مـن الصـعب علـى شـخص لديـه  املاركسي، هذا
خلفيــايت بــأن يــذهب للقيــام بعمــل حقلــي يف العــامل اإلســالمي، أمــا األمــور يف أوروبــا الشــرقية فكانــت تتطــور 

لـت إىل بشكل معاكس، لقد كانت األمور كما كنـت أتصـورها تلـك اللحظـات أيسـر بالنسـبة يل، وهكـذا انتق
  العمل احلقلي واالهتمام مرة أخرى بأوروبا، كنت فعًال أريد دراسة عامل آخر إضايف.

كان اإلسالم، مبدئياً وبسبب بعض االفرتاضات األوروبية اخلاصة قد أغراين بغموضه، مث انتقلت إىل العامل 
نيبـال ومـن مث قمـت بنشـر اهلندوسي البوذي، فقـد أجريـت عـدداً مـن األعمـال عـرب جمموعـة مـن الزيـارات إىل ال

عــــدد مــــن املقــــاالت عنهــــا، ولكــــن ألســــباب أســــرية وأوديبيــــة (أي نســــبة إىل عقــــدة أوديــــب) أوقفــــت إكمــــال 
اهتمامــــايت تلــــك، فقــــد كــــان إبــــين متخصصــــاً يف الدراســــات اهلنديــــة النيباليــــة ووجــــدت أن اســــتمرار اهتمامــــايت 

ذه املنطقة ستطيح برقبته وستشكل له إحراجاً، وا حلقيقة أيضـاً هـو أن العـامل املاركسـي ميتلـك أمهيـة السطحية 
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وذلـك  ,أما من جهيت فكانت لدي العدة لعمل دراسات عنه، وهذا فعـًال مـا أقـوم بـه حاليـاً  ,ومصاحل ضخمة
ــا عمليــة متتــاز بالــدفع والــرد، أمــا العــامل اإلســالمي، فحســب اعتقــادي، ورمبــا يف هــذا الكــالم  علــى الــرغم مــن أ

شــديدة، أصــبحت أفهمــه كمــا أصــبح مــن الصــعب القيــام بأعمــال حبثيــة فيــه، أمــا االحتــاد شــيء مــن الوقاحــة ال
  السوفييت فقد كان جذاباً كما أصبح من املمكن نسبياً إعداد أحباث عنه.

ـا مل تصـل إىل  اهتمامي احلايل منصرف إىل دراسة السرية اخلاصة بالفكر السوفييت، هـذه السـرية الـيت أرى أ
يشــكل اجملــال الرئيســي الهتمامــايت األكادمييــة والفكريــة حاليــاً، ويبــدو أن هــذه االهتمامــات  ايتهــا بعــد، وهــذا

ستســـتمر علـــى هـــذا النحـــو، لقـــد حصـــلت يف العـــامل اإلســـالمي علـــى فرصـــة إلقامـــة نـــوع مـــن االتصـــال علـــى 
واد ثانويـة أما معرفيت بالعامل احلضري فيه فكانت غري مباشـرة، أي أن مصـادرها كانـت مـن مـ ،املستوى الشعيب

الطــابع، أن العالقــة بــني العــامل الشــعيب وعــامل العلمــاء، الــذين حيملــون اإلســالم الرفيــع، تعتــرب مســألة مركزيــة يف 
فهــم اإلســالم، وهــي مــن املؤكــد تعتــرب وبــدون شــك املســألة املركزيــة لكــل مــا كتبتــه عــن اإلســالم، ولكــن كانــت 

ؤسسـة علـى مصـادر مـن املسـتوى الثـانوي، واإلنسـان ال معظم معاريف عـن عـامل العلمـاء يف العـامل اإلسـالمي م
ميتلــك الوقــت للقيــام بكــل شــيء، كنــت أمتــىن لــو كــان لــدى الوقــت، ولكــن مــا العمــل، ورمبــا يعــود ذلــك، إىل 

  عامل الوقت وإىل أسباب أخرى حالت دون متابعيت هلذا الشأن.
األســـباب: بـــدأت دراســـة املاركســـيني يف الوقـــت احلـــايل انتقلـــت باهتمامـــايت إىل العـــامل املاركســـي لعـــدد مـــن 

ـــذه  ؛الســـوفييت ـــم ببســـاطة كـــانوا نســـبياً أكثـــر يســـراً لالتصـــال والدراســـة، فـــاملواد موجـــودة علـــى مكتبـــك و أل
النوعيـــة مــــن العمــــل تســــتطيع أن تنجــــز شـــيئاً ســــريعاً جــــداً، ولكــــن بالنســــبة يل مل أكـــن أريــــد بــــأي شــــكل مــــن 

ذا النوع من العمل.   األشكال إلزام نفسي 
 – 1989ديفز: ما الشيء الذي استطعت القيام به أثنــاء عملــك الحقلــي فــي موســكو فــي العــامين (

باألكاديمية السوفيتية للعلــوم، كمــا  -حسب معرفتي–) اللذين قضيتهما هناك؟ لقد تم إلحاقك1990
وزرت وتحــدثت أيضــاً مــع علمــاء األكاديميــة، هــل قمــت مــثًال بــأي عمــل  ،أنــك عشــت فــي الضــواحي

  رافي على المستوى الشعبي؟أثنوغ
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ثنــوغرايف علــى املســتوى أغيلنــر: عنــدما ذهبــت إىل موســكو كــان هــديف هــو ذلــك األمــر (أي القيــام بعمــل 
الشعيب)، لقد كنت أفكـر يف جمتمـع معـزول نسـبياً كـأن يكـون عمـارة سـكنية أو قريـة قريبـة مـن موسـكو أو أي 

ولكــن يف تلــك الســنة عنــدما وصــلت إىل موســكو  شــيء آخــر مشــابه أســتطيع مــن خاللــه القيــام بعمــل احلقــل، 
كانــت األمــور قــد اتســمت بتأرجحهــا بــني بــدايات متواضــعة نســبياً مــن الربوســرتويكا إىل جمتمــع آخــر منفــتح 
فكريــاً بشــكل كامــل، فعلــى املســتوى االقتصــادي مل حتقــق الربوســرتويكا أي شــيء، أمــا علــى املســتوى املعنــوي 

شــيء، كــان بإمكانــك أن تقــول يف موســكو حينهــا وبشــكل صــريح لــيس والفكــري بالربوســرتويكا أجنــزت كــل 
وإن املاركســية أيضــاً   ،ولكــن بإمكانــك أن تقــول أيضــاً بــأن لينــني كــان خمطئــاً  ،فقــط بــأن ســتالني كــان ابــن حــرام

كانت خمطئة، وكان بإمكانك قول كل ذلك دون خوف من فقد وظيفتك، لقد كان ذلك العام عـام التحـول 
  الكبري.

  ل البوذية النيبالية نظام مغلق أيضًا؟ديفز: ه
عنـدما أكـون يف معبـد بـوذي نيبـايل أو هندوسـي  يفعلـ ةغيلنر: البوذية النيبالية ترعبين بطريقة خمتلفـة، أن رد

نــين ال أســتطيع إظهــار مشــاعري هــذه أتكــون أساســاً شــيبة مبشــاعر مبشــر متزمــت وغــري ملتــزم، واملشــكلة طبعــاً 
لقى يب خارج املهنة، فعلى الرغم من أنين غري ملتزم دينياً ومل أكن كذلك يف يـوم مـن ألنين ال أريد أن يُ  ؛للعلن

األيـام، إال أنــين كنـت قــادراً علـى االســتيعاب الـداخلي ملعــاين جنـاح التطهــر يف وحدانيـة تعــاليم إبـراهيم (ســيدنا 
إىل هاســايت (أي أنــه  إبــراهيم عليــه الســالم)، وإذا كــان يقــال عــن تعليمــي األويل أي شــيء فإنــه كــان ينتمــي

شـــيء مـــن التعـــاليم الدينيـــة اليهوديـــة) وكنـــت قـــد تلقيتهـــا مـــن خـــالل دروس التـــاريخ يف املدرســـة، فمـــن حيـــث 
 Holy( األســاس أنــا فــزع ملــا يريــده أو ينتهــي إليــه عبــدة األصــنام هــؤالء، فأنــا مــثًال أشــعر بنفــور مــن كنيســة

sepulcher ،فة حتدث يل صدمة إىل حد ما.أن الديانة التعددية واملزخر و ) يف القدس  
ما أقصده هنا هو أنين أؤمن بنفس ما يؤمن بـه املوحـدون، فعلـى حـد قـول وايتهـد: (يف كـل احلـاالت هنـاك 

كمــا أنــين أمتــىن أن أكــون قــد أعطيــت ويتجنشــتاين حقــه يف التفســري أكثــر ممــا قــام بــه أتباعــه، لقــد    ،إلــه واحــد)
ولـذلك سـعيت إىل بنـاء منـوذج يفكـر بـنفس الطريقـة ويعمـل  ،ـاكنت مستغرباً لتلـك األمـور الـيت كـان ينـادي 
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بنفس امليكانيزمات اليت تعمـل فعليـاً يف عقـل وجتنشـتاين، ولكـن اآلن أصـبحت أرى بوضـوح أكثـر بـأن جـذور 
ويتجانشتاين إمنا متكن يف وضع هابسربغ، وهذا اجلزء األخري بالذات (من تفكريي) إمنا يعود لتأثري قرائـي عـن 

سكي الشاب، وهي ناجتـة أيضـاً عـن تفكـريي حـول الوضـع الفكـري يف العقـد األخـري مـن القـرن التاسـع مالينوف
  عشر والعقد األول من القرن العشرين يف خاركو وفيينا.

  ديفز: تعني أن جذور مالينوفسكي وبوبر وتجنشتاين كانت في فيينا؟
ة بـني نظـريتني يف املعرفـة، ونظـريتني للعـامل غيلنر: نعم وبكل تأكيد، فكانت يف فيينا وهابسربغ أسس للثنائيـ

ا تنتمـي إىل عـامل فـردي وقـومي الطـابع، حيـث   ونظريتني لكل شيء. إحدى هذه النظريات كانت تتسم بكو
كان بعد من الفالسفة أمثال هايـك وبـوبر وفـان فيـزس يعـربون عـن نظـرة برجوازيـة فرديـة لسوسـيولوجيا املعرفـة. 

وال يعري أمهية ألبناء عمومته، كانت  ,مبوجبها كل فرد مصريه وفكرته عن العامل فوفق هذه النظرية حيث يصنع
أي  ,تلك النظريـة يف املعرفـة مبنيـة علـى الديكارتيـة، أي أن كـل فـرد مسـؤول عـن نفسـه ولـيس ملتزمـاً بـاآلخرين

  ص.حسب هذا املعىن ال تدخل يف عالقات تبادل مع رأمسال مقرتض وإمنا تتعامل مع رأمسالك اخلا
ويف مقابل هـذه النظريـة نظريـة أخـرى عائـدة إىل نظـرة الفيلسـوف هـريد اخلاصـة باجلماعيـة املشـرتكة أو الـروح 
اهليجيليــة، وكــان ســرعان مــا جــرى تبــين هــذه النظريــة مــن قبــل الألقليــات األثنيــة، وذلــك علــى اعتبــار أن املعرفــة 

كن أن يكـون فـرداً أبـداً وإمنـا هـو عضـو يف هي لعبة مجاعة وليست بلعبة فرد. فهي شيء عضوي، فالفرد ال مي
اجملتمــع. واألعضــاء هنــا مجــيعهم منــدحمني واالنفصــال أمــراً رهيــب للوظــائف، وبالتــايل فــإن تعزيــز وحداديــة الفــرد  
م السياســـية، فالنـــاس الـــذين كـــانوا يف  كلهـــا أمـــور خاطئـــة. وكـــان لكـــل مـــن هـــاتني الـــرئيتني الفلســـفيتني تعبـــريا

ىل الفرديـة والكونيـة، أمـا القـوميني احملليـني فكـانوا يفضـلون نوعـاً مـن القوميـة واالشـرتاكية. الوسط كـانوا مييلـون إ
  وكان هذا هو التعارض الكبري يف ذلك الوقت.

يوجـد هـذين االحتمـالني،  -أي ضـمن إطـار تطـوره-ه واآلن، فإن السر احلقيقي لويتجانشـتاين هـو أن فكـر 
ضت ذلك فـإن كـل شـيء حينـذاك سـيتبعها، وكـان ويتجنشـتاين قـد وهذا طبعاً أمر خاطئ، ولكنك إذا ما افرت 

وكـــان  ،"Tractatusوذلـــك مـــن خـــالل عملـــه املعـــروف بــــ" ،توصـــل يف شـــبابه إىل تصـــور عـــن الفـــرد العـــاملي
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ــا الشــيء الــذي يقومــون بــه  :وجتنشــتاين قــد افــرتض مــن خاللــه أن الثقافــة هــي عبــارة نــوع مــن الضــجة، أي أ
ان األمــر املهــم بالنســبة لــه يف عملــه املــذكور هــو الشــكل اإلنســاين العــاملي املشــرتك، واللبــاس الــذي يلبســونه. وكــ

وكان الشيء الوحيد الذي جديـداً يف تصـوره هـذا هـو اسـتخدامه للغـة املنطـق الرياضـي، هـذا املنطـق الـذي قـام 
يف آخـر  ىما تعـاطهو بنفسه ببعض املسامهات فيه، وكان وجتنشتاين حينها ال يزال فردياً كونياً وخصوصـاً عنـد

ولكنه افـرتض أن اجلـوهر األخالقـي والبـاطين للعـامل  ،كتابه هذا مع احلالة اإلنسانية، فهو قد توصل إىل باطنية
  هو يف أساس فردي وكوين، وإن هذا الشيء ينطبق أيضاً على البشر.

قابلــة للعمــل. ويتجشــتاين وألســباب غــري معروفــة بــأن هــذه األفكــار غــري  ىيف مراحــل متقدمــة مــن حياتــه رأ
وإذا كانــت هــذه األفكــار غــري صــاحلة للعمــل فــإن هــذا يعــين وجــود  ,وهــي بالفعــل كانــت نظريــة غــري صــحيحة

حــدمها جيــب أن يكــون صــحيحاً، ويف الكشــف عــن االحتمــال اآلخــر قــام ويتجنشــتاين بعمــل أاحتمــالني، وإن 
ينـادون بـه، إال هـو أن قيمـة الثقافـة شيء مل يستطيع الرومانسيون السابقون عملـه، أي مـا كـان هـريدر وأتباعـه 

احملليــة إمنــا تقــع يف غرابتهــا وعــدم مألوفيتهــا، أي أن تفردهــا هــو الــذي جيعلهــا جذابــة، وبالتــايل تفســح الطريــق 
لنمط من حياة أفضل بكثري: "أي عد إىل جذورك بدل من تعمل منوذج كالسيكي عاملي لفرسايل وباريس"، 

م إىل ذلــك احلــد، أي يف القــول أن ذلــك ينطبــق علــى الرياضــيات والفيزيــاء إن مجاعــة هــريدر مل يــذهبوا يف قــوهل
عترب كـل شـيء مبـا اوغريها، فهم مل يدرسوا هذه املشكلة. أما ويتجشتاين فقد قام بتطبيقها بشكل متطرف، ف

ا عن طريق عرف اجملتمع.الفيها الرياضيات و    فيزياء وكل الطباع املفهوماتية على أنه ممكن إثبا
أخذ ويتجنشتاين فكرة رومانسية القرية الكرباثنية وقام باستخدامه يف إعداد الفلسـفة اجلديـدة لإلثبـات لقد 

املعريف، وحسب هذا االستنتاج فإن كل عاداتنا، سواء تلك اخلاصة بعمل احلساب التفاضلي أو تلـك املتعلقـة 
ــــذه الطريقــــة توصــــل بتتــــويج امللــــك، مــــن املمكــــن التأكــــد مــــن صــــحتها عــــن طريــــق عــــرف اجملتمــــع وحــــده ، و

ويتجنشــتاين إىل هــذه النظريــة، أي بشــكل ضــمين وال شــعوري وباســتخدام إشــكالية هابســربغ، أي بالكشــف 
علـى غـري وعـي -طبعـاً – وكـان ويتجنشـتاين ،أوًال عن كيفية عمل الشوكة األوىل، مث االنتقال إىل الشوكة الثانيـة

 ؛ املعرفــة، أمــا بالنســبة ملالينوفســكي فهــو شــيء مغــاير وذلــكباجلــذور االجتماعيــة والسياســية لنظريتــه الغريبــة يف
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ألنه مل ينتقل من شوكة إىل أخـرى، فهـو قـد ابتكـر خلطـة مسـتمدة مـن االثنـني، فمالينوفسـكي أخـذ التجريبيـة 
احلســية مـــن دعـــاة الكونيـــة واســـتخدمها بفعاليـــة للقضـــاء علـــى مفهـــوم التـــاريخ التطـــوري والتخميـــين، وأخـــذ مـــن 

ؤيتهم للثقافة كوحدة متكاملة حيث كل شيء مرتبط ببعضه البعض، مث أطلق على كل ذلك ما الرومانسيني ر 
  أمساه بالوظيفية.

ديفيز: في مقالتك "المفاهيم والمجتمع" قمــت بعــرض عــدد مــن الموضــوعات، والتــي كــان مــن بينهــا 
قيقيــاً بالنســبة لكــل مذهب ويتجنشتاين القائل بان تحديد كل المفاهيم أمرًا ال يمكــن اعتبــاره ممكنــاً وح

  المفاهيم.
وبالتــالي تعلــيم النــاس كيــف يمكــن اســتخدامها بطريقــة متوقعــة  ،فهنــاك أشــياء مــن الممكــن تحديــدها

ومنتظمــة. وكــان الشــيء اآلخــر فــي مقالتــك هــو التصــور الــذي يــرى بــأن بعــض مفــاهيم إنمــا هــي مرتبطــة 
في مقالتــك تلــك) بــأن عتقد أنك قلت (أ) الخاص بها. Communityبشكل واضح بالمجتمع (

إمــا أنــه  :ما أنه يمتلك هذه المفــاهيم أو العكــس، أي أن الفــرد فــي الغالــبإ-من حيث األساس- الفرد
مــن عمــل الخــاص بزوايــا  اكبيــر   اينتمــي إلــى مجمــع مــا أو جماعــة مــا أو ال ينتمــي، وفــي الواقــع أن جــزء

بابتكـــار تلـــك المفـــاهيم  ،إحانســـال هـــو فـــي الحقيقـــة استكشـــاف لألشـــكال التـــي يقـــوم المجتمـــع فيهـــا
  المرتبطة به. هل تعتقد بأن هذا الرأي كان منصفًا؟

عتقد بأن هذا الرأي رمبا يكون منصفاً، وإن كنت مل أفكر يف األمور بذلك الشـكل الـواعي وبتلـك أغيلنر: 
ا، فالذي كان يشغلين فعلياً عندما كنت يف زوايا إحانسال تمـع الـذي  هو كيف أن هـذا اجمل ،الطريقة اليت ذكر

يكـون انتمـاء األعضـاء إليـه حبكـم الـوالدة وبشـكل مطلـق أيضـاً. وقـد  ،كان مـن املفـرتض أن يعـد جمتمعـاً دينيـاً 
تكــون يف وضــع قريــب مــن رفــض احتمــال انتمــاء أعضــائه إليــه حبكــم الــوالدة بشــكل مطلــق، هــذا رغــم وجــود 

مـــرًاَ◌ معاكســـاً لرغبـــات الفـــرد أو حـــىت بعـــض األفـــراد الـــذين كـــانوا يشـــكلون اســـتثناء، ورمبـــا يعـــد هـــذا الشـــيء أ
لطبيعتــه، وســبب ذلــك رمبــا يعــود مــثًال إىل االنتمــاء إىل ثقافــة تفــرتض بــأن امتهــان العمــل الــديين أمــراً يعــرب عــن 



  256

ذه الفكرة إىل هذه الدرجـة حـىت  ،حتول ذايت، أي أن ال ميكن أن تولد مع هذا االمتهان. طبعاً كنت مأسوراً 
اية    دراسيت طبعاً بأنين قد متكنت منها بشكل تام.أنين أحسست ويف 

بأنه بناء علـى فهمـي لزوايـا األحانسـاليني اسـتطعت فهـم املنـاطق الـيت تعتـرب جافـة  -وإىل اليوم- لدي الوهم
يف اإلسالم. وقد يكون يف هذا الفهم الذي توصلت إليه شيء من الغطرسة، ولكنين عندما أقرأ إلثنوغرافيات 

عامل اإلسالمي أشعر بألفة مطلقة مع هذه الرزمة من أوراق اللعب. وقـد تكـون األوراق عن أجزاء أخرى من ال
خلطت بطريقة خمتلفة نوعاً ما، ولكن الشيء األكيد أنين أعـرف هـذه األوراق. إن الشـيء الـذي كـان يشـدين 

كـن واعيـاً لعمـل مـا عندما كنت يف زوايـا إحانسـال هـو العالقـة القائمـة بـني الـنظم الدينيـة والسياسـية. فأنـا مل أ
  ذكرته أنت قبل قليل. هذا على الرغم من عدم جراءيت على القول بأن هذا هو ما كنت أقوم به بالفعل.

ولكنــين أريــد أن أقــول بــأن التــأثريات الرئيســة علــى فكــري كانــت آتيــة حينهــا مــن بــوبر يف اجلهــة األوىل، ويف 
الذي نقله رميوند فريث وإسحاق شيربا. وعلى الرغم اجلهة األخرى كان مصدرها التقليد اخلاص مبالينوفسكي 

ما، إال أنين وجـدت تلـك األفكـار مثـرية بشـكل هائـل. إن األمـور  من عدم اتفاقي مع كل التفاصيل اخلاصة 
الـــيت مل أدركهـــا حينهـــا والـــيت هـــي اآلن جليـــة جـــداً بالنســـبة يل هـــي املنـــاطق الـــيت تتـــداخل فيهـــا هـــذه التقاليـــد 

ا كنـت أعتقـد، وإمنـا يعـود يف األسـاس الشـرتاكهما يف اجلـذور العائـدة ـداخل لـيس صـدفًة كمـالفكرية، وهذا التـ
  أصًال إيل هابسربغ.

ونتيجــة لتــأثري أعمــال بالشــيء وفلــيس، ومــاخ، وكابيكــا، وجريشــينا، وسرتنيســكي، وســزاكي، وآخــرين علــى 
حــدى الضــواحي فينــا. فالتــأثري مالينوفســكي أصــبحت أدرك اآلن أن خــاركو كانــت تعتــرب مــن الزاويــة الفكريــة إ

أرنســت مــاخ ووضــعية مدرســة فينــا كــان هــائًال جــداً علــى هــذين الــرجلني (أي رميونــد وإســحاق شــيربا). فهنــاك 
جــذور مرتابطــة جــداً بــني مواقــف الفيلســوف بــوبر املضــادة للتارخيانيــة وبــني االجتــاه التــزامين لــدى مالينوفســكي. 

