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دﻳﻠﺗﺎي وﻣﻔﻬوم رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم
ﻓﻲ اﻟدﻳن واﻟﻔن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ

ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻﺑﺎح



ﻛ ــﺎن ﻓ ــﻳﻠﻬﻠم دﻳﻠﺗ ــﺎي 1ﻗ ــد ﻗ ــدم ﻓ ــﻲ ﻧﺻ ــوص ﻣﺗﻌ ــددة ﺻ ــﻳﻎ ﺗﺄﻳﻠﻳﻔﻳ ــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔ ــﺔ ﻟﻣ ــﺎ ﺳ ــﻣﺎﻩ «ﻧﺳ ــﻘﻪ

اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ» ،2وﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﻳﻣﻧﻊ أن ﻳظﻝ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ وﺣـدة ﻓﻛـرﻩ ﺧﻼﻓﻳـﺎ ،ﻓﻘـد ﺳـﺎد ﺑـﻳن ﻣـؤرﺧﻲ
اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻗــوﻝ ﺑﺗﺷــﺗت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗــﻪ وﺑﻛﺛرﺗﻬــﺎ وﺑﻐﻠﺑــﺔ «اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺟﻲ ﻓﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺟــﺎز» ،ﺑــﻝ

وﻟم ﻳﻔﻠﺢ ﻫذا اﻟﻔﻳﻠﺳوف ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ «إﻛﻣﺎﻝ أﻛﺛر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد ﺷرع ﻓﻳﻪ» ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت
ﻛﺑرى ،3ﺣﺎﻝ رأى ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف «أﻣﺎرة ﺛراء» ﻛﺑﻳر.4

وﻟﻘــد ﺟــرت ﻋــﺎدة اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑــدء ﺑﺗﺣﻘﻳــق ﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﺛ ـم اﻻﻧﺗﻬــﺎء إﻟــﻰ ﺗﻧــﺎوﻝ

ﻣﻧﻬﺟــﻲ ﺑﻧﻳــوي وﻧﺳــﻘﻲ ،وﻳﻣﻛــن ،ﻓــﻲ رأﻳﻧــﺎ ودوﻧﻣــﺎ ادﻋــﺎء اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺻــﻝ ﺑــﻳن اﻟﻣــذﻫﺑﻳن،

ﺗﻔﺎدي ﻗطﻌﻳﺔ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌـﺎطﻲ ﻣـﻊ ﻓﻛـر اﻟﻔﻳﻠﺳـوف اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ،ﺑﺎﻋﺗﻣـﺎد ﺗﻘـوﻳم ﻗرﻳـب ﻣـن روح

دﻳﻠﺗﺎي ذاﺗﻪ ،ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر ﻗﻳﻣﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ اﻟﻔﻛـر ذاﺗـﻪ ﻓﻳﻬـﺎ
وﺻــﻌوﺑﺎﺗﻪ ،ﻛﻣــﺎ ﻣﻛــﺎﻣن اﻟﻘــوة ﻓﻳﻬــﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺟﻣﻳﻌــﺎ ﻣــن وﺟــوﻩ «اﻟﺗﻌﺑﻳــر» ﻋــن ﺗﻌﻘــد اﻟﺣﻳــﺎة

ذاﺗﻬــﺎ .وﻧﺣــن ﻓــﻲ ﺳــﺑﻳﻝ ذﻟــك ﻗــد ﻧﺟــد ﻓــﻲ ﻛﺗــﺎب اﻟﻣــدﺧﻝ إﻟــﻰ ﻋﻠــوم اﻟروح/اﻟﻔﻛــر )(1883

ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻧﻌطﻔﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻝ ﻣﺳﻳرﺗﻪ اﻟﻧظرﻳﺔ ،إﺣداﺛﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ وﻧظرﻳـﺔ ﺗﻣﻛـن ﻣـن ﺗﺣدﻳـد

طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻣــﺗن اﻟﻧظــري ﻟــدﻳﻠﺗﺎي ﻋﻣوﻣــﺎ .وﻣــن اﻟﺑــﻳن ﻟــن ﻧﺳــﻠك ذات اﻟطرﻳــق ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﻘــﺎم
ﺑﺻراﻣﺔ ،ﺑﻝ ﺳﻳﻛون ﺗﻌﺎطﻳﻧﺎ اﺳﺗﺷﻛﺎﻟﻳﺎ ﻳراوح ﺑﻳن اﻟﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻟﻧﺳﻘﻲ واﻟﺗﺄوﻳﻠﻲ:

ﻓﺑﻌــد اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗــدﺑر ذﻟــك اﻟﻣﻔﻬــوم ،ﺳــﻧﻌﻣﻝ ﻋﻠــﻰ إﺑـراز وﺟﺎﻫـﺔ ﻣﻌﻧــﻰ

رؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم وأﻫﻣﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ إدارك اﻟظــﺎﻫرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﻧظرﻳــﺔ ﺑﺎﺻــطﻔﺎء اﻟﺣﻘﺑــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻣﺟــﺎﻝ

اﻣﺗﺣــﺎن إﺟراﺋﻳــﺔ ذﻟــك اﻟﻣﻌﻧــﻰ ،ﺛــم اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ذات اﻟﻣطﻠــب ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺗوﻗــف ﻋﻧــد ﺻــﻼت

اﻟدﻳن واﻟﻔن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ووظﻳﻔﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﺧص.

 باحث وأكاديمي من تونس .
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ﻻﺷك أﻧـﻪ ﻻ ﻣـن اﻹﻗـرار ﻣـن ﻫﻛـذا ﻣﻘـﺎم ﺑـﺄن اﻟﺳـﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺗن اﻟـدﻳﻠﺗﺎي ﻫـﻲ أوﻻ ﻧـوع
ﻣن اﻟﺗطور اﻟﻼﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﺑﻳن اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ )ﻣراس اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ( وﺑـﻳن اﻟﺗﻧظﻳـر ﻟﻬـﺎ
ﻟﻔﺎﺋــدة اﻷوﻟــﻰ ،ﻓﻘــد ﻣــﺎرس اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ واﻟﻬرﻣوﻧطﻳﻘــﺎ واﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻣﻧــذ 1860م ،أي

ﻣﺑﻛ ار ﻗﺑﻝ ﻣﺣﺎوﻝ اﻟﺗﺄﺳـﻳس ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب 1883م ،ﺛـم واﺻـﻠﻬﺎ ﺑﻌـد ﺻـدور ﻫـذا اﻟﻛﺗـﺎب ،ﺑـﻝ

ﻫو أﻧﺗﺞ أﻓﺿﻝ اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗـﺎرﻳﺦ اﻟرؤﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟم ﻓـﻲ ﻣـﺎﺑﻳن 1904-1890م،
ﺗﺣدﻳــدا وﻟﻛــن اﻟﻣـراس اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ اﻟــذي ﻛﺎﻧــت ﺗﺣﺎﻳﺛــﻪ اﻟﻘــﻳم اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌﻠــوم اﻟﻣﻌﻧــﻰ ،ﻗــد

ﺻﺎﺣﺑﺗﻪ ذات اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻻﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺳـﻧوات 1904- 18م اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗﻛون

ﻣ ـواد ﻛﺗــﺎب 1910م ﺣــوﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟــذي ﺟــب رﻏــم اﻧﺧ ارﻣــﻪ ﻛﺗــﺎب 1883م .ﻓﻛﺄﻧﻣــﺎ
ﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ 1883م ﻗــد ﺻــﻬرت ﺿــﻣن اﺳﺗﺷــﻛﺎﻝ ﺗﺄﺳــﻳس ﻋﻠــوم اﻟﻔﻛــر ،وﻛﺗﺎﺑــﺎت ﻣــﺎ ﻗﺑــﻝ

1907م –ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻓــﻲ ﻣﺎﻫﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ أرﺳــﺎ -ﻗــد ﻣﻛﻧــت ﻣــن إﻋــﺎدة ذات اﻟﺗﺄﺳــﻳس ﺑﺗوﺳــﻝ
ﻣﺟﻣﻝ إﻧﺗﺎج دﻳﻠﺗﺎي إﻟﻰ ﺣدود ذﻟك اﻟﺗﺎرﻳﺦ.

أﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺿﺎﻟﺗﻧﺎ -ﻣﻔﻬوم «رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم» ﺗﺣدﻳـدا -ﻓﻠـﻳس ﻫﻧـﺎك ﺗﻔﻛﻳـر ﺻـرﻳﺢ ﻓﻳﻬـﺎ ﺳـواء

ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ اﻷوﻝ )  (1883أو ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻛﻣﻝ ﻟـﻪ ﺣوﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
) (1910أو ﺣﺿ ـ ــور ﻋﻠﻧ ـ ــﻲ ،ﻫ ـ ــذا رﻏ ـ ــم ﻛ ـ ــون اﻟﻣ ـ ــﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ و«اﻻﺳ ـ ــﻛﻳﻣﻳﺎت» اﻟﺗﺄوﻳﻠﻳ ـ ــﺔ

اﻟﺿرورﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺿرة ﺑﻝ وﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻧﺷر اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ -إﻟﻰ ﺣد أن ﻧص ﻣﺎﻫﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ

) (1907اﺳ ــﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑوﺿ ــوح وﻣﻳـــزﻩ ﻋـــن اﻟﻔﻠﺳـــﻔﺔ ذاﺗﻬـــﺎ ﻣﺑﻳﻧـــﺎ ﻷوﻝ ﻣـــرة اﻟﻣـــدار اﻟﻣرﻛـــزي
اﻟﻣزدوج ﻻﺳﺗﺣداث ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم .وﻟـذﻟك ﻓﻘـد دأب اﻟدارﺳـون-ﻣﺣﻘـﻳن ﻓـﻲ ذﻟـك -ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎرﻩ

«ﻣﻠﻐ از» ،5رب ﺣﻛم ﻳﺟدد ﺗﺳوﻳﻐﻪ ،ﻓﻲ أوﺿﺎع ذﻟك اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ -
اﻻﺑﺳــﺗﻣوﻟوﺟﻲ اﻧﺗﻬــﺎء ﺑﺎﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ اﻟﻣﺣــض :6ﻓﻠــم ﻳﻧﺷــر أﻛﻣــﻝ ﻧــص ﺣــوﻝ ذﻟــك اﻟﻣﻔﻬــوم ،ﻧﻌﻧــﻲ

اﻟﻣﺧطوط اﻟذي وﺳﻣﻪ ﺗﻠﻣﻳذ دﻟﺗﺎي ﺑرﻧﺎرد ﻗروﻳﺗزن ﻧظرﻳﺔ رؤى اﻟﻌﺎﻟم إﻻ ﻋـﺎم 1931م؛ ﺛـم إن

ﻗــﺎرئ ﻫــذا اﻟــﻧص ﻳﺟــد ﺻــﻌوﺑﺔ ﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﺗــدﺑر أﻗﺳــﺎﻣﻪ ﻏﻳــر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ :ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻳﻌــود إﻟــﻰ

1903م ،7واﻟــﺑﻌض اﻵﺧــر إﻟــﻰ ذات ﺳــﻧﺔ 1907م ،8ﻫــذا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ورود ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻏﻳــر
ﻣﻛﺗﻣﻝ وﻳﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺣﺑﻛﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ ،ﻟدرﺟـﺔ أن ﻓﻳـﻪ ﺟﻣـﻼ ﻣﺟزوﻣـﺔ وﻓﻘـرات ﻏﻳـر ﻧـﺎﺟزة ،وﻓﻘـرات

ﻣﺧروﻣــﺔ اﻵﺧــر ،وﻣواﺿــﻊ ﺗﻛــرر أﺧــرى ،إن ﻟــم ﺗﻛــرر ﻧﺻــﺎ آﺧــر ﻛــﺎن ﻧﺷــر ﻓــﻲ ذات ﻧــص
ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 9اﻟذي ﻳﺣﺗوي ﺗﻘرﻳﺑﺎ أﻏﻠب رؤى دﻳﻠﺗﺎي ﺣوﻝ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ.
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وﻣﻊ ذﻟك ﻳﻣﻛن ﺗﺑﻳن ﻛﻳف أن اﻟﻣﻔﻬوم إﻧﻣﺎ ﻗد ﻧﺗﺞ ﻋـن ﺳـﻳروة طوﻳﻠـﺔ ﻣ ارﺳـﺎ )(1900-1890
ﺛم ﺣدوﺳﺎت ) (1903ﺛم ﺻﻳﻐﺔ أوﻟﻰ ) (1907وأﺧﻳ ار ﺻـﻳﻐﺔ ﻧـﺎﺟزة ﺣﻛﻣـﺎ )(1910-1911؛

وﻛﻳف أن أﻫم ﻣداري ﻣﻔﻬوم رؤﻳﺔ اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﻧـد ﻓﻳﻠﺳـوﻓﻧﺎ إﻧﻣـﺎ ﻛﺎﻧـﺎ أوﻻ ﺗـدﺑر ﺗﻌـﺎرض اﻟﻧظرﻳـﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة وﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺔ ،ﻧﻌﻧـﻲ ﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻳﻪ ﻣﺗـﺄﺛ ار

ﺧطﻰ ﻛﺎﻧط «ﻧﻘﻳﺿﺔ» 10ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻛون ﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻧظرﻳﺎت ﻟم ﺗﻧﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺗﺑـﻳن
اﻧﺗﺻ ــﺎر ﻫ ــذﻩ اﻟﻧظرﻳ ــﺔ أو ﺗﻠ ــكٕ ،وان ﺗﻐﻳ ــر اﻟﻧظرﻳ ــﺎت وط ــرق اﻟﺗﻔﻛﻳ ــر ﻣ ــن أﻧﺳ ــﺎق ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳ ــﺔ
وأﻧﺳــﺎق ﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ وأﻧﺳــﺎق دﻳﻧﻳــﺔ إﻧﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺳــﻌﻲ ﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ دؤوب إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــﺎ ﻳوﺣــد اﻟﻌــﺎﻟم

ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣوﺿــوﻋﻲ وﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺗﺣدﻳــد ﻣوﺿــﻊ اﻹﻧﺳــﺎن وﻏﺎﻳﺗــﻪ .وﺛــﺎﻧﻲ اﻟﻣــداران اﻟﺳــﻌﻲ إﻟــﻰ
ﺗﺣدﻳد ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وظﻳﻔﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺳﻘﺎ أو رؤﻳـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟم .وﻟـذﻟك ﻓﻘـد ﺗوﺻـﻝ

ﻓــﻲ ﻣﺧطــوط 1911م إﻟــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ﻣﺟــرد رؤﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﻣــن ﺿــﻣن رؤى أﺧــرى ،ﻓــﻲ

ﺣ ــﻳن أن اﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﻣﻧﺷ ــودة ﻳﻧﺑﻐ ــﻲ أن ﺗﻛ ــون «ﻧظرﻳ ــﺔ رؤى اﻟﻌ ــﺎﻟم» ﻻ رؤﻳ ــﺔ ﻣ ــن ﺿ ــﻣن رؤى
ﻣﺗﻌددة.

رب ﺻــﻌوﺑﺎت ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻳــﺔ وﻓﻠﺳــﻔﻳﺔ ﻗــد ﺗﻔﺳــر اﻟﻣﻧزﻟــﺔ اﻟﻣﻠﺗﺑﺳــﺔ ﻟــدور دﻳﻠﺗــﺎي ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌــﺎم

ﻟﻣﻔﻬــوم «رؤى اﻟﻌــﺎﻟم» :ﻓﻘــد اﻋﺗــرف ﺑﺄﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ اﻟﻌدﻳــد ﻣــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ واﻟﻣــؤرﺧﻳن ﻣﺛــﻝ ﺗــورﻟﻳﺗش

ﻣــؤرخ وﻋــﺎﻟم اﺟﺗﻣــﺎع اﻷدﻳــﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻟــﻪ ،ﻛﻣــﺎ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ اﻟﻛﺑﻳــر ﻛــﺎرﻝ ﻳﺎﺳــﺑرس،

ﻣــﺎرﺗن ﻫﻳــدﻏر ﻓــﻲ ﻣﺣﺎﺿ ـرات أﻟﻘﺎﻫــﺎ ﺑﻣدﻳﻧــﺔ ﻛﺎﺳــﻝ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 1925م 11ﺑــﻝ وﻛــذﻟك

اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻟﻣﺎرﻛﺳــﻲ ﺟــورج ﻟوﻛــﺎﺗش وﻋــﺎﻟم اﺟﺗﻣــﺎع اﻷدب اﻟﻣﺎرﻛﺳــﻲ أﻳﺿــﺎ ﻟوﺳــﻳﺎن ﻏوﻟــدﻣﺎن
طور ﺗﺎرﻳﺧـﺎ آﺧـر ﻟـرؤى اﻟﻌـﺎﻟم ﻳﻧطﻠـق ﻣـن ﻛﺗـﺎب ﻣـﺎرﻛس واﻧﻘﻠـز اﻻﻳـدوﻟوﺟﻳﺎ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳـﺔ
اﻟﻠذان ا

) :(1845رب ﺗــﺎرﻳﺦ ﻗــد ﻧظــر إﻟــﻰ رؤى اﻟﻌــﺎﻟم ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ رؤى اﻟﻧــﺎس اﻷﻛﺛــر ارﺗﺑﺎطــﺎ ﻋﻳﺎﻧﻳــﺎ

ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم .12إن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻣﺎرﻛﺳـﻳﺔ ﻗـد ﺣﺻـﻝ وﻟﻛـن ﺑﺳـﺑﻳﻝ ﻣﻠﺗوﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺳـﺑﻳﻝ ﻏروﻳﺗـزن ﺗﺣدﻳـدا
اﻟــذي ﻛﺎﻧــت ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎرﻛﺳــﻳﺔ ﻣﻠﺗﺑﺳــﺔ ﻛﻣــﺎ ﻳــرى ﺑﻌــض ﻣــؤرﺧﻲ ﻓﻛـرﻩ وﻧﺎﺷـرﻳﻪ ،13وﻛــذﻟك ﻓــﻲ
اﻟﺗﻌــﺎطﻲ اﻟﻧﻘــدي ﻣــﻊ ﻣﻳ ـراث ﻫﻳﻐــﻝ ﻣــن ﻣﻧظــور ﺗﺎرﻳﺧــﺎﻧﻲ ﻋﻧــد دﻳﻠﺗــﺎي ،وﻣــن ﻣﻧظــور ﻣــﺎدي

ﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻳدﻳوﻟﺟﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﻳن.

وأﺧﻳـ ـ ار ﻓﻘ ــد ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺎرﺗن ﻫﻳـ ـدﻏر ﻣ ــن أﻛﺛ ــر ﻣ ــن اﻫ ــﺗم ﺑﻔﻛ ــر دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻣﻧ ــذ ﺑ ــداﻳﺎت اﻧﺷ ــﻐﺎﻻﺗﻪ

اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ-اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة 1924-1916م ﺛم ﻫو ﺧﺻص ﻟـﻪ ﻣﺣﺎﺿرات ﻛﺎﺳﻝ ،واﻟﺗـﻲ ﺗﺑـﻳن
3
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ﻋﻠــﻰ أي ﻧﺣــو ﻳـرﺗﺑط ﻓﻛــر ﻫﻳــدﻏر ﺑﻔﻛــر دﻳﻠﺗــﺎي ﻋﻠــﻰ أﻛﺛــر ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺷــﻬرﻫﺎ ﻣﺳــﺎﺋﻝ «اﻟﺣﻳــﺎة

اﻟﻣﻌﻳﺷــﺔ» و«اﻟﻔﻬــم» و«اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳــﺔ» و«اﻟزﻣــﺎن» ذاﺗــﻪ ،زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ «ﺻــورة اﻟﻌــﺎﻟم» ،ﻛﻣــﺎ ﻫــو
ﻣﻌﻠــوم .وﻟــذﻟك ﻓــﺎن ﻣﺣﺎﺿـرات ﻛﺎﺳــﻝ إﻧﻣـﺎ أﺑــرزت ﺧﺻــوﺑﺔ ﻓﻛــر دﻳﻠﺗــﺎي ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺗــﻪ،

وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﺳﺎءﻟت ﻓﻛر ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻧﻘـدي/ﺗﻔﻛﻳﻛﻲ ﻣـن ﻣﻘـﺎم اﻟﻔﻳﻧوﻣﻳﻧوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟﺗﺄوﻳﻠﻳـﺔ ﺑﺗﺑﻳـﺎن
ﺣــدودﻩ ﻣــن ﻣﻘــﺎم ﻫرﻣﻧﻳطﻳﻘــﺎ اﻟﺣــدﺛﺎن أو اﻟﻣوﺟــود أي اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺟذرﻳــﺔ .رب ﻣﻘﺎرﺑــﺔ ﺳــﺗﺟد

ﻗﻣﺗﻬــﺎ –ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌﻠــوم -ﻓــﻲ اﻟﻔﻘ ـرة  77اﻟﺷــﻬﻳرة ﻣــن اﻟوﺟــود واﻟزﻣــﺎن اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻔﺣــص

ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ﻟدﻳﻠﺗﺎي.

ﺑﻳد أن اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻓﻛر دﻳﻠﺗﺎي ﻳﺗﺟﻠﻰ أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣﻔﻬوم رؤى اﻟﻌﺎﻟم ﺻﻳف

1927م ﻓــﻲ درس ﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳ ـﻳﺔ ﻟﻠﻔﻳﻧوﻣﻳﻧوﻟوﺟﻳــﺎ ،14ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻳﻐﻳــب ﻓﻳــﻪ ﻓــﻳﻠﻬﻠم
دﻳﻠﺗﺎي ﺗﻣﺎﻣﺎ .ﻓﻘد رﻛز ﻫﻳدﻏر ﺑﺎدئ ذي ﺑدء ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﻳﺔ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬـوم اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ اﻷﺻـﻝ

واﻟﻔﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﺳﻳر إﻟﻰ أﻟﺳـن أﺧـرى ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر ﺻـﻣﻳﻣﻳﺗﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وارﺗﺑﺎطـﻪ

اﻟوﺛﻳق ﺑﺎﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى .وﻫـو ﻗـد أرخ ﻟﻠﻣﻔﻬـوم ﻣﺷـﻳ ار إﻟـﻰ وﻻدﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب ﻛـﺎﻧط ﻧﻘـد
ﻣﻠﻛﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎﻝ« :أﻧـﻪ ﺑواﺳـطﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻠﻛـﺔ وﻓﻛرﺗﻬـﺎ ﻋـن اﻟﻧوﻣـﺎن ﻓﺣﺳـب ،رﻏـم أن ﻫـذا

أﻷﺧﻳر ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣن أي ﺣدس ،وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟـك ﻳﻛـون ،ﺑﺻـﻔﺗﻪ ﺣـﺎﻣﻼ ،ﻓـﻲ أﺳـﺎس رؤﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم

ﻣن ﺣﻳث ﻫو ﻣﺟرد ظﺎﻫرة» )اﻟﻔﻘرة  ،(26وﻳؤﻛد ﻫﻳدﻏر –وﻫو ﻣﺣق ﻓﻲ ذﻟك -15أﻧﻪ ﻻ ﻛـﺎﻧط

وﻻ ﻏوﺗــﻪ وﻻ ﻫﻣﺑوﻟــدت اﻟﻠــذﻳن ﺗﺑﻌــﺎﻩ ﻗــد ﺗوﺻــﻠوا ﺟﻣﻳﻌــﺎ ﺑﻌــد إﻟــﻰ اﻟﻣﻔﻬــوم؛ وﻟــذﻟك ﻓﻠــن ﻳظﻬــر
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧﺣﻣﻠــﻪ اﻟﻳــوم إﻻ ﻣــﻊ اﻟروﻣﺎﻧﺳــﻳﻳن اﻷﻟﻣــﺎن وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﻳﻠﻧﻎ ﻗﺑــﻝ ﻫﻳﻐــﻝ وﻏــوراس
وراﻧﻛــﻪ وﺷــﻼﻳرﻣﺎﺧر وﺑﻳﺳــﻣﺎرك وأﺧﻳـ ار ﻛــﺎرﻝ ﻳﺎﺳــﺑرس .إﻧﻣــﺎ دﻳﻠﺗــﺎي اﻟﻐﺎﺋــب اﻷﻛﺑــر ﻓــﻲ ﻫــذﻩ

اﻟﺟﻧﻳﺎﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻧﻘﻠــت رؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن ﻣﺟــرد «ﺣــدس ﻟﻠﻌــﺎﻟم» ،16إﻟــﻰ اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻘر اﻟــذي

ﻳﺷــﻳر إﻟﻳــﻪ ﻫﻳــدﻏر ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ «اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻓــﻲ اﻛﺗﻣﺎﻟــﻪ واﻟﻣﻧــﺗﺞ واﻟـواﻋﻲ ﻟﻼﻟﺗﻘــﺎء ﺑــﺎﻟﻣوﺟود

ﻛﻼ وﺗﺄوﻳﻠﻪ» 17ﻓﻛﻳف ﻳﻣﻛن ﺗﻔﺳﻳر ﻫذا اﻟﻐﻳﺎب ؟

ﺑﻳد أن اﻟﺳﺑب اﻷﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ إﻟـﻰ ﻫﻳـدﻏر ﻟـﻳس ﻓﻳﻠوﻟوﺟﻳـﺎ ﻓﻛـون ﻣﺧطـوط ﻧظرﻳـﺔ رؤى اﻟﻌـﺎﻟم
ﻟــم ﻳﻧﺷـرﻩ ﻗروﻳﺗــزن إﻻ ﻋــﺎم 1931م ﻻ ﻳﻧﻔــﻲ أن ﻧــص ﻣﺎﻫﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ  -اﻟــذي ﻳﺣﺗــوي ﺗﻘرﻳﺑــﺎ
أﻏﻠــب رؤى دﺑﻠﺗــﺎي ﺣــوﻝ ﺗﻠــك اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ -ﻛــﺎن ﻣﻌروﻓــﺎ ﻣﻧــذ 1907م .-ﺑــﻝ إن ﻫﻳــدﻏر ذاﺗــﻪ ﻗــد

اﻋﺗﺑر ﻋدم اﻛﺗﻣﺎﻝ ﻧﺻوص دﻳﻠﺗﺎي ﻓﺿﻳﻠﺔ ﻻ ﻧﻘﻳﺻﺔ .18ﺑﻳد أﻧﻪ ﺑﻌـد ذﻟـك ﺑﺳـﻧوات –وﻗـد ﻧﺷـر
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اﻟﻣﺧطــوط ﺑﻌــد  -ﻟــم ﻳــزد ﻓــﻲ ﻧــص «زﻣــن ﺻــور اﻟﻌــﺎﻟم»19ﻏﻳــر ﻣواﺻــﻠﺔ ﻧﻘــد ذاﺗوﻳــﺔ دﻟﺗــﺎي
وارﺗﺑﺎط ــﻪ اﻟﺷ ــدﻳد ﺑﺎﻟﺗﺻ ــور اﻟﻌﻠﻣ ــوي ،وﻫ ــو ﻗ ــد اﺳ ــﺗﺎء ذات اﻟﻌ ــﺎم 1936م ﻓ ــﻲ ﺑﻌ ــض دروﺳ ــﻪ
اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﺑﺷـــﻳﻠﻧﻎ ﻣــن اﻻﺑﺗــذاﻝ اﻟــذي أﺣــﺎط ﺑﻣﻔﻬــوم «رؤﻳـــﺔ اﻟﻌـــﺎﻟم» .رب اﺑﺗــذاﻝ ﻳﺳــﺗﻧﻛرﻩ

اﻟﻔﻳﻠﺳــوف ﺑــﺎزدراء ﺷــدﻳد ﻗــﺎﺋﻼ «أﻧــﻪ ﻣﻧــذ ﻫــذﻩ اﻟﻠﺣظــﺔ ﺳﺗﺻــﺑﺢ رؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﻟﻣرﺑــﻲ اﻟﺧﻧــﺎزﻳر

ﻧﻣــوذج رؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ» ،20وﻫــو ﻳﻠﻣــﺢ إﻟــﻰ ﺷــﻌﺑوﻳﺔ اﻟﻧﺎزﻳــﺔ ودﻳﻣﺎﻏوﺟﺗﻬــﺎ وﺧﻠطﻬــﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻣــد ﺑــﻳن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ورؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ،21وﻟﻛﻧــﻪ ﻻ ﻳﺷــﻳر إﻟــﻰ أن اﻻﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻧــﺎزي ﻟــذﻟك اﻟﻣﻌﻧــﻰ

إﻧﻣﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﻳﺟد ﻓﻳﻪ أﻓﺿﻝ ﺻﻠﺔ ﻟﺗﺻورات اﻟﻔـرد ﺑﺗﺻـور اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣؤﻛـدا ﻋﻠـﻰ ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗﺻـور
وﻋﺿــوﻳﺗﻪ ﻣﻣــﺎ ﻳﻳﺳــر ﻋﻣﻠﻳــﺔ اﻻﻧﺻــﻬﺎر اﻟﻣﻧﺷــودة ﻓــﻲ ﻛــﻝ ﺗﺻــور ﺟﻣــﺎﻋوي ﻗــد ﺗﺣــوﻝ إﻟــﻰ ﻧــوع

ﻣن اﻟﻛﻠﻳﺎﻧﻳﺔ .وﻟﻛن ﻫذا ﻣﻣﺎ ﻳﺧرج ﻋن ﻣﺟﺎﻝ ﻧظر ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﻝ ،ﻓﻠﻧﻌد إﻟﻰ دﻳﻠﺗﺎي.
 -1ﻣﻌﻧﻰ رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم ٕوادراك اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ

ﻛﻧﺎ ﻗد أﻟﻣﺣﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣراس اﻟﻣﻔﻬوم ﻗد ظﻬر ﻋﻧد اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﻗﺑـﻝ ﺗﻧظﻳـرﻩ ،وﻧﺣـن ﻧﺟـد

ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳــﻝ دﻳﻠﺗــﺎي ﻟﻠرؤﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ﺗﺣﻘﻘــﺎ ﻣــن ذﻟــك ﻛﻣــﺎ أﻓﺿــﻝ ﺗوﺿــﻳﺢ

ﻟﻺﺟراﺋﻳﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻓﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻟﺗﺻـورﻩ وﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ﻣﺣدودﻳﺗـﻪ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ارﺗﺑﺎطـﻪ ﺑﺗـﺎرﻳﺦ
روﺣــﺎﻧﻲ ﻣﺣــدد ﻫــو اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﺗﺣدﻳــدا ،وﻟﻌﻠــﻪ ﻟــذﻟك ﻛــﺎن ﻣﻧطﻠــق اﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻛﺗﺎﺑــﺔ ﺗــﺎرﻳﺦ

ﻋﻠوم اﻟﻔﻛر اﻟذي ﺳﺑق أن ﻗدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣدﺧﻝ وﻫو ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻳﻪ دﻳﻠﺗﺎي ﺳـﻧﺔ

1904م ﻋﻧ ــد اﻟﻌﻣ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ إﻋ ــداد طﺑﻌ ــﺔ ﺟدﻳ ــدة ﻟﻛﺗ ــﺎب 1883م إذ ﻫ ــو ﻗ ــد اﻋﺗﺑ ــر اﻧ ــﻪ ﻣ ــن
اﻟﺿروري إﺑراز ﻛﻳﻔﻳﺔ اﻧﺻﻬﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻔـﺎﻫﻳم اﻟﺗـﻲ أﻧﺗﺟﻬـﺎ اﻟروﻣـﺎن ﺣـوﻝ

اﻟﺣﻳــﺎة ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ ٕواﺑـراز ﻛﻳــف اﻧــدﻣﺟت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣــﻊ اﻷدﻳــﺎن اﻟﺳــﻣﺎوﻳﺔ اﻟﺷـرﻗﻳﺔ ﺣﺗــﻰ
ﺗﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﻗﻳﻣﺔ اﻟدﻳن ﻓﻲ ارﻛﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻋﻠوم اﻟروح ،22وﻫو ﻛﺎﻧـت ﻣـﺎ ﻗـد أﻧﺟزﺗـﻪ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣﻘـﺎﻻت
أﻧﺟ ــزت ﺿـــﻣن ﻣﺷ ــروع ﺗـــﺎرﻳﺦ اﻟـــروح اﻷﻟﻣ ــﺎﻧﻲ )اﻟـــذي ﻳﻌ ــود إﻟـــﻰ اﻟﺳـــﻧوات (1893-1891

وﻧﺷــرت ﺑــﻳن 1906-1891م ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﺗﺄرﻳﺧــﺎ ﻟﺣداﺛــﺔ اﻷورﺑﻳــﺔ .وﻟــذﻟك ﺳﻧﺷــﻳر أوﻻ إﻟــﻰ ذﻟــك

اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻋﻠــوم اﻟﻔﻛــر اﻟــذي ﻗدﻣﺗــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻣﻘــﺎﻻت اﻟﺷــﻬﻳرة ﻗﺑــﻝ أن ﻧﺗوﻗــف ﻋﻧــد ﻫــذﻩ
اﻟرؤﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﺣدﻳدا.

ﻟﻘـ ــد ﻗﺻـ ــد اﻟﻛﺗـ ــﺎب اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ــن اﻟﻣــــدﺧﻝ إﻟـ ــﻰ «ﺗﻌﻳـ ــﻳن أﺳـ ــس ﻣﻛﻳﻧـ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـ ــﺔ زﻣـ ــن اﻟﺗﺳـ ــوﻳﻎ
اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ» 23وذﻟك ﺑﻧوع ارﻛﻳوﻟوﺟﺎ اﻟﺗﺄﺳﻳس اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﻟﻠﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﻳﻝ
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اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟوﺿــﻌﻲ اﻟﺳــﺎﺋد ﻟظﻬــور اﻟﻌﻠــوم ﻓــﻲ أورﺑــﺎ واﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻧﺗــﺎج اﻻﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻣــن اﻷﺳــطورة إﻟــﻰ

اﻟﻌﻠــم أوﻻ ،وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ ﺗــداﺧﻝ اﻟﻌﻠ ـم واﻟــدﻳن واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ﺛﺎﻧﻳــﺎ )اﻟﻘﺳــم اﻷوﻝ ﻣــن اﻟﻛﺗــﺎب

اﻟﺛﺎﻧﻲ ص  .(192-159ﻗﺑﻝ أن ﻳؤرخ ﻓﻲ ﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣطـوﻻ ﻟـدور ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ اﻟﻘـداﻣﻰ

أي اﻟﻳوﻧﺎن واﻟﻬﻠﻧﺳﺗﻳﻳن ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻌﻠوم ﻋﻣوﻣﺎ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻـوص )ص .(312 -193
وﻗد ﻋﺎد إﻟﻰ ذات اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌدﻻ ﺗﻌدﻳﻼ ﻋﻣﻳﻘﺎ ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣدﻳدا ﻓـﻲ ﺑداﻳـﺔ ﻋﻣﻠـﻪ

ﺣــوﻝ «ﻧﻣــط ﺗﺻــور اﻹﻧﺳــﺎن وﺗﺣﻠﻳﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘـرﻧﻳﻳن 15و 24»16ﻫــذا ﻗﺑــﻝ أن ﻳﺗوﺻــﻝ ﺑﻌــد ذﻟــك

إﻟﻰ ﺻﻬر ذﻟك اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺻورات ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم.25

أﻣﺎ اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﻳط ﻓﻬو ﻫﻲ اﻋﺗﺑﺎر دﻳﻠﺗﺎي «اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺔ ﻟﻠﺷـﻌوب اﻷورﺑﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ»

اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺣداﺛﺔ اﻷورﺑﻳﺔ إﻧﻣﺎ ﻗد ﺑدأت ﻣﻧذ ظﻬـور اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﺗﺣدﻳـدا وﺗﺧﻠـﻲ اﻟﻧـﺎس ﻋـن
اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻧﻘﺎوﺗﻬــﺎ )أﻧظــر ﺧﺎﺻــﺔ ص  ،(319-313وﻫــو ﻳﻘــوم ﺑــذات اﻟرﺻــد

اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻻرﻛﻳوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻣﻘﺎﻣـﺎت اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ :أوﻟﻬـﺎ اﻟـدﻳﻧﻲ-اﻟﻼﻫـوﺗﻲ)ص(373-320
ﺛــم اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﻲ )ص  (406-374وآﺧرﻫــﺎ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ)ص.(432-407

وﻫو ﻣﺎ ﻋﺎد ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ أوﻻ ﻓـﻲ ﻧـص ﻣطـوﻝ ﺣـوﻝ «اﻟﻧﺳـق اﻟطﺑﻳﻌـﻲ ﻟﻌﻠـوم اﻟﻔﻛـر ﻓـﻲ اﻟﻘـرن

26»17وﺣ ــوﻝ «ﺻ ــﻼت اﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔﻛ ــر ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺑﻳ ــﺔ واﻟواﺣدﻳ ــﺔ اﻟﺣﻠوﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــرن

 ،27»17وأﺧ ـ ــرى )ﻓ ـ ــﻲ ذات ﺳ ـ ــﻧﺔ  (1893ﺣ ـ ــوﻝ «اﻟﺻ ـ ــﻼت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ـ ــﺔ ﻟﻠﺣﻠوﻟﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗطورﻳ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺳ ــﺎق اﻟﺣﻠوﻟﻳ ــﺔ اﻟﻘدﻳﻣ ــﺔ» ،28ﻟﺣﻘﺗﻬ ــﺎ د ارﺳ ــﺎت ﺣ ــوﻝ ﻟﻳﺑﻧﻳﺗ ــز 29وﻓرﻳ ــدرﻳك اﻟﻛﺑﻳ ــر واﻟﺗﻧ ــوﻳر
اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ،واﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر وﻋــﺎﻟم اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ) ،(1903-1900ﻗﺑــﻝ أن ﻳﻧﺗﻬــﻲ رﺻــد رؤﻳــﺔ

اﻟﻌــﺎﻟم واﻹﻧﺳــﺎن اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﺑــﺎﻟﺗوﻗف ﻋﻧــد «وظﻳﻔــﺔ اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻘـرﻧﻳن  16و) »17

ﺳﻧﺔ  30(1904أوﻻ وﻋﻧد ﻧﺻوص ﻫﻳﻐﻝ اﻟﺷﺎب )  (1906اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﻓﻲ ﺗﻘـدﻳر دﻳﻠﺗـﺎي ﺑـذات

اﻟﺣﻠوﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ.31

وﻳﺗوج دﻳﻠﺗﺎي اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻘﺳـم ﻏﺎﻳـﺔ ﺑﺗوﺻـﻳف ﺗﻔﻛـك اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ وﺿـرورة اﻟﺧـروج ﻣﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻟوﻋﻲ
اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ أوﻻ ) (442-433وﺑﺎﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟوﺿ ــﻌﻳﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗوﻓرﻫ ــﺎ اﻟﻌﻠ ــوم اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ دﻣ ــرت

اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـ ـﺎ اﻟﻘدﻳﻣ ــﺔ واﻟوﺳ ــﻳطﺔ ﺛﺎﻧﻳ ــﺎ )ص ،(459-443وﺑ ــﺎﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ ﺛﺎﻟﺛ ــﺎ )ص-460

.32(474
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ٕواذا ﻛﺎﻧــت ﺧﻼﺻــﺔ ارﻛﻳوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻌﻠــوم اﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣﻬﺎ اﻟﻛﺗــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﻣــدﺧﻝ إﻟــﻰ
ﻋﻠوم اﻟروح ﻫﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻣﺗﻧﺎع ﻛﻝ ﺗﺄﺳﻳس ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ ﻋﻣوﻣـﺎ ﺳـواء ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﺻـﻠﺔ
ﺑــﻳن اﻟواﻗــﻊ وﺑــﻳن اﻟﻧظــﺎم اﻟــذي ﺗﻘﺗرﺣــﻪ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘ ـﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ،أو ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻣﺷــروع اﻟﺗوﺣﻳــد اﻟــذي

ـر ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻣﺗﻧــﺎع ذﻟــك اﻟﻧظــﺎم واﻟﺗوﺣﻳــد ﺣﻛﻣــﺎ؛ ﻓــﺎن ﻫــدف
ﻳﻣﺛــﻝ ﺟــوﻫر ﻛــﻝ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ،وأﺧﻳـ ا
ﻛﺗﺎﺑﺎت 1906 – 1891م ﻛﺎن ﺑﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﺳـﺑق وارﺗﺑﺎطـﻪ ﺑﺎﻟﺣﻳـﺎة أي اﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣﺟـرد

ﻣﺟﻣوﻋﺔ رؤى ﻟﻠﻌﺎﻟم ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺗﺄﺳﻳﺳﺎ ﺟدﻳدا ﺳﺗﻘوم ﺑﻪ ﻧﺻوص ﺑداﻳﺎت اﻟﻘـرن وﺧﺎﺻـﺔ

ﻛﺗ ــﺎب ﺑﻧ ــﺎء اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ ) (1910ﻋﻠ ــﻰ ﻧﺣ ــو أﻛﺛ ــر ﺻـ ـراﻣﺔ ،وﻟﻛ ــن ﻗﺑ ــﻝ ذﻟ ــك ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻲ

اﻟﺧطوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ ﻟﻠرؤﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر دﻳﻠﺗﺎي ﻓﻲ أﺻﻝ ظﻬور ﻛـﻝ
ذﻟك «اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ»؟

وﻟﻳﺳــﻣﺢ ﻟﻧــﺎ ﺑــﺎدئ ذي ﺑــدء ﺑــﺈﻳراد ﻫــذا اﻟﺷــﺎﻫد ﻟﻔــﻳﻠﻬﻠم دﻳﻠﺗــﺎي ﻣــن ذات ﻛﺗــﺎب 1883م اﻟــذاﺋﻊ
اﻟﺻﻳت ﺣوﻝ ﻋﻠوم اﻟروح:

«إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻫـذا اﻟﺗﺣـوﻝ اﻟﺟـوﻫري اﻟﻣﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ ظﻬـور اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﺣـدﻳث ﻧﺗـﺎج ﻣﺳـﺎر ﻣﻌﻘـد ) .(...ﻓﻠﻘـد ﺷـﻬدﻧﺎ
ﻋﻧد اﻟﺷﻌوب اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗﻣﻳز ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻏﺎﻳﺔ ﻣن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗﺣررﻫﺎ ﻣﻔردة .وﻣـﺎزاﻝ
ذﻟــك اﻟﺗﻣﻳــز واﻟﺗﺣــرر ﻣﺗواﺻــﻠﻳن-وﻫــو رﺻــد أﺳﺎﺳــﻲ -ﺑــﻳن اﻷﺟﻳــﺎﻝ اﻟﺟدﻳــدة ﻟﻠﺷــﻌوب اﻷورﺑﻳــﺔ .إن اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ

اﻟروﺣﺎﻧﻳـﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷــﻌوب ﺗﺳـﺗﻧد إﻟــﻰ ﻳﻘــﻳن ﻓـردي ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،واﻟـﻰ اﺳــﺗﻘﻼﻝ اﻟﻌﻠــم ،واﻟـﻰ ﺣرﻳــﺔ اﻟﻣﺗﺧﻳﻠــﺔ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻔن ،وﻫﻲ ﺗﻌﺎرض اﻟوﺻﺎﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣـن ﻗﺑـﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ .ﻟﻘـد ﺷـﻬد ﻣﺟﻣـﻝ اﻟﺣﺿـﺎرة ﺗﺣـوﻝ
طﺎﻝ ﺗرﻛﻳﺑﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺣوﻻ ﻛﺎن درﺟﺔ أرﻗﻰ ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗطـور ﺟﻳـﻝ اﻟﺷـﻌوب اﻷورﺑﻳـﺔ اﻟﺟدﻳـد ،ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻣـن
اﻟطﺑﻳﻌﻲ اﺑﺗداء أن ﺗﻛون ﻣﻠﻛﺎت روح ﻫذﻩ اﻷﻣم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﺿوع .ﻟﻘد رﻓﻌت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺟدﻳدة ﻣـن ﻗـدر
ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻔﻛر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ إﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .إﻧﻧﺎ ﻟﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺳﺎﻧوﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻓـﻲ اﻹﺻـﻼح اﻟـدﻳﻧﻲ
ﻋﻧﺎﺻــر ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎر اﻟــذي ﻣﻛــن وﻋﻳﻧــﺎ اﻟﺣــدﻳث ﻣــن اﻟﺗرﻛــز .إﻧﻣــﺎ ﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ
وﻟــدت اﻟــوﻋﻲ اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺣــدﻳث ﺗﻌــدﻳﻼ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ :ظﻬــرت اﻟﻘــدرات اﻟﻔردﻳــﺔ واﻛﺗﺳــب اﻟﻔــرد
اﺳ ــﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟ ــذاﺗﻲ ،ردﻳﻔ ــﺎ ﻟﻬ ــذا اﻟﺗﻣﻳ ــز اﻟﻌﻠﻣ ــﻲ .وﻗ ــد ﻛﺎﻧ ــت اﻟﻣ ــدن ﻓ ــﻲ اﻟﺑداﻳ ــﺔ ﻣﺣ ــﻝ ﻫ ــذا اﻟﺗﺣ ــوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ».33

ﺑﻳن أن إﻳرادﻧﺎ ﻫذا اﻟﺷﺎﻫد  -ﻋﻠﻰ طوﻟﻪ -ﻳﺳوﻏﻪ أﻧﻪ ﻳﻠﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻛﺛف وﻧـﺎدر ﺗﺻـور
دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻟﻠﺣداﺛ ــﺔ اﻷورﺑﻳ ــﺔ ﺣﻘﺑ ــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ وﻗﻳﻣ ــﺔ ﻧظرﻳ ــﺔ وروﺣﺎﻧﻳ ــﺔ ،وأﻧﻧ ــﺎ ﻟﻧﺟ ــد ﻓ ــﻲ ﻧﺻ ــوص

1906-1891م ﺑﻠــورة ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ﻟﻬــذا اﻟــﻧص اﻟﺑﻳــﺎن ،ﻛﻣــﺎ اﻟﻣﺣﻧــﺎ إﻟــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﻗﺑــﻝ ،وأﺧﻳ ـ ار ﻓﻘــد
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أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻘﻳﻘﺎت دﻳﻠﺗﺎي ﺣوﻝ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻛـر إﻟـﻰ

ﺣــد أﻧﻧــﺎ ﻻ ﻧــرى ﺿــرورة اﻻﺳﺗﻔﺎﺿــﺔ ﻓــﻲ ﻋــرض ﺗﻔﺎﺻــﻳﻝ ﺗﺣﻠﻳﻼﺗــﻪ واﻻﻛﺗﻔــﺎء ﺑﺗﻘــدﻳم اﻟﺧطــوط

اﻟﻌرﻳﺿﺔ ذات اﻟﺟدوى ﻓﻲ ﺗﺑﻳن ﻣﻌﻧﻰ «رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم».

وﻳﻣﻛن أن ﻧﻠﺧص اﻟﻘﻳم اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﺛﺎوﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ اﻟﻧظرﻳـﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ :اﻟﺗﺄﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ

ﻛﻠﻳــﺔ اﻟظــﺎﻫرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ،وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻟﻛــﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ وﻓــﻲ وﺣدﺗــﻪ وﺗ ـراﺑط ﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ ﻻ

ﻟﻌﻧﺻــر واﺣــد ﻣــن ﻋﻧﺎﺻ ـرﻩ ﻓﻧــﺎ ﻛــﺎن أو دﻳــن أو ﺣﺗــﻰ ﻓﻠﺳــﻔﺔ ،واﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺗﻬــﺎ وﻋﻠــﻰ
ﻛون ﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻧظرﻳﺔ ﻣﻌﻘدة .وﻗد ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أ( رﺻــد ظﻬــور ﺻــورة ﺟدﻳــدة ﻟﻺﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻘـرﻧﻳﻳن اﻟﺧــﺎﻣس ﻋﺷــر واﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر )-1891

 ،(1892وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺛرﺑوﻟوﺟﻳﺎ ﺟدﻳـدة ) :(1904ﻓﺑﻌـد ﻫﻳﻣﻧـﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ اﻟﻌﺻـور اﻟوﺳـطﻰ اﻟﺗـﻲ
ﺗﻘوﻣ ــت ﺑﺎﻧﺻ ــﻬﺎر اﻟﻌﻧﺻ ــر اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻲ واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘ ــﺎ اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻳﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳ ــﺔ واﻹرادﻳ ــﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳ ــﺔ

واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﺣﻘوﻗﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺟﺎءت اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺑﺗﺻور ﺟدﻳد ﻟﻠوﺟود وﻟﻺﻧﺳﺎن طـورﻩ اﻻﻳطـﺎﻟﻲ

ﺑﻳﺗ ـرارك ﻓﻧﻳــﺎ وأﺧﻼﻗﻳــﺎ ،واﻻﻳطــﺎﻟﻲ ﻣﻳﻛﻳــﺎﻓﻠﻲ ﺳﻳﺎﺳــﻳﺎ واﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻣوﻧﺗــﺎﻧﻲ اﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳــﺎ ﻣﺳــﺗﻌﻳدﻳن

اﻟﻌﻧﺻر اﻟروﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑطـرق ﻣﻌﻘـدة ﻣـن اﻟﺗﻣﻠـك واﻟﻧﻘـد واﻟﺗﺣوﻳـﻝ اﻟﻌﻣﻳـق .أﻣـﺎ

اﻟﻌﻧﺻ ــر اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻓﻘ ــد ﺗ ــوﻟﻰ أﻣـ ـرﻩ أﺧﻼﻗﻳ ــﺎ ودﻳﻧﻳ ــﺎ اﻟﻬوﻟﻧ ــدي اﻳ ارﺳ ــﻣوس ﻣ ــن ﺟﻬ ــﺔ اﻟﻌ ــودة إﻟ ــﻰ

ﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ أوﻟــﻰ ﻛوﻧﻳــﺔ وﺑﺳــﻳطﺔ وأﺧﻼﻗﻳــﺔ ﺿــدا ﻋـن اﻟﻛوﻧﻳــﺔ اﻟﻣزﻋوﻣــﺔ ﻟﻠﻛﻧﻳﺳــﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳــﺔ وﻋــن
دﻳﻧﻬــﺎ اﻟطﻘوﺳــﻲ اﻟﻣﻌﻘــد ،اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻟــوﺛر واﻟﺳوﻳﺳــري زﻓﻳﻧﻐﻠــﻲ دﻳﻧﻳــﺎ وﻻﻫوﺗﻳــﺎ وﻋﻣﻠﻳــﺎ .وﻳﻌﺗﺑــر
دﻳﻠﺗــﺎي أن أرﻗــﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻝ إﻟﻳــﻪ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺳــر ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺗﻔﻛﻳــك ﻫﻳﻣﻧــﺔ اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ

اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻬوﻟﻧـدي ﺳﻳﺑﺳـﺗﻳﺎن ﻓ ارﻧـك ﻣـن ﺑﻠـورة ﻟﻣﻧظوﻣـﺔ ﻋﻘدﻳـﺔ ﻗواﻣﻬـﺎ ﻋﻘﻼﻧﻳـﺔ

ﻻﻫوﺗﻳ ــﺔ وﺻ ــﻠت إﻟ ــﻰ ﺣ ــد اﻗﺗـ ـراح ﻻﻫ ــوت ﺗ ــﺄﻣﻠﻲ ﻳﻌ ــﺎرض ﻻﻫ ــوت أﻟﺑ ــرت اﻷﻛﺑ ــر وﺗوﻣ ــﺎس

اﻷﻛوﻳﻧﻲ وﻗﺑﻠﻬﻣﺎ أﻏﺳطﻳﻧوس اﻹﻓرﻳﻘﻲ.

وﻗــد ﻧــﺗﺞ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺧــﺎص ﺑﺗﺻــور اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم وﺑﺗﺻــور اﻟــرب ذاﺗــﻪ ﺑــروز

اﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳـ ــﺎ ﻋﺎﻣـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﻟﻘــ ـرﻧﻳن اﻟﺳـ ــﺎدس ﻋﺷ ـ ــر واﻟﺳـ ــﺎﺑﻊ ﻋﺷ ـ ــر ﺗواﺻـ ــﻝ ﺑﻌـ ــض ﻋﻧﺎﺻـ ــر

اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳــﺎ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ واﻟوﺳــﻳطﺔ وﺗﻘطــﻊ ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻵﺧــر .وﻗــد ﻛــﺎن ذﻟــك ﻣــن ﻧﺗــﺎج ﻣﻔﻛـرﻳن

ﻓﻲ اﻷﺧﻼق واﻟﺳﻠوك ﻣﺛﻝ اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ ﻓﻳﻔﺎس أو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎردان أو اﻹﻳطﺎﻟﻲ ﺗﻳﻠﻳزو ،ﺧذا زﻳـﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷدﺑﺎء واﻟرﺳﺎﻣﻳن واﻟﺷﻌراء .وﻗد ﻛﺎن ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗراث اﻟرواﻗﻲ دور ﺣﺎﺳم ﺣﺳب
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دﻳﻠﺗــﺎي ﻷﻧــﻪ ﻣﻛــن ﻣــن ﺻــﻳﺎﻏﺔ ﻟﻐــﺔ ﺟدﻳــدة وﻣــن ﺗﻐﻳﻳــر ﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻘــﻳم ،وﻛــﺎن اﻟــدور اﻷﻛﺑــر

ﻟﻔﻳﻠوﻟوﺟﻳﻲ ﻫوﻟﻧدة وﺣﻘوﻗﻳﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻳوﺳـت ﻟﻳـﺑس ،إذ ﺻـﺎﻏوا اﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳـﺎ ﻋﻣﻠﻳـﺔ
ﻣﺗﺟددة ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،وﻫﻲ ذات اﻟﻧزﻋﺔ اﻟرواﻗﻳﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗظﻬر ﻓـﻲ أﻧﺳـﺎق

ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ وﺧﺎﺻﺔ دﻳﻛﺎرت وﻫوﺑز واﺳﺑﻳﻧو از وﻟﻳﺑﻧﻳﺗز اﻟذﻳن أﻋـﺎدوا ﺻـﻳﺎﻏﺔ اﻷﺧـﻼق

اﻟرواﻗﻳــﺔ اﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻣﻌطﻳــﺎت اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ اﻟﺟدﻳــدة واﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳــﺔ ﻟﻠطﺑﻳﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ
ﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻟﻣﺳــﻣﺎة ﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻹرادة واﻟﺗــﻲ ﻣﺛﻠﻬــﺎ دﻳﻛــﺎرت

ﻣﺳﺗﻌﻳدا ﺑﻌض اﻟﻘداﻣﻰ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧظرﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻧﻔس ،وﺧﺻﻣﻬﺎ اﻟرؤﻳـﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺎﻧﻳـﺔ –
ﺳﻠف اﻟوﺿﻌﻳﺔ -اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ زﻣﻧﺋذ ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز اﻟذي أوﻻﻩ دﻳﻠﺗـﺎي اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺑﻳـ ار ،زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﺳﻳﺳﻣﻳﻪ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻛـﻝ ﻣـن اﺳـﺑﻳﻧو از اﻟﺣﺎﺿـر

ﻓﻲ أﻏﻠب ﻫذا اﻟﻣﻘﺎﻻت ،وﻟﻳﺑﻧﻳﺗـز رﻏـم اﻟﻔـروق ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ .ﻟﻘـد ﻛﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻻﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻳـﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ

واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻻﻗﺗدارﻳﺔ ﻓﻲ أﺻﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷورﺑﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ وﺳﺗﻛون أﺳﺎس اﻧﺗﺻﺎرﻳﺔ ﻋﺻر
اﻟﺗﻧور اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ واﻻﺑﺳـﺗﻣوﻟوﺟﻳﺔ ﻛﻣـﺎ ﺗﺑـﻳن ﻧﺻـوص أﺧـرى ﻟـدﻳﻠﺗﺎي ﺣـوﻝ ﻋﺻـر ﻓرﻳـدرش اﻟﺛـﺎﻧﻲ

وﺣوﻝ اﻟﺗﻧوﻳر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﻰ ذﻟك أﻋﻼﻩ.

ب( ﺑﻳــد أن دﻳﻠﺗــﺎي ﻗــد ﻗــﺎم ﺑــﺈﺑراز ﻛﻳــف ﺗﻛــون «اﻟﻧﺳــق اﻟطﺑﻳﻌــﻲ ﻟﻌﻠــوم اﻟﻔﻛــر» أي ﺗرﺷــﻳد ﺗﻠــك
اﻟﻌﻠــوم ٕواﺿــﻔﺎء اﻟﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ) (1893-1892ﺑﺎﻋﺗﻣــﺎد أﻣﺷــﺎج ﻣــن اﻷﻓﻛــﺎر اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ

أﻧﺗﺟﻬـﺎ اﻟﻘــرن اﻟﺟدﻳــد وﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠــم اﻟطﺑﻳﻌـﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺣدث وﻣــن اﺳــﺗﻌﺎدة اﻟرواﻗﻳــﺔ اﻻﻧﺳــﺎﻧوﻳﺔ

اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﺗﻣﻬﻳدا ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر .وﻧﺣن ﻧﺗﺑﻳن ﻫﻧﺎ أن ﻓﻳﻠﺳوﻓﻧﺎ ﻗـد أﺻـﺑﺢ ﺣـﺎد

اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻋﻧﺻر اﻟدﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻓـﻲ ﺗطـور رؤى اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﻣوﻣـﺎ واﻟرؤﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ إﻟـﻰ ﺣـد

اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻠـك اﻟدﻳﺎﻧـﺔ ﻧـواة ﺗﻛوﻳﻧﻳـﺔ ﻟﻠرؤﻳـﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ اﻟوﺳـﻳط ﻛﻣـﺎ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ،وﻟﻠﺣﺿـﺎرة

اﻷورﺑﻳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ .وﻗد ﻗﺎم ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ذﻟك ﺑرﺻد اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ طﺎﻟت اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺑﻔﻌﻝ
اﻹﺻ ــﻼح اﻟ ــدﻳﻧﻲ وﺗ ــﻼﻩ ﻣ ــن ﺗﺣ ــوﻳر ﻋﻣﻳـ ـق ﻟﻣﻌﻧ ــﻰ اﻟﺗ ــدﻳن ،وﻛﻳ ــف ظﻬ ــرت ﻣﻌ ــﺎرف ﺟدﻳ ــدة

وﻣﻧظوﻣـﺎت ﻻﻫوﺗﻳــﺔ ﻣﺳــﺗﺣدﺛﺔ زﻳـﺎدة ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة ﺗﻧظـﻳم اﻟﻬرﻣوﻧطﻳﻘــﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳــﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﺣــﺎء ﻋــدة
اﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﻘــد اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﺑﺣــث اﻟﻔﻳﻠوﻟــوﺟﻲ ،ﻣﻣــﺎ ﻓﻛــك ﺻــﻳﻎ اﻟﻌﻘﺎﺋــد اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ

اﻟﺳﺎﺋدة وﻣﻛـن ﻣـن اﻟﺑـدء ﺑـﺎﻗﺗراح ﺻـﻳﻎ ﺟدﻳـدة .وﻗـد ﻛـﺎن ذﻟـك اﻟﻌﻣـﻝ ﻳﻬـم أورﺑـﺎ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـﺎ ﻫوﻟﻧـدة

واﻧﻛﻠﺗ ـ ار وأﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ واﻳطﺎﻟﻳــﺎ وﺳوﻳﺳ ـ ار .وﻗــد ﻧــﺗﺞ ﻋــن ذﻟــك ﻧﺷــوء روﺣﺎﻧﻳــﺎت ﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻣﺗﻧــﺎﺣرة ﻗﺑــﻝ
ﺗﺻــﺑﺢ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﺑﻔﻌــﻝ اﻟﻘﺑــوﻝ ﺑﻣﺑــدأ اﻟﺗﺳــﺎﻣﺢ اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟــذي ﺑــدأ ﻳﺷــق طرﻳﻘــﻪ ﻣﻧــذ
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ﺑداﻳﺎت اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎدس ﻋﺷـر ،ﻧﻌﻧـﻲ اﻟروﺣﺎﻧﻳـﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ واﻟروﺣﺎﻧﻳـﺎت اﻟﺑروﺗﺳـﺗﺎﻧﺗﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ

ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳﻧﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﻣﺛﻠﻬــﺎ اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻣﻳﻼﻧﺧﺗــون واﻟﺳوﺳــﻳرﻳﺎن زﻳﻔﻧﻐﻠــﻲ وﻛﺎﻟﻔــﺎن زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻟــوﺛر

وﻋﻠﻰ ﻛﻬﻧﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳـﺔ ﻣﺛـﻝ ﺑﻳﻼرﻣـﺎن ،ﻛﻣـﺎ ﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﻧظـﺎم اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺳﻳﺎﺳـﻲ

ورؤﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻟﻺﻧﺳﺎن.

ت( وﻗد ﻗﺎم دﻳﻠﺗﺎي ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎج ﻛﻳف ﺿﺎﻳف أ( وب( ظﻬور ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔﻛـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺻـرﻳﺢ

ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﻛﺑﺎر ﻣﻔﻛـري اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر وﻣﻔﻛرﻳـﻪ ،رب اﺳـﺗﻘﻼﻝ ﻟﻠﻔﻛـر ﻗـد ﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟـدﻓﺎع
ﻋــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ )أي اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻌﻘــﻝ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ( اﻟﻧظــري ﻣﻧﻬــﺎ واﻷﺧﻼﻗــﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ

واﻟﺣﻘـ ــوﻗﻲ ﻣـ ــن ﻗﺑـ ــﻝ ﻣﻔﻛ ـ ـرﻳن أﺣ ـ ـرار ﻣﺛـ ــﻝ اﻻﻧﻘﻳ ـ ـزﻳﻳن ﻫرﺑـ ــرت ﺷـ ــﻳرﺑري وﻓرﻧﺳـ ــﻳس ﺑﻳﻛـ ــون،

واﻟﻔرﻧﺳــﻳﻳن ﺷــﺎرون وﺑــودان ،واﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺗﺳــﻳوس ،واﻟﻬوﻟﻧــدي ﻏروﺷــﻳس ،ﻣــن ﺟﻬــﺔ ،وﻣــن ﺟﻬــﺔ
أﺧ ــرى ﺑ ــﺎﻗﺗراح اﻟﻣﻌﻘوﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗرﻛﻳﺑ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﻛﻣ ــﺎ ﻋﻧ ــد دﻳﻛ ــﺎرت وﻫ ــوﺑز واﺳ ــﺑﻳﻧو از ،واﻟﺗ ــﻲ ﻗ ــد
ﺗﻌﺎﺿدﻫﺎ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ اﻟواﺣدﻳﺔ اﻟﺣﻠوﻟﻳﺔ ) (1893ﻛﻣﺎ ﻋﻧد اﺳﺑﻳﻧو از وﻫوﺑز.

ث( وﻗد ﻛﺎن دﻳﻠﺗﺎي ﻣن أواﺋﻝ اﻟذﻳن أﻋﺎدوا اﻻﻋﺗﺑـﺎر إﻟـﻰ دور اﻟﺣﻠوﻟﻳـﺔ اﻟﻘدﻳﻣـﺔ رواﻗﻳـﺔ ﻛﺎﻧـت

أم ذرﻳﺔ ﺑﺎﻹﻟﺣﺎح ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻛون اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﻳث ﻣن ﺧـﻼﻝ ﺗﺗﺑـﻊ ﺣﺿـور أﻓﻛـﺎر اﻟرواﻗﻳـﺔ
وﻟــوﻛرﻳﺗس ﻋﻧــد اﻟﻣﺣــدﺛﻳن ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ إﻧﺻــﺎف ﺟورداﻧــو ﺑروﻧــو ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ

ﻗﻳﻣﺔ واﺣدﻳﺗﻪ اﻟﺣﻠوﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻛون رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ) ،(1900إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻷﻛﻳـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﻳـﺔ

ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻫوﺑز اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻏﺑن ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ،ﻓـﻲ دﻋـم اﻟرؤﻳـﺔ ﺗﻠـك ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻟﻣﺎدﻳـﺔ

اﻟﺣدﻳﺛ ــﺔ أي اﻟﺗﺟدﻳ ــد اﻟﺣ ــدﻳث ﻟﻠرؤﻳ ــﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺎﻧﻳ ــﺔ اﻟ ــذي ﺳ ــﻳﻣﻬد ﻻﺣﻘ ــﺎ ﻟظﻬ ــور اﻟوﺿ ــﻌﻳﺔ ﻣ ــﻊ
داﻟﻣﺑﻳر وﻛوﻧت .أﺧﻳـ ار ﻓﻘـد ﺑـﻳن دﻳﻠﺗـﺎي أن اﻟﻣﺛﺎﻟﻳـﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳـﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺷـﻳﻠﻧﻎ ﻧـﺎﻓض اﻟﻐﺑـﺎر

اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻋــن ﺷــﻳﻠﻧﻎ وﻫﻳﻐــﻝ اﻟﺷــﺎب ) (1906ﻗــد واﺻــﻠت اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﺑﺎﻟــدﻓﺎع ﻋــن
ﺣﻠوﻟﻳــﺔ روﺣﺎﻧﻳــﺔ ﻫــﻲ ﻟﺑــوس آﺧــر ﻟﻠﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣوﺿــوﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ ﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــدﻣﻬﺎ
دﻳﻛﺎرت ) (347-338وواﺻﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧط.

ﻟﻘــد ﺗﺗﺑﻌﻧــﺎ ﺗوﺻــﻳف دﻳﻠﺗــﺎي ﻟﻣﻔﻬــوم رؤﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﺿــﻣن ﻛﺗﺎﺑﺗــﻪ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ دوﻧﻣــﺎ ﺗﺄﺳــﻳس ﻧظــري،

وﻗــد ﻳﺑــدو دﻳﻠﺗــﺎي ﺗﺑﺟﻳﻠﻳــﺎ ﻟﻠرؤﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ،وﻟﻛــن اﻵﻣــر ﻏﻳــر ذﻟــك ﻵن ﻛــﻝ ذﻟــك اﻟﺗــﺎرﻳﺦ
إﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣﻧـﻪ إﺟـﻼء ﻛﻳـف ﺣﺻـﻝ اﻗﺗـراح ﻋﻠـوم ﻓﻛـر ﻋﻠـﻰ ﻏـرار ﻋﻠـوم اﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ

ﻓـﻲ اﻟﻘــرون اﻟﺳـﺎدس ﻋﺷــر واﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷــر واﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷــر ،ﻓﻛـﺎن ﻓﺷــﻼ اﺑﺳـﺗﻣوﻟوﺟﻳﺎ ﻛﺑﻳـ ار «رﻏــم
10

11

ﻛــﻝ اﻟﺟﻬــد اﻟﻣﺑــذوﻝ» .وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺗطﻠــب اﻟﻌــودة –وان ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ ﻣﺟــرد اﻹﺷــﺎرة -إﻟــﻰ ﺗﺣﻠﻳــﻝ

ﺗﺻــورﻩ «ﻟﻠروﺣــﺎﻧﻲ» ذاﺗــﻪ وﻟﺷــروط ﺑﻧــﺎء ﻣﻌرﻓــﺔ ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻛﺗــﺎب اﻷوﻝ ﻣــن اﻟﻣــدﺧﻝ )،(1883

ٕواﻟﻰ ﻣﻔﻬوم «اﻟﻣوﺿـﻌﺔ» ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب ﺑﻧـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ) ،(1910ﻗﺑـﻝ ﻓﺣـص ﻣﻌﻧـﻰ ﻣﺛـﻝ
اﻟﻘوﻝ ﻟدﻳﻠﺗﺎي« :إن اﻟﻣﻳﻝ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﺗﺻور ﻋن اﻟﺣﻳﺎة واﻟﻌﺎﻟم ﻳرﺑط اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺑﺎﻟدﻳن واﻟﻔن».34
 -2ﺻﻼت اﻟدﻳن واﻟﻔن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻧد دﻳﻠﺗﺎي
ﻟﻘ ــد اﺳ ــﺗﻧد دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗ ــﻪ -اﻟﻧظرﻳ ــﺔ ﻛﻣ ــﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ -إﻟ ــﻰ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻷﺑﺣ ــﺎث اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳ ــﺔ

واﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌﻠﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺎت اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر ﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺻــﻠﺔ اﻟﺣﻳــﺎة

ﺑﺿروب ﺗﺻور اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓردﻳﺎ وﺟﻣﺎﻋﻳﺎ ﻗﺻد ﺗﺣدﻳـد رؤﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم ﻋﻣوﻣـﺎ)أ( ،ﺛـم ﺗﻔﺻـﻳﻠﻬﺎ ﺑﻧﻳوﻳـﺎ

ﻓﻲ اﻟدﻳن واﻟﻔن /اﻟﺷـﻌر واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺣواﺿـن ﺗﺻـوراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟم)ب( وﺟردﻫـﺎ
ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣواﺿن ﺗﺻوراﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم)ت(.