لني (فــريث وشــيربا) إمنــا كانــا يســتجيبان مــن خــالل أعماهلمــا ملشــكلة  والظريــف مبــا فيــه الكفايــة بــأن كــال الــرج
رباطوريــة مكانــت تقــع يف جمــال الفلســفة والعلــوم االجتماعيــة مــن جهــة، وللوضــع السياســي للســنوات األخــرية إل

  هابسربغ من جهة أخرى.
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ر بـــوبر، بشـــكل مبكـــر جـــداً، أي قبـــل أن يـــتمكن مـــن االســـتجابة ألفكـــا كـــان مالينوفســـكي طبعـــاً قـــد تـــويف
واملشكلة أيضاً أن بوبر ذاته مل يكن بيدي أي اهتمام باألنثروبولوجيني، فلم يكن هناك أي تفاعل مباشر بني 

مـــــــا كانـــــــا مـــــــرتبطني ليساكــــــــ: ( ىاالثنـــــــني، ولكـــــــن أســـــــتطيع اآلن أن أر  : ـ) ولكـــــــن كـــــــPhenotypesبأ
)Gentotypes.فكل منهما لديه نفس اجلينات الفكرية يف تركيبته ،(  

هـذا علـى الـرغم مـن أن تأثرياتـه كانـت  ي،كنت أحضر حلقات بوبر الدراسـية، وكـان لـه تـأثري هائـل علـلقد  
خمففــة مــن جهــيت بســبب بعــض التحفظــات الشخصــية الــيت كانــت لــدي، فكــان بــوبر يــدير حلقاتــه الدراســية 

ألوساط الداخلية هلذه باعتبارها جمتمعاً مغلقاً بشكل مطلق وكان هذا ما ينفرين منه، وكوين مل أكن جزءاً من ا
احللقــات فـــإنين مل أتعـــرض للـــرفض أبـــداً، كمـــا أنـــين مل أكـــن أرغــب أبـــداً بـــأن أكـــون جـــزءاً مـــن هـــذه احللقـــات، 

  ونتيجة لذلك كنت (حسبما أرى اآلن) دائماً أرى كارل بوبر كان يتصدق فيه علي من بعيد.
ا أتباعـه املقـربني، ففـ مث  ،ي البـدء يـتم تعميـدك مث تصـبح غـري نفسـككما أنين مل أخنرط يف الدائرة اليت مر 

يف حالة أو حالتني تدخل فعلياً ضمت حلقة إعادة التعميد كمثل حالـة األخـري: بـارليت، ولكـن مـع ذلـك فأنـا 
معجــب فكريــاً ببــوبر بشــكل هائــل، فحاجتــه كمــدرس للهيمنــة واحلصــول علــى تصــديق مطلــق ألفكــاره، ورمبــا 

هــذا، وقــد ذكــرت هــذا الــرأي يف أحــد  يفــر منــه بصــراحة، وهــو يعلــم برأيــأكثــر مــن التصــديق املطلــق، جلعــين أن
يت أذكرهـا، وال أعتقـد بـأن رأيـي هـذا كـان الأجزاء الربنامج اإلذاعي الذي كان معداً مبناسبة أحد أعياد ميالده 

  مبثابة خرب جديد بالنسبة به، فنقدي الشخصي ملطف بإعجايب الفكري له، والعكس صحيح.
ألمــور التــي تبــدو لــي أنهــا حقيقيــة عنــك هــو أنــك مشــيد العــالم الفكــري، ففــي موقــع ديفــز: مــن بــين ا

معين قمت مثًال بإعداد دراسة عن موضوع معين أمعنــت التفكيــر فيــه وحــددت مــن خاللــه رأيــك. ومنــذ 
ذلــك الوقــت وأنــت تعــرف مــا عرفــت أي أنــك علــى علــم بمــا علمــت بــه، وهــذا بحــد ذاتــه يعــد مجــاًال 

يرد هنا إلى ذهنــي وبشــكل محــدد أطروحــة النمــوذج االنقســامي، هــذا علــى الــرغم  مؤسسًا من الحقيقة.
مـــن وجـــود قائمـــة أخـــرى لـــك تشـــتمل علـــى خمـــس طوبـــات: النظريـــة االنقســـامية، والتحليـــل النفســـي، 

  وفيتجنشتاين، والقومية، واالشتراكية، والتحول في التنويرية. هل تعتقد بعدالة هذا التوصيف؟
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هو ميلـي الشـديد إىل النمـاذج الدقيقـة واملرتبـة والـيت أحـاول دراسـتها، وسـأكون غـري  غيلنر: الشيء احلقيقي
مسرتيح إذا مل يكن لدي منوذج الشيء احلقيقي أيضاً هو أنين عادة ما أكون قنوعاً إذا ما وجـدت بنيـة جيـدة 

، وهـــذا أمـــر ومنظمـــة، وإذا مل توجـــد هـــذه البنيـــة فـــأحس بتأنيـــب الضـــمري، والـــذي أمتـــىن أن ال يكـــون صـــحيحاً 
مــرتوك لــك ولآلخــرين لكــي تبــدوا حكمكــم عليــه، وهــو أن الســبب يكمــن يف كــوين راض عــن نفســي وواثــق 

بــل أنتظــر أن يعــود الســبب المتالكــي لبنيــة مــا، فــإين بنيــة أو نظريــة ســتكون مناســبة، وهــذا ال يعــين أن  ،منهــا
ـــا جتعلـــك تالحـــظ موقـــف القرينـــة فهـــي إمـــا مـــع البنيـــة أو ضـــدها،  ؛البنيـــة صـــحيحة ولكـــن فائـــدة البنيـــة يف كو

وبدون بنية حنن ال نعـرف إىل هاويـة نسـري، فأنـا أرى نفسـي كنـوع مـن احملـرتف اهلـامليت، (نسـبة إىل هاملـت يف 
  مسرحية شكسبري) الذي يعيش على الشك، أنا أحب امتالك النماذج وأحاول تشييدها.

داً كبـرياً مـن اجملتمعـات وهـو قـيم بصـورة كبـرية، نظر مثًال إىل التنظيم االنقسامي، فهو يبدو أنـه يناسـب عـدا
وأنا على علم كامل حبقيقة أنه تعرض إىل نقد متواصل يف العقود القريبة املاضية، ولقد أمعنـت النظـر جيـداً يف 
ـا  املوضوع، ولكن أرى أن حجيت الرئيسة هي أنه ال توجد إجابة أخرى أفضـل للمشـكلة مـن تلـك الـيت ابتكر

مية، أي وبشــكل حمــدد كيــف ميكــن احملافظــة علــى النظــام يف جمتمــع ختتفــي فيــه الدولــة املركزيــة النظريــة االنقســا
ا ضعيفة إىل حـد بعيـد لدرجـة أنـه ال توجـد لـديها القـوة الكافيـة لفـرض النظـام؟ خـذ علـى  بشكل كامل، أو أ

ـا بشـكل رئيسـي (زوايـا جبـال األطلـس): فه نـاك كـان يعـيش حـوايل سبيل املثال املنطقة الـيت كنـت أنـا مهتمـاً 
م لتصحيح األوضاع املعوجـة  ،نصف السكان، ورمبا كان أكثر أهايل مشال أفريقيا يعتمدون ببساطة على أقار

ا غائبة أو غري عادلة بشكل كامل. ،وليس على آلة سلطة الدولة املركزية   واليت هي إما أ
افظ عليــه بشــكل كــاف حــىت يــتمكن ففــي ظــروف كهــذه كيــف ميكــن احملافظــة علــى النظــام؟ فالنظــام هنــا حمــ

األهايل من حرث حقوهلم وبذرها وحصدها، وكذلك حىت يتمكنوا مـن القيـام بالتجـارة البسـيطة والسـفر ألداء 
احلج واختيار زوجات لسن بالضرورة من مناطق قريبة، النظرية االنقسامية تؤكـد علـى أن هـذه اجملتمعـات ذات 

"فرق كـرة القـدم"، هـذه الفـرق معـدة سـلفاً حـىت ميكـن اعتمادهـا ـهم بـالطابع االنقسامي يوجد مـا ميكـن تشـبيه
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وهــي مبينــة  ،عنــدما يكــون هنــاك صــراع. وهــذه الفــرق موجــودة ضــمن عــدد مــن املســتويات واألحجــام املتباينــة
  ومعدة وقابلة لالستنهاض عند مواجهة أي نوع من الصراع.
ودة والقــادرة علــى إعطــاء تفســري هلــذا النظــام، وهــي  إن النظريــة االنقســامية برأيــي هــي النظريــة الوحيــدة املوجــ

كــذلك النظريــة املتوافقــة مــع عــدد كبــري مــن احلقــائق األثنوغرافيــة اخلاصــة الــيت قمــت جبمعهــا أو تلــك العائــدة 
لآلخرين، وإن مل تتواجد يف مثل هذه اجملتمعات فإنه من الصعب ألحـدهم أن يعـرف مـثًال مـن هـو الشـخص 

ار، فال بد من وجود حتديد للطرفني، أي للضحية املمكنة وللمعتـدي الكـامن، أمـا الذي سوف يطلق عليه الن
إذا كانت األمور مفتوحة بشكل كامـل للجميـع فـإن ذلـك يعـين أنـه مبجـرد أن يقتـل أي فـرد فسـيذهب اجلميـع 

  وذلك حبجة عدم معرفتهم من املستهدف فيهم. ،لالختفاء يف كل مرة
ـهذا ليس هو الواقع، فـالوا ،حسناً  يعرفـون مـن هـو الشـخص الـذي سـيكون مسـتهدفاً، وبسـبب كـل  مقع أ

ـذه النظريـة، فالنظـام يف حالـة قـد أمنـت احملافظـة عليـه برأيـي، ومل تـرتك األمـور للفوضـى  ذلك ذهبت إلمساك 
وأن ابــن خلــدون ودوركــامي  ،الكاملــة، ونتيجــة لكــل ذلــك بــدت األمــور تتضــح يل بــأن هــوبس كــان علــى خطــأ

  ارد على صواب، فالفوضى تقود إىل التضامن وليس إىل ما كان يعتقد هوبس.وإيفانز بريتش
ديفيز: لقد ذكرت قبل قليل بأنك لم تتعلق بأي خطف أو خــيط أو ثقــل ســنارة أيدولوجيــة، هــل هــذا 

  صحيح؟
غيلنر: هذا صـحيح. فأنـا يف حيـايت مل أكـن أبـداً صـاحب اعتقـاد، بـل كنـت دائمـاً أغـبط أصـحاب العقائـد 

  نهم أيضاً، نعم، هذا صحيح فأنا مل أمتلك يوماً ما اللطف العقائدي.وأمتعض م
ديفيز: يبدو أن هذا وصف غير مريح، وهــو أيضــًا مصــدر للتــوتر، إن هــذا األمــر اتضــح بشــكل جلــي 

  رة الذاتية لحنا أرنت؟يفي مراجعتك للكتاب يونغ بروهل حول الس
امتالكـي لعضـوية يف مجاعـة معينـة هـو حبـد ذاتـه مـن غيلنر: نعم، إن كـوين مل يكـن لـدي معتقـداً أبـداً، وعـد 

احلقائق األساسية يف حيايت، هكذا كانت األمور، ورمبا يفسر عدم امتالكي ملعتقد على أنه شيء من االدعاء 
ولـه، أي بالتحديـد قاملتسم بالغرور، ولكنين أعتقد بأنين أتفهم جيداً ماذا يريد كل من ديكارت وهيوم وكانت 
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من أجل وضع أسس لقواعد املعرفة، فالذي سعى إىل تثبتـه هـؤالء الفالسـفة أفهمـه جيـداً، فـإنين أمهية النضال 
وإن مل أكن عضواً يف مجاعة ما، وبسبب وجـودي علـى اهلـامش الرقمـي فقـد أتـاح يل هـذا الوضـع اجملـال لفهـم 

  ن إليه.ما يريده رومانسيو القرن التاسع عشر، أي ذلك احلني إىل اجملتمع الذي كانوا يهدفو 
هــذا مــا تــوفره اهلامشــية اجلماعيــة للفــرد، وعــدم االحتفــاظ مبعتقــد يــوفر لإلنســان فهمــاً ملــا يعنيــه الــزخم الــذي 
حيـــيط بـــالفكر، نعـــم، هـــذه حقيقـــة، أمـــا إذا كـــان كـــل مـــا أملكـــه يعـــد مـــن ناحيـــة أخـــرى مســـاوياً للـــدين، فهـــذا 

ين مل أكـن يف الـداخل، ولكـن لكـوين أيضـاً موضوع آخر، فأنا مل أكن أبداً يوماً داخل الـدين، لـيس فقـط لكـو 
مل يكـــن لـــدي أبـــداً أي حنـــني لـــذلك، وقـــد أكـــون غـــري معـــرب هلـــذا اجلانـــب، وأتـــذكر أنـــه يف إحـــدى احللقـــات 
الدراسية حيث كان يدور النقاش حول الصومال والقداسة، فقام أحد احلاضرين ليقول: "الشيء املهم هو أنـه 

الم الصـومايل منـه يف اإلسـالم الرببـري"، مث قـام بـول سـتريلينغ ليقـول: "إن يبدو بأن هناك باطنية أكثر يف اإلسـ
خبـاري الـذي أدىل باملعلومـات عـن وإمنا ذلك له عالقة حبقيقـة أن اإل ،هذا ليس له عالقة بكون الفرد صومالياً 

س الصــومالية هــو أنــدرز يوجســكي ولــيس "أرنســت غيلنــر" وأعتقــد بــأن هــذا يعــد حقيقــة فأنــا أفتقــد اإلحســا
  باالنتماء كعضو يف مجاعة معينة، ولكنين ال أفتقد كوين عضواً يف ديانة، فأنا مل أشعر على هذا النحو أبداً.

  ديفز: إذاً هل ما زال القسم غائبًا؟
غيلنر: يف عمري البالغ حىت اآلن أربعة وستون مل يستطع أحد جعلـي أقـوم بـاحللف بـأي قسـم مـا، حسـناً، 

(أي كليــة امللــك يف جامعــة كيمــربدج) وقــد أكــون تســببت يف أحــداث تغيــري يف فأنــا أقســمت يف هــذه الكليــة 
ألن التقليــد الــذي كــان متبعــاً هــو أنــك عنــدما تقــوم بتأديــة القســم كزميــل يف الكليــة  وذلــك ؛شــعائر كليــة امللــك

يتوجــب عليــك اجللــوس علــى ركبتيــك أمــام عميــد الكليــة بينمــا هــو يكــون ممســكاً بيــديك، وكنــت قبــل احلفــل 
وقـد وصـل  ،دث الفتاً االنتباه إىل هذه الشعائر بقـويل: "مل أكـن أعتقـد بـأنين سـأركع أمـام فيلسـوف لغـوي"أحت

ولكنــه قــال بالقليــل أو الكثــري التــايل: "اللعنــة  ،هــذا الكــالم إىل برنــارد وليــامز ال أتــذكر أي كلمــات اســتخدمتها
د خسرت، فأنا العميد اآلن وأقوهلـا بأنـك علي إذا تركت هذا الرجل (أي غيلنر) يسخر مين"، مث قال يل: "لق
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وهكذا فقد منعت من الركوع، ومنذ حادثيت تلك ألغـي تقليـد ركـوع الـزمالء اجلـدد امللتحقـني بكليـة  ،لن تركع"
  امللك أمام عميدها.
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  الترجمة بين روح النص وفضاءات السياق
  يم عبد القادر المازني نموذجاً إبراه

  حممد شاهني*
لـــيس مثـــة شـــك أن املـــازين يعـــد مـــن رواد الكّتـــاب املرتمجـــني يف هـــذا القـــرن، وال ميكـــن أن ينكـــر أحـــد فضـــله 
ومســـامهاته الثـــرة يف نقـــل حضـــارة الغـــرب إىل العربيـــة، وقـــد عـــرج يف ترمجاتـــه علـــى عـــدد مـــن مشـــاهري الكتـــاب 

ري ومرورا بغوته وشيلر وغريهم، وترك بذلك بصمات واضحة يف فن الرتمجة إىل بتداء بشكسباواألدباء الغربيني 
  وساهم يف رفد األدب العريب وإثرائه.  ،اللغة العربية

ا ونقلهـا  ومن الواضح أن ترمجته األدبية كـان مبعثهـا الرغبـة األكيـدة يف االطـالع علـى ثقافـة األمـم وحضـار
أن لديــه الرغبــة الصــادقة يف متثــل روح احلضــارة، وانعكــاس ذلــك علــى إىل لغتــه األم، إذ نشــعر يف كــل ترمجاتــه 

  مهارته العالية يف النقل من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية، يساعده يف ذلك ملكة لغوية قوية بالعربية. 
ــا نتــاج خيــال أديب خصــب، فكــان يقتــنص روح الــنص ويرتمجــه، ويعمــل ملكتــه  والقــارئ لرتمجاتــه يلمــس أ

ـذه الـروح مـا أمكــن. ومـع تقـديرنا واعرتافنـا جبهــوده اللغو  يـة فيـه مبـا يســهم يف إخراجـه إىل اللغـة العربيـة حمتفظــا 
وإطـــالق العنـــان لنفســـه يف  ،خـــذه علـــى ترمجاتـــه ولعـــه بالتصـــرف والتغيـــريأالكبـــرية يف هـــذا امليـــدان، إال أن مـــا ن

وقدرتــه  ،الــنص يعــود إىل ثقتــه يف لغتــه العربيــة التعامــل مــع الــنص أثنــاء الرتمجــة، ولعــل هــذا التغيــري يف أساســيات
  على استيعاب وحتويل النص وتقدميه بأكثر من قالب لغوي رفيع املستوى. 

وقد فات املـازين أن مثـل هـذه املمارسـة واإلكثـار مـن التغيـري حييـد بـاملرتجم عـن أساسـيات الـنص الـيت ال بـد 
ا ال من تقدميها مبا فيها مـن ومضـات دقيقـه موحيـة، وهلـا دال لتهـا الـيت تضـفي علـى الـنص أبعـادا معينـة، وبـدو

نستطيع أن نسرب أعماق النص ونستشرف آفاقه، والبد يف الرتمجة من احملافظة على األساسـيات الرئيسـية الـيت 
يرتكب منها النص، وتشكل عوامل أساسـية فيـه، ولكننـا مـع هـذا حنـاول أن نلمـس أسـبابا تشـفع للمـازين فيمـا 

وسـياقاته اخلارجيـة  ،رف يف النص، مبـا قـد حييـد بـه عـن بعـض األساسـيات الرئيسـة يف الـنصذهب إليه من تص
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ا تشكل فضـاءات  ؛وال ميكن جتاهلها عند الرتمجة ،اليت تعد ذات دور فاعل يف سرب أعماق النص وداللته أل
  سياقية ال تقل أمهية عن روح النص وجوهره. 

ي قـد حييـد بـاملرتجم عـن السـياقات رأينـا أن نتنـاول بعـض ثـار التصـرف يف الـنص الـذآوللوقوف على بعـض 
النمـــاذج املرتمجـــة للمـــازين، لنبـــني كيـــف أن الســـياق اخلـــارجي يعـــد ثيمـــة أساســـية يف الـــنص ال ميكـــن جتاهلهـــا، 
لتقدميـــه مبعنـــاه الصـــحيح إىل القـــارئ، ورأيـــت أن أختـــار بعـــض النمـــاذج مـــن ترمجـــة املـــازين آللـــة الـــزمن للكاتـــب 

راء نـــوردو يف حصـــاد اهلشـــيم، وقـــد اخـــرتت هـــذين راء املـــازين يف مناقشـــته آلآ، ولـــز، وبعـــض املعـــروف ج هــــ ج
  النموذجني، ألسباب منها: 

إنين أردت أن تكون هذه املناقشة استكماال ملا بدأت به نعمات فؤاد يف مناقشتها لرتمجة املازين آللة  -
ضــتها بطريقــة موضــوعية تشــجع القــارئ الــزمن، إذ متكنــت مــن وضــع يــدها علــى جــوهر املشــكلة وجمملهــا، وعر 

علــى تتبــع التفاصــيل، عنــدما تتبعــت بعــض مــواطن التغيــري يف ترمجــة الــنص، وأشــارت إىل أن التغيــري قــد يكــون 
  ضرورة البد منها للمرتجم، وقد يكون غري الئق يف النص يف بعض األحيان. 

ازين وحياة ولز، فمن املعرف أن يرجع إىل ما ميكن مالحظته من التماهي بني حياة امل :السبب الثاين -
مث أعـرض عنـه  ،ولز متخصص يف علوم البيولوجيا، وكذلك املازين الذي أهله ختصصه يف العلوم لدراسة الطب

بعد حصة التشريح األوىل، كما أن كـال مـن الكـاتبني اجتـه إىل عـامل اخليـال تلبيـة ملوهبتـه الفنيـة بـدال مـن املسـار 
نطلقــا باجتــاهني متعاكســني، اولكنهمــا  ،مــا جيعــالن مــن املشــاعر أساســا للفــنوجيمــع بينهمــا أيضــا أ ،العلمــي

 فاملازين أعرض عن واقع املرض فعال وواقعيته فنا، وأقبل ولز على مواجهة هذا الواقع فعال وفنا.
أمــا ســـبب اختيـــار مناقشـــته آلراء نــوردو فيعـــود إىل أن هنالـــك ســـياقات مهمــة جـــدا أغفلهـــا املـــازين يف أثنـــاء 

  قشته، تعد امنوذجا صادقا ألمهية مراعاة السياقات اخلارجية يف التعامل مع النص. منا
ن الفنــون والشــعر لــن إمــن حيــث  ،واملــازين يف معــرض تعليقــه علــى مــا ذهــب إليــه نــوردو يف حصــاد اهلشــيم

محالل ضـاتشغل إال مكانا ضئيال جدا يف احلياة الفعلية للقرون البعيدة، ويضرب علـى ذلـك أمثلـة مـن تـاريخ 
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ما ذهب إليه نـوردو يف  أحماوال إثبات خط ،)، ينربي للدفاع عن مستقبل الفنون بأسلوبه الرائع67الفنون (ص
  نبوءته تلك، وفاته أن نوردو كتب ما كتب يف سياق معقد نكتفي باإلشارة إليه بإجياز: 

ة األخـــرية مـــن القـــرن إذ إن مـــا ذهـــب إليـــه نـــوردو هـــو نتيجـــة آراء ســـادت يف احلقبـــ :الســـياق الزمنـــي أوال:
حنالل، وقــد عــربت قصــائد هــذه الفــرتة التاســع عشــر، حيــث عرفــت هــذه الفــرتة بنهايــة املطــاف، وأحيانــا بــاال

وقصصـها عـن الـروح الـيت سـادت يف ذلـك العصـر، واتسـمت بالذاتيـة واإلفـراط يف العاطفـة، وجـاءت كـرد فعـل 
  على روايات العصر وقصائده الطويلة. 

ويف هـذا السـياق يؤكـد نـوردو بطريقـة شـبه علميـه أن مصـري كـل مـا هـو هـام مـن  :ريالسياق الحضــا ثانيا:
ايـة القـرن التاسـع عشـر سـيكون مآهلـا اال نـدثار، وارتبطـت أفكـاره بـروح الكآبـة فنون وآداب برزت أمهيتهـا يف 

ايــة القــرن، وتعــد أفكــاره امتــدادا ألفكــار نــاد ارتبــاط مــن حيــث  ،ــا عــدد مــن الكتــاب ىالــيت هيمنــت علــى 
  وبشكل ال جمال للتفصيل فيه اآلن.  ،األدب باملرأة

ولو أن املازين تنبه إىل هذين السياقني لوفر على نفسه عناء املناقشة والدفاع عن مستقبل الفنـون، وملـا أخـذ 
ا أفكار مستقلة.    أفكار نوردو على أ

وهـو مـن كبـار املختصـني يف ولـز  ،ارنـدرونعود إىل آلة الزمن اليت نرى أّن خري من يقدمها إلينا هـو باتريـك ب
إذ تلقـــي بظلهـــا علـــى  ،ومـــن مشـــاهري النقـــاد احملـــدثني، وقـــد اعتـــرب بارنـــدر أن آلـــة الـــزمن أحـــد كتـــب النبـــوءات

املستقبل، يقول بارندر يف تقدمي كتابه: "ترتكز هذه الدراسة عن ولـز والقصـص العلمـي حـول "آلـة الـزمن" الـيت 
أواخـر القـرن التاسـع عشـر، إذ تلقــي بظلهـا علـى املسـتقبل، فالسـفر يف الـزمن  اعتربها أحـد كتـب النبـوءات، يف

ننـا مـا زلنـا نعـيش حتـت تـأثري السـحر أوفكـرة آلة الزمن مل يكن هلا من الـرواج مثلما جنده يف هذه األيام. ذلـك 
  ). 8الذي نفثه اخرتاع ولز قبل قرن من الزمان" (عباس ص

عـن أفكـار ولـز املعقـدة الـيت ضـمنها هـذا الكتـاب، ففيـه فكـرة النبـوءة  ويف مواقع كثرية من الكتـاب يتحـدث
مكانـات الفضــاء والــزمن، ومفهـوم إنــزال اإلنســان عــن  إاألدبيـة مــن حيــث اتصـاهلا بصــنوف القصــص العلمــي، و 

كرســـيه، ونظريـــة ولـــز يف التـــاريخ كمـــا تعكســـها الرومنســـيات العلميـــة. وفيـــه مـــا يـــدين بـــه ولـــز لكتـــاب جيبـــون 
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فــول اإلمرباطوريــة الرومانيــة وســقوطها"، وتتضــمن الدراســة أيضــا تعريــف ولــز األديب لذاتــه مــن حيــث  املشــهور "أ
كونه مواطنا عامليا وحبثه اخليايل عن عام جديد، وأكثر من ذلك حيتوي الكتاب على الرتكيب املعقـد ليوطوبيـا 

  وتأثريه يف اثنني من اليوتوبيني، مها زمياتن واورول.  ،ولز
ن املورلــوكيني آكلــي حلــوم البشــر، وأهــل املــريخ مصاصــي أيقــه علــى آلــة الــزمن يالحــظ بارنــدر ويف معــرض تعل

كــل هــذه   ،الــدم، ومحــام األمل الــذي يشــرح فيــه الــدكتور مــورو احليوانــات احليــة ليحوهلــا إىل كائنــات بشــرية كاذبــة
راش ويبصـق دمـا، ومبـا أن وجدت طريقها إىل ذهن ولز يف السنوات اليت كان كثريا ما جيد نفسه فيها طريح الفـ

يقابلــه املســافر يف الــزمن وجهــا لوجــه كــان "ذا مجــال  آدمــي) علــى أنــه الســل، فــإن أول أمرضــه شــخص (خطــ
  .)71حمموم كاملسلول" (عباس 

 ،نوتبدأ آلة الزمن بوصف املسافر يف الـزمن وهـو يشـرح موضـوعا شـائكا، وعينـاه الرماديتـان تلمعـان وتـتألآل
ندفع عائدا اة.. ويف اخلامتة.. خامتة آلة الزمن يقدر الراوي أن املسافر يف الزمن رمبا وحيمر وجهه الشاحب عاد

وضاع بني متوحشي العصر احلجري شاريب الدماء، وكل هذه اإلشارات وغريها (وهـي كثـرية) إىل  ،إىل املاضي
أقـرب عمـل إىل آلـة  الدم ولونه يف آلة الزمن ويف غريها مـن أعمـال ولـز، وخصوصـا جزيـرة الـدكتور مـورو (وهـي
لـيس فقـط يف خيـال  ،الزمن) تدل على أن صورة الدم بكل مـا هلـا مـن تفاصـيل وارتباطـات هـي صـورة أساسـية

ولز العلمي بل أيضا يف حياته الشخصية، إذ ارتبطت الواحدة باألخرى، وكما يالحظ بارندر، فقد قضى ولز 
  حيان قعيد الفراش. ) وهو يف أغلب األ1898-1888ما يقرب من عقد من الزمان (

إن حذف املازين لتشبيه "القوس احلامي األمحر" من الرتمجة ال يوجد ما يربره سوى إغفال العالقـة العضـوية 
بني حياة ولز وفّنه. وينسحب هذا على تّصرف املازين برتمجة "مياه البحر احلمـراء" (الرتمجـة املنصـفة) وحتويلهـا 

ا مــع نعمــات فــؤاد يف اعتقادهــا الــذي تقــول فيــه: "املعنيــان قريبــان جــدا محــرار املــاء". وهنــا اخــتالف طبعــاإىل "
  ).255وتصرف املازين ال عيب فيه" (ص
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ومن الواضح أن نعمات فؤاد مل تعبأ بظروف الكتابة األساسية هذه عند ولز مما جعلها تربر تصـرف املـازين 
سق مـع الطـابع العـريب يف التعبـري وتقـّدم األمثلـة مؤكدة أن هناك أشياء أغفل فيها املازين (احلرفية) يف الرتمجة لتت

  التالية: 
  احلرفية: واشتد الربد الذي نفذ إىل خناع عظامي. 

  املازين: واشتد علي الربد ووقف منه جلدي. 
  احلرفية: وغلبين األمل الذي شعرت به عند التنفس.

  .)255املازين: وتعذر التنفس (
عانــاة ولـز ملــا اســتبدل الـربد الــذي ينفــذ إىل خنـاع العظــام مبجــرد اشــتداد ولـو قــام املــازين بالرتمجـة ويف حســابه م

  الربد، وملا اكتفى بتعذر التنفس مقابل مغالبة األمل وغلبته اليت حتدث عند التنفس. 
واكتفـت باإلشـارة إىل االخـتالف بـني  ،ومن الصور اهلامة اليت سها عنها املـازين وتنبهـت إليهـا نعمـات فـؤاد

ومــا تســّميه ترمجــة حرفيــة (وذلــك مــن قبيــل الشــفاعة للمــرتجم طبعــا) هــي صــورة العينــني ومــا يتفــرع  ترمجــة املــازين
مـــا، ففـــي رأي نعمـــات فـــؤاد هنـــاك ألفـــاظ وعبـــارات اختلفـــت فيهـــا ترمجـــة املـــازين عـــن الرتمجـــة  عنهمـــا ويـــرتبط 

  احلرفية ومن ذلك: 
  زيادة وافرة، وتراقصت أمام عيين".  "وزادت مع اشتداد الظالم ندف الثلج الدوارة: الرتمجة احلرفية
  . "وبصوجعل الثلج املتساقط يزداد مع الظالم ويأيت من كل : "ترمجة املازين

  ). 254وتعلق نعمات فؤاد قائلة: "إن االختالف بني العبارتني واضح" (ص
ن خــالل ويتحاشــى أي عبــث مبــا يصــوره ولــز مــ ،ومــن يعــرف ولــز معرفــة حقــة يــدرك أمهيــة العينــني يف كتاباتــه

  العينني. 
لفاظـا ليسـت موجـودة يف أفيزيـد مـن عنـده  ،وتالحظ نعمات فؤاد أّن املازين يتخطى أحيانا بعض األلفـاظ 

أأقـــول كلمـــة ســـاكنة الـــيت تـــرد يف الـــنص األصـــلي مســـتقلة ومتبوعـــة بعالمـــة  :يضـــيف كلمـــة :األصـــل فهـــو مـــثال
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ا ووق  :عهـا. وتعقـب نعمـات فـؤاد علـى هـذا بقوهلـااستفهام(؟) إذ تصبح: إن من العسري أْن أصور لكم سكو
  واملقصود بالكاتب طبعا ولز.  ""أضاف كلمة (ووقعه) هنا لريسم ظالل املعىن الذي أراده الكاتب

ــا املــرتجم ليضــيف إىل الــنص األصــلي مــا يــراه  مثــل هــذا املوقــف يــذكرنا مبــدى احلريــة الــيت جيــب أن يتمتــع 
ـا عـن حرفيـة الـنص.  معينا على فهمه مرتمجـا، وهـذا أمـر خيلـو مـن الشـرعية فكـم مـن النصـوص ابتعـد املـرتجم 

ولكــن املوقــف لــيس مبثــل هــذه البســاطة خصوصــا عنــدما يكــون الــنص أدبيــا، واملعــروف أن املشــكلة يف الرتمجــة 
ال قــاموس اللغــة واســتعماهلا الــدراج. إضــافة  ،هنــا تكمــن يف اللغــة األدبيــة الــيت يــتحكم بنقلهــا خيــال الكاتــب

مقبولــة ومشــروعة وذكيــة، وأضــافها املــازين خشــية أن تكــون كلمــة ســاكنة (ورمبــا  ةكلمــة أأقــول إىل ســاكن  املــازين
ديــه إىل شــيء فتــربع بإضــافة أأقــول ليضــيف فعــال وفــاعال إىل  ،تكــون ســكون أدق) مبفردهــا حمــرية للقــارئ ال 

اللفـــظ بدونـــه ال تـــنقص الســـكون، ولكـــن املـــتفحص هلـــذه اإلضـــافة يوافـــق نعمـــات فـــؤاد علـــى تعليقهـــا: "وهـــذا 
  ). 254الرتمجة شيئا" (ص

ال تضيف شيئا غري تأكيد على أن القائل هو الراوي ومعروف أّن كل   "أأقول"وعالوة على ذلك فإن مجلة 
وأغلـب الظـن أنـه كـان يـدرك مـا أدركتـه نعمـات  ،كلمة يف القصة من قول الراوي، لكـن املـازين مل يضـفها عبثـا

نــه قــدر أن كلمــة ســاكنة مفــردة غــري مستســاغة عنــد القــارئ العــريب ولــو مــن الناحيــة إبــل  ،فــؤاد يف تعليقهــا هنــا
ألن  ؛األسلوبية والشكلية، ولو أن املازين قام بالرتمجة هذه األيام ملا وجـد نفسـه مضـطرا إىل مثـل هـذه اإلضـافة

لعـريب منـذ بـروز القصص والروايات العربية أصـبحت مليئـة باالقتضـاب الـذي أضـحى أمـرا مقبـوال عنـد القـارئ ا
  الفن القصصي حديثا يف العقود األخرية. 

وأن عليــه أن حيــافظ علــى  ،ويف اعتقــادي أن خــري خمــرج للمــرتجم يف هــذه احلالــة أن يتــذكر أنــه يصــّور صــورة
وال يغريه عدم وضوحها وتقدمي ما يرفدها من شرح وتعليل. فاملطلوب مـن املـرتجم  ،هذه الصورة قدر اإلمكان

  ما أخفاه الكاتب األصلي عمدا. هنا أال يظهر 
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والتعبري عنه البد أن يكون بأقصـى درجـات  ،وجممل القول أن السكون أو السكينة أو الصمت ينطق حباله
ا وال تستنطق من خارجهـا. مثـل هـذه احلالـة عاشـها ولـز فعـال ومتثلهـا تاالق ضاب، وهو حالة درامية تنطق بذا

  ه. فنا يف آلة الزمن ويف غريها من كتابات
وقــد متثلــت شخوصــه يف قصصــه هــذا الــذعر إىل  ،حنــن نعلــم أن ولــز كــان خيشــى املــوت بــل كــان يــذعر منــه

املســافر يف الــزمن يف آلــة الــزمن الــذي  :أعمــق درجــات التمثيــل، والتمثــل، ونــذكر علــى ســبيل املثــال ال احلصــر
ألن احليــاة  ؛نهايـة الفــوز فيــهن اجلــنس البشـري خيــوض صــراعا وحشـيا للبقــاء، ال يســتطيع يف الأيـدرك يف رحلتــه 

على األرض مصريها الفناء، وجعل ولز هذا املسـافر قـادرا علـى جتنـب موتـه الطبيعـي، وقـد مكنـه مـن أن خيـدع 
املــوت وينــزل املــوت عنفــا علــى بعــض ذريــة البشــرية األبعــدين قبــل أن يقضــي حتفــه، وهكــذا يشــهد املســافر يف 

  بقته أصال على قيد احلياة. الزمن املوت اجلماعي للجنس والبيئة اليت أ
والسؤال الذي يربز هنا بالنسبة لتأثر ترمجة املازين بغياب السياق الـذي كتـب ولـز فيـه الـنص املـرتجم هـو إذا  
كــان املــازين قــد غّيــب الســياق عمــدا بســبب حساســيته املفرطــه، وإال ملــاذا حــذف تشــبيه "أمحــر" وخفــف مــن 

وحـول مـا ميكـن أن يكـون  ،بة احلمراء" من امليـاه املضـطربة احلمـراءوحذف "املضطر  ،جماز "مياه البحر احلمراء"
(وهـل يتسـاوى مـع الـدوار املميـت؟)  "وعانيت من ذلـك كربـا شـديدا!"ترمجة حرفية "وأصابين دوار مميت" إىل 

  ".الفزع املريع؟"؟ وملاذا حذف "املريع" من "كنت واقفا مريضا مرتبكا"وملاذا حذف "مريضا مرتبكا" من 
تقـــادي أن ظـــاهرة التصـــرف هـــذه هلـــا ارتبـــاط لـــيس ببعيـــد حبساســـية املـــازين، رمبـــا حـــاول املـــازين إخفـــاء يف اع

اإلشارة إىل الدم واملرض واالرتباك كي ال تعود إليه ذكرى اإلغماء عندما أربكه وأمرضـه منظـر الـدماء يف غرفـة 
  التشريح الذي أغمي عليه فيها. 

يت أغفلهــا املــازين أثنــاء تصــرفه بــالنص، يظــل املــازين مرتمجــا مرموقــا وعلــى الــرغم مــن بعــض األمــور الســياقية الــ
واســتجابته حلســه املرهــف  ،بــل بســبب صــدقه مــع نفســه ،لــيس فقــط بتمكنــه وأســلوبه الســلس وثقافتــه الواســعة

الذي كان ميلي عليه موقفا منسجما ومتوافقا مع واقع احليـاة وواقعيـة الفـن، ويظـل الفـن الركيـزة األساسـية لـيس 
  التماهي بني املازين وولز فقط بل يف الرتمجة بسياق وبدون سياق.  يف
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والــذي يؤكــد لنــا مــا نــذهب إليــه أن املــازين عنــدما يكــون علــى معرفــة بالســياق فــإن فكرتــه عمــا هــو مــرتجم 
تكون وافية بالغرض حمّصنة من التحليل، كما عمـل فيمـا كتبـه عـن عمـر اخليـام أمـن املتصـوفة؟ ترمجـة رباعياتـه، 

لك األمـر يف مقالتــه عـن عمـر اخليــام نظـرة حتليليـة يف شــعره. وعنـدما ال يكـون للــنص املـرتجم سـياق مّعقــد وكـذ
جند أن املازين يوفق يف نقله إىل العربية كما يف مسرحية تاجر البندقية، فلما كان شكسبري خارج سياق الزمن، 

  فإن عرض املازين له ال يتطلب معرفة يف عقدة السياق. 
قـول أن املـازين مـرتجم قـد سـاهم يف إثـراء العربيـة برتمجاتـه ومناقشـاته، ولكنـه كـان ولعـا بالتصـرف وخالصة ال

  مغفال أحيانا سياقاته اخلارجية اليت تعد فضاءات نطل منها على عامل النص واملبدع معا.  ،النصوصيف 
* * *  

  المصادر بالعربية
  .باحث وأكادميي من األردن) *
  . 1924ازين، حصاد اهلشيم، القاهرة، إبراهيم عبد القادر امل -
 . 1961نعمات أمحد فؤاد، أدب املازين، القاهرة،  -
"املرحوم الكاتب الكبري إبراهيم عبد القادر املازين" يف أحبـاث املـؤمتر العلمـي الثالـث، العقـاد وشـكري  -

 . 216-211، ص 1991واملازين، قنا، 
علمــي ونبوؤتــه، ترمجــة بكــر عبــاس، اجمللــس األعلــى بــاترك بارنــدر، ظــالل املســتقبل هـــ.ج.ولز: خيالــه ال -

 . 1997للثقافة، القاهرة، 
 . 1991هـ.ج. ولز آلة الزمن ترمجة مسري عزت نصار، عمان،  -

  المراجع باإلنجليزية
- Patrick Parrinder, Shadows of the Future H. G. Wells, Science 

Fiction and Prophecy.  
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- H.G. Wells, The Time Machine 1895 reprinted in Bantam 
Book (London) 1982.  

- Bernard Bergonzi, The Turn of the Century, London, 1972.  
- Peter Nichols, Modernism: A Literary Guide, London, 1995.  
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  دور وسائل االتصال في تأجيج صراع الحضارات 
  حممد عايش*

) ألمــة مــا يف وســائل إعــالم أمــة أخــرى، National Imageاحتلــت مســألة الصــورة الذهنيــة الوطنيــة (
مكانــة مرموقــة يف البحــوث والدراســات الــيت أجنــزت خـــالل العقــود األربعــة املاضــية، يف إطــار النقاشــات املتعلقــة 
باالتصــــــال الــــــدويل والعوملــــــة الثقافيــــــة. وقــــــد تركـــــــز معظــــــم االهتمــــــام علــــــى دراســــــة موضــــــوع الصــــــورة النمطيــــــة 

)Stereotype ـــــا احملتملـــــة يف العالقـــــات السياســـــية والثقافيـــــة بـــــني الـــــدول. واســـــتندت البحـــــوث )، وتأثري ا
والنقاشــــات املتعلقــــة بالصــــور الذهنيــــة إىل افــــرتاض أن نقــــل وســــائل االتصــــال هلــــذه الصــــور، بشــــكل منهجــــي 
ـــا الصـــور  ايـــة املطـــاف إىل تشـــكيل رأي عـــام مســـاند أو معـــاد حنـــو األمـــم الـــيت تـــرتبط  ومنـــتظم، ســـيؤدي يف 

نقولة، وبالتايل إىل التـأثري يف صـنع السياسـات اخلارجيـة حنـو تلـك األمـم. ومـن هنـا فـإن موضـوع صـور األمـم امل
األجنبية يف وسائل اإلعالم، بات يشكل مبعث اهتمام للكثري من الـدول، خاصـة الناميـة منهـا، حيـث بـذلت 

ا، وحماولــة وضــع االســرتاتيجيات اإلعالميــة للتعامــل  اجلهــود البحثيــة لتحليــل تلــك الصــور، والتعــرف إىل حمــددا
  معها.  

حتـديات خطـرة، مرتبطـة مبالمـح  -ومنـذ عـدة عقـود- كغريها من األمـم، تواجـه األمـة العربيـة يف هـذا اجملـالو 
ـــة يف وســـائل اإلعـــالم الغربيـــة بشـــكل  ا القومي ـــة أن وســـائل عـــامصـــور . وقـــد أمجعـــت نتـــائج الدراســـات العلمي

ذاعة وتلفزيون وسينما، تقـوم برسـم صـورة مشـوهة وسـلبية وغـري دقيقـة للعـرب من صحافة وإ يف الغرباإلعالم 
يف مضامينها املختلفة، وخباصة يف مطلع األلفية الثالثة، مما قد يكون أسهم يف خلق وتعزيـز أمنـاط مـن التفكـري 

يف وسـائل املناوئ للعرب يف أذهان اجلمهور، ونظراً جلسامة هذا التحدي، فقـد شـكل موضـوع الصـورة العربيـة 
جمــاًال للمنــاظرات الثقافيــة والفكريــة والسياســية يف العديــد مــن املنــابر الدوليــة، ويف جمموعــة مــن  الغربيــةاإلعــالم 

التقارير العامة والصحفية، ويف كم هائل من البحوث والدراسات العلمية. ومن الغريب أن السواد األعظم من 
قــد بــرز يف الغــرب عمومــاً ويف الواليــات تلــك وســائل اإلعــالم  البحــوث والنقاشــات املتعلقــة بالصــورة العربيــة يف

  املتحدة بشكل خاص، بينما مل حيظ هذا املوضوع اهلام إال بالنزر اليسري من االهتمام داخل الوطن العريب. 
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إن ســــؤال "ملــــاذا يصــــوروننا هكــــذا يف وســــائل إعالمهــــم؟" هــــو القضــــية املطروحــــة أمــــام البــــاحثني واملفكــــرين 
وحىت السـنوات األوىل مـن القـرن اجلديـد. فمـا مـن شـك يف أن الـدور  ،لعرب منذ أوائل اخلمسينياتواملثقفني ا

الذي تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم األمريكيـة يف نقـل وتشـكيل املعلومـات املتعلقـة بالعـامل العـريب، هـو دور مـؤثر يف 
جيـة األمريكيـة حنـو العـرب، خاصـة بلورة رأي عام أمريكي حول املنطقة، وله ارتباط بعملية صنع السياسة اخلار 

  بعد التحوالت الدولية األخرية املذهلة، اليت جعلت من الواليات املتحدة القوة العظمى يف العامل بال منازع. 
ويعرض املقال التايل ألبرز االجتاهات التحليلية لصورة العرب يف اإلعالم األمريكـي يف حماولـة لتشـكيل فهـم 

  قوم به اإلعالم األمريكي يف تأجيج مشاعر العداء للعرب واملسلمني. أفضل لطبيعة الدور الذي ي
  خلفيه تاريخية :تغطية وسائل اإلعالم األمريكية للشرق األوسط

كـــــان موضــــوع تغطيــــة وسائـــــل اإلعــــالم األمريكيـــــة للشــــرق األوســـــط لســــنوات كثــــرية، مبعثــــاً لالهتمــــام يف 
يــة والصــحفية والعربيـــة يف الواليـــات املتحـــدة والعــامل العــريب. النـــقاشات الــيت جــرت وجتــري يف األوســـاط األكادمي

، الحــظ الباحـــثون أن اهتمـــام وســائل اإلعــالم األمريكيـــة بالشــرق األوســط  1967وقبـــل حــرب حزيــران عـــام 
كـان نـادراً. ويـرى أحـد البـاحثني وهـو وولـف  أنـه خـالل تلـك الفـرتة، كانـت املقـاالت الصـحفية حـول الشـرق 

ليلـــــة الظهــــور، وغالبـــــاً مــــا كــــان حمتواهــــا يتعلــــق باألخبـــــار الســــلبية، كــــاحلروب والفوضــــى السياسيـــــة األوســــط ق
والكــوارث الطبيعيـــة. وقــد كانــت تغطيــة وســائل اإلعــالم األمريكيــة للحــوادث الشـــرق أوســطية يف تلــك الفــرتة، 

ـــامات املطروحــة بــؤرة نقـــاش يف عــدد مــن البحـــوث، الــيت أكـــدت نتائجهـــا بشــكل ال يقبــل الشـــك، ص حـــة اال
آنــذاك، حــول نقــل تلــك الوســائل لصــورة سلبيـــة للعــرب، وأخــرى إجيابيــة إلســرائيل.  وقــد حــدا التصــوير الســليب 

أن يالحـظ "  Nicholas Von Hoffmanللعـرب يف وسـائل اإلعـالم األمريكيـة بالصـحفي املعـروف 
بشـــكل منهجـــي وشـــامل، مثلمـــا حـــدث بالنســـبة بأنـــه مل يـــتم احلـــط مـــن منزلـــة فئـــة دينيـــة أو ثقافيـــة أو قوميـــة، 

  للعرب. 
كانت نقطة حتول هامة، فيما بتعلق بالنقاشات حـول تغطيـة وسـائل   1967ويرى معظم الباحثني أن سنة 

اإلعـالم األمريكيــة للشــرق األوســط يف الـدوائر األكادمييــة والصــحفية علــى السـاحة األمريكيــة. ويالحــظ وولــف 
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اجملال أمام تغطية أوسع للشرق األوسط، خاصـة بعـد أن حتولـت املنطقـة قد فتحت  1967أن حرب حزيران 
إىل بــؤرة لالهتمامــات واجلهــود الدبلوماســية األمريكيــة الراميــة إىل وضــع حــل للصــراع العــريب اإلســرائيلي بــالطرق 

بــدور الســلمية. وقــد قــادت تلــك احلــرب إىل بــروز اهتمــام أكــرب لــدى البــاحثني األمــريكيني باملنطقــة العربيــة، و 
  وسائل اإلعالم األمريكية يف التأثري يف أمناط العالقات القائمة بني الواليات املتحدة والعامل العريب. 