إن ﻧظـ ـرة إﻟ ــﻰ ﺗﺻ ــدﻳر اﻟﻣـــدﺧﻝ ﺗﺑ ــﻳن أن دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻛ ــﺎن ﻗ ــد أﻋﻠ ــن أن ﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﻣﺻ ــﻧف إﻧﻣ ــﺎ

ﺳﻳﺗﺿﻣن ﻛﺗﺑﺎ أرﺑﻌﺔ ،أوﻟﻬﺎ اﺑﺳﺗﻣﻠوﺟﻲ وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ «ﻣﻧطق ﺟدﻳـد» ﻟﻠﻌﻠـوم اﻟروﺣﺎﻧﻳـﺔ ،ﻳﺗﻌﻠـق

ﺑــﺎﻟﻌﻠوم اﻟﻔرﻋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣوﺿــوﻋﻬﺎ «اﻟروﺣــﺎﻧﻲ» ،35وذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻧﺳــﻘﻲ ﻳﺗ ـراوح ﺑــﻳن ﻣﺑــﺎدئ
اﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ ﻟﻠﻌﻠــوم اﻟــذي ﻳــذﻛر ﺑﺎﻟﺗﺻــﻧﻳف اﻟﻛــوﻧﺗﻲ )اﻟﻔﺻــوﻝ  (5-1وﺑــﻳن اﻟﺗﺄﻛﻳــد

ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳــﺔ اﻷﺻــﻠﻳﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻌﻠــوم وﺻــﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ )اﻟﻔﺻــوﻝ  (12-6وﺑــﻳن اﻟﺳــﻌﻲ إﻟــﻰ
ﺗﺄﺳﻳﺳ ــﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻠ ــم اﻟ ــﻧﻔس )اﻟﻔﺻ ــﻝ  (13وﺑ ــﻳن اﻟﺳ ــﺟﺎﻝ ﺿ ــد ﻋﻠﻣﻳ ــﺔ «ﻓﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ وﻋﻠ ــم

اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﺣد اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ «ﻋﻠوﻣﺎ زاﺋﻔﺔ» )اﻟﻔﺻـوﻝ  ،(17-14واﻟﻣﻧﺎﻓﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﺗﻧﻣﻳـﺔ

اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ودﻋﻣﻬﺎ )اﻟﻔﺻوﻝ .(19 – 18

ﻟﻘــد ﻛــﺎن دﻳﻠﺗــﺎي ﻗــد ﻗــدم ﻣﻧــذ ﻛﺗــﺎب 1883م اﻷﺳــﺎس اﻻﺑﺳــﺗﻣوﻟوﺟﻲ ﻟﻛــﻝ ﺗﻔﻛﻳ ـرﻩ اﻟﻧظــري ﻓــﻲ

اﺳــﺗﺣداث ﻋﺑــﺎرة ﻋﻠــوم اﻟروح/اﻟﻔﻛر/اﻟﻣﻌﻧــﻰ )اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﺗرﺟﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻔــظ اﻧﻛﻠﻳــزي

اﺳــﺗﻌﻣﻠﻪ ﺟــون ﺳــﺗوﻳرات ﻣــﻝ ﺑﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﻠــوم اﻷﺧﻼﻗﻳــﺔ( اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻳر ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ إﻟــﻰ اﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳــﺎ
ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗﺗﺿــﻣن ﻧوﻋــﺎ ﻣـن اﻟﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻟﻸﻓـراد ﺗﺳــﺗﻧد إﻟﻳﻬــﺎ ﻻﺋﺣــﺔ ﻟﻠﺗطــور اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ

ﻟﻠﻧظرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻳﺎة واﻟﻌﺎﻟم».
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ٕوان اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻷوﻝ إﻧﻣﺎ ﺗـﺗﻠﺧص ﻓـﻲ ﻛـون دﻟﺗـﺎي ﻗـد ﻋﻣـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـوﻳﻎ وﺟـود
اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺄﺳﻳﺳــﻬﺎ-ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌﻠــوم -ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣوﺿــوع «ﻋﻠــوم اﻟــروح»
واﻟدﻓﺎع ﻫن ﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،اﻟﺗﻲ وﺟد ﻟﻬﺎ ﺿـﺎﻣﻧﺎ اﺑﺳـﺗوﻣوﻟوﺟﻳﺎ ﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس
ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻛوﻧــﻪ ﻳﻣﻛــن ﻣــن إدراك ﺻــﻼت واﻗﻌــﺎت اﻟــوﻋﻲ ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﺑــﺑﻌض ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻣــن ﺑﻧــﺎء

اﻟﻛﻠﻳﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ،وﺑﻔﺻـﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺻـﺎرم ﻋـن ﻋﻠـوم اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺔ،
وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ اﻻﻧﻔﺻــﺎﻝ ﻋــن ﻛــﻝ طﺑﻳﻌﺎﻧﻳــﺔ وﺿــﻌﻳﺔ ﺗﺳــﻌﻰ ﻣﻧــذ ﻫــوﺑز إﻟــﻰ ﻛوﻧــت وﻣــﻝ إﻟــﻰ

إﻟﺣــﺎق اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ وﻳﻧﻔــﻲ ﻋــن اﻟظـواﻫر اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﺗﺣدﻳــدا ﻛــﻝ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻳﺔ،

وﻟﻛــن ذﻟــك ﻻ ﻳﻌﻧــﻲ ﻗﺑــوﻝ دﻳﻠﺗــﺎي ﺑﺎﻟﺗﺻــور اﻟﺗرﻧﺳــﻧدﻧﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛــﺎﻧطﻲ اﻟــذي ﻳﻔﺻــﻝ اﻟوﺟــود ﺗﻣﺎﻣــﺎ

ﻋن اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻳرﻓض ﻛﻝ ﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳﺔ ،وﻳﻧﻔﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠوم ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ.

وﻳﻌﺗﺑــر دﻳﻠﺗــﺎي أن اﻟﻌﻠــوم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت «ﺑﺳــﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ اﻷﻓ ـراد» وﺑـ ـ«ﻣ ارﻛــز

اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ» .وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠــﻰ أن اﻷﻓـراد ﻫــم ﻣــن ﻳﺣــرك «اﻷﻧﺳــﺎق» ،ﺳـواء «اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ» ﻣﻧﻬــﺎ
ﻣﺛﻝ اﻟﻔن واﻟﻌﻠم ،أو اﻟﺧﺎﺻﺔ «ﺑﺗﻧظﻳم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ» ﻣﺛﻝ اﻟﻠﻐﺔ واﻟدﻳن واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟدوﻟﺔ...إﻟﺦ :وﻫـو

ا
ﻣــﺎ ﻳﺳــوغ ﻗﻳﻣــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ
اﻟﺑﻳوﻏرﻓﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﺎت دﻳﻠﺗــﺎي ﻓﻘــد ﻛﺗــب ﺑﻳوﻏراﻓﻳــﺎ ﺷــﻼﻳرﻣﺎﺧر 36أوﻻ

وﻟﻳﺑﻧﺗ ــز وﻫﻳﻐ ــﻝ وﻓرﻳ ــدرﻳك اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ وﻏﻳ ــرﻫم ﻣ ــن ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ ،واﻟﺗﺄﻛﻳ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗـ ـراﺑط ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺳ ــﺗوﻳﻳن

اﻟﻣﻌﻧﻳ ــﻳن ﻣ ــن ﻧﺎﺣﻳ ــﺔ ﺛﺎﻧﻳ ــﺔ .وﻫ ــذا ﻣ ــﺎ اﺳ ــﺗﻠزم اﺑﺳ ــﺗﻣوﻟوﺟﻳﺎ ﻫﻼﻣﻳ ــﺔ وﻓرداﻧﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ذات اﻟوﻗ ــت

وﻫرﻣوﻧطﻳﻘﺎ ﻫﻣـﺎ ﻗـوام ﻧظرﻳـﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳـر ،ﺟﻣـﺎع اﻟدﻻﻟـﺔ واﻟﻔﻬـم واﻟﻣﻌﻧـﻰ ﻛﻣـﺎ ﺑـﻳن ذﻟـك ﻛﺗـﺎب ﺑﻧـﺎء
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ،وﻫﻲ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﻳد «رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم».

)أ( ﻳﻧطﻠــق ﻛــﻝ ﻓﻛــر دﻳﻠﺗــﺎي ﻣــن ﻣﺑــدأ أﺳﺎﺳــﻲ ﻳﻌﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﺗﺄﺳﻳﺳــﻲ ﻛﻣـﺎ ﻳﻠــﻲ« :إﻧﻣــﺎ

ﺗﺛوي اﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﺟذر ﻛﻝ ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم» 37وﻫو ﻣﺑدأ ﺗﺎرﻳﺧﻲ واﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻲ ﻳﺟد ﺗﺑرﻳـرﻩ ﻓـﻲ

اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﺳﻠوك اﻷﻓراد ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻔﻌﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳر ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻔﺳـرﻩ دﻳﻠﺗـﺎي
ﻣﻧطﻘﻳﺎ وﻧﻔﺳﻳﺎ ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻣن أن اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ اﻹﺣﺎطـﺔ ﺑﺎﻟوﺳـط اﻟـذي ﻳﺣـدد ﺗﻘـدم ﻣﻌرﻓﺗﻧـﺎ أﻳﺿـﺎ
زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﺗﺑﻠــور ﺗﺻــورﻧﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ درﺟﺗﻬــﺎ اﻟــدﻧﻳﺎ .وﺗﻠــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ أي

اﻟﻧظر ،درﺟﺔ أﻛﺛر رﻗﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،وﺗﺗﺿـﻣن اﻟﻣﺛـﻝ اﻟﻌﻠﻳـﺎ واﻟﺧﻳـر اﻷﺳـﻣﻰ واﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺳـﺎﻣﻳﺔ،
زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻔﻧــﻲ واﻷﻓﻛــﺎر اﻟدﻳﻧﻳــﺔ ،واﻟﺳــﻠوك اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ .38وﺗﺗﺣــد اﻟــدرﺟﺗﺎن ﻓـﻲ وظﻳﻔــﺔ

واﺣدة ﻫﻲ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻌﺎﻟم وﺗﻘدﻳم أﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺗرﺿﻧﺎ ﻣن أﻟﻐﺎز وﻣـﺎ ﻧواﺟـﻪ ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺎت.
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وﻳﻧــﺗﺞ ﻋــن ذﻟــك ﺗﻌــدد ﻫــذﻩ اﻟﺗﺻــورات واﺧﺗﻼﻓﻬــﺎ ،ﻓﻬــﻲ ﺟﻣﻳﻌﻬــﺎ ﻧﺗــﺎج «ﺗﻧــوع اﻟﺣﻳــﺎة وﺗﻌﺎﻗــب

اﻟﺣﻘــب وﺗﻐﻳــر اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ وﻋﺑﻘرﻳــﺎت اﻷﻣــم واﻷﻓـراد» ،39أي ﻧﺗــﺎج اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌــﺎم
ﻛﻣﺎ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺗﺻورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻓـﻲ اﻷﻏﻠـب ﺻـﻠﺔ «ﻧـزاع» ،ﻳﻛـون ﻣوﺿـوع اﻧﺗﻘـﺎء

ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻳﻧظﻣﻬـﺎ وﻻ ﻳﻘﺿـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض أطراﻓﻬـﺎ إﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى طوﻳـﻝ ،ﻓـﻲ ﺣـﻳن ﺗﺗﻌـدﻝ اﻟﺑﻘﻳـﺔ

وﺗﺗﻛﻳف ﺑﺄن ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﺟدﻳدة.

ﻓﻔــﻲ ﺑــدء اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻳﻛــون اﻟــوﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻳــﺎة اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻣﻌﺎﻳﻧــﺔ ﻣﻣﺎﻧﻌــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻟﺳــﻠوﻛﻧﺎ
وﺳــﻌﻳﻧﺎ ﻟﻐﻠﺑــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻣﺎﻧﻌــﺔ ﻏﻠﺑــﺔ داﺋﻣــﺔ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﻧــﺗﺞ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﺎﻟﺣﻳــﺎة ﻗواﻣﻬــﺎ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ

واﻟﺣدس واﻟﺻدﻓﺔ ،ﺗﻛﺎﺑد أﻓﻘﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﻫو اﻟﻣوت اﻟذي ﻳﻧـﺗﺞ ﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻧﺿـﻌﻪ «ﻣـن ﻣﻌﻧـﻰ ودﻻﻟـﺔ

ﻟﻠﺣﻳﺎة».40

و إﻧﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﻛــﻝ ذﻟــك اﻟﺑﺣــث واﻟﺟﻬــد ﺑﻐــرض رﺋــﻳس ﻫــو «ﻓــك» ﻟﻐــز أوﺣــد ﻳﺗﻌﻠــق ﺑــدراﻣﺎ

أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻧﻌﻧــﻲ «ﻟﻐــز اﻟﺣﻳــﺎة» :ﻣرﻛــز ﻛــﻝ اﻷﻟﻐــﺎز ،ﻓﺎﻹﻧﺳــﺎن اﻟــذي ﻗــد ﺧﺑــر اﻟﺗﻛــﺎﺛر واﻟــوﻻدة

وﻳﻌرف اﻟﻣوت وﻳﻌﺟز ﻣﻊ ذﻟك ﻋن ﻓﻬﻣﻪ» ،41ﺗﺳـﺗوي ﻓـﻲ ذﻟـك ﺟﻬـود اﻷدﻳـﺎن واﻷﺳـﺎطﻳر ﻛﻣـﺎ
اﻷﻧظﻣـ ــﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـ ــﺔ :ﺑروﻣﺛﻳـ ــوس ﻛﻣـ ــﺎ رﺳـ ــﻣﻪ آﺧﻳﻠـ ــوس ،وﻓﺎوﺳـ ــت ﻛﻣـ ــﺎ أﺑدﻋـ ــﻪ ﻗﻠـ ــم ﻏوﺗـ ــﻪ؛
ﺗﺻ ــورات ﻛﻬﻧ ــﺔ ﻣﺻ ــر وﺑﺎﺑ ــﻝ ،وﺻ ــﻠوات وﻋ ــﺎظ اﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرﻳن؛ وﺳ ــﻳﻼن ﻫـ ـرﻗﻠﻳطس

وﺟدﻟﻳﺔ ﻫﻳﻐﻝ.42

إن ﻛﻝ ﺗﺻور ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻳﻧﺗﺞ ﻋـن ﺻـﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم ،ﻫـﻲ ﺻـﻠﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻫدة وﺻـﻠﺔ اﻷﻟﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻛـون

ﺗدرﻳﺟﻳﺎ إﻟﻰ ﺣد ﺗﻛـوﻳن «ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﻟﻠﺣﻳـﺎة» ،43ﻳﻛـون ﻓـﻲ أﺻـﻠﻬﺎ ﻣﺟﻣـوع ﻣـن اﻟﺧﺑـرات ﻧﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ

ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ واﺿﺢ ﻳﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻌﻠـم ﺑﻛوﻧـﻪ ﻳﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ إدراك ﻣـﺎ ﻳﺗﺧطـﻰ ﻣﺟـرد اﻟﻣﻌرﻓـﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻧﻌﻧــﻰ ﻳــدرك «ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻛــﻝ ودﻻﻟﺗــﻪ»؛ وﻟــذﻟك ﻳﻣﻛــن أن ﻧﻼﺣــظ ﺗﻣــﺎﺛﻼ ﻓــﻲ

اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛﻝ ﺗﺻورات اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﻬﻲ ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن ﺻورة ﻟﻠﻌـﺎﻟم وﺗﺷـﻛﻳﻝ ﺟﻣﻠـﺔ

ﻣــن اﻷﻓﻛــﺎر ﺗﻣﻛــن ﻣــن اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑدﻻﻟــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم وﻣﻌﻧــﺎﻩ ،وﺗﺑﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﻣــن
ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺛﻝ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺧﻳر اﻷﺳﻣﻰ وﻛذﻟك اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎن.

)ب( وﻳ ــذﻫب دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻣﺳ ــﺗﻌﻳدا ﻋﻠ ــﻰ ﻧﺣ ــو ﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ ﻋﻳ ــﺎﻧﻲ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺑق أن ﺳ ــﻣﺎﻩ ﻫﻳﻐ ــﻝ اﻟ ــروح

اﻟﻣطﻠــق إﻟــﻰ ﻫﻧــﺎك ﻣــن ﺑــﻳن ﺻــور اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ –ﻻ اﻟﺿــرورﻳﺔ -ﺛــﻼث ﻛﺑــرى ﻫــﻲ اﻟﺳــﺎﺋدة
وﻫــﻲ اﻟــدﻳن واﻟﺷــﻌر )اﻟﻔــن( واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ،وﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــﻝ ﻣــﺎ ﺳــﻣﻳﻧﺎﻩ اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻌﻠﻳــﺎ ﻟﻠــوﻋﻲ:
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ﻓــﺎﻟﺗطور ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﺣﺳــﻳﺔ وﻣــن اﻹدراك اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻟﻠﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎﻟم وﺑﺎﻹﻧﺳــﺎن ،إﻟــﻰ إرادة ﻓﻬــم
اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳــﺎة واﻟﺗﻌﺑﻳــر ﻋﻧﻬ ـﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ،ﻫــو ﻣــﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺗﺻــورات اﻟــﺛﻼث .وﻫــﻲ ﺗﻘــوم

ﺑﺗﻠك اﻟوظﻳﻔﺔ ﺗﺣدﻳدا ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﺑﺻراﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة ﻫـو ﺗﻘﺳـﻳم اﻟﻌﻣـﻝ ﺑـﻝ
ﺗﻘدم ﺗﺻو ار ﻋﺎﻣﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﻛﻝ طﻠب ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻝ ،ﻻ ﻟﻣﺟرد ﻓﻌﻝ ﺟزﺋـﻲ أو ﺗﻔﺳـﻳر ﺟـزء

ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﻳﻘﺑﻝ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﻳم.

ﺑﻳد أن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻛﻠﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ،وﻫـو

ﻣﺎ ﻳوﺿﺣﻪ دﻳﻠﺗﺎي ﻋﻠﻰ ﻧﺣو دﻗﻳق ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ وﻧﺳﻘﻳﺎ ﻓـﻲ ﻧﺻـﻲ  1907و1911 /1910م ،وﻫـو
ﻣﺎ ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻣرور اﻟﺳرﻳﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻟﺿرورة اﻟﻣﻘﺎم.

ﻓﺎﻟدﻳن ﻳرﺗﺑط ﺑﻘﺿﻳﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻫﻲ إدراك ﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻣـﺎ ﻫـو ﻏﻳـر ﻣرﺋـﻲ ،ﻋﺑـر

ﻣﺣﺎوﻟﺔ رﺑط اﻟﺷﺎﻫد ﺑﺎﻟﻐﺎﺋب ﻋن طرﻳق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧظرﻳﺎت أﺻـﻝ اﻟﻌـﺎﻟم واﻹﻧﺳـﺎن

واﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواء« ،ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ ﻳﻌﺗﺑـر أن ﻓـﻲ اﻷﺷـﻳﺎء واﻟﻧـﺎس ﺗﻛﻣـن ﻗـوة ﺻـﺎدرة ﻋـن

أﺻﻝ ﺧﺎرق ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ» ،44ﺗﻣﻛن ﺗﺄﺛﻳر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻫد ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻛﻝ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟطﻘوﺳـﻲ

واﻟﺷﻌﺎﺋري ﻓﻲ اﻟدﻳن ،ﺑﻝ وﻓﻛرة اﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺑﻳن ﻗوى اﻟﺧﻳر وﻗوى اﻟﺷر ذاﺗﻬﺎ .وﻟﻛن ﻓﻛرة اﻟﻼﻣرﺋـﻲ
ﻫـذﻩ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ أﺻـﻼ ،ﻳﻣﻛــن أن ﺗــؤدي ﻛـذﻟك إﻟــﻰ ﺗﻛـون ﺗﺻــور ﻋﻠﻣــﺎﻧﻲ ﻟﻼﻣرﺋـﻲ ﺗﺣدﻳــدا ﻳﺟﻌﻠــﻪ

ﺑﻌﻳدا ﻋن ﻛﻝ اﻟطﻘوس وﻛﻝ اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ،ﻓﻳﻘرب اﻟرؤﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻣن رؤﻳـﺔ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺔ

ﻟﻪ ،ﻻ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻊ ذﻟك ﻛذﻟك 45ﻷن اﻟﺗﺻورات اﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر «اﻟﻘﻠـب» أي اﻹﻳﻣـﺎن
ﻣﺻ ــد ار ،وﻣ ــﺎ ﻳوﺟ ــﻪ اﻟ ــﻧﻔس ﻧﺣ ــو ﻋ ــﺎﻟم ﻻﻣرﺋ ــﻲ ،ﻳﺗﺟ ــﺎوز اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻣﺣﺳ ــوس اﻟ ــذي ﺗﻘﺑ ــﻝ ﺑ ــﻪ

اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ،وﻫو ﻓﺎرق أﺳﺎس ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

وﻗـد وﺟـد دﻳﻠﺗــﺎي ﻣـﺎ ﻳــدﻋم ﺗﺣﻠﻳﻠـﻪ ﻓــﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺷــﻌور اﻟـدﻳﻧﻲ ﻋﻧــد «ﺷـﻌوب اﻟﺷــرق» ﻛﻣـﺎ ﺗﺟﻠــﻰ

ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﺗوﺣﻳد اﻟدﻳﻧﻲ ووﺟود اﻟدوﻝ اﻟﻛﺑـرى واﻟطﻘـوس ذاﺗﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﻫـذﻩ
اﻟﺻ ــﻠﺔ :ﻓﻔ ــﻲ ﺣﻘﺑ ــﺔ ﻣﺣ ــددة ،ﻫ ــﻲ اﻟﺷ ــرق اﻟﻘ ــدﻳم ،ﻛﺷ ــف اﻟﻔ ــن واﻟ ــدﻳن واﻟﻔﻠﺳ ــﻔﺔ ،ﻓ ــﻲ ﺗﻘ ــدﻳر

اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ،أﻧﻣــﺎط ﺗﻌﺑﻳــر ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋــن ﺗﺻــور واﺣــد ﻟﻠﺣﻳــﺎة وﻟﻠﻌــﺎﻟم ،ﻓﻔــن اﻷﺷــورﻳﻳن

واﻟﻣﺻرﻳﻳن ،ورﻣزﻳﺔ ﺷﻌوب اﻟﺷرق ،واﻟﻔن اﻟﺳﺎﻣﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﻣﻧﻪ واﻟﺧﻳـﺎﻟﻲ ،وﺗﻣﺎﺛﻳـﻝ اﻟﻣﺻـرﻳﻳن،
ﻛـﻝ ذﻟــك إﻧﻣــﺎ ﻳﺷــﻳر ﻛــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺗﻌــﺎﻟﻲ واﻟﻣﻔﺎرﻗــﺔ وﺟــﻼﻝ اﻟﻣــوت .وذﻟــك ﻓــﺎن اﻟﺗﻌــدد ﻓــﻲ اﻟﺗﺟرﺑــﺔ

اﻟﺷـ ـرﻗﻳﺔ ﻗ ــد اﻧﺗﺻ ــر ﻓ ــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ إرادة اﻟوﺣ ــدة ﺗﻠ ــك ﻓﺎﻧﻬ ــﺎرت ﻛ ــﻝ ﺗﻠ ــك اﻟﺗﺟ ــﺎرب ،ﻟﻐﻠﺑ ــﺔ
14

15

اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺿﻣﻧﻬﺎ ،وﻫـذا ﻣـﺎ أظﻬـر اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـوﻳض
اﻟدﻳﺎﻧﺎت اﻟﺷرﻗﻳﺔ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ،ﺑﻘدر ﻣﺎ اﺳﺗﻘﻠت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ﻻﺣﻘﺎ.

وﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد آﺧــر ﺗظﻬــر اﻧطﻼﻗ ـﺎ ﻣــن اﻟــدﻳن اﻟرؤﻳــﺔ اﻟﻔﻧﻳــﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ،ﺗﻘــدم ﺗﺻــو ار ﻣﺧﺗﻠﻔــﺎ ﻳﺗﻘــوم

ﺑﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة ،وﻳﻛون ﻗﺻدﻩ ﺗﺑﻳن دﻻﻟـﺔ اﻟﺣﻳـﺎة ﻋﺑـر اﺳـﺗﺟﻼء دﻻﻻت اﻷﺣـداث
واﻟﻧﺎس واﻷﺷﻳﺎء ،وﻫذا ﻣـﺎ ظﻬـر ﻓـﻲ ﺳـﻔر أﻳـوب ،وﻓـﻲ اﻷﻧﺎﺷـﻳد ،ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗراﺟﻳـدﻳﺎ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ

وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛوﻣﻳدﻳﺎ داﻧﺗﻲ ،وﻓﻲ أﻧﺎﺷﻳد ﻏوﺗﻪ وﺷﻳﻠر واﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن ،وﻓﻲ ﻣوﺳﻳﻘﻰ ﻓﺎﻏﻧر ،وﻓﻲ

ﻣﺳرﺣﻳﺔ ﻓﺎوﺳت ﻟﻐوﺗﻪ ،وﻓﻲ أﻣﺑدوﻗﻠس ﻟﻬوﻟدرﻟﻳن .وﻳﺟد دﻳﻠﺗﺎي ﻓﻲ اﻟﺷﻌر أرﻗـﻰ ﺗﺻـور ﻓﻧـﻲ

ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﻷﻧ ـﻪ ﻳﻧطﻠــق ﻣــن اﻟﺣﻳــﺎة وﻳﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ذاﺗﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋــن اﻷﺣــداث ﺑﻛــﻝ ﺣرﻳــﺔ

واﻋﺗﻣــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻻﻧطﺑﺎﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬــﺎ اﻟﺣﻳــﺎة ذاﺗﻬــﺎ .وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺟﻌﻠــﻪ ﻓــﻲ ذات ﻳﻬﻳــﺊ ﺑــدورﻩ

ﻟﻠﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ذاﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻌد ﻟﻠﻔﻌﻝ اﻟذي ﻳﺣﻳط ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻪ .ﻗﻳروﺻص587-585

وﻫﻛــذا ﻓــﺎن ﺑﻌــض ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺻــور اﻟــدﻳﻧﻲ ،ﻛﻣــﺎ ﺑﻌــض ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺻــور اﻟﻔﻧــﻲ ﺗﻔﺿــﻲ إﻟــﻰ

اﻟﺗﺻــور اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻟم .وﻳﻌــرف دﻳﻠﺗــﺎي اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ :ﻫــﻲ «ﺷــﻛﻝ ﻣــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ

ﻳﺗﻌﻠــق ﺑوﺣــدة اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺻــﻠﺔ ﺑﻣﺟﻣــﻝ ﻣــﺎ ﻫــو ﺣــﻲ؛ وﻫــﻲ ﻓﻠﺳــﻔﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺗﻠــك

اﻟوﺣــدة وﻓــق ﻣــﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣــﻲ ﻛﺄﻧﻣــﺎ اﻟﻣوﺿــوع ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻋــن ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻫــو ﺣــﻲ» .46وذﻟــك ﻣــﺎ

ﻳﻔﺳــر ادﻋــﺎء ﻛــﻝ ﻧﺳــق اﻻطﻼﻗﻳــﺔ ،وان اﻷﻧﺳــﺎق اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻲ أﺟوﺑﺗﻬــﺎ وﻣﺗﻧﺎزﻋــﺔ
وﻣﺗﻐﻳـ ـرة .وﻟ ــذﻟك ﻻﺑ ــد ﻣ ــن وﻋ ــﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ ﺑﺎﻧ ــدراج اﻟﺑﻧﻳ ــﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـ ـﺔ ﺿ ــﻣن اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻌ ــﺎم

ﻟﻸﻧﺳــﺎق اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ «ﻓــﺈذا أردﻧــﺎ ﻣﻌرﻓــﺔ ﺗﻘرﻳﺑﻳــﺔ ﺑﻛﻳﻔﻳــﺎت ﻓﻬــم ﻣﺧﺗﻠــف أﻧﻣــﺎط اﻟﺗﺻــور ،ﻳﻧﺑﻐــﻲ

اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ» 47وﻫو ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺎرﺟﻲ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟداﺧﻠﻲ.

وﻳـرﺗﺑط ﺑﺣــث دﻳﻠﺗــﺎي ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــور اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﺑرؤﻳﺗــﻪ ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ ،إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﻳــر؛ وﻟﻘــد رأﻳﻧــﺎ أن
ﻣــدار ﻋﻣﻠــﻪ ﻣــزدوج :ﺗﺄﺳــﻳس اﻟﻌﻠــوم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ واﻟــدﻓﺎع ﻋــن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ ،وﻟــم ﻳﻛــن ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟرؤﻳــﺔ

اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ وﺑﻳﻧﻳوﻳــﺎ إﻻ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟــﻧﻘض اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ وﻟــذﻟك ﻓﻘــد اﺳــﺗﻛﻣﻝ

ﻏرﺿــﻪ ﺑ ــﺎﻟﺗوﻗف ﻣطــوﻻ ﻓ ــﻲ ﻣﺧط ــوط 1911م ﻋﻧــد ﻧﻘ ــﺎﺋض اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘ ــﺎ ﻣــن ﺟﻬ ــﺔ اﻟﺣﻠ ــوﻝ

اﻟﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎرض ﺑﻳن اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻳـﺎة واﻟـوﻋﻲ اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻧرﻳـد اﻹﺷـﺎرة إﻟﻳـﻪ

ﻓ ــﻲ ﻣ ــوﻓﻰ ﻫ ــذا اﻟﻌﻣ ــﻝ .ﻓﻠﻘ ــد وﺟ ــد اﻟﻔﻳﻠﺳ ــوف اﻷﻟﻣ ــﺎﻧﻲ أن اﻟﺗﻌ ــﺎرض اﻟﻣ ــذﻛور إﻧﻣ ــﺎ ﻳﺻ ــدر

ﻋﻣوﻣﺎ ،إﻣﺎ ﻋن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺣث ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﻳﻛون
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وﺣــدة اﻟﻌــﺎﻟم ،وﻳﻐﻔــﻝ ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻌــدد ﻣظ ـﺎﻫر اﻟﺣﻳــﺎة ،ﻣﺛــﻝ ذﻟــك ﺗﺻــورات أﻓﻼطــون ﻓــﻲ ﻣﺣــﺎورة
ﺑﺎرﻣﻧﻳــدس اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻌﺎدﻫﺎ ﺷــﻳﻠﻧﻎ ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑــﻪ ﻋــن ﺑروﻧــو ،ﻛﻣــﺎ ﻣــﻧﻬﺞ ﻫﻳﻐــﻝ اﻟــدﻳﺎﻟﻛﺗﻳﻛﻲ اﻟــذي

ﻳﺟﻌـ ــﻝ اﻟﻣﻔﻬـ ــوم ﻗﺎﺻ ـ ـ ار ﻋـ ــن إدراك اﻟﺣﻳـ ــﺎة ،ﺑـ ــﻝ إن ﻣﻔﻬـ ــوم اﻟﺗطـ ــور ذاﺗـ ــﻪ إﻧﻣـ ــﺎ ﻳﻌـ ــﺎﻧﻲ ذات

اﻟﻌﺟزٕ ......48واﻣﺎ أن ﻳﻧﺗﺞ ذﻟك اﻟﺗﻌـﺎرض ﺛﺎﻧﻳـﺎ ﻋـن ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗـﺄﻟﻳف ﺑـﻳن اﻟﻣﺗﺿـﺎدات ٕواﻏﻔـﺎﻝ
أن اﻟﻧﻘﺎﺋض ذاﺗﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻳﺎة وﺗﻧﺎﻗﺿﺎت وظﺎﺋف اﻟﻔﻛر ذاﺗﻪ ﻋن ﺗﻌـدد ﺟواﻧـب
اﻟﺣﻳﺎة وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻳﻌﺟـز اﻟﻌﻠـم ﻛـذﻟك ﻋـن إد ارﻛـﻪ49؛ ٕواﻣـﺎ ﺛﺎﻟﺛـﺎ ﻋـن ﺿـﻌف اﻻﺳـﺗﻧﺑﺎط
اﻟــذي ﻳﻧــﺗﺞ ﻧﻘــﺎﺋض وﻣﻐﺎﻟطــﺎتٕ .واﻣــﺎ راﺑﻌــﺎ ﻫــو ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﺗرﻛﻳــب رؤى اﻟﻌــﺎﻟم اﻟ ـﺛﻼث اﻟﻛﺑــرى،

اﻟﺗﺻــور اﻟــدﻳﻧﻲ واﻟﺗﺻــور اﻟﻔﻧــﻲ ،واﻟﺗﺻــور اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ؛ ٕواﻣــﺎ ﻫـو أﺧﻳـ ار ﻣــن ﻣﻔﺎﻋﻳــﻝ ﺗﻌــﺎرض
اﻷﻧﺳــﺎق اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ،وﻫــو ﻣــﺎ ﺳــﺑق أن أﺷــﺎر إﻟﻳــﻪ ﻛــﺎﻧط ﻓــﻲ ﻧﻘــد اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻣﺣــض ﻣــن
ﺗوﺻــﻳف ذاﺋــﻊ اﻟﺻــﻳت ﻟﻠﺣــﺎﻝ اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــود اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘــﺎ ﻟﺗﺟﻌــﻝ ﻣﻧﻬــﺎ ﺣــﺎﻝ ﻧ ـزاع داﺋــم
ﺳﺑﺑﻬﺎ ﻏﻳﺎب ﻗﺎﻧون ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺳﻠم داﺋﻣﺔ.

وﻳﻘﺗﺿﻲ ﻓﻬم ﺣﺎﻝ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻧﺳﻧدﻧﺗﺎﻟﻲ اﻟذي أﻟﻣﺣﻧﺎ إﻟﻳﻪ ،وﻋﻳﺎ

ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺎ ،وﻟــذﻟك ﻳﻘــدم اﻟﻣــؤرخ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف ﻟوﺣــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻧﻘدﻳــﺔ ﺗرﺳــم ﺣــﺎﻝ «اﻟﻔوﺿــﻰ» 50اﻟداﺋﻣــﺔ

اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎدت اﻟﻔﻛــر اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﻣﻧــذ اﻟﻳوﻧــﺎن إﻟــﻰ اﻟﺗﻧــوﻳر اﻷورﺑــﻲ ﻣــرو ار ﺑﺎﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ

وﻓﻠﺳــﻔﺎت اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﻳط ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻳﺷــﺟﻊ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗﺳــﺗﻧﺞ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﺣــﺎﻝ

ﻏﻳــﺎب ﻛــﻝ ﺣﻘﻳﻘــﺔ .ﻏﻳــر أن دﻳﻠﺗــﺎي ﻳﺟــد ﻓــﻲ ﻣــﺎ أﻧﺗﺟــﻪ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻘــرن

اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻣﺑدأ ﻟﻠﺗطور ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻓﻲ ﺗﻘدﻳرﻩ ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟرﻳﺑﻳـﺔ ،وذﻟـك ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ
ﻧﻣو اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻧﻣو اﻟطﺑﻳﻌﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧظ ار ﺗطورﻳـﺎ و«اﻟﻘﺑـوﻝ ﺑﻧﺳـﺑﻳﺔ ﻛـﻝ

اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﻳﺦ» ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ اطراح ﻛﻝ ادﻋـﺎء ﺻـﻼﺣﻳﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻷي ﺣﻘﻳﻘـﺔ

ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ،ورﻓﻊ ﺣﺎﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑـﻳن ذﻟـك اﻻدﻋـﺎء وﻣﻌﺎﻳﻧـﺔ اﻟﺗﻌـدد اﻟـذي أﻧـﺗﺞ ﻣـوﻗﻔﻳن ﺳـﻠﺑﻳﻳن ﻫﻣـﺎ
اﻟﻧزاع – وﻫو ﻫدام ،أو اﻟرﻳﺑﻳـﺔ  -وﻫـﻲ ﺣﺳـب دﻟﺗـﺎي رد «طـﺎﺋش» ،51وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﻘﺑـوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌـدد

ﺑﻝ واﻟﺗﻧﺎﻗض ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺻﻣﻳم اﻟﺣﻳﺎة ذاﺗﻬﺎ ،52وﻓﻬم أن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻐﻳر ﻳـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻛـﻝ
أﻧﺳــﺎق اﻟﻔﻛــر واﻟﻔﻌــﻝ وﻫــو ﻋــﺎﻟم اﻟﺣﻳــﺎة ذاﺗــﻪ ،وان اﻟﺗﻧــﺎﻗض ﺑــﻳن ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ،وﻫــﻲ ﻧﺗــﺎج

اﻟﺗﻐﻳر ﺗﺣدﻳدا ،وﺑﻳن ﺳﻌﻲ اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ،ﺑﻣـﺎ ﻫـﻲ أﻧﺳـﺎق ،إﻟـﻰ إﻳﻘـﺎف ﻫـذا اﻟﺗﻐﻳـر ﺑﺎﻟـذات،

ﻻ ﻳﺟــد ﺣﻠــﻪ إﻻ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻳﺻــﺑﺢ اﻟــوﻋﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﺑﺎﻹﻧﺳــﺎن ﻣﻔﻬوﻣــﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ ذاﺗﻬــﺎ وذﻟــك ﺑـ ـ«أن
ﺗدرك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺗﻌدد اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻲ ﻣن ﺟﻬـﺔ
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ﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺣﻛﻣﺎ إﻟﻐﺎء ﻛﻝ رؤى اﻟﻌﺎﻟم» 53ﺑﻣﺎ ﻫﻲ ﻛذﻟك .وﻟذﻟك ﻻﺑـد ﻣـن ﺑﻳـﺎن ﻛﻳـف أن

ﺣﺎﻝ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺗﻠك إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻝ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﻻ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻳؤﻛدﻩ اﻟﻧظر اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ.

وﻳﻌﺗﺑــر دﻳﻠﺗــﺎي أن اﻟﺗطــور اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻠﺣﺿــﺎرة ﻛــﺎن ﺷــرط ظﻬــور اﻟﺗﺟرﻳــد اﻟﻣﻳﺗــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ،وﻫــﻲ

وﺟود ﻋﻧﺻر دﻳﻧﻲ ﺳﺎﺑق ،وﺻﻳﻐﺔ ﺷـﻌرﻳﺔ ،زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣـراس اﻟﻧـﺎس اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ،وﻟﻛـن ﻋﻧﺻـر
ﺣﺎﺳم آﺧر ﻳﺣدد ظﻬور اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﻫو ﺗطور اﻟﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ واﻟﻔﻠﻛﻳـﺔ .وﻟـذﻟك ﻓـﺄن ﻫـذا اﻟﻧـوع

ﻣــن اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻳ ـرﺗﺑط ﻧوﻋﻳــﺎ ﺑــﺎﻹﻏرﻳق دون ﻏﻳــرﻫم ﻓــﻲ اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬم ﻋــن اﻟــدﻳﺎﻧﺎت وﺑﻧــﺎﺋﻬم ﺗﺻــو ار

ﻋﻠﻣﻳـﺎ ،ﺑــﻝ ﻫـو ﻳظﻬــر ﻓـﻲ أﺳــﺎطﻳرﻫم وﻓـﻧﻬم ﻛــذﻟك .وﻳﺟـد اﻟﻔﻳﻠﺳــوف اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ذﻟــك واﺿـﺣﺎ ﻓــﻲ

ﻛون دﻳﻣوﻗرﻳطس ﻗد ﺻﺎغ أوﻝ «ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻳﻌﺔ» 54ﻫﻲ ﺗﺻورﻩ اﻟذري اﻟﺻـﺎرم اﻟـذي
ﻳﻘدم ﻣﺎ ﺳﻳﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻌد ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟوﺿـﻌﻲ اﻟﺣـدﻳث .ﺑﻳـد اﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳﺣﻣـﻝ ﻧﻘﻳﺿـﺗﻪ ﺑداﺧﻠـﻪ
ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺟـزﻩ ﻋــن اﻹﻟﻣــﺎم ﺑﻌــدد ﻣــن ﺟواﻧـب اﻟﺣﻳــﺎة وﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻔﻛر واﻟــروح،

ﺟﻌﻠ ــﻪ ﻳﻌ ــﺎرض ﺟ ــذرﻳﺎ اﻟﻔﻛ ــر اﻟ ــدﻳﻧﻲ واﻟﻔﻧ ــﻲ ،اﻟ ــذي ﺳ ــﻳﻘدرﻩ أﻛﺛ ــر ﻣﻌﺎﺻـ ـرﻩ أﻓﻼط ــون واﺿ ــﻊ

«اﻟﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﻣــﺗﺣﻣس ﻟﻠﻣﺛــﻝ» 55اﻟــذي اﺳــﺗطﺎع إدﻣــﺎج ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺣرﻛــﺔ اﻟدﻳﻧﻳــﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
ورﻓﻌﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ درﺟ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳ ــد اﻟﻣوﺿ ــوﻋﻲ ،ﺟ ــﺎﻋﻼ ﻣﺟ ــرد اﻟﻔﻌ ــﻝ اﻟﺳﻔﺳ ــطﺎﺋﻲ واﻟﺳ ــﻘراطﻲ ﻣﺑ ــدأ

ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺎ ﻳﻘرب اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻹﻟﻪ ذاﺗﻪ .ﺑﻳـد أن ﻫـذا اﻟﺗﺟرﻳـد اﻷﻓﻼطـوﻧﻲ ذاﺗـﻪ ﻗـد ﺣـوﻝ اﻟواﻗـﻊ

ﺗﺣدﻳدا إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم وﻫﻲ إﺣـدى «ﻧﻘـﺎﺋض» 56أﻓﻼطـون اﻟﺻـﻣﻳﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺣـﻝ ﻟﻬـﺎ دون اﻟﺧـروج

ﻋن اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ذاﺗﻬﺎ  ,وﻫو ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟرواﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﺣﻳـﺎة وﻋـﺎﻟم ﺗﺗﻘـوم ﺑـﺎﻹرادة،
وﻫــو ﻗــد ﺗﺟﻠــﻰ ﻛــذﻟك ﻓــﻲ اﻟﻔــن واﻟﺷــﻌر اﻟروﻣــﺎﻧﻳﻳن وﻓــﻲ ﻋدﻳــد ﺟﺎﻧــب اﻟﺣﻳــﺎة اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ ﻣــن
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣداﺋق واﻟﻣﻠذات إﻟـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻻﺷـﺗﻐﺎﻝ ﺑـﺎﻟﺣرب .وﻳﺟـد دﻳﻠﺗـﺎي ﻓـﻲ

ﺻــور اﻟروﻣــﺎن ﻓﻛ ـرة اﻟﻘــوة واﻻﻗﺗــدار وﻗــد اﺻــطﺑﻐت ﺑــﺎﻟﺟﻼﻝ واﻟﻣﻬﺎﺑــﺔ إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﺗﻘــرب ﻣــن

اﻻﻟوﻫﻳﺔ وﻫوﻣﺎ ﻳظﻬر ﻓـﻲ ﻓﻛـرة اﻟﻠوﻏـوس اﻟرواﻗﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻗـوة اﻷﺑطـﺎﻝ ،وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻗـوة ﺗﻧﺣـو إﻟـﻰ

اﻟﺳ ــﻛون واﻟﺻ ــﻣت ،وﺗﻬﻳ ــؤ ﻟﻠﻣﺳ ــﻳﺣﻳﺔ وﻟﻔﻧﻬ ــﺎ اﻟ ــدﻳﻧﻲ اﻟ ــذي ارﺗ ــﺑط ﺑﻣﺄﺳ ــﺎة اﻟﻣﺳ ــﻳﺢ 57وﻛ ــﻝ ﻣ ــﺎ
ﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻣــن ﺻــور وﻋﺑــﺎدة وطﻘــوس ،ﺗظﻬــر ﻓــﻲ اﻟرﺳــوم واﻟﻛﻧــﺎﺋس اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗﺗطور ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــور

اﻟوﺳطﻰ.

وﻗد ﻗدﻣت ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﺗﺻو ار ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻟﻠﺣﻳـﺎة ﻳﺧﻠـط ﺑـﻳن اﻟـدﻳن واﻟﺳـﺣر واﻟﻔـن
ﻳﺗﻣﺣـور ﺣــوﻝ ﻣﺛــﺎﻟﻳن ﻫﻣــﺎ اﻟﻌــذراء ﻣـرﻳم أﻣــﺎ وﻧﻘــﺎوة ﻏﻳــر ﻗــﺎﺑﻠﺗﻳن ﻟﻠﺗﻌﺑﻳــر ﻣــن ﻧﺎﺣﻳــﺔ؛ واﻟﻣﺳــﻳﺢ
17

18

ﺳﻣوا وﺻﺑ ار وﻋﻣﻘﺎ ﻻ ﻳطﺎﻝ؛ وﻫـذا ﻣـﺎ ﺳـﺗﻘوم ﺣﻘﺑـﺔ اﻟﻧﻬﺿـﺔ ﺑﻘﻠﺑـﻪ ﻣـن اﻟـداﺧﻝ ﺑﺎﺳـﺗﻌﺎدة أﻫﻣﻳـﺔ

اﻟﺣﻳ ــﺎة ذاﺗﻬ ــﺎ واﺳـ ـﺗﻌﺎدة ﻓﻛـ ـرة وﺣ ــدة اﻟوﺟ ــود اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳ ــﺔ .58وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﺳﻳﻌﺎرﺿ ــﻪ ﻻﺣﻘ ــﺎ اﻹﺻ ــﻼح
اﻟﻣﺿﺎد دون ﺟدوى ،وﻫﻛذا ﻧﻛـون ﻋﻠـﻰ أﺑـواب اﻟﺣداﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺑق ﻟـدﻟﺗﺎي أن ﺣﻠﻠﻬـﺎ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎﺿـﺔ

ﻛﻣﺎ رأﻳﻧﺎ ذﻟك أﻋﻼﻩ.59

)ت( أﻣــﺎ ﻣﻧطﻘﻳــﺎ )ﺑﻧﻳوﻳــﺎ(-وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻛــذﻟك -ﻓــﻳﻣﻛن وﻓــق دﻳﻠﺗــﺎي

ﺣﺻـ ـ ــر اﻟﺗﺻـ ـ ــورات اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳ ـ ـ ـﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﺛﻼﺛـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﻲ اﻟطﺑﻳﻌـ ـ ــﺎﻧﻲ ،واﻟﻣﺛـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣـ ـ ــر ،واﻟﻣﺛـ ـ ــﺎﻟﻲ
اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ .وﻳﻛــون اﻟﺗﺻــور اﻷوﻝ ﻓــﻲ اﻟﺑــدء ﻟﻘرﺑــﻪ ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻟﻘرﺑــﻪ ﻣــن اﻟﺣﻳــﺎة

ذاﺗﻬــﺎ؛ وﻗــد وﺟــد ﻫــذا اﻟﺗﺻــور ﻣﻧــذ اﻷﻗــدﻣﻳن ،ﺣﺗــﻰ اﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣوﺟــودا زﻣــن ﻫﻳﻣﻧــﺔ اﻟــدﻳﺎﻧﺎت

اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،وﻓﻲ ﻋﺻر أﻓﻼطون ،وﻓﻲ زﻣن ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻣﺗﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ أﻧﺎﺷـﻳد ﺷـﻌراء

اﻟﺣــب اﻟﻐﻧــﺎﺋﻲ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ وأﻟﻣﺎﻧﻳــﺎ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﺑــر أدﺑﻳــﺎ ﻋــن اﻟﺣﻳــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻳﺧــﺗﻠط ﻓﻳﻬــﺎ

اﻟــدﻳن ﺑﺎﻟﺷــﻌر ﻣــﻊ أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت دﻋــوة إﻟــﻰ ﺗﺣــرر «اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺣﺳــﻲ» .60وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻣﻬﻳــدا
ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﺣﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻛﻠﻲ اﻟوﺣﻳد ،إﻟـﻰ درﺟـﺔ

اﻋﺗﺑــﺎر اﻟظ ـواﻫر اﻟروﺣﺎﻧﻳــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ﻻ ﺗﻌــدو أن ﺗﻛــون ﻣظــﺎﻫر ﻣﻧﻬ ـﺎ ،ﻳﻘــوﻝ دﻟﺗــﺎي ﻣﻠﺧﺻــﺎ ﻫــذﻩ

اﻟﻧزﻋﺔ« :إن ﺑﻧﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن دﻳﻣوﻗرﻳطس إﻟـﻰ ﻫـوﺑز وﻣـن ﻫـذا اﻷﺧﻳـر إﻟـﻰ ﻣؤﻟـف

ﻧﺳـــق اﻟطﺑﻳﻌـــﺔ )ﻳﻌﻧ ــﻲ دوﻟﺑ ــﺎخ ص.م (.ﻓﻬ ــﻲ اﻟﻧزﻋ ــﺔ اﻟﺣﺳ ــﻳﺔ ﻧظرﻳ ــﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓ ــﺔ ،وﻫ ــﻲ اﻟﻣﺎدﻳ ــﺔ
ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ،وﻫﻲ أﺧﻼق ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺗﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺔ ،واﻟﺗﻼؤم ﻣﻊ ﻋﺎﻟم ﺗﺗﺟﺎوزﻧﺎ ﺣرﻛﺗـﻪ

ﺑﻝ ﻫﻲ ﻏرﻳﺑﺔ ﻋﻧﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ وﻳﻛون ذﻟك اﻟﺗﻼؤم ﺑﺎﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﻝ».61

وﻳﺟــد اﻟﻔﻳﻠﺳــوف ﺗﻔﺻــﻳﻝ ذﻟــك ﻓــﻲ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﻧــذ اﺧﺗ ـزاﻝ ﺑروﺗــﺎﻏوراس اﻟﺷــﻬﻳر ﻟﻛــﻝ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﺳـﻳﺔ واﻟـذي ﻟـم ﻳﺧﻠـو ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺎت أﺷـﻬرﻫﺎ طﺎﺑﻌـﻪ اﻟـذاﺗﻲ وﻧﺗﺎﺋﺟـﻪ اﻟﻧﺳـﺑوﻳﺔ ،وﻫـو
ﻣــﺎ اﺿــطﻠﻊ ﺑﺣﻠــﻪ اﻟﺷــﻛوﻛﻲ ﻛرﻧﻳــﺎدس ﻓﻳﻣــﺎ ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ﺑﺑﻧــﺎء ﻣﻔﻬــوم ﻣوﺿــوﻋﻳﺔ

اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ٕواﻣﻛــﺎن ﻣﻌرﻓﺗــﻪ .ﺛــم ﺟــﺎءت ﻋﻠــوم اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎﺑﻊ ﻋﺷــر ﻟــﺗﺧﻠص

اﻟﻧزﻋــﺔ اﻟﺣﺳــﻳﺔ ﻣــن اﺣ ارﺟﺎﺗﻬــﺎ ﺑﺗﺣوﻳــﻝ اﻟﺧﺑـرة إﻟــﻰ ﺗﺟرﺑــﺔ ﻋﻠﻣﻳــﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ

دﻳﻔﻳــد ﻫﻳــوم ﻣﺳــﺗﻌﻳدا ﺷــﻛوك اﻟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ وﺳــﺎﻋﻳﺎ ﻟﺣﻠﻬــﺎ ﻋــن طرﻳــق ﻧظرﻳــﺔ اﻟﺗــداﻋﻲ اﻟﺗــﻲ

ﻋوﺿت اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻋﻧد ﻛرﻧﻳﺎدس ،ﻣﻣﺎ أﻓﺿﻰ إﻟﻰ اﻟﻧﻘد اﻟﺷﻬﻳر ﻟﻠﺻﻳﻐﺔ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﻠﻳﺔ
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ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻌﻠــوم .رب ﺧﺑرﻳــﺔ ﺳــﺗﻛون ﻓــﻲ أﺻــﻝ ﺗﺻــورات ﻛــﻝ ﻣــن دﻟﻣﺑﻳــر ﺛــم ﻛوﻧــت وﻓوﻳرﺑــﺎخ

ﻻﺣﻘﺎ ،أي اﻟﺣﺳﻳﺔ ﺛم اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟوﺿﻌﻳﺔ.

وﻳﻌﺗﺑ ــر دﻳﻠﺗ ــﺎي أن اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘ ــﺎ اﻟﺗ ــﻲ ﻛﺎﻓ ــﺎت ﺗﻠ ــك اﻟﻧظرﻳ ــﺔ اﻟﺣﺳ ــﻳﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ ،إﻧﻣ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــت
طﺑﻳﻌﺎﻧﻳــﺔ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳــﺔ ﻣﻧــذ ﺑروﺗــﺎﻏوراس واﺑﻳﻘــور وﻟــوﻛرﻳس وﺻــوﻻ إﻟــﻰ ﻫــوﺑز ودوﻟﺑــﺎخ .وﻫــﻲ

ﺗﺻــورات ﺗﻧﻔــﻲ وﺟــود ﻛــﻝ ﻣﺑــدأ روﺣــﺎﻧﻲ ﻣﺳــﺗﻘﻝ ﻋــن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ أو ﻣﺗﻌــﺎﻝ ﻋﻧﻬــﺎ ،إذ «ﻛــﻝ ﺷــﻲء

طﺑﻳﻌــﻲ وﻣﻌﻘــوﻝ» .62وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ ﻓــﻲ ﻧـزاع داﺋــم ﻣــﻊ اﻟﺗﺻــور اﻟــدﻳﻧﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻟم

وﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﻣﺛﻝ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ.

وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك أن اﻟﻘﻳم ذاﺗﻬﺎ اﻋﺗﺑرت ﺻﺎدرة ﻋن اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻻ آﺗﻳﺔ ﻣن ﺧﺎرﺟﻬـﺎ ،وﻟـذﻟك ﻓﺎﻧـﻪ

ﻳﻛون ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳـﺎن «وﻫـو ﻣرﻛـز اﻟﻛـون» 63أن ﻳﺧﺿـﻊ ﻟﻠطﺑﻳﻌـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻫـو ﺟﻣﻠـﺔ اﻧﻔﻌـﺎﻻت ،وأن
ﻳﺣـﺎوﻝ ﺑﻔﻛـرﻩ اﻟﺗﻌـﺎﻟﻲ ﻋﻠﻳﻬـﺎ ﻓـﻲ ذات اﻟوﻗـت ،وﻫـذا ﻫـو اﻟﻣﺛـﻝ اﻷﻋﻠـﻰ اﻟطﺑﻳﻌـﺎﻧﻲ ،ﺟﻣـﺎع ﻧزﻋــﺔ

ﻫﻳدوﻧﻳﺔ اﺑﻳﻘورﻳﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ٕوارادة ﺳـﻘراطﻳﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻳـﺔ .وﺳﺗﺗواﺻـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﺟدﻟﻳـﺔ – ﻣﺗﺟﻠﻳـﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت واﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗﻳﺔ واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻷدب واﻟﺷـﻌر ،64إﻟـﻰ أن ﺗﺻـﻝ
ﻓوﻳرﺑــﺎخ ﻓــﻲ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــر اﻟــذي ﺳــﻳﻌﺗﺑر ﺻــور اﻹﻟــﻪ ذاﺗﻬــﺎ أوﻫــﺎم اﺧﺗﻠﻘﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ
ﺑﺣﺛﻪ ﻋن ذات اﻟﻣﺛﻝ اﻷﻋﻠﻰ.

وﻳﻌﺗﺑــر دﻳﻠﺗــﺎي أن اﻟﺗﺻــور اﻟﺛــﺎﻧﻲ وﻫــو ﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ إﻧﻣــﺎ ﻳﺻــدر ﻋــن ذات اﻷرﺿــﻳﺔ اﻟﺗــﻲ

ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻور اﻟطﺑﻳﻌﺎﻧﻲ ،ﻧﻌﻧﻲ اﺳﺗﻌدادات اﻟـﻧﻔس وﻣوﻗﻔﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻌـﺎﻟم وﺳـﻌﻳﻬﺎ إﻟـﻰ ﺣـﻝ

أﻟﻐﺎز اﻟﺣﻳﺎة .وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺻـور ،اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺑـدورﻩ ﻋـن اﻟـروح اﻷﺛﻳﻧﻳـﺔ ،ﻻ ﻳﻧطﻠـق ﻣـن اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﺑـﻝ

ﻣن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﻳﺔ –وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧد اﻧﻛﺳﺎﻏوراس وﺳﻘ ارط وأﻓﻼطون وأرﺳطو ﻣـن اﻟﻳوﻧـﺎن
ﺛــم ﻋﻧــد ﺷﻳﺷــرون ﻣــن اﻟروﻣــﺎن ،ﻗﺑــﻝ آﺑــﺎء اﻟﻛﻧﻳﺳــﺔ ،اﻧﺗﻬــﺎء إﻟــﻰ ﺑرﻏﺳــون ،ﻣــرو ار ﺑﻛــﺎﻧط وﻣــﺎﻳن

دي ﺑﻳرون .65وﻳذﻫب ﺟﻣﻳـﻊ ﻫـؤﻻء إﻟـﻰ ﻛـون اﻟﻔﻛـر ﻻ ﻳﻌـرف ذاﺗـﻪ إﻻ ﺑﺎﺳـﺗﻼﻟﻪ ﻋـن اﻟطﺑﻳﻌـﺔ،
وﺑــذﻟك ﺗﻛــون اﻟﺣﻳــﺎة ﻫﻧــﺎ ﻋﻔوﻳــﺔ اﻷﻧــﺎ وﺣرﻳﺗــﻪ ،ﻣﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻛــﺎﺋن اﻹﻟﻬــﻲ ذاﺗــﻪ،
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ذاﺗﻬــﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر ﺻــﻠﺔ اﻟــوﻋﻲ ﺑﺎﻹﻟــﻪ .وﻓــﻲ ذﻟــك ﻳﻛﻣــن أﺻــﻝ ﻛــﻝ ﺗﺻــور

ﺑطــوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺳــﺎن ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ ﻛــﻝ اﻷﻧﺳــﺎق ﻣــن ذﻟــك اﻟﻘﺑﻳــﻝ ،ﻛﺎﺋﻧــﺎ ﺣ ـ ار ﻓــﻲ وﻋﻳــﻪ وﻓﻌﻠــﻪ

وﺿﻣﻳرﻩ ،ﻫو ﻣﺛﻝ ذاﺗﻪ اﻷﻋﻠﻰ.

19

20

أﻣــﺎ اﻟﺗﺻــور اﻟﺛﺎﻟــث ،ﻓﻬــو ﺣﺳــب ﻓﻳﻠﺳــوﻓﻧﺎ ،اﻷﻛﺛــر ﺗﻌﻘﻳــدا ﻷﻧــﻪ اﻷﻛﺛــر ﺣﺿــو ار ﻛﻣﻳــﺎ واﻟــذي ﻗــد

ﺗﺟﻠــﻰ ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻷﺣﻳــﺎن ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷدﻳــﺎن واﻟــرؤى اﻟﻔﻧﻳــﺔ واﻷﻧﺳــﺎق اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳــﺔ :ﻟﻘــد ﺟﻣــﻊ

ﺗﺻورات ﻣﺗﺑﺎﻋـدة ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ ،وﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـدﻫﺎ ﻋـن اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ اﻟطﺑﻳﻌﺎﻧﻳـﺔ وﻋـن ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ

ﻣﺛﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺣرﻳــﺔ ﻓــﻲ ذات اﻟوﻗــت ،وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺗواﺻــﻝ ﻓﻳﻣــﺎ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ،وﻣﺛــﻝ ﺗﻠــك ﺗﺻــورات «اﻛزﻳﻧوﻓــﺎن
وﻫﻳ ـ ـراﻗﻠﻳطس وﺑرﻣﻧﻳـ ــدس وأﺗﺑـ ــﺎﻋﻬم ،واﻟـ ــرواﻗﻳﻳن ،وﺟورداﻧـ ــو ﺑروﻧـ ــو ،واﺳـ ــﺑﻳﻧو از وﺷﺎﻓﺳـ ــﺗﺑوري،

وﻫ ــردر ،وﻏوﺗ ــﻪ ،وﺷ ــﻳﻠﻧﻎ ،وﻫﻳﻐ ــﻝ ،وﺷ ــوﺑﻧﻬﺎور ،وﺷ ــﻼﻳرﻣﺎﺧر»66؛ وﻛ ــﻝ ﻫ ــؤﻻء ﻳﻧطﻠﻘ ــون ﻓ ــﻲ

اﻷﻏﻠـ ــب ﻣـ ــن اﻟﺗﻧـ ــﺎﻏم ﻣـ ــﻊ اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ واﻟﻌـ ــﺎﻟم واﻟﺣﻳـ ــﺎة ﻟﻣﻌرﻓﺗﻬـ ــﺎ وﻟﻔﻬﻣﻬـ ــﺎ ،ﺑﻘطـ ــﻊ اﻟﻧظـ ــر ﻋـ ــن

اﻻﺧﺗﻼف اﻟظﺎﻫر ﺑﻳن أﻧﻣﺎط ﺗﻌﺎطﻳﻬم ﻣﻊ ﻣوﺿوﻋﻬم؛اﻧﻪ ﻧوع ﻣـن اﻟﻣﺣﺎﻳﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺟﻌـﻝ اﻟﻌـﺎﻟم
ﻣوﺿـوﻋﺎ ﺧﺎرﺟﻳـﺎ وﻟﻛﻧـﻪ ﻛـذﻟك ﻳﺗﺿـﻣن ﺣﻳـﺎة داﺧﻠﻳـﺔ ،ﺣﻳﺎﺗﻧـﺎ ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ .إن ﻛـﻝ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ ﻣــن
ﻫذا اﻟﻘﺑﻳﻝ إﻧﻣﺎ ﺗﺗﻘوم ﺑﻬذا اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻘﺎرب أو اﻟﺗﻌﺎطف اﻟﻛوﻧﻲ اﻟذي ﻳﺣﻛم اﻟﻛﻝ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو

ﺿروري ،وﻳﻛون ﻣوﺿوع ﺗﺄﻣﻝ ﻗد ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺣدود اﻟﺗﺻوف ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻏوﺗﻪ .وﻟﻛـن ذﻟـك

ﻻ ﻳﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ «ﻓﺻﻝ اﻟﻣﻘﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻝ.

وﻟﺗذﻟﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻳﻘﺗرح دﻳﻠﺗﺎي ﻋدﻳد اﻟﺧطوات ﻟﺗﺣدﻳد «ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ» ) ،(1907أﻫﻣﻬـﺎ

اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﻳن اﻻﺳــﺗﻘراء اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ وﺑــﻳن اﻟﺗﺣدﻳــد اﻟﻣﻔﻬــوﻣﻲ اﻟﻣﻧطﻘــﻲ واﻟﻧﻔﺳــﻲ

ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺣدﻳــد وﺿــﻌﻬﺎ ﺿــﻣن «ﻋــﺎﻟم اﻟﻔﻛــر» وﻳﻛــون ذﻟــك ﺑﺗﺣدﻳــد ﺻــﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟــدﻳن

وﺑــﺎﻟﻔن .وﻫــو ﻳﺳــﺗﺧﻠص ﻣــن اﻟﺟــرد اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟــﺑﻌض اﻟﺗﻌرﻳﻔــﺎت ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ أن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ ﺗﻌرﺿـوا

ﻣﻧــذ اﻟﺑداﻳــﺔ إﻟــﻰ ﻟﻐــز اﻟﻌــﺎﻟم واﻟﺣﻳــﺎة ﻣﺑﺎﺷ ـرة وﻣــن ﺛــم ﻧﺷــﺄت ﺗﺻــوراﺗﻬم ﻟﻠﻔﻠﺳــﻔﺔ :وﻛــﻝ وﺿــﻊ

ﻻﺣــق ﻟﻠﻔﻛــر اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ ﻋﻧــد اﻹﻏرﻳــق ،67ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﻳط ،68أو ﻋﻧــد اﻟﻣﺣــدﺛﻳن ،69إﻧﻣــﺎ
ﻳرﺗﺑط ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻛﻝ ﻋﻣـﻝ ﻓﻠﺳـﻔﻲ ﺣـﻲ ﻳوﻟـد ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ﻫـذا اﻻﺗﺻـﺎﻝ

ﻓﻳﻔﻌﻝ ﻣﺎﺿـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﻣﻔﻛـر ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻳﺟﻌـﻝ ﻫـذا اﻷﺧﻳـر ﻳﺣﺗـﻝ اﻟﻣﻧزﻟـﺔ اﻟﺟدﻳـدة وان
ﻛﺎن ﻳﺎﺋﺳﺎ ﻣن إﻳﺟﺎد ﺣﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐز اﻷﻛﺑر.

إن ﻛــﻝ ﻣواﻗــﻊ اﻟــوﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ وﻛــﻝ ﺗﻌرﻳﻔــﺎت اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺑــر ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻣواﻗــﻊ ﺗﻛــون ﺗﺑﻌــﺎ

ﻟــذﻟك ﻣوﺿــوع ﺗﺣﻘﻳــق ﺗــﺎرﻳﺧﻲ وﺗﺣﻠﻳــﻝ ﻣﻔﻬــوﻣﻲ ﺻــﺎرم .ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ ﺗﺣﺎﻟﻔــﺎ وﺛﻳﻘــﺎ ﺑــﻳن اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ
واﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻳﻛ ــون ﻫ ــذا اﻷﺧﻳ ــر وﻓﻘ ــﻪ ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ ﻟﻛـ ـﻝ اﻷﻧﺳ ــﺎق اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳ ــﺔ ﺗﻌﻳ ــدﻫﺎ إﻟ ــﻰ أرﺿـــﻬﺎ

اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ :ﻋﺎﻟم اﻟﺣﻳﺎة ،70ﺑﻝ وﺗﺑﻳن ﻛﻳف أن اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟدﻳن ،وﻫـو ﻣـﺎ ﻳﻌﻧـﻲ اﻟﺧـﻼص
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ﻣن اﻟﻧﻔور اﻟﻣوﻫوم ﻣن اﻟﻼﻫوت وﻣن اﻟﻔن أﻳﺿﺎ .ﻓﺎﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺗﺑـﻳن أن اﻟﺛﻼﺛـﺔ ﻻ ﺗﻌـدو

أن ﺗﻛــون ﻧظرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم واﻟﺣﻳــﺎة «ﺗﺗﻧــﺎظر» ﻓﻳﻣ ـﺎ ﺑﻳﻧﻬــﺎ ،71ﻣﻌﺑ ـرة ﻋــن ﺗﺻــور ﻣﺣــدد ﻟﻠﺣﻳــﺎة
وﻟﻠﻌﺎﻟم ﺗطور ﻧﻔﺳﻳﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺻورة ﻟﻠﻌﺎﻟم وﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻳﻪ.72

وﻳ ــري دﻳﻠﺗ ــﺎي ﻟﺗﺣﻘﻳ ــق ذﻟ ــك ﻣﻧﻬﺟ ــﻪ اﻟﻧﻔﺳ ــﻲ/اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ/اﻟﻬرﻣوﻧطﻳﻘﻲ اﻟﻣﻌ ــروف واﻟ ــذي ﻳﻘﺗﺿ ــﻲ
اﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﻲ:

«(1اﺳﺗﻳﻔﺎء ﻛﻝ ﺟواﻧب اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ إﻟﻰ ﺣد إﻧﺗﺎج ﻣﻧﻬﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ؛  (2اﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس؛
 (3اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺗﺄوﻳﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ «ﻟﻠﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻺﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ وﻣـﺎ ﻳﺿـﺎﻳﻔﻪ ﻣـن د ارﺳـﺔ ﻟﻠﻔـن
واﻟدﻳن واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وﻣن دراﺳﺔ ﻟﻠﻛﻝ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻋﺑـر اﻟﺗـﺎرﻳﺦ ﺑـﻳن اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ

وﺣﺗﻰ داﺧﻝ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟواﺣدة».73

ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﻳـﻪ أن اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﺗوﺿـﺢ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻛﺑﻳـر ﻛﻣـﺎ أراد دﻳﻠﺗـﺎي ،وﻟﻛـن

اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻫﻲ ﻓﻳﻣـﺎ ﻳﻘﺗرﺣـﻪ ﻣـن «ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ» اﻟﺗـﻲ ﺳﺗﻧﺗﺻـب ﻓـوق ﻛـﻝ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺎت اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ

ﻟﺗﺷرع ﻟﻬﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻌﻳدﻧﺎ إﻟﻰ وﻫم ﻣن أوﻫﺎم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﻧﺳﻧدﺗﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺎﻧطﻳـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌـروف،
أي إﻟﻰ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﺎ ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم دﻳﻠﺗﺎي ،ﻫﻝ ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك ﻓﺷﻝ ﻛﻝ اﻟﻣﺷروع74؟

 -3وظﻳﻔﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻋﻧد دﻳﻠﺗﺎي
إﻧﻣ ــﺎ ﻣﻌﻧ ــﻰ ﺗﺻ ــور اﻟﻌ ــﺎﻟم ﻋﻧ ــد دﻟﺗ ــﺎي ﻧﺗ ــﺎج اﻟﻌﻣ ــﻝ اﻟﻧظ ــري ﻻﺑﺳ ــﺗوﻣوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﻠ ــوم اﻹﻧﺳ ــﺎﻧﻳﺔ

وﺧﺎﺻــﺔ ﻧﺗﻳﺟــﺔ ﻣ ـراس اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺗﺻــورات وأﻫﻣﻬــﺎ ﺗﺻــورات اﻟﺣداﺛــﺔ اﻷورﺑﻳــﺔ.

وﻳﺗﺑﻳن ﻗﺎرئ دﻳﻠﺗﺎي وراء اﻟﻌﻣﻝ اﻻﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻋﻧﺎﺻر أﻧﺗرﺑوﻟوﺟﻳـﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ

ﻻ ﺗﻧﺣﺻـر ﻓـﻲ اﻟﺗﺄﻛﻳــد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﻳـﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻓـﻲ إدراك اﻹﻧﺳــﺎن ،ﺑـﻝ إﻧﻬـﺎ اﻧطوﻟوﺟﻳــﺎ ﺟدﻳـدة ﻓــﻲ
زﻣ ــن اطـ ـراح اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘ ــﺎ اﻟﻛﻼﺳ ــﻳﻛﻳﺔ ﻣﻧ ــذ اﻟﻳوﻧ ــﺎن إﻟ ــﻰ ﻛ ــﺎﻧط ،ﺗﺗﻌﻠ ــق ﺑﺎﻟﺣﻳ ــﺎة ﻋﻧﺻـ ـ ار وﻣﺑ ــدأ،

وﺗﺿــطﻠﻊ ﺑﺧﺻوﺻــﻳﺔ اﻟظــﺎﻫرة اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﻛﻠﻳﺗﻬــﺎ ،ﻣﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ اﻻﻧﻔﺻــﺎﻝ ﻋــن وﺿــﻌﻳﺔ ﻛوﻧــت

)وﺟون ﺳﺗﻳوارت ﻣﻝ ﻛذﻟك( .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑـرﻓض ﻓﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻛﻠﻳـﺔ ﻓـﻲ أرﻗـﻰ أﺷـﻛﺎﻟﻬﺎ ،ﻧﻌﻧـﻲ
اﻟﺷﻛﻝ اﻟﻬﻳﻐﻠﻲ ،ﻻﻧﻐﻼﻗﻬﺎ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ ﺗﺣدﻳدا.

ﺑﻳــد أﻧـﻪ ﻣــﻊ ذﻟــك ﻻﺑــد ﻣــن ﻣﻼﺣظــﺔ ﺑﻌــض ﻣﺣدودﻳــﺔ ﻟﺗﺻــور دﻳﻠﺗــﺎي ﻗــد ﺗــﺗﻠﺧص ﻓــﻲ اﻟﻧﺳــﺑوﻳﺔ

واﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳــﺔ واﻟرﻳﺑﻳــﺔ )اﻧظــر ﻣــﺎ ﻳﻘوﻟــﻪ ﻧﻳﻘــري  (1959إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﻓﻠﺳــﻔﺔ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ
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اﻟﻘوﻣﻳـ ــﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳـ ــﺔ ﻣﻧﺷـ ــﺄ وذات اﻟطﻣوﺣـ ــﺎت اﻟﻛوﻧﻳـ ــﺔ إرادة ،وذﻟـ ــك ﺑـ ــﺈﻋﻼء اﻟﺗﺟرﺑـ ــﺔ اﻟروﺣﺎﻧﻳـ ــﺔ

اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ )ﻛﺎن ﻫدف دﻳﻠﺗﺎي اﺑﺗداء ﺗﺎرﻳﺦ اﻟروح اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ( إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻝ اﻟروح اﻷورﺑﻲ )اﻧظـر
اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت ﺣــوﻝ ﻟﻳﺑﻧﻳﺗــز وﻫﻳﻐــﻝ( ﺑــﻝ إﻟــﻰ ﻧﻣــوذج ﻟﻛــﻝ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷــري )اﻧظــر ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺧطــوط

1911م وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﻪ اﻟﻧﺎﺷر إﻟﻰ ﻧص 93-92ص 247-244ﻣن ﺗﺣﻠﻳـﻝ ﻟﺳـﻳطرة رأس
اﻟﻣــﺎﻝ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻟم ﺑﺄﺳـرﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺷــﻛﻼ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺎ ﻳﺿــﺎف إﻟــﻰ ﻓﺷــﻝ ﻋﻠــوم اﻟــروح زﻣــن اﻟﺣداﺛــﺔ

ﺑﺳب ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﻟﻬـﺎ( .وﻟﻛـن ﻛـﻝ ذﻟـك ﻻ ﻳﻧﻔـﻲ ﺧﺻـوﺑﺔ اﻟﻣﻔﻬـوم

اﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳــﺔ -رﻏــم ﺻــﻌوﺑﺎت ﺗﺣدﻳــدﻩ -وﺛـراء ﻣﻔﺎﻋﻳــﻝ اﺳــﺗﺛﻣﺎرﻩ اﻟﺗــﺎرﻳﺧﻲ ،وﺧﺎﺻــﺔ اﻧﺗﻬــﺎء دﻳﻠﺗــﺎي

ﺑﻌد اﻟﺑﺣث –ﻏﻳر اﻟﻧﺎﺟز -ﻓﻳﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ وظﻳﻔﺔ ﻧﻘدﻳﺔ وﺗﺄوﻳﻠﻳـﺔ ﻻ ﻣـذﻫﺑﺎ ﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘﻳـﺎ؛

وﻟﻛــﻝ ذﻟــك ﻻ ﻧــرى ﻣــﺎ ﻳﺑــرر اﻧﺣﺳــﺎر اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ زﻣﻧﻧــﺎ ،ﻏﻳــر ﻏﻠﺑــﺔ اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻟﺗﺣﻠﻳﻠــﻲ ﻣــن ﺟﻬــﺔ

واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻹﻳدﻳوﻟوﺟﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ واﻟﻌﻠـوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ ،وﻟﻛـن ﺗﻠـك ﻗﺻـﺔ
أﺧرى.