بداية توسع االهتمام األكادميي والصحفي األمريكي بالعـامل العـريب، أظهـرت  1967وفيما شكلت حرب 
وأطرافــه. وتواصــلت االجتاهــات  بدايــة حتــول يف مضــامني ذلــك االهتمــام واجتاهاتــه 1973حــرب تشــرين لعــام 

اإلجيابيــة يف الصـــحافة األمريكيـــة حنــو العـــرب خـــالل االنتفاضــة الفلســـطينية األوىل وخـــالل عمليــة الســـالم الـــيت 
ومــا  2001ســبتمرب  11رعتهــا الواليــات املتحــدة بــني العــرب واإلســرائيليني يف التســعينات. غــري أن أحــداث 

ا على اإلطالق. تبعها من "احلرب على اإلرهاب" قد وضع ص   ورة العرب واملسلمني يف أسوأ حاال
  محددات تغطية وسائل اإلعالم األمريكية للشرق األوسط

يشــري العــرض التــارخيي املــوجز لتغطيــة وســائل اإلعــالم األمريكيــة للشــرق األوســط إىل أن حجــم واجتــاه تلــك 
درجــة ارتبـــاط الواليـــات املتحـــدة بتلـــك التغطيــة قـــد ارتـــبط بتغـــريات الواقــع العســـكري والسياســـي يف املنطقـــة، وب

التغــريات. فاملراقــب الجتاهــات التغيــري يف أمنــاط وحجــم تغطيــة أخبــار الشــرق األوســط يــرى أن اهتمــام وســائل 
، ومــا صــحبها مــن جهــود 1973ثــر حــرب عــام إ، وتطــور 1967اإلعــالم باملنطقــة، بــدأ يتبلــور بعــد حزيــران 
، إىل أن وصـــل إىل 1982اقعيـــة بعــد الغـــزو اإلســرائيلي للبنـــان عــام ســلمية برعايــة الواليـــات املتحــدة، وازداد و 

مرحلـــة ذات درجـــة عاليـــة مـــن النضـــوج منـــذ بدايـــة االنتفاضـــة الفلســـطينية، وإطـــالق عمليـــة الســـالم يف الشـــرق 
ســــبتمرب  11األوســــط برعايــــة إدارة الــــرئيس األمريكــــي الســــابق كلينتــــون ليعــــود للتــــدهور يف أعقــــاب هجمــــات 

. وبشـكل عـام فإنـه ميكـن تصـنيف املنطلقـات الـيت اسـتخدمها 2003العراق يف أبريل  ىاحلرب علو  ،2001
  الباحثون يف مقاربة صورة العرب واملسلمني يف اإلعالم األمريكي إىل ثالث فئات: 

 .منظور السياسة احمللية والدولية -1
 .واملنظور الثقايف -2
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  املؤسسي.  واملنظور التنظيمي -3
 ية منظور السياسة المحلية والدول )1

)Domestic & International Politics Perspective( 
يــرى اجلانــب املتعلــق بالسياســة احملليــة مــن هــذا املنظــور أن وســائل اإلعــالم هــي طــرف مــن جمموعــة أطــراف 
ذات مصــاحل وأهــداف، تتفاعــل مــع بعضــها بعضــاً، وتــؤثر يف بعضــها الــبعض علــى الســاحة احملليــة، أمــا اجلانــب 

وليـــة، فـــريى أن وســـائل اإلعـــالم هـــي جـــزء مـــن النظـــام السياســـي الـــذي تعمـــل يف إطـــاره، املتعلـــق بالسياســـة الد
وبالتـــايل فهـــي تعكـــس توجهـــات وسياســـات ذلـــك النظـــام حنـــو الكيانـــات األخـــرى.  واســـتندت معظـــم اآلراء 
املطروحــة يف إطــار منظــور السياســة احملليــة حــول موضــوع تغطيــة وســائل اإلعــالم األمريكيــة للشــرق األوســط إىل 

فــرتاض أن الصــحافة األمريكيــة تتــأثر يف نقلهــا ألخبــار الشــرق األوســط مبصــاحل األطــراف العاملــة علــى ســاحة ا
  السياسة احمللية األمريكية، من مؤسسات وأفراد وجمموعات ضاغطة. 

عــام  Sir Spears"فلســطني مــن خــالل ضــباب الدعايــة"، "الحــظ  Abcariusويف مقدمتــه لكتــاب 
  ألمريكية والربيطانية كانت غري منصفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أن وسائل اإلعالم ا 1946

ـــا نتيجـــة لنفـــوذ Spearsإن الفكـــرة الـــيت طرحهـــا  ، واملتمثلـــة يف رؤيـــة املضـــامني اإلعالميـــة املتحيـــزة علـــى أ
حملليـة. وقـد  متعمد، يؤثر يف العملية السياسية والصحفية والرأي العـام األمريكـي، متثـل أساسـاً ملنظـور السياسـة ا

أول من وظف هذا املنظور يف كتاباته، حيث رأى أن النفـوذ  Lilienthalكان الباحث األمريكي اليهودي 
يف وســائل اإلعــالم األمريكيــة، هــو عمليــة متعمــدة، وتــتم بطريقــة منهجيــة. ففــي أحــد بــواكري أعمالــه، ضــرب 

Lilienthal  ،إىل "الصـور النمطيـة، وإىل خـوف اهـا وعز أمثلة واقعية علـى حتيـز وسـائل اإلعـالم ضـد العـرب
الصــحفيني األمــريكيني مــن أن يوصــموا بالالســامية". ويــرى أصــحاب هــذا املنظــور أن الضــغوط اهليكليــة الـــيت 
ا بربوز حالة ما يسـمى "بالسـيطرة الفكريـة الباطنـة" الـيت يـتم  يتعرض هلا الصحفيون األمريكيون قد بلغت ذرو

  ون نقاش القضايا يف اجملتمع، وفقاً للقيم والعقائد السائدة. من خالهلا حتديد إطار، وحىت مضم
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ايــــة الثمانينيــــات مــــن القــــرن املاضــــي، قــــد تضــــمنت  Lilienthalنالحــــظ أن أعمــــال و  الــــيت نشــــرها يف 
إشــارات واضــحة للــدور التــآمري، يف عمليــة نقــل األخبــار مــن الشــرق األوســط يف وســائل اإلعــالم األمريكيــة. 

يف أحـدث كتاباتـه أنـه تسـود املعـايري املزدوجـة بـني الصـحفيني، بسـبب اخلـوف الـذي  Lilienthalوقد ذكر 
ة جمموعات الضغط    .يعرتيهم من الوقوع يف جما

ويرتبط منظور السياسـة احملليـة بفكـرة أن التغطيـة غـري املتوازنـة للشـرق األوسـط يف وسـائل اإلعـالم األمريكيـة 
، أن متــارس األخــرىاألمريكيــة، ممــا أفســح اجملــال أمــام الفئــات هــي نتيجــة لتقصــري إعالمــي عــريب علــى الســاحة 

ا بيســــر، ودون منافســــة. وتــــدل املعلومــــات املتــــوافرة حــــول النشــــاطات اإلعالميــــة العربيــــة يف الواليــــات  نشــــاطا
وهــو باحــث أمريكــي - ويالحــظ مايكــل ســليمان. املتحــدة إىل عــدم فاعليــة هــذه النشــاطات خــالل الســتينات

بــــرامج اإلعــــالم العربيــــة يف الواليــــات املتحــــدة غــــري كافيــــة، وتفتقــــر إىل إحســــاس واضــــح أن  -مــــن أصــــل عــــريب
  باألهداف. 

وقـــد رأى  .ويـــرتبط هـــذا املنظـــور أيضـــاً حبجـــم التـــأثري السياســـي لألمـــريكيني العـــرب علـــى الســـاحة األمريكيـــة
الرئيسـي الـذي دفـع ، الـيت كانـت احلـافز 1967جبارة أن نفوذ األمـريكيني العـرب بـدأ يتنـامى بعـد حـرب عـام 

األمريكيني العرب لتنظيم أنفسـهم بشـكل جيـد، حيـث كانـت املـؤمترات واالجتماعـات السـنوية لرابطـة خرجيـي 
) منــابر دعمــت هــذه التوجهــات. ويف منتصــف الســبعينات، مت AAUGاجلامعــات مــن األمــريكيني العــرب (

لعرب يف احليـاة األمريكيـة العامـة. ويف ) لزيادة مسامهة اNAAAتشكيل الرابطة القومية لألمريكيني العرب (
) ومـــا زالـــت تلعـــب دوراً هامـــاً يف ADC، أنشـــأت اللجنـــة األمريكيـــة العربيـــة ملكافحـــة التمييـــز (1980عـــام 

دعـــم القضـــايا العربيـــة يف الواليـــات املتحـــدة. ويف اآلونـــة األخـــرية، بـــرز الـــدور املتنـــامي لألمـــريكيني العـــرب إبـــان 
ا سعى مرشحو الرئاسة، ومنهم بات بيوكانان، وبل كلنتون، وجاري براون، وجورج االنتخابات الرئاسية، عندم

بـــن لكســـب ود اجلاليـــة العربيـــة خـــالل حضـــور املـــؤمترات الســـنوية لقيـــادة اجلاليـــة العربيـــة األمريكيـــة يف بـــوش اال
  واشنطن العاصمة. 
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فســـري تغطيـــة وســـائل وجيـــب أن نالحـــظ أنـــه رغـــم بريـــق األفكـــار الـــيت طرحـــت ضـــمن املنظـــور السياســـي يف ت
اإلعـــالم األمريكيـــة للشـــرق األوســـط، فـــإن هـــذه األفكـــار مل ختضـــع لالختبـــار العلمـــي املنهجـــي ملعرفـــة جـــدواها 
ومدى صـدقها. فالتحليـل االنتقـائي لألدلـة والرباهـني خيضـع عـادة مليـول ورغبـات الباحـث، وال تعكـس نتائجـه  

نـــا تطـــوير أســـاليب حبثيـــة علميـــة، متكننـــا مـــن تقصـــي كـــل جوانـــب الواقـــع املـــراد دراســـته. وحيـــتم هـــذا األمـــر علي
اجلوانــــب الكيديــــة يف العمليــــة الصــــحفية ورصــــدها بشــــكل منهجــــي وموثــــق، لنــــتمكن مــــن إعطــــاء التعميمــــات 
املالئمـة. ومـن هنـا، فعلينـا أن نتعامـل مـع هـذا املنظـور حبـذر خشـية الوقـوع يف شـرك التعميمـات العريضـة، الـيت 

للباحث، الذي جيب أن يتعامل مع الظواهر حسبما هي، وليس وفقاً مليول وقيم  تفرضها اخللفية األيديولوجية
  وأحكام مسبقة.

غري أن السؤال املطروح هو كيف تتـأثر وسـائل اإلعـالم األمريكيـة، الـيت مـن املفـرتض أن تسـري وفقـاً ملفهـوم  
عــن هــذا الســؤال، جيــب املوضــوعية يف العمــل الصــحفي، بالسياســات اخلارجيــة للواليــات املتحــدة. ولإلجابــة 

مالحظـــة أن هنـــاك عالقـــة متبادلـــة بـــني الصـــحافة واملؤسســـات احلكوميـــة يف الـــنظم الدميوقراطيـــة، وبالتـــايل فإنـــه 
م عـرب وسـائل اإلعـالم، فـإن الصـحافة هـي  مثلما أن هناك حاجة لصـانعي السياسـة اخلارجيـة للـرتويج لتوجهـا

فــاظ علــى اســتمرارية عملهــا. ومــن هنــا، فــإن التصــرحيات أيضــاً حباجــة للمعلومــات مــن مصــادرها املؤسســية للح
واألعمــــال املتعلقــــة بالسياســــات األمريكيــــة املتحيــــزة يف الشــــرق األوســــط غالبــــاً مــــا تتصــــدر الصــــفحات األوىل 
للجرائــد ونشــرات األخبـــار التلفزيونيــة واإلذاعيــة، خاصـــة إذا مــا كانـــت توجهــات وســائل اإلعـــالم متوائمــة مـــع 

ا. ومن هنـا، الحـظ بعـض البـاحثني أن وسـائل اإلعـالم األمريكيـة كانـتالسياسات اليت يتم إ  عالم اجلمهور 
اية الثمانينات- تنظر للنزاع العريب اإلسرائيلي على أنه نزاع بني الواليات املتحـدة واالحتـاد السـوفيايت،  -حىت 

رفــة.  ويف مرحلــة مــا بعــد وكانــت وســائل اإلعــالم تلــك قــادرة علــى التمييــز بــني دول عربيــة معتدلــة وأخــرى متط
احلــرب البــاردة، لعبــت إعــادة هيكلــة أجنــدة السياســة اخلارجيــة األمركيــة حنــو الشــرق األوســط لتشــمل مكافحــة 

  ومنع امتالك أسلحة الدمار الشامل دورا مهما يف صياغة اخلطاب اإلعالمي األمريكي حنو العرب.  ،اإلرهاب
 )Cultural Perspectiveالمنظور الثقافي ( )2
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للشـرق  الغربيـةند هذا املنظور إىل فكرة أن حاالت التحيز والتشويه اليت نراها يف تغطية وسـائل اإلعـالم يست
األوسط تعزى إىل التباين التارخيي القائم بني القيم الثقافيـة السـائدة يف الغـرب بشـكل عـام، وتلـك السـائدة يف 

ـــاين، وفقـــاً                 هلـــذا املنظـــور، إىل قيـــام الصـــحفيني األمـــريكيني    العـــامل العـــريب. وقـــد أدى هـــذا التب
م، دون إعـارة اهتمـام كـاف للقـيم  مبعاجلة قضايا وحوادث منطقـة الشـرق األوسـط اسـتناداً إىل قـيمهم واجتاهـا

أن أصـول النفـور الثقـايف بـني  -وهـو أحـد البـاحثني العـرب- العامل العريب. ويرى فـارس واالجتاهات السائدة يف
يب واإلسالمي تعود إىل الشكوك املتبادلة النابعة من الصـراع الطويـل بـني أتبـاع اإلسـالم واملسـيحية، العاملني العر 

كرتاث الكايف بالعـامل اإلسـالمي، حيـث ركـزت والتقاليد التبشريية إضافة إىل أعمال املستشرقني، اليت مل تبد اال 
  على نقاط الضعف فيه. 

ائل اإلعــالم األمريكيــة للشــرق األوســط باهتمــام متزايــد منــذ وقــد حظــي املنظــور الثقــايف لتفســري تغطيــة وســ
بدايــة الســبعينات، مــع ازديــاد حــدة املنــاظر والنقــاش حــول املوضــوع، ويعــود الفضــل يف تطــوير هــذا املنظــور إىل 

حيــث رأى أن تشــويه الصــورة العربيــة يف اإلعــالم األمريكــي  إدوارد ســعيد، أســتاذ األدب يف جامعــة كولومبيــا،
تاريخ طويـل مـن النفـور الثقـايف بـني الغـرب واإلسـالم، ويالحـظ سـعيد أن الغـرب، ولفـرتة طويلـة كـان يرجع إىل 

حيمل جمموعة معقـدة مـن الصـور النمطيـة التحامليـة حـول املسـلمني والعـرب، حيـث كـان ينظـر لألخـريين علـى 
ما وجهان لعملـة واحـدة، وال ميكـن التمييـز بينهمـا. ويـرى سـعيد أيضـاً أن طبيعـة ا التصـاالت الـيت متـت بـني أ

   الغرب والعاملني العريب واإلسالمي، غالباً ما متيزت باملواجهة والتحدي.
"علــى خــالف الثقافــات األخــرى، ظــل اإلســالم منافســاً جغرافيــاً ويعلــق ســعيد علــى العوامــل الثقافيــة بقولــه: 

لســيطرة الغــرب، فلــم يكــن  وروحيــاً للغــرب املســيحي، وأكثــر مــن ذلــك، فــإن اإلســالم والعــرب مل خيضــعوا أبــداً 
اإلســالم البتــة مصــدر ثقافــة جذابــة للغــرب ليتبّنــوه... فهنــاك مقاومــة عضــوية يف اإلســالم، وهنــاك كونيــة عنيــدة 

  . "وقفت أمام كل اجلهود الغربية املاضية واحلاضرة لتدجينه، والسيطرة عليه وإضعافه، وإسكات صوته
يف تأكيـده علـى دور التبـاين الثقـايف يف التـأثري   John Cooleyويشـارك الصـحفي األمريكـي املعـروف 

يف معاجلة وسائل اإلعالم األمريكية لقضـايا وحـوادث الشـرق األوسـط، حيـث يـرى وجـود وعـي بـاطين مجـاعي 
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منــاهض للعــرب واالســالم لــدى األمــريكيني، تشــكل عــرب األجيــال، قبــل ظهــور التلفزيــون واألفــالم، عــن طريــق 
  ه. األدب األمريكي الشعيب وغري 

وقد استخدم املنظور الثقايف يف تفسري املضامني اإلعالمية األمريكية املتعلقة بالشرق األوسط من قبـل عـدد 
آخــــر مــــن البــــاحثني، الــــذين حــــاولوا رصــــد مظــــاهر التحيــــز الثقــــايف يف األدب واملنــــاهج الدراســــية يف الواليــــات 

ا كل من سري ناصر ومايكل سليم ان وإياد القزاز  وبـاحثون أجانـب مثـل املتحدة، وقد أظهرت أعمال قام 
Terry  وBerry وGriswold   وجود سياق ثقايف متحيز، اعتمد عليه أغلـب األمـريكيني يف تشـكيل

  صورهم الذهنية، غري الدقيقة حول الشرق األوسط.
 وجيـــب أن نالحـــظ أن املنظـــور الثقـــايف يعتمـــد األســـلوب االســـتنتاجي القـــائم علـــى حتليـــل املضـــامني الثقافيـــة

لــدعم حججــة حــول تــأثري نظــم القــيم الثقافيــة لــدى الصــحفيني واملفكــرين يف إبــراز صــورة غــري إجيابيــة للعــرب.  
ورغـــم أن نتـــائج هـــذا املـــنهج ( حتليـــل املضـــمون) هـــي علميـــة ومنســـقة، فـــإن اســـتخدام هـــذه النتـــائج وتوظيفهـــا 

يـــة.  فرصــد أمنـــاط مـــن التحيـــز غــراض تفســـريية، غالبـــاً مــا يوقـــع الباحـــث يف إشـــكاليات حتديــد أســـباب التغطأل
الثقايف يف التغطية اإلعالمية قد ال يؤهالنـا بالضـرورة إلعطـاء أحكـام تتعلـق بـدور هـذه األمنـاط يف حتديـد تلـك 
التغطيــة، فاألمنــاط املرصــودة هــي أعــراض للمشــكلة وليســت املشــكلة نفســها. وبنــاء عليــه، فإنــه جيــب التعامــل 

غــراض تفســريية، تند إليهــا املنظــور الثقــايف، خاصــة عنــد اســتخدامها ألحبــذر مــع نتــائج حتليــل املضــمون الــيت يســ
ا ال نســتطيع التعــرف  م بــروز تســباب الــيت حتــاألعلــى وهــذا بالتأكيــد ال يقلــل مــن أمهيــة هــذه النتــائج الــيت بــدو

  التغطية بالشكل الذي هي عليه. 
  المؤسسي –) المنظور التنظيمي 3(

(Institutional – Organizational Perspective)  
ال نتيجــة ملمارســات وقــوانني وأحكــام وقــيم إيســتند هــذا املنظــور إىل  فكــرة أن املضــامني اإلعالميــة مــا هــي 

العمـل الصــحفي الســائدة يف اجملتمــع، وإنــه لكــي نفهــم خـروج هــذه املضــامني بالشــكل الــذي هــي عليــه، ال بــد 
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حـــة، وتفـــاعلهم مـــع زمالئهـــم يف العمـــل، مـــن دراســـة اجلوانـــب املهنيـــة والشخصـــية للصـــحفيني، ومـــواردهم املتا
  وعالقتهم برؤسائهم. 

ورغــم أن املنظــور املؤسســي لتفســري تغطيــة وســائل اإلعــالم األمريكيــة للشــرق األوســط مل يســتخدم بشــكل  
ـذا املوضـوع، فإنـه مت توظيـف عـدة جوانـب هامـة منـه، ومـن احملـاوالت  كاف يف البحوث والدراسات املتعلقة 

ال، مــا أجــراه اإلعالمــي واألكــادميي األمريكــي اللبنــاين األصــل أدمونــد غريــب، مــن مقــابالت اهلامــة يف هــذا اجملــ
متعمقــة مــع عــدد مــن خنبــة الصــحفيني األمــريكيني، حيــث بــرزت أمهيــة القــيم املهنيــة واملــوارد املتاحــة، كعناصــر 

علــى   Sreebny ويف دراســة مســحية أخــرى أجراهــا  .مؤسســية تــؤثر يف شــكل ومضــمون التغطيــة اإلخباريــة
عينــة مــن الصــحفيني األمــريكيني املكلفــني بتغطيــة أخبــار الشــرق األوســط  تبــني أن معظمهــم شــكى مــن ضــيق 
الوقـت واملسـاحة املكرسـني لألخبــار الدوليـة يف وسـائل إعالمهـم، ومــن صـعوبة الوصـول إىل املسـؤولني، خاصــة 

  خبارية.يف البالد العربية، للحصول على املعلومات اإل
للصــور النمطيــة العربيــة الســائدة يف األفــالم األمريكيــة، بــرر جــاك شــاهني اســتمرار هــذه الصــورة ويف تقييمــه 

ببســاطه بســبب "كــون عــدد قليــل جــداً مــن األمــريكيني العــرب يعملــون ضــمن اجملموعــة املبدعــة يف هوليــوود، 
التلفزيـون األمريكـي أنـه حيث يتم كتابة وإنتـاج الـربامج املختلفـة"، وقـد الحـظ أحـد كبـار املـدراء التنفيـذيني يف 

ـا ختـدم األهـداف التجاريـة لشـبكات التلفزيـون  ؛يتم استخدام الصـور النمطيـة العربيـة يف اإلعـالم األمريكـي أل
م ملشــاهد بطيئـــة مــن اجلـــنس  األمريكــي، حيــث جتـــذب أعــداداً هائلـــة مــن أفـــراد اجلمهــور بشـــكل مياثــل اجنـــذا

  والعنف.
*****************  

  .جامعة الشارقة ،تصالعميد كلية اال*) 
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  الوحي والقرآن والنبوة
  (*)قراءة في كتاب هشام جعيط

  *رضوان السيد
منــذ الســبعينات، حــني  -شــأن كثــريين مــن املهتمــني بالدراســات اإلســالمية–أعــرف األســتاذ هشــام جعــيط 

قارنـة باألفكـار ظهرت أطروحته: "الكوفة: نشأة املدينة العربية اإلسالمية". وقد كانت تلـك الدراسـة جديـدة م
اليت كانت سائدة وقتها عن احلاضرة اإلسالمية باعتبارها "جمموعات من املساكن واألسواق والسـكك الضـيقة 
واملتشــابكة، والــيت تســودها الفوضــى، ويغادرهــا املعــىن"؛ كمــا قــال أحــد املستشــرقني. أمــا جعــيط فقــد أّلــف يف 

متميــــزا  -جتماعيــــة، وعلــــم االجتمــــاع السياســــيدراســــته تلــــك بــــني حبــــوث ختطــــيط املــــدن، وحبــــوث الفئــــات اال
باســتنطاق دقيــق ونقــدي للمصــادر (وخباصــة تــاريخ الطــربي، الــذي مــا يــزال ميلــك تقــديرا لــه دفعــه يف الكتــاب 
الـــذي بـــني أيـــدينا العتبـــار تفســـريه للقـــرآن التفســـري الوحيـــد الـــذي يســـتحق االعتبـــار!). يومهـــا أســـيت ألنـــه مل 

يف املصــر ومعنــاه ووظيفتــه وتأصــله يف االجتمــاع اإلســالمي األول، فتكــون يســتخدم حبــوث الفقهــاء املســلمني 
األطروحـــة كاملـــة وجديـــدة متامـــا. بيـــد أن شـــهرة األســـتاذ جعـــيط مـــا ترســـخت لـــدى الشـــبان العـــرب إال عنـــدما 
أصــدر كتابيــه عــن "أوروبــا واإلســالم" و "الشخصــية العربيــة اإلســالمية واملصــري العــريب". ففــي أوهلمــا كــان هنــاك 

أو الرئيســني إذا صــح التعبــري، (شــأن إدوار  "األصــليني" ح جديــد لإلشــكالية، رجــع فيــه للمثقفــني األوروبيــنيطــر 
ســـعيد فيمـــا بعـــد يف كتابـــه: الثقافـــة واإلمربياليـــة)، ولـــيس إىل املستشـــرقني (الـــذين يشـــرتك مـــع حممـــد أركـــون يف 

م عـــن جمالنـــا احلضـــاري، لكنـــه ال يشـــرت  ك معـــه يف غـــري ذلـــك!) أمـــا حبثـــه التقليـــل مـــن شـــأن منـــاهجهم ودراســـا
وحبميميــة المســت شــغاف القلــب دون أن  ،املســتفيض عــن الشخصــية التارخييــة ألمتنــا فقــد مضــى فيــه عميقــا

ترتدى يف التقريظية أو االعتذارية، وقبل ذلك وبعده دون أن ترتدى يف شباك األنثروبولوجيـا واإلثنولوجيـا مثلمـا 
نات. وجـــاء أخـــريا يف التســـعينات كتابـــه: "الفتنـــة: جدليـــة الـــدين فعـــل كثـــريون مـــن عـــرب وأجانـــب منـــذ الســـتي

والسياسة يف اإلسالم املبكـر" الـذي أعـاد فيـه النظـر لـيس يف عالقـة الـدين بالسياسـة كمـا ذكـر يف العنـوان، بـل 
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ا للتجربة يف خماض الرؤى املتباينة ملعـىن السـلطة والدولـة ا عندما تعرضت وحد  ،يف معىن وجود األمة وصريور
  ودورمها ووظائفهما يف حقبة البزوغ والتأسيس. 

غـادر هشــام جعـيط األكادمييــة املدرسـية منــذ كتابـه األول عــن مدينـة الكوفــة، منصـرفا إىل استكشــاف أبعــاد 
الظواهر التارخيية واحلضارية الكربى مبنهج "تاريخ األفكار" أو "التاريخ الثقايف". وقد أفاد يف ذلك من اطالعـه 

لفكر األورويب (الفرنسي على اخلصوص، لكنـه لـيس فوكويـا)، وتواصـله العميـق مـع الفكـر العـريب الواسع على ا
واإلســـالمي، وقدرتـــه الفائقـــة علـــى التعبـــري الـــدقيق ( بالفرنســـية) عـــن الفكـــرة أو اخلـــاطرة الـــيت تعـــرض لـــه بغـــري 

بعّمـــان أواخـــر  كـــذاك الـــذي يعرفـــه اللســـان األديب الفرنســـي. لـــذلك استبشـــرت خـــريا عنـــدما ذكـــر يل  ،غمـــوض
، ورجــوت أن يقــول جديــدا -صــلى اهللا عليــه وســلم-الثمانينــات أنــه يفكــر يف كتابــة ســرية "سياســية" للرســول 

مفيدا وكاشفا كعادته. وازددت ثقة بقدرته على ذلك بعد صدور كتابه عن "الفتنة"، بل رحـت أجتـرأ بـاالقرتاح 
صـلى -كـرت لـه أن حممـد حسـني هيكـل قـرأ الرسـول عليه أن ميضـي وراء مـا جـرى إجنـازه يف احلقبـة احلديثـة. ذ 

ج تومـاس كاراليـل يف كتابـه:  -اهللا عليه وسلم باعتباره رجل دولة، وقرأه العقاد باعتباره بطال كارزماتيا (على 
األبطال وعبـادة البطولـة)، وفهمـه عبـد الـرمحن الشـرقاوي باعتبـاره قائـد حـرب حتريـر شـعبية، وقـرأه حممـد الغـزايل 

خل. هلــذا كلــه خــاجلين الكثــري مــن االنــدهاش إ .د رمضــان البــوطي باعتبــاره قــدوة ومنوذجــا وشــارعا..وحممــد ســعي
صـفحة مـع  139والتعجب عندما تصفحت كتيبه الصادر قبـل أشـهر. فقـد تصـفحته أوال يف أمسـية واحـدة (
دهشــيت إىل خيبــة احلواشــي املكتوبــة بعــد كتابــة الكتــاب وال شــك)، مث أعــدت قراءتــه يف اليــوم التــايل، فانتهــت 

كمـا   -أمل وإحباط. وتركت الكتاب لعدة أشهر، معزيا نفسي بأنه جـزء أول مـن عـدة أجـزاء، وأنـه يف األصـل
ووضـــعت هلـــا حـــواش، لـــذلك ســـيتمكن األســـتاذ جعـــيط مـــن  يءحماضـــرة، مـــددت بعـــض الشـــ -ذكـــر جعـــيط

غــالف الكتــاب، وجــاء اإلمســاك بزمــام املوضــوع مــن جديــد يف الالحــق مــن األجــزاء. لكــن عبــارة وردت علــى 
جزء منها يف املقدمة، ظلت ترتدد يف خاطري طوال أكثـر مـن شـهرين، فـدفعتين لكتابـة هـذه املراجعـة النقديـة، 
وعــدم انتظــار األجــزاء التاليــة. قــال املؤلــف علــى الغــالف: "هــذا الكتــاب ومــا ســيتبعه مــن أجــزاء، كتــاب علمــي 

إلسالمي: الوحي، اإلميان، والبعـث... وحمـوره هـو الـوحي وليس بالدراسة الفلسفية، ومعطياته هي لب الدين ا
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ألن الــــوحي والقــــرآن والنبــــوة هــــي أصــــل كــــل شــــيء، وقــــد بقيــــت العمــــود الفقــــري للحضــــارة  ؛والقــــرآن والنبــــوة
-أن األسـتاذ جعـيط مـا كتـب ولـن يكتـب عـن شخصـية النـيب  -أو هذا مـا فهمتـه-ومعىن ذلك  "،اإلسالمية

الرسـالة الـيت محلهـا، وال عــن األمـة الـيت محلـت تلـك الرسـالة منـذ املبعـث، بــل ، وال عـن -صـلى اهللا عليـه وسـلم
العقائــد اإلســالمية الرئيســية كمــا يعرضــها القــرآن،  -علــى غــري عادتــه يف كتبــه األخــرى –ســيقرأ قــراءة تفهميــة 

ــا مهمــة  ال أظنــه حســب فهمــه هــو هلــا، وتلــك مهمــة خمتلفــة متامــا عــن عنــوان الكتــاب: يف الســرية النبويــة. مث إ
ألن الكتــاب جــاء يف احلقيقــة جمموعــة مــن اخلــاطرات واألفكــار والــرؤى، املصــوغة علــى عجــل،  ؛نفســه هلــا أهيــ

والــــيت يســــودها التكــــرار والتقطــــع والتعجــــل، والزهــــد والتزهيــــد يف فهــــم املتلقــــني مــــن املســــلمني األوائــــل للرســــول 
  وللرسالة على حد سواء. 

)1(  
 بعــد كتابتــه مبــدة، فــال شــك أن املقدمــة متــأخرة أيضــا عــن الكتــابإذا كانــت حواشــي الكتــاب قــد أضــيفت 

. ولسـت أعــين أن يف ذلـك عيبــا أو خطـال. بــل مـا أقصـده أن املقدمــة تتنـاقض مــع مـنهج أو منــاهج )احملاضـرة(
املؤلــف يف فصــول كتابــه. بــل إنــه قــال فيهــا عــدة أشــياء متناقضــة. قــال أوال وثانيــا إن منهجــه يف املوضــوع هــو 

) M.Weber) أي على طريقة ماكس فيرب (Verstehend) التفهمي (Rationalقالين (املنهج الع
الصـينية واهلنديـة واليهوديـة. وقـد أفـاد األسـتاذ جعـيط كثـريا فعـال مـن  :يف تفهم "سوسيولوجيا األديان الكـربى"

قدمـة ). لكنـه ويف املAdolphe Lods) (2()، وأحيانا بالواسطة عن طريـق 1فيرب أحيانا بشكل مباشر (
إن الـدين كـدين ال عالقـة لـه بالدولـة، مث  :نفسها خالف املنهج التفهمي ذاهبا إىل اسـتنتاجني متناقضـني، قـال

ذكــر أن املســيحية واإلســالم "جنحــا" بالدولــة: املســيحية ألن الدولــة تبنتهــا، واإلســالم ألنــه أنشــأ دولــة خدمتــه 
ــــا. لكــــن اإلســــالم  مل "ينــــدس" يف الدولــــة، خالفــــا  -نظــــرهمــــن وجهــــة –ونشــــرته علــــى مــــدى أربعــــة عشــــر قرن

للمسيحية، ولذلك حـافظ علـى جـوهره، مث إنـه مل يـزل بـزوال الدولـة كمـا حـدث مـع أديـان أخـرى كالزرادشـتية 
(يسميها املزدائية وهي تسمية فرنسية من القرن الثامن عشر). لكن مل أفهـم الفـرق بـني املسـيحية واإلسـالم يف 
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ـــــا مل تـــــزل بـــــزوال عالقتهمـــــا بالدولـــــة: فجـــــوهر املســـــيح ية تكـــــون أيضـــــا قبـــــل "اندساســـــها" يف الدولـــــة، كمـــــا أ
  مرباطورية الرومانية املقدسة.اإل

الـدين. وبعـد أن يقـارن  يلقي املؤلف نظرة تفهمية على معىن الوحي، وأمهيته يف اإلسالم/ :يف الفصل األول
 أن "التكشـف" ويقصـد إيضـاح معـىن هذا املفهوم القرآين بنتاجه (الكتاب) عند اليهـود واملسـيحني، ينتهـي إىل

التجلي اإلهلي للنيب من أجل تنزيل الوحي عليه: "يبدو يف املسار النبوي كحدث االنطـالق االسـتثنائي، بينمـا 
الــوحي ســيأيت بانتظــام". وهــو يــرى أن القــرآن واملســلمني علــى حــد ســواء يعتــربون التــوراة مــن الكتــب املوحــاة، 

ألن املسـيحية َحــدثُها األهـم شـخص املسـيح نفســه،  ؛تقـدير القداسـة للنصـني لكـن هنـاك فرقـاً بـني الطــرفني يف
واليهود يقدسون بالتحديد األسفار اخلمسة األوىل اليت ينسـبون زمـن إنزاهلـا إىل النـيب موسـى. لكـن يف احلـالتني 

قـــاد املســـلمني فـــإن التـــوراة واإلجنيـــل عنـــد الطـــرفني ال يلعبـــان الـــدور نفســـه الـــذي يلعبـــه القـــرآن (املتلـــو) يف اعت
م.    وحيا

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم-وينشغل جعيط يف الفصول من الثاين إىل الثامن بشرح أو تفهم طريقة تلقي النيب 
صــلى اهللا -للــوحي، أو عالقــة اإلنســاين بــاإلهلي. وجممــل نظرتــه لألمــر أن الــوحي الصــائر قرآنــا كــان يــأيت النــيب 

نـا أن يتجلـى اهللا سـبحانه لـه. وهـو يقـارن يف ذلـك (مـن خـالل بواسطة جربيـل، وأنـه مـا كـان ممك -عليه وسلم
بواسـطة جربيـل، وأنـه مـا   -صلى اهللا عليـه وسـلم-فيرب) بني الوحي لدى أنبياء بين إسرائيل، ولدى النيب حممد 

كـــان ممكنـــا أن يتجلـــى اهللا ســـبحانه لـــه. وهـــو يقـــارن يف ذلـــك (مـــن خـــالل فيـــرب) بـــني الـــوحي لـــدى أنبيـــاء بـــين 
فـيالحظ شـبها باخلصـوص بـني النـيب موسـى والنـيب حممـد  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-دى النيب حممد إسرائيل، ول

من هذه اجلهة. فكالمها (مل ير اهللا جهـرة)، وكالمهـا تلقـى وحيـا صـار كتابـا (بـل إن التقليـد اليهـودي يـذكر أن 
ة فيـــرب القائلـــة إن الـــيت أنزلـــت علـــى موســـى كانـــت مكتوبـــة بإصـــبع يهـــوه!). فمالحظـــ -ألـــواح العهـــد–األلـــواح 

األساس يف الكهانة والسحر الرؤيا والتخيل، ويف النبوة السمع والتعقل، تستحق املتابعة والتأمل. لكن مـا كـان 
هنـاك داع هلـذه احلــرية أو التسـاؤل عــن ماهيـة تواصـل النــيب مـع اإلهلــي، وعـن كيفيتـه أو أشــكاله. فـالقرآن يــذكر 

والتـــوراة وفيـــرب يـــذكران  ،)143هللا عـــز وجـــل (ســـورة األعـــراف/أن موســـى خـــّر صـــعقا عنـــدما الـــتمس أن يـــرى ا
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شجرة العليق واشتعاهلا أمارة على احلضـور القدسـي، وبـدء مسـاع الـوحي. أمـا الكيفيـات الـيت حيـار فيهـا جعـيط 
طويال فهي واضحة يف القرآن، وهو يقول إنه يعتمد على استنطاق النص القرآين وحسـب يف: "تفهـم" ذلـك. 

ومــا كــان لبشــر أن يلكمــه اهللا إال وحيــا أو مــن وراء حجــاب أو ﴿): 15رآن (ســورة الشــورى/فقــد جــاء يف القــ
؛ أي بطريقــة اإلهلــام يف اليقظــة واملنــام، أو يســمع صــوتا ﴾يرســل رســوال فيــوحي بإذنــه مــا يشــاء إنــه علــي حكــيم

فأين املستنكر  وال يرى صورة، أو عن طريق امللك (كما يقول املفسرون، ومنهم الطربي الذي يقدرّه جعيط).
عـــن عائشـــة عـــن "غـــري املقبـــول يف احلـــديث الثـــاين يف أول صـــحيح البخـــاري (حـــديث بـــدء الـــوحي يـــأيت ثالثـــا) 

: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيين مثل -صلى اهللا عليه وسلم-احلارث بن هشام أنه سأل رسول اهللا 
نـــا يتمثـــل يل امللـــك رجـــال يف اليـــوم فيصـــم عـــين وقـــد وعيـــت عنـــه. وأحيا -وهـــو أشـــده علـــي–صلصـــلة اجلـــرس 

. فهــو رغــم رفضــه للــرتاث التفســريي ال يصــل ألكثــر مــن "الشــديد الــربد فيفصــم عنــه وإن جبينــه ليتفصــد عرقــا
يف ســوريت التكــوير  -كمــا يقــول–ذلــك عنــدما يعــرض للمســألة مــن خــالل مشــهدي التجلــي أو االنكشــاف 

أي أنــه  ﴾مطــاع مثّ أمــني﴿و  ﴾رســول كــرمي﴿طريــق  والــنجم. ففــي أوىل اآليــات تصــريح أنــه بّلغــه الــوحي عــن
ام يف قوله عز وجـل:  ملـن يعـرف  ﴾ىـفـأوحى إىل عبـده مـا أوحـ﴿مؤمتن على ما يبلغ. ويف الثانية ليس هناك إ

فالضمري يف "أوحى" ويف "عبده" يعود إىل اهللا املوحي، وليس إىل جربيل، بـل امللـك هـو الواسـطة.  ةاللغة العربي
ب بعد ذلك كله إىل أن القرآن يتجنب التعبريات التوراتية اليت توهم جتسيما، فماذا يقال عـن فإذا ذهب الكات

عباراتـــه هـــو؛ مـــن مثـــل: "ولـــئن ينعـــت جربائيـــل بشـــديد القـــوى فهـــو منبثـــق عـــن اهللا أو هـــو اهللا يف مظهـــر قوتـــه 
الــذي جتلــى  ). ومــن مثــل: "ولعــل هــذا التحليــل يفســر غمــوض رؤيــا ســورة الــنجم، ألن64اخلارجيــة...!"(ص

هليـة يف هويتهــا الكاملـة الصـميمية، لكنـه يبقـى يف العــامل ألنــه منفصـل عـن الـذات اإل ؛فعـال هـو اهللا ولـيس بـاهللا
). وكان األستاذ جعيط قد ذكر يف املقدمة أنـه تـردد يف الكتابـة بالعربيـة لفقرهـا فيمـا يريـد 65السماوي!" (ص

ا عنه من مفاهيم، وأنا أرى هنا أن ال شكوى منه وليس من العربيـة، فليتـك يـا أسـتاذ كتبـت بالفرنسـية التعبري 
  فأرْحت قراّءك من هذه الصميمية غري الصميمة! 
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إىل هنــا واخلطــب يســري، رغــم ضــخامة الــدعوى. لكــن املؤلــف، وهــو ميضــي يف املقارنــة بــني ظــواهر ومظــاهر 
ام بإضالل الشـيطان، ـام بالكهانـة  وأشكال الوحي والنبوة لدى اليهود ويف القرآن (اال ـام بـاجلنون، واال واال

ــام بالصــرع)( ــام بــالتوهم، واال )، ويتعــرض بــالنفي القــاطع ملســألتني: حــديث بــدء الــوحي يف 3والشــعرية، واال
  الغار، وأمية النيب. 

أمــا "حــديث الغــار" فريفضــه هشــام جعــيط لثالثــة أســباب: أنــه خــرب مســند، وهــو ال يــرى أن اخلــرب التــارخيي 
جــاء مســندا! وهــذا األمــر ســأعود إليــه فيمــا بعــد. والســبب الثــاين أنــه يشــبه خــرب التــوراة عــن صــراع  مقبــول إذا

قـرأ، ا"تصـارع" مـع جربيـل عنـدما قـال لـه:  -صلى اهللا عليـه وسـلم-يعقوب مع "إيل" أو "يهوه"، فالنيب حممد 
أرغـم  -لى اهللا عليـه وسـلمصـ-فأجابه: ما أنا بقارئ، مرتني أو ثالثا حسب الروايات. وهـذا مشـعر بـأن النـيب 

على تقبل الوحي، وكان يعاين من ذلك شدة، واملشهدان يف سوريت التكوير والنجم ال يدالن على ذلـك. أمـا 
صــلى اهللا -ألن ذاك كــان يهـوه، وهــذا جربيـل. مث إن معانــاة النـيب  ؛الشـبه بــني احلـديث والتــوراة هنـا فغــري ثابـت

مـثال، ويف سـورة املزمـل بالـذات هنـاك قولـه  ﴾يـا أيهـا املزمـل﴿و  ﴾دثريا أيهـا املـ﴿ثابتة بالقرآن:  -عليه وسلم
يــا أيهــا املزمــل. قــم الليــل إال قلــيال. نصــفه أو أنقــص منــه قلــيال. أو زد عليــه ورتــل القــرآن تــرتيال. إنــا ﴿تعــاىل: 

لــذي ). مث مــن قــال إن العنــاء ا6-1(﴾ســنلقي عليــك قــوال ثقــيال. إن ناشــئة الليــل هــي أشــد وطــًأ وأقــوم قــيال
تصــفه األحاديــث يف تلقــي الــوحي، مــا كــان مصــحوبا بســعادة نتيجــة اإلحســاس بــالقرب مــن اجلــالل اإلهلــي؟ 

والضــحى والليـــل إذا  ﴿وهــذا اجلانــب أيضـــا تؤكــده األحاديــث واملرويـــات. ففــي أســـباب نــزول ســورة الضـــحى 
-أن النـيب  ﴾سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ولآلخـرة خـري لـك مـن األوىل. ولسـوف يعطيـك ربـك فرتضـى

شــعر بقلــق شــديد عنــدما فــرت الــوحي (بــني ســتة أشــهر وثــالث ســنوات) إىل أن نزلــت  -صــلى اهللا عليــه وســلم
  عليه سورة الضحى. 