 -ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻘدﻣﻪ ﻧﻳﻘري ﻣن ﺗﺣﻘﻳب ﺟﻳد ﻟﻣﺳﻳرة ﻓﻛر ﻓﻳﻠﻬﻠم دﻳﻠﺗﺎي ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻻﺳﺗﺷـﻛﺎﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧـﺎﻧﻲ ،ﻣﻔﺎﺻـﻠﻪ

1

اﻟﺗﺎﻟﻳــﺔ (1ﺳــﻧوات اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ ) (1874-1825ﻓﻘــد وﻟــد ﺑﻔﻳزﺑــﺎدن-ﺑﻳﺑ ـرﻳﺦ ﻓــﻲ  19ﻧــوﻓﻣﺑر1833م وﻛﺎﻧــت د ارﺳــﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﺑــرﻟﻳن
ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻼﻫوت وﺑدا ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺷورات ﻻﻫوﺗﻳﺔ وﻫرﻣوﻧﻳطﻳﻘﻳﺔ ﺣوﻝ ﺷﻼﻳرﻣﺎﺧر وأﺧرى ﺣوﻝ ﻧﻘﺎد اﻟﺗﻧوﻳر ﻣن
اﻟروﻣﺎﻧﺳﻳﻳن ﻣﺛﻝ ﻫﺎﻣﺎن ) (1858-1857ﻗﺑﻝ أن ﻳﻧﺷر ﻋﻣﻠﻳن ﺣوﻝ ﺷﻼﻳرﻣﺎﺧر ،اﻷوﻝ ﺣوﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣ ارﺳـﻼﺗﻪ،
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣـوﻝ ﻣﺑـﺎدئ اﻷﺧـﻼق ) (1864-1861وﻗـد أﺻـﺑﺢ أﺳـﺗﺎذا ﺑﻔﺿـﻝ رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﺄﻫﻳـﻝ ﺣـوﻝ اﻟـوﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗـﻲ ) (1864ﻓـﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻝ ) (1867وﻛﺎن درﺳﻪ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻷدﺑﻳـﺔ واﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ ﻓـﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳـﺎ ﺑـﻳن 1770و1800م ﺛـم واﺻـﻝ اﻟﻌﻣـﻝ

ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺻـ ــوص ﺷـ ــﻼﻳرﻣﺎﺧر )  (2 .(1670-1867ﺳـ ــﻧوات ﺗـ ــدﺑر اﻟﻣﺳـ ــﺄﻟﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﺎﻧﻳـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺣـ ــو ﻧﻘـ ــدي )(1900-1875
ﺑﺎﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻳﺑﺳــﺗﻣوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ وﻋﻠــوم اﻟﻔﻛــر واﻟــروح وﻛــﺎن ﻗــد أﺻــﺑﺢ ﻳﺷــﻐﻝ ﻛرﺳــﻲ ﻫﻳﻐــﻝ ﺑﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑ ـرﻟﻳن ﻣﻧــذ

1882م (3 ،د ارﺳــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳــﺔ وﺑﻧــﺎء ﻧظرﻳــﺔ اﻟﺗﻌﺑﻳــر اﻟﺗــﻲ ﻳ ـرﺗﺑط ﺑﻬــﺎ ﻣﻔﻬــوم رؤى اﻟﻌــﺎﻟم وذﻟــك ﻣــن 1900م إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ
ﺣﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ  1اﻛﺗوﺑر1911م .اﻧظـرAntonio Negri Saggi sullo storicimo tedesco : Dilthey e Meinecke, :
Milano, 1959
2

 وﻣن اﻟﺑدﻳﻬﻲ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌدﻟﻪ ﺟزﺋﻳﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧﺎء ﻣﻔﻬوم رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﻻ ﻳﺗوﻗف ﻋﻧدﻩ ﻧﻳﻔري إﻻ ﻓﻲ آﺧر ﻛﺗﺎﺑﻪ.3

‐ M. Guéroult, Dianoématique, Livre I : Histoire de l’histoire de la philosophie vol2 En Allemagne de
Leibniz à nos jours, Paris, 1988, p532.
4

‐ Heidegger, Les Conférences de Cassel, éd. et trad. Fr. Jean Claude Gens, Paris, 2003, p157‐159.
Bernard Groethuysen, Philosophie et Histoire, Paris, 1995, p55‐71.

5 ‐ Antonio Negri Ibid. p56‐161; Sylvie Mesure, Dilthey et la fondation des sciences historiques, Paris,
1990, p. 249.
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 -ﺗﻔﺗﻘر اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ ﺗرﺟﻣﺎت ﻧﺻوص دﻟﺗﺎي ﻛﻣﺎ إﻟﻰ دراﺳﺎت ﺣوﻟﻪ إذ ﻻ ﻳﻛﺎد ﻳﺗﻌدى ﻋـددﻫﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ -ﻋﻠـﻰ ﺣـد

6

ﻋﻠﻣﻧﺎ -ﻋدد أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻳد اﻟواﺣـدة ،ﻓﻠـﻳس ﻫﻧـﺎك ﻏﻳـر اﻟد ارﺳـﺔ اﻟﻣﺗوازﻧـﺔ ﻷﺣﻣـد اﻟﺳـﻳد رﻏـم طﺎﺑﻌﻬـﺎ اﻟﺑﻳـداﻏوﺟﻲ دﻳﻠﺗـﺎي وﻓﻠﺳـﻔﺔ
اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻘﺎﻫرة 1992م ،وﻫﻧـﺎك اﻟﻔﺻـﻝ اﻟ ارﺋـد ﻓـﻲ ﻛﺗـﺎب ﺻـﻼح ﻗﻧﺻـوة ﺣـوﻝ اﻟﻣـوﺿـوﻋﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻳﺔ ،اﻟطﺑﻌـﺔ ،2
ﺑﻳروت 1984م ،ص  ،182-167وﻫﻣﺎ ﻳﻌﺗﻣـدان أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﺗـﺎب ﻫـودج اﻟـذي ﻳﻌـود إﻟـﻰ أرﺑﻌﻳﻧﻳـﺎت اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﻳن ،زﻳـﺎدة
ﻣﺎ ورد ﻣن ﻓﺻوﻝ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟدﻳﻠﺗﺎي واردة ﻓـﻲ ﺗرﺟﻣـﺎت ﻛﺗـﺎب رﻳﻣـون آرون ﺣـوﻝ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻧﻘدﻳـﺔ ﻟﻠﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـذي ﻳﻌـود إﻟـﻰ
ﺛﻼﺛﻳﻧﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،وﻛﺗﺎب ﻏﺎدﻣﻳر اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ واﻟﻣﻧﻬﺞ ،وﻛﺗﺎب ﻫﺎﺑرﻣﺎس اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.

7

- W.Dilthey, Théories des conceptions du monde. Essai d’une philosophie de la philosophie,
trad.fr L.Sauzin, Paris 1946, p267‐274.
- Ibid, p250‐267.

8

- W.Dilthey, Le monde de l’esprit T1, trad.frM.Remy, Paris1947, p341‐415.

9

- Ibid, p1.

10

دون أن ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدورﻩ ﺿﻣن اﻟذﻳن ﺑﻧوا ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﻛﺎﻧط إﻟﻰ ﻫﻳدﻏر ،إﻟﻰ ﺣد أن ﻣﻌﺟﻣﺎ ﻣﺣﺗرﻣﺎ
ﻟﻠﻣﺻـطﻠﺣﺎت اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ ﻟـم ﻳـذﻛر دﻳﻠﺗـﺎي ﻓـﻲ اﻟﻣـدﺧﻝ اﻟﻣﺧﺻـص ﻟرؤﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم ،اﻧظـر«Weltanschauung» In :
Barbara Cassin (dir) Vocabulaire européen de la philosophie, Paris, 200 p.1396-1397.
11

‐ Heidegger, Les Conférences de Cassel, op.cit p183‐209.
 -12اﻧظر« :رؤﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم» ﻓﻲ ﺟورج ﻻﺑﻳﻛﺎ )ﺗﺣرﻳر( ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺎرﻛﺳﻳﺔ اﻟﻧﻘدي ﺗﻌرﻳب ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﺗوﻧس/ﺑﻳروت 2004م.

13

‐ Bernard Groethuysen, Philosophie et Histoire, Introduction (Bernard Danois), Paris, 1995, p9‐53.

‐ M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, Trad. Fr. 1992 p21.

14
15

- «Weltanschauung» In Barbara Cassin (dir) Vocabulaire européen de la philosophie, Paris,
200, p1396.
 -16ﻛﻣﺎ رأى ﻣﺗرﺟم ﻛﺗﺎب ﻛﺎﻧط اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺛﻼ أن ﻳﻧﻘﻝ اﻟﻠﻔظ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ.
- M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux …, Op.cit, p21.

17

18

‐ Ibid, p159.
‐ M. Heidegger Chemins qui ne mènent nulle part, trad. Fr. Paris.

19

20- M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux …, Op.cit, p23.
- Ibid, 43.

21
22

- W.Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines. Essai sur le fondement qu’on
pourrait donner à l’étude de la société et de l’histoire, trad.fr L.Sauzin, Paris1942, p517-520.
- Ibid, p6.

23

23

24

‐ W.Dilthey, Conception du Monde et analyse de l’Homme depuis la renaissance et la

24

Réforme, trad.fr Fabienne Blaise, Paris ,1999, p13-97, st.p13-20.
- Ibid, p305‐307.

25

- Ibid, p101-247.

26

- Ibid, p251-302.

27

- Ibid, p305-376.

28

- W.Dilthey, Leibniz et Hegel, trad.fr.Jean Christophe Merle, Paris 2002, p39-115.

29

- W.Dilthey, Conception du Monde et analyse de l’Homme…Op. Cit379-452.

30

31

‐ W.Dilthey Leibniz et Hegel op.cit.119-290.

 -32أﻣــﺎ ﺑﻘﻳــﺔ اﻟﻛﺗــب ﻧﻌﻧــﻲ اﻟﺛﺎﻟــث واﻟ ارﺑــﻊ-واﻟﺗــﻲ ﻟــم ﻳﻧﺟزﻫــﺎ اﻟﻔﻳﻠﺳــوف -ﻓﻛﺎﻧــت ﺳــﺗﺗﻌﻠق أوﻻ ﺑﻧظرﻳــﺔ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻛﻣــﺎ ظﻬــرت إﻟــﻰ
ﺣدود ﻋﺻرﻩ –وﻫذا ﻣوﺿوع اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث -ﻗﺑﻝ أن ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳس اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻـورﻩ اﻟﻣﺧﺻـوص ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔ،.
وان ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧـوع اﻋﺗـذارﻩ ﻋـن ﻛﺛـرة اﻟﻣـﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ وﻓـﻲ ﺗﻘرﻳﺑـﻪ اﻟﻧزﻋـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ﻣـن ﻧظرﻳـﺎت اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻓـﻲ آﺧـر اﻟﺗﺻـدﻳر ﻣـﺎ
ﻳﻣﻛن أن ﻳﺑرر اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷودة .ﺑﻝ رﺑﻣﺎ أﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أن اﻟﻣـدﺧﻝ إﻟـﻰ دراﺳـﺔ ﻋﻠـوم اﻟروح/اﻟﻔﻛـر ،وﻗـد

أﻧﺟز ﻣﻬﻣﺗﻳﻪ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،إﻧﻣﺎ ﻗد وﺟد ﻓﻲ ﻣﺷروع ﺗﺎرﻳﺦ اﻟروح اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺣﻘﻳﻘـﺎ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺎ ﻟﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻣـﺎ اﻟﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن
ﺿرورة ﻧﻘد ﻧظرﻳﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وأﻣﺎ اﻟراﺑﻌﺔ ،ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋودة دﻳﻠﺗﺎي ﺑﻌد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋن ﻫﻳﻐﻝ اﻟﺷﺎب إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻧظري
اﻟﺗﺄﺳﻳﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ) (1910-1907وﻟﺗﺣدﻳد ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑرؤى اﻟﻌﺎﻟم.
33

‐ W.Dilthey, Introduction à l’étude des sciences humaines. Op.cit. p435.

34

‐ Ibid, p399.
- Ibid, p6.

35

36

‐ Ibid, p7.

24

- Dilthey, Théories des conceptions du monde…Op.cit.116. p98.

37

- Ibid, p105‐106.

38

- Ibid, p108.

39

- Ibid, p100.

40

- Ibid, p101.

41

- Ibid, p102.

42

- Ibid, p103.

43

- Ibid, p116.

44

- Ibid, p115.

45

25

- Ibid, p67.

46

- Ibid, p126.

47

- Ibid, p88‐90.

48

- Ibid, 90‐92.

49

- Ibid, p93.

50

51

‐ Ibid, p7.
- Ibid, 96‐97.

52

- Ibid, p8.

53

- Ibid, p69.

54

- Ibid, p71.

55

- Ibid, p72.

56

- Ibid, p75.

57

58

‐ Ibid, p86.

 -59رب ﺗﺣﻠﻳ ــﻝ ﻳﻣﻛ ــن ﻣ ــن ﺗوﺿ ــﻳﺢ وﺟﺎﻫ ــﺔ ﻣﻔﻬ ــوم رؤﻳ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻟم أﻛﺛ ــر ﻣ ــن اﺳ ــﺗﻌراض اﻟﺗﺻ ــورات اﻟﻘدﻳﻣ ــﺔ واﻟوﺳ ــﻳطﺔ ﻟﻠﻌ ــﺎﻟم
وﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟﺣﻳﺎة .وﻗد ﻛﺎن دﻳﻠﺗﺎي ﻗد ﺧص اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻷورﺑﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ﻣطوﻝ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 1883م ،وﻻﺑد أن ﻧﻧوﻩ أﻧﻪ ﻟـم
ﻳﻐﻔـﻝ اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ اﻟوﺳـﻳطﺔ ﻓـﻲ ذات اﻟﻛﺗـﺎب اﻧظـر ص  374-363ﻣـن اﻟﺗرﺟﻣـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﻳﺔ ،وﻳﻣﻛـن أن ﻧﻠﺧـص ﺗﺻــورﻩ
ﻏﻳر اﻟﻌﻧﺻري واﻟﻣﻠم ﺑﺄﻏﻠب اﻟﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ :ﺗﻧـدرج اﻟﻣﻳﺗﺎﻓﻳزﻳﻘـﺎ
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺿــﻣن ﺳــﻳﺎق اﻧﺻــﻬﺎر اﻟﻼﻫــوت واﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌــﺔ واﻟﺗﺻــور اﻷرﺳــطﻲ ﻟﻠﻛوﺳــﻣوس ) ،(368-363وﻗــد طــور اﻟﻌــرب
اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظـر أرﺳـطﻳﺔ ) ،(372-368ﺛـم ﻣﻛﻧـوا اﻟﻐـرب اﻷورﺑـﻲ ﻣـن ﻣﻌرﻓـﺔ ذﻟـك ) ،(373-372وﺳﻳﺿـﻳف
ﻻﺣﻘﺎ ﻓـﻲ ﻣﻼﺣظـﺔ طرﻳﻔـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘـﺎﻝ  93-92أن اﻟﻌﻠـوم اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻗـد ﺗﺿـﻣﻧت ﻣﻔﺎﻋﻳـﻝ ﺣﻠوﻟﻳـﺔ ﺑﻳﻧـﺔ ﺣﺎرﺑﻬـﺎ اﻟﻼﻫـوت اﻟﻣﺳـﻳﺣﻲ
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الدين والسياسة
في المسيحية واإلسالم
برھان غليون



1
ال أعتقد أن االختالف في أنماط العالقة بين الدين والدولة في الغ رب المس يحي أو ف ي الع الم
اإلسالمي أو في آسيا البوذية والكونفوش ية -كم ا ب رزت ف ي الق رون الوس طى -يرج ع بش كل
أساس للمعتقدات الدينية ،سواء أفرقت ھذه المعتقدات بين ما لقيصر وما  ،وم ا للدول ة وم ا
للدين ،أو لم تفعل ذلك ،وإنما يرجع ھذا االختالف بشكل أكبر إلى طبيعة العالقة الت ي نش أت
في سياقات تاريخية وجيوسياسية مختلف ة -ب ين رج ال ال دين ورج ال الحك م ،أي ب ين النخب ةالدينية والنخبة السياسية .ال يعني ذلك أنه ليس للعقيدة تأثير يذكر على نوعية العالقة الناش ئة
بين النخبتين ،ولكنه يعني أن ھذا التأثير ليس العامل الحاسم ،وال يب رز دوره إال مت أخرا ف ي
خدمة النخبة المسيطرة ،وأن ه ال توج د عقي دة ال تحتم ل التأوي ل والتفس ير بم ا يحق ق مص الح
السلطة المقدمة ،ويضمن إضفاء الشرعية على تفوقھا.
وبشكل عام ،لم يكن من السھل على النخب الدينية -مھما كانت قوتھا ودرجة تعل ق الم ؤمنين
بھ ا -أن تن افس الس لطة السياس ية أو س لطة الدول ة ،فحيثم ا كان ت ھ ذه الدول ة ال ت زال حي ة،
فاعلة ومتجذرة .ولذلك غلب على عالقة الدين بالدولة عموما خضوع النخب ة الديني ة للس لطة
الزمنية ومس ايرتھا لھ ا ،وأحيان ا التح الف معھ ا ،كم ا يب رز ذل ك ف ي نم ط القيص رية البابوي ة
المع روف أو ف ي نم ط ال دين الق ومي ،أو ال نمط اإلس المي ،ال ذي يش كل حال ة م ن التن افس
الكامن بين السلطتين ،لك ن ف ي إط ار االعت راف بھيمن ة الس لطة السياس ية وس يادتھا .وتش كل
أوروبة المسيحية في العصر الوسيط في نظري استثناء نادرا في ھذا المجال ،كانت له نتائج
غير مسبوقة أيضا ،سواء في تطوير مفھوم الدولة ومكانتھ ا ف ي المجتم ع ،أم ف ي إع ادة بن اء
مفھ وم ال دين وتميي زه ع ن مفھ وم السياس ية ومس ألة تنظ يم الحي اة الدنيوي ة .فف ي ھ ذه الق ارة
وحدھا نجحت النخبة الدينية في أن تفرض سلطانھا عل ى المجتم ع ،وأن ُتلح ق بھ ا -بص ورة
أو أخ رى -الس لطة الزمني ة وتف رض وص ايتھا الروحي ة عليھ ا ،كم ا جس د ذل ك لفت رة طويل ة
حرص الملوك األوربيين على انتزاع موافقة البابا أو مصادقته .وقد ح دث ذل ك نتيج ة التق اء
عاملين مھمين :التنظ يم الق وي والفع ال للنخب ة الديني ة ،كم ا تجس ده الكنيس ة الت ي تكون ت ف ي
تش كيالت اجتماعي ة س ابقة ومتقدم ة ،واتخ ذت طابع ا ع ابرا لل دول والقومي ات ،راف ق تك ون
الجماعة الدينية وقيادتھا في كفاحھا الطويل للمحافظ ة عل ى البق اء وكس ب الش رعية .والث اني
الفراغ الذي خلفه انھي ار نم وذج الدول ة اإلمبراطوري ة ف ي أوروب ة ،وض ياع تقالي دھا وفس اد
 أستاذ الدراسات العربية المعاصرة بجامعة السوربون ،باريس .
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مفھومھا على أثر الغزوات البربرية ،وإخفاق محاوالت شارل مارتيل مؤسس اإلمبراطورية
الكورلنجي ة -وس اللته م ن بع ده -ف ي إع ادة بن اء اإلمبراطوري ة الغربي ة المقدس ة الت ي ك ان
الجميع يحلم بھا.
في إطار عالم تسوده الفوضى الفكري ة والسياس ية مع ا ،وتتن ازع في ه الق وى والجماع ات م ن
دون ضابط أو قاعدة مشتركة ،وجدت الكنيسة نفسھا مدفوعة إل ى لع ب دور سياس ي ب ارز -
إلى جانب دورھا الديني الرئيس -في توحيد ھذا العالم وبث الحد األدنى من النظام واالتس اق
الفكري والسياسي فيه .وقد فرض ھذا الدور نفسه مع تزايد الطلب االجتم اعي عل ى الكنيس ة
البابوية وتدخلھا في الشؤون السياس ية واالجتماعي ة ،وذل ك م ن قب ل الجماع ات األھلي ة وم ن
قبل الملوك اإلقطاعيين المتنازعين معا ،بموازاة إخف اق ھ ؤالء جميع ا -خ الل ق رون عدي دة،
وحتى القرن الثالث عش ر -ف ي إقام ة الدول ة الق ادرة عل ى الوف اء بحاج ات بن اء حي اة قانوني ة
سليمة وحفظ األمن والنظام والسالم العام وضمان التكافل والتعاون االجتماعيين .نتيج ة ذل ك
تحول ت الكنيس ة بص ورة تلقائي ة إل ى مرك ز قي ادة للجماع ات وتنظ يم لھ ا ،وبط ل اقتص ار
نشاطھا على التوجيه الروحي .ھكذا وجد رجال الدين أنفسھم مشدودين أكثر فأكثر إلى م لء
المناص ب الدنيوي ة الش اغرة ،والمش اركة النش طة ف ي جمي ع النش اطات الفكري ة والسياس ية
واالجتماعية واالقتصادية .فلم يكتف ھؤالء بنشر العقيدة وتقديم العظات في الكنائس؛ ولكنھم
اھتم وا أيض ا ب التعليم وبن اء الجامع ات وتس ييرھا ،وت أطير المجتمع ات وتنظ يم ش ؤونھا،
ومعالجة األفراد ورعايتھم ،كما تدخلوا في إنتاج الثروة وتوزيعھا.
وليس ھناك شك في أن المسيحية قد تحولت في الغرب الوسيط إلى ثقافة ،وأصبحت الكنيسة
في الغرب دولة قائمة بذاتھا ،أو ما يشبه الدولة ،بق در م ا نجح ت ف ي التقري ب ب ين جماع ات
مش تتة ،ووح دت تفكيرھ ا ووعيھ ا الجمع ي فيم ا وراء اخ تالف الممال ك والتم ايزات القومي ة
واالجتماعي ة .وأص بح ال والء للكنيس ة والخض وع لھ ا ج زءا م ن المش اركة ف ي مش روع
اجتم اعي ع ام يتج اوز ف ي أھداف ه مج ال تلبي ة الحاج ات الروحي ة ،أي ض مان الخ الص
األخروي؛ ليطال مسائل كبرى تخص مجال الدنيوي أيضا.
وھذا الطلب المتزايد على خدمات الكنيسة ھو ما يفسر -ف ي نظ ري -حرك ة التنص ر الش املة
الت ي ستش ھدھا أورب ة من ذ الق رن التاس ع ،كم ا يفس ر نش وء مس يحية غربي ة متمي زة ع ن
المسيحية الشرقية ،ومتفوقة عليھا فيم ا بع د بالع دة والع دد ،وبالت الي انتق ال مرك ز الثق ل لھ ذه
الديان ة الش رقية نھائي ا إل ى الغ رب ،حت ى ليك اد المس يحي ينس ى الي وم -أم ام م ا تتمت ع ب ه
المسيحية من مكانة وأبھة وموارد في موطنھا الجديد ،أعني الغرب األوروب ي -انتماءھ ا ف ي
األصل إلى التقاليد الشرقية والسامية والمتوسطية.
انطالقا من ھذا اإلسھام الكبير للكنيسة ف ي إع ادة بن اء اللحم ة االجتماعي ة المنحل ة ،واعتم ادا
عليھا ،نجحت النخبة الديني ة ف ي أن تجع ل م ن الكنيس ة المرك ز ال رئيس لتنظ يم المجتمع ات،
2

وأن تستفيد من ھذه الھالة التي كونتھا لنفسھا لتعزيز مواقعھا ،وفرض وصايتھا على النخ ب
االجتماعية األخرى :الثقافية والسياسية والمھنية ،قبل أن تنزع -في مرحلة ثانية -إلى ال تحكم
بشروط حياة المجتمعات؛ ليصبح الدفاع عن الوضع القائم وضمان الس يطرة الدائم ة للكنيس ة
على مصيرھا جزءا من الحفاظ على النظام ،ومن ورائه على السالم واألمن .وال تزال آث ار
ھ ذه الس يطرة المتع ددة األش كال ،الت ي مارس تھا الكنيس ة عل ى تنظ يم المجتمع ات وقيادتھ ا
الفكرية والسياس ية ماثل ة إل ى الي وم ،ب الرغم م ن قي ام الدول ة الحديث ة وس عيھا المس تميت إل ى
القض اء عل ى امتي ازات الكنيس ة ودفعھ ا إل ى االنس حاب م ن المواق ع المعنوي ة والمادي ة الت ي
احتلتھا في العصور السابقة.
2
بيد أن نظام السيطرة الكنسية أو الكھنوتية كان يحمل -مثله مثل أي نظام ك ان -ب ذور تفس خه
في داخله ،بمقدار ما كان تحقيق التوحيد األيديولوجي والتنظيم الكنسي وسيطرة رجال ال دين
يس تدعي نش وء الفوض ى خارج ه وإل ى جانب ه ،س واء م ن خ الل اإلقص اء أو القس ر ،قب ل أن
ينتقل إلى داخل النظام الكنسي ذاته متجسدا ف ي الفس اد ال ذي تق ود إلي ه -ال محال ة -أي س لطة
مطلق ة ال تخض ع للرقاب ة والمحاس بة م ن قِب ل َم ن ت تحكم بھ م .وم ا ك ان م ن الممك ن للحك م
الكنس ي أن يس تمر م ن دون أن يثي ر مش اكل ،وين تج ت وترات ،ويخل ق تناقض ات تتف اقم
باستمرار بين النخب االجتماعية المتع ددة م ن جھ ة ،وب ين النخب ة الكنس ية المس يطرة وفئ ات
المجتمع والجماعات األھلية أيضا .وربما ع ّبرت الحروب الصليبية -التي ھ دفت إل ى تج اوز
ھ ذه التناقض ات ،وعكس ھا نح و الخ ارج؛ للحف اظ عل ى نظ ام الس يطرة الكنس ية والتمدي د ف ي
عمره -عن مدى القوة التي بلغتھا سلطة رجال الدين في العصور الوس طى ،بق در م ا كش فت
في الوقت نفسه عن المأزق الذي وضع فيه نظامھا المجتمعات األوروبية .وكانت نھاي ة ھ ذه
الحروب إعالنا لبدء الحرب الداخلية التي ل ن تتوق ف قب ل أن ُتحِّ ي د رج ال الكنيس ة وتقص يھم
عن مجال عمل الدولة والسلطة السياسية .فبدل أن تعزز الح روب الص ليبية س يطرة الكنيس ة
وتس ھم ف ي تخفي ف الت وترات وحس م التناقض ات الت ي حاول ت الھ رب منھ ا ،عمل ت عل ى
تفاقمھ ا .ھك ذا س تترافق نھاي ة ھ ذه الح روب -المخفق ة عل ى جمي ع المس تويات :الديني ة
واالقتص ادية -بسلس لة م ن ال زالزل الفكري ة والسياس ية واالجتماعي ة ل ن تنتھ ي إال بتفكي ك
النظام القديم بمكوناته المختلفة :االقتصادية والسياس ية واأليديولوجي ة .وف ي س ياق ذل ك بع ث
الدولة وإعادة تأھيلھا ،بوصفھا مركز تنظ يم المجتمع ات وقيادتھ ا الفكري ة واألخالقي ة أيض ا،
وإطار ممارسة سلطة سياسية جديدة تختل ف ع ن س لطة األرس تقراطية والكنيس ة الت ي كان ت
تقف وراء اإلمبراطوريات الغربية.
منذ القرن الرابع عشر سوف تبرز ردود األفعال القوية من داخل الكنيس ة ذاتھ ا عل ى الفس اد
الذي أخذ يتنامى ،م ع انحط اط اإلدارة وانتش ار الش عوذة والرش وة ،وتراج ع ص دقية الس لطة
3

المطلقة للبابوات وضياع ھيبتھم .ولن تعمل االنشقاقات والشيع الناجمة عن تن امي النزاع ات
والتناقضات التي بدأت تتوالى -االجتماعية )مجمع الكنائس األرستقراطية والوطني ة ف ي بي ز
بإيطالي ا( ،واألقوامي ة )النزاع ات الفرنس ية اإلنكليزي ة( الت ي طمس تھا لوق ت طوي ل الوح دة
الدينية الشكلية الممثلة بشمولية الكنسية -إال على تغذية ديناميكية التفكك واالنحالل ھذه.
في ظل ھذا االنحط اط ك ان ُب ر ُعم التغيي ر والتح ول العمي ق يرس م مالمح ه ويحض ر أدوات ه.
وفي الثغ رات الكثي رة الت ي فتحتھ ا أزم ة نظ ام الس يطرة الكنس ية س وف تتك ون ق وى التغيي ر
وتتخذ مواقعھا .ومن ھذه القوى الحركة اإلنسانية أو اإلنسوية التي ظھرت منذ الق رن الراب ع
عشر في مدن إيطاليا بدعم من األمراء والتجار األثرياء المحبين للفن واألدب والباحثين ع ن
الشھرة والمجد ،بل ومن بعض الب ابوات أيض ا .وال ت زال م دن فلورنس ا وجين وا مليئ ة بآث ار
فن النھضة اإليطالية وتوجھات فنانيھا ومفكريھ ا اإلنس انية .وق د أس ھم اإلنس ويون -بت وجھھم
نحو األدبيات اليونانية والرومانية القديمة -في الخروج م ن س لطة المعرف ة والرؤي ة الكنس ية
والدينية عموما ليعيدوا التفكير -كما ذكروا ھم أنفسھم -إلى النھل من الموارد األص لية للفك ر
واألدب الكالس يكيين؛ أي ليعي دوا اكتش اف اإلنس ان وماھي ة نظم ه الفكري ة )الفلس فة مقاب ل
الالھ وت( والسياس ية )الدول ة مقاب ل الكنيس ة( ،الت ي طمس تھا ل زمن طوي ل الفك رة الديني ة
والسلطة التيوقراطية .وكان ت ھ ذه الحرك ة أول خط وة حاس مة ف ي اتج اه بن اء أس س التفكي ر
العقلي الحديث ،وإعادة النظر في قواعد تنظيم المجتمعات السياسية واالجتماعية .1وس يعطي
اخت راع المطبع ة ف ي أوروب ة ف ي  1455لھ ذه الحرك ة وس يلة حاس مة لنقلھ ا ونش رھا ف ي
أوروب ة كلھ ا ،أي ل والدة ثقاف ة جدي دة مس تقلة إل ى ھ ذا الح د أو ذاك ع ن الثقاف ة القرس طوية
الكنسية ،وقائمة إلى جانبھا.
لك ن حرك ة ال نقض البط يء لنظ ام الس يطرة الكنس ية ل ن تتوق ف عن د ھ ذه المحط ة الفكري ة
واألدبية ،التي سيجعل منھا تاريخ األفكار الحقبة التأسيسية للغرب الح ديث بأكمل ه ،متج اوزا
ب ذلك ك ل ت راث الحض ارة اإلس المية وتأثيراتھ ا عل ى ت اريخ المنطق ة المتوس طية وبالت الي
األوروبية .فقبل أن تستنفد النھضة طاقاتھا ،وفي سياقھا الت اريخي ،أو عل ى إثرھ ا ،س تنطلق
الثورة الدينية التي ستغير تصور أوروب ة لل دين ومكانت ه ف ي حي اة الف رد والمجتم ع عل ى ح د
سواء.
وق د أطل ق اس م اإلص الح ال ديني عل ى ھ ذه الث ورة الديني ة الت ي أدت إل ى تص دع الكنيس ة
الكاثوليكية في القرن السادس عشر ،وبروز المذاھب البروتستنتية الجديدة في قسم كبي ر م ن
أوربة المسيحية ،قبل أن ينجح قادة الكنيسة الكاثوليكية في وضع حد لتوسعھا الس ريع بفض ل
حركة إص الح مختلف ة أطل ق علي ه اس م اإلص الح المض اد ،جم ع ب ين ش قين :الع ودة إل ى م ا
يشبه محاكم التفتيش لمعاقبة المنشقين وردعھم ،وإصالح المؤسسة الكنسية البابوية نفسھا.
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يرجع المؤرخون بدايات ھ ذه الث ورة اإلص الحية إل ى ي وم  13أكت وبر 1517م عن دما عل ق
مارتن لوثر قائمة أطروحاته ال  95على باب كنيسة قصر ويتنبرغ .أما جان ب وبيرو في رى
أن مولد البروتستنتية يرجع إلى 1520م عندما لفظت الكنيسة مارتن لوثر واعتبرته خارج ا
عنھ ا ،بس بب دفاع ه ع ن فك رة أن الباب ا والمجم ع الكنس ي ليس ا معص ومين م ن الخط أ وأن
المؤمن ال ينبغي أن يلتزم إال بالكتاب المقدس.2
من ھنا ،ارتبطت حركة اإلص الح باس م م ارتن ل وثر ال ذي ك ان أول م ن أطلقھ ا ف ي ألماني ا
وجوارھا االسكندينافي؛ لتؤسس كنائس دول مستقلة تماما عن البابوية المقيمة في روما .لكن
«م ارتن ل وثر» ل م يك ن الوحي د ال ذي س ار ف ي ھ ذا االتج اه .فق د ك ان للمنش ق الكبي ر الث اني
«كالفن» الفضل األكبر في انتشار أفك ار اإلص الح ال ديني ف ي سويس را واألراض ي الناطق ة
بالفرنس ية وتوس عھا نح و بولوني ا وھنغاري ا والج زر البريطاني ة الت ي ستش ھد والدة الكنيس ة
اإلنجليكانية.
أع اد اإلص الح ال ديني بن اء الممارس ة الديني ة للجماع ة المس يحية عل ى ثالث ة مس تويات - :
مس توى المؤسس ة الكنس ية ،س واء م ا تعل ق بطريق ة عملھ ا أو موقعھ ا ف ي ھ ذه الممارس ة أو
دورھا في المصادقة عل ى اإليم ان - ،ومس توى الفك ر ال ذي كان ت تس تند إلي ه س لطة الكنيس ة
وس يطرتھا ونفوذھ ا ،بم ا يش مله م ن اعتق ادات ديني ة وفلس فة إيماني ة أو الھ وت -،ومس توى
الض مير ال ديني ،أي إع ادة تعري ف معن ى اإليم ان ومس تلزمات االعتق اد وممارس ة الش عائر
الديني ة ،وإع ادة االعتب ار للتجرب ة الديني ة ،بوص فھا تجرب ة فردي ة مرتبط ة ب وعي الم ؤمن
وإرادته وتطلعاته ،أكثر مما ھي فعل انتماء لجماعة ووالء جمعي أو عصبي لھا.
فعلى المستوى األول ،التقت الحركات االحتجاجية أو االنشقاقية جميعا -اللوثري ة والكالفاني ة
واإلنجيلية ،باإلضافة إلى بعض التيارات األخرى األقل أھمية مثل األناباتية والتنورية -على
مب دأ رف ض الخض وع األعم ى للكنيس ة ،واالنقي اد م ن دون تس اؤل أو تفكي ر لس لطة ديني ة
كھنوتية تدعي اإللھام وال تقبل أي جدال أو نقاش ،وما بالك بالمش اركة فيھ ا أو الرقاب ة عل ى
ممارس اتھا م ن قب ل جمھ ور الم ؤمنين .وھ ذا ھ و المض مون العمي ق إلح الل ل وثر -والفك ر
االجتجاجي عموما -سلطة النص المقدس -أي اإلنجيل -محل س لطة الكنيس ة المطلق ة .فتق ديم
ال نص عل ى المؤسس ة الكنس ية؛ أي عل ى س لطة الرھب ان ،يعن ي تغيي را ف ي مفھ وم الكنيس ة،
ومكانتھ ا م ن العب ادة وش ؤون ال دين ،ودورھ ا االجتم اعي ،وأس لوب عملھ ا وتعاملھ ا م ع
جمھ ور الم ؤمنين وجم اعتھم مع ا .ھك ذا س تفقد الكنيس ة مركزيتھ ا ف ي التجرب ة الديني ة كم ا
سيفقد رج ال ال دين مق امھم االس تثنائي األب وي والمق دس ال ذي يفص لھم ع ن الن اس الع اديين،
ويميزھم عنھم في جوھر المعرفة والنف اذ إل ى حقيق ة ال دين؛ ليتحول وا إل ى رج ال اختص اص
فحسب ،ال فرق بينھم وبين المؤمنين الع اديين إال ف ي درج ة التفق ه بال دين ،وھ و م ا يس تطيع
أي م ؤمن أن يص ل إلي ه بجھ ده الشخص ي .وكم ا انھ ارت الفك رة الت ي تجع ل م ن الكنيس ة
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امت دادا للمس يح وتجس يدا لكلمت ه ،انھ ارت أيض ا الفك رة الت ي تنظ ر إل ى رج ل ال دين بوص فه
وريث ا للمس يح وح ائزا عل ى ق بس م ن قدس يته .وأص بح ينظ ر إل ى ھ ذا األخي ر نظ رة إنس ان
عادي ،ال يستمد مكانته وقيمته من انتمائه إلى مؤسسة الكنيسة وخدمته فيھ ا ،أي إل ى تماھي ه
معھا ،وإنما من عمله الصالح م ع جماع ة الم ؤمنين اآلخ رين .وبالمق دار نفس ه ال ذي فق د في ه
رجل الدين كراماته وصار ينطبق عليه الحكم ذاته الذي ينطبق على أي مؤمن عادي ،انتفت
االلتزامات والترتيبات الخاصة التي كانت لصيقة بص نف رج ال ال دين والت ي كان ت تح ولھم
إلى فئة خاصة مميزة عن اآلخرين .من ھن ا س قط ش رط العزوبي ة ع نھم؛ ب ل أص بح ال زواج
شرطا من شروط اإليمان ،بقدر ما يظھر الطبيعة العادية لرج ال ال دين ويق ربھم بش كل أكب ر
من المؤمنين الذين يحتاجون إلى مس اعدتھم ف ي معرف ة دي نھم .وبفق دان رج ال ال دين مق امھم
المقدس أو شبه المقدس فقدوا أيضا أھليتھم أو حقھم في العمل كوسيط بين المؤمن ورب ه م ن
خالل الكنيسة أو من خارجھا .وبمق دار م ا أص بح اإليم ان مرتبط ا ب النص ،المت اح لك ل ف رد
استمالكا وفھم ا ،ل م يع د للكنيس ة مك ان مھ م ف ي تحقي ق اإليم ان وتحول ت إل ى مرك ز لت أمين
الخدمات االجتماعية والخيرية ،أما الجماعة فقد خرجت من تحت سيطرتھا وسيطرة رجالھ ا
لتس رح ف ي الفض اء الواس ع ،وتكتش ف وتبن ي ف ي الوق ت نفس ه ع الم المع اني واألخ الق
والسياسة المدنية .وبھذا تحولت الكنيس ة إل ى مؤسس ة م ن مؤسس ات المجتم ع بع د أن كان ت
المؤسسة/الجماعة الت ي تح ل جمي ع الھوي ات وال ذاتيات الفردي ة لتك وين ھوي ة وذاتي ة جمعي ة
واحدة تحييھا و َتحْ يى فيھا وتوجه حياتھا .وبالمثل ،ل م يع د اإليم ان عص بية جامع ة ،يس تدعي
التبعية والطاعة واإل ّمعية واالمتثال إلرادة خارجية ،ويتجلى في االنقياد والفن اء ف ي الجماع ة
الكنيس ة أو المجس دة ف ي الكنيس ة الجامع ة ،وإنم ا أص بح ممارس ة فردي ة .بمعن ى آخ ر فق دت
الجماع ة الديني ة ھويتھ ا التقليدي ة واس تبدلتھا بھوي ة جدي دة تجع ل منھ ا رابط ة ب ين م ؤمنين
مستقلين وأحرار متساوين في الحقوق والواجبات الدينية تماما ،ال سلطان ألح د عل يھم س وى
سلطان الضمير.3
وليس ھناك شك في أن تجريد رجال الكنيس ة م ن ص فتھم المقدس ة ،وحرم انھم م ن الرمزي ة
الت ي يمثلھ ا االنتم اء إل ى مق ام منفص ل ع ن مق ام الم ؤمنين اآلخ رين ،أي تح ويلھم إل ى بش ر
كغيرھم ،ال تترت ب عل يھم واجب ات ف ي اإليم ان مختلف ة عم ا يترت ب عل ى إيم ان غي رھم م ن
الناس؛ ق د وج ه ض ربة قوي ة للنظ ام الفك ري والسياس ي األب وي )الكنس ي اإلقط اعي( الق ائم.
وبھ دم الح اجز الرم زي الفاص ل ب ين رج ل ال دين والم ؤمن الع ادي -فيم ا ع دا الوظيف ة أو
االختصاص -ضعفت القطيعة القديمة بين عالم ال دين المق دس وع الم ال دنيا الم دنس ،فل م يع د
ھن اك معن ى للفص ل المطل ق ب ين مج ال ال ديني ومج ال ال دنيوي ،وتم ت مص الحة ال دنيا م ع
اآلخ رة ،وال دين م ع الحي اة ,وھ و م ا أدى إل ى نش وء عالق ة جدي دة بينھم ا داخ ل الكنيس ة
وخارجھا .فالمجمع الكنسي البروتس تنتي ال ذي ينتخ ب ق ادة الكنيس ة يض م أيض ا ممثل ين ع ن
المناطق م ن غي ر رج ال ال دين ،م ن أس اتذة الجامع ات واألطب اء ورج ال األعم ال وغي رھم.
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وھ ذا م ا يفس ر الص يغة الخاص ة الت ي س تتخذھا العلماني ة ف ي ال بالد البروتس تنتية ،والت ي ال
تضع الدين في مواجھة مع العقل؛ ولكنھا تسعى إلى التنسيق والتفاھم بينھما لتؤكد تكاملھما.
وم ن اآلث ار المھم ة أيض ا لتھش يم مفھ وم الكنيس ة البابوي ة وتحري ر الم ؤمنين م ن ھيمنتھ ا
التاريخية ،ومن التبعية العمياء لھا ،انقسام الكنيسة وفق دانھا وح دتھا وش مولھا -أي عالميتھ ا-
إل ى األب د .ول ذلك ل ن تت ردد الحرك ات االحتجاجي ة أو اإلص الحية الت ي انتش رت ف ي معظ م
البقاع األوروبية في إقامة كنائس وطني ة خاص ة بھ ا ،أي ل ن تت ردد ھ ذه الحرك ات ف ي قب ول
تبعي ة الكنيس ة المؤسس ة للدول ة الوطني ة ،وبالت الي إل ى إظھ ار ال والء لھ ذه الدول ة الوطني ة،
وبالت الي إل ى القض اء عل ى جمي ع نزوعاتھ ا الس يادية التقليدي ة الرامي ة إل ى احت واء المجتم ع
والدولة على حد سواء.
وعلى المستوى الثاني ،أدى تجري د الكنيس ة -حت ى البروتس تنتية منھ ا -م ن حقھ ا ف ي مراقب ة
س لوك الم ؤمن والمص ادقة عل ى إيمان ه والتوس ط ل ه عن د ﷲ ،وتخليھ ا ع ن دور الوص اية
الفكرية أو الالھوتية على العقل ،إلى تح رر الفك ر المس يحي وإع ادة بنائ ه عل ى أس س ،وم ن
منطلقات قطعت تماما مع الفكر الكنسي القرسطوي الجماعوي .وھو ما أطلق دينامي ة تجدي د
التفكير العقلي ،بم ا ف ي ذل ك ف ي مج ال ال دين ،وش رع لمب دأ التع دد ال ذي س يتجلى م ن خ الل
التشكل المستمر -م ن دون عوائ ق وال ح دود -للجماع ات والتي ارات والف رق الديني ة الجدي دة
والمتجددة .
ومم ا ال ش ك في ه أن نظري ة الخ الص الت ي بلورتھ ا الحرك ة اإلص الحية الديني ة ق د أس ھمت
إسھاما أساسيا في إعادة توجيه النشاط ال ديني وتحوي ل نظ ر المس يحيين ع ن الھ وس ال ديني،
النابع من الطم ع ف ي الجن ة والعم ل المس تمر م ن أج ل ض مان مك ان مرم وق فيھ ا ،وإط الق
التفكير بالعمل النافع على األرض .ففي نظر المصلحين ،ال يضمن عمل الم ؤمن وال تط ابق
أعماله وسلوكه مع التع اليم الديني ة أَيَّ َح ٍق ف ي الخ الص ،وال يكف ي للحص ول علي ه .ونعن ي
بالخالص نيل عفو ﷲ ورضوانه وقبوله ف ي الحي اة ال دنيا واآلخ رة .والخ الص من ة م ن ﷲ،
يھبه لمن يشاء.
ال يعني ھذا أنه ال فائدة من أن يتبع المرء التعاليم الدينية أو أن يقوم بالعمل الص الح ،ولكن ه
يعن ي أن الخ الص ال ي رتبط ب ذلك ،وإنم ا ھ و رھ ن إرادة رباني ة ص رفة؛ إذ م ن الممك ن أن
يقوم المؤمن بك ل ذل ك م ن دون أن ين ال الخ الص .مم ا يعن ي أن عل ى الم ؤمن أن ال ينتظ ر
مقابال لقاء عمل الخير ،أو باألحرى أال ّ يعتقد أن عمل الخير ھو المقابل للخالص.
وقد كان ھذا اليأس م ن الخ الص األخ روي ،أو تعلي ق التفكي ر في ه ھ و أس اس االنكف اء عل ى
الخالص األرضي وتنشيط العمل الدنيوي ،حي ث تتوق ف النت ائج عل ى إرادة الف رد وجھ ده ال
على إرادة خارجة عنه .فبق در م ا يع رف اإليم ان الم ؤمن عل ى نفس ه بوص فه ھب ة ﷲ وأث را
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لفضله وجزء من كلمته ،يشجعه على الخروج من ذاته نحو اآلخر ،والتع رف عل ى ﷲ أكث ر
فيه.
فالمؤمن الحقيقي ال يقوم بعمل الخير لشراء خالصه الرباني؛ وإنما الكتشاف نفس ه كمخل وق
إلھي ،أي على إدراك ما استبطنه ﷲ فيه من قيم الخير .فعمل الخير ھو الكاشف ع ن حقيقت ه
اإللھية العميقة .وإذا لم يبحث فيه عن خالصه األبدي وخالص روحه في اآلخرة فھ و يحق ق
من خالله انبعاث ه الروح ي .فكلم ا تمع ن الم ؤمن ف ي ك الم ﷲ زاد ثق ة برب ه ،وإيمان ا بنفس ه،
وبقدرته على التجدد والعمل والحياة .وتطلع بشكل أكبر إلى االستزادة م ن ك الم ﷲ ،مص در
انبعاثه ،وانفتح أمامه أفق المشاركة في نشر كلمة الحق وتحقيق الوعد اإللھي.
وم ن الممك ن الق ول :إن الفك ر المس يحي الجدي د ق د اس تبدل اإلخ الص ف ي العم ل ،والوف اء
لآلخر –اإلنسان -ال ذي ينط وي عل ى روح إلھي ة ،ينبغ ي التواص ل معھ ا وبعثھ ا عب ر العم ل
الصالح والمسؤولية ،بالطاعة العمياء التي كانت سائدة للكنيسة ورجال الدين .تماما كم ا ح ل
س لطة ال نص والتع اليم الديني ة -الت ي يمك ن لك ل م ؤمن أن يس تمدھا من ه لوح ده وم ن دون
وسيط -محل سلطة الكنيسة ورجالھا.
من ھنا يوجز إريك فوش األخالق البروتستنتية في قيمت ين :االعت راف بالجمي ل  ،كج وھر
فع ل اإليم ان ،ث م المس ؤولية أم ام اآلخ رين كتعبي ر ع ن االنتم اء للجماع ة «الديني ة» أو
اإلنسانية .4فبق در م ا يتح رر الم ؤمن م ن َھ ِّم التأكي د المس تمر عل ى إيمان ه ،أو الخ وف علي ه
نتيجة سوء األعمال أو نقص العمل الصالح الضروري لخالصه ،تزي د ثقت ه ب العون اإللھ ي،
ويصبح بإمكانه أن يكتشف معنى األخالق ويختبرھا في االنفتاح على اآلخ ر واإلنص ات ل ه؛
فح ب ﷲ وح ب اآلخ ر ھم ا وجھ ان لرس الة واح دة جوھرھ ا المحب ة واالمتن ان .وإذا كان ت
محبة ﷲ تعني الحياة بكالمه؛ ف إن محب ة اآلخ ر القري ب تعن ي المس ؤولية إزاءه ومع ه؛ لبن اء
عالم جديد قائم على الخير والمحبة معا.
وھذا ما يش ير إلي ه ج ان كالف ان أيض ا ف ي تعريف ه لمعن ى المس ؤولية .فلھ ذه عن د الم ؤمن ف ي
نظره ثالث صفات :التنسك ،التفاؤل ،والتدبير السليم .ال يعني التنسك التقش ف؛ وإنم ا رف ض
األنانية والحرص على التكافل والتضامن .أما التفاؤل فھو يشجع المرء عل ى االس تمرار ف ي
بذل الجھد وع دم القن وط أو الي أس أم ام م ا ي راه م ن ش ر ف ي الع الم .وبالمقاب ل يعن ي الت دبير
السليم المتعلق باألشياء عدم اإلفراط والتفريط .فاإلفراط ي دفع إل ى الب ؤس وع دم التمت ع ب نعم
ﷲ ،والتف ريط يق ود إل ى االس تالب وفق دان الحري ة .ھ ذا يعن ي أن خ الص الم ؤمن م رتبط
بس لوكه وعمل ه ،ال ب أي ش يء آخ ر ،كنيس ة ك ان أو رج ل كرام ات .وإنم ا تنف ع الكنيس ة ف ي
إبراز تضامن المؤمنين ،ال من أجل كفالة خالصھم.5
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أم ا عل ى مس توى التجرب ة الديني ة ،أو الفردي ة ،فم ن الواض ح أن تحري ر الم ؤمن م ن س لطة
الكنيس ة ووص اية رج ال ال دين ع زز التجرب ة الديني ة الشخص ية ،ووج ه النش اط فيھ ا نح و
ض مير الم ؤمن كف رد وس لوكه واختيارات ه ونش اطه؛ أي نح و مبادرت ه الخاص ة .وھ ذا ھ و
مضمون فكرة انبعاث المؤمن ،من حيث ھو ذات حرة ومريدة وواعية أيضا .6وبدل التفكي ر
ال دائم ب اآلخرة ،أص بح التق رب م ن ﷲ يم ر عب ر التق رب م ن اإلنس ان ،أي عب ر إع ادة بن اء
عالق ات األخ وة والثق ة والتض امن ،والتمس ك بالعم ل الص الح بوص فه جھ دا متجھ ا نح و
اإلنس ان ،وقائم ا عل ى المس ؤولية وتحقي ق العدال ة واألخ وة عل ى األرض وتج اه الجماع ة
اإلنسانية .وبقدر ما نقل اإلصالح الديني مركز ثقل اإليمان من الكنيسة -التي كانت تستقطب
ك ل العواط ف واالس تثمارات الروحي ة بوص فھا الوص ية الوحي دة عل ى اإليم ان والض امنة
بالتالي للخالص -إلى جماعة المؤمنين بوصفھا تجليا من تجليات الخي ر اإللھ ي ،وج ه نش اط
المؤمنين نحو عمل الخير على مثال م ا نس ميه نح ن  :ال دين المعامل ة .فص ار االس تثمار ف ي
اإلنسان كفرد وبناء شخصيته -أي وعيه وضميره وس لوكه -مح ور نش اط الكنيس ة المص لحة
ورجال الدين ،ومصدر تجديد في الفكر وفي العالقات االجتماعية أيضا.
ولھ ذا -بعك س الظ اھر -أض عف اإلص الح ال ديني -إل ى درج ة كبي رة -م ن س يطرة الكنيس ة
وسلطة رجالھا؛ لكنه ل م يض عف م ن مكان ة ال دين وموقع ه ف ي المجتم ع ،ب ل زاد ف ي نف وذه،
وو ّسع من دائرة نش اطه داخ ل المؤسس ات االجتماعي ة ،بم ا ف ي ذل ك النش اطات االقتص ادية،
وذلك بقدر ما أنسنه ،أي ك ّيف مفاھيمه التيوقراطية القديمة مع حاجات تح رر الف رد وانعت اق
مبادرته .وھذا ما أظھره عالم االجتماع األلماني الشھير ماكس فيبر في تحليله لنشوء ال روح
االس تثمارية عن د أص حاب المش اريع الرأس مالية .وف ي الوالي ات المتح دة يلع ب ال دين الي وم
دورا أكب ر ف ي توجي ه س لوك األف راد وبن اء العالق ات االجتماعي ة مم ا ھ و الح ال ف ي ال بالد
الكاثوليكية التي بقي فيھا اإلصالح ضعيفا فيما يتعلق بالمؤسسة الكنسية ،وبق ي فيھ ا التميي ز
واضحا ودقيقا بين عالم الديني المقدس وعالم الدنيوي الحر.
يمكن القول :إن ما قام به اإلصالح الديني ھو دمقرطة الحي اة الديني ة ،س واء م ن حي ث كس ر
ط وق الوص اية الكنس ية أو م ن حي ث تحري ر الف رد م ن التبعي ة ف ي إيمان ه وربط ه مباش رة
ب النص وبعم ل الخي ر المعتل ق ب ه وح ده .وب الرغم م ن أن اإلص الح المض اد ال ذي قام ت ب ه
الكنيسة الكاثوليكية للرد على حركات االحتجاج التحررية والح د م ن انتش ارھا ،ل م يبل غ ھ ذه
الدرجة م ن الدمقرط ة الديني ة ،إال أن ه ل م يب ق غريب ا عم ا أحدث ه اإلص الح البروتس تنتي م ن
تجديد في القيم واتجاھات التفكير والتوجھات النفسية العميقة للمؤمنين ومعنى اإليمان أيض ا.
ففي سعيھا إلى رد التحدي البروتستنتي ،اض طرت الكنيس ة البابوي ة إل ى التن ازل ع ن الكثي ر
م ن أدوات س يطرتھا ووص اية رج ال ال دين عل ى س لوك الم ؤمن وتوجيھ ه .وقبل ت بإع ادة
التوازن داخل التجربة الدينية للفرد ،بحيث يكون الدين نشاطا إراديا يعكس شعور الف رد قب ل
أن يك ون عب ادة وطقوس ا موجھ ة لتأكي د ال والء للكنيس ة والخض وع لھ ا .كم ا اكتش ف ق ادة
9