مـــن امللـــك يف  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويضـــيف جعـــيط ســـببا ثالثـــا للتنكـــر حلـــديث الغـــار: أن نفـــرة النـــيب 
ا اإلشـعار بأنـه مـا كـان متوقعـا للـوح ي والنبـوة، وأن االصـطفاء كـان بـذلك إهليـا خالصـا، فـالنيب احلديث املراد 

جمرد مبلـغ، والقـرآن مـوحى لفظـا ومعـىن، ويف ذلـك تقليـل مـن شـأن النـيب ودوره! بيـد أن املفهـومني: االصـطفاء 
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يا أيها الرسول بلغ ما ﴿اخلالص، والبالغ، مفهومان قرآنيان واضحان بالنسبة لنبينا ولسائر األنبياء واملرسلني: 
)، 67(ســورة املائــدة/ ﴾نــزل إليــك مــن ربــك، وإن مل تفعــل فمــا بلغــت رســالته، واهللا يعصــمك مــن النــاس...أ
). فاالصطفاء والتبليغ 29(سورة األحزاب/ ﴾الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا﴿و

طر وصـــعوبات تصـــل إىل يف نظـــر القـــرآن (واملســـلمني طبعـــا) شـــرف مـــا بعـــده شـــرف، ومهـــا ينطويـــان علـــى خمـــا
االستشهاد أو القتل، ليس من جانب األمم اليت يرسلون إليها وحسب، بل من جانب املرسل عز وجل أيضا 

ولو تقّول علينا بعض األقاويل. ألخذنا منه باليمني. مث لقطعنا منه ﴿إذا أخل املرسل باملوجبات واملقتضيات: 
) ومثــل يــونس يف القــرآن واضــح هلــذه 46-44حلاقــة/ (ســورة ا ﴾الــوتني. فمــا مــنكم مــن أحــد عنــه حــاجزين

  الناحية. ولذلك فتصور األستاذ جعيط للمسألة من هذه اجلهة فيه توهم شديد أيضا. 
ومسألة منزلة النيب الرفيعة يف القرآن، ويف املرياث اإلسالمي، غنية عن البيان، وسـنعود لـبعض وجوههـا فيمـا 

  بعد. 
اليت يثور حوهلا جدل كثري منـذ أكثـر  -صلى اهللا عليه وسلم-أمية النيب  وأصل إىل املسألة األخرى، مسألة

من مائة عام بعد أن أعاد طرحها املستشرقون. بل إن لدينا وثيقة تثبـت أن اجلـدل حوهلـا أقـدم بكثـري. فهشـام 
عرفتـه كـان قارئـا كاتبـا، وأنـه لـيس يف القـرآن مـا يـدل علـى عـدم م  -صلى اهللا عليه وسلم-جعيط يرى أن النيب 

أن معـىن األمـي، واألميـني: النـيب غـري اليهـودي، واألمـم غـري  -مـا يـراه املستشـرقون–القراءة والكتابة! كما يـرى 
ألن النبــوة كانــت حــىت ذلــك احلــني يف بــين إســرائيل؛ "وهــذا منعــرج خطــري جــدا يف جمــرى التوحيديــة  ؛الكتابيــة
ـذا الـرتاث.." (ص  ألنه أخرج العالقة باإلله احلق عن ساللة الشعب ؛السامية (املختار) وتراثه مع االعـرتاف 

). كما يذكر أن لكلمة أمي وأميني مقابال بالعربية، وهو "أمم عالم" أي أمم العاملني من غري بين إسرائيل 44
). وهـــو ال ينكـــر أن معـــىن األمـــي بالعربيـــة مـــن جيهـــل الكتابـــة، لكنـــه يستشـــهد علـــى اقتضـــاء الســـياق 43(ص

وقـــــل للـــــذين أوتـــــوا الكتـــــاب واألميـــــني ﴿): 20خـــــر باآليـــــة الـــــواردة يف ســـــورة آل عمـــــران (القـــــرآين للمعـــــىن اآل
ومنهم أميون ال يعلمون الكتـاب إال أمـاين وإن ﴿): 79-78، وباآليتني الواردتني يف سورة البقرة (﴾أأسلمتم

 . فقـــــد فســـــر الطـــــربي﴾هـــــم إال يظنـــــون. فويـــــل للـــــذين يكتبـــــون الكتـــــاب بأيـــــديهم، وويـــــل هلـــــم ممـــــا يكســـــبون
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) اآليتــني بقولـــه: األميــون قــوم مل يصــدقوا رســوال أرســله اهللا وال كتابــا أنزلــه اهللا، فكتبــوا كتابــا 1/373-377(
بأيـديهم. فاألميـة هنــا ليسـت جهــل الكتـاب املقــدس. ويعـرتف الطــربي بـأن هــذا التأويـل خمــالف لكـالم العــرب 

صـبحون كغـريهم مـن (األمـم) الـذين مل (جهل الكتابة)؛ لكن التفسري واضح: هم يهـود ال يعلمـون الكتـاب في
م كتــاب (ص ). وبــالعودة إىل املعــاجم اللغويــة، وإىل ســياقات ســائر اآليــات الــيت يــذكر فيهــا 117-116يــأ
، أو لألمم ومنهم العرب واملسلمون، جند أن املفـرد يعـين يف مـواطن: -صلى اهللا عليه وسلم-املفرد صفة للنيب 

جلهل (ضد العلم)، وأخـريا: غـري أهـل الكتـاب (اليهـود يف السـياق السـابق). عدم معرفة الكتابة، ويف مواطن: ا
نظــر قولــه امــا كــان حيســن القــراءة والكتابــة فعــال وبــنص القــرآن.  -صــلى اهللا عليــه وســلم-ومــع ذلــك فــإن النــيب 

). لــذلك 48(ســورة العنكبــوت/ ﴾ومــا كنــت تتلــو مــن كتــاب وال ختطــه بيمينــك إذا الرتــاب املبطلــون﴿تعــاىل: 
عني الذهاب واستنادا إىل منطوق القرآن إىل أن النيب حممدا ما كان حيسن الكتابة والقراءة، وأن مفرد "أمـي" يت

من ألفاظ املشرتك، أو ما يسميه علماء القرآن: ألفاظ الوجوه والنظائر، وهي املفردات الـيت ختتلـف معانيهـا أو 
 ة أليب الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف البـــاجيتتعـــدد بتعـــدد مواضـــع ورودهـــا يف القـــرآن. وقـــد حـــدثت قصـــة طريفـــ

هــــ) العـــامل األندلســـي املعـــروف ملخصـــها أنـــه قـــرئ عليـــه يف جملـــس دروســـه احلـــديث الـــوارد يف 403-474(
صحيح البخاري عن صلح احلديبية، ويف إحدى رواياته (رواية إسرائيل عن أيب إسحاق عـن الـرباء بـن عـازب) 

صــلى اهللا عليــه - ليكتــب كتــاب الصــلح بيــنهم وبــني النــيب أنــه عنــدما جــاء ســهيل بــن عمــرو مــن قبــل املكيــني
واملســـلمني: "كتـــب علـــي بـــن أيب طالـــب بيـــنهم كتابـــا فكتـــب حممـــد رســـول اهللا، فقـــال املشـــركون: ال  -وســـلم

حمــه، فقــال علــي: ال واهللا ال أحمــوك أبــدا! اتكتــب حممــد رســول اهللا لــو كنــت رســوال مل نقاتلــك! فقــال لعلــي: 
فكتب: هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا.. ". ففسر الباجي احلديث بأن النـيب   فأخذ رسول اهللا الكتاب

كتــب فعــال، وأن ذلــك ذهــب فيهــا إىل أن األميــة (مبعــىن عــدم معرفــة الكتابــة) كانــت معجــزة إبــان بعثــة الرســول 
قـراءة والكتابـة؛ حىت ال تقوم الشبهة بأنه كتب القرآن من عنده؛ لكن بعد استتباب أمر اإلسالم، تعلم النيب ال

إذ مل تعــد تتــوافر يف "األميــة" شــروط املعجــز، والــيت حــددها بــاألمور التاليــة: أن يكــون أمــرا خارقــا للعــادة، وأن 
يكون معه دعوى الرسالة، وأن يكون بينه وبني مدعي الرسالة تعلق، وأن يكون موافقا لـدعواه غـري منـاقض لـه 
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). وقـــد توقــف املهــامجون بعــد ذلــك عـــن 4درة العبــاد(وال مكــذب بــه، وأن يكــون جنســه غـــري داخــل حتــت قــ
ا كانت زلة من زالته جره إليها اجلدال وحب الغلبة والشهرة.   تكفريه، لكنهم أصروا على أ

م كانوا يذهبون  واملعروف أن املستشرقني إمنا أنكروا أمية النيب (مبعىن عدم علمه بديانات أهل الكتاب) أل
ة واملسيحية وأخذه عنهما. لكن املقصود يف السياق الذي ذكره جعـيط واضـح وهـو إىل معرفته اجليدة باليهودي

م  -عليــه الصــالة والســـالم-أنــه  نــيب مــن غــري بـــين إســرائيل، ومبعــوث للنــاس كافـــة الــذين كــان اليهــود يصـــمو
لنـيب، كمـا باألميني، مبعىن غري ذوي الدين أو الوثنيني. واملعروف أن هناك عدة آيـات قرآنيـة تفيـد عمـوم بعثـة ا

أن هناك حديثا صحيحا مشهورا ضمن أحاديـث "خصـائص النـيب" جـاء فيـه. "وكـان كـل نـيب يبعـث إىل قومـه 
  ). 5خاصة وبعثت إىل األسود واألمحر" أو "إىل الناس كافة"(

)2(  
  -صــلى اهللا عليــه وســلم-وتبقـى بعــض املســائل الــيت تســتحق النقـاش، مــن مثــل قــول جعــيط إن النـيب حممــدا 

بعـــوث مـــن غـــري بـــين إســـرائيل، حســـب املفهـــوم اليهـــودي للنبـــوة. لكـــن القـــرآن يـــذكر عـــدة أنبيـــاء ال كـــان أول م
تعــرفهم التــوراة: هــود وشــعيب وصــاحل. كمــا يــذكر أن إبــراهيم نفســه "مــا كــان يهوديــا وال نصــرانيا". فقــد يكــون 

ينهمــا يف القــرآن. كمــا مــن املستحســن هنــا النظــر يف الفــروق بــني اليهوديــة وبــين اســرائيل أو جــدليات العالقــة ب
ينبغــي النظــر يف إبراهيميــة اإلســالم والنــيب حســب املفهــوم القــرآين. بــل إنــين ألحســب إن ذلــك أهــم بكثــري مــن 
التدقيقات يف عالقة النيب باملاورائي، واالنتهاء إىل أن هنـاك جتليـا وتكشـفا لكـن ليسـت هنـاك رؤيـة، "وهـذا يف 

القــــرآن (والنــــيب) النبّــــوة املوســــوية هــــي النبــــوة النموذجيــــة أم النبــــوة  النهايــــة أمــــر ال ميكــــن تعقلــــه"! مث هــــل اعتــــرب
اإلبراهيمية على ورود ذكر إبراهيم كثريا يف القرآن ومنـذ الفـرتة املكيـة؟ ويف جمـال املقارنـة الظاهريـة بـني مضـامني 

ث واحلسـاب تلعـب عقيـدة البعـ -صـلى اهللا عليـه وسـلم-دعوة أنبياء بين إسرائيل، ومضامني دعوة النيب حممد 
دورا حموريا يف الرؤية القرآنية، وال تلعب أي دور يف الرؤية التوراتية، أفال ترتتب على ذلـك فـروق يف رؤيـة (اهللا) 

  يف الدينني. 
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فيرب يعترب اليهودية واإلسالم على حد سواء "ديانة دنيوية"، ويضيف إليهما الكالفينية. وهـو يعـين بالدنيويـة 
العــامل ال إىل العــامل اآلخــر، علــى الــرغم مــن أن اإلســالم والكالفينيــة حيضــر فيهمــا  أن االهتمــام موجــه إىل هــذا

ذا الفهم مسألة أخرى تتعلـق بطبيعـة اإلسـالم، وفهـم النـيب لرسـالته ففيـرب 6البعث واحلساب بقوة( ). ويتصل 
سـيا مـن يعتربان دوغما "احلرب املقدسة" يف "سفر امللـوك" علـى اخلصـوص جـزءا أسا Von Radوفون راد 

الـــدين اليهـــودي، ولـــذلك يتحـــول بنـــو إســـرائيل املتحـــدرون مـــن أصـــول بدويـــة "فرســـانا حمـــاربني يف ســـبيل يهـــوه" 
-يقــودهم األنبيــاء/ امللــوك احملــاربون. وإىل ذلــك ذهــب فيــرب وبعــض املستشــرقني يف فهــم "مهمــة" النــيب حممــد 

ن األســتاذ جعــيط متــأثر بــذلك يف فهمــه ). ويبــدو أ7أو رســالته، وأيــديولوجيا اجلهــاد( -صــلى اهللا عليــه وســلم
لطبيعــة "مجاعــة املــؤمنني"، وملعــىن "اجلهــاد" بينمــا حتــول نــذر البعــث والقيامــة القريبــة مــن جهــة، وســعة وامتــداد 

ة ملـا عنـد الكـالفينيني  –فكرة "االحتساب"  دون اعتبـار اجلهـاد (مبعـىن  -Calling , Berufungاملشـا
ـذا املعـىن فـإن املوضـوع كـان يسـتحق مـن الباحـث أثنـاء  القتال والفتح) من حمددات طبيعـة الرسـالة القرآنيـة. و

  نظره يف مفهوم الوحي والنبوة، نظرة متأنية، رمبا كان يريدها أن تأيت فيما يستقبل من أجزاء الدراسة. 
(تبعـا لفيـرب وإن بشـكل غـري مباشـر) أنبيـاء إسـرائيل إىل  Kochو  Von Radو   A.ALTويقسـم 
وأنبيـاء مـا بعـد  -نبياء ما قبل السيب، وهم يف الغالب مبشرون (بتحقيـق وعـد يهـوه لشـعب إسـرائيل)قسمني: أ

ــا ليســت رؤيتــه لرســالة النــيب   ،). وليســت هــذه رؤيــة القــرآن ألنبيــاء بــين إســرائيل8الســيب، وهــم منــذرون( كمــا أ
فيـــرب لطبيعـــيت اإلســـالم أفـــال تظهـــر هـــذه املقارنـــات فروقـــا جتعـــل مـــن عـــروض  :-صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- حممـــد

)؟ مث إن هــذه التفرقــة بــني املكــي واملــدين يف القــرآن (طبيعــة ووظيفــة)، 9واليهوديــة قابلــة للمراجعــة والتصــحيح(
ســـات املعاصـــرة لٍإلســـالم (حـــىت لـــدى غـــري اوالـــيت ينكرهـــا جعـــيط، ويصـــر عليهـــا املستشـــرقون، قـــادت يف الدر 

ل (املعـــــــىن املســـــــياين واألبوكـــــــاليبيت والنشـــــــوري للســـــــور املستشـــــــرقني) إىل نتـــــــائج فظيعـــــــة أو هائلـــــــة علـــــــى األقـــــــ
ـا األوىل، أن يتصـدى هلـا باملعاجلـة؟ -)، أفما كان جديرا باملؤلف10املكية)( وهو يعرض لتجربـة النبـوة، وجتليا

أم أنــه يؤجــل مــرة أخــرى ذلــك للجــزء الثــاين مــن كتابــه؟! مث مــا معــىن زعــم املؤلــف يف اخلامتــة واالســتنتاجات أن 
تنبهوا متأخرين (بعد قرنني) إىل قراءة النص القرآين، وإىل مشولية البعثة احملمدية؟ أمـا كـان كالمـه منـذ  املسلمني
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البدايـــة أن الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة، واقعـــات، كانـــت وال تـــزال هـــي كـــل اإلســـالم أو جـــوهره؟! ومـــن أوىل مـــن 
عــة الواقعــة القرآنيــة واالســتظالل بظالهلــا املسـلمني األوائــل الــذين عايشــوا النــيب وشــهدوا تنزيــل الـنص، بــإدراك رو 

صـلى - الوارفة؟! ال أقول ذلك على سبيل االستنتاج البالغي أو اخلطايب، بـل لضـخامة الـرتاث املنسـوب للنـيب
أو للصــحابة والتــابعني يف وصــف القــرآن، وذكــر فضــائله، واآلداب يف التعامــل معــه. وأشــهر  -اهللا عليــه وســلم

مـع مـا يف ذلـك مـن دالالت  ،ثر القائل إنه "أحـدث الكتـب عهـدا بـاهللا عـز وجـل"األخبار الواردة يف ذلك األ
صــلوات اهللا وســالمه -علــى روعــة اإلحســاس جبــالل األلوهيــة تضــطرب لــه شــغاف القلــب، أو مل يــأت النــيب 

إىل أم املــؤمنني خدجيــة بعــد التنزيــل األول "ترجــف بــوادره"؟ ومعــروف مــا نشــأ حــول القــرآن مــن علــوم  -عليــه
ن تتصل بالتعبد هللا به، وتفهمه، وكلها ظهرت يف القرنني األول والثاين للهجرة. أمـا مشوليـة البعثـة احملمديـة وفنو 

فقــد ناقشــها املؤلــف نفســه يف ســياق قراءتــه ألميــة النــيب، لــذلك مل أفهــم عودتــه إليهــا يف اخلامتــة؛ إال أن يكــون 
ا شـهدوا تكـاثر أعـداد املسـلمني مـن غـريهم يف معىن ذلـك أن العـرب "فهمـوا حقـا" معـىن عامليـة اإلسـالم عنـدم

القــرن الثــاين اهلجــري. لكــن ال عالقــة لــذلك كلــه علــى أي حــال، باستشــهادهم علــى صــحة اإلســالم، ونبــوة 
وبشـكل ثـانوي  ،النيب، بنجاح اإلسالم وانتشاره؛ فهـم فعلـوا ذلـك يف رسـائلهم اجلداليـة مـع اليهـود واملسـيحيني

لنبوة النيب، وبالتايل للوحي القرآين؛ إذ كان منطق بعـض اجملـادلني املسـلمني: ال ردا على إنكار "أهل الكتاب" 
حاجـــة لنـــا إىل اعـــرتافكم بأننـــا ابراهيميـــون وأصـــحاب كتـــاب، فالعـــامل كلـــه يقبـــل علـــى اإلســـالم، ويعتـــرب القـــرآن  

م حمظو  -كتاب اهللا ظـون لقيـامهم فرمبا أحدث انتشار اإلسالم السريع لدى العرب وعيا جديدا بعظمته، وبأ
م أدركوا متأخرين عموم رسالة النيب، وعاملية اإلسالم. ﴾وإنه لذكر لك ولقومك﴿عليه    ، وليس أ

مث مـــا معـــىن تكـــرار األســـتاذ جعـــيط للقـــول إن عقائـــد أو واقعـــات الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة حـــددت اإلســـالم 
ـــا لكـــذلك، لكـــن لـــيس بـــاملعىن الكارزمـــايت الفيـــ ربي الـــذي قصـــده. فحـــىت فيـــرب ومصـــريه علـــى مـــر العصـــور. إ

يتحدث عن روتنة املقدس أو مأسسته. واإلسالم السـين علـى اخلصـوص عـرف كارزمـا اجلماعـة، ودخلنـة تلـك 
العقائد كلها وإعادة متثلها باستمرار، حبيث توارت موضـوعة "اجلـواهر الثابتـة" إىل غـري رجعـة. ولـو كانـت تلـك 

تفردهــــا ملــــا كانــــت فكــــرة فيــــرب حــــول الباترميونياليــــة هــــي وحــــدها الكارزماتيــــة التأسيســــية باقيــــة علــــى جتوهرهــــا و 
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الصـــحيحة، بـــل لكانـــت صـــحيحة أيضـــا فكرتـــه عـــن التماثـــل بـــني اإلســـالم والكالفينيـــة، فكـــان اإلســـالم اليـــوم 
كنـتم خـري أمـة أخرجـت ﴿إحدى شيع املختارين واألصفياء، فاملشروعية التأسيسية اليت أعطاها القرآن لألمة: 

جعلت من دينامية "العاملية اإلسالمية" اليت يؤثرها جعيط ممكنة، ويف حـال حتقـق دائـم. لقـد   هي اليت ﴾للناس
كانـــت أفكـــار املستشـــرقني اجلـــدد حـــول العـــودة للجـــوهر األول، وراء مصـــريهم (كمـــا فعـــل أســـالفهم يف القـــرن 

ائــد واملمارســات التاســع عشــر) إىل أن اإلســالم يف األصــل يهوديــة مضــادة (اهلاجريــة) أو أنــه أمشــاج مــن العق
ــا تفســر كــل شــيء أو تكشــف عــن  ،(لنشــوئه يف بيئــات مســيحية متشــرذمة). فــالعودة لألصــول (التأصــيل) أل

"اجلوهر الفرد" ال تتم إال من ضمن إلغائية جلماعة املؤمنني وأمـة املسـلمني، واسـتطرادا إلغـاء القـرآن والنـيب بعـد 
  إذ مل يعد هلما موضوع وال فعالية. 

ا أكثر بروزا مما ذكرناه، بل تأيت أمهيتها من فهم هشام جعيط املؤرخ لفكرة وتبقى مسألة  مهمة، ال مبعىن أ
التــاريخ عنــد املســلمني، وموقفــه مــن تقنيــات كتابــة الســرية النبويــة والتــاريخ عنــدهم، بــل موقفــه مــن كــل املــرياث 

 إذا كــان مســتندا إىل "ســند" ميتــد إنـه ال يصــدق اخلــرب :الكتـايب اإلســالمي املتعلــق بــالقرآن والنــيب. يقــول جعــيط
ألكثــر مــن مائــة عــام. لكــن قــل يل يــا ســيدي: كيــف يكــون علــى شــهود العيــان أن ينقلــوا أو حيولــوا احلــدث أو 
القــول (وهــو حــدث أيضــا) إىل خـــرب تــارخيي إن مل يــرووه آلخــرين، وينقلـــه أولئــك اآلخــرون إىل آخــرين أيضـــا. 

ر الشـفوية. وحنـن نعلـم اليـوم أن "التـدوين" بـدأ يف اجليـل الثالـث، وأن فالرواية هي الطريقة الوحيدة لنقل األخبا
فنـا ضـخما لنقـد األسـانيد (مث املضــامني أو املتـون) اسـتتب يف اجليـل اخلـامس، ومــع ذلـك فالنقـد التـارخيي بــالغ 

متــرس األمهيــة لــيس يف نقــد األســانيد واملتــون وحســب، بــل ويف نقــد "الصــور" واألفهــام املختلفــة للواقعــة، وقــد 
ــا تقــال ألول مــرة، وكأمنــا هــو أول مــن  ــذه األمــور كلهــا مــن قبــل، فلمــاذا يعــود إليهــا اآلن، وكأ جعــيط نفســه 
قاهلا. لكن ما قيل عن "الكتابة التارخيية" ال ينطبق على كتابة "السرية النبوية" فقد انزعج علمـاء احلـديث منـذ 

غـري عـابئ  ،نه يكتب بأسلوب مسرتسـل أو مرسـلأل ؛هـ) أشهر كتاب السرية151-القدمي من ابن اسحاق (
أو أنـــه يضـــع أســـانيد مجعيـــة يف بدايـــة املرويـــات مث ميضـــي قـــدما غـــري ملتفـــت إىل تـــدقيقات األلفـــاظ  ،باإلســـناد

واملفردات، مستوعبا يف طريقه مقادير كبرية من الرتاث الشعيب املعاصر له أو املتوارث من اجليلني األول والثـاين 
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). وهشـــام جعـــيط غريـــب فعـــال يف "تفهمـــه" للســـرية 11ة"، و"خصـــائص النـــيب" "ومشائلـــه"(عـــن "دالئـــل النبـــو 
صـلى اهللا عليـه -النبوية، ويف "تفهمـه" للقـرآن. فهـو يريـد مـن جهـة أن يصـغي ألفهـام املـؤمنني املعاصـرين للنـيب 

ن مــ -صــلى اهللا عليــه وســلم-لشخصــه ورســالته، وهــو يريــد مــن جهــة أخــرى أن يكتــب ســرية للنــيب  -وســلم
خالل القرآن وحده. والقرآن ليس كاإلجنيل أو التوراة. فالتوراة قصـص شـعب (بـاملعىن اإلثـين) يف سـعيه لتـأمني 
وجــوده عــن طريــق امــتالك "اإلهلــي" لصــاحله. واإلجنيــل ســرية حليــاة املســيح وجتربتــه. ولــذلك فباإلمكــان اســتنادا 

حليــاة املســيح العجائبيــة. بــل إننــا ال منلــك هلــذين إليهمــا كتابــة تــاريخ قدســي أو نقــدي لبــين إســرائيل وأنبيــائهم و 
األمرين غري هذين املصدرين. أما القرآن فرؤيته أنّـه الرسـالة األخـرية إىل البشـر يف هـذا العـامل، ولـذلك ال يظهـر 

نـه علـى الـرغم مـن ظهـور معـامل رئيسـية مـن سـريته فيـه، أبفرديته كثريا فيـه، أو  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
ن كتابــة ســرية لــه اســتنادا إىل القــرآن، بــل كــل مــا ميكــن فعلــه يف قــراءة "بنيويــة" للــنص القــرآين فهــم معــىن ال ميكــ

  النبوة فيه. 
أن  -بل جيـب –مث يا أخي: إذا كان القرآن موجها للبشر، أمة الدعوة، واملؤمنني، أمة اإلجابة، أوال حيسن 

ذكــرت، بــل وكيــف نظــر املؤمنــون واملســلمون إىل نعــرف كيــف فهمــه املتلقــون أو املبلغــون، كمــا ســبق لــك أن 
نبــيهم يف جيلــه واجليــل الالحــق لــه؟ أو لــيس مهمــا أن نعــرف أو حنــاول معرفــة كيــف عاشــت "اجلماعــة األوىل" 
جتربة الوحي والنبوة وتكوين األمـة؟ أنـت ال تثـق بوسـائل نقـل احلـديث والسـنة أو التفسـري آليـة أو خـرب، ولـيس 

) عـن شـخص النـيب وعملـه 12فاعترب اخلرب أو احلديث أو األثـر أو التفسـري آليـة( هنا مكان جمادلتك يف ذلك
ــذه املثابــة يبقــى  فهمــا أو إدراكــا أو رؤيــة أو إجــالال مــن جانــب أصــحاب النــيب وجيــل التــابعني لــه ولرســالته، و

نـا للقـرآن الكـرمي ذلك كله حمل اعتبار، أو جيب أن يكون، أو ال تعود كتابة السرية النبوية ممكنة، ويتحـول فهم
ــــا الزرادشــــتية أو كتــــب أناشــــيد  ــــا للغات (يف غيــــاب اجلماعــــة واألمــــة ووهــــج التجربــــة األوىل) إىل مــــا يشــــبه فهمن

  وصلوات ماين!!
)3(  
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"يف الســـرية النبويـــة: الـــوحي والقـــرآن والنبـــوة". وكنـــت بعـــد قـــراءة  :قـــال هشـــام جعـــيط يف عنـــوان كتابـــه إنـــه
بســـبب رجـــوع  -تابـــا يف الســـرية، وال يف الســـرية السياســـية. وحســـبتالصـــفحات األوىل قـــد أدركـــت أنـــه لـــيس ك
أنــه حيــاول القيــام بعمــل يف الدراســات الدينيــة املقارنــة أو "الهــوت  -جعــيط لــبعض مراجــع الدراســات الدينيــة

ــظُ  الــدين". فقــد ا لــم اإلســالم كثــريا إذ مل يعتــربه الالهوتيــون والفالســفة "دينــا" لعــدم تــوافر العناصــر الــيت يعتربو
مكونات أساسية للدين. وأنا أرى أن مسؤولية املستشرقني كبـرية يف هـذا اجملـال، وخباصـة أن كثـريين مـن قـدماء  
كبــارهم كــانوا مــن علمــاء الالهــوت الكــاثوليكي أو الربوتســتانيت يف األصــل. لكــن بعــد جممــع الفاتيكــان الثــاين 

ومــن حولــه. وتــأخر الالهوتيــون الربوتســتانت  أقبــل الالهوتيــون الكاثوليــك علــى الكتابــة يف "الــدين اإلســالمي" 
ـا  م الالهوتيـة كراسـي للـدين اإلسـالمي (ولـيس للحضـارة اإلسـالمية ولغا كثريا إىل أن بدأوا يعرضـون يف كليـا

  كما هو احلال لدى املستشرقني وخرباء دراسات الشرق األوسط) يف الثمانينات والتسعينات.   ،فقط
راســة مقارنــة أيضــا. مــا قــام بــه األســتاذ جعــيط هــو تســجيل جمموعــة مــن بيــد أن األســتاذ جعــيط مــا قــام بد

اطر الطريفة أحيانا لكن غري املنتظمة يف غالب األحيان. ولذا فال ميكن اعتبار الكتيب دراسـة علميـة كمـا و اخل
والقــرآن؟ الكتــاب طــافح  -صــلى اهللا عليــه وســلم-يريــد جعــيط أن يســميها. فهــل هــو كتــاب يف إجــالل النــيب 

لــيس ألن  ،، وبــاإلجالل للقــرآن، لكــن بالطريقــة غــري املالئمــة-صــلى اهللا عليــه وســلم-والتقــدير للنــيب  باحلــب
املقارنــة غــري مشــروعة، وال ألن رفــض أطروحــات املستشــرقني غــري مســوغ، بــل لالعتذاريــة والدفاعيــة الــيت تتخــذ 

بعكــس –قنــاع. لــذلك أرى مــن االســتخفاف واهلجــوم واألحكــام الســريعة تكتيكــا هلــا دون أن تبلــغ حــدود اإل
أن األجــزاء الالحقــة مــن العمــل، إن جــرت علــى الــنهج نفســه، فلــن تكــون أفضــل؛ ومــا نــزال  -انطبــاعي األول

حباجـــة إىل عمـــل كبـــري وكثـــري يف نطـــاق الدراســـات الدينيـــة، كمـــا ال نـــزال حباجـــة مـــن هشـــام جعـــيط إىل ســـرية 
   :سياسية للرسول

  ن دون ذلك أهوالقريب ولك    فيا دارها بالخيف إن مزارها 
*****************  

  الهوامش



  295

. وأعادت الدار 1999) الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، 1( *) هشام جعيط: يف السرية النبوية
  .بدون تعديل 2003الناشرة إصداره أول عام 

 Max Weber, Gesammelte Aufzaetze :كتاب ماكس فيرب: اليهودية القدمية؛ يف )1
zur Religiossoziologie III Das Antike Judentum. Mohr. Tuebingen. 

  م. 1998وقد رجع االستاذ جعيط إىل ترمجة فرنسية للكتاب صادرة عام  1976
أوهلما بعنوان: إسـرائيل، مـن األصـول إىل القـرن الثـامن قبـل  Lodsرجع جعيط إىل كتابني من كتب  )2

ليهوديــة. وأرجــع هنــا للمقارنــة إىل طبعــة لكتــابني صــادرة عــن املــيالد. والثــاين بعنــوان: أنبيــاء إســرائيل وبــدايات ا
1969 Ablin Miche. 

 -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-يـــرد هشـــام جعـــيط علـــى بعـــض املستشـــرقني الـــذين حتـــدثوا عـــن حالـــة النـــيب  )3
باعتبارها حالة صرعية مرضية، وهو الرأي نفسه (ليست حالة مرضية) الذي توصل إليه مرسيا إلياد يف "تـاريخ 

جنـذاب أو تركيـز كهـذه اإن ظـواهر اسـتالب أو  :قدات واألفكار الدينية" يف تأملـه لألنبيـاء اليهـود. إذ قـالاملعت
ال ميكـــن اعتبارهـــا ظـــواهر مرضـــية، واملعاصـــرون كـــانوا يعتـــربون هـــؤالء "خمتـــارين" أو مصـــطفني، خبـــالف الـــرائني 

 اح هلم). والكهان والسحرة (الذين ميكن اعتبارهم مرضى لتلبس الشياطني واألرو 
حتقيــق أيب عبــد الــرمحن  ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي: حتقيــق املــذهب يف أن النــيب قــد كتــب )4

 وما بعدها.  170ص-1983ابن عقيل الظاهري. عامل الكتب بالرياض. الطبعة األوىل 
ل ، مـن مثـل مـا مـات رسـو -صـلى اهللا عليـه وسـلم-أورد الباجي كل األحاديث اليت تفيد كتابـة النـيب  )5

اهللا حىت كتب وقرأ. لكن هناك حديثا صحيحا نصـه: إنـا أمـة أميـة ال نكتـب وال حنسـب. وهنـاك أيضـا إمجـاع 
على عدم معرفة النيب الكتابة، يستند إىل النص القرآين السالف الذكر (فوق). فلم يبق إال اعتبار مفرد (أمي) 

 من ألفاظ املشرتك كما سبق أن ذكرت. 
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 Schluchter, Max Webers Sicht desلناحيــة يف: قــارن بنقــد لفيــرب مــن هــذه ا )6
Islam Suhrkamp 1987. P.39-56.  وبــراين ترينــر: علــم االجتمــاع واإلســالم، دراســة نقديــة

 وما بعدها.  43، ص 1990لفكر ماكس فيرب. ترمجة أبو بكر باقادر. جدة 
7( G. Von Rad, Der Heilige Krieg im alten Israel, Goettingen. 

املقارنة الفيربية بني اإلسالم والكالفينية فرتد يف "األخـالق الربوتسـتانتية وروح الرأمساليـة" وبشـكل  أما .1969
أوسع يف اجلزء الثاين من "سوسيولوجيا الدين". وقارن عن ذلك، رضوان السيد: األخالق الربوتستانتية والروح 

يــــة يف كتــــايب: سياســــيات اإلســــالم املعاصــــر، الرأمساليــــة: ســــلطة األيــــديولوجيا وعالئقهــــا االقتصــــادية واالجتماع
 . 335-337، ص1997بريوت 

8( G. Von Rad, Die Botschaft des Propheten, 1967: K.Koch, 
Die Proften I-II, Kohlhammar. 1980.  

حتكــم يف نظــرة فيــرب إىل اإلســالم أمــران: اليهوديــة القدميــة (لفهــم أصــول اإلســالم)، والكالفينيــة (لفهــم  )9
 .Schluchter, opمل وتطورات تارخيه)؛ قارن عن ذلك املرجع السالف الـذكر لـرباين ترينـر، و رؤيته للعا

cit..  
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   خطاب النهضة والتقدم في الرواية
  العربية المعاصرة

  تأليف: د. رزان حممود إبراهيم
  عرض: إبراهيم أبو هشهش

  )271ص، 2003عّمان: دار الشروق، (
ا: "خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة"  تتصدى الدكتورة رزان حممود إبراهيم يف كتا

ملوضوع واسع إشكايل، بل لعّله أكثر املوضوعات اليت واجهت املثقف العريب على مدى قرنني من الزمن 
تقريبًا إشكاًال، وهو سؤال النهضة والتقدم الذي انفجر جراء االصطدام العنيف بني العرب والغرب إثر محلة 

). وإذا كانت هذه احلملة ما زالت مدار نقاش بني من يعتربها بداية النهضة 1797ليون على مصر عام (ناب
ا قد وضعت الشرق العريب  العربية احلديثة، ومن يرى أنه قد بولغ كثريًا يف أثرها، فمما ال شك فيه أ

لعرب يدركون املسافة احلضارية يف مواجهة حضارة غالبة متفوقة، وجعلت ا –للمرة األوىل رّمبا  –اإلسالمي 
اليت تفصل بينهم وبني هؤالء " الغزاة ". ومن حسن  –وخاصة من النواحي العسكرية والعلمية واملعاشية–

احلظ أّن هذه االنطباعات قد سّجلها شاهد عاصر األحداث ورآها بعيون يقظة ذكية، هو "عبد الرمحن 
مصرية، والحظ أن عناصر احلضارة يؤدي غالبًا بعضها إىل اجلربيت" الذي أرخ للحملة من وجهة نظر عربية 

بعض، فالتقدم يف وسائل العلم والعمران يوازيه تقدم آخر يف املعاملة والسلوك، فقد الحظ أن "الفرنسيس" 
يستعينون على العمل الشاق باآلالت الكبرية النافعة، وال جيربون الناس على العمل بالسخرة مثلما كان يفعل 

م باحلسىن، وكأّن ذلك هو املمالي م قبل الوقت ويؤدون إليهـم أجورهـم كاملة، ويعاملو ك، بل يصرفو
  االستثناء، أما القاعدة فهي التسخري والقسوة واالضطهاد.. إخل.

لقد بات يرتدد يف كتابات املثقفني الذين ظهروا يف القرن التاسع عشر أمثال الطهطاوي والشدياق 
دات جديدة مثل التمدن، والرتقي، والتقدم، وهي ليست جديدة يف االستعمال اللغوي والبستاين وسواهم مفر 

ا يف سياقها التارخيي احلضاري، ويف اجتاهها مجيعًا لتصب يف لفظة واحدة جامعة  العريب، وإمنا تكمن جّد
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 ،بركب احلضارةسادت فيما بعد هي مفردة "النهضة" مبا تعين من قيام من الكبوة والوهدة والتأخر واللحاق 
وجتسري اهلّوة بني العرب والغرب يف نواحي العمران والصناعة والعلم والسياسة وحقوق اإلنسان.. إخل. ولعل 

ما عايشا كاالطهطاوي والشدياق   نا أكثر مثقفي القرن التاسع عشر انشغاًال بالنهضة والرتقي، خاصة أ
وترمجوا ما رأوا أنه نافع يف ترقي أمتهم  ،وا من خالهلاتقنـا لغات أوروبيـة قرأأاحلضارة الغربية مباشرة، و 

وتقدمها، وكان تكوينهما الرتاثي املكني حصنا حال دون االنبهار األعمى بالغرب وتقدمه، ولكن ما امتازا به 
من عقل متفتح، وآفاق واسعة جعلتهما يدركان ما يفصل بيننا وبني الغرب من هّوة، ولذلك انشغال طوال 

ما يف حماولة اإلسهام بالنهضة، ولعل ترمجة الطهطاوي للميثاق الفرنسي الذي مسّاه " الّشرطة" أن تكون  حيا
من أهم احملاوالت إلدخال مفهوم الليربالية الغربية ومبدأ تعدد السلطات، وتفويض السلطة من الشعب 

عوض مفهوم  -ويس للمرة األوىل حسب ل –وهكذا عرف العرب  ،للحاكم بناء على ميثاق أو دستور ملزم
الليربالية أو احلرية السياسية، يف حني كان مصطلح احلرية يف الثقافة العربية واإلسالمية له مدلول حقوقي يف 

أما الطهطاوي فقد رأى أن تقدم الفرنسيني يف النواحي السياسية يعود أساسًا ملا مسّاه هو  ،مقابل العبودية
  يص اإلبريز" ويف ترمجتـه للميثاق الفرنسي."مبدأ احلريني" الذي حاول شرحه يف "ختل

والدكتورة رزان تضع يدها منذ البداية على أبرز إشكاالت النهضة العربية املعاصرة: وهي الرغبة يف 
االستقالل واالنسجام الذايت من جهة، والرغبة يف التكيف مع املفاهيم اجلديدة من جهة أخرى. وهذا لّب 

مل يستطع أن يتبىن قيما فكرية كربى، وإّمنا كانت  -حسب وجهة نظرها  – املشكلـة فمشروع النهضة العريب
قيمة تابعة مبعىن ما، وتتجاور يف داخلها وخارجها قيم الغرب املختلفة، يف الوقت الذي تتعاىل فيه أصوات 
فكرية تدعو لتحديد مشروع حضاري يهدف إىل اإلجابة عن إشكاليات املدينة الفاضلة من خالل رؤية 

بية حتاول اجلمع بني اخلصوصية األصلية، وبني االنفتاح على العامل؛ فالنهضة عمومًا حركة دينامية تارخيية عر 
  )20تشكل صراعاً ملا كان راداً وتفتيحاً لألذهان املنغلقة يف سجون ضيقة. (ص 

ذ أشكاًال أكثر إّن هذا اهلاجس الذي بدأ يف القرن التاسع عشر استمر يف القرن العشرين أيضاً بعد أن اخت
تركيبًا وتعقيدًا يف تفاعله مع كثري من املفاصل واحلوادث التارخيية واحلضارية اهلامة، فقد حضر الغرب جبيوشه 
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وأدواته اإلدارية واملعرفية، وأخضع أغلب األقطار العربية لسلطته املباشرة، وزرع دولة إسرائيل يف قلب العامل 
ور دائم بالنقص والغنب، وازدادت تبعية العامل العريب علميًا وعسكرياً العريب مبا مثلته من حتد مباشر وشع

وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا للغرب، وخاصة بعد بروز الواليات املتحدة باعتبارها الوريث األكرب واألقوى 
العشرين منذ  للتحدي والسيطرة الغربيتني. ولن خنالف احلقيقة إذا قلنا أن أغلب املفكرين واملثقفني يف القرن

جنيب عازوري، وطه حسني، وأمحد لطفي السيد وصوًال إىل أمساء مثل حممود أمني العامل، وزكي جنيب 
حممود، وحسني حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وحسني مروة، وعبد اهللا العروي، والطيب تيزيين، وحممد جابر 

هم كثري.. قد انصّب جّل نشاطهم نصاري، وفهمي جدعان، وحممـد عابد اجلابري ومسعود ضاهر وغري األ
ـا املركّبة. وليس هؤالء فحسب ا املتعددة وجتليا فقد كان األدب ، الفكري على مسألة النهضة يف تشعبا

العريب احلديث الذي يعترب أحد أبرز جتلّيات النهضة احلديثة منهمكًا منذ بداياته األوىل يف سؤال النهضة 
د جتّلى ذلك يف الشعر بشكل أساسي، ولكن أيضًا يف ظهور أنواع وق، على صعيد األشكال واملضامني

حاولت  ،جديدة من فنون القول كاملسرحية والقصة القصرية والرواية كانت مثرة من مثار هذا االلتقاء بالغرب
مبا هي شكل  –بدورها اإلسهام يف تقدمي االقرتاحات والرؤى اهلادفة إىل النهوض والتقدم. بل لعّل الرواية 

أورويب يف تطوره احلديث، وليس امتداداً تامًا ألشكال احلكي العربية الرتاثية، أن تكون يف شكلها " األورويب 
ا احلياتية  ا األوىل يف منتصف القرن التاسع عشر من أبرز نواقل أفكار  –" هذا، مث يف طروحا منذ بدايا

م اإلقطاع، وإعالء قيم العقل مقابل اخلرافة التنوير والتقدم والتحرر االجتماعي السياسي، والتصدي لقي
  واجلهل.. إخل

تتيح للمبدع أن  فالرواية باعتبارها أكثر األشكال األدبية احلديثة "تعقيـدًا وانعـدام شكل" كما عرب كايسر 
يقف من احلياة موقف املؤرخ، واملفكر، والسياسي، وعالـم االجتماع، وعامل النفس، والثائر، واملصلح 

ا واحدة من األشكال األدبية الكربى اليت تعترب الوريث الربجوازي للملحمة القدمية مبا  ؛اعي.. إخلاالجتم أل
ميكن تضمينها من عناصر ورؤى وأفكار تتوجه للفرد الذي يقرؤها على حدة، مث ألبناء اللغة الواحدة، مقدمة 

احلياة نفسها، ويعايش أبطاهلا مصائر  هلم من خالل التخييل والتشويق عاملًا يوحي بالواقع ويطرح أسئلـة
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البشر العاديني، ولذلك مل يرتدد الفالسفة واملفكرون يف أن يقدموا رؤاهم الفلسفية والفكرية من خالل 
  روايات، مثلما فعل غوته وسارتر وسوامها.