الكنيس ة البابوي ة ف ي ح ربھم ض د المحتج ين األھمي ة القص وى للتك وين الفك ري واألخالق ي
لرج ال ال دين وللم ؤمنين مع ا .وھن ا أيض ا أدى التح رر م ن ھ م الخ الص األخ روي المس تبد
بالمؤمنين إل ى تش جيع التأم ل بش كل أكب ر ف ي نظ ام الحي اة الدنيوي ة ،وتحس ين ش روط وج ود
اإلنسان على األرض داخل جماعته الدينية وفي عالقته مع أصحاب األديان األخرى.
3
كان من الطبيعي أن تفضي حرك ة االحتج اج عل ى الكنيس ة الكاثوليكي ة والتم رد عليھ ا -ف ي
البل دان األوروبي ة الت ي حص لت فيھ ا -إل ى نش وء حرك ات احتج اج واعت راض مماث ل عل ى
السلطات المطلقة القائمة .فكما ص ار م ن الواج ب أن تحت رم س لطة الكنيس ة قناع ات الم ؤمن
وما يفرضه عليه ض ميره ،أص بح م ن الواج ب أيض ا أن تحت رم الس لطة السياس ية اختي ارات
األفراد وقناعاتھم .وحركة بعث الذات كوعي وإرادة واختيار -بما عنته من تحرر من س لطة
الكنيس ة الوص ائية -ھ ي ذاتھ ا الت ي س تغذي حرك ة التح رر م ن س لطة األم راء والس ادة
اإلقطاعيين والملوك االستبدادية .لذلك ليس من المص ادفة أن يك ون الھوغن وت البروتس تانت
ھم أول من وجه النقد الالذع للملكية الفرنسية المطلقة .وقد ت بعھم ف ي ذل ك -بع د ع دة عق ود-
التطھريون اإلنجليز ،ثم نظراؤھم األمريكيون الذين أسسوا أول نظم ديمقراطية تحترم حرية
االعتقاد والرأي وتضمن حقوق األفراد األساسية.
م ن ھن ا ،ل يس م ن المبالغ ة الق ول :إن اإلص الح ال ديني -ف ي تأكي ده عل ى فك رة المس ؤولية
الفردية  ،وإحيائه للضمير األخالقي ،وتوجيھه المؤمن في عمل الخير نح و تحقي ق التواص ل
بين األفراد ،ال نحو طلب الخالص الذي ترك ه بي د ﷲ وح ده -ك ان بمثاب ة ث ورة داخ ل الفك ر
ال ديني أرس ت ھ ي نفس ھا ب ذور الث ورة السياس ية الالحق ة .وال ش ك أن ص يغ التنظ يم الت ي
عرفتھ ا الكن ائس البروتس تنتية -والت ي يش ارك فيھ ا م دنيون جنب ا إل ى جن ب م ع رج ال دي ن،
وتق وم عل ى انتخاب ات تمثيلي ة للمح الت والمن اطق -ق د ق دمت نموذج ا جدي دا إلدارة الش ؤون
العامة.7
لم يكن م ا حص ل ،إذن -ب الرغم م ن مظ اھر االس تمرارية -تح وال بس يطا ف ي منح ى التفكي ر
ال ديني؛ وإنم ا تغيي را عميق ا ،أع اد تأوي ل ال دين م ن وجھ ة نظ ر َع َقد ّي ة جدي دة ومس تقله عن ه
تماما ،وك ّيفه مع مفاھيم النزعة اإلنسانية وقيمھ ا .ول يس م ن المبالغ ة الح ديث ع ن اإلص الح
بوصفه مرحلة انتقالية نحو والدة دين جديد على أنقاض دين الكنيسة وفي معطفھ ا ،ھ و دي ن
اإلنسان ،بما يعنيه من اإليمان المتزايد بأن اإلنسان مركز الكون ومعناه ،وأن تربية اإلنس ان
وترقي ة مواھب ه وتحس ين ش روط وج وده عل ى األرض غاي ة النظ ام االجتم اعي ومؤسس اته
المختلفة ،بما فيھا الكنيسة .ولم تنجح الكنيس ة ف ي االحتف اظ بوجودھ ا وال دفاع ع ن المس يحية
إال بقدر ما عملت على استيعاب قيم ال دين الجدي د وتمثلھ ا وجعلھ ا ج زءا م ن اعتقاداتھ ا ،أي
إال بق در م ا جعل ت ھ ي أيض ا مح ور نش اطھا ومرك ز اھتمامھ ا حي اة اإلنس ان ومص يره.
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فتحول ت م ن مرك ز تجري د األف راد م ن شخص يتھم -بم ا تعني ه الشخص ية م ن وع ي وإرادة
حرين ،كشرط لقبولھم من قِ َبل ﷲ وخالصھم -إلى مركز لبناء دين احترام اإلنس ان وتكريم ه
بوص فه آي ة م ن آي ات ﷲ ،واإلس ھام ف ي تك وين وعي ه وض ميره وش عوره ،كش رط لض مان
خالصه على األرض ومواجھة حياة األل م والش ر والخطيئ ة ،الت ي كف ت ع ن أن تك ون ق درا
إلھيا لتصبح ثمرة جھل اإلنسان وسوء فھمه وتنظيمه.
ولعل ھذا ما دفع المؤرخين إلى الربط بين حركة اإلصالح الديني وتطور الروح العصرانية
أو الدنيوية .وھذه ھي مفارقة ھذا اإلصالح .فقد حدث إحياء اإليمان بم وازاة إع ادة االعتب ار
لإلنسان ،أو من خالل إعادة توجي ه النش اط ال ديني نح و اإلنس ان ،تكريم ا وت أھيال وتض امنا،
واالعت راف بجدارت ه وأھليت ه األخالقي ة والمعرفي ة بع د اس تالب طوي ل .وبع د أن جعل ت
الكنيسة من ھذا اإلنسان إ َّم َع ًة تقاد حت ى إل ى الجن ة بالسالس ل ،وتكب ل ب القيود ك ي ال تق ع ف ي
الخطيئ ةَ ،ق ِب َل الفك ر الجدي د المراھن ة علي ه كمخل وق ق ادر عل ى المحاكم ة الس ليمة والتفكي ر
الناجع واإليمان الح ر والمس تقل .ھك ذا أص بح ح ب اإلنس ان كإنس ان ،وتربيت ه والعم ل مع ه
وإلى جانبه ،وتأكيد الثقة بمقدراته وأھليته ،وتعزيز ص ورته أم ام نفس ه ،ب ديال ع ن مقاض اته
أمام اإلنجيل وتكبيله بمعاني الخطيئة األصلية و َھ ِّم الخالص الصعب بل المستحيل.
وكما أنه ال توجد عالقة حقيقية بين مسيحية ما بع د اإلص الح ومس يحية م ا قبل ه ،ل يس ھن اك
أيضا عالقة تذكر بين النموذج الذي سوده اإلصالح لعالق ة ال دين والسياس ة وذاك ال ذي س اد
ف ي الق رون الس ابقة تح ت إش راف الكنيس ة البابوي ة .فق د أع ادت الث ورة الت ي حص لت داخ ل
الكنيسة في القرن الس ادس عش ر بن اء ھ ذه العالق ة عل ى أس س جدي دة ،بق در م ا أع ادت بن اء
مفھ وم ال دين نفس ه ومعن ى العب ادة والتق رب م ن ﷲ واالس تجابة لندائ ه .وعل ى أثرھ ا تح ول
التدين من فِعْ ل تما ٍه م ع الجماع ة ،أي م ن عص بية جماعي ة ،وھوي ة طائفي ة ،إل ى فع ل إيم ان
فردي ومصدر قيم أخالقية محورھا التأكيد على صالح عمل اإلنسان .كم ا ظھ رت الكن ائس
الوطني ة ،وحص ل االعت راف بس يادة الدول ة ومركزيتھ ا ف ي تنظ يم الش ؤون العمومي ة مقاب ل
الكنيسة التي أصبحت رابطة للمؤمنين تعنى بتربيتھم وتھ ذيبھم .وم ن المؤك د أن ھ ذه الث ورة
لم تحصل من فراغ ،وإنما كانت ھ ي نفس ھا ج زءا م ن إرھاص ات النھض ة األوروبي ة ،الت ي
انطلقت من إيطاليا منذ الق رن الخ امس عش ر ،تح ت ت أثير االنبع اث الفك ري واألدب ي الن اجم
ع ن الع ودة إل ى اإلرث الفلس في والفك ري اليون اني والروم اني الق ديم ،وتن امي النزع ة
اإلنس انية ،وتط ور التجرب ة العلمي ة وانتش ار حرك ة االكتش افات الجغرافي ة الكب رى ،والق ارة
األمريكية بشكل خاص ،وفي أثر ذل ك نش وء اإلمبراطوري ات التجاري ة ،عل ى أرض ية تفك ك
النظ ام اإلقط اعي االقتص ادي واالجتم اعي الق ديم نفس ه .بي د أن انتص ارھا أس ھم أيض ا ف ي
تعزي ز حرك ة النھض ة واالنبع اث الفك ري واالجتم اعي والسياس ي بمق دار م ا عم ل عل ى
مصالحة الدين والدنيا والكنيسة والدولة والجماعة والفرد.
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لكن ما أنجزته حرك ة اإلص الح ال ديني م ن إع ادة االعتب ار لإلنس ان س يتحول ھ و نفس ه إل ى
خمي رة لتح والت عميق ة الحق ة داخ ل نظ ام المجتم ع ،وعل ى مس تويات نش اطاته المختلف ة،
السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية .تماما كما كانت ھذه الحركة نفسھا جزءا من عملي ة
تحول مستمرة وشاملة ،ومحاولة من قبل الھيئة الدينية للتكيف مع معطيات العصر والتفاع ل
مع القوى والديناميكيات الجديدة داخل المجتمعات الخارجة من الحقبة اإلقطاعي ة .ول يس م ن
قبي ل الص دفة أن يك ون م وطن النھض ة أو الحرك ة األول ى عل ى طري ق التغيي ر إيطالي ا
التجارية ،كما ليس من قبيل الصدفة أن تأتي حركة اإلصالح ال ديني ف ي المن اطق األوروبي ة
اإلقطاعي ة ف ي عب اءة ث ورة فالحي ة حطم ت القوقع ة الفكري ة والسياس ية الرئيس ة الت ي كفل ت
خالل قرون مشاريع اإلخضاع واإلكراه والسخرة وأضفت عليھا الشرعية .وليس ھناك ش ك
في أنه ما كان لحركة اإلصالح ال ديني أن تتط ور وت نجح ل وال العم ل التمھي دي الكبي ر ال ذي
قام به فنانو عصر النھضة ومفكروھا .فقد كان لتراكم المعرفة الجديدة وانتشار القيم اإلنس ية
التي ارتبطت بھا وبناء توجھات أكثر إيجابية تج اه ق درة اإلنس ان ومس ؤوليته عل ى األرض،
أث ر كبي ر عل ى تبل ور الفك ر اإلص الحي ال ديني ،س واء فيم ا تعل ق ب رفض وس اطة الكنيس ة
ووص ايتھا أو فيم ا يتعل ق بتأكي د مس ؤولية الف رد الديني ة واالجتماعي ة .تمام ا كم ا س يكون
لتط ور المؤسس ات الجدي دة :العلمي ة والطبي ة واالقتص ادية واالجتماعي ة الت ي س ترافق
إرھاصات المجتمع الصناعي ،من جامعات ومش افي ومراف ق عام ة ،أث ر كبي ر عل ى تراج ع
الرھ ان عل ى الكنيس ة وم ا تمثل ه م ن س لطة غيبي ة ف ي إيج اد حل ول لمش اكل المجتمع ات.
وب العكس ،ف ي ھ ذه البيئ ة الفكري ة والسياس ية واالجتماعي ة الجدي دة س تبرز الدول ة كفاع ل
مركزي وعمومي ،إجرائي ،لتحقيق قيم دين اإلنسان الجديد ورعاية مصالحه.
4
باختصار ،لم تكن حركات االحتجاج الدينية ضد فساد السلطة الكنس ية منفص لة ع ن حرك ات
التمرد االجتماعي ضد السلطة اإلقطاعية الممثل ة بس لطة األم راء والمل وك الطغ اة مع ا .وم ا
كان من الممكن للتيارات اإلصالحية المس يحية أن تكس ب المعرك ة وتحق ق أھ دافھا م ن دون
انض مام الفالح ين وتف انيھم ف ي القت ال إل ى جان ب دع اة اإلص الح وقادت ه .وبالمث ل ل م تك ن
الفلسفات السياسية الھادف ة إل ى تغيي ر قواع د الحك م والممارس ة السياس ية وف رض االعت راف
بحق وق الم واطن وحري ات األف راد ف ي مواج ه س لطة المل وك واألم راء اإلقط اعيين وض د
إرادتھم ،بعيدة ھي أيضا ً عن حركات العصيان المدنية.
ھك ذا -كم ا ذك رت أع اله -س تك ِّمل الث ورةُ السياس ية عل ى الس لطة المطلق ة -تاريخي ا وفكري ا-
الث ور َة الديني ة عل ى الوص اية البابوي ة عل ى الض مير ،وتعم الن مع ا عل ى تولي د ديناميكي ة
التحول في الوعي والممارسة السياسية .ومن تفاعل عناصرھما ،ونجاحھما في توحيد قاع دة
اجتماعي ة عريض ة تض م قطاع ات واس عة م ن الفالح ين والطبق ات الوس طى الص اعدة
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والبرجوازي ة والفئ ات الش عبية المديني ة ،س وف تول د ش يئا فش يئا عناص ر التركيب ة الجدي دة
للنظام الحديث ،نظام الدولة األمة ،الجمھورية والديمقراطية فيما بعد ،وم ا يمثل ه م ن غاي ات
وقواع د عم ل وأھ داف وق يم اجتماعي ة تك اد تمث ل الوج ه المن اقض تمام ا لم ا مثلت ه ال نظم
األرستقراطية التقليدية التي حكمت تحت إش راف الكنيس ة وتأيي دھا .وف ي س ياق ھ ذا التح ول
الت اريخي الطوي ل والمس تمر ،س وف تنقل ب العالق ة نھائي ا ب ين الكنيس ة ومجتم ع العام ة.
وسيبرز عالم العام ة م ن الم ؤمنين ،ال ذي كان ت الكنيس ة تعامل ه كنم وذج للقص ور والض الل
األكيد ،وتنظر إليه باحتقار عل ى أن وج وده وخالص ه وش رعية عمل ه وص الحه يتوق ف كل ه
على الكنيسة وبركتھا اإللھي ة ،باعتب اره ع الم الفض يلة والواج ب األخالق ي والق وة العس كرية
والمعرفة العلمية واالزدھار االقتصادي والدولة القانونية ،دولة المواطن ة والحري ة والحق وق
المتساوية ،عالم التقدم التاريخي في مقابل عالم الجمود والفساد والغش والخرافة.
ستتبلور توازنات النظ ام الجدي د م ن ح ول السياس ة والدول ة ،مثلم ا تبل ورت توازن ات النظ ام
القديم الوسيطي حول الدين والكنيسة الراعي ة ل ه .وس تجد الدول ة نفس ھا ف ي ص راع دائ م م ع
الكنيسة ،بوصفھا مركز نفوذ يتعارض مع برنامج تحرير اإلنسان الذي تمثله وتري د تحقيق ه.
ومع نشوء الدولة الحديثة وتط ور مف اھيم األم ة بوص فھا رابط ة سياس ية تجم ع ب ين األف راد،
بص رف النظ ر ع ن انتم اءاتھم الديني ة ،وتحولھ ا إل ى مؤسس ة مركزي ة لرعاي ة الش ؤون
الجماعية ،ستتطور البنية التحتية التي ستقلص عمليا وموضوعيا من نف وذ الكنيس ة وس لطتھا
القديمة ،وتف رض بش كل متزاي د منط ق العم ل م ع العص ر وخدم ة الحي اة ال دنيا عل ى حس اب
منط ق العم ل للحي اة اآلخ رة .وس تحتل المؤسس ات المدني ة -ف ي التعل يم والتنظ يم واإلدارة
والخدم ة المدني ة والرعاي ة الص حية؛ ب ل ف ي األعم ال الخيري ة -مكان ة مركزي ة متزاي دة
بالمقارنة م ع المؤسس ات المماثل ة الت ي كان ت ترعاھ ا الكنيس ة أو الھيئ ات الديني ة ف ي التعل يم
والتطبي ب والتض امن ب ين األف راد .وس تظھر إل ى جان ب ال دين منظوم ات جدي دة تعك س ھ ذا
التطور وتعمقه أولھ ا -م ن دون ش ك -منظوم ة السياس ة ،وم ا س يرتبط بھ ا م ن ابت داع آلي ات
جديدة لممارسة السلطة ،تفترض مشاركة األفراد ،وبالتالي استقاللھم ف ي ال رأي وانخ راطھم
في حمل المسؤولية ،وظھ ور م دونات قانوني ة مرتبط ة بالدول ة الحديث ة وممارس تھا ،متمي زة
في ھدفھا ووظيفتھا وأسلوب إنتاجھا عن المدونات الفقھية التقليدية المعروفة.
م ن الطبيع ي أن يف رض تحقي ق برن امج الدول ة ھ ذا رؤي ة جدي دة لتوزي ع المج ال الع ام ب ين
الكنيس ة ومؤسس ات المجتم ع السياس ية والمدني ة األخ رى ،وفيم ا وراء ذل ك إع ادة توزي ع
الصالحيات والسلطات المدنية والسياسية والدينية ،وإعادة تعريفھ ا وتحدي د مي دان ممارس تھا
وعالقتھ ا بالس لطات والص الحيات األخ رى .ول يس للعص رنة -كم ا س وف تتحق ق ف ي
المجتمعات األوروبية أوال ،ثم في عموم المجتمعات فيما بعد -محرك آخر سوى تقدم معايير
الحي اة الطبيعي ة وحس اباتھا ،أي أولوياتھ ا ،عل ى مع ايير الحي اة األخروي ة وحس ابات الكنيس ة
وبرن امج عملھ ا وأولوي ات اھتمامھ ا أيض ا .وھ و م ا يعن ي إع ادة توجي ه اھتم ام المجتمع ات
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وھمومھا نحو تنظيم الحياة الدنيا ،وعلى أسس مفھومة ومعروفة وقابلة للنق اش ،أي خاض عة
للمحاكم ة العقلي ة ،بع د أن ك ان موجھ ا خ الل ق رون س ابقة م ن س يطرة ال دين الكلي ة ،نح و
ضمان الخالص في الحياة األخروية ،مما ركز نشاطات المجتمعات التقليدية وتفكيرھ ا -إل ى
حد كبير -على مسألة الخالص الروحي واإلعداد للحي اة الخال دة وي وم الحس اب األخي ر عل ى
حساب السعادة الدنيوية.8
فكما كانت الكنيسة ھي التي تصوغ أجندة المجتمع أو الجماعة الدينية من حيث ھي باألساس
أجندة تيسير الخالص وتأمين المصير األخ روي ،وتض من م ن خ الل ذل ك اس تقرار ھيمنتھ ا
على الجماعة وس يطرتھا عليھ ا ،س وف تتبن ى الدول ة أجن دة الخ الص األرض ي .وف ي مقاب ل
التأكيد على ضرورة تركيز الجھد عند المؤمن على عمل الخي ر المط ابق لم ا تطلب ه الكنس ية
وتحويل اإليمان نفسه إل ى طاع ة للكنيس ة ورج ال ال دين ،س وف تؤك د ال روح العص رية -أي
المساوقة للعصر والعيش في المكان والزمان الحاض رين ،ال ف ي الماض ي وال ف ي المس تقبل
الغيبي -على ضرورة تركيز الجھد على عمل كل ما من شأنه أن يحس ن ش روط حي اة الف رد
عل ى األرض ،بص رف النظ ر عم ا إذا ض من ذل ك خالص ه ف ي اآلخ رة أم ال ،ب ل م ن دون
التفكير بھذا الخالص األخير ،وبالتالي على االس تثمار ف ي المجتم ع نفس ه وف ي العم ل ،وف ي
التھذيب والتربية والتعليم واإلعداد واإلنشاء والتأسيس.
وھذه األجندة الدنيوي ة الجدي دة الت ي أخ ذت تتبل ور معالمھ ا ف ي حض ن المجتمع ات ھ ي الت ي
سوف تق ود ش يئا فش يئا إل ى تغيي ر أخالقي ات الن اس ،أي نم ط تطلع اتھم واھتمام اتھم ،وتب دل
نوعي ة آم الھم وأحالمھ م .ومن ذ اآلن أص بح التق دم ف ي تحس ين ش روط الحي اة عل ى األرض،
وبالت الي ف ي ممارس ة الحي اة نفس ھا ،م ن حي ث الغن ى والش دة والنش اط واإلنت اج واإلب داع
والتواص ل والمش اركة ،ھ و مص در المعن ي ال رئيس ومنبع ه بالنس بة لإلنس ان ،فھ و أس اس
سعادته وتقديره لنفسه وتقدير اآلخ رين ل ه .وف ي س ياق تح ول الحي اة نفس ھا إل ى تجرب ة حي ة
تس تحق الع يش والتأم ل والتعمي ق ،وبس ببھا س وف تنش أ تص ورات جدي دة لتنظ يم الحي اة
المجتمعي ة وبن اء ال نظم المدني ة واإلداري ة والسياس ية .وس تبرز الدول ة بوص فھا المؤسس ة
المركزية التي من شأنھا أن تنسق بين مؤسسات المجتمع المختلفة وتنظم سبل التعامل بينھ ا،
لص الح تحس ين الحي اة وتطويرھ ا وإغنائھ ا .وس وف ت دخل الدول ة ف ي منافس ة م ع الكنيس ة
المسيطرة على وظائف التنس يق والتنظ يم نفس ھا ،وتتأك د مكانتھ ا ودورھ ا ووظائفھ ا بانتظ ام
واضطراد في مواجھة الكنيسة المتراجعة إلى مستوى مؤسسة خاصة ،وتحل كليا محلھ ا ف ي
تنظيم الحياة المجتمعي ة ،الجمعي ة والفردي ة .ب ل س وف تنش أ الدول ة الحديث ة الت ي ينظ ر إليھ ا
الناس بمثابة وسيلة لتنظيم الحي اة عل ى األرض مقاب ل الكنيس ة الت ي ترك وا لھ ا مھم ة العناي ة
بتحقيق شروط خالصھم األخروي أو تنظيم شؤون العبادة وطقوس الوالدة والوفاة المرتبط ة
بخالص الروح.
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ليس لھ ذه الدول ة الجدي دة المتوجھ ة نح و تنظ يم حي اة األف راد ومراكم ة الحق وق والمكتس بات
المادية والمعنوية التي تغني حياتھم على األرض وتجع ل منھ ا حي اة ذات معن ى ،ب ل مص در
الرضى ع ن ال نفس والتحقي ق واإلنج از ال ذاتي ،أي عالق ة بالس لطنة القرس طوية الت ي كان ت
مؤسسة خاصة تعنى بشؤون الملك وحاشيته وحلفائ ه اإلقط اعيين واألرس تقراطيين وتعم ل -
من أجل تأمين مصدر شرعية لھا -بمثابة أداة ف ي ي د الكنيس ة ووس يلة لھ ا لتحقي ق االنتص ار
للدعوة الدينية ونشر رسالة المسيح وكسر أعدائه في األرض .فھي منذ اآلن دولة مدنية ذات
رسالة أرضية أو دنيوية فحس ب ،يتق دم مفھومھ ا وممارس تھا بم وازاة تب دل أخالقي ات الن اس
واھتماماتھم وتساؤالتھم أيضا حول أفضل الس بل لبن اء النظ ام االجتم اعي وممارس ة الس لطة
العمومي ة ،وتط ور اكتش افاتھم ونظري اتھم ومحاكم اتھم وأفك ارھم السياس ية ح ول األس س
القانوني ة والش رعية ،وطبيع ة الس لطة السياس ية وأنماطھ ا ،والتميي ز ب ين الس لطة المطلق ة
والس لطة الدس تورية ،والجمھوري ة والملكي ة ،وھ و م ا ق اد فيم ا بع د إل ى الث ورة الدس تورية
ومفھ وم المواطن ة وحق وق الم واطن واإلنس ان ،مم ا أص بح الي وم م ادة لعل وم إنس انية ت درس
على مستوى العالم أجمع.
ف ي س ياق ھ ذا التب دل وكثم رة ل ه ،ل م تع د الكنيس ة الفاع ل األول ف ي المجتم ع ،قلب ه وعقل ه
ولسانه ،كما بقيت خ الل ق رون ،ولكنھ ا وج دت أمامھ ا ق وة مؤسس ية جدي دة تنم و وتزاحمھ ا
على موقعھا ومكانتھا ونفوذھ ا .وھ و م ا دفعھ ا إل ى خ وض مع ارك دفاعي ة مس تمرة للحف اظ
على أمالكھا ،وھي ف ي الواق ع المجتم ع واألرض والس ماء مع ا  -أي الس يطرة عل ى القل وب
واألذھان ،والسھر على تنظيم المجتمع وصوغ العالقات االجتماعية ،وال تحكم الكام ل ب القوة
الرمزية بم ا تعني ه م ن منب ع للمعن ى والقيم ة وال ذوق مع ا  -كان ت نتيجتھ ا الخس ارة الكامل ة،
واالنطواء على مجال العب ادة والص لوات .فب الرغم م ن ك ل م ا تتمت ع ب ه الكنيس ة الكاثوليكي ة
اليوم من نفوذ بسبب عطالة التاريخ وأحيانا الحس ابات والعالق ات السياس ية ل بعض رجاالتھ ا
الكبار ،لم تعد تمثل في مخيلة المجتمعات الغربية ش يئا كثي را ،ب الرغم م ن اس تمرار اإليم ان
كفعل والء وانتماء ذاتي .ويتالش ى دورھ ا م ع تراج ع فك رة الخ الص األخ روي والحل م ب ه،
وتزاي د انخ راط الن اس ف ي الحي اة الحاض رة ،واقتن اعھم بقيم ة الس عادة األرض ية أو الدنيوي ة
التي ال يبادلون بھا -في غالبيتھم الساحقة -أي خالص أخروي موعود .واقتص رت نش اطات
الكنيس ة الديني ة عل ى رعاي ة ش ؤون المنتم ين لھ ا م ن س لك رج ال ال دين وإدارة مش اريعھم
المادية أو الروحية .ومن سنحت له الفرصة لزيارة بعض المراكز الدينية الكب رى م ن أدي رة
أو رھبانيات سيفاجأ برتاب ة حي اة الرھب ان وفقرھ ا الروح ي وتكراريتھ ا الممل ة .إنھ ا التعبي ر
األمث ل ع ن الع والم المغلق ة الت ي تفتق ر لألف ق واألم ل مع ا ،والت ي تجم ع ب ين نف وس قلق ة
ومشردة يسيطر عليھا رجال سلطة وسيطرة بالمعنى الحرفي للكملة .حتى ليكاد المرء يعتق د
أن الكنيسة قد فقدت روحھا وأبھتھا وبريقھا الماضي ،وتحولت إلى مأوى للعج زة ال روحيين
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والماديين معا .فصارت تثير الشفقة أكثر مما تبعث عل ى األم ل أو ت وحي بإمكاني ة الخ الص
من أي نوع كان.
ل م يقتص ر ھ ذا االنق الب الت اريخي عل ى مركزي ة الس لطة الكھنوتي ة لص الح س لطة الدول ة
وقانونھ ا السياس ي عل ى أوروب ة والغ رب عموم ا؛ ولكن ه س يحدث ف ي جمي ع بق اع الع الم
األخ رى ،ول و ف ي وق ت الح ق وف ي ص ور معدل ة اتخ ذت ش كل العص رنة وب روز
األي ديولوجيات واألفك ار العص رانية .والس بب أن الھيئ ة الديني ة ل م تك ن تتمت ع ب النفوذ ال ذي
كانت تتمت ع ب ه الكنيس ة الكاثوليكي ة ،كم ا أن الدول ة ل م تك ن ف ي معظ م ق ارات آس يا وأفريقي ا
والع الم اإلس المي ق د محي ت لص الح الكنيس ة أو س لطة رج ال ال دين وبقي ت حي ة وفاعل ة ف ي
الحياة االجتماعية .وفي األماكن التي كانت تعرضت فيھ ا للتفك ك غالب ا م ا ج اء ذل ك لص الح
دول أخرى استعمارية أو محيطة أو عودة العصبيات القبلية والطائفية وتنازعھا الدائم .ل ذلك
جاء رد الفعل على الفوضى والترھل والتقادم في الممارسة الدينية والدنيوية مع ا م ن ط رف
النخب السياسية والبيرقراطية الحاكم ة .واس تندت ھ ذه النخ ب التحديثي ة إل ى الجن اح المتن ور
الذي برز أيضا داخل صفوف النخبة الدينية .وكان ھدفھا تعزيز مكانة الدولة وتقوية سلطتھا
تجاه نزعات الھيمنة الخارجية ،وبالمناس بة ذاتھ ا ،الحف اظ عل ى وح دة المجتم ع وحمايت ه م ن
مخاطر التفكك واالنقسام الناجمة عن انخراطه في مسار حداثة ال يملك بع د أدوات الس يطرة
الفكرية والسياسية والقانونية عليھا.
لكن لن يعمل إحياء سلطة الدولة وتعزيزھا -بما في ذلك ما سوف تقوم به م ن إص الح دين ي
س يحرم الھيئ ة الديني ة م ن الكثي ر م ن نفوذھ ا ومواقعھ ا التقليدي ة الت ي حفظتھ ا لھ ا األنم اط
القرسطوية من الحكم -إال عل ى تعمي ق االخ تالل ف ي مي زان الق وة ب ين المجتم ع والدول ة ،أو
السلطة المركزية ،أي بين دولة تزداد تحديثا ومقدرة عل ى الت دخل والمب ادرة يوم ا ع ن ي وم،
ومجتمع يفقد وزنه أكثر فأكثر ويزاح إلى الھامش بسبب افتقاره إل ى وس ائل التكي ف الفك ري
والسياس ي معھ ا .وف ي ثناي ا ھ ذه القطيع ة المتزاي د ب ين دول ة تتح دث بس رعة ومجتم ع يلھ ث
وراءھا ،سوف تبرز قطيعة دينية موازية ،بين دين االمتثالي ة السياس ية ال ذي يس مح ب التكيف
مع النظام الجديد ،ودين االحتجاجية االجتماعية الذي ينزع إلى أن يكون محور التحام وربط
وتش بيك م ا عم ل جھ از الدول ة الح ديث عل ى حل ه وتفكيك ه م ن وش ائج قرب ى وعالق ات
اجتماعية.
من ھنا -مع بعض التحفظات -يكاد وضع المجتمعات اإلسالمية الحديث ة ُيظھ ر -ف ي عالقتھ ا
م ع ال دين وعالق ة ال دين بالسياس ة والدول ة فيھ ا -مس ارا معكوس ا لم ا حص ل ف ي حض ن
المجتمع ات الغربي ة المس يحية من ذ الق رن الس ادس عش ر .فق د كان ت حقب ة الس يطرة الديني ة
اإلسالمية الوسيطة حقبة بناء اإلمبراطورية وتأكيد استقاللية الدولة والسلطان ،وتأكي د مدني ة
رجل الدين أو بعده عن القداسة .كما كانت حقبة التمييز الواضح بين صالحيات رجل الدول ة
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وصالحيات رجل ال دين ،بم وازاة تم ايز العل وم العقلي ة ع ن العل وم الديني ة واس تقاللھا عنھ ا.
ومن ھنا ،وُ سم العصر اإلس المي الوس يط بعص ر االزدھ ار والتن وير ،بينم ا وُ س مت الق رون
الوسطى األوربية بعصر الظلمات الذي اختلط فيه االستالب الديني النابع من طغيان الكنيسة
والفك ر الالھ وتي ،باالس تالب السياس ي الم رتبط بض عف ال دول الملكي ة ،ونزاع ات المل وك
واألم راء المتواص لة وھشاش ة س لطاتھم ،وباالس تالب االقتص ادي واالجتم اعي الناش ئ ع ن
غي اب اإلب داع واالكتش اف ،ونق ص المع ارف ،وس يطرة الجھ ل واألمي ة ،ونق ص التربي ة
والتھذيب المدني واألخالقي.
وال شك أن السبب الرئيس لھذا االزدھار العلمي والسياس ي واالقتص ادي ال ذي وس م العص ر
اإلسالمي الكالسيكي كان انتصار الدولة ،حتى في صيغتھا السلطانية ،على الكنيس ة أو عل ى
احتمال نشوء كنيسة إسالمية ،بما تعني ه م ن س لطة ديني ة مركزي ة ومنظم ة تحتك ر الش رعية
ف ي الق ول والعم ل ف ي كاف ة مج االت الحي اة ،وتف رض عل ى الف رد -أينم ا ك ان ومھم ا كان ت
مرتبته ووظيفته -التقيد بتعليماتھا والرجوع إليھا في كل ما يفعله ويقوله .إنه باختص ار حس م
المعرك ة الت ي نش أت داخ ل الجماع ة الديني ة األول ى ،أي جماع ة الخالف ة ودول ة الخالف ة،
لص الح الملكي ة العض وض؛ أي الزمني ة ،وإجب ار الص حابة أو قس م كبي ر م نھم -مم ن ك انوا
يطمحون إلى أن يكونوا قيمين عل ى ت راث ال دين وتفس يره وتأويل ه -عل ى الخض وع والقب ول
بموقع السلطة الثانية ،التابعة للدولة والعاملة في ظلھ ا ،ب دل أن تك ون وص ية عليھ ا أو ب ديال
لھا.
وھكذا نشأ في تاريخ اإلسالم منذ البداية نمط من العالقة بين السلطة الدينية والسلطة الزمني ة
يشبه كثيرا ما ھو قائم اليوم في الدول ذات األغلبية البروتستنتية ،وإن ك ان بكيفي ات مختلف ة.
وربم ا ك ان أفض ل نم وذج لھ ذا ال نمط ھ و الس لطنة العثماني ة الت ي كان ت أكب ر وأط ول دول ة
عرفھا تاريخ اإلسالم .وفي ھذا ال نمط تمث ل الس لطة السياس ية أو الس لطان قم ة ھ رم الس لطة
ومرجعھ ا الوحي د ف ي ك ل المج االت ،لك ن م ن دون أن تح رم الس لطة الديني ة م ن مجالھ ا
الخاص ،أو تفرض عليھا أجندتھا أو قواعد عملھا.
وق د تراف ق العم ران اإلس المي بنش وء تقالي د ثابت ة ف ي بن اء حق ل الفض اء الع ام ،وتحدي د
الص الحيات الخاص ة بعلم اء ال دين ورج ال الحك م ومج ال عم ل ك ل م نھم ونف وذه ،ف اختص
الصنف األول بالمسائل الدينية والفقھية منھا بشكل خاص ،واختصت الفئة الثانية من الملوك
والس الطين ورج ال الحك م باحتك ار مج االت الس لطة والق وانين أو المس ارات اإلجرائي ة
المرتبطة بھا ،وقرارات الحرب والسالم ،وسياسات المال واالقتصاد ،وكل ما يتعل ق بمي دان
السيادة .ھذا ما تشير إليه حالة القضاء الذي كان مسؤولية سياسية يختص بھ ا رج ال الحك م،
حتى لو انتقوا القضاة من بين الفقھاء وعلماء الدين.
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وھكذا تعايشت السلطة الدينية مع السلطة الزمنية على أرضية سيادة الثانية ،ونشأ نتيجة ذلك
تفس ير وتأوي ل لل دين مختلف ان تمام ا عم ا عرفت ه المس يحية البابوي ة ،يق وم عل ى التس امح م ع
التعددي ة المذھبي ة وتجن ب التكفي ر والتج ريم ،والقب ول ب االختالف ف ي التأوي ل والتفس ير
لنص وص ال دين وللق رآن نفس ه .وھ ذا م ا يعب ر عن ه مفھ وم االجتھ اد ال ذي يجع ل م ن العق ل
شريكا في فھم النص وتأويله ،بل شرطا لھ ذا الفھ م ،ملغي ا ب ذلك ك ل ش رعية محتمل ة لس لطة
لدنية ملھمة تملك بالسليقة التأوي ل الص حيح لل نص ،كم ا يعب ر عنھ ا مفھ وم العص مة البابوي ة
وأحادية ال رأي الت ي تمثلھ ا .وق د أت اح ھ ذا المن اخ الليبرال ي ف ي العص ر الكالس يكي لإلس الم
نشوء فسحات من الحري ة واالنعت اق ل م تعرفھ ا المجتمع ات المس يحية ف ي الق رون الوس طى،
عمقت عند المؤمن شعورا بالمقدرة على المبادرة والمغامرة من دون خوف .وب دل أن يك ون
اإليمان دافعا لليأس والشك والقلق ،وباعثا على حب التزھد واالنس حاب م ن ال دنيا واالنكف اء
على األديرة وبيوت العبادة ،أو مفضيا إلى التس ليم بالق در ،ص ار مناس بة لبع ث الثق ة ب النفس
التي تدرك أنھا ليست مرمية وحيدة في الفراغ وإنم ا تعم ل تح ت عناي ة رباني ة وتأيي د إلھ ي.
وق د أطل ق ھ ذا التأوي ل طاق ات األف راد ،وأعط ى للوج ود عل ى األرض وللحي اة ال دنيا قيم ة
ومكان ة مھم ة ف ي نظ ر الن اس ،فص ار م ن مب ادئ اإلس الم رعاي ة ش ؤون ال دنيا واآلخ رة،
وأصبحت العناية بالحياة الدنيا -بالجسد والعقل معا ،كما أص بح البح ث ع ن الس عادة والمتع ة
الدنيوي ة -قيم ة أخالقي ة أو ج زءا م ن التربي ة اإلس المية ،عل ى حس ب م ا ج اء ف ي الح ديث
الشريف :فأعطِ ك َّل ذي حق حقه.
باختصار لم تلغ التطلعات الروحية أو الدينية -رغم أھميتھ ا ،وربم ا عن د الكثي رين أس بقيتھا،
أو ھذا ما نفھمه مما بقي من تراث تلك الحقبة األدبي والت اريخي -متطلب ات الحي اة ال دنيا وال
متعھا ولذائذھا ،وبالتالي لم َت ُح َّد من ن زوع األف راد وطم وحھم إل ى العم ل واإلنت اج ومراكم ة
الثروات والتمتع بھا ،ومن ثم من توسيع دائرة اإلنتاج واالكتشاف واإلبداع المطلوب لتحقي ق
ذل ك .ھ ذا ھ و اإلط ار الفك ري والسياس ي ،ال ديني والعقل ي ،ال ذي أت اح االزدھ ار المھن ي
والعلم ي والتقن ي والفك ري والفن ي وال ديني أيض ا للمنطق ة اإلس المية كم ا يش ير إلي ه تط ور
العل وم الديني ة المختلف ة ف ي العص ر الوس يط .وغي اب ھ ذه الحري ة الديني ة والفكري ة -الت ي ال
غنى عنھا لخلق الشعور بالتآلف مع العالم وإمكانية السياحة أو االنسياح في ه ،للتج ارة والعل م
ونشر الدين وإغناء التجربة العلمية )الرحالة العرب( والروحي ة )ت نقالت المتص وفة( أيض ا-
ھ و الس بب ال رئيس ف ي تحوي ل الق رون الوس طى األوروبي ة إل ى حقب ة مظلم ة تفتق ر فيھ ا
المجتمعات للنظام واالستقرار والمعرفة والحياة المدنية واألخالقية ،وسبب تمح ور اھتمامھ ا
على الحروب الداخلية والخارجية والتوسع في س بيل الس لب والنھ ب والس يطرة عل ى م وارد
ريعية ،وھو ما أعطت الحروب الصليبية أفضل مثال عنه.9
من الواضح إذن أن التجربة التاريخية الخاصة بالمجتمعات العربية -وھي ذات غالبية سنية-
تقدم نموذجا مختلفا تماما للعالقة بين الدولة والدين عن ذاك الذي عرفته المجتمع ات الغربي ة
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الكاثوليكية في الحقبة الكالسيكية ،والذي استمدت منه النظري ة الراھن ة النم وذج المعتم د ف ي
فھم إشكالية العصرنة والعلمانية في مجتمعاتنا المعاصرة .وقد دفعن ي ھ ذا إل ى أن أكت ب من ذ
عق دين تقريب ا ف ي )نق د السياس ة :ال دين والدول ة( أن مش كلة التش كيل العرب ي اإلس المي فيم ا
يتعل ق بعالق ة الدول ة وال دين ال تتمث ل ف ي س يطرة نم وذج الس لطة التيوقراطي ة ،أو ھيمن ة
السلطة الكنسية على السلطة السياسية وتحكمھا بھا لتأكيد وجودھ ا كس لطة س يادية ،كس لطان
ما بعده سلطان ،وإنما في سيطرة نموذج السلطة األتوقراطي ة ،أي س يطرة الس لطة السياس ية
المجس دة بالس لطة الفردي ة المطلق ة عل ى الس لطة الديني ة ،وتحكمھ ا بھ ا ،حس ب مص الحھا
وحاجاتھ ا المتع ددة ل ألداة القانوني ة وللش رعية والتعبئ ة االجتماعي ة وبن اء الھوي ة الجمعي ة
المرتبطة بنشوء عصبية دينية.
ومن ھذا المنظور لم تشكل السلطة الدينية في تاريخ اإلسالم الكالسيكي سوى واحدة من بين
سلطات عديدة اجتماعية ،اختصاصية أو مھنية ،في حين أن السلطان -بمعن ى الس لطة العلي ا
ص احبة الس يادة الت ي ال س لطة فوقھ ا -ك ان ف ي اإلس الم م ن نص يب الدول ة البيرقراطي ة أو
اإلمبراطورية .فھي مرك ز س لطة عام ة ليس ت كب اقي الس لطات ،وال تخض ع ألي منھ ا ،وال
يمكن تجاوزھا أو الخ روج عنھ ا ،وھ ي المش رفة عل ى حس ن س ير جمي ع الس لطات األخ رى
والمصادقة على سلوكھا ،بما فيھا السلطة الدينية االختصاصية.
وقد كان لھذا االختالف في عالقة الدولة والدين في التجربة التاريخية اإلسالمية العربية أث ر
كبير على تطور أنماط الممارسة الدينية والسياسية معا .فألن الدولة كانت منذ بدايات تك وين
االجتماع السياسي اإلسالمي -بعد انھيار الخالفة الراش دة -ھ ي مرك ز الس يادة ،وذات الكلم ة
األخيرة في تقرير شؤون الجماعة ،حرم رجال الدين أو الھيئة الدينية من إمكانية بن اء س لطة
دينية مستقلة وسيدة منافسة لس لطة المل وك ،وف رض عل يھم بالض رورة التكي ف م ع الس لطان
السياسي ،وبالت الي تبن ي مس لك مختل ف تمام ا ع ن مس لك النخب ة الديني ة المس يحية .وھ ذا م ا
يفسر غياب السلطة المركزية الدينية ،بما تعنيه من وجود ھيئة مركزية تضم جميع الع املين
ف ي ال دين ،وتش رف عل ى ت أھيلھم وتنظ يم ش ؤونھم ،وتجع ل م نھم ق وة واح دة منظم ة حس ب
تراتبية واضحة ،وتوزيع لألدوار والص الحيات الديني ة كم ا ھ و الح ال ف ي الكنيس ة البابوي ة.
وبفقدانھا مثل ھذه السلطة المركزية ،واضطرارھا إلى الخضوع ألجندة وحسابات وت أثيرات
سياسية وغير سياس ية خارج ة ع ن دائ رة نفوذھ ا وقرارھ ا ،وج دت الھيئ ة الديني ة اإلس المية
نفسھا -من دون أن ت دري -ف ي حال ة م ن التعددي ة والتن وع واالعت راف ب االختالف ،المتمث ل
ف ي وج ود م ذاھب متع ددة ش رعية .وأص بح م ن المس تحيل والح ال ك ذلك تص ور والدة أي
نزوع قوي ف ي اإلس الم إل ى إقام ة س لطة ديني ة معص ومة م ن ن وع ب ابوي ،تف رض إش رافھا
ووصايتھا على جميع الممارسات والنشاطات غير الدينية بما فيھا السياسة ،وتحتك ر ش رعية
المص ادقة عل ى إيم ان األف راد وخالص ھم ،وتق رر ف ي الم ادة الديني ة م ا ينتم ي لع الم الفك ر
المسموح به والمقبول ولعالم الھرطقة والتجديف والزندقة.
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وبق در م ا من ع وج ود دول ة إمبراطوري ة أو س لطانية قوي ة -وريث ة تقالي د اإلمبرط وريتين
الساس انية والبيزنطي ة الت ي حل ت محلھم ا ،ومس تندة مثلھم ا إل ى ق وة عس اكرھا وجيوش ھا
وفتوحھا الدائمة -رجال الدين ،أو المتعاملين بتراث الدين ورصيده في المجتمع ،م ن إمكاني ة
بناء كنيسة وسلطة دينية حصرية ،أسھم أيضا في تحدي د نط اق عم ل ال دين ورجال ه ،وع زز
استقالل السلطة السياسية وأولويتھا على أي سلطة دينية يمكن أن تنزع أو تحلم بالنزوع إل ى
فرض وص ايتھا عل ى الس لطان .مم ا زرع االنقس ام داخ ل ص فوف النخب ة الديني ة ب ين فقھ اء
الدولة المستفيدين من تق ربھم م ن الس لطة ،وغالبي ة رج ال ال دين ال ذين يعيش ون حي اة العام ة
ويقودون م ن فت رة ألخ رى حرك ات احتجاجھ ا ومقاومتھ ا .وإذا ك ان رج ال ال دين المقرب ون
ضروريين إلضفاء الشرعية ،فإن أي طامح النت زاع الس لطة ك ان ي درك أن س بيله إليھ ا ھ و
القوة الناشئة إما م ن عص بية طبيعي ة أو تنظ يم عس كري وب األحرى م ن كليھم ا .وق د اس تمر
نمط ھذه العالقة غير المتكافئة بين رج ل الس لطة وال دين مس تمرة إل ى العص ر الح ديث .م ن
ھنا صارت العصبية ھي القانون الذي يحكم عملية التداول على السلطة وتجديد دورتھ ا ف ي
المجتمعات العربي ة الوس يطية .ول م يحص ل أن نج ح أي ح زب دين ي ف ي الوص ول إليھ ا م ن
دون عصبية ،كما وصف ذلك بدقة اب ن خل دون ف ي مقدمت ه المعروف ة .وك ان م ن نت ائج ذل ك
تعزيز مفھوم مطلق وفردي للسلطة تجعلھا حرة من أي قيد ،شاملة ومنيعة على أي إشراف
مدني وأھلي ،خاضعة إلرادة الحاكم الفرد ومزاجه ،ورھين ة -ف ي عالقتھ ا بال دين -بتدين ه أو
زندقت ه .وھك ذا اقتص ر دور علم اء ال دين ف ي السياس ة -ف ي نم وذج الدول ة الوراثي ة ،-عل ى
النصيحة ،فصار الدعاء للحاكم بالتوفيق والتأييد ،وإس داء النص ح ل ه والمش ورة لحاش يته ،أو
الدعاء عليه ،ھو اإلسھام الرئيس لعلماء الدين في بناء النظام السياسي والمشاركة فيه.
في المقابل ،ستولد النزعة الكنسية وشبه البابوي ة ،ول و ف ي ص ورة مخفف ة ع ن الكاثولويكي ة،
عبر حركات المعارض ة السياس ية الت ي اتخ ذت ش كال ديني ا .فجمي ع الف رق الت ي انش قت ع ن
التي ار ال رئيس ،وف ي مق دمھا الش يعة االثن ا عش رية ،أع ادت ال ربط بش كل أكث ر ب ين ال دين
و«الدولة» ،وألحقت السلطة السياسية والقيادة المدنية باإلمامة ،وجعلت منھما امت دادا لمھم ة
دينية ،نزعت إلى تكوين ھيئة ديني ة مركزي ة ،ذات تراتبي ة واض حة ف ي الس لطة ،كان ت ھ ي
نفس ھا مرتك زا لبن اء دول أو س لطنات جدي دة عل ى ھ امش الدول ة األساس ية ،وف ي حواش يھا،
تميزت جميعا بطابعھا العقائدي الواضح .وھذا ما يبرز أيضا من خالل التم ايز ب ين م ا وس م
بالمذاھب الباطنية ذات النزعات الفلسفية واأليديولوجية التوفيقي ة ،والم ذاھب الظاھري ة الت ي
تقتصد في تأويل النص وتكتفي بظاھره ،كما يمكن ألي مؤمن عادي -عل ى معرف ة متوس طة
بعلوم اللغة والدين -أن يفھمه .وتقدم الجمھورية اإلسالمية اإليرانية اليوم مثاال للمس ائل الت ي
تثيرھا الرؤية الشيعية للعالقة بين الدولة والدين ،والمشاكل التي يطرحھ ا تحري ر الدول ة م ن
سيطرة الكنيسة أو رجال الدين .وم ن الض روري متابع ة تط ور ھ ذه التجرب ة الفري دة ،حي ث
تب رز عناص ر عملي ة ونظري ة قوي ة إلع ادة بن اء الدول ة التيوقراطي ة ،لك ن ف ي بيئ ة ثقافي ة
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وجيوسياسية واجتماعية بعيدة جدا عن أجواء القرون الوسطى ،ومعادية في العمق لمناخاتھ ا
الفكرية والروحية ولنزوعاتھا األخروية.
5
وبالمث ل ،كم ا ك ان األم ر معكوس ا ف ي نوعي ة عالق ة ال دين بالسياس ة والس لطة السياس ية ف ي
العصور الوس طى ،فھ و ين زع إل ى أن يك ون معكوس ا أيض ا ف ي العص ر الح ديث ،ب ين ع الم
المسيحية )السابق(؛ أي الغرب ،وع الم اإلس الم فيم ا يتعل ق ب نمط العالق ة ب ين ال دين والدول ة
وتوزي ع الس لطات والص الحيات ب ين النخ ب المختلف ة .ب ل إن القطيع ة س تكون كامل ة ب ين
العالمين ،أكثر من أي حقبة سابقة ،في ھذا المجال .إذ ،ب الرغم م ن أھميت ه ،ل م يك ن التوزي ع
المختلف للمج ال العم ومي ب ين ال دين والسياس ة ف ي العص ور الوس يطة يمن ع الجم اعتين م ن
االشتراك في رؤية واحدة للعالم والك ون ،وم ن خض وع س لوك أفرادھم ا إل ى منظوم ات ق يم
متشابھة ،إن لم تك ن متماثل ة ،وم ن أن تس يطر عل ى مخيل ة ش عوبھما بني ة رمزي ة أس طورية
واحدة .أما في العصر الراھن فنحن أمام نموذجين ال صلة بينھما ،يرتبط أحدھما ب دين َت َم َّث ل
ق يم اإلنس انوية إل ى ح د بعي د ،أو عل ى األق ل تخل ى -إال ف ي بع ض القطاع ات المح دودة م ن
الجمھور -عن قيم التيوقراطية المش ككة بص الح عق ل اإلنس ان وحكم ه والمعادي ة أحيان ا ل ه،
وثانيھما بدين ينزع أكثر فأكثر -تحت تأثير عوامل خارجية وداخلي ة قوي ة -نح و التج رد م ن
التقالي د اإلنس انوية اإلس المية وغي ر اإلس المية ،والتش دد ف ي ت أويالت ال دين الت ي تجع ل م ن
اإلس الم والمتح دثين باس مه دي ن التكفي ر الس ريع والتش كيك بص الح الق درة العقلي ة وتأكي د
وصاية رجال الدين وفقھائه على جميع نشاطات اإلنسان الفردية واالجتماعية ،وم ن ض منھا
السياسية.
ال يختل ف الس بب ھن ا أيض ا ع ن ذاك ال ذي دف ع المس يحية األوروبي ة الوس يطة إل ى وض ع
الكنيسة في قمة الھرم السياس ي وتكليفھ ا بمھم ات تتج اوز الخ الص الروح ي وتترك ز بش كل
أكبر على تنظيم شؤون حياة المجتمعات المدنية ،ومراقبة العقل والضمير ،وأعني به إف الس
الدول ة وفس اد مفھومھ ا وانحطاط ا ممارس تھا .فمن ذ والدتھ ا ارتبط ت الدول ة ف ي معظ م ب الد
العالم اإلس المي الح ديث ،والعرب ي من ه بش كل خ اص ،بمنظوم ة اس تعمارية أجنبي ة ،وظل ت
إلى يومنا ھذا حبيسة جيوستراتيجياتھا اإلمبريالية .وما كادت فكرتھا تتجس د قل يال ف ي الواق ع
وتدخل التجربة العملية في العقود األولى م ن الق رن العش رين حت ى ب دأت تتع رض لتح ديات
خارجية وداخلية غير مسبوقة ،ثقافية واجتماعية واقتص ادية وسياس ية ،وتظھ ر عجزھ ا ع ن
الوف اء بوعودھ ا .ف ال كان ت إط ارا لتحقي ق التض امن اإلنس اني كم ا تع د ب ذلك الوطني ة ،وال
وسيلة إلعادة بناء عالقات التواصل والتبادل بين بلدان سيزداد تقوقعھا على نفسھا وانغالقھ ا
مع ترسخ مفھوم السيادة ،وال مركزا لإلنتاج واإلبداع والتأھيل العلمي والتقني ،وال م ن ب اب
أولى مناسبة لفتح الحريات الفردية وتأمين الحقوق األساسية وضمان احترامھا.
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ستظھر الدولة ھنا أكثر ف أكثر كوس يلة اس تالب روح ي وسياس ي واقتص ادي ،وتت رك فراغ ا
فكري ا وقيمي ا وتنظيمي ا واجتماعي ا متنامي ا سيس عى أص حاب ال دين والرؤي ة الديني ة -عل ى
مختلف أصنافھم -لملئه .لكن ھذه المرة من دون جدوى .فال الحقبة الحديثة تس مح باالش تغال
الفع ال لمش اعر اإليم ان ومف اھيم ال دين وح وافزه ،وال اإلس الم -كم ا انتھ ى إلين ا -ق ادر عل ى
تجاوز آثار القرون األربعة عشر ونيف الطويلة وتجربتھا التاريخية ،وإعادة بناء نخبة ديني ة
موحدة ،وال من باب أولى كنيسة وسلطة كھنوتية ھرمية.
م ن ھن ا ،بينم ا س يتعزز ف ي الغ رب المس يحي االتج اه نح و علمن ة الحي اة الفكري ة والديني ة
والسياسية ،وتنحسر عصبية الجماعة لصالح تنامي مركزية الفرد بوصفه اللبنة األساسية في
البناء االجتماعي بأكمله ،وتتوسع دائرة اس تقالله الفك ري والسياس ي ،س يدفع انحط اط الدول ة
وفساد مفھومھا -في سياق ال رد عل ى التح ديات المتزاي دة لالن دراج ف ي الحداث ة -المجتمع ات
اإلسالمية إلى إعادة اختراع مفھوم الدولة الدينية ،دولة الخالفة التي درست منذ أربعة عش ر
قرن ا ،حي ث يخ تلط رج ل الھداي ة برج ل الس لطة ويص بح ال رئيس إمام ا ومرش دا روحي ا ف ي
الوقت نفسه ،وتتماھى الدولة مع الجماعة وتصبح جزءا منھا .ومفھوم الدولة اإلسالمية الذي
س يولد ف ي س ياق الكف اح م ن أج ل التح رر م ن االس تالب للغ رب ،وف ي الواق ع لحداث ة رث ة
وسالبة ،كتعبير عن استعادة القيم األصلية وتحقيق االستقالل الفكري والثقافي ،سوف يتح ول
بس رعة إل ى نظري ة ف ي الھوي ة ،وين زع إل ى ض مان الوح دة المجتمعي ة وتوحي د الش عوب
واألق وام والعص بيات القائم ة وتحص ينھا ض د مخ اطر االنقس ام والن زاع والح روب الداخلي ة
وتعبئتھا في معركة العدالة والتنمية .اإلس الم ھ و الح ل ،ش عار حقب ة م ا بع د الح رب الب اردة
يعني أيضا أو باألساس تأكي د إخف اق جمي ع الحل ول الس ابقة المس تمدة ،من ذ تنظيم ات 1853
العثمانية من األفكار والنظريات والعقائد الحديثة/الغربية.
ف ي س ياق ھ ذه االنتكاس ة الت ي ش ھدتھا الدول ة والسياس ة وال ت زال ،س تتقدم الفك رة الديني ة
وي زدادا الطل ب االجتم اعي عل ى ال دين باعتب اره األم ل الوحي د ف ي إع ادة بن اء العالق ات
االجتماعية على جمي ع المس تويات ،م ن اإلحي اء األخالق ي والفك ري والسياس ي واالجتم اعي
واالقتص ادي ،إل ى التأس يس المعرف ي أيض ا ،كم ا تأم ل ذل ك مدرس ة إس المية المعرف ة .ول ن
يصبح التديين ،أو الرج وع إل ى ال دين وإرج اع أي نش اط إنس اني لمع اييره والتقي د بأحكام ه،
مھما كانت ،الوسيلة الوحيدة للخروج م ن الفوض ى واالنحط اط والتخل ف والفس اد عن د الف رد
والجماعة فحسب؛ وإنما للمصالحة بين الدولة والجماع ة ،وب ين الحداث ة واألص الة ،والع رب
والع الم ،والماض ي والحاض ر أيض ا .وس يقود ھ ذا الطل ب المتن امي ف ي جمي ع المي ادين عل ى
الفكرة الديني ة إل ى ب روز النخ ب الديني ة وتع دد مش اربھا وتياراتھ ا وأحزابھ ا وتنازعھ ا عل ى
اح تالل الف راغ ال ذي ترك ه إف الس الدول ة الحديث ة واألفك ار واألخالقي ات والم ذاھب الت ي
ارتبطت بمشروعھا.10
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ومن النتائج البينة لھذا الرجع الديني القضاء على مفھوم المجتمع المكون م ن أف راد مس تقلين
ومتفاعلين ،والعودة إلى مفھوم الجماعة بما تعنيه من أولوية الوالء عل ى االختي ار ،واالنقي اد
واالمتثال والطاعة على التفاعل والتبادل الح ر ب ين أف راد أح رار .وم ن وراء ذل ك إل ى نش ر
وتعم يم تأوي ل ش مولي أو كالن ي لإلس الم ال تعم ل الحرك ات اإلس المية إال عل ى اس تثماره
والتوظيف فيه ،لكنه يتجاوزھا ويشكل رأي ا عام ا قوي ا يض غط عل ى رج ال السياس ة والثقاف ة
واالقتصاد معا.
والمفارقة أن ھذا اإلحياء الديني الواسع يحدث في حقبة اجتثت فيھا الحداثة الوس ائلية القائم ة
ك ل مرتك زات الس لطة الديني ة تقريب ا ،الفكري ة منھ ا والمادي ة .فق د اإلس الم -كعقي دة وكنخب ة
دينية ،أكثر من أي فترة سابقة -استقالله عن الدولة ،بعد أن انتزعت ھذه األخيرة من العلماء
ورجال ال دين أوق افھم ،وفرض ت عل يھم ش روط عملھ ا ال وظيفي ،وأجب رتھم عل ى االلت زام -
حتى في مجال الدين -بتطبيق أجندتھا السياس ية والعقائدي ة .وربم ا ك ان م ن الص عب الفص ل
ب ين ش عور المس لم ف ي الوق ت الحاض ر بالحاج ة للدول ة والتم اھي معھ ا ،أي أس لمتھا ،وم ا
حصل في العصر الح ديث م ن جع ل ال دين عال ة عل ى الدول ة وتابع ا لھ ا ،ف ي رعاي ة ش ؤون
المساجد والمدارس والجامعات والتكايا ،وفي توظيف العلماء وتكوينھم والعناي ة بالمؤسس ات
الدينية الخيري ة واإلنس انية ،وف ي تطبي ق األحك ام الديني ة وال دفاع ع ن ال دين ض د الھجوم ات
الخارجية والداخلية .وھذا ما يعمق المشكلة ويزيد من ت وتر النخ ب الديني ة الت ي تع يش حال ة
من اإلحباط الدائم الناجم عن التناقض الكبير بين سعة انتشار الدعوة وقلة ف رص تق دمھا ف ي
تحقيق األھداف التي أوكلت لھا أو وعدت بھا جمھورا بدأ يفقد صبره وربما إيمانه بھا.
وم ن نت ائج ھ ذا اإلحي اء أو الرج ع ال ديني أيض ا إلح اق مفھ وم الدول ة بال دين ورب ط التفكي ر
السياسي بتطوير المفاھيم والقيم الدينية .مما يقود إلى تسطيح فكرة الدولة وتحويلھا من جديد
إلى أداة فحسب ،تابعة لمن يتحكم بھا ،ومن ثم تراجع التفكير المستقل بالدول ة م ن حي ث ھ ي
مؤسسة جامعة وقواعد عمل وق يم ومب ادئ وأص ول قانوني ة ثابت ة ومس تقرة تعم ل ف ي نط اق
مفھوم النفع العام ال للدفاع عن قيم أو عقائد فكرية وفلسفية .وبمق دار م ا يح ل فك رة الجماع ة
ذات الھوي ة الواح دة مح ل فك رة األم ة كرابط ة سياس ية يزي ل م ن األذھ ان فك رة المجتم ع
المركب والمستقل ،المؤسس للدول ة والق ادر عل ى تطويرھ ا ،لص الح مفھ وم الجماعة/الدول ة.
ھكذا ،بدل أن يشجع المسلم على أن يفكر اليوم -كما يفترض منطق الحداثة -في العم ل عل ى
تنظيم المجتم ع وتعزي ز اس تقالله ع ن الدول ة ،ومواجھ ة تعس فھا وانحرافھ ا بوس ائل إجرائي ة
ودستوية وقانونية ،ت راه يحل م باس تعادة الس يطرة األيديولوجي ة والرمزي ة عليھ ا ،حت ى تك ون
دولة الجماعة دولته اإلسالمية الخالصة من أي تأثيرات خارجية.
م ن ھن ا ،ال يك اد نق د الدول ة ف ي األدبي ات اإلس المية المعاص رة يتج اوز اتھامھ ا بالعمال ة
األجنبي ة أو خيان ة الق يم التاريخي ة .ويس تثمر الفك ر اإلس المي المعاص ر ج ل جھ ده ف ي رد
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االعتداءات الموجھة للدين من خارج الجماع ة أوال ،أي م ن الجماع ات غي ر المس لمة ،وم ن
داخلھا أيضا ضد الزنادقة والمحرفين والمشوھين .فھو يتبنى برنامج حرب دائمة دفاعية ف ي
معظم األحيان ،لكن ھجومية في أحيان كثيرة أيضا ،تعتمد مبدأ التوسع لتعزيز دائرة الس لطة
اإلس المية وحمايتھ ا م ن مخ اطر االرت داد أو الھجوم ات الخارجي ة .ن ادرا م ا يتع رض ھ ذا
الفكر لشرح آلية عمل الدولة وتنمي ة ال وعي بوظائفھ ا ،وتط وير التربي ة المدني ة الت ي تس اعد
على ضبط سلوكھا والتحكم بآلتھا .وبالمثل غالب ا م ا تأخ ذ مھم ة ال دفاع ع ن الش ريعة وتأكي د
ص الحھا لمواجھ ة تح ديات العص ر -مھم ا كان ت المرتب ة األول ى ف ي س لم أولوي ات التفكي ر
اإلسالمي الراھن -األولوية على تطوير التفكير العقلي بشروط حي اة المجتمع ات والمش اركة
في وضع اقتراحات وبلورة سياسات عملية في سبيل تحسينھا وتغييرھا .والسبب في ذلك أن
ھذا الفكر -كما يطرح اليوم -يظل َ -م ْھما فعل -حبيس المنطق الفقھي الذي يبحث عن الحلول
في النص الديني ،حارما نفس ه م ن مزاي ا البح ث االختب اري والعقل ي .ول و فع ل لفق د الحاج ة
إل ى التأكي د عل ى مرجعيت ه الديني ة ،وأص بح فك را بش ريا واجتھ ادا عقلي ا ،كم ا ك ان فك ر
المسلمين في عصر التنوير اإلسالمي الوسيط.
ربما يفسر ھذا ما نعيشه اليوم من فقر الحياة السياسية عموم ا ب ل غيابھ ا ع ن الحي اة العام ة،
وتردد الجمھور المسلم بين التمرد على السلطة في أمل انتزاع السيطرة من جديد م ن الدول ة
أو االستس الم لھ ا والخض وع لق انون قھرھ ا وتفردھ ا .يمث ل الموق ف األول إس الم الحرك ات
اإلسالمية الجدي دة الت ي تعتق د أن اس ترجاع الدول ة وإرجاعھ ا إل ى ھويتھ ا األص لية الطبيعي ة
اإلسالمية ال يتم إال بتغيير السلطة ،ولو اضطر ذلك إلى استخدام القوة ،ويمثل الث اني موق ف
اإلسالم الرسمي الذي اعتاد التسليم باألمر الواقع واالستسالم له.
ومن نتائج ھذا االحياء/الرجع الديني ثالثا المطابقة بين الجماع ة السياس ية والجماع ة الديني ة.
ف ال يك اد المنظ رون اإلس الميون يمي زون ف ي ح ديثھم ع ن األم ة ب ين أم ة المس لمين واألم ة
السياس ية المكون ة م ن أف راد يجمعھ م ال والء لدول ة وق انون ،بص رف النظ ر ع ن اعتق اداتھم
ووالءاتھ م الديني ة .ل ذلك يواك ب انتش ار الفك رة اإلس المية التيوقراطي ة الحديث ة تك ريس
الطائفي ة ،س واء ف ي تص ور األم ة كأم ة مس لمين باألس اس عن د األغلبي ة ،أو ف ي رد فع ل
الجماعات غير اإلسالمية على استمالك الدولة من قبل األغلبية .ھكذا يعتق د أغل ب المس لمين
اليوم -تح ت ت أثير التأوي ل الجدي د -أن م ن حقھ م الطبيع ي والواض ح كالش مس وھ م األغلبي ة
ف رض عقائ دھم عل ى الدول ة ،أو اس تخدام الدول ة وأجھزتھ ا لل دفاع ع ن ھ ذه العقائ د ،وع دم
التساھل في ذلك مع المذاھب واألديان األخرى .فتسويد عقائدھم في مستوى الدولة والس لطة
المركزية ھ و مح ور العم ل األي ديولوجي لتثبي ت أرك ان الدول ة واس تقاللھا .وأي تس اھل ف ي
ف رض م ذھب الدول ة الس ني أو الش يعي أو اإلباض ي يھ دد بزعزع ة اس تقرارھا وإض عاف
مركزھا تجاه الجماعات األخرى الداخلية والخارجية .التعبئة الدينية ھ ي ج زء ال يتج زأ م ن
عمل الدول ة ال ذي يظھ ر عب ر بن اء المس اجد والجوام ع والتكاي ا وغيرھ ا م ن الرم وز الديني ة
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وتنظيم المواسم والمھرجان ات الص وفية .ال يعن ي ھ ذا بالض رورة ع دم االعت راف بالم ذاھب
األخرى .فصيغة أھل الذمة القديمة ال تبرھن عل ى أن ھ ذا االعت راف ك ان موج ودا فحس ب،
ولك ن أكث ر م ن ذل ك عل ى أن ه ق ام عل ى أس س ع َقدي ة أيض ا .بي د أن ھ ذا االعت راف ال يبل غ
مس توى االعت راف بالتعددي ة ،أي بالمس اواة ب ين أص حاب الم ذاھب واألدي ان المختلف ة أم ام
الدولة والسلطة العام ة أو ف ي ظلھم ا ،وإنم ا ھ و تس امح م ع الجماع ات األقلي ة يس تمر طالم ا
بقي ت ھ ذه الجماع ات تعب ر ع ن اختالفھ ا ف ي مح يط خصوص يتھا ،وقبل ت ب أن تع يش ھ ذه
الخصوصية في إطار داخلي ،بل ھامشي ،ال يضعف موقع السيادة اإلس المية وال ين زع إل ى
العم ل ف ي الفض اءات العمومي ة .ھك ذا يمك ن للمس لم ب ل م ن واجب ه التبش ير بدين ه ،فالدول ة
دولته ،لكن أي محاولة من قبل أصحاب المذاھب األقلية لتقليده تثي ر ردا عنيف ا وقاس يا يمك ن
أن يھدد مصير الجماعة نفسھا .ھذا يعني أن لألقلي ات الديني ة ح ق الع يش بس الم والمش اركة
في الحي اة االقتص ادية وأحيان ا السياس ية التنفيذي ة ،لك ن ل يس لھ م الح ق ف ي منافس ة الم ذاھب
اإلسالمية على المستوى العقدي.
من ھنا يأخذ شعار الدولة اإلسالمية معناه .فھو تأكيد على أن الس يادة ف ي ھ ذه الدول ة للعقائ د
اإلسالمية على غيرھا من العقائد ،كما أنه تأكيد ل دور الدول ة ف ي الحف اظ عل ى العقي دة الحق ة
ولمسؤولياتھا الدينية.
من الطبيعي والحال ھذه أن تعود تقاليد حقبة ما قبل الحداثة وإسالم االنحطاط من جديد إل ى
الحياة ،لكن في سياق جديد تماما .وليس المقصود م ن ذل ك الدول ة اإلس المية .فل م يك ن لمث ل
ھذا الشعار أي معنى أو وجود في تاريخ الدول اإلسالمية التقليدية .ذلك أنه كان م ن مس توى
األمر الواقع والمعط ى ال ذي ال ج دال في ه ،وال يمك ن أن يخط ر عل ى ب ال أح د الخ وض ف ي
فكرته .فلم يطل ق م ؤرخ عل ى الدول ة األموي ة والعباس ية اس م الدول ة اإلس المية .لك ن انتش ار
أفك ار الدول ة الوطني ة أو دول ة المواطني ة الحديث ة الت ي ال تف رق ب ين الم واطنين وال تعط ي
لبعض ھم أفض لية ف ي المعامل ة أم ام الق انون أو ف ي ال دوائر والمناص ب الحكومي ة بحس ب
ض وال يزال يق وض أس س الممارس ة السياس ية التقليدي ة للمجتمع ات اإلس المية،
المذھبَ ،قوَّ َ
بقدر ما عن ى تعطي ل نظري ة الس يادة اإلس المية ف ي البل دان ذات األغلبي ة اإلس المية .فالدول ة
اإلسالمية المنشودة في أدبيات الحركات اإلسالمية المعاصرة ال تعني اس تمرار إل زام الدول ة
بمھام حماية الدين ورعاية شؤونه فحسب ،ولكن أكثر م ن ذل ك بتأكي د ح ق األغلبي ة المس لمة
في أن تحتفظ بالسيادة الدينية أو المذھبية ورف ض مس اواة المس لم وغي ر المس لم ف ي الحق وق
الدينية .وھو ما يعني في الواقع رفض االنتقال من صيغة التس امح الت ي كان ت تمثلھ ا نظري ة
أھل الذمة نحو صيغة المواطن ة الت ي تع وم األدي ان جميع ا تج اه الدول ة ،وال تت رك ألي منھ ا
حصانة خاصة في مواجھة األديان األخرى.
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عاد اإلسالم اليوم دينا اجتماعي ا وجمعي ا ،ب ل يك اد يك ون دين ا قومي ا ،ال دين ا شخص يا .بھ ذا
المعنى ھو دين دولة ،دين ودولة بالفعل .بمعنى أن الدفاع عنه ال ي تم داخ ل ال ذات والض مير
والنفس ،ولكن في المجتمع وفي المؤسس ات العام ة .ھك ذا ين زع اإلس الم إل ى أن يتح ول ھن ا
إلى عصبية ،أي إلى انتماء لجماعة ومجموعة .ويص بح ال دفاع عن ه ج زءا م ن الحف اظ عل ى
الجماعة ومص الحھا وتأكي دا لھ ذا االنتم اء ال ھداي ة عقلي ة وال تربي ة ذاتي ة م رتبطين ب وعي
الفرد وتقواه .إذا ضعفت العصبية تراجعت مواقع الجماعة وتھ ددت ھويتھ ا وتزع زع إيم ان
المس لم بدين ه .والعص بية م ن دون دول ة تخش ى االنح الل والم وت .فھ ي قائم ة عل ى الق وة
والوھم ال على اقتناع داخلي وتصديق وإيمان.
يك اد يك ون م ن الص عب أن يقب ل مس لم الي وم بمض مون اآلي ة الكريم ة} :ي ا أيھ ا ال ذين آمن وا
عل يكم أنفس كم ال يض ركم م ن ض ل إذا اھت ديتم إل ى ﷲ م رجعكم جميع ا فينب ئكم بم ا كن تم
تعملون{ .ومع انحطاط الطرق الصوفية أو تراجعھا الطقوسي زاد اعتم اد اإلس الم المخف ض
إلى فقه وأحكام قانونية ،أي الطالب للدولة التي تستطيع وحدھا تطبيق ھذه األحكام ،أو لدولة
تطبقھ ا ،تك اد تمح ى التجرب ة الديني ة ف ي اإلس الم م ن حي ث ھ ي تربي ة ذاتي ة عل ى طريق ة
الصوفية األولين .فلم يعد يھم المسلم الممتثل للشرع في الواقع بماذا وكي ف يفك ر ويعم ل م ع
ضميره ،ولكن ماذا يقول عنه وكيف ينظر إلي ه اآلخ رون ،أي م اذا س ينال ف ي مقاب ل س لوكه
الممتثل للقواعد الفقھية من المجتمع ومن ﷲ أيضا.
وعندما يخاف المسلمون من أن يؤدي زوال سيادة اإلسالم كدين في بلد أغلبيته الس كانية م ن
المسلمين ،فكأنھم ال يثقون بأنفسھم ويعتقدون أن تخلي الدول ة ع ن دع م عقائ دھم س وف يق ود
إلى ترك الناس للدين أو تراجع الدين من القل وب .كم ا ل و أن تمس كھم بتس ويد ط ابع اإلس الم
في دول تھم ھ و آخ ر م ا تبق ى لھ م ك ي يوقف وا مس ار س لبھم الس لطة ف ي ھ ذه ال دول .اإلس الم
السلطة؛ أي أسبقية المسلمين على غيرھم في بالد األغلبية اإلس المية ،وتعم يم رس وم الھوي ة
اإلسالمية في الفضاء العام على ما غيرھا من الرسوم الغربية أو غير اإلسالمية ھ و معقلھ م
األخير.
ليس ت محاكم ة المس لمين العفوي ة والش ائعة خاطئ ة تمام ا .فل يس ھن اك ش ك ف ي أن اإلق رار
بأسبقية دين أو سيادته في إطار دولة ما يضمن ألصحابه مواق ع متمي زة ف ي الس لطة ويح رم
اآلخرين من إمكانية التوسع على حسابھم .فلم يكن اإلس الم ليحت ل المكان ة الت ي ل ه الي وم ف ي
البالد العربية -خاصة في تلك الت ي كان ت تس يطر عليھ ا المس يحية -م ن دون ف رض الس يادة
الروحي ة اإلس المية .وھ ي كم ا ذك رت ال تتن اقض م ع نظري ة أھ ل الذم ة .فبفض لھا نج ح
المس لمون ف ي التح ول إل ى أغلبي ة س كانية بع د أن ك انوا أٌقلي ة .وربم ا ع ادت ذك رى ھ ذه
التجربة ل تحكم تفكي رھم بالس لطة العمومي ة وعالق تھم بھ ا م ن حي ث ھ م أعض اء ف ي جماع ة
دينية ،بعد أن درست آثار الوطنية الحديثة وأفل نجم القومية ومشاريعھا التاريخية .يف اقم م ن
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ھذا الن زوع م ا يعيش ه اإلس الم وجماعات ه م ن تھم يش داخ ل دولھ م ،وم ا يعانون ه م ن غرب ة
واستالب فيھا ،بعد أن أصبحت مزارع خصوصية ألص حاب الس لطة والم ال المتح الفين م ع
اإلمبراطوريات العالمية.
لكن ،إذا ك ان م ن الص حيح -وھ ذا م ا يعرف ه الق ادة السياس يون -أن اإليم ان ل يس ھ و الح افز
الوحيد لدفع الناس إلى الدخول في ھذا الدين أو ذاك ،أو أن نشوء ھذا اإليمان ال ينفصل ع ن
اتجاھات القوة والسطوة والسيادة التي تبرز ھنا وھن اك ،وھ و المقص ود بش عار :الن اس عل ى
دي ن مل وكھم ،ف إن م ن غي ر الص حيح أن م ا ص دق ف ي الماض ي يص دق ف ي الحاض ر .فق د
تغيرت قواعد عمل النظم االجتماعية وقيم الناس ومطالبھم الروحية والسياسية معا .ول م يع د
من الممكن ألي جماعة خاصة أن تفرض السيادة العقائدية في بلد مھم ا ك ان نوع ه أو أص له
أو نسبة األغلبية الدينية فيه ،بل في بلد ليس فيه سوى دين واحد ،من دون أن تخاطر بت دمير
أس س عملي ة بن اء الدول ة والمجتم ع مع ا .11ف ال حي اة لمجتم ع الي وم م ن دون حري ة التفكي ر
والتعبي ر وس يادة الف رد عل ى نفس ه .ول م يع د م ن الممك ن المراھن ة عل ى التخوي ف م ن أج ل
فرض االلتزام الجمعي على الفرد .فإما أن يأتي ذلك كنتيجة للتربية الفكرية وتكوين الضمير
أو لن يأتي أبدا .فالفرد اليوم ح ر ب المعنى الخ ام للكمل ة ،أي أن لدي ه ف ي المجتمع ات الحديث ة
ف رص كبي رة للتغل ب عل ى الرقاب ة االجتماعي ة وااللتف اف عليھ ا .وم ا ل م تص در مواقف ه ع ن
إيم ان فل ن يق ف ش يء أم ام اس تعداده للفس اد .وال بن اء ممكن ا للض مير األخالق ي عل ى قاع دة
اإلمعية والضغوط االجتماعية والتخويف والترھيب والترغيب ،على منوال التربية التقليدي ة.
إن بن اء الض مير األخالق ي يتطل ب بن اء معن ى الحري ة الت ي ھ ي أس اس الش عور بالمس ؤولية
ى باألساس -وھذا ھ و ج وھر العبودي ة -عل ى
ومحركھا .فالرجل العبد ال أخالق له؛ ألنه ُم َر ّب ِ
أال ّ يحترم نفس ه ،وأن يعم ل كآل ة وأداة ف ي تنفي ذ إرادة غي ره وش ھواته .والمجتم ع اإلس المي
شبه العبودي الذي خلفته قرون االنحطاط لم يستطع في الماضي القريب ،ولن يس تطيع الي وم
أن يص مد ،وال أن ي دافع ع ن اإلس الم ويخل د تراث ه وثقافت ه واس مه ف ي ع الم الي وم المفت وح
والمتفتح ،إذا لم يتحول إلى مجتمع أح رار ويص بح ك ل عض و في ه مس لما باختي اره واقتناع ه
واجتھ اده ،أي بايمان ه ،ال تعلق ا بعص بية أو خوف ا م ن عقوب ة أو امتث اال ومس ايرة للتوافق ات
االجتماعية.
ھل اإلسالم مسألة إيمان تخص عالقة الفرد بربه ،بصرف النظر عن جنسه وقوميته ومك ان
تواج ده؟ وھ ل ھ و ق ادر عل ى الحي اة م ن دون دع م الدول ة والس لطة السياس ية ،أم ھ و عقي دة
وثقافة وھوية جمعية ال يقوم من دون سياسة وسلطة وغلبة؟ كما َت َك وَّ ن ف ي الواق ع الت اريخي
وكما وصل إلينا ،ھو من دون شك اإلثنين مع ا .ھ و إيم ان وإس الم ،عالق ة ب ا وثقاف ة وفق ه
ومعارف اجتماعية .كان ھذا طبيعيا في دول قائمة على الغلبة وتتماھى فيھا الجماع ة الغالب ة
م ع الدول ة .لك ن ھ ذا ل يس ممكن ا الي وم ف ي دول حديث ة ديمقراطي ة تعتم د فيھ ا الس لطة عل ى
االختيار وتضمن المساواة بين جميع مواطنيھا .وفي اعتقادي أن اإلس الم ق ادر عل ى الوج ود
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واالستمرار بفعل اإليمان وحده وال حاجة من أجل اس تمراره إل ى الدول ة والس لطة المرتبط ة
به أو الخاضعة ل ه .وإذا ك ان الج واب أن ه غي ر ق ادر ،فھ ذا يعن ي أن ه ل م يع د موج ودا أص ال
كعقي دة أو اعتق اد؛ ألن ه اعت راف ب أن وج وده ال راھن ن اجم ع ن اس تمرار القس ر ب ل القھ ر
الرسمي ،الحكومي أو االجتماعي ،وليس عن اقتناع وإيمان وتص ديق .وم ا يق وم عل ى القھ ر
ليس دينا ولك ن سياس ة .وھ و ال يس تطيع أن يغي ر ش يئا ف ي تربي ة الف رد وبن اء وعي ه؛ ولكن ه
يؤس س للغ ش وفس اد الض مير .أم ا إذا ك ان الج واب ب نعم ،فل يس ھن اك م ا يجع ل المس لمين
يخش ون تع ويم األدي ان جميع ا؛ أي االش تراك ف ي دول ة مدني ة م ع غي ر المس لمين عل ى ق دم
المساواة ،والتنافس معھم على مستوى الفك ر والعقي دة لكس ب ال رأي الع ام وجذب ه إل ى ص ف
اختياراتھم وقيمھم .ھل اإلسالم ممكن من دون قھر ،أم أن القھر جزء ال يتجزأ منه؟ ھذا ھو
السؤال .وھو موجه إلى المسلمين قبل غيرھم.
بالتأكيد ھناك من يقول :إن محمدا قد استخدم القوة وكذلك فعل الصحابة الف اتحون ،وم ا ك ان
لينجح من دونھا .بيد أن القوة التي استخدمھا الرسول ،والتي مثلتھا غزواته العدي دة ،ل م تك ن
لنشر الدين وال للدفاع عنه ،وإنما لرد حروب المشركين الذين وقفوا بالقوة ضد الدعوة حت ى
حاولوا اغتيال الرسول نفسه .وھناك من سيحتج بقول عثمان :ي زع ﷲ بالس لطان م ا ال ي زع
بالقرأن .وھذا صحيح .لكن ليس له عالقة بالدين .إنه ق ول يؤس س للدول ة والسياس ة بق در م ا
يؤكد أن الدين ليس كافيا لبناء س لطة عمومي ة مس تقرة وراس خة ،وال ب د لبنائھ ا م ن اس تخدام
السياس ة والس يف الملح ق بھ ا .لس ان ح ال ال دين يق ول العك س :ي زع ﷲ ب القرآن م ا ال ي زع
بالس لطان ،أو ھك ذا ينبغ ي عل ى أنص ار ال دين أن يقول وا إذا ك ان ھ دفھم تبري ر رس الة ال دين
وتعزيز موقعھا .فإذا كان ﷲ يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن لم تعد ھناك حاجة لل دين،
وكان ت السياس ة -ب المعنى العقالن ي المج رد ع ن ال دين -ھ ي األول ى بالممارس ة لبن اء
المجتمع ات .ولك ن السياس ة ليس ت كافي ة ،ال عل ى ش كل اس تخدام للق وة المش روعة وال عل ى
شكل استخدام الحيلة .ال بد لبناء المجتمعات -وال أقول الدول -من دين ،أي م ن منظوم ة ق يم
عميق ة وفاعل ة ،عل ى درج ة كبي رة م ن القب ول اإليم اني؛ أي التلق ائي واالعت راف بالنجاع ة
والص الح ،وھ و م ا يحت اج إلي ه بن اء المجتم ع المؤس س للدول ة .والمجتم ع ال ذي يفتق ر للق يم
المعتمدة والجامعة والثابتة ال يستطيع أن يبني مجتمعات وال دوال وال أن يشيد حضارة.
 - 1إلى ھذه الفترة يرجع مصطلح العصور الوسطى الذي ال نزال نستخدمه اليوم ،وكان أول م ن اس تخدمه في افيو بيون دو اإليط الي لوص ف الحقب ة
السابقة تمييزا لھا عن الحقبة الجديدة التي أطلق عليھا اسم النھضة.
« - 2البروتستنتية» في موسوعة األديان ،بالفرنسية ،يونيفيرساليس ،مجلد 2005 ،1م.
 - 3انظر رسائل مارتن لوثر الكثيرة وبشكل خاص الرسالة العنيفة بعنوان «بابوية روما أسّسھا الشيطان» .وفيھا يلخص لوثر نقده للكنيسة البابوي ة
المتمثل في رف ض غف ران القس يس لل ذنوب ،وض رورة ح رق ص كوك الغف ران وبالت الي إلغ اء تكس ب الكنيس ة م ن الش عب ،ورف ض عزوبي ة الكھن ه
والقسس حتى تتوقف الدعاره في األديرة والكنائس ،وإلغاء القداس اإللھي وغفران القسيس لذنوب الميت حيث ال يغفر الذنوب إال ﷲ ،وإلغاء تحوي ل
القسيس للخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه باعتبارھا عملية نصب وشعوذة.
وقد بدأت حركة اإلصالح عندما نشر مارتن لوثر ) (1483-15460بيانا ً يحتوي على  95قضية ضد صكوك الغفران .ولصق البي ان عل ى ب اب
كنيسة فتنبرج ،في يوم 31أكتوبر 1517م .كان ذلك ردا على إصدار بابا روما في س نة 1511م ص كوك الغف ران الش ھيرة .وق د ق اوم ل وثر ض غوط
البابا واستمر في دعوته المعادية للكنيسة والناقدة لسلوكھا.
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وفي سنة 1520م نشر لوثر نداءه الشھير الموجه إلى «النبالء العطايين في ألمانيا» و تاله برسالة عنوانھا« :في األسْر البابلي للكنيسة» .وفي كليھما
ھاجم المذھب النظري لكنيسة روما ،فأصدر البابا الون العاشر مرسوما ً ضد لوثر يحتوي على  41قضية .لكن لوثر أحرق المرسوم علن ا ً أم ام جم ع
حاشد من األھالي والطالب والعلماء في مدينة فتنبرج.
« - 4األخالقيات البروتستنتية» المرجع نفسه ،مجلد .3
 - 5انظر :تأسيس الدين المسيحي ،الذي طبع ألول مرة بالالتينية عام 1536م ثم بالفرنسية عام 1541م.
 - 6على طلب الكنيسة بالتراجع عن تصريحاته رد لوثر بالقول :سأظل ملتزم ا بالنص وص التوراتي ة الت ي ذكرتھ ا ،م ا ل م أقتن ع ب النص أو بالبداھ ة
العقلية بعكس ذلك ،سوف أظل متمسكا بما ذكرته من نصوص اإلنجيل .ذلك أنني ال أؤمن ال بعصمة البابا وال بعصمة المجمع الكنسي ،طالما أصبح
من الثابت أنھما أخطآ أكثر من مرة وأظھرا تناقضا في مواقفھما وآرائھما .وما دمت أسير كالم ﷲ ،لن أستطيع وال أريد أن أتراجع ،فليس من اليقين
وال الخالص في شيء وقوف اإلنسان ضد ما يمليه عليه ضميره .ليكن ﷲ في عوني ،آمين .جان بول وليام ،المرجع نفسه ،مجلد .2
 - 7إريك فوش ،مرجع مذكور.
 - 8ال يعني ذلك أن الدنيا لم تكن مھمة في نظر األفراد ،في ظل الھيمنة الكنسية ،فھي الغاية أوال وأخيرا ،وإنما يعني أن النظر إل ى ال دنيا ومطالبھ ا
وحاجاتھا كان يمر ،أو باألحرى كان ينبغي أن يمر حتما ،عبر االستعداد لآلخرة ،ويخض ع لمتطلب ات الخ الص ف ي اآلخ رة ،وال يرتق ي إل ى مس توى
الفعل الشرعي وذي المعنى من دون أن يتطابق مع المعايير والقيم الدينية ،أي من دون أن يتحول أيضا إل ى واج ب دين ي .ھك ذا ك ان الن اس يعيش ون
على األرض يتقاتلون ويتنازعون ويعملون وينتجون وينجب ون ويرتكب ون المعاص ي ،ولك نھم ال يفك رون إال ف ي آخ رتھم ،وال يك ادون يش عرون ب أن
للحياة على األرض معنى ،أو أنھا تستحق التأمل ف ي ذاتھ ا ،أو أن م ن الممك ن والواج ب تحس ينھا ع ن طري ق االرتق اء ب التعليم أو التربي ة أو التنظ يم
اإلداري والتقني .الحياة تعاش كما ھي ،أما اآلخرة فھي مصدر المعنى والغاية .ولذلك ما كانت تب دو الحي اة عل ى األرض إال كمرحل ة ع ابرة ،وعتب ة
الولوج إلى حياة الخلود والسعادة المطلقة واللذة األبدية غير الفانية.
 - 9ھذا االزدھار العلمي والفكري الذي عرفه العصر اإلسالمي الوسيط ھو الذي يدفع الكثير من الباحثين إلى تقرير وجود بذور العلمانية في الفكر
العربي اإلسالمي نفسه .لكن ال يمكن المطابقة بين وجود التيارات العقلية المؤكدة عل ى أولوي ة ال رأي عل ى اإلتب اع ووج ود العلماني ة ب المعنى ال دقيق
للكلمة .فاإلشكالية لم تكن مطروحة في الفكر اإلسالمي أصال كما لم تكن مطروحة في الفكر اليوناني الكالسيكي ،وذلك بالضبط لغياب تحدي السلطة
الكنسية السيدة أو الطامحة في فرض سيادتھا العليا على السلطة الزمني ة والعقلي ة أيض ا .إنم ا ل يس ھن اك ش ك ف ي أن أش كاال متع ددة م ن التميي ز ب ين
السلطات الدينية والسياسية قد وجد كما ذكرت أنا نفسي في أكثر من مكان في التاريخ اإلسالمي ،وبصورة عفوية وطبيعية طالما اس تقرت الس يادة أو
السلطان األعلى لرجل الدولة ال لرجل الدين .انظر كتابي نق د السياس ة :الدول ة وال دين ،المرك ز الثق افي العرب ي ،ط ،4بي روت 2007م وك ذلك جب را
الشوملي ،العلمانية في الفكر العربي المعاصر ،دراسة حالة فلسطين ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت 2008م.
 -10ومنه أيضا احتدام الصراع على اإلسالم وسعي األطراف المختلفة ،الرسمية والشعبية ،بل المحلية والدولية ،إلى االستفادة من الرصيد الروح ي
والتاريخي المرتبط به لتعزيز مص الح أو مواق ع مھ ددة أو انت زاع بعض ھا اآلخ ر .انظ ر عل ى س بيل المث ال رض وان الس يد ،الص راع عل ى اإلس الم،
األصولية واإلصالح والسياسات الدولية ،دار الكتاب العربي ،بيروت2004 ،م.
 -11ھكذا ألول مرة منذ عقود طويلة تداولت الصحافة السورية في مطلع ھذا العام ما سمته مشروع قانون األحوال الشخصية الجديد .وقد وردت فيه
أكثر من عبارة تشير إلى أھل الذمة .وقد أثار ھذا المشروع من ردود األفعال العنيفة من قب ل قطاع ات واس عة م ن الجمھ ور .م ا حف ز الس لطات إل ى
سحبه من التداول وإنكار وجوده أصالً.
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يق ول ديفي د ھي وم ف ي آخ ر جمل ة م ن كتاب ه «بح ث ف ي الفھ م اإلنس اني»« :إذا أخ ذنا ب ين ي دينا كتاب ا م ا م ن كت ب
الالھوت أو من كتب الميتافيزيقا السكوالئية مثال ,علينا أن نتساءل :ھل يتضمن استدالالت تجريدي ة ح ول الك م أو
العدد؟
ال.
ھل يتضمن استدالالت تجريبية حول مسائل من الواقع والوجود؟
ال.
إذن لنرميه في النار ألنه ال يتضمن إال سفسطة وأوھاما» .1إن ھذه العبارة التي ختم بھا ،في القرن الث امن عش ر،
الفيلسوف اإلنجليزي دفيد ھيوم كتابه االبستمولوجي ھذا لم تكن مجرد فكرة من ب ين أفك ار مش روعه النق دي ال ذي
يندرج ضمن حقل نظرية المعرفة .بل ھي موقف منھجي م ن س ؤال المعرف ة الميتافيزيقي ة عام ة ،وال دين خاص ة,
موقف يعبر عن تصور جذري سيستحيل في القرن التاسع عشر إلى نزعة فلس فية ش كلت إط ارا فكري ا )إبس تيمي(
مھيمنا على الوعي الفلسفي الغربي ،وشارطا لرؤيته إلى المسألة الدينية.
من المالحظ أن الفلسفة الغربية أقامت ،من ذ تحولھ ا الح داثي ف ي الق رنين الس ابع والث امن عش ر ،عالق ة نقدي ة م ع
ميراثھ ا ال ديني ،ث م تط ورت ھ ذه العالق ة ف ي الق رن التاس ع عش ر حت ى اتخ ذت ظاھري ا ش كل القطيع ة ؛حي ث ل م
تنحصر في مراجعة فيلولوجية أو معرفية للمفاھيم والكتب الدينية ,بل تخطت ذلك إلى محاولة تمديد موقفھا النقدي
إلى االعتقاد الديني عامة .فإذا كان القرن الثامن عشر اقتصر على نقد الدين ف ي طبعت ه الالھوتي ة الكنس ية ,ون ادى
بدال عنه بـ«الدييزم» ،أي «اإليمان با  ،مع عدم التسليم بالمذاھب والعبادات الخاصة ب دين مع ين» ،2ف إن الق رن
التاس ع عش ر س يذھب إل ى محاول ة نف ي فك رة األلوھي ة م ن أساس ھا ,بالتأس يس لب دائل تص ورية تتوس ل العل م
وميتودولوجيته التجريبية ف ي محاول ة الس تبدال التفس ير العلم ي للك ون بالتفس ير ال ديني .ف ي ھ ذا الس ياق يمك ن أن
ن درج فيزي اء الب الس ,ونظري ة التط ور ،عن د الم ارك وداروي ن ،بوص فھما محاول ة لتفس ير الوج ودين الم ادي
واإلنساني من مدخل مغاير للتصور الالھوتي كما يعرضه سفر التكوين .وإقام ة التفس ير العلم ي ت م تص وره ل يس
فقط كمقدمة لالستغناء عن التفسير الديني ,بل كتوكيد لخطئه ,ومن ثم وجوب تجاوزه.
لكن محاولة النفي الجذري لالعتقاد الديني في فلسفات القرن التاسع عشر ,مع ماركس وكونت ونيتشه ،ل م تخل ص
إلى إرساء بديل في التأويل الكلي للوجود ،بل انتھت إلى أزمة المعنى وعدمية الداللة .فليس م ن الص دفة أن تك ون
خاتمة الفلسفة النيتشوية المعلنة عن «موت ﷲ» ھي العدمية )التي ستحتفي بھا فلسفات م ا بع د الحداث ة( ,ب ل تب دى
المشروع النيتشوي بعدميته ،كنھاية حتمية للمسار النقدي الجذري الذي انساق فيه الوعي الفلسفي في القرن التاسع
عشر.
لذا فالفرضية األساس لبحثنا ھذا يمكن تجزئتھا إلى افتراضين جزئيين اثنين:
األول ,ھو أن الرؤية الدينية شرط لتأسيس معنى الوجود ،وانتفاؤھا إيقا ٌ
ع للفكر والحضارة في العدمية.
أم ا االفت راض الث اني فھ و أن العق د ال ديني يحاي ث أط ر التفكي ر البش ري ,وأن ال س بيل إل ى نفي ه .ول ذا فالفلس فات
الملحدة ,ھي في حقيقتھا محاولة إلخفاء االعتقاد الديني وليس اقتالعا فعليا له .ومن ثم فھي في ذاتھ ا عن د تأسيس ھا
لتمثالتھا الفلسفية تخضع بوعي أو الوعي لنفس البنية المفاھيمية المتمظھرة في مختلف األنساق الدينية.
والختب ار ھ ذين االفتراض ين سنخص ص ھ ذه المقال ة لبح ث الفلس فة الوض عية ,الت ي كان ت نموذج ا م ن النم اذج
الفلسفية المؤسسة لنقد الالھوت في الفك ر المعاص ر .ورغ م أن الفلس فة الوض عية م ن مخلف ات بداي ة الق رن التاس ع
عشر ،فھي ال ت زال تح تفظ براھنيتھ ا عل ى مس توى الثقاف ة الش ائعة المھووس ة ب النموذج العلم ي ،عل ى ال رغم م ن
تطور العلم ،وانفالته من المنظور الكالسيكي واختالل ميتودلوجيته التجريبية القائمة على مفاھيم الحتمية والرؤي ة
الميكانيكية للكون.
فما ھو موقف أوجست كونت من الدين ؟ وما ھي القواعد المنھجية التي بنى عليھا موقفه ذاك؟
أ -العلم من منظور أوجست كونت
تقتضي منا معالجة المسألة الدينية في فكر كون ت االبت داء أوال بتحلي ل رؤيت ه إل ى دالل ة العل م وميتودلوجيت ه ,ذل ك
ألن معالجة إشكالية الدين تستند عنده على رؤيته لطبيعة المنھج والفكر العلميين .ومفھوم العلم عند كون ت ين درج
في نسقه الفلسفي ضمن تصور معرف ي ع ام ،يتمث ل ف ي ق راءة تطوري ة معياري ة لص يرورة الفك ر البش ري ،حي ث
يحتل العلم في نظره موقع التت ويج ف ي الس ياق الع ام لھ ذا التط ور ،ويتح دد باعتب اره مؤش را عل ى نض ج البش رية،
واكتم ال نموھ ا العقل ي ،وذل ك بفع ل تطورھ ا وانتقالھ ا م ن المرحل ة الالھوتي ة ،حي ث ك ان التفكي ر يفس ر ظ واھر
الطبيعة بعوام ل م ا ورائي ة مفارق ة للمعط ى الطبيع ي ،إل ى المرحل ة الميتافيزيقي ة ،حي ث ص ار التفكي ر ف ي لحظ ة
 باحث من المغرب .
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مراھقته يفسر ظواھر الطبيعة تفسيرا ماھويا فلسفيا ،ليس بإرجاعھا إلى علل مفارقة ،بل إلى علل محايثة ،وانتھاء
بالمرحل ة الوض عية الت ي يص ل فيھ ا العق ل البش ري إل ى مس توى نض جه حس ب كون ت فيتخل ى ع ن األس ئلة
الميتافيزيقية ،وي درك اس تحالتھا ،فيفك ر ف ي المعط ى الطبيع ي ،ل يس بمفھ وم العل ة المحايث ة المج ردة ،وال بمفھ وم
العلة المفارقة ،بل بمفھوم عالئقي يدرس العالقات السببية الرابطة بين الظواھر دراسة علمية ،تخلص به إلى بن اء
قوانين منسوجة في لغة علمية ،مخلفا خلفه تلك اللغة األفالطونية الميتافيزيقية المشغولة بالماھيات والجواھر.
إذن إن العلم عند كونت يتسم بخاصية منھجية تقطع مع األساليب التي انتھجھا الفكر اإلنساني من قب ل ،ف إذا كان ت
الفلسفة تدرس الظواھر متقصدة الكشف عن ماھياتھ ا ،وإذا ك ان وج ود العل م ف ي الفلس فة األفالطوني ة واألرس طية
ي رتھن بالح د الكل ي الم اھوي ،ف إن العل م عن د كون ت ،وك ذا ف ي الفك ر العلم ي الكالس يكي،في نموذج ه
الجاليلي/النيوتوني ،يرتھن بالضبط بتجاھل ھذا المطل ب «الميت افيزيقي» مطل ب الح د الم اھوي ،واالقتص ار عل ى
مالحظة الظواھر وتفسيرھا ،ال من خالل تعليلھا بردھا إلى علل أولى ،وإنما برد بعضھا إلى بعض ،أي باكتشاف
العالقات الناظمة بينھا.
يقول نيوتن« :لقد فسرت لحد اآلن الظ واھر الفلكي ة ،وحرك ات الم د والج زر بق وة الجاذبي ة .ولكنن ي ل م أح دد عل ة
الجاذبية ذاتھا» .باستناد نيوتن على قانون الجاذبية لتفسير ظواھر الكون ،دون تفسير ماھية الجاذبي ة نفس ھا ،ك ان
يعب ر بوض وح ع ن ذل ك التح ول المعرف ي ال ذي ظھ ر ف ي إبس تيمولوجيا العل م ،أي انتق ال مطل ب الفع ل المعرف ي
العلم ي م ن النف اذ إل ى «الماھي ة» إل ى ض بط «العالق ة» ،وھ و م ا س يؤكد علي ه الن زوع الوض عي المؤك د عل ى أن
استبعاد «الماھية» ال يعني استبعاد إمكانية المعرفة والعلم ،بل إن ھذه اإلمكانية ترتھن أصال بھ ذا االس تبعاد؛ ألن ه
بذلك يتم حفظ طاقة العقل من االستنفاد واالستھالك ف ي دھ اليز «الش يء ف ي ذات ه» – باللغ ة الكانطي ة -أي دھ اليز
الميتافيزيق ا .وم ن ث م يك ون الم نھج النيوت وني إرھاص ا ب الموقف وال نھج الوض عي ال ذي س يلتمع الحق ا ف ي الق رن
التاسع عشر ،أي ذلك الن زوع إل ى وص ف ظ واھر الك ون بوص ل بعض ھا ب بعض ،ال تفس يرھا بردھ ا إل ى أص ول
وعلل كلية .وھذا ما نج د اليبن ز ف ي الق رن الث امن عش ر ينتب ه إلي ه ،فيص ف النظري ة النيوتوني ة بكونھ ا تق وم عل ى
«فرضية كسولة»؛ ألنھا -يق ول اليبن ز -ھادم ة «لفلس فتنا الت ي تبح ث ع ن العل ل المعقول ة والحكم ة اإللھي ة الت ي
تصدرھا».
من تحديد العلل األولى إلى تحديد القوانين ،ومن بحث ماھيات األشياء إلى وصفھا والكشف ع ن عالقاتھ ا ،ترتس م
نقلة إبستمولوجية كبيرة ،في تحديد مفھوم العلم ووظيفته .وكان لھذا التصور أث ره عل ى المع ارف الت ي تن زع نح و
المطل ق والماورئي ات س واء ف ي ص يغھا الفلس فية أو الديني ة .وف ي ھ ذا الس ياق ي درس كون ت مس ألة عالق ة العل م
بالفلس فة ،مؤك دا عل ى وج وب تج اوز الفلس فة كخط اب ميت افيزيقي ذي نھ ج ت أملي ،م ادام س ياق التط ور الطبيع ي
للفك ر البش ري يح تم ھ ذا التج اوز ،ويؤك د ض رورته .وتج اوز الفلس فة ف ي المرحل ة الوض عية ،ل يس فق ط تج اوزا
لمفھوم الفلسفة كمعرفة شمولية كلية ،تنزع نحو المطلق وتتشوف إلى الماوراء؛ بل أيضا تجاوز أس لوبھا المنھج ي
التأملي ،واستھجان نمطھا في االستفھام والتساؤل النازع نحو المطلب الماھوي بدل االكتفاء بالوصف العالئقي.
فالسؤال الذي يسود اللحظة الوضعية ھو سؤال الكيف ،ال سؤال «لماذا» .وتغيي ب ھ ذا التس اؤل األخي ر ال يتأس س
في الفلسفة الوضعية ،وكذا عند دعاة االتجاه العلموي ،على تحديد لمفھوم العلم فقط ،بل يتأس س أيض ا عل ى تحدي د
لطبيعة العقل البشري ،إذ يرى النزوع الوضعي العلموي  -مستثمرا النقد الك انطي للق درة االبس تمولوجية ف ي م تن
«نق د العق ل الخ الص» – أن الملك ة العقلي ة قاص رة ع ن بل وغ معرف ة حقيقي ة عب ر االش تغال بھ ذا الن وع م ن
االستفھامات الميتافيزيقية.
والتصور الوضعي لإلمكان االبستيمولوجي للعقل ,نجد له في واقع الفلسفة جذورا وإرھاصات أسس ت ل ه ومھ دت
لتمظھره وانتشاره منذ النقد الكانطي .كم ا أن نق د الم نھج الت أملي والمن اداة ب المنھج التجريب ي كب ديل ميتودول وجي
كان حاضرا قبل وضعية كونت ,مع فرنسيس بيكون وجون لوك ودفيد ھيوم .لكن ميزة كونت ھي أنه ص اغ ذل ك
في شكل نسق فلسفي يسعى إلى تمديد المنھج العلم ي التجريب ي لتن اول الظ اھرة اإلنس انية ,وع دم إبقائ ه ف ي مج ال
تن اول الظ اھرة الفيزيائي ة .حي ث ي رى كون ت أن البش رية أف ادت م ن اس تبعاد الم نھج الفلس في ،واس تقالل الحق ول
العلمية )الرياضيات الفيزياء (...عن إطار الفلسفة ،وتخطي أسلوبھا في التفكير المتسم بالتجريد والقياس الصوري
المشدود إلى طلب الماھيات .ولكن اكتمال المرحلة الوضعية يتطلب تمديد المنھج العلمي ،ليشمل المجال اإلنس اني
أيضا ،ومن ھنا فضرورة السوسيولوجيا التي أسماھا كونت أوال بالفيزي اء االجتماعي ة ھ ي ض رورة تاريخي ة ف ي
صيرورة الوعي ،إذ بھا يكتمل للبشرية االنتقال إلى المرحلة الوضعية.
ومع تأسيس عل م االجتم اع ،ل ن يتبق ى للفلس فة موض وع يس وغ وجودھ ا س وى التنس يق ب ين مختل ف التخصص ات
العلمية ،ذلك ألن العلوم في لحظتھا الوضعية تستشعر نقصا يتمث ل ف ي جذري ة انفص ال بعض ھا ع ن بع ض ،بفع ل
اإلغراق ف ي التخص ص ،األم ر ال ذي يس توجب حض ور الفلس فة ،لك ن ل يس بطابعھ ا وميس مھا المنھج ي الش مولي
التقلي دي وانش غاالتھا الميتافيزيقي ة ،ب ل حض ورھا يك ون مح دودا بمھم ة جدي دة ومتواض عة ،وھ ي التنس يق ب ين
مختلف التخصصات العلمية ،ومن ثم لن يكون في المرحلة الوضعية وجود للفلسفة ،ھكذا بإطالق ،ب ل فق ط وج ود
لـ«فلسفة العلوم»!
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بھذه المقاربة ح دد كون ت اللحظ ات المفص لية لت اريخ ال وعي ,منتھي ا ف ي الخت ام إل ى نف ي أس لوب التفكي ر الفلس في
مختزال ما تبقى له في مجرد قراءة الحقة للعلم ,تتغيى التركيب بين تخصصاته .وف ي نفي ه للتفكي ر الفلس في بنھج ه
التأملي ومطلبه الماھوي ،ينفي كونت أيضا المعرفة الديني ة باعتبارھ ا «الھوت ا» متج اوزا؛ ج اعال م ن ھ ذا ال نمط
المعرف ي مج رد دال عل ى حال ة عقلي ة واطئ ة ف ي س لم تط ور ال وعي ،حي ث الب د أن يترق ى م ن التفكي ر ال ديني
الالھوتي إلى التفكير الفلسفي الميتافيزيقي ،ليخلص إلى التفكير الوضعي العلمي .ويعتقد أن ھذه الص يرورة ليس ت
مجرد إشارة إلى وجود ثالثة أنماط للتفكير ,بل ھي عالمة على وجود قانون حتمي ينظم تطور الوعي واالجتماع.
ب  -قانون الحاالت الثالث وسؤال الدين
ليس م ن المس تغرب أن تن درج الفلس فة الوض عية ألوجس ت كون ت ض من الفلس فات العلموي ة الت ي لھ ا ن زوع نح و
تقدير العلم إلى درجة التوثين ،فقد جاءت في زمن الصناعة وھيمنة النموذج العلم ي .وض من ھ ذا المن اخ المعج ب
بالعلم والمنبھر بمنتجاته ,بلور كونت موقفه الفلسفي الوضعي حتى خلص إلى تقديم رؤية فلسفية للتاريخ اإلنس اني
تقوم على وجود قانون تط وري «حتم ي» يتمث ل ف ي م ا س ماه بق انون المراح ل الثالث)الالھوتي ة ،والميتافيزيقي ة،
والوضعية( ،الذي يصفه في الدرس األول من «دروس في الفلسفة الوضعية» قائال « :أعتق د أنن ي اكتش فت قانون ا
عظيما ورئيسا ,تخضع له معارفنا على نحو حتمي».3
وإذا نحن نظرنا إلى اللحظة التاريخية التي بلور فيھ ا كون ت موقف ه ھ ذا يمك ن الق ول إن ثم ة ھاجس ا معرفي ا حك م
كثيرا من المواقف الفلسفية للمسألة الدينية ,وجعلھا تتقارب ف ي رؤيتھ ا لالعتق اد ال ديني م ن منظ ور إمك ان تج اوز
الھوتيته ،وتعويضه بأشكال بديلة كعبادة الطبيع ة أو اإلنس انية ،م ع الثق ة ف ي العل م وتق دم العق ل البش ري .إن زم ن
كونت ھو زمن فيورباخ القائل بأن اإلله مص نوع إنس اني متج اوز ،وزم ن كوندرس يه الواث ق م ن ص يرورة العق ل
باعتبارھا تسير دوما في اتجاه متقدم ,وزمن رينان الذي كان يعتقد بأن العل م ق ادر عل ى كش ف ك ل ألغ از الوج ود!
وال ينبغي االندھاش من أن تتزامن وتتناغم المواقف الفلسفية عل ى ھ ذا النح و ،ب ل أن تتالق ى ف ي النت ائج م ع أنھ ا
سلكت مداخل منھجية غير متماثلة؛ فذلك يدل على سيادة وھيمنة إطار معرفي )إبستيمي( ذي نزوع علم وي .فف ي
عام 1842م الذي يؤشر ف ي ت اريخ الفلس فة الوض عية عل ى انتھ اء أوجس ت كون ت م ن كتاب ه «دروس ف ي الفلس فة
الوضعية» ,صدر أيضا كتاب فيورباخ «ماھية المسيحية» .ويدل ھذا التالقي الزمني والمعرفي في تحديد الموق ف
من االعتقاد الديني والالھوتي على سيادة ھذا الھ اجس النق دي وھيمنت ه .فل يس األم ر مج رد ص دفة أو اعتب اط أن
ينتھ ي المش روع الفلس في الك ونتي إل ى اعتب ار ال دين –بمدلول ه الالھ وتي -لحظ ة متج اوزة وحال ة عقلي ة ينبغ ي
تخطيھا إلى المرحلة العلمية الوضعية التي ال يليق بھا إال ديانة اإلنسانية؛ وينتھي فيورباخ في تحليله ألصل ال دين
إلى نفس الموقف وھو القول بأن فك رة األلوھي ة ص ناعة بش رية وأن اإلنس ان ينبغ ي أن يس تبدل بالديان ة الالھوتي ة
عبادة النوع اإلنساني؟
تنبه إيميل ساسي إلى ھذا التالقي ,بل التماث ل ف ي الموق ف النق دي والفلس في ،حي ث يش ير ھن ري لوب اك ف ي كتاب ه
«مأس اة اإلنس ية الملح دة» إل ى أن ه ف ي س نة 1850م س يكتب ساس ي ملفت ا االنتب اه إل ى ھ ذا التص ادف ,ق ائال« :إن
فيورب اخ ف ي ب رلين وأوجس ت كون ت ف ي ب اريس س يقترحان عل ى أورب ا المس يحية أن تعب د إلھ ا جدي دا ھ و الن وع
اإلنساني».4
ورغم أن المنھجين اللذين قاربا بھما كل من كونت وفيورباخ المسألة الدينية كانا منھجين متباينين ،فإن خلوص ھما
إلى ذات النتيجة يؤكد أن فكرة تج اوز ال دين الالھ وتي ل م تك ن مج رد أفك ار ,ب ل ص ارت ھاجس ا ل دى االنتلجنس يا
األوربية في القرن التاسع عشر .وفكرة التجاوز ھذه سيبلورھا كونت من خالل قانون ه ع ن الح االت ال ثالث .وھ و
القانون الذي صاغه في لحظ ة ج د مبك رة م ن حيات ه ،واس تبقاه حت ى آخ ر تآليف ه ،حي ث كان ت أول ص ياغة ل ه ف ي
أبريل عام 1822م ,وكان أوجست كونت وقتھا في سن الرابعة والعشرين .وإنه ألم ر ملف ت للتفكي ر أن يك ون أھ م
مفھوم منھجي محدد للرؤية إلى المسألة الدينية وصيرورة تحوالت الوعي خالل التاريخ ق د تبل ور ل دى كون ت ف ي
أول شبابه ،ورغم التعديالت في بعض التفاصيل ,ب ل ورغ م كون ه ك اد يق ول ف ي بع ض نصوص ه الالحق ة بوج ود
حالة رابعة ،فإن ھذا القانون الثالثي اس تمر دون مراجع ة نقدي ة فعلي ة تخف ف م ن حديت ه وتقطيع ه المفتع ل لت اريخ
ال وعي واالجتم اع اإلنس انيين!! حت ى أن ه وص فه ف ي كتاب ه «نس ق السياس ة الوض عية» بكون ه «الق انون األس اس
للتطور العقلي» .5بل ظل دائما يعبر عنه بوص فه «الق انون األكب ر» ويص ف موض عته ض من نس قه الفك ري بأن ه
العمود الفقري لفلسفته.
قد نقف مثلم ا يق ف بع ض الكت اب والم ؤرخين لفلس فة كون ت أم ام ھ ذا الق انون الثالث ي متس ائلين ع ن مق دار جدت ه
وفرادته المزعومة .وھ ل ھ و بالفع ل إب داع م ن كون ت أم أن ه فك رة كان ت مبل ورة قب ل أن يلتقطھ ا مؤس س الفلس فة
الوضعية؟ ورغم أن ھذه الوقفة في تقديري ال تتناسب مع منھجنا في ھذا البحث ،حي ث أنن ا لس نا ف ي مق ام الت اريخ
لفلسفة كونت ,فإننا نلتقط من ھذا الجدل الدائر بين الباحثين ملحوظة مھمة نبسطھا فيما يلي :
بالنسبة لقانون الحاالت الثالث يمكن أن نجد له قبل كونت إرھاصات في كتابات أستاذه س ان س يمون ,كم ا يمك ن
أن نجد له إرھاصات ومكونات مبثوثة في نصوص مفكرين وفالسفة آخرين ,فف ي كتاب ه «النس ق الص ناعي» نج د
بوردان  Burdinيقول بصريح العبارة أثناء تحديده لتطور الفكر اإلنساني أن بين مرحلة األفكار الدينية الالھوتية
واألفك ار الوض عية ثم ة حال ة فكري ة «وس يطة» .6كم ا أن تورج و  Turgotف ي تمھي د كتاب ه «خط اب ح ول تق دم
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الوعي اإلنساني» تحدث بوضوح عن وجود ثالث حاالت 7يمر عبرھا تطور ال وعي البش ري ف ي س ياق تأسيس ه
للعلوم الطبيعية.
لذا فمن حق بعض المؤرخين أن يتخ ذوا مم ا س بق ل يس فق ط دل يال عل ى وج ود إرھ اص بق انون الح االت ال ثالث
الكونتي بل على وجود ھذا القانون ذاته ,كما يمكن لقسم ثان من الباحثين أن يقلل من شأن ما سبق مؤك دا عل ى أن
ھذه الحاالت الثالث ،المتحدث عنھا في نص وص وت آليف مفك رين وفالس فة قب ل كون ت ،ل م تك ن تط رح بوص فھا
قانونا عاما يحكم تاريخ الوعي اإلنساني وطبيعة صيرورته كما ھو الحال عند مؤسس الفلسفة الوضعية.
بإمكان ھؤالء أن يذھبوا ھذا المذھب في التأويل ،ويمك ن ألولئ ك أن يتجھ وا ف ي منح ى مغ اير بقص د ن زع الري ادة
عن كونت ،لكنني ال أذھب مع ھؤالء وال مع أولئك ،ألن األھم في تقديري ليس إثبات الريادة و ال نفيھا ،إنما ثم ة
أمر أھم من ذلك وھو وجود ھذا القانون وانتشاره في الوعي الفلسفي العلموي في تل ك اللحظ ة التاريخي ة ،واتخ اذه
منظورا نقديا تجاه الدين .فسواء كان ھذا القانون موجودا في مستواه كإرھاص أو كان موجودا في تعبيره الواضح
المتبلور ,فالذي يھمنا ھو أنه كان موجودا .وھو ما نسعى من خالله إلى اإلش ارة إل ى أن ال وعي األورب ي ف ي ھ ذه
اللحظ ة ك ان محكوم ا بھ اجس التج اوز ألنم اط الفك ر الديني ة الالھوتي ة والفلس فية الميتافيزيقي ة ,م ن أج ل احت ذاء
النموذج العلمي التجريبي.
لق د ك ان الفك ر ف ي لحظ ة كون ت محكوم ا بھ اجس جع ل العل م – بمدلول ه الميتودول وجي التجريب ي -نمط ا منھجي ا
مھيمنا على جميع حقول المعرفة.إنھا ھيمنة منھجية تسعى إلى تمديد ذاتھ ا لتش مل مختل ف المج االت ومنھ ا مج ال
الدراسات والمباحث اإلنسانية ,ومن ضمنھا مبحث المعرفة الدينية؛ ألن الثقافة األوربية وقتئذ كانت منتشية بفكرة
كونھا انتقلت إلى عصر جديد ,عصر العلم ،وكون ھذه النقلة ق د اكتمل ت ف ي حق ول العل وم الطبيعي ة ,لكنھ ا بحاج ة
إلى االستكمال بنقلھا إلى حقل الدراسات اإلنسانية .وفي سياق ذلك تمت مقاربة الدين من منظور تطوري ،بوصفه
تمظھرا لمستوى فك ري ابت دائي ,س يتم تج اوزه بتمدي د الم نھج العلم ي لي درس الظ اھرة الثقافي ة واالجتماعي ة ,كم ا
درس من قبل الظاھرة الفيزيائية ,فأزال عن الوعي البشري الرؤى والتصورات األسطورية والسحرية التي كانت
سائدة سابقا.
ومن ھنا يأتي تأسيس كونت للسوسيولوجيا ,ألنه بھا يتم في نظره تحقيق وعي علمي بالوجود اإلنساني.
وتأسيسا على ھذا القانون المنھجي ط ور كون ت ق راءة اختزالي ة للمس ألة الديني ة ،تنتھ ي إل ى إرجاعھ ا إل ى كونھ ا
نتاج نمط في التفكير .وأن تطور الوعي سيؤدي إلى تجاوز أسلوب التفكير الديني الالھوتي.
إنھا قراءة تزدوج في تأسيسھا وإسنادھا رؤيتان  :رؤية إبستيمولوجية وأخرى تاريخية .
فعندما يقسم كونت لحظات الصيرورة التاريخية إلى ث الث مراح ل يح رص عل ى تحدي د طرائ ق التفكي ر وأس اليب
فھم الوجود في كل مرحلة .ولذا فاالصطالح المستعمل في المتن الكونتي يتوسل حينا لفظ «المرحلة» ،وحينا آخ ر
لفظ «الحالة» .واللفظ األول دال على لحظة تاريخية ,أما لفظ «الحالة» ,فإشارة إلى نمط أو أسلوب في التفكير.
في المرحلة أو الحالة الالھوتية كان الوعي البشري ،حسب كونت ،ال يزال في لحظ ة طفولت ه ،ل ذا ك ان ل ه اعتق اد
ب أن الطبيع ة تس يرھا كائن ات مفارق ة .وي رى كون ت أن ھ ذه الحال ة ھ ي «نقط ة االنط الق الض رورية لل وعي
البشري»8؛ ألنه بحكم طفولته وضعف إمكاناته المنھجي ة ,ونق ص ت راكم المعرف ة والخب رة الب د أن يب دأ عل ى ھ ذا
النحو .لكن بفعل صيرورة التاريخ ينتقل الوعي حتميا إلى المرحلة الميتافيزيقية الفلسفية ,وفيھا ل ن تفس ر الطبيع ة
بعوامل مفارقة بل بعناصر محايثة ھي الماھيات والجواھر.
لكن ھذه المرحل ة حس ب كون ت ليس ت «س وى تع ديل بس يط» 9ل نمط ال وعي الالھ وتي ,وليس ت تغيي را عميق ا ف ي
أسلوب التفكير .فرغم أن الوعي البشري ,خالل اللحظ ة الميتافيزيقي ة ,ان تھج م نھج العق ل /اللوغ وس ب دل الخي ال،
الذي كان آلية التفكير المھيمنة في المرحلة الالھوتية ,فإنه لم يثمر تغييرا نوعيا في رؤية اإلنسان وأسلوب مقاربته
للوجود .لذا فھذه المرحلة الميتافيزيقي ة ھ ي أيض ا لحظ ة واطئ ة ف ي س لم التط ور الثق افي اإلنس اني ،حي ث س تنتقل
البش رية إل ى اللحظ ة الثالث ة الت ي ھي:المرحل ة الوض عية ،الت ي يص ل فيھ ا ال وعي البش ري إل ى لحظ ة نض وجه،
وعالمة ھذا النض ج ھ و ك ون ال وعي س يأخذ ف ي تفس ير الطبيع ة وظواھرھ ا تفس يرا علمي ا يتأس س عل ى مالحظ ة
العالق ات الناظم ة ب ين الظ واھر .وف ي ھ ذه اللحظ ة الوض عية يق ول كون ت « :س يدرك ال وعي البش ري اس تحالة
الوصول إلى تصورات مطلقة ,لذا سيقلع عن البحث ع ن أص ل ومص ير الك ون ،وس يتخلى ع ن البح ث ع ن العل ل
المحايث ة للظ واھر ,ليتج ه إل ى اكتش اف العالق ات والق وانين الرابط ة ب ين الظ واھر ,وذل ك بواس طة المالحظ ة
المنظمة» 10ھذا باختصار ھو قانون الحاالت الثالث كما عب ر عن ه كون ت ،فھ ل يتط ابق حق ا م ع لحظ ات تط ور
ت اريخ اإلنس ان؟ وم ا م دى ص دقية تص وره القائ ل ب أن االعتق اد ال ديني ھ و لحظ ة قابل ة للتج اوز ف ي الص يرورة
التاريخية للفكر اإلنساني؟
قب ل اإلجاب ة عل ى ھ ذا االس تفھام الب د م ن اإلش ارة إل ى أن الم تن الك ونتي ل يس متجانس ا ف ي الموق ف م ن المس ألة
الديني ة .ف إذا ك ان ق انون الح االت ال ثالث ي وحي بوج ود فك رة تج اوز ال دين ،واعتب ار ھ ذا التج اوز قانون ا محايث ا
للصيرورة التاريخية لتطور الوعي ,فإن كونت في نصوص أخرى ,مثل كتابه «نسق السياسة الوضعية» ...يذھب
إل ى ح د الق ول ب أن الض رورة التاريخي ة ت دفع اإلنس ان إل ى أن يك ون أكث ر ت دينا ،وذل ك رداً عل ى تل ك الق راءات
اإللحادية التي كان كونت ينعتھا بالسطحية .بل يصل كونت إلى حد التوكي د عل ى أن ص يرورة اإلنس ان أكث ر ت دينا
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ھ و «الق انون الواح د والوحي د» لص يرورة الت اريخ! 11ولك ن رغ م ھ ذا الموق ف النق دي للتفكي ر اإللح ادي القائ ل
بالقطع والتجاوز مع نمط التفكر الديني ،فإننا إذا عدنا إل ى م تن «دروس ف ي الفلس فة الوض عية» ,وحص رنا نظرن ا
ضمن إطاره المعرفي المتأسس على فكرة قانون الحاالت الثالث ,سنجد أن االعتقاد الديني – بمدلول ه الالھ وتي –
يقدم ضمن منطق التطور والتجاوز .
فھل ثم ة بالفع ل انتظ ام ف ي تبل ور أنم اط التفكي ر وح االت الثقاف ة عل ى ھ ذا النح و ال ذي ي وحي ب ه ق انون الح االت
الثالث؟
ج -نقد الرؤية الكونتية :
بالنظر إلى سياقات المتن الكونتي ,نالحظ أن أوجست كونت خالل حديثه ع ن ق انون الح االت ال ثالث يعل ل وج ود
ظاھرة االعتقاد الديني تعليال يجعله مشروطا بمرحلة ،وينفي عنه كونه حاجة مالزمة للوعي والوجدان اإلنس انيين
.
لكن المالحظة تؤكد أن الكائن البشري كائن متسائل،يس تفھم ع ن س بب وج وده وكينونت ه وس بب وج ود ھ ذا الك ون
من حوله .وھي استفھامات تتمظھر في وعي اإلنسان ,وتھجس بداخل وجدانه كيفما كان مس تواه المعرف ي .فأس ئلة
أصل الوجود الكبرى مثلما يطرحھا الفيلسوف يطرحھا الطفل الصغير أيضا .لذا فقراءة كونت أمر ال يطابق واق ع
االعتق اد ال ديني ,س واء ف ي مس تواه النفس ي أو ف ي تجس يده الت اريخي؛ ل ذا فقول ه ف ي كتاب ه «دروس ف ي الفلس فة
الوضعية» ب أن ال وعي البش ري ف ي المرحل ة الوض عية س يقلع ع ن التفكي ر ف ي س ؤال أص ل ومص ير الك ون ،في ه
استسھال كبير لعمق وقوة ھذا السؤال األنطولوجي.
ثم إن أنماط الرؤى الدينية والفلسفية والعلمية تبدو أبعادا أنطولوجية في كينونة اإلنسان ونفسيته فضال عن تجربت ه
الثقافية ،وال تبدو في سياق التاريخ ,رغم عمق تحوالته وتسارع إيقاع صيرورته كلحظات تطور للوعي البش ري،
بل ھي أبعاد تكون «ماھية» ھذا الوعي وطبيعته .وفي ھذا نلتقي مع ھنري لوباك في نقده لقانون الح االت الثالث ة.
فالنزوع الديني ليس نقصا في فھم الطبيعة حتى يتم تخطي ه بتحص يل الفھ م العلم ي الوض عي ،ب ل الس ؤال ال ديني,
بطبيعته الغيبية الماورائية ،غير قابل للنف ي وال لإلثب ات م ن م دخل ابس تيمولوجي علم ي .ذل ك ألن الس ؤال ال ديني
يج اوز األط ر المعرفي ة الت ي تش تغل بھ ا المعالج ة العلمي ة التجريبي ة ,حي ث أن اس تفھام العل م كيف ي جزئ ي ،بينم ا
السؤال الديني ھو سؤال تعليلي غائي كلي.
ثم إن ھذا الفارق الجوھري في طبيع ة الس ؤال ال ذي يش تغل ب ه العل م ،أي س ؤال الكي ف ،يفض ح ك ل مس لك إللغ اء
الدين بدعوى االكتفاء بالجواب العلمي؛ ألن اإلجابة العلمية ال تسد حاج ة الفھ م األنطول وجي ،أي الحاج ة إل ى فھ م
لم وجد الوجود ابتداء؟ ،بل إن منتھى ما تصل إلي ه اإلجاب ة العلمي ة ھ و س د الحاج ة إل ى فھ م كيفي ة تع الق مكون ات
الوجود وانتظامھا،ال تعليل سبب وجود ھذه المكونات ابت داء .وم ن ث م ف القول باالكتف اء باإلجاب ة العلمي ة واس تبعاد
الدين مدخل نحو إيقاع الثقافة في مزلق أزمة المعنى بل عدميته .
ثم ثانيا ً :إن قانون الحاالت الثالث ال يطابق واقع االستقراء التاريخي ،فالبشرية لم تنتق ل م ن المرحل ة الديني ة إل ى
الفلسفية ثم العلمية ،فحتى لو استحضرنا التاريخ األوربي ،الذي اعتمده كونت دليال على نظريت ه ،س نالحظ أن ه ل م
يحسن تحليل الصيرورة التاريخية عندما ب دأ باللحظ ة الفيودالي ة ف ي الق رون الوس طى ،إذ ك ان علي ه أن يبت دئ بم ا
قبلھا .حي ث أن المرحل ة الفلس فية  /الميتافيزيقي ة )م ع اليونان(ج اءت بع دھا أل ف س نة م ن الق رون الوس طى كان ت
دينية! فكيف نقول باالنتقال المرحلي الحتمي داخل تاريخ اإلنسانية؟
كما أن المرحلة الوضعية بنھجھا العلمي التي يزعم كونت أنھا جاءت الحقة لكل ما سبق ھي أيضا فكرة تفتقر إلى
التماسك والت دليل ,ب ل مش كوك فيھ ا؛ ألن التفكي ر بمدلول ه العلم ي ل م يول د م ع ظھ ور الم نھج التجريب ي ف ي الق رن
السابع عشر وال ولد مع ميالد المنھج الرياضي من قب ل ،ب ل ثم ة دراس ات معاص رة عل ى ق در كبي ر م ن الوجاھ ة
اإلبستمولوجية تؤكد أن قواعد التفكير العلمي ,حتى بمدلول ه التجريب ي ،موج ودة حت ى عن د اإلنس ان الب دائي ،إذ ل م
يكن يفتقر إلى القدرة على التفكير العلمي وال االشتغال بمنھجيته ،بقدر م ا ك ان يفتق ر إل ى الت راكم المعرف ي .وھ ذا
واضح في أعمال موسكوفيسي وخاصة في تحليله لتقنية إشعال النار عند اإلنسان البدائي.
ھذا ما يؤكد أن التفكي ر العلم ي وال ديني والفلس في ل يس أنم اط تفكي ر مش دودة إل ى ص يرورة لحظ ات تطوري ة ك ل
الحق منھا يلغي سابقه ،بل األمر أعمق من ھذا .ولذا يمكن لنا أن نذھب إلى القول ب أن س ياق تبل ور أنم اط التفكي ر
ل يس أم ر ص يرورة تاريخي ة تتس م بالقط ائع ومحكوم ة بآلي ة التج اوز ،ب ل األم ر أش به م ا يك ون بھيمن ة ل نمط ف ي
التفكير في لحظة أو عصر من العصور .حيث قد يھيمن التفكير الديني ف ي عص ر م ا ،وق د يھ يمن التفكي ر العلم ي
في عصر آخر ،لكن دون أن يعني أن ھيمنة ھذا النمط يؤدي إلى زوال األنماط األخرى وانتفائھا من الوجود.
ثم رابعاً ،إن التاريخ في سياق تطوره ،لم يؤكد نبوءة أوجس ت كون ت فالمرحل ة الوض عية الت ي أعل ن ع ن ميالدھ ا
واكتمال نموھا بتأسيسه للسوسيولوجيا في القرن التاسع عشر لم تستطع إنھاء االحتياج إلى االعتقاد الديني.
خامسا ً :خالل مراجعتنا للسيرة الفكري ة ألوجس ت كون ت ,الحظن ا أن ه يب رر س بب انفص اله ف ي البداي ة ع ن أس تاذه
سان سيمون بسبب ما رآه من نزوع ديني عنده ،حيث الحظ أن السانسيمونية أخذت تنقلب إلى نوع من الديانة12؛
لكن المفارقة ھو أن كونت نفسه سيرجع في آخر حياته ليؤسس دينا ب نفس طقس ه المعھ ود ف ي ال ديانات الالھوتي ة.
وھذا ما يؤكد قوة الدين ومحايثته لرؤية الكائن اإلنساني إلى ذاته والوجود.
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د -مفارقات الفكر الكونتي
لقد استش عر كون ت ھ ذه الق وة الت ي يمتلكھ ا نم ط ال وعي ال ديني ,فاض طر ف ي نھاي ة حيات ه إل ى أن يبح ث للمرحل ة
الوضعية عن ديانة ،ورغم كونه صاغ ديانة وضعية س ماھا «ديان ة اإلنس انية» ،ف إن اص طالحه عليھ ا بلف ظ ال دين
ومفاھيمه ،يؤكد قوة التجربة الدينية واستمراريتھا .وتلك إحدى مفارقات كل فلسفة إلحادية تتنطع إل ى إلغ اء ال دين
من حياة اإلنسان .وھنا يصح أن نك رر مقول ة م وريس بلون دل «ل يس ھن اك ملح دون بمعن ى الكلم ة» ،ون رى بن اء
عليھا أن عودة كونت في آخر تطوره الفكري إلى البحث عن ديانة تليق بالمرحلة العلمية الوضعية دليل على كون
الدين حاجة مالزمة لكينونة اإلنسان وليست لحظة في صيرورة تطوره التاريخي محكومة بمنطق التجاوز.
إن ق وة االعتق اد ال ديني ,واستعص اء انتزاع ه م ن أط ر التفكي ر البش ري ,وك ذا م ن أنس اقه الثقافي ة ,أم ر يتمظھ ر
بوضوح حتى في تلك المحاوالت الفلسفية التي تسعى إلى تجاوزه .فعند تحليل البني ة المفاھيمي ة للفلس فات الملح دة,
نالحظ أنھا ل م تتج اوز ال دين ,ب ل ك ل مافعلت ه ھ و أنھ ا اس تبدلت دين ا ب آخر .والنظ ر ف ي م آل الفلس فة الكونتي ة دال
بجالء على مأزق الوعي الالديني .حيث لم يقدم أوجست كونت فلسفته الوضعية بوصفھا نسقا معرفي ا فحس ب ,ب ل
أيضا بوصفھا «دينا جديدا»! حتى أنه كتب في رسالته إلى دو تولوز في  22أبري ل 1851م «إنن ي مقتن ع أن ه قب ل
حلول عام 1860م سأعظ في كنيسة نوتردام مقدما الوضعية بوصفھا وحدھا فقط الديانة الحقيقية والكاملة».13
والواقع أن كونت ،رغم قانون ه الثالث ي المحك وم ف ي تقطيع ه للت اريخ بمنط ق التج اوز ,ل م يك ن يق دم نفس ه بوص فه
ملحدا بل كـ«ال أدري» .حيث كان ينظر إلى سؤال وجود ﷲ بوصفه سؤاال يجاوز اإلمكان العقلي ،ومن ثم لم يكن
يرتاح إلى مسلك الجزم في اإلجابة عليه ,سواء باإليجاب أو النف ي .ب ل ف ي رس الة إل ى ج ون س تيورات م ل ,يق ول
كونت بكل وضوح :إنه يرفض أن يسمى ملحدا14؛ لذا نجده يكرر أنه فيما يخص اإلمكان المعرفي للعقل البش ري
يجب الوقوف عند سؤال الكيف وتجاھل سؤال لماذا؟
كما أن كونت رغم موقفه الناقد للدين لم يخف إعجابه بقوة الشعور الديني ,وبقوة فكرة «وجود ﷲ» .ولھ ذا نالح ظ
انه حتى عندما كان يدعو إلى استبعاد فكرة «اإلله» فإنه كان يحرص على الق ول بض رورة اإلس راع ف ي تع ويض
ھذه الفكرة وإال ستعود .حيث كان حريصا على تك رار تل ك المقول ة «ال يت دمر إال م ا نس تبدله»؛ وبھ ذا ك ان يب رر
حرصه على إنشاء ديانة جديدة يعوض بھا الديانة الالھوتية.
لكن ھذا التأسيس لديانة وضعية جديدة ل م يك ن مج رد ح رص عل ى اس تبعاد الديان ة الالھوتي ة ,ب ل ك ان نابع ا عن د
كونت من تصور عن طبيعة الكائن اإلنساني ,حيث كان يشير أحيانا إل ى أن الن زوع نح و التق ديس والتعب د احتي اج
أساس في كينونة اإلنسان البد من إشباعه .لذا نجده يشتغل على البنية المفاھيمية للدين ,ليس لتجاوزھ ا ,وإنم ا فق ط
الستبدال محتوياتھا الداللية!
فب دل فك رة اإلل ه يقت رح كون ت فك رة اإلنس انية الت ي يس ميھا حين ا ب ـ«الك ائن األعظ م» وحين ا آخ ر ب ـ«الك ائن
األعلى» ،15وبدل «عب اد ﷲ» يقت رح كون ت «خ دام اإلنس انية» .ث م يت وج ك ل ذل ك بتق ديم ديانت ه بوص فھا الديان ة
األخيرة الخاتمة التي ستھيمن على البشرية جمعاء!
ولنا أن نتساءل  :مم يتكون ھذا الكائن المعبود األعظم الذي ھو اإلنسانية؟
إنه حسب كون ت يتك ون م ن مجم وع أف راد البش رية ال ذين وج دوا ف ي الماض ي والحاض ر ,وال ذين س يوجدون ف ي
المس تقبل أيض ا ،16لكن ه يس تبعد م ن ھ ذا الك ائن – ربم ا حت ى يلي ق ب أن يعب د ! – ك ل المج رمين مث ل ني رون
وبونابرت وروبسبير ...كم ا يس تبعد الت افھين ال ذين ك انوا عال ة عل ى الغي ر ،ويس تبقي فق ط ال ذين أس ھموا ف ي بن اء
إنجازات اإلنسانية.17
وبتحليلنا للغة الكونتية نرى أنه يعبر عن دين ه الجدي د ب نفس أس لوب المبش رين ،حي ث يق ول« :إنن ي وھب ت حي اتي
للعم ل عل ى االس تمداد م ن العل م ال واقعي األس س الض رورية للفلس فة المقدس ة ,الت ي يج ب أن أبن ي عليھ ا الديان ة
الحقة» .18بل لق د ك ان ينظ ر إل ى مش روعه الفك ري بوص فه ث ورة معرفي ة كب رى تس تبدل كنيس ة ب اريس بكنيس ة
روما ,أي تنقل مركز الدين من الكاثوليكية في روما إلى الوضعية وديانة اإلنسانية في باريس.
وتكفي ھذه التسميات ذاتھا للداللة على خضوعه الكام ل للمنط ق الس يميوطيقي للمف اھيم الديني ة  ,فاس تعماله ل دوال
لغوية مثقلة باإليحاء الديني كـ«األعظم» و«األعلى» و«المقدس» ...دال على عج ز ال وعي الالدين ي عل ى تج اوز
الدين .وما يزيد في توكي د الالتج اوز ھ و أن األتب اع أيض ا نظ روا إل ى الفلس فة الوض عية الكونتي ة بوص فھا «دين ا
مقدسا»!! ويكفي لالستدالل على ذلك أن نقرأ نصوص وتعاليق أتباع كونت ,حي ث نالح ظ أنھ م عن د ح ديثھم ع ن
شخصيته ومتونه الفلسفية ،ال يختلفون في شيء عن حديث أتباع الديانات عن أنبيائھم وكتبھم المقدسة .فالفيلس وف
أالن ينظر إلى الوضعية بوصفھا «كاثوليكية جديدة».19
وعندما يتحدث جورج دوھيم عن كونت يتحدث عن ه ب نفس ال نمط م ن التعبي ر الش اعري ال ذي يتح دث ب ه المت دين
ع ن نبي ه ! لننص ت إلي ه يص فه ب ـ«العبق ري ,البط ل ،الق ديس» و«أعظ م الن اس» ،و«األكث ر طھ را» ،وص احب
«المذھب المخلص»!!20
أليس ھذا دليال جليا على أن ھذه الفلسفة العلموية ,التي تزعم أنھا جاءت لتقطع مع الدين ،كانت مغرق ة ف ي التل بس
به وبمفاھيمه وطقسه؟!
ھـ -داللة فشل تجاوز نمط الوعي الديني
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ما داللة ھذا العجز عن تجاوز نمط الوعي الديني من قبل الفلسفات العلموية؟
من المالحظ أن محاولة النفي الجذري لالعتقاد الديني في التوجھات الفلسفية التي ظھرت في القرن التاسع عشر )
كونت ،ماركس ،نيتشه ( ،لم تخلص إلى تأسيس بديل تصوري كلي للوجود ،بل انتھ ت إل ى أزم ة المعن ى .كم ا أن
التحليل المفاھيمي للفلسفات التي زعمت أنھا تجاوزت الدين وقطعت معه ،يؤكد عجزھ ا ع ن نفي ه ،وإلغ اء أس لوبه
في التفكير ,ونمطه في المفھمة .والفلسفة الكونتية كما أوضحنا في السطور السابقة عالمة تبين ذلك وتؤكده .فعودة
كونت إلى توسل الدين واستنساخ بنيته المفاھيمية ،وتك رار طقس ه  ...ھ و توكي د عل ى عم ق االحتي اج إل ى ال دين،
وعجز المنظور العلموي التجريبي عن سده وإشباعه.
لقد حاول الوعي الفلسفي في القرن التاسع عشر توسل العلم كأداة إلنتاج الحقيقة وقياسھا ،فن ادى بض رورة تطبي ق
نموذج ه المعرف ي عل ى مختل ف ظ واھر الكينون ة والوج ود ،ومنھ ا الوج ود اإلنس اني أيض ا ً .وف ي ھ ذا الس ياق ق دم
كونت مشروعه السوسيولوجي ,الذي سيجد الحقا ً ترسيمة منھجية متكاملة في كتاب »قواعد منھج علم االجتم اع«
مع دوركايم الذي سيعبر عن توجه علموي متطرف بقوله »ينبغي التعامل م ع الظ واھر االجتماعي ة كم ا ل و كان ت
أش ياء« .وف ي الس ياق ذات ه يمك ن أن ن درج أيض ا ً المش روع الس يكولوجي لفون ت ال ذي اتج ه إل ى تطبي ق الم نھج
التجريبي على الظواھر النفسية .وكذا المشروع السيكولوجي السلوكي مع واطسون الذي س ينتھي ف ي بداي ة الق رن
العشرين إلى اختزال الكائن اإلنساني إلى مجرد كيان بيولوجي ال عقل في ه وال نف س ،وق س عل ى ھ ذا مش روعات
أخ رى س كنھا الن زوع العلم وي الوض عي فجعل ت م ن النم وذج العلم ي التجريب ي أس اس التفكي ر ومص در الحقيق ة
ومنتج الداللة والمعنى ،دون االنتباه إلى وجوب االستفھام أوال  :ھل العلم قادر حقا ً عل ى ممارس ة ھ ذا ال دور؟ ھ ل
بإمكانه أن يستجيب لألسئلة التي تھجس في داخل العقل والوجدان اإلنساني؟ وھل يس تطيع أن يس د حاج ة اإلنس ان
إلى الفھم في مختلف مجاالت الكينونة والحياة؟
إن تحليلنا لمأزق الفكر الوضعي الكونتي يظھر أن وظيف ة العل م ليس ت إنت اج المعن ى إنم ا دوره مح دود ف ي ق راءة
أجزاء الوجود ووصف عالئق ه .أم ا الج واب ع ن اس تفھام المعن ى الكل ي فيحت اج إل ى رؤي ة كلي ة .وھ ذه الكلي ة ف ي
الرؤية ھي ما نجد فالسفة عديدين يشيرون إلى استحالة إنجازھ ا بالمق اييس العلمي ة التجريبي ة ،فبرجس ون بتميي زه
الشھير بين حقلين :حقل المكانية ،وحقل الديمومة ،كان يؤكد عجز العلم عن استيعاب الكلي ،جاعالً إياه محص وراً
في حقل المكانية فقط ،ألنه الحقل القابل للتجزيء والرؤية الجزئية.
ثم إن أسئلة فھم الوجود في ظواھره وعالقاته ال تنحصر في أجزاء الكينونة المادية ،بل ثم ة أس ئلة تخ ص الوج ود
في كليته ،وھي األسئلة التي سكنت الوعي اإلنساني منذ وجوده ,كانشغال أنطول وجي يتج ه إل ى األص ل والمص ير
ْ
)من خلق الكون والحياة؟ وما القصد م ن وج ودي؟ وم اذا بع د الم وت؟( .وليس ت ھ ذه األس ئلة مج رد »لغ و« قاب ل
للتج اوز بتل ك اللعب ة التحليلي ة الكس يحة الت ي قام ت بھ ا ف ي الق رن العش رين ,الوض عية المنطقي ة ,م ع كارن اب
ورايشنباخ  ...مرتكزة على رؤيتھا الحسية للغة ،بل ھي أسئلة ضرورية تعب ر ع ن حاج ة ت الزم الك ائن اإلنس اني.
فقد كشفت لنا األنثربولوجيا الثقافية في أبحاثھا ودرسھا ألقدم ما وصل إلينا من أشكال الوعي اإلنساني ،عن وح دة
ھذه األسئلة وعمق االنشغال بھا في عمق الوعي البشري.
وإن استمرار ھذه االسئلة في زمن العلم نراه دليال على أن النموذج المنھجي العلمي غير قادر على اإلجاب ة عنھ ا،
ألنه بحكم أدواته المنھجية قاص ر ع ن تن اول كلي ة الوج ود ،ل ذا فك ل م ا بإمكان ه ھ و أن يعطين ا حق ائق جزئي ة ع ن
ظواھر الكون والحياة ،ثم يأتي دور الوعي الفلس في وال ديني ،بم ا ھ و وع ي أبع د رؤي ة م ن ال وعي العلم ي ،ألداء
وظيفته من بعد .لكن النزعة العلموية بدل أن تستشعر حجمھا الحقيقي وتتواضع وتنشغل بتفاريق وأجزاء الكينون ة
أخذت تتنطع لتلعب دوراً فلسفيا ً ودينيا ً أكبر من أدواتھا وقدرتھا .حي ث أخ ذت تص در أحكام ا ً ميتافيزيقي ة ،فأخ ذت
تنف ي وج ود الخ الق ،وتم نح للموق ف اإللح ادي ص فة العلمي ة ،وتخل ع عل ى الموق ف اإليم اني القائ ل بوج ود خ الق
للك ون ،ص فات قدحي ة اس تھجانية .وإذا كان ت الوض عية الكونتي ة حت ى ف ي لحظ ة دعايتھ ا لق انون الح االت الثالث ة
اقتصدت في النفي والجزم ,فإن الوعي العلموي الشائع سيشـت ـط ف ي تق دير الم نھج العلم ي التجريب ي ,حي ث اتخ ذه
وسيلة للتوظيف في مقام يجـ ـاوز إمكانات ه .حت ى أخ ذ الموج ـود يـتح ـ ّدد بم ا قـ ـاسه العـ ـلم ،وم ن ث م فك ّل م ا ل يس
حسيــا ً ماديا ً فھو ليس خارج نطاق القياس فقط ،بل غير موجود أصالً!
وعلى ھذه النزعة العلموية المادية سيتأسس الموقف اإللحادي .الذي بشيوعه سيؤدي بالوعي الفلس في الغرب ي إل ى
الوقوع في أزمة غياب المعنى ،أي غياب معنى الوجود والحياة ،األمر ال ذي س يخلص إل ى العدمي ة والعبثي ة! وإن
»أزمة المعنى« ،في تقديري ،أخطر أزم ة يمك ن أن تلح ق حض ارة م ا .ب ل ھ ي أخط ر مـ ـن أزم ة الغ ذاء ،فأزم ة
الطعام ھي أزمة تلحق الجسد .لكن أزمة المعنى تلحق نفسية اإلنسان وروحه ،فتس لمه إل ى الش قاء ول و ك ان غارق ا ً
في نعيم الجسد ووفرة الغذاء.
فما السبيل المنھجي إلى تأسيس المعنى؟
إن تحليلنا للفكر الفلسفي يدفع بنا إلى االستنتاج بأن اإلحال ة إل ى الم اوراء ش رط لض مان المعن ى .حي ث إن نظرن ا
في محاوالت الوعي الفلس في وال ديني لبل ورة دالل ة الوج ود ،أظھ ر لن ا أن ثم ة ثابت ا منھجي ا ف ي عملي ة التأس يس
الداللي لھذا المعنى الكلي .فقد الزم الوعي الفلسفي شرط اإلحالة إلى الماوراء إلمكان الداللة .إذ منذ أولى تجلي ات
الوعي رفع الكائن اإلنساني نظره إلى الس ماء لتفس ير األرض! حي ث ب دا ل ه الوج ود بفع ل تغي ره وعرض يته غي ر
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 غي ر أن ه بب دء. وھذه اإلحالة المتعالية )الترنسدنتالية ( ھي في نظرن ا ج وھر وأس اس ال وعي ال ديني.إلى الماوراء
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,P 247.
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االستشراق بين إدوارد سعيد ومعارضيه