ايل اهلام املتمثل هذا يف إبرازها هلذا املوضوع اإلشك ،ومن هنا تأيت أمهية كتاب الدكتورة رزان حممود إبراهيم
نتاج الروائي العريب سئلة النهضة العربية وحماوالت معاجلتها وتقدمي االقرتاحات هلا من خالل اإلأيف قراءة 

املعاصر بعد احلرب العاملية الثانية، وهي الفرتة اليت شهدت احتدام حركات االستقالل من االستعمار الغريب، 
اليت عربت عن نفسها من خالل األحزاب واالنقالبات العسكرية  وضياع فلسطني واحتدام األيدويولوجيات،

)، وازدياد املواجهة مع الغرب مواربة وتعقيداً.. إخل. 1967واألحالف السياسية، مث معايشة هزمية حزيران (
قت ويتصدى كتاب الدكتورة رزان إبراهيم هذا هلـذا املوضوع اإلشكايل اهلام الذي يزداد راهنية وإحلاحًا مع الو 

ا املتعددة املركبة، حماولة تلّمس هذه  بنظرة مشولية واسعة اشتملت علـى أبرز قضايا النهضة والتقدم وإشكاال
ا اليت تشكل جمتمعة  حسب  –القضايا يف الرواية العربية املعاصرة من خالل عدد من األسئلة الكبرية وتفرعا

  املية الثانية حىت وقتنا الراهن، وهذه األسئلة هي:خطاب النهضة والتقدم املعاصر منذ احلرب الع –رؤيتها 
  خطاب التحرر واالستقالل. -
 اخلطاب القومي الوطين. -
 أسئلة اخلطاب الليربايل. -
 أسئلة اخلطاب االجتماعي. -
 خطاب احلداثة. -
 أسئلة اهلوية والرتاث واإلسالم. -

) يف حتليل النص  Cultural Modelوحتاول الباحثة معاجلة هذه األسئلة توظيف املنهج الثقايف (
دف استقراء خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة باعتبار أن النص الروائي شكل  ،الروائي 

ثقايف يتمظهر بأساليب وبىن ولغة فنية خاصة. وترى أن هذا املنهج رّمبا يكون أكثر املناهج مالءمة لدراسة 
اية املطاف  –سئلتها املتفرعة عنه؛ فالرواية هي الرواية العربية ضمن عنوان هذه الدراسة وأ خطاب  –يف 
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يتأسس على العالقة التفاعلية بني مصدر اخلطاب واملخاطب (بفتح الطاء)، والسيـاق الثقايف االجتماعي 
احمليط، والوسيط اللغوي الناقل. وهذا اخلطاب هو نتاج تفاعل وعي الكاتب ومرجعياته الفكرية مع أسئلة 

). والكاتبة على وعي باختالف اخلطاب األديب الذي متثله الرواية عن الكتابات 9ركة احلياة (ص الواقع وح
الفكرية النظرية املباشرة، فاخلطاب الروائي خيضع لشروط األساليب الفنية اليت متّيزه عن غريه من األنواع، إىل 

حتليلها للخطاب من خالل جانب ما يبتدعه الكاتب من أشكال وأساليب فنية خاصة، وهي يف أثناء 
جتلياته يف الوسيط الفين الروائي ال تبحث فقط فيما تقوله األساليب الفنية، بل كذلك عّما خيتفي وراء هذه 

  األساليب من الغائب واملسكوت عنه.
أما مفهومها للنقد الثقايف الذي تتوسله منهجًا للنظر يف نصوصها الروائية املختارة، فإنه يتأسس بشكل 

يف  ،على طروحات (عبداهللا الغذامي) يف كتابه: "يف النقد الثقايف" الذي يتلخص مفهومه للنقد الثقايفعام 
من  ،أنه تغّري يف منهج التحليل من خالل استخدامه للمعطيات النظرية السوسيولوجيا والتاريخ والسياسة

وال يؤطر فعله حتت إطار  ،دون أن يتخلى عن مناهج التحليل األديب، فهو ينفتح على ما هو غري مجايل
تصنيفات النص اجلمايل، ويستفيد من مناهج التحليل املعرفية من مثل تأويل النصوص، ودراسة اخللفية 
التارخيية، إضافة إىل إفادته من املوقف الثقايف النقدي والتحليلي املؤسسايت، وبالتايل فإن النقد الثقايف ينهج 

ا الواقعية والبشرية والثقافية، ففي الوقت الذي حتليًال وظيفيًا يفّسر النصوص من د ون أن يعزهلا عن تفاعال
فإنه ينظر إليها أيضًا باعتبارها حوادث  ،ينظر فيه إىل النصوص اليت يتناوهلا باعتبارها أعماًال أدبية مجالية

ا ثقافية تلعب القيم اجلمالية فيها أدوارًا خطرية من حيث هي أقنعة ختتبئ وراءها أنساق م عينة، وتتوسل 
  ).12لعملها الذي ينتظر من هذا النقد أن يكشفه (ص

وهذا املنهج يف استيعابه لعناصر اخلطاب من رسالة وسياق اجتماعي وثقايف وعالقة منتج اخلطاب مع 
مل  ،متلقيه، ينجو بذلك من مثالب املناهج االجتماعية األيديولوجية اليت سادت يف الستينات وكانت 

ا جمرد  ،لفنية حلساب قراءة املضامني الفكرية واالجتماعيةالعناصر ا حىت كانت النصوص األدبية تبدو كأ
وثائق فكرية ال ختتلف عن أمناط الكتابة غري اجلمالية، مثلما ينجو هذا املنهج (الثقايف) يف الوقت نفسه من 



  302

ا وإحاال ا اخلارجية، واختزلتها يف بىن وأنساق مثالب املناهج البنيوية اليت عزلت األعمال األدبية عن سياقا
ا، كما أن الباحثة تستند يف مفهومها للمنهج الثقايف إىل تنظريات (ميشيل  لغوية داخلية ال حتيل إّال على ذا
فوكو) عن حتليل اخلطاب، الذي يرى أن اخلطاب شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والسياسية والثقافية 

فية اليت ينتج يها الكالم بصفته خطابًا ينطوي على اهليمنة واملخاطر يف الوقت نفسه، اليت تربز فيها الكي
فللخطاب دور واع يتمثل يف اهليمنة اليت ميارسها أصحاب حقل معريف أو مهين على صحة خطاب 
املتحدث ومشروعيته، مما يشري إىل أن أنتاج اخلطاب ليس حراً، وإّمنا خيضع إىل جمموعة من املعايري 

  ).18االجتماعية والثقافية السائدة. (ص 
ليس أقّلها اختاذ معيار  ،ولكن العقبات املنهجية اليت ميكن أن تواجه مثل هذا النوع من األحباث كثرية

موضوعي الختيار النماذج الروائية ودراستها يف ضوء تلك األسئلة اليت طرحتها الدراسة، وتظل املعايري اليت 
ا ) 14وضعتها الباحثة (ص  فضفاضة وقابلة للتأويل على  –على وجاهتها  –يف تسويغها لرتجيح اختيار

حسب تعبريها  –وجوه متعددة، فاحتواء العمل (الروائي) على رابط منطقي ومتاسكه الداخلي النسيب املقبول 
احتواء وهو "  –شرط جيب أن يتحقق يف أي عمل ناجح سواء كان روائيًا أو نظرياً. أما معيارها الثاين  –

يئ للدراسة  ضوية تقدمية ملموسة  ضوي واضح جيعله قادرًا على عكس رؤية  العمل (الروائي) على بعد 
موعة األسئلة املطروحة فـي هذا البحث "فإنه كذلك ال جيّنب البحث من شرك استخالص إجابة ما عن جم

الفن الروائي، مما جيعل املقوالت  الوقوع يف اختيار أعمال ترفع شعارات النهضة عاليـًا على حساب شروط
قد  –الواضحة هي اجلاذب الختيار هذا النموذج واستبعاد ذاك. وهذا ما وقع فيه البحث عند اختيار عمل

ولكّنه يطرح أسئلة أشّد تعقيدًا عن قيمته الفنية أساساً،  ،يكون شديد الداللة على السؤال املطروح للمناقشة
اعي "جفت الدموع". أما حترز الباحثة عن ذلك بأن يكون العمل قد نال واملقصود هنا رواية يوسف السب

ألن أعماًال  ؛ولو درجة بسيطة من اهتمام النقاد وهو معيارها الثالث، فإنـه معيار خيرج عن النظر املوضوعي
ا أكثر مما يستحق العمل نفسه، أو أكثر من أعمال رمبّ  –ألسباب خمتلفة  –تافهة قد تنال من االهتمام 

  تكون أكثر أمهية، وجيري إمهاهلا نقدياً لسبب أو آلخر.
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وقد يكون من مزالق هذا املنهج أن تتساوى لديه األعمال الروائية الرديئة واألعمال املتفوقة، فالعمل 
الروائي التافه حيمل أيضًا خطاباته اخلاصة املتعددة اليت ميكن تأويلها يف ضوء املنهج الثقايف، بل رّمبا يكون 

ألن هذه األعمال التافهة قد حتمل  ؛نتاج الثقايف اهلامشيا املنهج أكثر املناهج املعاصرة اهتمامًا باإلهذ
أكثر من كثري من األعمال املتفوقة اليت تذوب فيها  ،أحيانًا دالالت ومؤشرات قوية على األسئلة املطروحة

  .األيديولوجيا والرؤى احلياتية يف بقية العناصر الفنية واللغوية
أضف إىل ذلك املساحة الزمنية اجلغرافية الواسعة اليت تتخذها الدراسة ميدانًا لنظرها، والشعور بضرورة 

)، 3اختيار أعمال ممثلة لألقطار العربية من اخلليج حىت األطلسي مثلما أشارت الباحثة يف مقدمتها (ص 
ا ألن  ؛وهو يف نظري أحد املزالق اخلطرية اليت ختتلط فيها املعايري األدب ينتمي إىل اللغة اليت يكتب 

أكثر حضورًا يف قطر آخر  –علـى سبيل املثال  –بالدرجـة األوىل، ولذلك فقد يكون روائي من هذا القطر 
من أغلب كتاب هذا القطر اآلخر أنفسهم. وينضاف إىل هذا املأخذ أيضاً إخضاع روايتني للكاتب الفرنسي 

سئلة الدراسة، ممّا يعيد طرح التساؤل عن معايري االختبار مّرة ثانية. من أصل لبناين وهو أمني معلوف أل
فـ"ليون اإلفريقي" و "القرن األول بعد بياترس" مها روايتان فرنسيتان من حيث اللغة، ويف أحسن األحوال 

فمن  روايتان فرانكفونيتان، وإذا كان من املسوّغ الختاذمها ميدانًا للدراسة ضمن أسئلة البحث املطروحة
 ،املشروع إذن التساؤل عن غياب روايات لكّتاب مثل "كاتب ياسني" و"مالك حداد" و"حممد ديب"

  وسواهم كانوا أكثر التصاقاً بواقع األقطار العربية وقضايا مواجهة االستعمار الغريب، والعالقة باآلخر؟
ت بالباحثة إىل قراءة اثنني هذا إىل جانب أّن هذه املساحة الواسعة بشقيها الزماين واملكاين اليت أد

وعشرين عمًال روائيًا بشكل رئيسي، إىل جانب عشرات الروايات األخرى اليت جرى تناوهلا تناوًال سريعـاً 
  –املطروحة تتجلى بشكل أكثر سطوعًا  -جتعـل أسئلتها  –للوقوف علـى رؤى ومقوالت موازية أو مناقضة 
ناول هذه الروايات مركزاً على املقوالت البارزة اليت تشتبك مع كل ذلك قاد يف بعض األحيان إىل أن جييء ت

ا كاملة  رؤاها الكلية  –األسئلة اهلامة املطروحة أو تؤشر عليها، مما حجب عن القارئ الذي مل يسبق له قراء
موازية  وحضورها الذهين والوجداين الذي يسعى الفن الروائي إىل خلقه باعتباره ختييًال يصنع فـي اللغة عوامل
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للحياة، ومع ذلك فقد استطاعت الباحثة جتاوز أغلب هذه احملاذير، وظّلت خملصة عمومًا ملنهجها الثقايف 
من خالل النظر يف سياقات ثقافية وفكرية واجتماعية موازية وحمايثة للروايات املدروسة، مثلما فعلت عند 

ؤال املواجهة مـع االستعمـار، واستخالص رؤيتها قراءة "دفّنا املاضي" للمغريب (عبد الكرمي غالب) يف ضوء س
يف املوقف املزدوج من اآلخر املتسعمر (بكسر امليم الثانية ) وتتبع طروحات الكاتب النظرية املتعلقة بأسئلة 

اية احلرب الريفية إىل إعالن  ،االستقالل واحلرية ومفهوم الذات واآلخر يف كتابه: " تاريخ احلركة الوطنية من 
). وهذا ما فعلته أيضاً يف مواقع أخرى من عملها يف البحث عن التوازي والتعارض بني 1976تقالل" (االس

مث يف أعماهلم النظرية والفكرية األخرى، وخاصة لدى كتاب أمثال عبـد اهللا  ،رؤى الكتاب يف أعماهلم الروائية
  العـروي، وعبـد الرمحن منيف، وحليم بركات.. إخل.

اليت تعرضت هلذا املوضوع أو ذاك من قضايا النهضة والتقدم، مثل املواجهة مع  وقد تكون األعمال
اآلخر، وموضوعة املرآة، والقضايا القومية، أو قضية فلسطني.. إخل كثرية، ولكن هذا الكتاب قد يكون أول 

لسؤال النهضة  من حاول قراءة املنتج الروائي العريب املعاصر عرب مناذج خمتارة منه ضمن هذا األفق الشمويل
والتقدم، وتشتمل الفصول الثالثة األخرية من هذا العمل على أكثر أسئلة الواقع العريب املعاصر راهنية 
وإحلاحاً، إْذ تناقش هذه الفصول قضايا مثل مسألة العوملة، والكتابة النسوية وحتّوالت صورة املرأة يف الرواية 

 ،يران، وأسئلة احلداثة العربية من خالل مناقشة مفهوم احلداثةالعربية وخاصة عرب مفاصل هامة مثل هزمية حز 
املتنوعة يف احلياة العربية، والفصل السابع األخري الذي عقد ملناقشة قضايا هامة مثل مظاهراها والبحث عن 

هذا مسألة اهلوية، والرتاث، والعوملة، واملوقف من اإلسالم، وإشكالية اخلصوصية احلضارية، ورّمبا يؤخذ على 
الفصل بالذات ما سبق اإلشارة إليه، وهو دراسة مسألة اهلوية من خالل روايتني ألمني معلوف مكتوبتني 
ا، أي حممول ثقايف اجتماعي حضاري يعّد من  اية األمر هي خطاب حبد ذا باللغـة الفرنسية، ألّن اللغة يف 

يف مثل هذه احلال أن تكون بيئة هذين العملني أبرز مكّونات اهلوية احلضارية واخلصوصية الثقافية، وال يكفي 
ا، فأحد شقّي اخلطاب وهو املتلقي هنا ليس عربيًا وإّمنا أورويب  الروائيني بيئة عربية أو إسالمية يف مكونا
ذين العملني يف رأيي من املصنف الروائي العريب  فرنسي حبكم الناقل اللغوي املستخدم، وهذا خيرج 
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الروائي الفرنسي، وعليه فإن أمني معلوف ليس كاتبًا عربياً، وقد ال يعتربه الفرنسيون   ويدخلهما يف املصنف
  كاتباً فرنسياً أيضاً وإّمنا كاتب فرانكوفوين، أو ممثل ألدب األقليات املكتوب بالفرنسية يف أفضل األحوال.

ا يف الروايات قراءة األسئلة املتفرعة عن ع –بشكل عام–وعلى أية حال، فقد استطاعت الكاتبة  نوان كتا
العربية من خالل املنهج الثقايف قراءة ذكية تستنطق املعلن واملسكوت عنه يف الوقت نفسه، فالحظت يف 
بعض الروايات ذلك احلضور الواضح للخطاب الذي يربط حلظات الوعي والنهضة والتقدم باالنفتاح 

دنية والسياسية، وهو اخلطاب الذي يسكت الشمويل على الغرب ما حيمل شعارات احلداثة واحلقوق امل
 –سبيل املثال–أحياناً عن الصورة األخرى للغرب أي الصورة االستعمارية التسلطية. فعبد الكرمي غالب على 

يف روايته "دفّنا املاضي" يربز شخصية املعلم الفرنسي يف جوانبها اإلجيابية التنويرية، ويتغاضى عن الوجه 
ري ثقافته وعلمه خلدمة اإلدارة االستعمارية، وتساءلت الكاتبة أيضًا عن اختيار وهي تسخ ،اآلخر للصورة

بطل "شرق املتوسط" لعبد الرمحن منيف لبلد أورويب غريب لإلقامة فيه بديًال عن بالد القمع يف شرقي 
م الشعب ب  ،زدواجية الشخصيةااملتوسط. مثلما الحظت كيف وقع حليم بركات يف تناقض ملحوظ حني ا

وذلك يف أثناء مناقشتها لروايته "عودة الطائر  ،ووقع هو نفسه يف ذلك وهو يقوم بعملية تقومي الذات العربية
  ).59إىل البحر" (انظر بشكل خاص ص

أما فيما يتعلق بالفكرة القومية فقد الحظت الكاتبة أن الرواية العربية قد أبرزت هذه الفكرة بوصفها 
هضوية عّرب عنها الروائيون بشكل متفاوت، ويتمثل ذلك يف رواية "جفت الدموع" معلمًا من معامل املسرية الن

 ،ليوسف السباعي اليت نزعت نزعة طوباوية يف متثيل فكرة القومية، أّدت إىل تسويغ شرعية البطل األوحد
ا فكرة سامية جتيز إلغاء احلوار والتطور الدميقراطي يف سبيل إجنازها. وه ذا على وقدمت الوحدة على أ

عكس رواية "قالت ضحى" لبهاء طاهر التـي رأت يف الوحدة أمرًا تارخييًا يتشكل من خالل عمليات 
انعكست يف الوقت نفسه  ،إذ نظرت الروايـة إىل فكرة القومية نظرة واقعية موضوعية ،اجتماعية بطيئة ومعقدة

 ؛ـي اجتالء صورة "ضحى" يف هذه الروايةعلى التشكيل الروائي ذاته، وإذا كانت الكاتبـة قـد أظهرت حيـرة ف
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ا وقفت متوارية وراء الكالم احملتد املتقاطع وكانت شخصيتها جزءًا من اهلندسة اللغوية للنص  ،أل
  إالّ أن ضحى تبدو يف هذه الرواية رمزاً مشولياً ميثل مصر.  ،)109(ص

رسم صورة حّية لواقع التعسف والظلم أما سؤال احلرية فقد رأت الكاتبة أن الرواية العربية قد استطاعت 
والقمع تفوقت على كثري من الدراسات النظرية، وقد متثل ذلك يف رواية "شرق املتوسط" لعبد الرمحن منيف 

  و"تلك الرائحة" لصنع اهللا إبراهيم.
ه وخلصت الدراسة إىل القول فيما يتعلق باخلطاب االجتماعي أن الرواية العربية كانت أميل إىل االجتا
 ،الواقعي يف تصوير احلياة، وكان حمور اهتمام األعمال الروائية ينصب إىل التمييز بني طور الواقعية النقدية

واختاذ األدب وسيلة  ،والواقعية االشرتاكية ضمن جدلية كربى هدفت إىل الرتكيز على العيوب ومظاهر الفساد
وفهمه. وفيما يتعلق بصورة املرأة فقد الحظت لكشف املشاكل والقضايا االجتماعية عن طريق حتليل الواقع 

ا يف الرواية النسوية العربية، بل إن الكاتبات العربيات  الكاتبة أن املرأة يف الواقع كانت أكثر تقدمًا من صور
ا النوعية النامجة عن  ،ابتعدن يف كثري من األحيان عن بلوغ واقع املرأة –على وجه العموم  - وإدراك مشكال

املستجدة اليت ال بد أن تنعكس على وضع املرأة، وقد الحظت الدراسة حتوًال نوعيًا طرأ على صورة  الظروف
إذ انتقل الرتكيز من اإلحلاح على موضوع احلرية يف البدايات إىل املشاركة التامة للرجل يف  ،املرأة يف الرواية

وإمنا يؤدي أحدمها إىل اآلخر ، أية حال، ومها أمران ال ينفصالن على 1967صنع الواقع بعد هزمية حزيران 
  بالضرورة.

نتجته الرواية العربية عن وعي احلداثة يسعى أأما فيما يتعلق خبطاب احلداثة، فقد كان التعبري الفين الذي 
إىل حتطيم أركان التقاليد الفنية املوروثة يف سبيل تأسيس خطاب حداثوي يقوم على صورة احلداثة األوروبية 

جعًا وحيداً، ولكن هذه الصورة أخذت تتعدل الحقًا لتصبح احلداثة أمراً يتداخل مع كل مشروع ويتخذها مر 
يعد بالتقدم وقيم العدل واحلرية ورفض التبعية، وانعكس ذلك على صعيد الشكل الروائي يف مغامرات جتريبية 

ر تعقيدًا يف خضم تعبريها وأسلوبية جديدة تسعى إىل التطور باستمرار، ولذلك باتت األشكال الروائية أكث
  عن واقع مركب متداخل.
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وقد الحظت الكاتبة أن الروائي العريب عمومًا جتاهل وجود خطاب إسالمي معارض، واكتفى بالرتكيز 
على خطاب إسالمي حتتويه األنظمة، ولذلك قدمت الرواية العربية صورة منطية للشخصيات الدينية بصفتها 

ال تكسب تعاطف القارئ. وغالباً ما طرحت الرواية العربية العقل الديين بوصفه  مناذج متطرفة متواطئة منتفعة
و"وردة الصحراء" حلنان الشيخ اللتني  ،عامًال رجعياً يعيق التقدم. مثلما يتجّلي ذلك يف رواييت "حكاية زهرة"

  .)225–224تقدمان صورة سلبية منفّرة للشخصيات اليت متثل اإلسالم أو الدين عموماً. (ص
أما فيما يتعلق بالعالقة باآلخر أي الغرب حتديداً يف الرواية العربية، فقد خلصت الدراسة إىل أن النظرة إىل 

يف "الغريب قد تدرجت من االنبهار بالغرب وتقبله إطارًا وحيدًا للتقدم االجتماعي واحلضاري كما يف رواية 
لتأرجح بني الشرق والغرب، مثلما بدا ذلك يف للطاهر بن جّلون، إىل شكل من أشكال احلرية وا" الطفولة
لعبد " الغربة"حملمد زفزاف، إىل أن يصبح الغرب نفسه موضوع تأمل وانتقاد كما يف رواية " املرأة والوردة"رواية 

اهللا العروي، حيث ينتهي األمر إىل أن يصبح الغرب خصمًا مثلما جتلى ذلك يف رواية "اليتيم" لعبد اهللا 
) علمًا بأن الروائي العريب قد استعار هذا النوع األديب من الغرب، وعليه فإن 230–227(صالعروي أيضًا 

بوصفه قيمًا تعبريية وأيديولوجية وفكرية، وإن حاول بعض الروائيني  ،الغرب حاضر ضمنًا يف الرواية العربية
وروث السردي العريب العرب أمثال إميل حبييب، ومجال الغيطاين بشكل خاص، تطويع بنية بعض أشكال امل

  الكالسيكي الستيعاب رؤاهم العصرية يف أعماهلم الروائية.
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  14-08-2008انتهيت من مراجعته وتصحيحه يوم 
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