ھالل الحجري

ت ما بعد االستعمارية .منذ أن نُ ِش َر في سنة
ت في ال ِدراسا ِ
يعد كتاب االستشراق إلدوارد سعيد من أھ ﱢم األطروحا ِ
تنام على الحقول المعرفية المتصلة بالعلوم اإلنسانية
1978م ،فإن ھذا العمل المثير
للجدل أصبح له تأثي ٌر ُم ٍ
ِ
ريخ،
واالجتماعية ،كالنظرية االستعمارية ،و ِدراسات ما بعد االستعمارية ،والنقد النسائي ،واألنثربولوجيا ،والتا ِ
ت ،والسياح ِة ،وغيرھا.
ب الرحال ِ
والجغرافيا ،وأد ِ
ّ
الكتاب محاولةَ لتوظيف نظري ِة ميشيل فوكو  Michel Foucaultحول الخطاب ،من حيث العالقة بين
إن
َ
ومفھوم أنطونيو جرامشي  Antonio Gramsciللھيمن ِة السياسي ِة والثقافي ِة .1ضمن ھذه
المعرف ِة والسلطة،
ِ
ي ،منذ القرن الثامن عشر
اإلطارين ،درس سعيد
َ
ي منه والفرنس ﱠ
الخطاب األوروبي حول الشرق ،خاصة البريطان ﱠ
حتى القرن العشرين .فالعلما ُء الغربيون ،والرحالةُ ،والسياسيون ،الذين َكتبوا عن الشرق ،أو د َرسوه ،أو درّسوه
اعتبرھم سعيد «مستشرقين» ،والذي أنتجوه «خطابا اسشراقيا» .ويمكننا تلخيص أطروحته على النحو اآلتي:
قدم لنا سعيد ثالثة تعريفات ل «االستشراق» يعتمد بعضھا على بعض :األول منھا أكاديمي« :فكل من يُدرّس
الشرق ،أو يَ ْكتبُ عنه ،أَو يَبْحثُه )…( سواء في سماتِه العا ّم ِة أو الخاصة ،فھو مستشرق ،و َما تفعله ھي أو يفعله
الشرق» و)معظم
ھو ،استشراق» .والتعريف الثاني« :أسلوب من الفكر مستند على تمييز وجودي ومعرفي بين «
ِ
األحيان( «الغرب» .والتعريف الثالث« :أسلوب غربي لل ّس ْيطَ َرة على الشرق ،وإعادة ھيكلته ،وامتالك السلطة
عليه».2
أصناف للمستشرقين .أولھا الكاتب الذي ذھب إلى الشرق
موجّھا بتعريفاته لالستشراق ،قدم سعيد قائمةَ ِم ْن ثالثة
ٍ
لتزويد االستشراق المحترف بمادة علمية أَو «الذي يَعتبر إقامته نوعا من المالحظ ِة العلمي ِة» .ويؤكد سعيد بأن

الرحالة البريطاني إدوارد ويليام لين  ،Edward William Laneفي كتابه وصف عادات المصريين
المعاصرين وأنماط حياتھم يعتبر أوضح مثال على ھذه الصنف من المستشرقين .3والصنف الثاني لدى سعيد ،ھو
الھدف ،لكن اھتماماته الفردية تُسيط ُر على عملِه .ويَعتب ُر سعيد الرحالة البريطاني ريتشارد
الكاتب الذي يَبْدأُ بنفس
ِ
الصنف .4أما الصنف األخير من
بيرتن  ،Richard Burtonفي كتابه الحج إلى المدينة ومكة مثاال جيدا لھذا
ِ
الشرق إلرْ ضاء رغبتِه« ،لذا فإن نَصّه مبني على جماليات شخصية».
المستشرقين فھو الكاتب الذي يرحل إلى
ِ

ويُمثّ ُل له سعيد بالرحالة الفرنسي جيرار دي نرفال  ،Gerard de Nervalفي كتابه رحلة إلى الشرق.5
 باحث عماني .
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يُجاد ُل سعيد ّ
أنف الثقاف ِة في وحل
لخ ْد َمة
أغراض سياسي ٍة ،أَو حسب كلماتِه« ،لتمريغ ِ
بأن االستشراق استـُغ ّل ِ
ٍ
السياس ِة» .والنقطة التي يُحاو ُل أن يجليھا ھنا ھي أن االستشراق انتقل من معناه األكاديمي المحض )كنظام
الشرق .وحتى ال ُكتّاب
الشرق( إلى أَ ْن أصبح مرادفا للھيمن ِة األوروبي ِة على
للمعرف ِة األوروبي ِة أَو الغربي ِة حول
ِ
ِ
األكثر إبداعا ً في عصرھم ،مثل فلوبير ، Flaubertونرفال ،وسكوت  ،Scottقد خضعوا في كل ما يُ ْم ِكنُ أَ ْن
شرق لرؤيا سياسية محددة ،بنيتُھا الفرق بين المألوف )أوروبا« ،نحن»( وبين الغريب )المشرق،
يَقُولوه حول ال
ِ
تب عن
«ھم»( .6ويعطي سعيد أمثلة من بَعْض الرحالة البريطانيين والفرنسيين .فالمارتين َ ،Lamartineك َ
لشرق .7وكذلك فعل اللّور ُد كرزن ،Lord Curzon
نفسه ،وأيضا ً عن فرنسا كسلطة ،مبررا االحتالل األوروبي ل
ِ
فقد ساد في خطابه لغة إمبريالية واضحة ،مقررا بأن العالقةَ بين بريطانيا والشرق ھي عالقة امتالك؛ امتالك سي ٍد
مستع ِم ٍر كفؤ ألرض شاسعة .ويقتبس له سعيد قوال يرى فيه بأن اإلمبراطورية البريطانية بالنسبة له لم تكن مجرد
«موضوع للطموح» ،بل «أوالً وقبل كل شيء ،حقيقةَ تاريخية وسياسية واجتماعية عظيمة» .8ولذلك فإن سعيدا
يؤكد ّ
بأن أيّا ِم ْن المستشرقين أَو كما ينعتھم «الوكالء اإلمبرياليين» ،مثل توماس إدوارد لورانس Thomas
 ،9 Edward Lawrenceوھاري جون فيلبي  ،10 Harry St. John Philbyووليام بالجريف William
ب ،فإنھم
 ،11 Gifford Palgraveوآخرين ،حين يجب أن يُقرّروا والءھم وتعاطفَھم إما ل
لشرق أَو الغر ِ
ِ
يختارون األخير دائما ً.12
أنتج وجھةَ
نظر عدائيةً حول الشرقيين والمسلمين والعرب ،ويَعتق ُد « ّ
يُجاد ُل سعيد ّ
بأن اإلسالم كانَ
بأن االستشراق َ
ٍ
ت الغربي ِة .ويشير ،على سبيل
بع ّدة أمثلة ِم ْن الكتابا ِ
ألوروبا ،صدمة دائمة» .13وھو يُحاو ُل َد ْعم ھذه الفكر ِة ِ
المثال ،إلى أن اللّورد كرومر  Lord Cromerفي كتابه مصر الحديثة ،يصور الشرقيين والعرب على أنھم
ت؛
التملق
ُس ّذج« ،مجردون ِم ْن الطاق ِة والمبادر ِة» ،ومجبولون على
المفرط ،والخداع ،والقسو ِة على الحيوانا ِ
ِ
ِ
العرْ ق األنجلوسكسوني» .14وينقل
والكذب ،ويصفھم بأنھم «خاملون ومريبون ،طباعھم تختلف كليا عن طباع ِ
سعيد عن نورمان دانيال  Norman Danielفي كتابه اإلسالم والغربّ ،
بأن النبي محمد صلى ﷲ عليه وسلم
فسق،
عيون الغربيين ،مثاال «لل
نبي الوحي الكاذب» ،وقد أصب َح في
ينظر إليه في الغرب بأنه « ﱡ
ِ
فجور ،وال ِ
ِ
والشذوذ ،وأنه منظومة كاملة ِم ْن الخيانات المختلفة» .15ويؤكد سعيد أيضا بأن القرآن ل ْم يسلم من الھجوم العدائي
ب الغربيين .فتوماس كاراليل  ،Thomas Carlyleيصف القرآن بأنه «خليطَ مشوّشٌ ُمضْ ِج ٌر ،خا ﱞم ,ف ﱞج؛
لل ُكتّا ِ
تكرا ٌر النھائ ﱞي ،إسھابٌ ُم ِم ﱞل ،تعقي ٌد؛ وباختصار ھو خا ﱞم ،ركي ٌ
ك ,غبا ٌء ال يُحتم ُل» .16ويمضي سعيد بجدله ھذا
قُدُما ليؤكد أن صورة العربي ظلت مشوھة حتى في الوقت الراھن ،ففي األفالم الغربية الحديث ِة ،يظھر العربي إ ّما
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ق ِجمال ،ولئيما
كداعر أَو إرھابي .وتظھره أفال ُم ھوليود شھوانيا ،وساديا ،وغادرا بالفطرة ،وتاج َر عبيد ،وسائ َ
ٍ
األدوار العربي ِة التقليدي ِة في السينما» ،كما يقول سعيد ،وقد تلقت دعما من المستشرقين
متقلبا« :ھذه بَعْض
ِ
األكاديميين الذين أصبحت صنعتھم دراسة الشرق األوسط .17ويرى سعيد بأن العداوةَ الغربيةَ تجاه الشرق لم تقف
عند ھذا المستوى ،فالسمة األكثر شذوذاً ھي ما يعتقده بعض المستشرقين «حقيقة» من ّ
أن العربية كلغة «خطرة
تأثير اللغة العربية على نفسيات وعقليات العرب.18
أيديولوجيا» .ويستشھد على ھذا بمقالة كتبھا إي شاوبي حول
ِ
اإلسالم والعرب ،كما يؤكد سعيد ،أصب َحت مرفأ متكامال ِم ْن تقالي ِد الدراسات
واألفكار حول
الصور
مثل ھذه
ِ
ِ
ِ
وأصبحت بشكل تدريجي «مكوّنا أساسيا» لمعظم العمل االستشراقي ،لألجيال
الشرقية طوال القرن التاسع عشر،
َ
الالحقة.19
يُجاد ُل سعيد أيضا ً ّ
ب
بأن األيديلوجيا الرئيسية لالستشراق ھي اإليمان باالختالف المطلق والمنظّ َم بين الغر ِ
شرق ،أَو كما يَضعُه ھو« :العالم مكون من نصفين غير متكافئين :الشرق والغرب» .20ويرى ّ
وال
بأن كال من
ِ
بلفور  ،Balfourوكرومر ،على سبيل المثال ،وظف العديد ِم ْن األلفاظ للتعبير عن ھذا االختالف« .فالشرقي
غير عقالني ،و َساقِط ،وطفولي؛ بينما األوروبي عقالني ،ومستقيم ،وناضج» .21ويؤكد سعيد ّ
بأن بريطانيا كانت
ت البريطاني ِة حين يبلغون سن الخامسة والخمسين ،والسبب وراء ذلك أن
تستدعي وكالءھا للتَقَاعُد من المستعمرا ِ
«الشرقيينَ ما كان لھم أن يروى الغربي شائخا ومنھدا ،كما ال ينبغي أن يشعر الغربي بأنه أصبح في عيون
الخاضعين له إال يافعا ،يقظا ،عقالنيا ،نشطا» .22ويرى سعيد بأن نطرية العرق ،والتصنيف البشري،
والداروينيةَ ،وعلم األنثربولوجيا ،وفقه اللغة ،واالستعمار ،كلھا قد ساھمت وكرست فكرة سمو األجناس
األوروبية على ما سواھا.23
رنا قباني ،في كتابھا أدب الخيال اإلمبريالي :أساطير أوروبا حول الشرق ) ،(1986تتبنى أطروحة سعيد في
ْ
االستشراق ،وترى ّ
كانت «جزءا من استشراق حرض على
الشرق
ت الغربية حول
بأن قصص الرحال ِ
ِ
االستعمار» .24ومع أَ ﱠن مشكلةَ الدراس ِة ومنھجيتھا غير واضحتين في ھذه األطروحة ،إال أننا نستطي ُع أن ندرك
ِم ْن المقدم ِة ّ
إجحاف الرحالة الغربيين للشرق وأوھامھم حوله .ولتحرّي ھذه الفرضي ِة ،تَقُو ُل
بأن الباحثة ُمھت ّمة بنق ِد
ِ
لنصوص طوال األطروحة ،بدالً ِم ْن النظرة الشاملة.25
قباني بأنّھا «كانَت انتقائية» في اختيارھا ل
ِ
تطرح قباني في كتابِھا ِع ّدة افتراضات .ترى ّ
أنتجت
بأن بريطانيا منذ القرن التاسع عشر ،وعلى نحو متزايدَ ،
ْرفة
العالم الذي يمكن استعماره .26وفي ھذا الصدد ،تُناقشُ
ِ
كمية كبيرة من كتابات الرحلة ،في محاول ٍة مسعور ٍة لمع ِ
فكرةَ تن ّك ِر الرحالة وترى ّ
بأن التن ّكر ،استُع ِمل كوسيلة سياسية الختراق المجتمعات الشرقية من أجل التجسس
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ت .وتقول قباني ّ
بأن ريتشارد بيرتن ،على سبيل المثال ،حين َكانَ في مكة المكرمة متنكرا في زي
وجمع المعلوما ِ
باشا ُمتَج ﱢول ،اقترب منه حاج ھندي ،وبحماسة وطنية ،أخب َره عن احتجاجات مخطط لھا أن تُنظّ َم ض ّد البريطانيين
األخبار ،فأبرق بھا فوراً إلى القيادة البريطانية
ت الھندي ِة .لكن بيرتن لم يضيع الوقت في إرسال ھذه
في المحافظا ِ
ِ
في الھند.27
تعتقد قباني أيضا ً ّ
ق كمنطقة خطرة ،حيث ينتشر اإلسالم بين أجناس وضيعة .ومن
بأن الغرب صو َّر الشر َ
ْ
ضلـ ﱢ ٍل
االستراتيجيات التي
استخدمت لدعم ھذه الفكرة تشويه صورة النبي الكريم حيثما أمكن .فقد ُ
صو َّر ك « ُم َ
اع واألشيا ِء الحسية» .والمسلمون جميعا ،كما ترى
كبير ،يلَبسُ األرجوان ﱠ
ي ،ويل ّونُ ِشفاھَه ،ويج ُد متعتـَه في ِ
الج َم ِ
ب ،وقبيحون» .28وتعتقد قباني بأن
س بَ ِش ٍع ،و ُ
س ِكال ٍ
قباني ،نُ ِظ َر إليھم كجن ٍ
ص ﱢوروا على أنھم «سو ٌد ،برؤو ِ
إلسالم َكانت منذ القرون الوسطى حافلة بالكذب والمبالغة ،والثنائيات المفرطة ،وقد كرسھا
الصورة العدائية ل
ِ
الرحالة األوروبيون من أمثال ماندفيل  Mandevilleوماركو بولو  .29Marco Poloولھذا فإن عصر النھضة
لشرق م ْنذ العصور الوسطى ،تتمركز حول
في إنجلتر ،كما تؤكد قباني ،جا َء إلى صور ٍة مطرد ٍة متراكمة حول ا
ِ
خوف من المسلمين .30عالوة على ذلك ،تُجاد ُل قباني ّ
السفر والترحال إلى
ّض اإلنجليز على
بأن أقوى
ال
دافع حر َ
ِ
ِ
ٍ
االكتشاف العلمي والمادي ِة
بوصول
جذور المسيحي ِة ،التي
الشرق َكانَ الدين .فقد قدموا إلى الشرق بَحْ ثا عن
ِ
ِ
ِ
ِ
الحجاج» ،كما ترى قباني ،تشارلز داوتي Charles
الجديد ِة ،أصبحت في خطر .ومن بين أھم ھؤالء «
ِ
التفوق الديني ،كما تُص ّر ُح قبانيَ ،كانَ ممزوجا بمقته
 ،Doughtyالذي كان أكثرھم تحمسا وتز ّمتا ً .31إحساسه ب
ِ
اإلسالم وقَرأَ القرآنَ  ،وحين
لإلسالم ،ففي أثناء رحلتِه في الجزيرة العربية ،التقى مسافراً إيطاليا ً كان قد تَح ّو َل إلى
ِ
ِ
اسم السيد المسيح ،كيف يَ ْترك
علم داوتي بذلك قال بسخط« :ما أدھ َشني أن أحدا ولد في البال ِد الروماني ِة ،وتحت ِ
دين أحمق!».32
ت ،ليصب َح أخا للبرابرة
ھذه االمتيازا ِ
اآلسيويين في ٍ
ِ
بأن أوروبا ُس ِحر ْ
عالوة على ذلك ،تُؤ ّك ُد قباني ّ
شرق الذي « َوع َد
شرق ألف ليل ٍة وليل ٍة ،ال
ق غير واقعي،
ت بشر ٍ
ِ
ِ
ت األخالقي ِة البرجوازي ِة للمدن» .وتُضيفُ بأن
ت ،وھرو ٍ
ب ِم ْن اإلمالءا ِ
بفضا ٍء جنس ﱟي ،ورحل ٍة بعيد ٍة ع ْن الذا ِ
بالجنس ،بتَشخيص الشرق كامرأ ٍة أَو صبي ،كما ص ّو َر إدوارد لين أول مشھ ٍد
الشرق مدفوعا
ي جاء إلى
األوروب ﱠ
ِ
ِ
ُ
عروسه».33
حجاب
الشاطئ ،تملكني شعور بأني عريسٌ شرق ﱞي ،يوشك أَ ْن يَرْ ف َع
قتربت ِم ْن
له في مصر« :حين ا
َ
ِ
ِ
ْ
ُ
وتُجاد ُل قباني ّ
الحكايات
أصبحت
بأن كتاب ألف ليل ٍة وليل ٍة أحدث «إثارة أدبية» أَثّ َرت على األدب اإلنجليزي ،ف
ي َكانَ فضا ًء
ب الرحالت ،والروائيين .وتؤكد بأن الشر َ
ق الرومانس ﱠ
الشرقية مصدر خيال رومانسي للشعرا ِء ،و ُكتّا ِ
الشرق األسطوري
البؤس االجتماعيين ظال مغيبين عن
الشرق الواقعي .لذا ،فإن الفاقةَ ،و
ُمتـَ َخيـﱠال ،ال عالقة له ب
َ
ِ
ِ
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األوروبي .34بجانب ھذا ،تعتقد قباني بأن األوربيين َربطوا الشرق بالفسق واالنحراف الجنسي ،فإدوارد لين يكثر
ت ،و«فِ ْسقِ ّ
ت» .35وتربط قباني موقفَ لين بموقف ريتشارد
ھن ال ُمنفل ِ
الحديث دائما ً عن دعار ِة النسا ِء المصريا ِ
ت فاجرا بشكل
بيرتن ،ألنھا تَعتق ُد بأنّھما اشتركا في نفس التجني واالنحياز ،فلين ا َ
عتبر سلوكَ النسا ِء الشرقيا ِ
استثنائي غير قابل للمقارنة ،وا ّدعى ّ
ت ال يَستطعنَ أَ ْن يُجارينَ بذاءةَ المرأ ِة المصري ِة:
ت األوروبيا ِ
بأن المومسا ِ
ُ
ُ
المومسات في بال ِدنا عن ِذ ْكرھا» .كما أن بيرتن
النبيالت في مصر عن أشيا َء ،ومواضي َع تتعفف
«تتحدث النسا ُء
ك في وجھ ِة نظر لين ،وادعى بأن الشذوذ الجنسي سلو ٌ
الشرق .يقول« :الحريم اإلسالمي أفضل
ك طبيعي في
اشتر َ
ِ
مدرسة للسحاق».36
إضافة إلى ذلك ،تعتقد قباني ّ
بالحقل الجدي ِد ل ِع ْلم األجناس البشري ِة
بأن أدب الرحالت في المرحلة الفيكتوري ِة ارتبط
ِ
أو األنثروبولوجيا ،والذي قام في بدايته بتكريس غرور األوروبي ،وإرْ ضائه بأنّه أفضل المخلوقات البشرية.37
وترى مثال بأن بيرتن كان يحمل عقيدة عصره بأن «الرجل الوحشي» ،وھو التعبير الذي كان يطلق على غير
األوروبي ،مخلو ٌ
ق خاض ٌع ل َس ْيطَ َرة الرغب ِة الجنسي ِة ،التي تخلص منھا الرج ُل األبيضُ المتحضر .تقول قباني:
س واحد» .38وتضيف بأن
«في الحقيقة يتحدث بيرتن في أغلب األحيان عن األفريقي ،والعربي ،والحيوان ،بنـَفَ ٍ
لغير األوربيين .39وتؤكد
نظرة بيرتن للصينيين بأنھم «يمارسون البھيمية ،والشذوذ» مثال واحد فقط الزدرائه
ِ
قباني بأن إحساس التفوق الذي كان يشعر به اإلنجليز في التَ َعا ُمل مع البشر الذين رحلوا إليھم يُ ْم ِكنُ أَ ْن يمثله
ُ
أفكارھم أَو أن أؤيد
أرسلت إلى العرب كغريب ،غير قادر على التفكير ب
بوضوح قول لورانس العرب« :إني
ِ
اعتقاداتِھم )…( وإذا كنت ال أَستطي ُع أَ ْن أَنتح َل شخصيتھم ،فيُ ْم ِكنُني أَ ْن أَخفي نفسي على األقل» .40كذلك تقتبس
رجل
قباني مقولة شھيرة للرحالة داوتي ،وتعتقد بأنھا مثال صارخ الحتقار األوروبيين للعرب« :الساميون مث ُل
ٍ
يَجْ لسُ في بالوع ٍة حتى عينيه ،وحواجبُه تال ِمسُ السماء».41
أخيراً ،تجادل قباني بأن الرحالة والكتاب األوربيين كانوا يتناقلون شھادات بعضھم البعض في صورتِھم
لشرق ،وقد أصبح كتاب إدوارد لين عادات المصريين المعاصرين وأنماط حياتھم النبع الرئيس
المشترك ِة حول ا
ِ
الذي نھل منه جميع الرحالة البريطانيين الذين جاءوا إلى الشرق األوسط .وترى بأن لين رسخ بشكل دوغماتي
العديد ِم ْن المفاھيم الغربية التقليدية حول الشرقيين في كتابه ،فقد اعتب َرھم «مؤمنين بالخرافات ،وكسالى،
ُ
ت الرحلة
ومنغمسين في الشھوات ،و ُمتعصّبين دينيا ً» .42ھذا
الميراث ،كما تؤكد قباني ،صبغ معظ َم كتابا ِ
األوروبي ِة حول
الشرق بالتحي ِّز والزيف.43
ِ
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محمد الطه ،في إطروحتِه ،ال ّشرق وثالثة رحالة فيكتوريّين ) ،(1989يتبنى نظرية سعيد ،مؤكدا في المق ّدم ِة بأن
األوسط صوّروا الشرقيين من خالل أيديولوجيا اإلمبراطوري ِة ،والتي كانت
معظم الرحالة الفيكتوريين إلى الشرق
ِ
التفوق العرقي األوروبي .ويوضح الطه بأن ھدفه الرئيسي ھو مناقشة كتابات ثالثة رحالة
بمشاعر
مل ّوثَة
ِ
ِ
األوسط ،ھم ألكسندر وليام كينجليك ،44Alexander William Kinglake
فيكتوريين قدموا إلى الشرق
ِ
وريتشارد بيرتن ،ووليام بالجريف .وعلى وجه الخصوص يريد أن يثبت َكيفَ أن «أيديولوجيا اإلمبراطوري ِة»
أَثّ َرت على أعمالِھم ،وأنھا« ،ھيمنت على مالحظاتھم الفعلية» فصوروا في كتبھم شرقا غير واقعي.
لكي يدعم أطروحته ،كرّس الطه فصال واحدا ل ُك ّل رحالة .فيما يتعلق بكينجليك ،يُجاد ُل الطه بأنّه في الوقت الذي
بَدأَ فيه رحالته ،فإن فكرةَ «البؤس الشرقي» وصور العرب المستمدة ِم ْن ألف ليلة وليلة َكانَت سائدة بين األدباء
في الغرب ،فضال عن أن الخطاب حول الشرق كمستعمرة أوروبية َكان قَ ْد بدأ .فالكتاب الفرنسيون من أمثال
ق مكانا مالئما للمطامع الفرنسية االستعمارية .كما أن
شاتوبريان  ،Chateaubriandوالمارتين ،صوّروا الشر َ
رواية تانكريد ) (Tancredلديزرائيلي  Disraeliأثارت فكرة أن الشرقيين ِع ْن َدھُ ْم الرغبة ألن يحكمھم
البريطانيون .وعليه يُؤ ّك ُد الطه بأ ّن كينجليك ادعى بأن «ھذه الرغبة كانت قوية لدي السوريين ،وأنھم تنبأوا
باحتالل مصر».45
و يرى الطه أيضا ً ّ
األجناس
بأن الرجل في بريطانيا في القرن التاسع عشر َكانَ ِع ْندَه شعور ظاھر «بتفوقِه على
ِ
اإلنجليز .فعنصرية
ص ﱢوروا كجنس أدنى ِم ْن
طفال من
جنسه» .لذا ،فإن العرب ُ
ِ
األخرى وعلى النسا ِء واأل ِ
ِ
بيرتن،جعلَته يَعتق ُد ّ
لقانون الحديدي البريطاني
ق ،أشباهَ عراة» وال بُ ّد أن يخضعوا «ل
َ
بأن العرب َكانوا «قُطـ ّا َع طر ٍ
ِ
لشرق،
للضبط والنظام» .46ويُجاد ُل الطه بأن بيرتن ،مثل كينجليك في تصريحه بضرور ِة االحتالل البريطاني ل
ِ
طموح
َكانَت لديه اتجاھات استعمارية .ويقتبس له قوله بأن مصر كانت «أكثر جائز ٍة مغرية يقدمھا الشرق ل
ِ
أوروبا» ،وأنه تَخيّ َل ھيمنةً البريطانيين على بالد العرب ،منتظرا بنفاذ الصبر يو َم «فَ ْتحھم لمدين ِة أ ﱢم اإلسالم».47
و يؤكد الطه أيضا ً ّ
أرس َل إلى بالد العرب في مھ ّم ٍة سياسي ٍة ،وحديثُه عن
أن وليام بالجريف َكانَ مب ّشرا يسوعيا ِ
العرب ُمصْ طب ٌغ بالسياسة وعقيدة التبشير المسيحي في القرن التاسع عشر .48لذا ،فإنه كعميل سياسي لق ﱠوة
أوروبية ،كان مھتما ب َد ْعم المطامع االستعمارية في العالم العربي .على سبيل المثال ،في مق ّدمتِه لكتابه )قلب بالد
العرب( ،يَ ْذك ُر بالجريف الھدفَ الخاصﱠ ِم ْن رحلتِه وھو «الرغبةَ في َج ْلب الما ِء الراك ِد للحيا ِة الشرقي ِة وتوصيله
بالنھر المتدفق للتق ّد ِم األوروبي» .49ويضيف الطه بأن بالجريف ،كمب ّشرَ ،كانَ يتعمد اإلساءة لإلسالم بإذاعة
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«األراجيف» ،فقد افترض ّ
اإلسالم»،
بأن العرب ال يَستطيعونَ أَ ْن يتحضروا «ما لم يُخلّصوا أنفسھم من قبض ِة
ِ
ويقتبس قوله:
«حين تختفي مكة والقرآن ِم ْن بالد العرب ،فث ّمت في ذلك الوقت فقط ،نستطي ُع أن نتوقّع بجدية رؤية العرب
صفوف الحضار ِة التي أخرھم عنھا ردحا من الزمن محمد وكتابه ،أكثر من أي سبب آخر».50
يتخذون مكانا في
ِ
البلدان غير
و يفسر الطه ھذا التعاونَ بين المب ّش ِر والق ﱠو ِة االستعمارية بأن األول يَرى في األخير ِة جسرا ل ُوصُول
ِ
جذورھم الديني ِة
األول أداةً لتَحويل المواطنين الفقراء ِم ْن
لحماية نشاطاتِه .واألخيرة ترى في
المسيحي ِة وسالحا ِ
ِ
ِ
كأخ ،متحضر ومتفوق ،بدالً ِم ْن رؤيته عدوا ُمحتال.51
والثقافي ِة ،وتھيئتھم لتقبل المستعمر ٍ
شكل
عمال الرحالة الفيكتوريين الثالثة ،يلخص الطه أطروحته «بأنّھم تَبنّوا رواية شخصيةً في
بعد دراسته أل
ٍ
ِ
أدبي ،بحيث غلبت االنتقائية والشخصية على الموضوعية في أعمالھم» .وأن ھذه األعمال َك ْ
انت موجھة إلى
القرّا ِء األوروبيين بمستوياتھم المختلفة .فقد بذل الرحالة أقصى ما لديھم لضمان المصالح السياسي ِة ،بينما عامة
الناس في أوروبا ،الذين أخذوا اإلسال َم كعدو للمسيحيين واألوربيين ،فقد زوّدوھم بصور تجد ھوى في أنفسھم،
تظھر اإلسالم بشكل مقيت؛ أما بالنسبة لألدباء والشعراء ،فقد عَرضوا لھم شرقا رومانسيا يلبي خيالَھم.52
كر ّدة فعل لھذا التيار ,شھدت ال ّدراسات ما بعد االستعمارية بعض المحاوالت لتحدي أطروحة سعيد وتابعيه .من
ت ،نَستطي ُع التمثيل بكتاب رؤية أوروبا من الخارج ) (1994لسيرين تشافيك ھاوت .تَبْدأُ سيرين
بين ھذه المحاوال ِ
بنظريةَ «الخطاب» ،واصفة منھجھا بأنه «مضاد لفوكو» ألنھا ،بدالً ِم ْن ْ
ق اإلبيستمولوجي بين
أن تُؤ ّك َد الفر َ
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،جمعت نصوصا ِم ْن كلتا الفترتين ،تشترك في األيدلوجيات واالتجاھات.53
اختا َرت سيرين خمسة أعمال لدراستِھا :رسائل فارسية لمونتسكيو  54،Montesquieuو ُموا ِطن العالـ َم ألوليفير
غولد سميث  55،Oliver Goldsmithويوميات رحلة من باريس إلى القدس لشاتوبريان ،Chateaubriand

56

وإيوثين أللكساندر كينجليك ،ورحلة إلى الشرق لنرفال .تشير سيرين أن ما يربط ھذه األعمال ،أوالً« ،عبور
والمكان الذي رحل إليه ،وثانيا ،الميل لالنتقاد ،بشكل غير
الحدو ِد الثقافي ِة» ،بغض النظر عن ھويّ ِة الرحالة
ِ
ت األدبي ِة
مباشر ،للثقاف ِة األوروبي ِة .57وتُري ُد بذلك إثبات أن نقد الثقاف ِة األوروبي ِة قد أخذ مكانه في أدب الرحال ِ
الغربي ِة.
تُجاد ُل سيرين في الفصل األول من أطروحتھاّ ،
بأن ،في كتاب رسائل فارسية لمونتسكيو ،نجد التالقي بين
ب تصفه بـ«المونولوج
المسافرين
عوالم الشرقي ِة والغربي ِةُ ،م َعبﱠ ٌر عنه بأسلو ٍ
الفرس والشخوص األوروبية ،أَو ال ِ
ِ
الثقافي» .ويَعْم ُل ھذا المونولوج كاستراتيجي ٍة النتِقاد المجتمعات الغربية والشرقية على حد سواء .وتدعم ھذه
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الرؤية بتَوضيح ِع ّدة سمات لھذا المونولوج في النصﱢ  ،بما فيھا أشكالَه الرسائليةَ ،وأدوار كل من 'آسبك' ،Usbek
و'ريكا'  Ricaالمسافرين الفارسيين ،وأنماط سلوكھما في المجتمع الباريسي ،وتعاملھما َمع الفرنسيين ،باإلضافة
إلى مواقفِھما من القضايا السياسي ِة والثقافي ِة ،بشكل يعبر عن لسان مونتسكيو نفسه .58وتمثل سيرين بالقضايا
األخالقيةَ واالجتماعية التي يناقشھا 'آسبك' ،وتتضمن نقدا ثقافيا للشرق والغرب معا .ومن بين ھذه القضايا تع ّدد
ئ ال َملـِكية
الحريم في العالم اإلسالمي ,والجبريةُ اإلسالمية ،وكس ُل
القبائل البدائي ِة ،ومباد ُ
الزوجات ،وحبسُ
ِ
ِ
البلدان الكاثوليكي ِة ،وتجارةُ العبيد ،والدستو ُر الغربي للبَكور ِة ،وأخيراً احتال ُل الفاتحين
الطالق في
وتحري ُم
ِ
ِ
«للعالم الجدي ِد» .59وترى سيرين أيضا ً بأن كتاب شاتوبريان يوميات رحلة من باريس إلى القدس يشكل مثاال
المكتوم ،عبر طرق مونولوجية ،يُخفي فيھا الرحالة الراوي نقدَه للمارسات الثقافي ِة والسياسي ِة
ت أَو
للھجا ِء الصام ِ
ِ
األوروبي ِة في الداخل أو الخارج .60وتصرح ،على سبيل المثال ،بأن شاتوبريان انتقد نابليون بونابرت في ِع ّدة
ت مختلفة .فحينا ،يقارنه بحاكم مستب ّد في تركيا ،وحينا آخر يشبھه ببلسيريس  ،Belisariusأشھر
مناسبات وسياقا ٍ
اإلمبرياليين اليونانيين .61وتضيف سيرين بأن شاتوبريان انتقد أيضا السلوكَ االستعماري اإلنجليزي بوضوح في
عشر عموداُ ،وصفَ ْ
ت
اليونان ،أثناء بحثھم عن قبر آغاممنون وبعض المعابد المحطمة .كما اتّھمھم ب َس ِرقَة أح َد
َ
اإلنجليز ،فإنه أقر ّ
سابقا ً ِم ْن قِبَل علماء اآلثارِ ،م ْن المعاب ِد اليونانية .ولكي يدرأ أ ّ
بأن
ي اتّھام مضاد ِم ْن قِبَلْ القرّا ِء
ِ
ت إيطالية».62
الفرنسيين ،أيضاًَ ،سرقوا «تماثي َل ولوحا ٍ
في الفصل الثاني ،تناقش سيرين أعما َل كل من جولد سميث ونرفال .وھي تعتقد بأن كتاب مواطن العالم ،لجولد
سميث ،نجح في تَصوير عالم جديد ،به رموز ِم ْن الثقافتين الشرقي ِة والغربي ِة ،تقدر أھمية االتصال فيما بينھا،
وتقوم بتبادل المعتقدات المختلفة .عالوة على ذلك ،تُص ّر ُح سيرين ّ
ٌ
موظف كاستراتيجي ٍة
العمل
بأن الحوار في ھذا
ِ
سردية النتقاد الثقاف ِة األوروبي ِة .63فالتانجي  ،Altangiالشخصية الرئيسية في العمل ،وھو صدى لجولد سميث،
البشر ،وتَأكيد الفروق الشكلية بينھم .كما أنه يَنتق ُد إنجلترا
يشجب الرحالة األوروبيينَ  ،متھما إياھم بتَقسيم
ِ
البلدان األخرى ،ألن الغرباء فيھا «يتعرضون للسخرية واإلھانة في ُك ّل شارع؛ وال
الفتقارھا للكرم ،مقارنة ب
ِ
يتلقون شيئا من اللطف ،الشائع في مناطق أخرى من العالم ،لطف في التعامل يقوم على حسن النيّة دون معرفة
عمل جولد سميث ،فالتانجي ،على
سابقة» .64وتضيف سيرين بأ ّن نق َد الھيمن ِة اإلنجليزي ِة ،يمثل سمة ھامة في
ِ
سبيل المثال ،يُعلنُ بأنّه «ما من شيء يكن له العداوة مثل الحرب في العالم الجديد» .ولذلك ،فإن األنشطة
االستعمارية البريطانية والفرنسية في أمريكا الشمالية ) (1763/1754منتقدة في عمل سميث ،بشكل مباشر
وغير مباشر.65
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ب الرقابةً ،في عمله رحله إلى الشرق ،باالختفاء وراء شخصية
ترى سيرين أن نرفال ،مثل جولد سميث ،تَجنّ َ
بأن جيرار يدرك ّ
«جيرا»  ،Gerardالذي يُدينُ الثقافةً األوروبيةً بشكل مباشر وغير مباشر .وتجادل ّ
أن أغلب
الشرق ،تضرب بجذورھا في القرن الثامن عشر .66وتصرح بأنه متأثر غاية
األفكار األوروبي ِة المعطوب ِة حول
ِ
ِ
التأثر باإلسالم ،فھو ال يؤمن فقط بأن الشرق مصدر األديان ،لكنه يعتقد أيضا ً بأن األتراك والعرب المسلمينَ
أكثر تسامحا ً ِم ْن الكاثوليك الغربيين .67وتشير بأن جيرار تصدى لبعض الكليشيھات أو العبارات الغربية المبتذلة
الشرق .فبخصوص تعد ِد الزوجات ،يقر ّ
الشرق عموما ً أكثر براءة ِم ْن
الرجال والنسا ِء في
ت بين
حول
بأن العالقا ِ
ِ
ِ
ِ
نظيراتھا في أوروبا .كما أن وضع العبيد عند المسلمين ،أفضل بكثير ِم ْن وضع العبيد عند المسيحيين في أمريكا؛
ق .وترى سيرين بأن جيرار أيضا ً يَحتر ُم اإلنجازات الثقافيةَ
ألن العبي َد األمريكانَ أُجبروا على العمل الشا ّ
ت
الشرقية ،ويُؤ ّك ُد أھميةَ ما تجاھله الرحالة الغربيون في الشرق ،من أن «المعرفة األوروبية مدينة لترجما ِ
نصوص الفلسفي ِة اليُونانِيﱠة الق ِدي َم ِة» .وتضيف ّ
ق أسمى من أوروبا في
العلماء العرب لل
بأن جيرار يَعتب ُر الشر َ
ِ
بالشرق إلى ح ّد االعتقاد بأن «الطريق
سمتين رئيسيتي ِن« :التمازج االجتماعي ،والتسامح العرقي» .و َكانَ معجبا
ِ
عط «التفويض
الموثوق لألوربيين إل ْنجاز التقدم ،ھو التحول إلى
اإلسالم» .68وتخلص سيرين إلى أن جيرار لَ ْم يُ ِ
ِ
ب السيكولوجي أو العسكري ،الذي مار َسه
ق» لالستعمار األوروبي في الشرق
المطل َ
األوسط ،بل َكانَ ض ّد اإلرھا ِ
ِ
االستعمار اإلنجليزي والفرنسي في المنطقة.69
تجادل كاثرين آن سامبسن ،في أطروحتھا الح ّج األدبي الرومانسي إلى الشرق ) ،(1999بأن منھجھا «يتح ّدى
الشرق على االعتقادات الغربي ِة ،بشكل أكثر أھ ّمية مما
تأثير
نصوص االستشراقية ،بتَأكيد
تفسير إدوارد سعيد لل
ِ
ِ
ِ
بالشرق ،وتتبع الطرق
أشار إليه النقد االستعماري المعاصر» .70وعليه ،فإنھا معنية بدراسة االفتتان البريطاني
ِ
التي ش ّكل فيھا إدرا ُ
ت البريطانيين لذواتھم ،وتمثيالتِھم لالختالف الديني أثناء التوس ِّع اإلمبريالي.
ك الشرق تمثيال ِ
الغرض ،اختارت سامبسن ثالثة نصوص :ح ّج الطفل ھارولد للورد بايرون ،Lord Byron
لھذا
ِ

71

وكتاب

الطلسم لوالتر سكوت  72،Walter Scottوسرد ذاتي للح ّج إلى المدينة ومكة ،لريتشارد بيرتن .تقترح سامبسن
في منھجيتھا ّ
نصوص االستشراقية الرومانسي ِة «غامضة ،وغير متصلة،
بأن الصورةَ االجتماعية لھذه ال
ِ
ومتعددة» .وھي في ذلك تستند إلى نقاد من أمثال إعجاز أحمد  ،Aijaz Ahmedوجيمس كلفورد James
 ،Cliffordوھومي بابا ،الذين حاولوا تغيير موقف سعيد إلى منطقة في البحث ،تأخذ بعين االعتبار «تناقض
االستشراق ،وانحرافه ،وعدم تجانسه» .73تناقش سامبسن مصطلح «الحج» في الغرب ،بأنه لم يعد يقوم به ،كما
كان في السابق ،مؤمنون مسيحيون يَ ْبحثونَ عن الكأس المق ّدس ِة التي شرب منھا المسيح في العشاء األخير .لكنه
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باألحرى ،أصبح يقوم به أناس يتعشقون البحث عن «القـِدَم ،وال ُحبّ اإلنساني ،والطبيعة ،والذات ،والرﱡ حْ ب».
لذلك فإن الحج األدبي إلى الشرق ،الذي قام به كل من بايرون ،وسكوت ،وبيرتون ،ناسب المجتمع البريطاني،
الذي َكانَ يَب ُ
ت جديد ٍة ،من جراء التمزق الذي جلبته مفاھيم العلماني ِة والثور ِة العلمي ِة.74
ْحث عن ھويّا ٍ
ترى سامبسن ّ
بأن ح ﱠج الطفل ھارولد يُ ْم ِكنُ أَ ْن يُ ْق َرأَ كمسعى يحاول فيه بايرون إنشاء حكايتِه الرومانسي ِة الشخصي ِة
ب؛ اتجاه
الخاص ِة ،بعيدا عن العقيد ِة الدوغمائية التاريخية للمسيحي ِة .إنه يَعْكسُ شكا دينيا متزايدا في الغر ِ
أصبح مكانا
تساؤلي،أحدثه االلتقاء بـ«اآل َخر» الديني .75لذلك ،كما تجادل سامبسن ،فإن الشرق ،بالنسبة لبايرون،
َ
يُ ْم ِكنُ أَ ْن يَج َد فيه المواطن البريطاني «انعتاقا روحيا» ،عبر نب ِذ الھوي ِة الديني ِة التقليدي ِة .عالوة على ذلك ،تُالحظُ
ص َو ٍر سلبي ٍة نمطي ٍة ،سعيا منھم لتمجيد
ب
ق في ُ
الرومانسيين الذين أظھروا الشر َ
سامبسن ،بأنه خالفا ألكثر ال ُكتّا ِ
ِ
ي مثل ھذا االستقطاب في عمله حج الطفل ھارولد ،وھذا ما يَ ْفص ُل
التفوق الديني الغربي ،حاول بايرون تَفاد َ
لشرق .76تُص ّر ُح سامبسن ّ
ق النخبو ﱠ
ي
كتابته ع ْن التمثيالت الغربي ِة التقليدي ِة ل
ق بايرون يَعْكسُ االشتيا َ
بأن شر َ
ِ
ْرب فيه المرء ِم ْن القمع االجتماعي والديني« :المشھد َكانَ بدائيا،
ي العتِبار
الشرق مكانا ً رائعا ،يُ ْم ِكنُ أَ ْن يَھ َ
الغرب ﱠ
ِ
لكنه َكانَ جديدا» ،كما يَقُو ُل بايرون .77تشير سامبسن بأنّه على الرغم من أن اإلسالم لم يبد لبايرون إيمانا بديال،
فإن كتاباته إلى عائلته وأصدقائه تدل على أن تقديره له لم يكن ع ََرضيّا .وتنقل عن إسحاق ديزرائيلي Isaac
 Disraeliاعتقاده ّ
بأن بايرون «لطالما ف ّك َر في التحول إلى اإلسالم حينما كان في تركيا ،وأنه أَسفَ على عدم
تحقيق ذلك».78
في ُمنَاقَ َشتھا لعمل سكوت ،الطلسم ،تُر ّك ُز سامبسن على فكر ِة التن ّك ِر عند الرحالة .وھي ترى ّ
بأن التخفي كان فعال
واضحا قام به الرحالة الغربيون العتناق الثقاف ِة الشرقي ِة .فالعديد ِم ْن األوربيين ،بعد ْ
إخفاء أنفسھم كشرقيين ،قَبلوا
المعتقدات الدينية الثقافيةَ
للبلدان التي سافروا فيه .وتمثل لذلك بالسّيدة ھيستر استانھوب ، Hester Stanhope
ِ
والسّيدة آن بلنت  ، Ann Bluntوجين بوركھارت  .Jean Burckhardtفقد َكانوا ِم ْن الرحالة الرومانسيين
اإلسالم» .79ومن ھنا ،تُجاد ُل
الذين تخفوا في ديار اإلسالم كمسلمين ،وأنھم «من المحتمل جداً قد تحولوا إلى
ِ
ق سكوت يَعْم ُل ك «قناع» قُد ْ
سامبسن ّ
الجمھور الغربي .وبطل
ﱢمت عبره الثقافة الشرقية ،بشكل ذكي ،إلى
بأن شر َ
ِ
سكوت المسلم ،في ھذا العمل ،صالح الدين ،ال يمكن أن يُنظر إليه كتمثيل بسيط .صورة صالح الدين في
ي السائد حول المسلم بأن «الوثني ال يمكن أن يكون له أدب
الطلسم،كما ترى سامبسن ،تَ ْدحضُ االعتقا َد األوروب ﱠ
فض الصورةَ المتوارثة من القرون الوسطى ،وھي أن العرب «ھَ َم ٌج
حقيقي ،أو فلسفة ،أو تقوى» .80سكوت َر َ
ب الجزيرة العربية ،حاملين السيف في يَد ،والقرآنَ في األخرى« ،ليصيبوا إما
ُمتعصّبون» ،خرجوا من قل ِ
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ضة اعتقاد نبي
بالموت ،أو اإليمان بمحمد ،أَو في أفضل الحاالت ،بالعبودية والجزية ُك ﱠل من يتجاسر على ُم َعا َر َ
المسلم ،كما ترى سامبسن ،يَعْكسُ أيضا ً الكثير من التسامح الديني .فعندما يَجتم ُع
للحاكم
مكة» .81تصوير سكوت
ِ
ِ
ريتشارد قلب األسد وصالح الدين في الطلسم ،يتعانقان «كأخوين ندين»ّ .
إن صورةَ
الكافر ُملغاة بتمثيل صالح
ِ
النبيل،
ي ،صورةَ عربي الصحرا ِء
الدين «مسلما تقيا» .82في الطلسم أيضاً ،يَستبد ُل سكوت بصورة
المسلم البربر ﱢ
ِ
ِ
ص ﱠورةٌ على أنھا «حكم ملكي نقي
كمثال للحرية واإلباء .الحكومة الشرقية في ھذه الرواي ِة ،كما تؤكد سامبسنُ ،م َ
ٍ
وبسيط» ،ويَعْكسُ أفكارا قومية ثورية .83أخيراً ،تخلص سامبسن إلى ّ
ريخ حققه
أن
َ
النصر العظي َم في الرواي ِة والتا ِ
الثقافي
ختالف
ق معسك َر الحملة الصليبي ِة إلى العمق ،ل َحجْ ب اال
صالح الدين ،الذي استطاع ،متخفيا ،أن «يَختر َ
ِ
ﱢ
والدين ﱢي بين الشرق والغرب».84
بالنسبة لريتشارد بيرتن ،تجادل سامبسن بأنّه على الرغم من تصنيفه دائما ً في الدراسات النقدية على أنه « ُمغامر
استعماري» ،فإن رحلته الشرقية َك ْ
ضمامه إلى طائفة
انت دينيةً أيضا ً .وسيرته الذاتية بھا بَعْض
التفاصيل حول ا ْن ِ
ِ
اإلسالم ،عبر الصوفية» ،الطائفة اإلسالمية ،التي مارست التقية ،أو
البراھما في الھند ،و«تحوله النھائي إلى
ِ
85
سالم والصوفية ،ورفض
إخفاء االعتقاد  .في مقالتِه «اإلسالم» ،كما تنوه سامبسن ،يَ ْذك ُر بيرتن ما دعاه إلى اإل ِ

المسيحي ِة ،والتي يعتقد بأنھا قَ ْد لُطّ َخت «بالمكر ،والحقد ،واالضطھاد ،وإراقة الدماء» .وھو ،على النقيض من
ذلك ،يثني على اإلسالم بسبب «حياته الدينية المنظّمة بشكل جيد ،والتي تشمل الوصفات الغذائيةَ ،والتطھر
ت ُم َح ﱠد َد ٍة ،باإلضافة إلى اعتقاداته الروحانية».86
الشعائري ،والصلوات في أوقا ٍ
الموضوعات الرّئيسيّة لھذه المجموعة من الباحثين تختلف تما ًما مع أطروحات التّيّار األوّ ل .فبينما تجادل
المجموعة األولى ،كما قد رأينا ،بأن الخطاب الغربي حول الشرق يكشف عن «الھيمنة الغربيّة على ال ّشرق»
غير قابل ِة للح ّل» )قبّان ّي( أو «ال ّشعور األوربّ ّي بالتفوق العنصر ّ
ي»
)سعيد( أو «نفي ال ّشرق في حال ِة غراب ٍة
ِ
)الطه( ,فإن المجموعة الثّانية تجد في نفس الخطاب قيما أخرى مثل« :عبور الحدود الثّقافيّة» ,و«النّقد ّ
الذات ّي
الثّقاف ّي» )ھاوت( و«االستشراق الرّومانس ّي» أو «اإلعجاب بال ّشرق» )سامبسن(.
إليضاح فكرة عبور الحدود الثّقافيّة ,لنُ ْم ِعن النظر في بعض األمثلة التي قدمھا االتجاه الثّاني من الكتابات الغربية،
وكيف أنھا تختلف عن تلك التي قدمھا االتجاه األول .فبينما يخلص سعيد ،على سبيل المثال ,إلى أن نرفال لديه
«رؤية سلبيّة لشرق ُمف َرغ» 87,تخبرنا ھاوت بأن نرفال قد بُ ِھر بال ّشرق إلى حد أنه اقترح بأن األوربّيّين ينبغي
«أن يتحوّلوا إلى اإلسالم لنيل التقدم» ،كما رأينا سابقا .ريتشارد بيرتون ،أيضا ،مثال نموذج ّي لمثل ھذه المقارنة.
فبينما يتفق كل من سعيد ,وقبّان ّي ،والطه حول «المھ ّمة اإلمبرياليّة» لبيرتون ,تزودنا سامبسن برؤية مختلفة،
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حيث أنھا تجادل حول البعد ال ّدين ّي لكتاباته ،مؤ ّكدة أن بيرتون رفض المسيحيّة ،ووجد في الصوفية اإلسالميّة
بديال .وال أود بھذه المقارنة أن أشير ضمنيا إلى أن تفسير المجموعة الثانية للنصوص أكثر دقة من تفسير
المجموعة األولى ،وإنما أردت أن أشير إلى أن إدراك الخطاب الغربي يمكن قراءته من زوايا مختلفة .وأعتقد ّ
أن
مثل ھذه اإلمكانية تقدم طريقة لعبور الحدود الثّقافيّة .في ھذا الصّدد ,تلفت ماري لويز برات Mary Louise
 Prattانتباھنا لما تسميه «منطقة التّماسّ » ,وھو مكان ,تؤ ّكد بأن العالقات فيه بين المستع ِمر والمستع َمر ،أو
الرحالة والشعوب التي زارھا ،يجب أن تُفھم ,ال من حيث التّفرقة العنصريّة ,لكن من حيث التنوع الثقافي.88
ھناك نقطة مھ ّمة أخرى بخصوص «عبور الحدود الثّقافيّة» تستح ّ
ق اھتماما أكثر .تلك ھي ظاھرة تخفي الرحالة
أو ما تس ّميه ديان ساتشكو ماكليود « Dianne Sachko Macleodارتداء اآلخر» .89وھنا ,سنقارن بين رؤى
مختلفة لنقاد من المجموعتين األولى والثّانية .تنظر رنا قبّان ّي ,على سبيل المثال ,إلى التخفي «كلعبة» كان يؤديھا
الرحالة الغربيّون من أمثال إدوارد لين ,وريتشارد بيرتون ،ولورانس العرب لغرضي المتعة والواجب .فمن
المظاھر المضحكة للتخفي ,كما تقول قباني ,أنه يعرض تسلية لكل من المرتدي وجمھوره ،ففيه إغواء للخيال
الغرب ّي حول شرق يتمتع بالمغامرة والس ّريّة .وتعتقد أن األوربّ ّي ,في الواقع ,ال يتمنّى أن يكون شرقيًّا في تكييف
نفسه على لبس ال ّشرق ّي ,وحديثه ،وسلوكه .وعليه ,تؤ ّكد قباني ,بأن «الغرب والشرق استم ّرا كيانين مختلفين ال
يلتقيان ،وأن الروابط المصطنعة فقط يمكن أن تكون بينھما» .90وتضيف بأن التخفي أيضا جاء ليخدم أھدافا
سّياسيّة ،فقد كان «وسيلة للتّسلّل إلى المجتمع الشرقي لجمع المعلومات» .91فبيرتون ,كما ت ّدعي ,عندما كان في
م ّكة متخفيا كباشا متجوّل ,اقترب منه ھند ّ
ي ،وأثناء حديثه معه ،أخبره ،بحماسة وطنية ،باالحتجاجات التي كانت
على وشك أن تُنَظﱠم ض ّد البريطانيّين في األقاليم الھنديّة .لكن بيرتون لم يضيع وقته ،فأسرع باإلبراق بھذا الخبر
إلى مقر القيادة البريطانية في الھند فورا .وخالفا لرؤية قبّان ّي ,تقدم كاثرين سامبسن موقفا مختلفا حول التخفي عند
الرحالة الغربيين ،إذ تراه داللة واضحة على التحول إلى الثّقافة ال ّشرقيّة .فھناك أوربّيّون كثيرون ,بعد إخفاء
أنفسھم كشرقيين ,قبلوا المعتقدات ال ّدينيّة الثّقافيّة للبالد التي ارتحلوا إليھا ،كال ّسيّدة ھيستير ستانھوب ,وال ّسيّدة
بالنت ,ويوھان بركھارد ،وأولريش سيتزين ,وترجح سامبسن أن ھؤالء الرحالة الرومانسيّين قد تحوّلوا إلى
اإلسالم.
ما يستحق التنويه في ھذا النّقاش أيضا ،ھو أيديولوجيّة «النّقد ّ
الذات ّي» التي تمثّل جانبًا ھا ّمًا في أطروحات
المجموعة الثّانية من الباحثين .مناقشة سيرين تشافيك ھاوت للنّقد ّ
الذات ّي الثّقاف ّي في أدب الرحلة الغرب ّي تُربك
مشروع إدوارد سعيد وتابعيه حول االستشراق ،كرؤية مركزيّة غربيّة لآلخر .فبدالً من قراءة قصص الرحالت
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الغربيّة كنقد أوربّ ّي للشرق ,تنظر سيرين إلى الجانب اآلخر للمعادلة ,ذلك أنھا تقرأ الرحالت «كنقد ذات ّي ثقاف ّي
أوربّ ّي» .لھذا ,تعتقد أن الرحالة الغربي حين يريد أن ينتقد السّلوك األوربّ ّي بطريقة غير مباشرة ,فإنه يلجأ على
حيلتين ،إ ّما أنه يصوّر المجتمع الغريب كمدينة فاضلة ،أو أنه يحضر معه إلى أوروبّا مواطنًا شرقيا ال يستطيع
التكيف مع المجتمع ،فيموت من رؤية الفساد أو اإلحساس بالنوستالجيا.
فكرة رُؤية الذات من الخارج ،التي تكرّسُ سيرين لھا أطروحتھا ،تتفق َمع ما يدعوه دنيس بورتر Dennis
« Porterبالسفر النقدي» ،قاصدا به أعمال بَعْض الرحالة الغربيين «الذين أثاروا تساؤالت حول األھمي ِة
ت األوروبي ِة» .92ضمن مثل ھذه الرؤية ،أيضاً ،يُ ْم ِكنُنا أَ ْن ن ْقرأَ أدب الرحلة ِم ْن الزاوي ِة
المركزي ِة للمجتمعا ِ
األخرى ،أي يُ ْم ِكنُنا أَ ْن نُدركَ النَصﱠ االستشراقي الذي وصمه سعيد وأتباعه بالعداو ِة ل
لشرق ،كمرآة لألنا ,مرآة
ِ
وعيوب ثقافتِه .بھذا االنفتاح ،يُ ْم ِكنُ أَ ْن نَ ْقرأَ الخطاب الغربي ِم ْن ِع ّدة زوايا ،وبه
خلل
َ
يمكن للشرقي أن يرى فيھا َ
الح َجاج.
نَتجنّبُ الوقوع في فخ التعميمات الكاسحة ،والتطرف في العواطف أثناء ِ
ت يولي اھتماما «باالستشراق الرومانسي» ،كما َرأينا كاثرين
عالوة على ذلك ،فإن ھذا االتجاه ِم ْن الدراسا ِ
بالشرق أثناء التوسع اإلمبريالي .محمد شرف الدين ،في كتابه
سامبسن تلفت انتباھنا إلى االفتتان البريطاني
ِ
الشرق،
ت الغربي ِة حول
اإلسالم واالستشراق الرومانسي ،يقدم لنا أمثلة جيدة لھذا البُع ِد الجمالي في الكتابا ِ
ِ
ويتحدى بھا أطروحة سعيد .يؤكد بأنّنا إذا حكمنا على ُك ّل ال ُكتّاب الغربيين بأنھم صنيعة ثقافتھم اإلمبريالية ،كما
ب الذين يُ ْم ِكنُ
فعل سعيد ،فإن ھذه التھمة ليست خاطئة فقطة ،ولكنھا ُم َ
ت ال ُكتّا ِ
ضلﱢلةَ أيضاً ،ألنھا تلغي بَعْض ميزا ِ
أَ ْن يوصفوا بالثوريين .وھكذا ،سعى شرف الدين في أطروحته إلى «إعادة التفكير في سياق النص االستشراقي
جمھوره ،قَ ْب َل إدانة ُمؤلفه كمشارك في جھل عصره وعماه» .93وقد اختار لدراسته
وما يھدف إليه في خطابه ل
ِ
نصوصا من األدب اإلنجليزي تشمل جبير Gebirلالندور  ،Landorوطلبه  Thalabaلسوثي ،Sauthey
والال روخ  Lalla Rookhلتوماس مور  ،Thomas Mooreوحكايات تركية  Turkish Talesلبايرون .وقد
اختارھا شرف الدين ألنھا «تدل على تق ّدم في فَھْم الشرق والتعاطف معه».94
ُ
المؤسسات ال تَستطي ُع ال َع َمل بدون استخدام السلطة.
ت .ف
 - 1طبقا ً لنظرية فوكو ،فإن المعرفة ينبغي أَ ْن تُوْ َ
صفَ باإلشارة إلى المؤسسا ِ
ويرى فوكو ّ
بأن عالقات السلطة وثيقة الصلة بخطاب اإلنسان ،ألن «عالقات السلطة ال يمكن أن تكون قائمة متماسكة بذاتھا ،وال يمكن
إنتاج الخطاب ،وتراك ِمه ،ونشره ،وتوظيفه» .انظرMichel Foucault, Power / knowledge: :
بدون
للتطبيق
أن تكون قابلة
ِ
Selected Interviews and other Writings 1972-1977, ed. by Colin Gordon (New York: Pantheon Books,
1980), p.93.
صوﱠر على أنه موازنة بين المثقّفين والسلطة .في رسالة بعث بھا من السجن في  7سبتمبر،
كذلك  ،فإن مفھوم جرامشي لـ«الھيمن ِة» ُمت َ
1931م ,يقول جرامشي:
«ھذا البحث سيتناول أيضا مفھوم الدولة ،الذي يتم تصوره عادة كمجتمع سياسي؛ بمعنى أن الدول دكتاتورية أَو أنھا جھاز قسري
نوع معين ِمن
المجتمع السياسي والمجتمع المدني ،الذي
اإلنتاج واالقتصاد ،وليس كميزان بين
يُستَعمل لل َس ْيطَ َرة على الجماھير وفقا ل ٍ
ِ
ِ
ت العمال،
أَ ْعني به ھيمنةَ مجموع ٍة اجتماعية واحدة على األ ﱠم ِة بأكملھا ،تُمارسُ خالل ما تس ّمى بالھيئات الخاص ِة مثل الكنيس ِة ،واتحادا ِ
س .ألنه قبل كل شيء في المجتمع المدني يمارس المثقّفون تأثي َرھم .بنديتـ ّو كروتنشيه ،على سبيل المثال ،ھو نوع ِم ْن
دار ِ
أَو ال َم ِ
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الباباوات العلمانية ،وآلة فعالة جداً للھيمن ِة ،حتى لو يبدو أحيانا ً ضد الحكوم ِة في السلطة» .انظرAntonio Gramsci, Letters :
from Prison, ed. by Lynne Lawner (London: Quartet Books, 1979), p.204.
 - 2انظرEdward Said, Orientalism (London: Penguin Books, 1995), p.2-3. :
 - 3إدوارد وليام لَين  (1876-1801) Edward William Laneرحالة بريطاني ،وعالم باآلثار المصرية ،واسم معروف لدى أغلب
ت الشرق
األوسط .كتابه الشھير وصف عادات المصريين المعاصرين وأنماط حياتھم An Account of the
ِ
العلما ِء المھتمين ب ِدراسا ِ
)Manners and Customs of the Modern Egyptians (first published in London by C. Knight, 1836
األعمال المھم ِة األخرى :منھا ترجمته
 ،يعتبره بعض النقاد «الوصفَ األكثر روعةً في أدب الشعوب» .كتب لَين أيضا ً مجموعة من
ِ
أللف ليلة وليلة )The Thousand and One Nights (first published in London: C. Knight & Co., 1839–41
لمزيد من المعلومات حول إدوارد لين ،انظرLeila Ahmed, Edward W. Lane: A Study of his Life and Works and :
of British Ideas of the Middle East in the Nineteenth Century (London: Longman, 1978).
 - 4السّير ريتشارد فرانسيز بيرتن  (1890-1821) Richard Francis Burtonعالم ،ولغوي ،ورحالة إنجليزي شھير .أھم
ت العربي ِة تَتض ّمنُ :
مساھماته الرئيسية في الدراسا ِ
Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, 2 vols (first published in London:
Longmans, 1855), Unexplored Syria, 2 vols (first published in London: Tinsley Bros, 1872),
Translation of The Kasîdah (couplets) of Hajî Aboû El-Yezdî (first published in London: Bernard
Quaritch, 1880), A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments, 16 vols (first
published in London: Kamashastra Society, 1885–88), and Translation of The Perfumed Garden of the
Shaykh Nefzawi (first published in London: Cosmopoli, 1886).
و لمزيد من المعلومات حول شخصية بيرتن ،انظرEdward Rice, Captain Sir Richard Francis Burton: the Secret :
Agent who Made the Pilgrimage to Mecca, Discovered the Kama Sutra, and Brought the Arabian
Nights to the West (New York: Scribners, 1990).
Said, Orientalism, pp.157-158. - 5
الشرق ،والقاھرة ،وبيروت واستنبول في
إلى
رحل
(
1855
1808
)
Gerard
de
Nerval
الرسّام الفرنسي والشاعر جيرار دي نرفال
ِ
ُ
ت .ظَھ َر العمل في اللغة اإلنجليزية تحت
المغامرا
ھذه
ة
نتيج
Voyage
en
Orient
)(1851
سنة  .1843كتابه رحلة إلى الشرق
ِ
عنوان The Women of Cairo: Scenes of Life in the Orient, trans. by Conrad Elphinstone, 1st edn, 2 vols
(London: Routledge, 1929).
Ibid, p. 43. - 6
Ibid, p.179. - 7
ت
ألفونس دي المارتين  (1869-1790) Alphonse de Lamartineشاعر فرنسي له رحالت في فلسطين وسوريا ،خالل السنَوا ِ
1833-1832م .وقد نشر أسفاره في كتابه رحلة إلى الشرق ) .(1835يرى سعيد بأن المارتين سوغ احتالل أوروبا للشرق ،مقتبسا له
ھذه الكلمات« :ھذا النوع ِم ْن الھيمن ِة ،محددا كحق أوروبيَ ،سيَتض ّمنُ أساسا الح ّ
ق في احتالل أرض أو أخرى ،باإلضافة إلى السواح ِل،
ت أوروبي ٍة ،أو موانئ تجارية.»...
دن حرة ھناك ،أَو مستعمرا ٍ
لبناء إما ُم ٍ
Ibid, p. 213. - 8
ب ملك
جورج ناثانايل كرزن  (1859-1925) George Nathaniel Curzonسياسي من الحزب المحافظ في بريطانيا ،عَم َل كنائ ِ
للھندَ .كانَ من أبرز المؤيدين لإلمبراطوري ِة ومھ ّم ِة بريطانيا االستعمارية .ساف َر على نحو واسع حول العالم ،فقد زار الھند وسيالن
مسحه للخليج العربي ،وقصة رحلته في
زار عُمان في سنة 1892م أثناء
وإيران وتركيا وأفغانستان والصين واليابان وكوريا .كما َ
ِ
مسقط موجودة في كتابِه فارس والمسألة الفارسية .انظر حول كرزنNayana Goradia, Lord Curzon: The Last of the :
British Moghuls (Oxford: Oxford University Press, 1993).
أصبح
 - 9توماس إدوارد لورانس  .(1935-1888) Thomas Edward Lawrenceعرف بشكل عام بلورانس العرب ،وقد
َ
أسطورةً
لدوره العسكري كضابط بريطاني في الثور ِة العربي ِة أثناء الحرب العالمية األولى .وقد روى دوره في ھذه الثورة في عمليه
ِ
شر تجاريا ً في سنة 1935م ،وثورة في الصحرا ِء ،الذي نشر
الرئيسين :أعمدة الحكمة السبعة ،الذي طَب َع بشكل خاص سنة  ،1926ثم نُ َ
البريطانيين الذين خَ لفوه في جزيرة العرب؛ فجميعھم قد استشھد به في قصص رحالته.
سنة 1927م .وتأثي ُر لورانس بي ٌّن على الرحالة
ِ
بيرترام توماس ،وولفريد ثيسيجر على سبيل من الذين استلھموا معلمھم األول في اختراقھم لصحراء الربع الخالي .ھناك عدد ِمن
ب النقدية حول لورانس ،انظر مثال:
التراجم وال ُكتُ ِ
Harold Orlans, T.E. Lawrence: Biography of a Broken Hero (London: McFarland, 2002).
البريطانيين للربع الخالي وغرب جزيرة
 -10ھاري جون فيلبي  (1960−1885) Harry St. John Philbyمن أشھر المستكشفين
ِ
العرب .عين سنة 1917م رئيسا لبعثة سياسية بريطانية في وسط الجزيرة العربية ،فقام برحالت شاملة في الجز ِء الغربي لبالد العرب
اإلسالم ،وأخذ
اليم الجنوبي ِة لنجد .في سنة 1930م تَركَ «السلك األجنبي» البريطاني وتَحو َّل إلى
وأصبح أول أوروبي يصل إلى األق ِ
ِ
اسما جديدا ھو الحجي عبد ﷲ .خَ د َم أيضا ً ك ُمستشار رئيسي للملك إبن سعود عاھل المملكة العربية السعودية .من أھم أعماله:
The Heart of Arabia: A Record of Travel & Exploration (London: Constable, 1922). Arabia of the
Wahhabis (London: Constable, 1928), The Empty Quarter: Being a Description of the Great South
Desert of Arabia Known as Rub `al Khali (London: Constable, 1933), The Background of Islam: Being
a Sketch of Arabian History in Pre-Islamic Times (Alexandria: Whitehead, Morris, 1947), Arabian
Highlands (New York: Cornell University Press, 1952), and Forty Years in the Wilderness (London: R.
Hale, 1957).
 -11ولي ام جيف ورد ب الجريف  (1888 – 1826) William Gifford Palgraveمب ّش ر ،ورحال ة ،ودبلوماس ي بريط اني .ف ي س نة
رسل إلى سوريا كمب ّشر يسوعي ،وفي الفترة من  1862إلى 1863م ارتحل على نحو واسع خالل شب ِه الجزيرة العربي ِة متنكرا
1853م أُ َ
في زي طبيب وتاجر سوري .اتھم بالجريف بالتجسس لنابليون الثّالث ،وأنه كان يھيئ األرضية السياسية للفرنسيين لبِن اء قن اة الس ويس.
عا َد إلى إنجلترا في سنة 1863م منھيا عبوره لبالد العرب ِم ْن سوريا إلى عُمان .نشر ھذه المغامرة في عملِه الشھير:
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Narrative of a Year’s Journey Through Central and Eastern Arabia, 1862–1863, 2 vols (London:
Macmillan, 1865).
لمزيد من التفاصيل حول بالجريف ،انظرAllan Mea, Palgrave of Arabia: The Life of William Gifford Palgrave, :
1826–88 (London: Macmillan, 1972).
Said, Orientalism, p. 80. -12
Ibid, p.59. -13
Ibid, p.38. -14
كتابه
خالل
،
كرومر
أن
في
الحق
سعيد محق كل
والشرق ،وبين األوربيين والشرقيين؛
ب
الغر
بين
التفرقة
على
ريص
ح
،
الحديثة
مصر
ِ
ِ
«فاألوروبي عقالني في تفكيره» لكن الشرقي حين يفكر فإنه «يصف دون تركيز»؛ واألوروبي «كثير الكالم» ،و«نشيط الذھن» ،بينما
ق
الشرقي «صامت ووقور»؛ وإذا كان األوروبي «يزدري المتزلّفَ والشخص الذي يعجبه التزلف» ،فإن الشرقي «مجبول على التملّ ِ
للجنس
ت» .في الحقيقة ،كرومر في معظم كتابه ھذا يتبجح بما يسميه «القوة ،والدھاء ،والسمات الوطنية األصيلة
المقي ِ
ِ
األنجلوسكسوني» .انظرEvelyn Baring Cromer, Modern Egypt, 2 vols (London: Macmillan, 1908), II, pp. :
146-1167.
Said, Orientalism, p. 62. -15
نورمان دانيال يُشير ،بشكل خاص ،إلى عالِم ديني فرنسي في القرن الثاني عشر اسمه بيتر ،قاده عداؤه لإلسالم إلى أن يصف النبي
الكريم بأنه «سارق ،وقاتل ،وخائن» .انظرNorman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image :
(Oxford: Oneworld, 1993), pp. 88-89.
Said, Orientalism, p. 152. -16
المصدر األصلي .فھو يَعترفُ ّ
بأن العرب يَ ِجدونَ القرآنَ «متناغما»
َرج َم وليس
َ
ما يستحق التنبيه ھنا أن توماس كاراليل يَنتق ُد القرآنَ ال ُمت َ
لكنه يَقُول بأن «ھذه الميزة العظيمة فُقِ َدت في الترجم ِة» .وال يَبْدو ّ
أن رؤيته حول القرآن ناتجة عن عداء ،كما فھم إدوارد سعيد .ألن
ق» ،ويَنتق ُد بَعْض األوربيين الذين مثّلوه على أنه «مجرد حزمة أالعيب» .ويعترف بأن
كتاب صاد َ
كاراليل يصرح بأن القرآن « َ
«الصدق ،بكل معانيه ،يتجلى في القرآن» .عالوة على ذلك ،يُحاو ُل كاراليل َر ْفض الصور ِة الشائعة في الغرب حول النبي الكريم محمد
بأنه َكانَ «رجال حسّيا» ،ويُص ّر ُح ' بأنّنا َسنَخطئ على نحو واسع إذا اعتبرنا ھذا الرجل شھوانيا ،ال ھم له إال المتعة .كال ال تروق له
المتع» .انظرThomas Carlyle, Sartor Resartus, On Heroes Hero-Worships and the Heroic in History :
(London: J.M. Dent, 1914), pp. 299-305.
Said, Orientalism, pp. 286-288. -17
مع أَ ﱠن سعيدا لم يقدم أ ّ
َرس ھذا الموضوع بشكل أعمق ،قدم لنا العديد
ي مثال لھذه الصور السينمائي ِة للعرب ،فإن ساري ناصر ،الذي د َ
ِم ْن األمثل ِة .يُجاد ُل ناصر ب ّ
أن أفالما مثل مطاردة صحراوية) ، Desert Pursuit (Monogram, 1952ونزوح جماعي Exodus
) ،(United Artists, 1960ولورانس العرب ) ،Lawrence of Arabia (Columbia, 1962والخرطوم Khartoum (United
) ، Artists, 1966تصور العرب بأنھم «أنذال» ،ويظھرون في «مالبس فضفاضة؛ نظراتھم مستعرة ،ولھم عادات غريبة تتناقض
مع المعتقدات الغربية» .انظرSari J. Nasir, The Arabs and The English (London: Longman, 1979), p. 159. :
Said, Orientalism, p. 320. -18
ت اللغوي ِة للغ ِة العربي ِة مثل
شاوبي مقتنع بأن الفصل بين «العربية األدبية المثالية» و«العربية العامية الواقعية» ،مع بَعْض السما ِ
واضح في بنية الشخصي ِة العربية» .انظرE, Shouby, ‘The :
تناقض ال
«التوكيد المفرط» و«المبالغة» ھي السبب الرئيس «لل
ِ
ِ
Influence of the Arabic Language on the Psychology of the Arabs’, in Readings in Arabic Middle
Eastern Societies and Cultures, ed. by Abdulla M. Lutfiyya and Charles W. Churchill (The Hague:
Mouton, 1970), p. 688-703 (p. 702).
Said, Orientalism, p. 260 -19
Ibid, p. 12. -20
Ibid, p. 40. -21
Ibid, p. 42. -22
Ibid, p. 232. -23
ال بُ ّد أن أنوه ھنا بِأَ ﱠن ھذه المناقشة َمعْنية فقط
بمشروع إدوارد سعيد في كتابه االستشراق ،في طبعته األولى سنة 1978م ،ألن سعيدا،
ِ
في تعقيبه على مداخالت المختلفين معه حول أطروحته ،وقد ظھر في طبع ِة 1995م ،تجاوز كثيرا من التعميمات التي وردت في الطبعة
عمل ُك ّل مستشرق» .(p 342) .كما يُص ّر ُح
األولى .يقول« :ال أعتقد أبدا بأن االستشراق شريّر ،أَو موحل ،أَو أنه يتخذ شكال واحدا في
ِ
بأنه «حقا يكبر أمثال إدوارد لَين وغوستاف فلوبير ،الذين س ُِح َر ا بمصر».(p. 336) .
Rana Kabbani, Imperial Fictions: Europe’s Myths of Orient (London: Pandora, 1994), p. 10. -24
تعريف األستا ِذ سعيد لالستشراق كطريقة لتصنيف
تصرح قباني في ھامش دراستھا بأنھا تَعتم ُد على نظر ِة إدوارد سعيد« :أَنا مدينة إلى
ِ
شرق الذي ارتبط بشكل معقّد بالنظرة االستعمارية العالمي ِة».(p 141) .
ال
ِ
Ibid, p.12. -25
Ibid, p. 6. -26
Ibid, p.91. -27
Ibid, p. 14. -28
عشر .كتابه رحالت السّير جون ماندفيل ألفه أصالً
 -29السّير جون ماندفيل  John Mandevilleرحالة إنجليزي من القرن الرابع
َ
ت األخرى .والكتاب يحكي قصةَ رحالت ماندفيل في القدس ،ومصر،
بالفرنسية ،ثم أصب َح مشھورا وترج َم إلى اإلنجليزي ِة وعد ٍد ِم ْن اللغا ِ
ْ
ّ
ْض
ع
ب
َه
د
ن
ة
صحيح
واألردن ،وسوريا ،والصين ،وأماكن أخرى .ومع أن إشارة قباني
اإلسالم ،إال
حول
المغلوطة
المفاھيم
ع
ماندفيل
بأن
ِ َ
ِ
صفُ ماندفيل عادات
أن كتابه
خال ِم ْن روح البغضاء التي انتشرت تجاه المسلمين في القرون الوسطى .في الفص ِل الخامس عشر يَ ِ
ٍ
صحيح
غير
ا
بعضھ
أن
مع
،
ھامة
معلومات
األوروبي
للقارئ
ويقدم
،
سلوكھم
وأنماط
المسلمين
والقرآن .والصورة التي
النبي
حول
،
ِ
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رسمھا حول المسلمين يلخصھا بـ«أنّھم مخلصون وأتقياء في قضائھم» .انظرThe Travels of Sir John Mandeville, trans. :
by C.W.R.D. Moseley (London: Penguin, 1983). P. 108.
Kabbani, Imperial Fictions, p.17. -30
 -31تشارلز مونتاجيو داوتي  (1926 -1843) Charles Montagu Doughtyمستكشف وشاعر إنجليزي مشھور .في سنة 1870م
رحل إلى فلسطين وسوريا ومصر .وبَ ْع َد أَ ْن تَعلّ َم العربية في دمشق ،ذھب إلى مكة المكرمة متخفيا في قافلة من الحجاج .قضى حوالي
كامبردج سنة 1888م .ھذا
سنتين متجوال في الجزيرة العربية ،وقصةُ مغامراتِه ،رحالت في الصحراء العربية ،نُشرت أوال في جامعة
ِ
َتب مقدمة لطبع ِة 1921م
ك
العم ُل حظي باإلعجاب ِم ْن قِبَل أغلب الرحالة البريطانيين في بالد العرب ،خاصة لورانس العرب ،الذي
َ
معتبرا الكتاب «توراةً لنَوْ ِعه» .يمكن قراءة السيرة ذاتية الكاملة لداوتي فيAndrew Taylor, God's Fugitive: The Life of :
C.M. Doughty (London: HarperCollins, 1999).
 ، Kabbani, Imperial Fictions, pp. 103-106. -32وانظر أيضاCharles Doughty, Travels in Arabia Deserta, :
3rd edn, 2 vols (London: Jonathan Cape, 1936), II, p. 66.
 Kabbani, Imperial Fictions, p. 67. -33وانظر أيضاLeila Ahmed, Edward W. Lane: A Study of his Life and :
Works and of British Ideas of the Middle East in nineteenth Century (London: Longman, 1978), p. 1.
Kabbani, Imperial Fictions, P. 29-30 -34
بلدان العربية.
ال
ْض
ع
ب
في
ة
تعاس
ال
و
الفقر
مظاھر
َصوير
ت
ل
األوربيين
ْض
ع
ب
ل
مي
ھا
ت
طروح
من المفارقة أن تنتقد قباني في مكان آخر من أ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
فھجومھا على الروائي والكاتب البلغاري إلياس كانيتي  ،Elias Canettiفي كتابه أصوات مراكش ،ھنا ،واضح جدا« :المغرب بالنسبة
َانت تَب ُ
كأن عينه ك ْ
جنس .و ﱠ
ت االختالف التي
سحر وال ُخراف ِة وال
مرض وال
صور النھائي ٍة ِم ْن الفاق ِة وال
لكانيتي مكان للتزوّد ب
ْحث عن حاال ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وضحْ كـًا ،أَو شفقة») .ص .(128
يُ ْم ِكنُ أَ ْن تثير في جمھوره ،صدمةَ ،
وقرفـًاِ ،
Ibid, p. 41. -35
ت بألف ليل ٍة وليل ٍة ،الذي ترج َمه إلى اإلنجليزية
قباني محقّة جداً في رأيھا بأن إدوارد لَين كان مأخوذا في صورتِه حول النسا ِء المصريا ِ
ً
َ
في سنة 1839م .وفي الحقيقة ،لَين بنفسه يؤكد « ّ
لحوادث عديد ٍة
دسائس النسا ِء في ألف ليلة وليلة تق ّد ُم صو ًرا صادقة
قصص
بأن بَعْض
ِ
ِ
في الحاضرة الحديث ِة لمصر» .انظرEdward Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern :
Egyptians (London: East-West Publications, 1989), p. 298.
Kabbani, Imperial Fictions, pp. 52-53. -36
Ibid, p. 62. -37
Ibid, p. 63. -38
نظرا ألن قباني لم تقدم أ ّ
التعميم .وفي الحقيقة،
ي دليل ِم ْن كتابة بيرتن على ھذا اإل ّدعا ِء ،فإنھا لجأت إلى مصدر ثانوي للوقوع في ھذا
ِ
األجناس المختلف ِة ،بما فيھا األوربيين .على سبيل المثال،
بيرتن لَ ْم يَحْ صرْ فكرةَ «الرج ِل الوحشي» على الشرقيين ،وإنما طبّقَھا على
ِ
ب البريطاني ِة في مصر ،فيقولَ « :سيَ ُكونُ األمر جيدا ألولئك الذين يَتّھمونَ الشرقيين ،بشكل جارف ،بحاجتھم إلى
يَنتق ُد بَعْض األسالي ِ
اللياقة ،أن يقارنوا ھذه الميزة بالمشاھ ِد الوحشي ِة للحضار ِة التي تَحْ ُ
دث في أحياء األجانب بالقاھرة والسويس .ال يُمكنُ ألي زائر للمرة
األولى دون أن يحمل انطباعا دائما بأن أبناء بريطانيا العظمى برابرة من الطراز األول» .انظرRichard Burton, Personal :
Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, 2 vols (New York: Dover, 1964), I, p. 210.
Kabbani, Imperial Fictions, p.59. -39
 ، Ibid, p. 91-92. -40وانظر أيضاT. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom: A Triumph, (London: Penguin :
Books, 1986), p. 28-29.
Kabbani, Imperial Fictions, p. 108. -41
ق العا ﱠم للجمل ِة ال عالقة له بـ«التمييز العنصري» .بمعنى آخر ،يَنتق ُد داوتي
مع أَ ﱠن صورة داوتي للساميين ،ھناُ ،م ْق ِرفة ،إال أن السيا َ
اإليمان الجبري عند بَعْض الشرقيين الذين يَرْ بطونَ ضعفَھم وحياتَھم البائسةَ بالسماء دون َع َم ِل أ ّ
ي شيء .ھنا ،سياق الجمل ِة المقتبسة
أعاله واضح:
َ
ُ
ْ
كان
إذا
حتى
و
،
ه
اإلل
ء
سما
إرادة
تحت
ْش
ي
ع
ل
با
ا
جدير
رجال
،
الرجال
عيون
في
،
ك
ي
ن
أ
«المسافر يَ ِج
دين :فإنه كمن ِع ْن َدهُ قلبٌ
بدون
بُ
ونَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صه العاري؛ وھذا يكفيه ،ومع ﱠ
العالم .ھنا أرض
ت
أن الطريق ملئ باألذى ،سيُساف ُر إلى نھايا ِ
إنساني نظيف  ،وقد عانى طويالً تحت قمي ِ
ِ
دائم في عظا ِمهّ .
رجل يَجْ لسُ في بالوع ٍة حتى عينيه ،وحواجبُه
إن الساميين مث ُل
ميتة ،ومن ال يموت فيھا ،فال يرجع إلى وطنه إال
ٍ
بوھن ٍ
ٍ
بسالم مع
تال ِمسُ السماء .من جوانب اإلنسانية العظيم ِة والقديمة للصحرا ِء السامي ِة ،أن ھناك لحظةً في ُك ّل مغامرة ،يمكن أن تعيش فيھا
ٍ
العرب ،ومن ثـَم تعرفھم» .انظرDoughty, Travels in Arabia Deserta, I, p. 95. :
Kabbani, Imperial Fictions, p. 39. -42
Ibid, p. 139. 43
 -44ألكسندر وليام كينجليك  (1891 -1809) Alexander William Kinglakeمؤرخ ورحالة إنجليزي .في سنة 1835م ،حين كان
البارز يوثين
األوسط ،فزار لبنان وسوريا وفلسطين ومصر .سجل مغامرته ھذه في عملِه
ال يزال طالباً ،قام برحالت عديدة في الشرق
ِ
ِ
ت جديدة .يُعد يوثين في أدب الرحالت
شر أوالً ،دون ذكر اسم المؤلف ،في سنة 1844م وبعد ذلك ظھر في عدة طبعا ٍ
 ،Eothenالذي نُ َ
الكتاب األكثر شعبيةً حول الشرق األوسط ،وتذكر ين موريس  ،Jan Morrisفي مقدمتِھا لطبع ِة جامعة أكسفورد 1982م بأن كينجليك
ظل معروفا طوال حياته بـ«كينجليك يوثين» ،داللة على شعبية الكتاب) .ص .(3
Muhammad Al-Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers: Kinglake, Burton and Palgrave’ -45
(unpublished doctoral thesis, Leicester University, 1989), P. 4.
ص
يتحدث كينجليك ،خصوصا ً ،عن المسيحيين السوريين الذين يَ ّدعي أنھم كانوا ينظرون بِلَھْفة إلى إنجلترا كبالد مسيحية يُ ْم ِكنُ أَ ْن تُخلّ َ
سوريا ِم ْن حكم محمد علي .يقول« :ك ْ
األيام( ،مما حدا بالسوري المسيحي
َانت إنجلترا قوية ونشطة جداً )اللّورد بالميرستون َحك َم في تلك
ِ
بأن يفتخر ويبتھج وينظر إلى األعلى ليقول بأن دين الرجل اإلنجليزي دينه أيضا ً» .انظرKinglake, Eothen, p.261. :
Al-Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers', p. 3. -46
و انظر أيضاBurton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah, I, p. 258. :
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على أية حال ،بيرتن ال يتحدث ھنا عن العرب كجنس .باألحرى ،تعليقه ھجوم ض ّد الوھابية في الحجاز.
Al-Taha, ‘The Orient and Three Victorian Travellers', p. 18. -47
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واﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ُ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ أﻓﻜﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ُ

رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وأﺻﻮﻟﻬﺎ
اﻣﺘـﺪت رؤى وﲝــﻮث اﳌﺪﻧﻴـﺔ واﳊﻀــﺎرات ﻟــﺪى اﻟﻜﺘﱠـﺎب اﻟﻌــﺮب واﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى
ٍ
أول اﳌﻌﺘﻨﲔ
ﻗﺮن وﻧﺼﻒ ،وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر رﻓﺎﻋﺔ راﻓﻊ اﻟﻄﻬﻄﺎوي )1873-1801م( َ
أﺳـﺲ وﻣﻈــﺎﻫﺮ «اﳌﺪﻧﻴــﺔ» ﻟــﺪى اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﲔ
ــﺬﻩ اﳌﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻛــﺎن ﻳــﺪرس ﰲ رﺣﻠﺘــﻪ ُ
)1888-م( وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤى ﻛﺜﲑاً ﻟﺪى ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴـﻲ ) (1888ﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ «أﻗــﻮم اﳌﺴــﺎﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﳌﻤﺎﻟــﻚ» ﻷﻧــﻪ ﻗــﺎم ﺑــﺄﻣﺮﻳﻦ :دراﺳــﺔ ﺗﻔﺼــﻴﻠﻴﺔ
ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻤﺪﱡن اﻷوروﰊ ،وإﻳﻀﺎح اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻤﺪﱡن اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻛــﺎن اﻟﻄﻬﻄــﺎوي ﻳﺘﺤــﺪث ﻋــﻦ اﻟــﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﺼــﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺳــﺒﻴﻼً ﻟﻠﻨﻬــﻮض اﻟﺘﻤــﺪﻳﲏ
وﺟ ــﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴ ــﻲ ﻟﻴﺘﺤ ــﺪث ﻋ ــﻦ «اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ــﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫ ــﺎ آﻟﻴ ـﺔ أو أداة» ﻟﻠ ــﻮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻨ ــﺎﻓﻊ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺪﱡن واﻟﻨﻬﻮض.
ـﻌﺮ أن ﻫــﺬﻩ اﻟﺮؤﻳــﺔ أوﺷــﻜﺖ أن ﺗﻜﺘﻤــﻞ ﻟــﺪى رﻓﻴــﻖ اﻟﻌﻈــﻢ )،(1925-1867
وﻧﺸـ ُ
وﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ) .(1905-1849ﻓﻘﺪ أوﺿـﺢ رﻓﻴـﻖ اﻟﻌﻈـﻢ -ﲝﺴـﺐ ﻓﻬﻤـﻪ آﻧـﺬاك-
أﺻﻮل اﻟﻨﻬﻮض اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺪﱘ ،ﰒ أوﺿﺢ أﺻﻮل اﻟﻨﻬـﻮض اﻷوروﰊ اﳊـﺪﻳﺚ ،وأﻗـﺎم
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﻓﻀﺖ ﺑﻪ إﱃ ﺗﻔﻀـﻴﻞ اﻟﺴـﺒﻞ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻬـﻮض ،ﻟﻜﻨـﻪ اﻋـﱰف أن
اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ اﳓﻄـﺎط وأن ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ «اﻹﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ» ﺑﺎﻵﻟﻴـﺎت واﻷدوات اﻷوروﺑﻴـﺔ
اﳌﻀﻲ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻘﺪم.
)وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮوح( ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
أﻣــﺎ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ﻓﻘــﺪ أﻗــﺎم ﰲ ﺟﺪاﻟﻴﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ ﻓــﺮح أﻧﻄــﻮن ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ ﻣﻮﻗــﻒ ﻛــﻞ ﻣــﻦ
وﺗﻮﺻـﻞ إﱃ أن اﻹﺳـﻼم ﻣﺘﻘـﺪم
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت «اﻟﺘﻤﺪن» اﻟﻮﺳـﻴﻂّ ،
ﰲ ﻧﺼﺮة اﻟﻨﻬﻮض واﻟﺘﻘ ّﺪم اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﻋﻠـﻰ أن اﻷﻋﻤــﻖ ﻓﻴﻤــﺎ اﻧﺼــﺮف إﻟﻴــﻪ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪﻩ ﻫــﻮ ذﻫﺎﺑــﻪ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑﻩ ﻟﻠﻘــﺮآن )اﻟــﺬي
ﻋﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨـﺎر( إﱃ أن ﻟﻠﺘﻘـﺪم اﳊﻀـﺎري ُﺳـﻨَﻨﺎ ﻛﻤـﺎ أ ّن ﻟﻼﳓﻄـﺎط ُﺳـﻨَﻨﺎً
ـﻮد ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻜــﺮة ﻟﺪﻳ ـﻪ وﻟــﺪى ﲨــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐــﺎﱐ
وﻋﻮاﺋــﺪ وأﻣــﺎرات وﻋﻼﻣــﺎت ،وﺗﻌـ ُ
)1897م( إﱃ أواﺳ ــﻂ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨـ ـﺎت ﺣ ــﲔ ﲡ ــﺎدﻻ ﻣ ــﻊ رﻳﻨ ــﺎن وﻫ ــﺎﻧﻮﺗﻮ ﺑﺸ ــﺄن اﻟﺘﻘ ــﺪم
واﻟﺘﺨﻠﻒ ،وﻫـﻞ اﻟﺘﺨﻠـﻒ ﻇـﺎﻫﺮة أﺻـﻴﻠﺔ ﰲ اﻹﺳـﻼم واﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﺎﻣﻴّﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ؛ أم أﻧـﻪ
ئ وﳝﻜﻦ اﳋﺮوج ﻣﻨـﻪ .وﻗـﺪ أوﺿـﺢ ﻋﺒـﺪﻩ ﰲ ﳎﺎدﻻﺗـﻪ ﻣـﻊ ﻓـﺮح أﻧﻄـﻮن أن
ﻋﺎرض وﻃﺎر ٌ
ٌ
ﻫﻨ ــﺎك ﺷـ ـﻮاﻫﺪ ﻋﻠ ــﻰ ازدﻫ ــﺎر ﻋﻠﻤـ ـ ٍﻲ وﻓﻠﺴ ــﻔ ٍﻲ ﰲ ﻇ ــﻞ اﻹﺳ ــﻼم واﻟﺘﻤـ ـ ّﺪن ،ﰒ إﻧ ــﻪ ﰲ
ﺗﻔﺴــﲑﻩ ﻟﻠﻘــﺮآن ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻔــﱰة ) (1904-1900واﻟــﺬي ﻧﺸـﺮﺗﻪ ﳎﻠــﺔ «اﳌﻨــﺎر» اﻟــﱵ
ﻟﻠﺴـﻨﺔ
ﻛﺎن ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﳏﻤـﺪ رﺷـﻴﺪ رﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻠﻘـﺎت ،اﻧﺼـﺮف ﻋﻨـﺪ ﻛـﻞ ذﻛـ ِﺮ
ُ
اﻟﺴ ـﻨﻦ )اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ أو اﻟﺸــﺮوط( إﱃ ﺷــﺮح اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ ،وﻛﻴــﻒ أن ﻟﻜــﻞ ﻇ ــﺎﻫﺮٍة
و ُ
أﺻــﻮﳍﺎ ﰲ ﺗﻔﻜ ــﲑ اﻟﻨــﺎس ووﻋ ــﻴﻬﻢ وﺗﺼــﺮﻓﺎ ﻢ اﻹﳚﺎﺑﻴ ــﺔ واﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻘ ــﺪم ﻟ ـﻴﺲ أﻣ ـﺮاً
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إﳚﺎﺑﻴ ـ ـﺎً أو ﻣﻌﺘﻤ ــﺪاً ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪﻳﻦ أو أن اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻣﻌ ــﺎرض ﻟ ــﻪ؛ ﻟﻜﻨ ــﻪ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮﻋﻲ
واﻟﺘﺼ ـ ــﻤﻴﻢ ،وﻣﺸ ـ ــﺮوع ﻟﻠﻨﻬ ـ ــﻮض ﺑ ـ ــﺎﻷﺣﻮال اﻹﻧﺴ ـ ــﺎﻧﻴﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻃﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـ ــﺮؤى اﻟﻔﻜﺮﻳ ـ ــﺔ،
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﰲ ﺣﲔ ﺑﺪا ﻋﺒﺪﻩ ﰲ ﳎﺎدﻻﺗﻪ ﳏﺎﻓﻈﺎً ﺑﻌﺾ اﻟﺸـﻲء ،ﺗـﻨ ﱞﻢ ﻛﻠﻤـﺎت
وﻣﺮﻳﺪﻳــﻪ ﻋــﻦ وﻋــﻲ ﻋﻤﻴــﻖ ﺑﺎﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟﻜﺒ ــﲑة ﰲ
وﻛﺘــﺐ وﺗﺮﲨــﺎت ﺗﻼﻣﺬﺗــﻪ ُ
ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﻠ ــﻒ اﳊﻀ ــﺎري واﻟﺘﻘ ــﲏ واﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي ﻟ ــﺪى اﻟﻌ ــﺮب واﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،وﺿ ــﺮورة
ﺗﺴ ـﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﺎﻷﺧــﺬ ﻋــﻦ أوروﺑــﺎ ﰲ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴــﺎت ،ﻣﺜﻠﻤــﺎ ذﻫــﺐ إﻟﻴــﻪ
رﻓﻴﻖ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﻓﻤﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺎم 1907م -أي ﺑﻌـﺪ وﻓـﺎة ﺷـﻴﺨﻪ
ﻋﺒــﺪﻩ ﺑﺴــﻨﺘﲔ« :-ﻻ ﺗﻘــﻞ أﻳﻬــﺎ اﳌﺴــﻠﻢ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﳊﻜـﻢ )اﳌﻘﻴّـﺪ ﺑﺎﻟﺸــﻮرى( أﺻـ ٌـﻞ ﻣــﻦ
أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،وﳓﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺪﻧﺎﻩُ ﻣـﻦ اﻟﻜﺘـﺎب اﳌﺒُـﲔ وﻣـﻦ ﺳـﲑة اﳋﻠﻔـﺎء اﻟﺮاﺷـﺪﻳﻦ ،ﻻ
ﻣــﻦ ﻣﻌﺎﺷــﺮة اﻷوروﺑﻴــﲔ واﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎل اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻟــﻮﻻ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﲝــﺎل ﻫــﺆﻻء
اﻟﻨــﺎس ﳌـﺎ ﻓ ﱠﻜـﺮت أﻧــﺖ وأﻣﺜﺎﻟــﻚ أن ﻫــﺬا ﻣــﻦ اﻹﺳــﻼم» .وﻫﻜــﺬا ﻓــﺎﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼــﻮد ﻫﻨــﺎ
أن اﻹﻃـ ــﻼع ﻋﻠـ ــﻰ «اﳌﺪﻧﻴ ـ ـﺔ» اﻟﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ وأﺣﻮاﳍـ ــﺎ ﰲ اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳـ ــﻲ ،أﺣـ ــﺪث ﻟـ ــﺪى
اﳌﺴــﻠﻤﲔ وﻋﻴ ـﺎً ﺑﻀــﺮورة اﻹﺻــﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻋﻨــﺪﻫﻢ ،وﻟﻜــﻲ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﳑﻜﻨ ـﺎً ﻣــﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻨُﺨﺐ اﲡﻬﺖ إﱃ إﺛﺒﺎت أن «اﻟﺘﻤﺪن» اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫـﺬا ﳚ ُـﺪ ﻣﺜـﻴﻼً
اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺸـﻮرى( .ورﺷـﻴﺪ رﺿـﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻪ ﻟﺪى ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ) ُ
ﺻـﻞ
ﺗﺒﻠُ ُﻎ ﺑﻪ اﻟﺸـﺠﺎﻋﺔ -وﻫـﻮ اﻟﺸـﻴﺦ اﳌﻌ ﱠﻤـﻢ -ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗـﺖ اﳌﺒ ّﻜـﺮ ﻟﻠﻘـﻮل إﻧـﻪ إذا ﺗﻮ ﱠ
وﻋﻴُﻨ ــﺎ ﲟﺼ ــﺎﳊﻨﺎ إﱃ أن ﻫ ــﺬا اﻷﻣ ـ ُـﺮ أو ذاك واﳊﺎﺿ ــﺮ ﰲ «اﳌﺪﻧﻴـ ـﺔ اﻷوروﺑﻴ ــﺔ» ﺣﺴـ ـ ُﻦ
ْ
وﻣﻔﻴﺪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ دوﳕﺎ ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺘﺄﺻـﻴﻠﺔ ﺗﺄﺻـﻴﻼً ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن اﺣﺘﻴﺎﻟﻴـﺎً أو زاﺋﻔـﺎً
أو ﺳﺎذﺟﺎً .وﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ رﺷـﻴﺪ رﺿـﺎ ﰲ ﺷـﺄن اﻟـﻮﻋﻲ اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﺑﺎﳌﺼـﻠﺤﺔ ،ذﻫـﺐ إﻟﻴـﻪ
ﺗﻠﻤﻴــﺬ أﺧــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻼﻣــﺬة ﻋﺒــﺪﻩ ﻫــﻮ ﻗﺎﺳــﻢ أﻣــﲔ ،اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ ا ﻤــﻚ ﺑﺎﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ
اﻹﺳ ــﻼم ﰲ وﺟ ــﻪ ﺧﺼ ــﻮﻣﻪ ) (1894ﰒ ﺣ ـ ـﺎول ﺗﺄﺻ ــﻴﻞ ﺣﻘ ــﻮق اﳌ ـ ـﺮأة ﰲ اﻹﺳ ــﻼم
) ،(1899ﰒ إﻧــﻪ اﻧﺼــﺮف ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ  :ﲢﺮﻳــﺮ اﳌ ـﺮأة ) (1900إﱃ اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ ﳊﺮﻳﺎ ــﺎ
ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﳌﺼ ــﻠﺤﺔ واﻟﺘﻘ ــﺪم اﻹﻧﺴ ــﺎﱐ ،ﻟﻜ ــﻦ ﲟ ــﺎ ﻻ ﳜ ــﺎﻟﻒ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ ــﺎ وﻻ ﳜ ــﺎﻟﻒ
اﻟﺸــﺮع ،وﻇﻠــﺖ اﳌﺴــﺎﻟﺔ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ أو اﻟﺘﻤﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟــﻮﺗﲑة ﻟــﺪى ﺟﻴــﻞ اﻟﺘﻼﻣــﺬة ﰲ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﱰﺟﻢ أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ زﻏﻠـﻮل )ّ « : (1914 -1863ﺳـﺮ ﺗﻘـ ّﺪم اﻹﳒﻠﻴـﺰ
اﻟﺴﻜﺴ ــﻮن» وﻛﺘ ــﺐ ﻟ ــﻪ ﻣﻘﺪﻣـ ـﺔً ﺻ ــﺎﻓﻴﺔً ﰲ ﻗـ ـﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻘ ــﺪم وﺷ ــﺮوﻃﻪ ،وﻛ ــﺬا اﻷﻣ ــﺮ ﰲ
اﻟﻜﺘـﺎب اﻵﺧــﺮ «ﺳـﱡﺮ ﺗﻄــﻮر اﻷﻣـﻢ» وﻗــﺎم ﺑــﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻜـ ْـﻦ ﺑﺎﻟﺘـﺄﻟﻴﻒ وﻟــﻴﺲ ﺑﺎﻟﱰﲨــﺔ
ُﻛ ـ ٌﻞ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻲ ﻳﻮﺳــﻒ )رﺋــﻴﺲ ﲢﺮﻳــﺮ ﺟﺮﻳــﺪة اﳌﺆﻳﱠـﺪ( وﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر اﳌﻐــﺮﰊ وﻣﺼ ـﻄﻔﻰ
اﻟﻐﻼﻳﻨﻴ ــﻲ .ﻟﻜ ـ ْـﻦ ﻏﻠ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻠ ــﻲ ﻳﻮﺳ ــﻒ واﳌﻐ ــﺮﰊ واﻟﻐﻼﻳﻴ ــﲏ اﻟﻨ ــﺰوع اﳉ ــﺪاﱄ ﻣ ــﻦ
ﻣﻘﺎرﻧ ـ ـﺎً ﺑﺎﻟﺘﻤ ـ ـ ﱡﺪن اﻟﻐ ــﺮﰊ ،وﰲ اﻟﻮاﻗ ــﻊ ﻓ ــﺈن
ﺟﺪﻳ ــﺪ ،واﻟﺜﻨ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻤ ــﺪن اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ٍَ
ﻋﺸﺮﻳﻨﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺟـﺎءت ﺑﻨﺰﻋـﺎت ﲢـ ﱡﻮل ﺑﺎﲡـﺎﻩ اﻷﺻـﺎﻟﺔ واﻟﺸـﻜﻮك ﰲ ﺻـﻮاﺑﻴﺔ
«ﺗﻘﻠﻴﺪ» وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻐﺮﰊ.
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ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل :ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة
ﲰﱠـ ـ ـﻰ ﺟ ـ ــﻮرﺟﻲ زﻳ ـ ــﺪان ﻛﺘﺎﺑ ـ ــﻪ اﻟﺼ ـ ــﺎدر ﻋ ـ ــﺎم 1913م ذا اﺠﻤﻟﻠ ـ ــﺪﻳﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻤـ ـ ـ ﱡﺪن
ـﺎﰊ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺟـﺎوﻳﺶ وﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴـﲏ ،ﺣﻴـﺚ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺮ ﻣـﻊ ﻛﺘ َ
ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻤﺎ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﻟـﻴﺲ ﺑﺎﳊﻀـﺎرة وﻛـﺎن اﳌﻔﻬـﻮم ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
وﺗﻄﻮرﻳ ـﺔٌ،
ﺑــﲔ اﳌﺼــﻄﻠﺤﲔ أو اﳌُﻔــﺮدﻳﻦ أﻣ ـﺮﻳﻦ اﺛﻨــﲔ :إن اﻟﺘﻤــﺪن ﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺪرﺟﻴ ـﺔٌ ّ
وﲢﺘ ــﺎج إﱃ ﺷـ ــﺮوط وﻋﻮاﻣ ــﻞ وﻣﺸـ ــﺮوﻋﺎت ،وأن اﳊﻀ ــﺎرة إﳕـ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﻣﺼـ ــﻄﻠﺢ ﻣﻘﺎﺑـ ــﻞ
ﳝﻜﻦ اﺳـﺘﻌﻤﺎﳍُﺎ إﻻّ ﰲ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻣﺜـﻞ اﻟﻘـﻮل اﳊﻀـﺎرة
ﻟﻠﺒﺪاوة ،وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻼ ُ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ أو اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ أو اﳌﺼ ـﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ .ﻟﻜـ ّـﻦ ﺟــﻮرﺟﻲ زﻳــﺪان وﺟــﺎوﻳﺶ واﻟﻐﻼﻳﻴــﲏ
ﻇﻠ ـ ـﻮا ﻳﺴ ــﺘﻌﻤﻠﻮن ﻣﺼ ــﻄﻠﺢ اﳌﺪﻧﻴ ـ ـﺔ ،وﳜﻠﻄﻮﻧ ــﻪ أﺣﻴﺎﻧ ــﺎ ﺑﺎﳊﻀ ــﺎرة دوﳕ ــﺎ ﲤﻴﻴ ــﺰ دﻗﻴـ ــﻖ،
ـﻮل ﺗــﺪرﳚﻲ
واﳌﻼﺣــﻆ أﻧــﻪ ﰲ اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻨﺎت واﻟﺜﻼﺛﻴﻨــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ﺣـ َـﺪث ﲢـ ٌ
ﺑﺎﲡــﺎﻩ ﻣﺼــﻄﻠﺢ اﳊﻀــﺎرة ،ﲝﻴــﺚ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻌﻤﻞ ﻏــﲑُﻩ ﰲ اﳌﺴ ـﺄﻟﺔ ﻣﻨــﺬ أرﺑﻌﻴﻨــﺎت اﻟﻘــﺮن
اﳌﺎﺿﻲ .واﻟﺬي أراﻩ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳌﺪﻧﻴـﺔ اﻗـﱰن ﰲ اﻷذﻫـﺎن ﻟـﺪى اﻟﻨﻬﻀـﻮﻳﲔ ﺑﺎﳊﻀـﺎرة
اﻷوروﺑﻴــﺔ وﲟﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘـ ّﺪم اﻷوروﰊ وﻣﻈــﺎﻫﺮﻩ وﻇـﻮاﻫﺮﻩ وﺷــﺮوﻃﻪ ،ﻳﺮّﻛـﺰون ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﻄﻠﺢ
اﻟﺘﻤـ َـﺪ ُ◌ن ،أﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻨﺎت ،ﻓــﺈن اﻹﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟــﱵ ﻇﻬــﺮت ﻫــﻲ إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳــﺔ ،
ﻓﻘــﺪ ﺷــﺎﻋﺖ ﳐــﺎوف ﻃﺎﺋﻔﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺎﺋﺮ اﻟــﺪﻳﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،ووﺟــﻮد اﻷﻣــﺔ ،ﻓﺒــﺪأت
ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن ﻣﺘﺠﺎورﺗﺎن ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ  :اﳊﻤﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ «اﳊﻀـﺎرة» اﻷوروﺑﻴـﺔ ،وإﺷـﺎﻋﺔ ﳏﺎﺳـﻦ
ﺖ اﻻﻛﺘﻤﺎل واﻻﻛﺘﻔﺎء ،وﻋـﺪم اﳊﺎﺟـﺔ
«اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ» وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﳊﻀﺎرة َﻋﻨَ ْ
إﱃ اﻵﺧــﺮ ،ﰒ ﺗﻄــﻮر اﻷﻣــﺮ إﱃ ﻧﺒــﺬ اﻵﺧــﺮ ،واﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺬات اﳌﺘﻜﻮﻧـﺔ ﰲ اﳌﺎﺿــﻲ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺑﺪﻳــﺔ .وﻛــﺎن اﻟﺘﺤــﺪي اﻟﺜــﺎﱐ إﺛﺒــﺎت أن ﺗﻠــﻚ «اﳊﻀــﺎرة» اﳌﺎﺿــﻴﺔ إﳕــﺎ ﺗﺒﻘــﻰ
ـﺎن وﻣﻜـ ٍ
ﺻـﺎﳊﺔ ﻟﻜــﻞ زﻣـ ٍ
ـﺎن ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻳﻦ :أ ــﺎ اﺛﺒﺘــﺖ ﺻــﻼﺣﻴﺎ ﺎ ﰲ اﳌﺎﺿــﻲ اﻟﻌﺮﻳــﻖ ،وأن
ﺻــﻼﺣﻴﺘﻬﺎ اﳊﺎﺿــﺮة واﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳑﻜــﻦ إﺛﺒﺎ ــﺎ ﺑﻌــﺪة وﺳــﺎﺋﻞ ،ﺑﻌﻀ ـﻬﺎ ﺳــﻠﱯ وﺑﻌﻀــﻬﺎ
إﳚــﺎﰊ ،ﻓﺒﺎﻟﺴ ـ ْﻠﱯ ﻫﻨ ــﺎك إﺛﺒ ــﺎت ﻣﺜﺎﻟ ــﺐ اﳊﻀ ــﺎرة اﻷوروﺑﻴ ــﺔ )أو اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ( ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺬات
واﻟﻌــﺎﱂ وﺑﺎﻹﳚــﺎب ﺑﻌــﺮض اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ واﳋﺎﻟــﺪة ﰲ ﺣﻀــﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ذات
أﺻــﻞ ُﻣــﻮﺣﻰ ،وﻷ ّن اﻟــﻨُﻈْﻢ اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﳑﺘــﺎزة ،وﳝﻜــﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ اﳌﺴــﺘﺠ ّﺪ
وﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد.
ﻗ ــﺎم اﻷﻣ ــﲑ ﺷ ــﻜﻴﺐ إرﺳ ــﻼن ﰲ ﻋﺸ ــﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ ﺑﱰﲨ ــﺔ ﻛﺘ ــﺎب ﻟ ــﻮﺛﺮوب
ﺳ ـ ــﺘﻮدارد )ﻣﺆﻟﱠـ ـ ـﻒ ﻋ ـ ــﺎم 1910م( اﳌﺴﺘﺸ ـ ــﺮق اﻷﻣﲑﻛ ـ ــﻲ ،ﺑﻌﻨـ ـ ـﻮان :ﺣﺎﺿ ـ ــﺮ اﻟﻌ ـ ــﺎﱂ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وأﳘﻴــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ أﻧــﻪ
ﻳﺮﻛ ــﺰ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻈ ــﺎﻫﺮ اﺠﻤﻟ ــﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴ ــﺔ ﰲ دﻳ ــﺎر اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ وﺣﻀ ــﺎر ﻢ .وﻗ ــﺪ ﻛﺘ ــﺐ إرﺳ ــﻼن
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت وﺣﻮاﺷﻲ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ وﻧﻀﺎﻻ ﻢ
ﺿ ــﺪ اﻻﺳ ــﺘﻌﻤﺎر واﳍﻴﻤﻨ ــﺔ ،وﰲ ﻛ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺎ ﻳﺒﻌ ــﺚ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺜﻘ ــﺔ ﲟﺴ ــﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳ ــﻼم
واﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻗﺎم ﻋﺎدل زﻋﻴﱰ ﺑﱰﲨﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻏﻮﺳـﺘﺎف ﻟﻮﺑـﻮن
«ﺣﻀــﺎرة اﻟﻌــﺮب» .وﻣــﺎ ﻛ ـﺎن ﻫﻨــﺎك وﻗﺘﻬــﺎ ﲤﻴﻴــﺰ واﺿــﺢ ﺑــﲔ اﻟﻌﺮوﺑــﺔ واﻹﺳــﻼم ،ﻓﻔﻬــﻢ
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ﲏ :ﺣﻀ ــﺎرة اﻹﺳ ــﻼم ،وﰲ اﻟﻜﺘ ــﺎب ﺛﻨ ــﺎء واﺳ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ إﻧﺴ ــﺎﻧﻴﺔ
اﳌﻌـ ـ ﱠ
اﻟﻘ ـ ـﺮاء ﲨﻴﻌ ـ ـﺎً أن ْ
اﻹﺳ ــﻼم وﺣﻀ ــﺎرﺗﻪ ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺘﻮﺣﺶ اﻷوروﰊ واﻟﻐ ــﺮﰊ ﰲ اﻷزﻣﻨـ ـﺔ اﻟﻘﺪﳝ ــﺔ واﳊﺪﻳﺜ ــﺔ.
وﻛﺎن اﳌﺜﻘﻔﻮن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻟﻮﺑﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺒﻪ اﳌﱰﲨﺔ اﻷﺧـﺮى ﻗﺒـﻞ
اﳊ ــﺮب اﻷوﱃ وﰲ اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻨﻴﺎت ،وﻋﻠ ــﻰ اﳋﺼ ــﻮص ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ «ﺳ ـ ّـﺮ ﺗﻄ ــﻮر اﻷﻣ ــﻢ» اﻟ ــﺬي
ﺗﺮﲨﻪ أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ زﻏﻠﻮل ،وﻗﺪ ﻟﻔﺖ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷول ﻧﻈـﺮ اﻟﻘـﺮاء اﻟﻌـﺮب واﳌﺴـﻠﻤﲔ إﱃ
«اﻟﺜﻮاﺑﺖ» ﰲ اﳊﻀﺎرات ،ورأوا أن ﺣﻀـﺎر ﻢ ﺗﺘـﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟﺜﻮاﺑـﺖ اﻟـﱵ ﺗُـﻮﻓﱢﺮ ﳍـﺎ
اﳋﻠــﻮد .وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن ﻛﺘــﺎب «ﺣﻀــﺎرة اﻟﻌــﺮب» ﺟــﺎء ﰲ ﻧﻈــﺮﻫﻢ ﲟﺜﺎﺑــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﻢ ﲝﺴﺐ ﻟﻮﺑﻮن واﳌﺆﻟّﻔﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ اﻵﺧـﺮﻳﻦ اﻟـﺬﻳﻦ ﻇﻠـﺖ ﺗﺸـﻐﻠﻬﻢ
اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻫﺰﳝﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻷﳌـﺎن ﰲ اﻟﻌـﺎم 1870م ،ﰒ إﺣـﺎﻟﺘﻬﻢ
ﺑﺘﻘﺪم ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻟﲔ اﳊﻀﺎري واﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﱵ
أﺣﺪﺛﻬﺎ زوال اﳋﻼﻓﺔ ﻋﺎم 1924م ﰲ وﻋﻲ ذوي اﳌﻴـﻮل اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،وﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻏ ّـﲑ
وﻋﻴﻬﻢ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻤﻂ اﻟﻐـﺮﰊ إﱃ إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ اﳊﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﳍﻮﻳـﺔ ،ﻓـﺈن
اﳌ ــﺆرﺧﲔ ﻟﻠﺤﻴ ــﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ﻻﺣﻈـ ـﻮا أن ﻛﺘﺎﺑ ــﺎت اﳌﺜﻘﻔ ــﲔ اﳌﺼـ ـﺮﻳﲔ واﻟﺸـ ـﻮام
واﳌﻐﺎرﺑﺔ ﲢﻮﻟﺖ ﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨـﺎت اﻟﻘـﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ إﱄ أﺣﺎدﻳـﺚ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ،
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺜﻘﻔﻮن ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﻟﻌﻘﺎد وﺗﻮﻓﻴـﻖ اﳊﻜـﻴﻢ وأﲪـﺪ أﻣـﲔ
اﻟــﺬﻳﻦ أﻗﺒﻠـﻮا ﻋﻠــﻰ ﻛﺘﺎﺑــﺎت ﺗ ـﺮاﺟﻢ ورواﻳــﺎت وﻣﺴــﺮﺣﻴﺎت ﻋــﻦ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺪﳝﺔ وﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬـﺎ اﻟﻨـﱯ ﳏﻤـﺪ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ،وأﺑـﻮ ﺑﻜـﺮ ،وﻋﻤـﺮ ،ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻫﻢ
ﳕﺎذج أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﲡـﻪ أﲪـﺪ أﻣـﲔ ﻋﻠـﻰ اﳋﺼـﻮص إﱃ ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﺳﻠﺴـﻠﺘﺔ
اﻟﺸﻬﲑة :ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼم ،ﻓﻀﺤﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻈﻬﺮ اﻹﺳﻼم ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎً ﻋﻦ ﻫـﺆﻻء
ي ْﻣﻴ ـ ٍﻞ ﳌﺜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺎت وﲞﺎﺻــﺔ أ ــﻢ ﻣــﺎ ﻛــﺎﻧﻮا ﻣــﻦ أﻧﺼــﺎر اﳋﻼﻓــﺔ أو
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ أ ﱠ
دﻋﺎﻣﺘﻬـ ــﺎ ،وﻫﻜـ ــﺬا ﻓـ ــﺈن اﳌ ـ ـﺰاج اﳌﺘﻐـ ـ ﱢـﲑ ﻣـ ــﻦ «اﳌﺪﻧﻴ ـ ـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـ ــﺔ» إﱃ «اﳊﻀـ ــﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ» ﻣﺎ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻮﻋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﶈـﺎﻓﻆ أو اﻹﺻـﻼﺣﻲ ،ﺑـﻞ ﺻـﺎر
ﻣﺰاﺣﺎً ﻋﺎﻣﺎً وﺷﺎﻣﻼً .وﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺎﻟﺬات )ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻨﻴﺎت واﻷرﺑﻌﻴﻨـﺎت( ﺗـﻮاﱃ
ﻇﻬــﻮر ﺣﺮﻛــﺎت اﳍﻮﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﺸــﺒﺎب اﳌﺴــﻠﻤﲔ واﻹﺧـﻮان اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﲟﺼــﺮ -
ﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﳋﻼﻓﺔ ﻫﻨﺎك.
واﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳍﻨﺪ وﻫﻲ اﻟﱵ َﺧﻠَ َﻘ ْ
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ﻇﻬﺮت رﺳﺎﻟﺔ ﺷﻜﻴﺐ أرﺳﻼن اﻟﺼﻐﲑة « :ﳌﺎذا ﺗﺄ ﱠﺧﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن ،وﳌﺎذا ﺗﻘﺪم ﻏﲑﻫﻢ»
ﰲ ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺎر ﻋﺎم  1933ﰒ ﻃﺒﻌﺖ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﻣـﺮﺗﲔ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨـﺎت
واﻷرﺑﻌﻴﻨﺎت ،ورﻏﻢ أن ﺳـﺆال اﻟﺘﻘـﺪم ﺷـﻜﻞ ﻋﻨﻮاﻧـﺎً ﳍـﺎ ،ﻟﻜـﻦ اﳊﻀـﺎرة ﻋﻨـﺪﻩ – وﻟـﻴﺲ
اﻟﺪﻳﻦ وﺣﺪﻩ ،ﻓﻤﺸﺮوع اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻠﻨﻬﻮض واﻟﺘﻘﺪم ﻫﻮ اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﻪ،
اﳌﺪﻧﻴﺔ – ﺗﻌﲏ َ
وﻳﻌــﻮد اﳓﻄــﺎﻃﻬﻢ إﱃ ﺗــﺮﻛﻬﻢ اﻟـﺪﻳﻦ وﻗﻴﻤــﻪ وأﺧﻼﻗــﻪ ،وﺟــﺎء ﻛﺘــﺎب ﳏﻤــﺪ إﻗﺒــﺎل اﳌﻔﻜــﺮ
اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳍﻨﺪ ﻋﺎم 1935م ﺑﻌﻨﻮان «إﺣﻴﺎء اﻹﺳﻼم» ﻟﻴﺼﺐ ﰲ اﳌﻨﺤـﲎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ
َ
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ذاﺗــﻪ ،ﻓــﺈذا أراد اﳌﺴــﻠﻤﻮن أن ﻳﺘﻘــﺪﻣﻮا ﻓــﻼ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﻮدة إﱃ أﺻــﻮل دﻳــﻨﻬﻢ وﺷـﺮﻳﻌﺘﻬﻢ
ﺑﻄﺮاﺋﻖ وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻧﻔﺼﺎﱄ ،ﺞ اﳊﻀﺎرة اﳌﻜﺘﻤﻠﺔ واﳌﺴـﺘﻐﻨﻴﺔ واﳌﻨﻔﺼـﻠﺔ إﳕـﺎ ﻇﻬـﺮ أول
ﻣ ـ ــﺎ ﻇﻬ ـ ــﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﻟ ـ ــﺔ ﻷﰊ اﻷﻋﻠ ـ ــﻰ اﳌ ـ ــﻮدودي ) (1979اﳌﻔ ّﻜ ـ ـﺮ اﳍﻨ ـ ــﺪي ﰒ اﻟﻨﺎﺷ ـ ــﻂ
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺒﺎﻛﺴــﺘﺎن ،ﻋــﺎم 1941م وﲢﻤــﻞ اﳌﻘﺎﻟــﺔ ﻋﻨ ـﻮان  :ﳓــﻦ واﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ،
وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮى اﳋﻼص إﻻ ﰲ اﻟﺘﻨ ّﻜﺮ ﻟﻠﻐﺮب وﺣﻀﺎرﺗﻪ اﻟﱵ ﺗُﻌﺎﱐ ﻣﻦ داءَﻳﻦ :داء ﻧﻘـﺺ
اﻟْﻨﺴــﻞ ،وداء اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ،وإذا ﱂ ﺗﻜــﻦ ﺷ ـﻮاﻫﺪ ﻧﻘــﺺ اﻟْﻨﺴــﻞ ﻛﺜــﲑة آﻧــﺬاك ،ﻓــﺈن ﺷ ـﻮاﻫﺪ
ـﺐ ﺑــﲔ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﰲ
ﻣﺴــﺎوئ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﺎﺿــﺮة ﻟﻠﻌﻴــﺎن ﰲ اﻟﺼ ـﺮاع اﻟــﱵ ﺷـ ﱠ
اﳊ ـ ــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ) .(1945-1939وﻗ ـ ــﺪ ﺗﻄ ـ ــﻮرت ﻛﺘﺎﺑ ـ ــﺎت اﳌ ـ ــﻮدودي ﰲ
اﻷرﺑﻌﻴﻨــﺎت وﺣــﱴ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت ﺑﺎﲡــﺎﻩ إﻗﺎﻣــﺔ ﺣــﺰب «اﳉﻤﺎﻋــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ» اﻟــﺬي ﺻــﺎر
ﻫﺪﻓــﻪ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،اﻟــﱵ ُﲢ ﱢﻘـﻖ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺲ
واﻷﺻــﻮل اﳌﻮروﺛــﺔ ،وﻫــﻲ دوﻟـﺔٌ ﺗﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻐــﺮب ،وﺗُﻌﺎدﻳــﻪ «وﺗﺴــﺘﻌﻠﻲ» ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﲡــﺎﻩ
اﳋــﻼص ﻣــﻦ ﻣﺎدﻳﺘ ـﻪ واﺳــﺘﻌﻤﺎرﻩ ،وإﻗﺎﻣــﺔ «اﻟﺒــﺪﻳﻞ اﳊﻀــﺎري» ﻟﻠﺸــﻘﺎء اﳌﻌﺎﺻــﺮ اﻟــﺬي
ُ
ﻧﺸﺮﻩ اﻟﻐﺮب ﰲ ﺟﻨﺒﺎت اﻷرض.
أﻣﺎ زﻣﻴﻠﻪ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﳌﻮدودي ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮدد ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﻣﻨـﺬ أواﺧـﺮ اﻷرﺑﻌﻴﻨـﺎت ،وﻧﺸـﺮ
ﰲ ﻣﻄﻠــﻊ اﳋﻤﺴــﻴﻨﺎت ﻛﺘــﺎﺑﲔ اﺛﻨــﲔ ﻋــﻦ اﻟﺒــﺪﻳﻞ «اﳊﻀــﺎري» اﳌﺮﲡــﻲ  :ﻣــﺎذا ﺧﺴــﺮ
اﻟﻌ ــﺎﱂ ﺑﺎﳓﻄ ــﺎط اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ )1950م( ،و«اﻟﺼـ ـﺮاع ﺑ ــﲔ اﻟﻔﻜ ــﺮة ُاﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻜ ــﺮة
اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ» ) .(1952ﰲ اﻟﻜﺘــﺎب اﻷول اﺳــﺘﻌﺮض اﻟﻨــﺪوي أﺣ ـﻮال اﻟﻌــﺮب واﻟﻌــﺎﱂ ﻗﺒــﻞ
اﻟﺒﻌﺜﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ ،واﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﱵ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻋﺎ َﱂ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ – وﻛﻴﻒ
ﺳــﻌﻰ اﻟﻌــﺎﱂ ﺑﱰاﺟــﻊ اﻟــﺪور اﳊﻀــﺎري ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ،وﻇﻬــﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺧــﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ
ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺎدﻳ ــﺔ واﳌﻐﺎﻟﺒ ــﺔ ،أﻣ ــﺎ ﰲ اﻟﻜﺘ ــﺎب اﻟﺜ ــﺎﱐ ﻓﻘ ــﺪ اﺳ ــﺘﻌﺮض اﻟﻨ ــﺪوى اﻟﺼـ ـﺮاع ﺑ ــﲔ
اﻟﻔﻜ ـﺮﺗﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔُ واﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸــﺮ واﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ،وﻗــﺪ اﻧﺘﻬــﻰ إﱃ إن
اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻇﻬــﺮت وﺳــﻴﻄﺮت ؛ﻟﻜــﻦ اﻹﺳــﻼم ﱂ ﻳﻐﻠــﺐ ﻏﻠﺒــﺔ ﻗﺎﺻــﻤﺔ وإﳕــﺎ ﻻ ﺑــﺪ
ﻣــﻦ ــﻮض ﺟﺪﻳــﺪ ﻻ ﻳﻘــﻮدﻩ ﻏــﲑ اﻟﻌــﺮب اﻟــﺬﻳﻦ ﻗــﺎدوا اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻷوﱃ ،وﻗــﺪ
ﺑــﺪأ اﻷﻣــﺮ ﻟــﺪى اﻟﻌــﺮب ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﰲ ﻇﻬــﻮر اﳊﺮﻛــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷــﻄﺔ ،وﰲ ﻗﻴــﺎم اﻟﺜــﻮرة
اﳌﺼ ـﺮﻳﺔ )ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻗﺒــﻞ اﻻﺷــﺘﺒﺎك ﺑــﲔ ﲨــﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻــﺮ واﻷﺧ ـﻮان اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻋــﺎم
1954م(.
إن اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻵن أن ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﻮدودي واﻟﻨـﺪوي ،ﰲ اﻷرﺑﻌﻴﻨـﺎت واﳋﻤﺴـﻴﻨﺎت ،ﺻـﺎرت
ﻫـ ــﻲ اﻟﻐـ ــﺬاء اﻟﻔﻜـ ــﺮي ﻟﻠﺨﺼﻮﺻـ ــﻴﺔ واﳊﻀـ ــﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻠـ ــﺔ ،أواﻟﺒـ ــﺪﻳﻞ اﳊﻀـ ــﺎري ﻟـ ــﺪى
اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ اﻟﻌﺮب وﲞﺎﺻـﺔ اﻹﺧـﻮان اﳌﺴـﻠﻤﻮن ،وﻣـﻦ اﻟﻼﻓـﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒـﺎﻩ أن ﺳـﻴﺪ ﻗﻄـﺐ
) (1966ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻨـﺪوي اﻷول .ﰒ إﻧـﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗـﻪ ﻋـﻦ
ﺧﺼﻮﺻــﻴﺔ اﻹﺳــﻼم وﺗﺼــﻮراﺗﻪ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ ،أﻓــﺎد أﻛﺜــﺮ ﻣــﺎ أﻓــﺎد ﻣــﻦ ﻛﺘﺎﺑــﺎت اﳌــﻮدودي
واﻟﻨ ــﺪوي -ﻛﻤ ــﺎ ﺗ ــﺪل ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻣﻘﺎرﻧ ــﺎت اﻟﻨﺼ ــﻮص – ﰒ إﻧ ــﻪ ﰲ أﻃﺮوﺣﺘ ــﻪ ﺑﺸ ــﺄن
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«اﳊﺎﻛﻤﻴـ ـ ــﺔ اﻹﳍﻴـ ـ ــﺔ» أﻓـ ـ ــﺎد إﻓـ ـ ــﺎد ًة ﻣﺒﺎﺷـ ـ ــﺮة ﻣـ ـ ــﻦ رﺳـ ـ ــﺎﻟﺔ اﳌـ ـ ــﻮدودي اﳌﻌﺮوﻓـ ـ ــﺔ ﺑﺎﺳـ ـ ــﻢ
«اﳌﺼ ـ ـ ـ ــﻄﺤﺎت اﻷرﺑﻌ ـ ـ ـ ــﺔ» واﻟ ـ ـ ـ ــﱵ ﺻ ـ ـ ـ ــﺪرت ﰲ اﻟﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـ ـ ــﺎم 1951م.
واﳌﺼ ـ ــﻄﻠﺤﺎت اﻷرﺑﻌ ـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــﺪ اﳌ ـ ــﻮدودي ﻫ ـ ــﻲ :اﻹﻟـ ـ ـﻪ ،واﻟ ـ ــﺮب ،واﻟﻌﺒ ـ ــﺎدة ،واﻟ ـ ــﺪﻳﻦ.
وﺑﺎﺳــﺘﻌﺮاض رﺳــﺎﺋﻞ وﻛﺘﺎﺑــﺎت ﺳــﻴﺪ ﻗﻄــﺐ ﰲ اﳋﻤﺴــﻴﻨﺎت واﻟﺴــﺘﻴﻨﺎت ﺑﺸــﺄن اﳊﻀــﺎرة
وﺑﺸﺄن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﺒـﲔ ﻟﻨـﺎ ﻛﻴـﻒ اﻛﺘﻤـﻞ ﻇﻬـﻮر ﻓﻜـﺮة اﳊﻀـﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ
واﳌﺘﻜﺎﻣﻠ ـ ــﺔ  :اﻹﺳـ ـ ــﻼم واﻟﺴـ ـ ــﻼم اﻟﻌ ـ ــﺎﳌﻲ ) ،(1951وﻣﻌﺮﻛـ ـ ــﺔ اﻹﺳـ ـ ــﻼم واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ
) ،(1952واﻹﺳ ـ ـ ـ ــﻼم وﻣﺸ ـ ـ ـ ــﻜﻼت اﳊﻀ ـ ـ ـ ــﺎرة ) ،(1953وﺧﺼ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺺ اﻟﺘﺼ ـ ـ ـ ــﻮر
اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗ ـ ــﻪ ) (1962وﻣﻌ ـ ــﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳ ـ ــﻖ ) .(1964ﻓﺎﻟ ـ ــﺪاءُ اﻟﻌﻴ ـ ــﺎءُ ﰲ
اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻫــﻮ ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻗﻀــﺔ اﻟــﺪﻳﻦ أو ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺪة ﻻدﻳﻨﻴــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻋﻤــﺎد
اﳊﻀﺎرة ﻛﻠﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم إﳕـﺎ ﻫـﻮ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﻗﻴﻤـﻪ اﳊﺎﻓﻈـﺔ ﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴـﺎن،
واﳌﻮازﻧــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺮوﺣــﻲ واﳌــﺎدي .ﻓﻴــﻪ واﺳــﺘﻌﺎدةُ اﻟﺰﻣــﺎم ﻟﺼــﺎﱀ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻹﺳــﻼم وﺷ ـﺮﻳﻌﺘﻪ،
ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺧﺮاج اﻟﻐﺮب ﻣﻦ دﻳﺎرﻧﺎ وﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻄﺒـﻖ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ
ﻓﺘﺤﻔﻆ اﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻟﺘﺰام ،وﺗﻨﺸﺮ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂَ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
أ ﱠدى وﺻــﻮل اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﳊﻀــﺎرﻳﺔ ﻟــﺪى اﻹﺳــﻼﻣﻴﲔ إﱃ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺻــﺎرت ﻫــﻲ ﺟــﻮﻫﺮ
اﳌﺸﺮوع اﳉﺪﻳﺪ ،إﱃ ﺗﻀﺎؤل اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ اﳊﻀﺎرة.
ﻓﻔــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻟــﺬي ﺻــﺪر ﻓﻴــﻪ ﻛﺘــﺎب :ﻣﻌــﺎﱂ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ ) (1964ﻟﺴــﻴﺪ ﻗﻄــﺐ ،ﺻــﺪر
ﻛﺘ ــﺎب ﳏﻤ ــﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﺣﺴ ــﲔ :اﻹﺳ ــﻼم واﳊﻀ ــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴ ــﺔ )وﻫ ــﻮ اﺳﺘﻨﺴ ــﺎخ ﳌﻘ ــﺎﻻت
اﳌﻮدودي ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﲢﺖ اﺳﻢ :ﳓﻦ واﳊﻀـﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ( ،ﻛﻤـﺎ ﺻـﺪر ﰲ ﻋـﺎم 1965م
ﻛﺘـ ــﺎب ﳏﻤ ـ ــﺪ ﻗﻄـ ــﺐ :ﺟﺎﻫﻠﻴ ـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﺮن اﻟﻌﺸ ـ ـﺮﻳﻦ ،وﻛﺘـ ــﺎب أﻧ ـ ــﻮر اﳉﻨـ ــﺪي :اﻹﺳ ـ ــﻼم
واﳊﻀ ـ ــﺎرة .أﻣ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓﻘ ـ ــﺪ اﻧﺼ ـ ــﺒﺖ اﳌﺆﻟﻔ ـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ إﻳﻀ ـ ــﺎح ﺗﻔﺎﺻ ـ ــﻴﻞ اﳊ ـ ــﻞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أي ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﰲ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ ،وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ،ﻓــﺈ ّن ﻣﺆﻟ ﱠﻔـﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﲔ ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ
اﳊﻀــﺎرﻳﺔ ،ﻛﺎﻧــﺖ ردود ﻓﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ أﻃﺮوﺣــﺔ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘــﻮن ﺑﺸــﺄن ﺻ ـﺮاع اﳊﻀــﺎرات ،وﻫــﻲ
ﻣﺆﻟﻔﺎت ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮدودي واﻟﻨﺪوي ،ﻓﺘﻘﺮأ وﻗﺎﺋﻊ ﻋﺪاوات اﻟﻐﺮب ﺿـﺪ اﻹﺳـﻼم
واﳌﺴــﻠﻤﲔ ،وﺗﺴﺘﺸــﺮف اﳊــﻞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟــﺬي آن أواﻧــﻪ ،وﻻ ﳝﻨــﻊ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴــﻪ ﻏــﲑ
ﻓﺸﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وﺗﺂﻣﺮ اﻟﻐﺮب
***
ـﺪﻳﺚ ﰲ اﳊﻀ ــﺎرة وﻗﻀ ــﺎﻳﺎﻫﺎ وﻣﺸ ــﻜﻼ ﺎ ﻟ ــﺪى اﻟﻌ ــﺮب ﺑﺘﻮﻗﱡـ ـﻒ
 ...وﻣ ــﺎ ﺗﻮﻗ ــﻒ اﳊ ـ ُ
اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ زرﻳﻖ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﳊﻀـﺎرة
ﻗﻴﺎﻣـﺎً واﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎً ﰲ اﻟﺴــﺘﻴﻨﻴﺎت ،وﻛﺎﻧــﺖ أﻓﻜــﺎرﻩ ﻛﻠﱡﻬــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺗﻄــﻮﻳﺮاً وﻋﻤـﻼً ﻋﻠــﻰ أﻃﺮوﺣـﺔ
أرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﻳﻨﱯ ﰲ اﻟﺘﺤﺪي واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ .ﻛﻤـﺎ أن ﺣﺴـﲔ ﻣـﺆﻧﺲ ،أﺻـﺪر ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨـﺎت
ﻛﺘﺎﺑﺎً أﻛﺎدﳝﻴﺎً وﻧﻈﺮﻳﺎً ﻋﻦ اﳊﻀﺎرات وﺗﻄﻮرﻫـﺎ ،وﻟﻜـﻦ ﻳﺒﻘـﻰ ﻫﻨـﺎك اﺳـﺘﺜﻨﺎءان ﺗﻐﻴﲑﻳـﺎن
ﰲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل ،أوﳍﻤــﺎ ﳌﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ ﻧــﱯ اﻟــﺬي ﻛــﺎن إﺳــﻼﻣﻴﺎً ﻣﺴــﺘﻘﻼً ،وﺛﺎﻧﻴـﺎً ﻷﻧــﻮر ﻋﺒــﺪ
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اﳌﻠــﻚ وﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻣﻔ ّﻜ ـﺮي اﻟﻌﺎﳌﺜﺎﻟﺜﻴــﺔ واﻟــﻨﻬﺞ اﻟﻴﺴــﺎري اﻟﺼــﻴﲏ .وﻣﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ ﻧــﱯ اﻟــﺬي
ﺻـ ــﺪرت أﻛﺜـ ــﺮ ﻛﺘﺒـ ــﻪ ﰲ اﳊﻀـ ــﺎرة واﳌﺴـ ــﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـ ــﺔ ﰲ ﺣﻘﺒـ ــﺔ اﻹﺣﻴﺎﺋﻴـ ــﺔ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺼــﺎﻋﺪﻩ ﰲ اﳋﻤﺴــﻴﻨﺎت واﻟﺴــﺘﻴﻨﺎت؛ ﻣــﺎ اﻧﻀــﻢ إﱃ ﺗﻴــﺎر ﻟ ْﻌـﻦ اﻟﻐــﺮب واﳊﺎﻛﻤﻴــﺔ ،ﺑــﻞ
درس اﻷﻣــﺮ ﲟﻨﻬﺠﻴـ ٍ
ـﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴـ ٍـﺔ وأﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ وﻧﻔﺴــﻴﺔ ،وﻇــﻞ ﻋﻠــﻰ رأي اﻟﻨﻬﻀــﻮﻳﲔ ﰲ
ﻣﻌﺎرﺿ ــﺔ اﳋﺼﻮﺻ ــﻴﺔ ،وﰲ ﺿ ــﺮورة اﻟﺸـ ـﺮاﻛﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﻌ ــﺎﱂ ﰲ ﺣ ــﲔ رأى أﻧ ــﻮر ﻋﺒ ــﺪاﳌﻠﻚ
ﺣﺘﻤﻴــﺔ ﻗﻴــﺎم ﲢــﺎﻟﻒ ﻋﺎﳌﺜــﺎﻟﺜﻲ ﰲ وﺟــﻪ اﻟﻐــﺮب اﻟﺮأﲰــﺎﱄ ،اﻷﻃ ـﺮاف اﻷﺳــﻴﻮﻳﺔ )اﻟﺼــﲔ
ﻣﻌﻘﻮل ِﺿ ْﻤﻨﻪ.
واﳍﻨﺪ( ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﺪةُ ﻓﻴﻪ ،وﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﲝﻜﻢ ﺗﻀﺮرﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻣﻮﻗﻊ ٌ
ﺑــﺪأ اﳊــﺪﻳﺚ ﻟــﺪى اﻟﻌــﺮب واﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ «اﳌﺪﻧﻴ ـﺔ» إذن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﺻــﻨﺎﻋﺔً ً◌ أوروﺑﻴ ـﺔً
ـﺪث ُ◌ اﻟﺘﻘ ــﺪم ،وﻗ ــﺪ اﺧﺘﻠﻔ ـ ـﻮا ﰲ
وﻏﺮﺑﻴ ــﺔ ،وأن ﳍ ــﺎ ﺷ ــﺮوﻃﺎَ ﺣﺘﻤﻴ ـ ـﺔً ً◌ إذا ﺗ ـ ـﻮاﻓﺮت ،ﳛ ـ ُ
ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﺷﺮوط اﳌﺪﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب ﻓﻴﻬـﺎ أو ﻋﻠـﻰ
اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣـﻦ إﳚﺎﺑﻴـﺎت اﳌﺪﻧﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴـﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ،ﰒ ﺣـﺪث اﻟﺘﺤـﻮل
ﰲ اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻨﺎت واﻟﺜﻼﺛﻴﻨ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ ﺑﺎﲡ ــﺎﻩ إﺣ ــﻼل إﺷ ــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳍﻮﻳ ــﺔ ﳏ ــﻞ
إﺷ ــﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘـ ــﺪم ،وﻣ ــﻊ ﻫ ــﺬا اﻟﺘﺤـ ــﻮل ﺻ ــﺎر اﳊ ــﺪﻳﺚ ﻋ ــﻦ «اﳊﻀ ــﺎرة» وﻟ ــﻴﺲ ﻋ ــﻦ
ـﺎدﻩُ اﻟـ ــﺪﻳﻦ
ﺼ ـ ـ َﻤ ٌ
ﺖ ﻋﻤ ـ ـ ُ
ـﻮﻳﻦ ُﻣ ْ
«اﳌﺪﻧﻴ ـ ـﺔ» ،واﳊﻀـ ــﺎرة ﰲ ﻧﻈـ ــﺮ اﻹﺳـ ــﻼﻣﻴﲔ اﳉـ ــﺪد ﺗﻜـ ـ ٌ
اﳌــﻮﺣﻰ ،وﻟﻴﺴــﺖ ﺻــﻨﺎﻋﺔ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒــﲎ ﻣــﺪﻣﺎﻛﺎً ﻣــﺪﻣﺎﻛﺎً ،وﻷ ﱠن اﻷﻣــﺮ ﻛــﺬﻟﻚ ﻓــﻼ ﻋﻠﱠـﺔ
ﻹزاﺣــﺔ اﻹﺳــﻼم وﺣﻀــﺎرﺗﻪ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻴﺎدة ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ وﰲ ﺣﻴــﺎة اﳌﺴــﻠﻤﲔ إﻻّ اﻻﺳــﺘﻴﻼء
اﻟﻐــﺮﰊ .وﻟــﺬا ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻀــﺎل اﳌــﺰدوج ﻹﺧ ـﺮاج اﻟﻐــﺮب وﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ ﻣــﻦ دﻳــﺎر اﳌﺴــﻠﻤﲔ،
وﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﻴــﺪ اﻹﺳــﻼم وﺷـﺮﻳﻌﺘﻪ وﺣﻀــﺎرﺗﻪ إﱃ ﺣﻴــﺎة اﳌﺴــﻠﻤﲔ،
وﻣﻨــﺬ ﺻــﺎرت «اﳊﺎﻛﻤﻴــﺔ اﻹﳍﻴــﺔ» أو اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻄﺒــﻖ اﻟﺸ ـﺮﻳﻌﺔ ،ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻨﻘــﺎش،
اﻧﺘﻬــﻰ أﻛﺜــﺮ اﳊــﺪﻳﺚ ﻟــﺪى اﻹﺳــﻼﻣﻴﲔ ﻋــﻦ اﳊﻀــﺎرة ﺷــﺮوﻃﺎً وﻗﻴﺎﻣـﺎً ،ﻛﻤــﺎ اﻧﺘﻬــﻰ ﻣــﻦ
ﻗﺒﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
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اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ


ﺣﺎﰎ اﻟﻄﺤﺎوي
ﺣﻴﺜﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻹﻧﺴــﺎن وﺟــﺪت ﻓﻨﻮﻧــﻪ؛ وﳍــﺬا ﻳﻌــﺪ اﻟﻔــﻦ أﺣــﺪ ﲡﻠﻴ ـﺎت اﳊﻀــﺎرات اﳌﻮﻏﻠــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺪم,
وﻗ ــﺪ ﲤﻴ ــﺰت ﺑﺸ ــﻜﻞ ﺧ ــﺎص ﺣﻀ ــﺎرات ﻣﺼ ــﺮ ,واﻟﺸ ــﺮق اﻷدﱏ ,وﺑ ــﻼد اﻟﻴﻮﻧ ــﺎن ﺑﻔﻨﻮ ــﺎ اﻟ ــﱵ ﻣ ــﺎزال
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداً ﻳﺘﺤﺪى ﻋﻮادي اﻟﺰﻣﻦ.
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻧﺘﻘﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ دﻳﺎﻧﺎﺗـﻪ اﻟﺒﺪاﺋﻴـﺔ اﻟﻘﺪﳝـﺔ إﱃ دﻳﺎﻧـﺎت ﲰﺎوﻳـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﱂ ﻳﻀـﻌﻒ ﻣـﻦ
ﳘﺘﻪ ﲡﺎﻩ إﺑﺪاع ﻓﻨﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ,ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳊﻴﺎﺗﻴﺔ.
وﻋﻨــﺪﻣﺎ أﺧــﺬت اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺸــﺎر ﰲ أﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺮون اﳌﻴﻼدﻳــﺔ
اﻷوﱃ -وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺎﻹﻣﱪاﻃﻮر ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ اﻟﻌﻈﻴﻢ إﱃ ﺿﺮورة اﻻﻋﱰاف ﺎ دﻳﻨﺎً رﲰﻴﺎً ﰲ
اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌــﻴﻼدي -ﻓﺈ ــﺎ ﱂ ﺗﻮاﺟــﻪ ﻓﻘــﻂ دﻳﺎﻧــﺎت ﲰﺎوﻳــﻪ ووﺛﻨﻴــﺔ ﻗﺪﳝــﺔ ,اﻋﺘﻨﻘﻬــﺎ أﻓ ـﺮاد اﻟﺸــﻌﺐ
اﻟﺮوﻣﺎﱐ واﻟﺸﻌﻮب اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ ,ﺑﻞ واﺟﻬـﺖ أﻳﻀـﺎً ﲡﻠﻴـﺎت ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﻔﻨﻴـﺔ ,وﻳﻜﻔـﻲ
أن ﻧﺬﻛﺮ أن اﻟﺮوﻣﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ورﺛﻮا اﳊﻀﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
وﻫﻜــﺬا ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة أن ﺗﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ذﻟــﻚ اﻹرث اﻟﻔــﲏ اﻟﻌﻈــﻴﻢ ,ﺳـﻮاء ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ
اﻷﻃ ــﺮ واﻟﺘﻨﻈ ــﲑ ,أو ﻣ ــﻦ ﻧﺎﺣﻴ ــﺔ وﺟ ــﻮدﻩ اﳌ ــﺎدي اﻟ ــﺬي ﻳﻌ ـﺪ ﰲ ﻛﺎﻓ ــﺔ أﺣﻮاﻟ ــﻪ ﺧ ــﲑ ﲡ ــﻞ ﻹﺑ ــﺪاﻋﺎت
اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﻟﻮﺛﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﲣﺬت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺮة ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻔﻦ وﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﱵ ﳝﺜﻠﻬـﺎ,
ﻏــﲑ أ ــﺎ ﻃﻮﻋــﺖ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻟﻼﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟــﺮﻓﺾ واﻟﻨﻘــﺪ ﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔــﻦ واﳉﻤــﺎل
آﻧــﺬاك ,إﱃ ﻓــﻦ ﺟﺪﻳــﺪ اﻋﺘــﱪ إﻓـﺮازاً ﻟﻠﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة وﲡﻠﻴﺎ ــﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﳌﺒــﺎدئ اﳉﻤﺎﻟﻴــﺔ
اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ دﻳﻦ ﲰﺎوي ﻳﺮﻓﺾ اﻵﳍﺔ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ وﳛﺎر ﺎ.
وﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل :إن ﺧﻄــﻰ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﻗــﺪ ﺗﻌﺜــﺮت ﳍــﺬا اﻟﺴــﺒﺐ ﰲ اﻟﻘــﺮون اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻷوﱃ ,ﻏــﲑ
أ ــﺎ -وﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮن اﳋــﺎﻣﺲ اﳌــﻴﻼدي ,وﻋــﱪ رﻋﺎﻳــﺔ وﺣﻀــﺎﻧﺔ إﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ ﺑﻴﺰﻧﻄﻴــﺔ -ﲤﻜﻨــﺖ ﻣــﻦ
 باحث وأكاديمي من مصر .
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ﲡﺎوز ذﻟـﻚ؛ ﻟﺘﺸـﻜﻞ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻓﻨـﺎً ﺧﺎﺻـﺎً ـﺎ ,ﻻﻣـﺲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻨﻀـﺞ ﺣـﲔ ﺑـﺪأت ﺗﺘﻀـﺢ ﻗﺴـﻤﺎت
اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳉﺪﻳﺪ.
ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌ ــﻲ أن ﺗﺴ ــﻬﻢ ﺷ ــﻌﻮب ﻣﺼ ــﺮ واﻟﺸ ــﺮق اﻷدﱏ وﺑ ــﻼد اﻟﻴﻮﻧ ــﺎن ﰲ ﺑ ـﻮاﻛﲑ ﻫ ــﺬا اﻟﻔ ــﻦ
اﳌﺴﻴﺤﻲ ,ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑات اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺪارﻳﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴـﺔ ,وﻛـﺬا ﻣـﺎ ﻋـﺮف
ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻮرﺗﺮﻳﻬﺎت اﻟﻔﻴﻮم اﻟﱵ ﺗﺼﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﻴﺤﻲ ذا اﻟﻌﻴـﻮن اﻟﻮاﺳـﻌﺔ ﰲ اﳌﻮاﺟﻬـﺔ ,وﻟـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ
ﺷﻜﻞ اﻟﱪوﻓﻴﻞ اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺒﺎب واﻟﻌﻘـﺪ داﺋـﺮة اﻟﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ وﲡﻠﻴﺎﺗـﻪ ﰲ
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺎت.
ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺤﺔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ -وﺑﺪﻓﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻈـﺎﻫﺮة اﻟﺮﻫﺒﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻨﺎﻣـﺖ ﰲ ﻣﺼـﺮ واﻟﺸـﺎم
اﻟﻘـﺪﱘ ,ﻗــﺪ ﲡﻨﺒـﺖ ﺗﻘــﺪﻳﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻛﻤــﺎ اﻟﻔﻨـﻮن اﻟﻮﺛﻨﻴــﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ .ﺑــﻞ دﻓﻌـﺖ إﱃ اﻟﺘﺴــﺎﻣﻲ ﺑﺎﳊﻘــﺎﺋﻖ
اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻦ .وﰎ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﱃ اﳉﺴﺪ اﳌﺎدي ﺑﻮﺻﻔﻪ أداة ﻟﻠﺸـﺮ ,ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰎ
ﺗﺒﺠﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻟﺮوح ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أداة اﳋﻼص.
ﻟﻘــﺪ وﺟــﺪت اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺒــﺎﻛﺮة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌــﻴﻼدي ﻋﻨــﺪ ﻣﻔــﱰق ﻃــﺮق :أوﳍــﺎ:
ﻫﻮ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻦ ,وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳـﺘﺒﻌﺪت اﳌﻀـﻲ ﻓﻴـﻪ ,واﻟﺜـﺎﱐ :ﻫـﻮ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻣـﻞء
اﻟﻔ ـﺮاغ اﻟــﺬي أﺣﺪﺛــﻪ ا ﻴــﺎر ﺣﻀــﺎرة وﺛﻨﻴــﺔ .ﻓﺎﺧﺘــﺎرت اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺜــﺎﱐ ,وﺳــﺎرﻋﺖ إﱃ اﺣــﺘﻼل ﺗﻠــﻚ
اﳌﻜﺎﻧــﺔ وﻓــﺮض ﳏــﺪدا ﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــﺪرات اﻟﻔــﻦ اﳉﺪﻳــﺪ ,ﻋــﱪ إﳚــﺎد ﳏــﺎوﻻت ﺗﻮﻓﻴﻘﻴــﺔ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ اﻟﻔــﻦ
اﻟــﻮﺛﲏ ﺑــﺄن أﺿــﻔﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺴــﺤﺔ ﻣﺴــﻴﺤﻴﺔ ارﺗﻜــﺰت ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺰﻋــﺔ اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟــﱵ وﺟﻬــﺖ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳓﻮ اﳉﻤﺎل اﻟﺮوﺣﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﳉﺴﺪي.
وﻫﻜــﺬا ﻛــﺎن ﻻﺑــﺪ ﻟﻠﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ أن ﳛﻴــﺪ ﻋــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺘﺤــﺮر ﰲ اﻟﻔــﻦ اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ اﻟــﻮﺛﲏ ,دون أن
ﻳﺘﺨﻠــﻰ ﻋﻨــﻪ ﲤﺎﻣ ـﺎً ,إذ اﻧﻌﻄــﻒ ﻟﻸﺧــﺬ ﻣــﻦ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻔــﻦ اﻷﻓﻼﻃــﻮﱐ اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ ,ﺣﻴــﺚ اﻟﺴــﻤﻮ ﺑــﺎﻟﺮوح
واﻟﻌﻘﻞ.
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل :إن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﻟﺮب ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺒﺎﻛﺮ ,اﻟﺬي
وﻟﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﻔﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ .وﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻷوﱃ ﳍﺬا اﻟﻔﻦ ﻛﺎﻧـﺖ دﻳﻨﻴـﺔ
ﲝﺘ ــﺔ ﻋ ــﱪ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺼ ــﻮر واﻟﺘﻤﺎﺛﻴ ــﻞ اﻟﻘﻠﻴﻠ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﲢ ــﺪث ﻋﻨﻬ ــﺎ ﻣ ــﺆرخ اﻟﻜﻨﻴﺴ ــﺔ اﻷوﱃ ﻳﻮﺳ ــﺎﺑﻴﻮس
اﻟﻘﻴﺴــﺎري ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌــﻴﻼدي ,اﻟــﺬي ﲢــﺪث ﻋــﻦ اﻧﻄﺒــﺎع ﺻــﻮرة اﳌﺴ ـﻴﺢ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﺪﻳﻞ ,وﻋــﻦ
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أﲜــﺎروس ﻣﻠــﻚ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺮﻫــﺎ .ﻓــﺬﻛﺮ أن اﻷﺧــﲑ ﻃﻠــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻴﺢ أن ﻳﺸــﻔﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﺮﺿــﻪ اﻟــﺬي ﻻ
ﺷﻔﺎء ﻟﻪ ,ﻓﺄرﺳﻞ ﻟﻪ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻨﺪﻳﻠﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻣﺴﺢ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻪ ﻓﻄﺒﻌـﺖ ﺻـﻮرﺗﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻗـﺎم ﻣﻠـﻚ
اﻟﺮﻫﺎ ﲟﺴﺢ وﺟﻬﻪ ﲟﻨﺪﻳﻞ اﳌﺴﻴﺢ ,ﻓﱪئ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﰲ اﳊﺎل.
وﰲ إﺷﺎرة أﺧﺮى ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻫﺎﻣـﺔ ﻳﺸـﲑ ﻳﻮﺳـﺎﺑﻴﻮس اﻟﻘﻴﺴـﺎري أﻳﻀـﺎ إﱃ أﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺻـﻮراً
ﻋﺪﻳ ــﺪة ﻣﺮﺳ ــﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴ ــﻴﺢ واﳊ ـﻮارﻳ ْﲔ :ﺑﻄ ــﺮس وﺑ ـﻮﻟﺲ ,ﺑــﻞ إﻧ ــﻪ وﺻ ــﻒ أﻳﻀ ـﺎً وﺟ ــﻮد ﲤﺜ ــﺎل اﻟﺴ ــﻴﺪ
اﳌﺴﻴﺢ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ :ﻗﻴﺴﺎرﻳﻪ ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻳﻮﺳـﺎﺑﻴﻮس أﻳﻀـﺎً إﱃ اﳌـﺮأة اﻟـﱵ ﱂ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻧﺰﻳـﻒ اﻟـﺪم ﻣﻨﻬـﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﺑﺎﺑﻨـﺎس ,واﻟـﱵ ﻗـﺎم
اﳌﺴ ــﻴﺢ ﺑﺸ ــﻔﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺄﻗﺎﻣ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺠ ــﺮ ﻣﺮﺗﻔ ــﻊ أﻣ ــﺎم ﻣﻨﺰﳍ ــﺎ ﲤﺜ ــﺎﻻً ﳓﺎﺳ ــﻴﺎً ﻻﻣـ ـﺮأة ﺟﺎﺛﻴ ــﺔ ,وﻳ ــﺪاﻫﺎ
ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﺎن ،ﻛﺄ ﺎ ﺗﺼﻠﻲ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻬﻨﺪم ﰲ ﻋﺒﺎءة أﻧﻴﻘﺔ ,ﳝﺪ ﻳﺪﻩ ﳓﻮ اﳌـﺮأة .وﻋﻨـﺪ ﻗﺪﻣﻴـﻪ ﻳﻨﻤـﻮ ﻧﺒـﺎت
ﻋﺸــﱯ .ﰲ إﺷــﺎرة إﱃ اﳌﺴــﻴﺢ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑﺸــﻔﺎء ﺗﻠــﻚ اﻟﺴــﻴﺪة ,ﺑــﻞ إن ﻳﻮﺳــﺎﺑﻴﻮس ذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺜﺎل ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم ﰲ ﺑﺎﻧﻴﺎس.
وإذا ﻣــﺎ ﺣﺎوﻟﻨــﺎ اﻟﻌــﻮدة إﱃ أﺻ ـﻞ اﻟﺼــﻮرة ﰲ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ,ﻓ ـﻼ ﳝﻜﻨﻨــﺎ إﻏﻔــﺎل اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ.
وﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن اﳊ ـﻮاري ﻟﻮﻗــﺎ ﻃﺒﻴﺒ ـﺎً ورﺳــﺎﻣﺎً ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ,ﻳﻘــﻮم ﺑﺮﺳــﻢ ﺟﺴــﺪ اﻹﻧﺴــﺎن
وﻋﻈﺎﻣﻪ ,رﲟﺎ ﻷﻫﺪاف ﺗﺸﺮﳛﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل.
ﻏـﲑ أن ﻟﻮﻗــﺎ ﻗــﺎم ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺑﺮﺳـﻢ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻮر ﻟﻠﺴــﻴﺪة اﻟﻌـﺬراء ،وأﺧــﺮى ﻟﻠﻜــﺄس اﻟــﺬي اﲣــﺬﻩ
اﳌﺴـﻴﺢ ﰲ اﻟﻌﺸـﺎء اﻷﺧـﲑ ،ﳛﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪارﻩ ﺻـﻮرة اﳌﺴـﻴﺢ واﳊـﻮارﻳﲔ .ﺑـﻞ إﻧـﻪ ﺗﻮﺟـﺪ ﺻـﻮرة ﻋﻠـﻰ
ﺟــﺪران دﻳــﺮ اﻟﺴ ـﺮﻳﺎﱐ ﰲ ﻣﺼــﺮ ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳌــﻴﻼدي ﲤﺜــﻞ اﻟﺴــﻴﺪة ﻣــﺮﱘ اﻟﻌــﺬراء ﲢﻤــﻞ اﻟﺴــﻴﺪ
اﳌﺴﻴﺢ ,وﻣﺸﺎ ﺔ ﲤﺎﻣﺎً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺎم اﳊﻮاري ﻟﻮﻗﺎ ﺑﺮﲰﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺒــﺎﻛﺮ -ﻋــﱪ اﻟﺼــﻮر اﻟﻔﻨﻴــﺔ -ﻳﻬــﺪف إﱃ ﺗﻜـﺮﻳﺲ ﻓﻜــﺮة اﳋﺸــﻮع واﻟﺘﻘــﺮب
إﱃ اﻟــﺮب ,ﻓﻀ ـﻼً ﻋــﻦ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻜﻴﻨﺔ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ .ﳏــﺎذراً ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪوام ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﻮع ﰲ ﻓــﺦ اﻟﻔــﻦ
اﻟﻮﺛﲏ.
وﻛﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ اﻟﻘــﻮل ﻓﻘــﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴــﺔ ﰲ إﻧﺘــﺎج ﻓــﻦ ﻣﺴــﻴﺤﻲ ﺟﺪﻳــﺪ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘﺼــﺺ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣــﻦ اﻟﻌﻬــﺪﻳﻦ اﻟﻘــﺪﱘ واﳉﺪﻳــﺪ ,ﻓﻈﻬــﺮت ﺗﺼــﺎوﻳﺮ ﺗﺸــﲑ إﱃ آدم وﺣـﻮاء,
واﻟﻨــﱯ ﻧــﻮح واﻟﻔﻠــﻚ ,ﻛــﺬا أﺿــﺤﻴﺔ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ,ﰒ اﻟﻨــﱯ ﻳﻮﻧــﺎن)ﻳﻮﻧﺲ( واﳊــﻮت ,وﻋﺒــﻮر ﻣﻮﺳــﻰ اﻟﺒﺤــﺮ
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ﺑﻘﻮﻣﻪ .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻮرة ﲤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ وﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﲪـﻼً .وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻷﺻـﻞ اﻟـﻮﺛﲏ ﳍـﺬﻩ
اﻟﺼــﻮرة؛ ﻷ ــﺎ ﻣﺘــﺄﺛﺮة ﺑﺸــﺪة ﺑﺼــﻮرة اﻹﻟـﻪ أﺑﻮﻟﻠــﻮ ,ﻓﻘــﺪ ﳒــﺢ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﰲ اﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﺗﺒﻌـﺎً ﻟﻘــﻮل
اﳌﺴﻴﺢ « :أﻧﺎ ﻫﻮ اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺼـﺎﱀ ,واﻟﺮاﻋـﻲ اﻟﺼـﺎﱀ ﻳﺒـﺬل ﻧﻔﺴـﻪ ﻋـﻦ اﳋـﺮاف»)ﻳﻮﺣﻨـﺎ -11 : 10
.(12
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ وﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪي زي اﻷﺑﺎﻃﺮة ,ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻷﺑـﺎﻃﺮة اﻟﺮوﻣـﺎن ,ﺑﻴﻨﻤـﺎ
ﲨﻴﻊ اﳋﺮاف -ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ -ﺗﺮﻧﻮ ﺑﺒﺼﺮﻫﺎ ﳓـﻮ اﳌﺴـﻴﺢ اﻟـﺬي ﳝﺴـﻚ ﰲ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﺴـﺮى
ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ.
وﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺗﻄــﻮرت ﺻــﻮرة اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻴﺢ ﺣﺴــﺐ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ اﻟــﺬي ﲡــﺮي ﻓﻴــﻪ ذﻟــﻚ ,ﻓﻘــﺪ رﺳـﻢ
اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻮﺟﻪ ﻓﱴ روﻣﺎﱐ .وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻴﻼدي وﻋـﱪ رﺳـﺎﺋﻞ ﻟﻨﺘﻮﻟـﻮس
)وﻫــﻮ أﺣ ــﺪ اﻷﺳــﻔﺎر اﻟﺰاﺋﻔ ــﺔ ﰲ اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ :اﻟﺮاﺑــﻊ واﳋ ــﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدﻳ ــﲔ( ﳒــﺪ ﺻ ــﻮرة أﺧــﺮى ﻟﻠﻤﺴ ــﻴﺢ
ﺑﻌﻴﻨ ـﲔ زرﻗــﺎوﻳﻦ ,و ﺷــﻌﺮ أﻣﻠــﺲ ﻳﻨﺴــﺪل ﻋﻠــﻰ أﻛﺘﺎﻓــﻪ ﻟﻴﻐﻄــﻲ أذﻧﻴــﻪ .ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳒــﺪ اﻟﻔﻨــﺎن اﳌﺴــﻴﺤﻲ
اﻟﺴﻮري ﻳﺼﻮر اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻠﺤﻴﺔ ﺳﻮداء وﺷﻌﺮ ﳎﻌﺪ.
وﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻮﻗــﺖ ﱂ ﻳﺴــﺘﻄﻊ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﳉﺪﻳــﺪ أن ﻳﺒﺘﻌــﺪ ﻋــﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ
اﺳــﺘﻤﺮت ﰲ إﺟــﻼل ﺷــﺨﺺ اﻹﻣﱪاﻃــﻮر ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻋﺘﻨﺎﻗــﻪ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ,واﻧﻀ ـﻮاﺋﻪ ﲢــﺖ ﻟ ـﻮاء
اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ .وﲡﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻓﻨﻴـﺎً ﰲ ﻣﻔﻬــﻮم ﻓــﻦ اﻟﺒﻮرﺗﺮﻳــﻪ اﻟــﺬي ﺧﻠــﺪ ذﻛــﺮ اﻷﺑــﺎﻃﺮة اﻟﺮوﻣــﺎﻧﻴﲔ
اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ اﻷواﺋﻞ.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ اﳌـﻴﻼدي ,ﳐﺘﻠﻄـﺎً ﺑـﺒﻌﺾ رواﻓـﺪ
اﻟﻔ ــﻦ اﻟﻜﻼﺳ ــﻴﻜﻲ .ﻏ ــﲑ أﻧ ــﻪ -وﺑﺪاﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴ ــﺎدس اﳌ ــﻴﻼدي -ﺑ ــﺪأ ﰲ ﳏﺎوﻟ ــﺔ ﺗﺄﺻ ــﻴﻞ ﻓ ــﻦ
ﻣﺴــﻴﺤﻲ ﻻ ﺗﺸــﻮﺑﻪ أي ﻣــﻦ ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﻮﺛﻨﻴــﺔ اﳌﻮﺟــﻮدة ﺑــﺎﻟﻔﻦ اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ .ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻗــﺎم أﻳﻀ ـﺎً ﲟﺴــﺎﻳﺮة
اﳌﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸـﻌﻮب ذات اﻷﺻـﻮل اﳊﻀـﺎرﻳﺔ اﻟﻀـﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻘـﺪم ,وﺑـﺪأ أﻳﻀـﺎً ﰲ
اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻌـﺮوف أن اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ اﻟـﱵ ﲡﺴـﺪ اﻟﺒﺸـﺮ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﲡﻠﻴـﺎت اﻟﻔﻨـﻮن ﻋـﱪ ﻋﺼـﻮرﻫﺎ اﻟﻮﺛﻨﻴـﺔ.
وﳍــﺬا ﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ أن ﺗﻘــﺎوم -وﻟﻌــﺪة ﻗــﺮون -ﳓــﺖ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ اﺠﻤﻟﺴــﺪة ,وﺧﺎﺻــﺔ
ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎت اﳌﻘﺪﺳـﺔ ,ﻓﻘــﺪ ﻛـﺎن ﻟﻠﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ـﺎ اﳋﺎﺻـﺔ ,ﻓﻘــﺪ رأى آﺑـﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ
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اﻷواﺋﻞ أن اﻷرواح اﻟﺸﺮﻳﺮة ﺗﺴﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ .وﻫﻜﺬا ﺣﺎول اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻷول اﻟﺴﲑ ﻋﻠـﻰ
ﺧﻄﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻔـﻦ اﺠﻤﻟﺴـﺪ )اﻟـﻮﺛﲏ( ,اﻧﻄﻼﻗـﺎً أﻳﻀـﺎً ﻣـﻦ إﺣـﺪى اﻟﻮﺻـﺎﻳﺎ اﻟﻌﺸـﺮ اﻟـﱵ
ﲢﺮم ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺼﻮر اﻟﻐﺎﺋﺮة ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲡﻨﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻦ ﳓـﺖ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻴﺔ ,اﻟـﱵ ﺑﺮﻋـﺖ
ﰲ ﲡﺴﻴﺪ اﻷﻋﻀﺎء اﳉﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ,ﻓﻀـﻼً ﻋـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﳓـﺖ ﲤﺎﺛﻴـﻞ ﻋﺎرﻳـﺔ
ﺗﻔﻀﺢ ﻣﻔﺎﺗﻦ اﳉﺴﺪ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺸﺪد اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن اﻷواﺋﻞ ﻣﻊ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ اﻟـﱵ ﻋـﺪوﻫﺎ وﺛﻨﻴـﺔ ,وﻗـﺎﻣﻮا ﺑﺘـﺪﻣﲑ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ,
وﻟــﺪﻳﻨﺎ ﻣﺼــﺪر ﺗــﺎرﳜﻲ ﻫــﺎم ﻟﺰﻛﺮﻳــﺎ اﳌﻴﺘﻴﻠﻴــﲏ اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳــﺪرس ﺑﺎﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ
اﻟﻘــﺮن اﳋــﺎﻣﺲ اﳌــﻴﻼدي ﻳﻠﺨــﺺ ﻣﻮﻗــﻒ ﺑﻄﺮﻳــﺮك اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﺑﻄــﺮس ﻣﻮﻧﻮﺟــﻮس اﻟــﺬي أﻣــﺮ اﳌﺴ ـﻴﺤﻴﲔ
ﲟﻬﺎﲨــﺔ أﺣﻴــﺎء اﻟــﻮﺛﻨﻴﲔ ﻟﻠــﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ اﳌﻮﺟــﻮدة ــﺎ .ﻓــﺬﻛﺮ أ ــﻢ ﺗﻮﺟﻬ ـﻮا إﱃ ﺿــﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻴﻨـﻮﺛﻴﺲ اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ ,ﺣﻴـﺚ ﻋﺜـﺮوا ﻋﻠــﻰ ﻣﻨـﺰل ﻣﻐﻄـﻰ ﲤﺎﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻨﻘﻮش اﻟﻮﺛﻨﻴــﺔ ,ﺑـﻪ ﺣـﺎﺋﻂ ﻣـﺰدوج ,ﻛﻤــﺎ ﰎ
ﲤﻮﻳﻪ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴـﻴﺤﻴﻮن اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ اﳊﺠـﺮة اﻟـﱵ ﲣﺒـﺄ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ ـﺎ .ﻏـﲑ أن أ ـﻢ
اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﻄﻴﻤﻬﺎ.
وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻛﻠ ــﻪ ﻓﻘ ــﺪ وﺟ ــﺪت ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴ ــﻞ اﻟ ــﱵ ﺗﻌ ــﻮد إﱃ اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ واﻟﺮاﺑ ــﻊ
اﳌﻴﻼدﻳــﲔ ,وﻻﺑــﺪ أن ﻣــﻦ ﻗــﺎم ﺑﺼــﺒﻐﻬﻤﺎ ﻗــﺪ ﺗــﺄﺛﺮ ﺑﺎﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ ,واﳌﺜــﲑ أن ﺑﻌــﺾ ﺗﻠــﻚ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ ﻣــﺎزال ﻣﻮﺟــﻮداً ﺣــﱴ اﻵن ،أوﳍﻤــﺎ ﲤﺜــﺎل ﻟﻠﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻴﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﺌــﺔ راع ﻳﻌــﻮد ﻟﻠﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ
اﳌــﻴﻼدي وﻣﻮﺟــﻮد ﺣﺎﻟﻴ ـﺎً ﰲ ﻣﺘﺤــﻒ اﻟﻼﺗ ـﲑان ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ روﻣــﺎ .واﻟﺜــﺎﱐ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﲤﺜــﺎل ﳝﺜــﻞ اﻟﻨــﱯ
ﻳﻮﻧ ــﺎن وﻫ ــﻮ ﳜ ــﺮج ﻣ ــﻦ ﺑﻄ ــﻦ اﳊ ــﻮت ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ اﳌ ــﻴﻼدي ,وﻫ ــﻮ ﻣﻮﺟ ــﻮد اﻵن ﰲ ﻣﺘﺤـ ـﻒ
ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﳍﺬا ﻛﻠﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس اﻟﺬي ﻓﺎﺿـﺖ آﻳﺎﺗـﻪ
ﺑﺘﺤﺮﱘ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ:
«ﻟــﺌﻼ ﺗﻔﺴــﺪوا وﺗﻌﻤﻠـﻮا ﻟﻜــﻢ ﲤﺜــﺎﻻً ﻣﻨﺤﻮﺗـﺎً ﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ ﺻــﻮرة ﻣــﺎ ﻣــﻦ ذﻛــﺮ وأﻧﺜــﻰ ,أو ﺷــﻜﻞ ﺷــﻲء
ﻣـﻦ اﻟﺒﻬـﺎﺋﻢ اﻟـﱵ ﻋﻠـﻰ اﻷرض أو ﺷـﻜﻞ ﻃـﺎﺋﺮ ذي ﺟﻨـﺎح ﳑـﺎ ﻳﻄـﲑ ﰲ اﻟﺴـﻤﺎء ,أو ﺷـﻜﻞ ﺷـﻲء ﳑـﺎ
ﻳـ ــﺪب ﰲ اﻷرض أو ﺷـ ــﻲء ﻣـ ــﻦ اﻟﺴـ ــﻤﻚ ﳑـ ــﺎ ﰲ اﳌـ ــﺎء ﲢـ ــﺖ اﻷرض  ....وﻻ ﺗﺼـ ــﻨﻊ ﻟـ ــﻚ ﲤﺜـ ــﺎﻻً
ﻣﻨﺤﻮﺗﺎً» )اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ .(8-7 : 5 ,19 – 14: 4
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«أﻣــﺎ ﲤــﺎﺛﻴﻠﻬﻢ ﻓﻔﻀــﺔ وذﻫــﺐ ,ﺻــﻨﻊ ﺑﺄﻳــﺪي اﻟﺒﺸــﺮ ،ﳍــﺎ أﻓـﻮاﻩ وﻻ ﺗــﺘﻜﻠﻢ ,ﳍــﺎ ﻋﻴــﻮن وﻻ ﺗﺒﺼــﺮ ,ﳍــﺎ
آذان وﻻ ﺗﺴــﻤﻊ ,ﳍــﺎ أﻧــﻮف وﻻ ﺗﺸــﻢ ,ﳍــﺎ أﻳــﺪ وﻻ ﺗﻠﻤــﺲ ,ﳍــﺎ أرﺟــﻞ وﻻ ﲤﺸــﻲ ...ﻣﺜﻠﻬــﺎ ﻟــﻴﻜﻦ
ﺻﺎﻧﻌﻮﻫﺎ وﲨﻴﻊ اﳌﺘﻜﻠﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ» )اﳌﺰاﻣﲑ .(8-4 : 113
«ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ﻟﻚ ﲤﺜﺎﻻً ﻣﻨﺤﻮﺗﺎً  ....ﻻ ﺗﺴﺠﺪ ﳍﻦ وﻻ ﺗﻌﺒﺪﻫﻦ» )اﳋﺮوج .(5-4: 20
«ﻣﻠﻌﻮن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ ﲤﺜﺎﻻً ﻣﻨﺤﻮﺗﺎً أو ﻣﺴﺒﻮﻛﺎً رﺟﺴﺎً ﻟﺪى اﻟﺮب ),اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ( 15: 27
وﻫﻜــﺬا ﻧــﺪدت اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ اﻟﺒــﺎﻛﺮة أﻳﻀ ـﺎً ﺑــﺄي ﲡﺴــﻴﺪ ﻟﻠــﺮب ) ﻳﺴــﻮع ( ,إذ ﻻ ﻣﻌــﲎ ﻟﺘﺠﺴــﺪﻩ ﻣــﺮة
أﺧــﺮى ,ﺑﻌــﺪ أن ﲡﺴــﺪ ﻣــﺮة ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻷﺟــﻞ ﺧــﻼص رﻋﻴﺘــﻪ .ﻛــﺬﻟﻚ رﻓﻀــﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﲤﺎﻣ ـﺎً ﻣﺴــﺄﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ واﳌﻨﺤﻮﺗــﺎت .وإن ﺗﺮاﺟﻌــﺖ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻗﻠــﻴﻼً ﻟﺘﻮاﻓــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺤﻮﺗــﺎت اﻟﺰﺧﺮﻓﻴــﺔ ﻷﺟــﻞ ﺗـﺰﻳﲔ
ـﺨﺮ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﻨﺤــﺖ ﳋﺪﻣــﺔ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ واﻟﻮﺻــﻮل إﱃ وﺟــﺪان
اﻟﻜﻨــﺎﺋﺲ ,ﻓﻜــﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ أن ﺗﺴـ ّ
اﳌﺼﻠﲔ ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
ﻋﻠــﻰ أن ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﻜﻨــﺎﺋﺲ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻗــﺪ أﺻــﺎﺑﻪ اﻻﻧﺸــﻘﺎق ﲡــﺎﻩ ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ
وﺧﺎﺻــﺔ داﺧــﻞ اﻟﻜﻨــﺎﺋﺲ ,ﻓﻌﻠــﻰ ﺣــﲔ رﻓﻀــﺖ ﻛﻨــﺎﺋﺲ اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وأﻧﻄﺎﻛﻴــﺔ واﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ذﻟــﻚ,
ﻓﻘــﺪ ﲰﺤــﺖ ــﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴــﺔ ﰲ روﻣــﺎ وﻣــﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻛﻨــﺎﺋﺲ ﰲ اﻟﻐــﺮب اﻷوروﰊ ,وذﻟــﻚ
ﻋﱪ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺬي ﺷﻴﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ,واﻟـﱵ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ
أﻳﻀـﺎً ﰲ ﻧﺸــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳــﺪ ﰲ أوﺳــﺎط اﻟﻐــﺮب اﻷوروﰊ اﻟــﺬي ﻳﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ اﳉﻬــﻞ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ,
وﻫﻜﺬا ﰎ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪف ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﺜﻘﻴﻔﻲ ﲝﺖ.
وﳍﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﺪأت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﰲ روﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 788م ﰲ اﲣﺎذ ﲤﺜﺎل ﳝﺜﻞ اﻟﺴـﻴﺪ اﳌﺴـﻴﺢ
ﻣﺼﻠﻮﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﻓﻮق ﻣﺬاﺑﺢ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﻧﺘﺸ ــﺮت ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ ﺑﺴ ــﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﻐ ــﺮب ﲟﺒﺎرﻛ ــﺔ اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ــﺔ اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﺔ وﻷﺟ ــﻞ أﻫ ــﺪاف
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ اﻟﻘﻮل ,وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻻﺣﻈـﻪ اﻟﺮاﻫـﺐ ﺛﻴﻮﻓﻴﻠـﻮس ﰲ ﺎﻳـﺔ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﱐ ﻋﺸـﺮ اﳌـﻴﻼدي
اﻟﺬي أﺷـﺎر إﱃ ﺗﻨـﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛـﺔ ﺗﺸـﻴﻴﺪ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ ﰲ اﻟﻐـﺮب اﻷوروﰊ ,ﻓـﺬﻛﺮ« :ﳓـﻦ ﻧﺸـﻬﺪ اﻵن رﺟـﺎﻻً
وﻧﺴ ــﺎءً ,ورﻫﺒﺎﻧـ ـﺎً وراﻫﺒ ــﺎت ﻳﻌﻤﻠ ــﻮن ﻹﺷ ــﺒﺎع اﻟﺮﻏﺒ ــﺔ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒ ــﲑ ,وﳚ ــﺪون ﻣﺘﻌ ــﺔ ﰲ ﺗﻨﺎﺳ ــﺐ
وﺗﻨﺎﺳﻖ اﻷﺷﻜﺎل .»..
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وﻫﻜــﺬا ﺣــﺮص اﻟﻔﻨــﺎﻧﻮن اﳌﺴــﻴﺤﻴﻮن ﰲ روﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻔــﻦ اﻟﻨﺤــﺖ واﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ ,ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ
اﻫﺘﻤ ــﺎم اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸ ــﺮﻗﻴﺔ ﺑﺴ ــﻤﻮ اﻟ ــﺮوح ,ﻟﺪرﺟ ــﺔ أن اﻷﻣ ــﺮ ﻗ ــﺪ اﻟﺘ ــﺒﺲ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻌ ــﺾ ﻣ ــﺆرﺧﻲ اﻟﻔ ــﻦ
اﳌﺴﻴﺤﻲ؛ إذ وﺻﻔﻮا ﲤﺜﺎل اﻹﻣﱪاﻃﻮر اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ اﻟﻌﻈﻴﻢ ,اﳌﺸﻴﺪة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ
اﳌﻴﻼدي ,واﶈﻔﻮظ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎن ﺟﻴﻮﻓﺎﱏ ﺑﺎﻟﻼﺗﲑان ﰲ روﻣﺎ ,ﺟﻨﺒﺎً إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﲤﺎﺛﻴـﻞ اﻷﺑـﺎﻃﺮة
اﻟﺮوﻣﺎن اﻟﻮﺛﻨﻴﲔ.
وﱂ ﺗﻜﺘــﻒ ﻛﻨﻴﺴــﺔ روﻣــﺎ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴــﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ اﳋــﺎص ﻟﻠﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﳉﺪﻳــﺪ ,ﺑــﻞ ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻨﺸــﺮ
ﻣﺒــﺎدئ ﻧﻈﺮ ــﺎ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮة اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳍــﺎ .وﱂ ﺗﻜﺘــﻒ
ـﺬا ﻓﻘـﻂ؛ ﺑـﻞ ﺗﺒﻨـﺖ ﻧﺰﻋــﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀـﺔ ﻟﻠﻨﺰﻋـﺔ اﻷﻓﻼﻃﻮﻧﻴـﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ اﳌﺘﺒﻨـﺎﻩ ﻟـﺪى اﳌﺴـﻴﺤﻴﲔ ﰲ اﻟﺸــﺮق,
وﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳊﺲ اﻟﺴﺮدي .ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺑﺰوغ ﻓﻨﻮن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺒﻼﻏﺔ.
ﻛﻤــﺎ ﺗﺒﻨــﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﰲ روﻣــﺎ ﺗﺼــﻮرات اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺮوﻣــﺎﱐ اﻟﺸــﻬﲑ ﺳﻴﺸــﺮون ,ﻣــﻦ أﻧــﻪ إذا
ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘﺼــﻴﺪة ﺗﺼــﻮﻳﺮاً ﻧﺎﻃﻘـﺎً ,ﻓــﺈن اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ ﻫــﻮ ﻗﺼــﻴﺪة ﺻــﺎﻣﺘﺔ .وﻫــﻮ ﻣــﺎ دﻋــﺎ آﺑــﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﰲ
اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ إﱃ إﺻــﺪار دﻟﻴــﻞ ﳛــﺪد دور اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﳌﺴــﻴﺤﻲ وﻣﻐ ـﺰاﻩ اﳌﺨﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﻟــﻮﺛﲏ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وذﻟـﻚ ﺑـﺄن ﻳـﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴـﻒ اﻟﻔـﻦ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮي اﳌﺴـﻴﺤﻲ ﰲ ﻛﺘـﺐ ذات ﻃﺒﻴﻌـﺔ إﻳﻀـﺎﺣﻴﺔ ,ﲢﻤـﻞ
اﻟﺼــﻮرة اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﱐ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴــﻴﺤﻴﻮن اﻟﻌــﺎدﻳﻮن ﻗﺮاء ــﺎ ,وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻋــﻢ ﻫــﺬا
اﻟﺘﺼـ ــﻮر اﳌﺴـ ــﻴﺤﻲ اﻟﻐـ ــﺮﰊ ﳌﺴـ ــﺄﻟﺔ اﻟﺘﺼـ ــﻮﻳﺮ اﳌﺴـ ــﻴﺤﻲ ﺑﻘﻮﻟـ ــﻪ« :إن اﻟﺼـ ــﻮر ﰲ اﻟﻜﻨـ ــﺎﺋﺲ ﻣﻮﺟﻬـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس وﺗﻔﺎﺳﲑﻩ».
وﻫﻜــﺬا ﺗﻜﺮﺳــﺖ اﻟﺼــﻮرة ﰲ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎرﻩ «إﳒﻴــﻞ اﻷﻣــﻲ» اﻟــﺬي ﻻ
ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘ ـﺮاءة ،وﺑﻨﻈــﺮة ﺧﺎﻃﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ واﻟﺜﻘــﺎﰲ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﲔ ﰲ اﻟﻘــﺮون اﳌﻴﻼدﻳــﺔ
اﻟﺒــﺎﻛﺮة ,ﻓــﺈن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ ـﺔ ﻣ ـﻨﻬﻢ -ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء رﺟــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ وﺑﻌــﺾ اﳌﺜﻘﻔــﲔ اﳌﺘــﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ
واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ -ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﺮاءة ,وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻐﻞ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ذﻟﻚ ﻋﱪ ﺻﻮر ﻓﻨﻴـﺔ ﻋﺪﻳـﺪة
ﺗﺼﻮر اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ أو اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮﱘ اﻟﻌﺬراء وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻳﻀﺎً أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ,روﻣـﺎ اﳉﺪﻳـﺪة أو
اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺰﳚـﺎً ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻴﺔ وﺗﻌــﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ,ﻓﻠــﻢ ﺗﺼــﺒﺢ ﻣﺮﻛـﺰاً دﻳﻨﻴـﺎً ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﺔ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ,ﺑﻞ وﻣﺮﻛﺰاً ﺣﻀﺎرﻳﺎً وﻓﻨﻴﺎً وﻣﺘﺤﻔﺎً واﺳﻌﺎً ﻟﻠﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ.
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وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﻔﻦ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻌﺘﻘﺪات اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ,ﻓﻘﺪ رﻓﻀﺖ ﻓﻨﻮن ﺑﺎﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺮﺳﻢ وﺗﺰﻳﲔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت وزﺧﺮﻓﺘﻬﺎ ,ﻓﻀﻼً ﻋﻦ رﺳﻮﻣﺎت اﻟﻔﺮﺳﻜﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﺪران
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻟﻜﺎﺗﺪراﺋﻴﺎت .ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ ﺗﻌﻠـﻮ رأﺳـﻪ ﻫﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮر ,ﺣﻴـﺚ
ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﻴﻮن اﳌﺼﻠﲔ ,وﳛﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﻌﺬراء واﳌﻼﺋﻜﺔ وﻳﻮﺣﻨﺎ اﳌﻌﻤﺪان.
وﻫﻨﺎ ﻳﱪز ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻔـﻦ اﻟﺮﺳـﻢ واﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ اﻟـﻮﺛﲏ إﺑـﺎن اﻟﻔـﱰة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ ,إذ إن اﳍﺎﻟـﺔ
اﻟــﱵ وﺿــﻌﻬﺎ اﻟﻔﻨــﺎن اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﰲ ﺗﺼــﻮﻳﺮة ﻟﺼــﻮرة اﳌﺴــﻴﺢ وﻛــﺬا اﻟﻘﺪﻳﺴــﲔ واﳌﻼﺋﻜــﺔ ,واﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗﺘ ــﺄﻟﻒ ﻣـ ــﻦ داﺋـ ــﺮة ذﻫﺒﻴـ ــﺔ أو ﺑﻴﻀـ ــﺎء اﻟﻠـ ــﻮن ,إﳕـ ــﺎ ﻫـ ــﻲ ﰲ اﻷﺳـ ــﺎس ﻗـ ــﺮص اﻟﺸـ ــﻤﺲ ﰲ اﻟـ ــﺪﻳﺎﻧﺎت
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ.
واﳊﻘﻴﻘ ــﺔ أن اﻹﳒ ــﺎزات اﻟﻜ ــﱪى ﰲ اﻟﻔ ــﻦ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄ ــﻲ إﳕ ــﺎ ﺗﻌ ــﻮد إﱃ اﻹﻣﱪاﻃ ــﻮر ﺟﺴ ــﺘﻨﻴﺎن
) 565 – 527م( ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﻔﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ أﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ وﺣﱴ ﻗﻄـﻊ
اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ دﻳﺮ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﻴﻨﺎء.
وﻟﻘــﺪ ﲡﻠــﺖ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄــﻲ ﻋﻨــﺪ ﺑﻨــﺎء ﻛﻨﻴﺴــﺔ أﻳــﺎ ﺻــﻮﻓﻴﺎ ﻓــﺘﻢ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒــﺎب,
وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ,وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﺼﺎف اﻟﻘﺒﺎب ,وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻄﺢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺻـﻠﻴﺐ .ﻛـﺬﻟﻚ
اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺸﻴﻴﺪﻫﺎ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴـﺔ اﳌﻜﻮﻧـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺮﺧـﺎم واﻟﻔﺴﻴﻔﺴـﺎء ,وﻫـﻲ زﺧـﺎرف
روﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻠﻬﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس.
و ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أﻳﻀﺎً أن اﻟﻔﻦ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻔﻦ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺘﻤﺎﺛﻴـﻞ ,ﻓـﻨﺤﻦ
ﻧﻌــﺮف أن اﻹﻣﱪاﻃــﻮر ﺟﺴــﺘﻨﻴﺎن ﻧﻔﺴــﻪ أﻣــﺮ ﺑﺎﻳﻘــﺎف اﻷﻟﻌــﺎب اﻷوﳌﺒﻴــﺔ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس اﳌــﻴﻼدي,
ﻓﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳍﻴﺒﺪروم )ﻣﻴﺪان اﻟﺴـﺒﺎق ﺑﺎﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ,اﻟـﺬي ﻳﻘـﻊ اﻵن
ﲢﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻮﺟﻮدة أﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﲪﺪ ﺑﺎﺳﻄﻨﺒﻮل( إﱃ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺎن.
واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺮﺳـﻢ اﳌﺴـﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄـﻲ ﻛـﺎن أﻳﻀـﺎً -ﰲ أﺣـﺪ ﻣﻈـﺎﻫﺮﻩ -وﺳـﻴﻠﺔ اﺳـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
رﺟــﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻧﺸــﺮ أﻓﻜــﺎر ﻛﻨﻴﺴــﺔ اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴــﻴﺔ .ﻏــﲑ أﻧــﻪ -وﻟﻄــﻮل اﻟﻔــﱰة
اﻟﱵ ﻗﻀﺘﻬﺎ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴـﺎة )1453- 330م( -ﻗـﺪ اﻧﻘﺴـﻢ اﻟﻔـﻦ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄـﻲ
إﱃ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ  :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻔﻨﻮن اﺳﻢ اﻟﻌﺼـﺮ اﻟـﺬﻫﱯ ،واﻣﺘـﺪت
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ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 725 – 525م ,أي ﻣﻦ أول ﺣﻜﻢ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ﺟﺴﺘﻨﻴﺎن ﺣـﱴ اﻟﺜـﻮرة ﻋﻠـﻰ اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت,
أﻣﺎ اﻟﻌﺼـﺮ اﻟـﺬﻫﱯ اﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻴﺒـﺪأ ﻣﻨـﺬ اﻟﻌـﺎم 1204- 867م ( ,أي ﻣﻨـﺬ ﻋـﻮدة ﺗﻘـﺪﻳﺲ اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت
واﻷﺳــﺮة اﳌﻘﺪوﻧﻴــﺔ ﺣــﱴ ﻗﻴــﺎم اﳊﻤﻠ ـﺔ اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﺑﺴــﻠﺐ و ــﺐ ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﺻــﻤﺔ
اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ اﻷورﺑﻴـﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ,وﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة اﻧﺘﻘﻠــﺖ اﻟﺜـﺮوة ﻣـﻦ أﻳــﺪي اﻷﺑـﺎﻃﺮة واﻟﻜﻨـﺎﺋﺲ إﱃ أﻳــﺪي
ﻣ ــﻼك اﻷراﺿ ــﻲ ﻣ ــﻦ اﻟﻄﺒﻘ ــﺔ اﻷرﺳ ــﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ,ﻓﻨﺸ ــﺄت ﻓﻨ ــﻮن أﺧ ــﺮى ﺑﻌﻴ ــﺪاً ﻋ ــﻦ اﻟﺴ ــﻠﻄﺎن اﻟﺮﲰﻴ ــﺔ أو
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺘﻠﻮﻳﻦ اﻟﺰﺟﺎج ﻣﻊ أوراق اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ واﳌﺮﻣﺮ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﳝﺔ ،وﰲ أﺳـﺮة آل
ﻛﻮﻣﻨﻴﻨــﻮس 1187-1081م ﺗﻄــﻮرت اﻷﺷــﻜﺎل اﻟﻔﻨﻴــﺔ ,وﺑــﺪأ اﻟﻔﻨــﺎﻧﻮن ﰲ اﻹﺣﺴــﺎس ﺑﻮﺿــﻌﻬﻢ
اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺸﺮﻋﻮا ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺄﲰﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻧﺸــﺄت ﰲ ﻇــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﺮة ﺣﺮﻛــﺔ إﺣﻴــﺎء ﻓﻨﻴــﺔ اﺳــﺘﻤﺮت ﺣــﱴ ﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄــﻲ ,وﲡﻠــﻰ ذﻟــﻚ
ﻋﱪ ﻧﺸﺎط ﻣﻠﺤـﻮظ ﰲ ﺗﺸـﻴﻴﺪ اﻟﻜﻨـﺎﺋﺲ وزﺧﺮﻓﺘﻬـﺎ ,واﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺗﺼـﺎوﻳﺮ وﺟـﺪارﻳﺎت ﻣﻨﺒﺜﻘـﺔ ﻣـﻦ
ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ.
واﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﻌﺼــﺮ اﳌﺘــﺄﺧﺮ ﲢــﺖ ﺣﻜــﻢ آل ﺑــﺎﻟﻴﻮﻟﻮﻏﺲ 1453 -1261م؛ أي
ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳـﱰداد اﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻀـﺔ اﻟﻼﺗـﲔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴـﻚ وﺣـﱴ ﺳـﻘﻮﻃﻬﺎ ﰲ ﻗﺒﻀـﺔ اﻟﻌﺜﻤـﺎﻧﻴﲔ
اﳌﺴــﻠﻤﲔ .وﻫــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻋﺎﻧــﺖ ﺧﻼﳍــﺎ ﺑﻴﺰﻧﻄــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﻌﺴــﻜﺮي ,ﻓﻠــﻢ ﺗﻔــﺮز ﻓﻨــﺎ
رﻓﻴﻌ ـﺎً ,وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠﻀــﻐﻮﻃﺎت اﻟ ــﱵ ﻣﺎرﺳ ــﻬﺎ اﻟﻌﺜﻤــﺎﻧﻴﻮن وﺣﺼــﺎرا ﻢ اﳌﺘﻜــﺮرة ﻟﻠﻘﺴ ــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻧﺘﻴﺠ ــﺔ
أﻳﻀﺎً ﻟﻈﻬﻮر اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب اﻷوروﰊ ,واﻟﺘﺼﻮرات اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﲔ اﻹﻳﻄـﺎﻟﻴﲔ ,ﻫـﺎﺟﺮ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻨــﺎﻧﲔ واﳌﺜﻘﻔــﲔ اﻟﺒﻴ ـﺰﻧﻄﻴﲔ وﻣــﻦ اﳌﺆﻛــﺪ أ ــﻢ أﺳــﻬﻤﻮا أﻳﻀ ـﺎً -ﲟــﺎ ﳛﻤﻠﻮﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺗ ـﺮاث
ﻓﻜﺮي ﻋﻤﻴﻖ -ﰲ ﺑﺰوغ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮﻏﻢ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻓﻘ ــﺪ ﻛ ــﺎن اﻟﻔ ــﻦ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄ ــﻲ ﰲ ﻋﻬ ــﺪ أﺳ ــﺮة ﺑ ــﺎﻟﻴﻮﻟﻮﻏﺲ ذا ﻃ ــﺎﺑﻊ
ﻗﺼﺼ ــﻲ أﻛﺜ ــﺮ ﻣﻨ ــﻪ ﻓﻨ ـﺎً ﺻ ــﺮﳛﺎً .ﻓﻘ ــﺪ أﺳ ــﺮف اﳌﺼ ــﻮرون ﰲ ﺗﺼ ــﻮﻳﺮ آﻻم اﻟﻌ ــﺬاب ﰲ ﻟﻮﺣ ــﺎت ﻳ ــﻮم
اﳊﺴــﺎب ,وروح اﳊﻨــﺎن واﻟﺸــﻔﻘﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲝﻴــﺎة اﻟﺴــﻴﺪة اﻟﻌــﺬراء ,ﻛﻤــﺎ أن ﺗﺸــﺪد رﻫﺒــﺎن أدﻳــﺮة
ﺟﺒﻞ أﺛﻮس ﺿﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻗﺪ أﺿﺮ ﺎ .وﻣﻊ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ اﻧﺘﺸـﺮ اﻟﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄـﻲ
ﰲ ﻋﻬــﺪ أﺳــﺮة ﺑــﺎﻟﻴﻮﻟﻮﻏﺲ ﺣــﱴ وﺻــﻞ إﱃ روﺳــﻴﺎ وإﱃ ﻳﻮﻏﻮﺳــﻼﻓﻴﺎ وروﻣﺎﻧﻴــﺎ .ﻛﻤــﺎ أﺧــﺬ اﳌﺆرﺧــﻮن
اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴــﻮن ﰲ ﺗ ـﺰﻳﲔ ﺣﻮﻟﻴــﺎ ﻢ ﺑﻠﻮﺣــﺎت ﺗﺼــﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻌــﱪة ﻋــﻦ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺴــﺎﺋﺪ آﻧــﺬاك ,وﻋﻠــﻰ
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ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳒﺪ ﻟﻮﺣﺘﲔ ﰲ ﺣﻮﻟﻴﺔ اﳌﺆرخ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ اﻟﺸﻬﲑ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺳـﻜﻴﻠﻴﺘﺰس ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ ﻋﺸـﺮ
اﳌــﻴﻼدي :اﻷوﱃ ﲤﺜــﻞ ﻣﻌﺮﻛــﺔ ﲝﺮﻳــﺔ ﲣــﺮج ﻣــﻦ ﺧﻼﳍــﺎ اﻟﻨــﺎر اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺸــﻬﲑة ﻟﺘﻘــﻮم ﺑــﺈﺣﺮاق إﺣــﺪى
اﻟﺴﻔﻦ اﳌﻌﺎدﻳﺔ ,واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻄﺎردة اﳉﻨﻮد اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﺮوس.
ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄــﻲ ﻗــﺪ ﺣﻘــﻖ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ ﻋﻤــﺎرة
اﻟﻜﻨــﺎﺋﺲ واﻟﻜﺎﺗــﺪراﺋﻴﺎت وﺗﺰﻳﻴﻨﻬــﺎ ,وﻛــﺬا ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﻟﻔــﲏ اﳌﺴــﺘﻤﺪ ﻣــﻦ ﻗﺼــﺺ اﻟﻜﺘــﺎب
اﳌﻘــﺪس ,وﻛــﺬﻟﻚ ﺗﺼــﻮﻳﺮ اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻴﺢ وﺣﻮارﻳﻴــﻪ واﻟﺴــﻴﺪة اﻟﻌــﺬراء ,ﻓــﺈن اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻔــﲏ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄــﻲ
اﻟﺬي أﺛـﺎر اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺨﺐ اﻟـﺬي وﺻـﻞ إﱃ ﺣـﺪ اﻻﻗﺘﺘـﺎل وإراﻗـﺔ اﻟـﺪﻣﺎء اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ,ﻛـﺎن إﻧﺘـﺎج
اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﻟﱵ ﻣﺜﻠﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺎً أو ﻣﺎدﻳﺎً ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ واﻟﻌﺬراء واﻟﻘﺪﻳﺴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻠﻮا ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ اﳋﲑﻳـﺔ
واﻹﳝﺎﻧﻴــﺔ إﱃ اﻟﻌــﺎﱂ اﻵﺧــﺮ .وﻣــﻦ ﰒ ﻓﻘــﺪ ﺻــﺎروا ﻟﻠﻤﺴــﻴﺤﻴﲔ ﻗــﺪوة ,وﺻــﺎرت أﻋﻤــﺎﳍﻢ ﻣﺼــﺪر إﳍــﺎم
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى اﻟــﺪﻫﺮ .وﻷن ﻫــﺆﻻء اﻷﺷــﺨﺎص أﺛــﺮوا ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺎﺳــﻢ ﰲ ﻧﺼــﺮة اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ورﻓﻌــﺔ ﺷــﺄ ﺎ,
ﻛﺎن اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺗﻘﺪﻳﺴﻬﻢ واﻻﺣﺘﻔﺎل ﻢ ,واﺳﺘﺤﻀﺎرﻫﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳـﻮﻣﻲ
ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ وﻏﲑﻫﺎ.
وروﻳﺪاً روﻳﺪاً اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺒﺠﻴﻞ اﻷﻳﻘﻮﻧﺔ اﻟﱵ ﲤﺜـﻞ اﳌﺴـﻴﺢ أو أﺣـﺪ اﻟﻘﺪﻳﺴـﲔ واﻟﺸـﻬﺪاء اﻷواﺋـﻞ
إﱃ اﳌﺴ ــﺘﻮى اﻟﺸ ــﻌﱯ ,ﻓﺎﲣ ــﺬ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻣﻨﻬ ــﺎ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﺎً ﻟﻠﺘﻘ ــﺪﻳﺲ ووﺳ ــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻀ ــﺮع واﻟﺘﻮﺳ ــﻞ ,وﻫ ــﺪﻓﺎً
ﻟﻠﺨﻼص.
وﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺮة ﺗﻨﻮﻋـﺖ اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴـﻴﺪ اﳌﺴـﻴﺢ وﻫـﻮ ﳛﻤـﻞ ﺻـﻠﻴﺒﻪ ,ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰎ
ﲤﺜﻴﻞ روح اﻟﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﲪﺎﻣـﺔ ,ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰎ ﺗﺼـﻮﻳﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻜﻞ اﻟﺼـﻴﺎد اﻟـﺬي ﻳﺼـﻄﺎد
اﻟﺴﻤﻚ )اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ(.
وﻣﻨ ــﺬ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﺮاﺑ ــﻊ اﳌ ــﻴﻼدي اﻧﺘﻘﻠ ــﺖ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ اﻟﺮﻣ ــﺰ أو اﻟﺼ ــﻮرة إﱃ ﻣﺮﺣﻠ ــﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴ ــﺔ
واﻟﺘﺠﺴــﻴﺪ اﳌــﺎدي .إذ اﺳــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﻫﺒــﺎن ورﺟــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﺸــﺮق اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ أداة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻏـﲑ اﻟﻘـﺎدرﻳﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ .وﲢﻮﻟـﺖ ﻣﻨـﺬ اﻟﻘـﺮن اﳋـﺎﻣﺲ اﳌـﻴﻼدي ﻟﻜـﻲ
ﻳﺼﺒﺢ دورﻫﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﳒﻴﻞ وﺗﺼـﻮﻳﺮ أﺣﺪاﺛـﻪ ,ﻟﺪرﺟـﺔ أن اﻟﺒﺎﺑـﺎ ﻛـﲑﻟﺲ -ﺑﺎﺑـﺎ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ-
أﻣﺮ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
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وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت -أﺣـﺪ ﲡﻠﻴـﺎت اﻟﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ -ﰲ ﺣـﺪوث ﺷـﻘﺎق ﻛﺒـﲑ
ﰲ اﻟﻔﻜــﺮ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟــﺬي أﻳــﺪ ﻣﻌﻈــﻢ رﺟﺎﻟــﻪ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ وﺳــﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻗﺪﳝــﺔ ,وأن ﻣــﻦ
ﺣﻖ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ ﲡﺴﻴﺪ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻼﻫﻮﰐ؛ ﻷن اﳌﺴﻴﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺴﺪ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺸـﺮﻳﺔ ,وأﺻـﺒﺤﺖ
ـﺮي ,دون أن ﻳــﻨﻘﺺ
اﻟﻜﻠﻤــﺔ ﺟﺴــﺪاً ,وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن ﻟﻠﻔﻨــﺎن اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﳊــﻖ ﰲ ﺗﺼــﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﺟﺎﻧﺒــﻪ اﻟﺒﺸـ ّ
ﻫﺬا ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﳍﻲ ﺑﻪ.
وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧـﺐ اﻵﺧـﺮ رﻓـﺾ اﻟـﺒﻌﺾ ﺗﻠـﻚ اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧـﺎت ودورﻫـﺎ ,ﻓـﺬﻛﺮوا أن ذﻟـﻚ اﻓﺘﺌـﺎت ﻋﻠـﻰ
اﳉﺎﻧــﺐ اﻹﳍــﻲ ﻣــﻦ ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻴﺢ ,وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﻼ ﳚـﺐ رﲰــﻪ أو ﲡﺴــﻴﺪﻩ ﻋــﱪ اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت؛
ﻷن ﺻــﻔﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴــﺔ ﺑــﻪ ﳍــﻲ ﺻــﻔﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻳﺸــﻌﺮ ــﺎ اﳌﺴــﻴﺤﻴﻮن وﻻ ﻳﺮو ــﺎ ,وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﻼ ﳚــﺐ إﻧﺰاﳍــﺎ
ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻴــﺔ وﲡﺴــﻴﺪﻫﺎ ﰲ أﻳﻘﻮﻧــﺔ ﻟــﻦ ﺗﺼــﻞ إﱃ اﳌﻌــﲎ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻟﻠﻤﺴــﻴﺢ اﻹﻟــﻪ ,وزاد ذﻟــﻚ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﻌﺎرض ﻋﻠـﻰ وﺟﻬﺘـﺔ ﻧﻈـﺮﻩ ﰲ أن زﻳـﺎدة اﺳـﺘﺨﺪام اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت وﺗﺒﺠﻴﻠﻬـﺎ ﻗـﺪ دﻓـﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـﺔ إﱃ
ﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ واﻟﺘﻀﺮع إﻟﻴﻬﺎ ,وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ ﺻـﺎرت اﻷﻳﻘﻮﻧـﺔ رﻣـﺰاً ﻣﻘﺪﺳـﺎً ﻳﻔـﻮق اﳌﻐـﺰى اﻹﳝـﺎﱐ اﳌـﺮاد ﻣـﻦ
اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺔ ﻧﻔﺴ ــﻬﺎ .وﻫﻜ ــﺬا ﻓﻘ ــﺪ اﺳ ــﺘﻌﺎض اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﺑﺎﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت ﻋ ــﻦ اﳌﺴ ــﻴﺢ اﻹﻟ ــﻪ ﻧﻔﺴ ــﻪ وﻋ ــﻦ ﻣ ــﺮﱘ
اﻟﻌ ــﺬراء واﻟ ــﺪة اﻹﻟ ــﻪ ,وﻛ ــﺬا ﻋ ــﻦ اﻟﻘﺪﻳﺴ ــﲔ واﻟﺸ ــﻬﺪاء اﻟ ــﺬﻳﻦ ﺻ ــﺎروا ﰲ ﻣﺘﻨ ــﺎول اﻷﻳ ــﺪي ,وﻓﻘ ــﺪوا
ﺟﻼﳍﻢ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
وﻣﻨ ــﺬ اﻟﻘ ـﺮﻧﲔ اﳋ ــﺎﻣﺲ واﻟﺴ ــﺎدس اﳌﻴﻼدﻳ ــﲔ ازدادت ﺣﺮﻛ ــﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀ ــﺔ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت ﻗ ــﻮة ,وﺧﺎﺻ ــﺔ ﰲ
اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ﻣــﻦ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴــﺔ ﻟﻌﻮاﻣــﻞ ﻋﺪﻳــﺪة ,ﻟﻌــﻞ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑات ﻳﻬﻮدﻳــﺔ
وإﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨ ــﺎﻫﺾ ﰲ اﻷﺳ ــﺎس ﻣﻮﺿ ــﻮع اﻟﺼ ــﻮر واﻟﺘﻤﺎﺛﻴ ــﻞ .ﻏ ــﲑ أن اﳌﺘ ــﺎﺑﻊ ﻟﺴﻴﺎﺳ ــﺎت وﺣ ــﺮوب
اﻹﻣﱪاﻃــﻮر ﻟﻴــﻮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ,اﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻣﻌﺮﻛــﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀــﺔ اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت ,ﳚــﺪ أﻧــﻪ ﻗــﺎم ﺑﺎﺿــﻄﻬﺎد اﻟﻴﻬــﻮد ,وﰲ
ﻧﻔ ــﺲ اﻟﻮﻗ ــﺖ ﻗ ــﺎم ﲝﻤﺎﻳ ــﺔ اﻟﻘﺴ ــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ــﻘﻮط ﰲ أﻳ ــﺪي اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ إﺑ ــﺎن اﳊﺼ ــﺎر اﻷﻣ ــﻮي
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ 718-717م.
وﲢﻮل اﳋﻼف ﺣـﻮل اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت وﻣﺸـﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣـﻦ ﳎـﺮد ﺟـﺪل دﻳـﲏ ﺑﻴﺰﻧﻄـﻲ ,ﻋﻠـﻰ أرض اﻟﻮاﻗـﻊ إﱃ
اﻧﺪﻻع ﻗﺘـﺎل دﻣـﻮي ﺑـﲔ أﻧﺼـﺎر اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت وﻣﻌﺎرﺿـﻴﻬﺎ ,أﺳـﻔﺮ ﻋـﻦ ﺳـﻘﻮط اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻴﲔ
ﻗﺘﻠﻰ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي.
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ﺑ ــﺪأ اﻹﻣﱪاﻃــﻮر اﻟﺒﻴﺰﻧﻄ ــﻲ ﻟﻴ ــﻮ اﻟﺜﺎﻟــﺚ اﻻﻳﺴ ــﻮرى )741-717م( ,اﻟــﺬي ﻧﺸ ــﺄ ﰲ إﻗﻠــﻴﻢ أﺳ ــﻴﻮي
ﻳﻨﺎﻫﺾ ﻋﺒﺎدة اﻷﻳﻘﻮﻧـﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺳﻴﺎﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ اﻷﺳـﻴﻮﻳﺔ ﻛـﺎﻷرﻣﻦ,
وﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺎءوا ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﺮﻫﺒﺎن ﰲ أوﺳﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ.
واﺳﺘﻐﻞ ﻟﻴﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻴـﺎم ﺑﺮﻛـﺎن ﺛـﲑا ﰲ ﺑـﻼد اﻟﻴﻮﻧـﺎن 762م؛ ﻟﻴـﺰﻋﻢ أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺳـﻮى ﻋﻼﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻏﻀ ــﺐ اﻟ ــﺮب ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺒﺎﻟﻐ ــﺔ ﰲ ﺗﻘ ــﺪﻳﺲ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت ,ﻓﺄﺻ ــﺪر ﻣﺮﺳ ــﻮﻣﺎً ﰲ ﻧﻔ ــﺲ اﻟﻌ ــﺎم ﺿ ــﺪ ﻋﺒ ــﺎدة
اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت ,وأﺻــﺪر أواﻣــﺮﻩ إﱃ اﳉﻨــﻮد ﺑﺮﻓــﻊ اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت ,ﻏــﲑ أ ــﻢ ﲟﺠــﺮد أن ﺑــﺪأوا ﰲ رﻓ ـﻊ اﻟﺼــﻮرة
اﻟﻜــﱪى ﻟﻠﺴــﻴﺪ اﳌﺴــﻴﺢ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻌﻠﻘــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣــﺪﺧﻞ اﻟﻘﺼــﺮ اﻹﻣﱪاﻃــﻮري ﰲ اﻟﻘﺴــﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ,ﻗــﺎم
اﻟﺮﻫﺒﺎن اﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ,اﻟﺬﻳﻦ ﺛﺎروا ﺿـﺪ ذﻟـﻚ اﳌﺮﺳـﻮم ,ﺑـﻞ وﻗـﺎﻣﻮا ﺑﻘﺘـﻞ
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﳉﻨﻮد اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺮﻓﻊ ﺻﻮرة اﳌﺴﻴﺢ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ أﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﺟﺮى إﱃ ﺧﺎرج أﺳـﻮار اﻟﻌﺎﺻـﻤﺔ اﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ,ﻓﻘﺎﻣـﺖ ﺛـﻮرة
ﰲ اﻟﻴﻮﻧ ــﺎن ﳒ ــﺢ اﻹﻣﱪاﻃ ــﻮر ﰲ إﲬﺎدﻫ ــﺎ ,وﰲ اﳌﻘﺎﺑ ــﻞ ,ﻓﻘ ــﺪ ﻋ ــﺎرض اﻟﺒﺎﺑ ــﺎ اﻟﻜ ــﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﰲ روﻣـ ــﺎ
ﺟﺮﳚ ــﻮري اﻟﺜ ــﺎﱐ )731-715م( ﺳﻴﺎﺳ ــﺔ ﻟﻴ ــﻮ اﻟﺜﺎﻟ ــﺚ ﲡ ــﺎﻩ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت اﳌﺴ ــﻴﺤﻴﺔ ,وﻗ ــﺎم ﲟﻨﺎﺻ ــﺮة
ﻋﺒﺎدة اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ,ووﺻﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺧﲑ ﺑﺎﳍﺮﻃﻘـﺔ ,ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎم ﺧﻠﻴﻔﺘـﻪ ﺟﻮﳚـﻮري اﻟﺜﺎﻟـﺚ )– 731
741م( ﺑﺈﻧﺰال ﻗﺮار اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺾ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت.
واﺳـ ــﺘﻤﺮ اﳌﻮﻗـ ــﻒ اﳌﻨـ ــﺎﻫﺾ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧـ ــﺎت -إﺣـ ــﺪى ﲡﻠﻴـ ــﺎت اﻟﻔـ ــﻦ اﳌﺴـ ــﻴﺤﻲ -ﰲ ﻋﻬـ ــﺪ ﻗﺴـ ــﻄﻨﻄﲔ
اﳋــﺎﻣﺲ )775-741م( ,اﻟــﺬي أوﻏــﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳــﺔ واﻟــﺪﻩ ,وأﻣــﺮ ﺑﻌﻘــﺪ ﳎﻤــﻊ دﻳــﲏ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻫﲑﻳــﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻴﺞ اﻟﺒﻮﺳــﻔﻮر ﻋــﺎم 754م ﲝﻀــﻮر  339أﺳــﻘﻔﺎً ,ﻗــﺮروا ﺻــﺤﺔ اﳌﺒــﺪأ اﻷرﺛﻮذﻛﺴــﻲ اﻟﻘﺎﺋــﻞ
ﺑﺼ ــﺤﺔ ﺷ ــﻔﺎﻋﺔ اﻟﺴ ــﻴﺪة ﻣ ــﺮﱘ واﻟﻘﺪﻳﺴ ــﲔ ,ﻏ ــﲑ أ ــﻢ ﻧ ــﺎدوا ﺑﻌﻘ ــﺎب اﻟﺮﻫﺒ ــﺎن أو اﻟﻌﻠﻤ ــﺎﻧﻴﲔ اﻟ ــﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﺳﻮن وﻳﻌﺒﺪون اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻫﺮاﻃﻘﺔ وﺧﺎرﺟﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﲔ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺒﺎدة اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ,ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﻫﺒﺎن ,وﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺿـﻄﻬﺎد
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳌﻨﺎﺻﺮي اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ,ﻓﻘﺪ أﻣﺮ ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟـﱵ ﻋﺜـﺮ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻨـﺬ ﻗـﺮون
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺮة .ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ.
وﻫــﻮ ﻣــﺎ دﻋــﺎ أﺣــﺪ ﺷــﻬﻮد اﻟﻌﻴــﺎن إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ« :ﻟﻘــﺪ اﺧﺘﻔــﻰ أﺣــﺪ أﻫــﻢ ﻓــﺮوع اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ,ﻣــﻊ
اﺧﺘﻔﺎء اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺧﺘﻔﺖ أﻳﻀﺎً ﻣﻌﺎﱂ اﳉﻤﺎل اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ».
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وﻳﺒ ــﺪو أن ﺳﻴﺎﺳ ــﺔ اﻹﻣﱪاﻃ ــﻮر ﻗﺴ ــﻄﻨﻄﲔ اﳋ ــﺎﻣﺲ ودورﻩ ﰲ ﲢﻄ ــﻴﻢ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت ﻛﺎﻧ ــﺖ ذات وﺟ ــﻪ
ﺳﻴﺎﺳــﻲ وﻟــﻴﺲ دﻳــﲏ ﻓﻘــﻂ ,ﻓﻘــﺪ أراد أن ﻳﻘﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــﻮذ اﻟﺮﻫﺒــﺎن اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺘــﺒﻌﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺪﺳــﻮن وﻳﻌﺒــﺪون اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت .وﻫﻜــﺬا ﻓﻘــﺪ أوﻏــﻞ ﰲ اﺿــﻄﻬﺎدﻫﻢ ﻋــﱪ أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺸ ـﺮﻳﺪ واﻟﻨﻔــﻲ
واﻟﺴﺠﻦ ,ﺑﻞ و َﲰَ َﻞ ﻋﻴﻮ ﻢ ورﺳﻢ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺒﺎن اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ اﻹﻣﱪاﻃﻮر ,ﻟﺪرﺟﺔ أن أﺣـﺪﻫﻢ -وﻛـﺎن ﰲ
وﻇﻴﻔــﺔ ﺳ ـﱰاﻳﺘﺠﻮس ﻋﻠــﻰ وﻻﻳــﺔ ﺗﺮاﻗﻴــﺎ -ﻗــﺎم ﲜﻤــﻊ اﻟﺮﻫﺒــﺎن واﻟﺮاﻫﺒــﺎت وﺧـ ﱠـﲑﻫﻢ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟــﺰواج أو
اﳌﻮت.
وﺳــﺎر أﻳﻀـﺎً اﻹﻣﱪاﻃــﻮر ﻟﻴــﻮ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ) 780-775م ( ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﻰ واﻟــﺪﻩ ﻗﺴــﻄﻨﻄﲔ ﰲ اﺿــﻄﻬﺎد
ﻣﺆﻳ ــﺪي اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت .ﻋﻠ ـﻰ أﻧ ــﻪ ﲟﺠ ــﺮد وﻓﺎﺗ ــﻪ ﻗﺎﻣ ــﺖ زوﺟﺘ ــﻪ اﻹﻣﱪاﻃ ـﻮرة إﻳ ـﺮﻳﻦ )802 – 780م(
ﺑﺈﻋ ــﺎدة اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﳍ ــﻢ ,وأﺧ ــﺬت ﰲ إﻗﺼ ــﺎء ﻣﺆﻳ ــﺪي اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﺔ اﻟﺴ ــﺎﺑﻘﺔ ﻣ ــﻦ اﳌﻨﺎﺻ ــﺐ اﻟﻜ ــﱪى ﰲ
اﳊﻜﻮﻣ ــﺔ واﳉ ــﻴﺶ .وﺑ ــﺪأت ﰲ اﲣ ــﺎذ ﺳﻴﺎﺳ ــﺔ اﻟﺘﺴ ــﺎﻣﺢ اﻟ ــﺪﻳﲏ ﻣ ــﻊ ﻣﺆﻳ ــﺪي اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت ﺑﺸ ــﻜﻞ ﱂ
ﳛﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ,وﻫﻮ ﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﺮﻫﺒـﺎن إﱃ اﻟﻈﻬـﻮر ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﰲ ﺷـﻮارع اﻟﻘﺴـﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ .ﻛﻤـﺎ ﻗﺎﻣـﺖ
اﻹﻣﱪاﻃﻮرة ﺑﻌﺰل ﺑﻄﺮﻳﺮك اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﺎﻫﺾ ﻟﻸﻳﻘﻮﻧﺎت وﻧﺼﺒﺖ ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﺎً ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ.
أﻋﻠﻨﺖ اﻹﻣﱪاﻃﻮرة اﻳﺮﻳﻦ واﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳉﺪﻳﺪ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮارات اﺠﻤﻟﻠـﺲ اﻟـﺪﻳﲏ اﻟـﺬي ﻋﻘـﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ
ﻫﲑﻳــﺎ ﻋــﺎم 754م ,وأﻣــﺮت ﺑﻌﻘــﺪ ﳎﻠــﺲ ﺟﺪﻳــﺪ ﰲ ﻣﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻴﻘﻴــﺔ ﰲ ﺎﻳــﺔ اﻟﻌــﺎم 787م ,ﲢـﺖ اﺳــﻢ
اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﺴﻜﻮﱐ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ,اﻟـﺬي ﺣﻀـﺮﻩ  350أﺳـﻘﻔﺎً ﻗـﺮروا إﻋـﺎدة اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﻟﻠﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ اﳌﺘﻤﺜـﻞ
ﰲ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺒﺎدة أوﺛﺎن ,ﺑﻞ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻘﺪﻳﺴﲔ.
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺮارات اﺠﻤﻟﻠﺲ اﳌﺴﻜﻮﱐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﲞﺼﻮص اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
« ...ﻟﻴﺒﻄﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون أﻗﻮال اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻘﺪﺳﺔ ﻛﺄ ﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت» ,
«...ﻟﻴﺒﻄﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن اﻷﻳﻘﻮﻧﺎت اﳌﻘﺪﺳﺔ أﺻﻨﺎﻣﺎً».
ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎم اﺠﻤﻟﻠــﺲ ﺑﺈﻳﻀــﺎح اﻟﻔــﺎرق اﻟﻀــﺨﻢ ﺑــﲔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴــﻞ واﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت ,ﻓﻔــﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي أﺟــﺎز ﻓﻴــﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ,ﻓﺈﻧﻪ أدان ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﱵ ﻋﺪﻫﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺔ :
«...ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ إ ﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻗﻮﻣﺎً ﳎﺪﻓﲔ  ...ﻓﺄﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺻﻮر رﺑﻨﺎ وﺻﻮر اﻟﻘﺪﻳﺴﲔ اﻷﲰﺎء اﻟـﱵ
ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺛﻴﻞ ﻟﻸﺻﻨﺎم اﻹﺑﻠﻴﺴﻴﺔ» ...
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وأﻳﻀﺎ « ..أﻧﻪ ﻻ ﳎﻤـﻊ وﻻ ﻗـﻮة اﻷﺑـﺎﻃﺮة ,وﻻ أي اﺗﻔـﺎق ﻣﻜـﺮوﻩ ﻟـﺪى اﻟـﺮب ﻗـﺪ أﻧﻘـﺬ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻣـﻦ
ﺿ ــﻼل اﻷﺻ ــﻨﺎم ﻛﻤ ــﺎ ﺗ ــﻮﻫﻢ ﲝﻤ ــﻖ وﺟﻨ ــﻮن ذﻟ ــﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤ ــﻊ اﳌﺘﻬ ــﻮر اﻟﺜ ــﺎﺋﺮ ﺿ ــﺪ اﻷﻳﻘﻮﻧ ــﺎت اﳌﻘﺪﺳ ــﺔ
واﳌﻜﺮﻣﺔ .ﺑﻞ إن رب اﺠﻤﻟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ,اﻟﺮب اﳌﺘﺠﺴـﺪ ,ﻫـﻮ اﻟـﺬي اﻧﺘﺸـﻠﻨﺎ ﻣـﻦ ﺿـﻼل اﻟﻌﺒـﺎدات اﻟﻮﺛﻨﻴـﺔ,
ﻓﻠﻪ إذاً اﺠﻤﻟﺪ ,وﻟﻪ اﳊﻤﺪ ﻓﻘﺪ أﻗﺎم ﺑﻴﻨﻨﺎ ودﺧﻞ وﺧﺮج وﻧﺒﺬ أﲰﺎء اﻷﺻﻨﺎم ﻣﻦ اﻷرض».
وﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ ,ﻓﻘــﺪ اﺣﺘﻔﻈـﺖ ﺑﱰاﺛﻬــﺎ اﻟﻔــﲏ
اﻟﻘﺪﱘ وﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺈدﻣـﺎج اﻟﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ اﳊﻴـﺎة اﻟﺮوﺣﻴـﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﰲ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ داﺧـﻞ ذﻟـﻚ
اﻟﱰاث ,ﲝﻴﺚ اﺧﺘﻠﻄﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل ,إذا ﻣــﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨــﺎ ﻟﻠﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﰲ ﻣﺼــﺮ ,ﺳــﻮف ﳒــﺪ أن اﻟﻔــﻦ ﻛ ـﺎن راﺳــﺨﺎً ﰲ
ﻣﺼـﺮ ﻗﺒــﻞ ﺗﺒﺸــﲑ اﻟﻘـﺪﻳﺲ ﻣــﺮﻗﺲ ﺑﺎﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ــﺎ ,وذﻟـﻚ ﻋــﱪ ﺗﻨﻮﻳﻌﺎﺗــﻪ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴـﺔ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ ,ﳑــﺎ أﻓــﺮز
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻨﺎً ﳏﻠﻴﺎً ﻣﺘﺄﺛﺮاً ﺑﺎﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ,وﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ اﻟـﱵ اﺑﺘـﺪﻋﻬﺎ
اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ ﲨﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺴﻴﺤﻲ.
وﻗﺎم اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺼﺮي )اﻟﻘﺒﻄـﻲ( ﺑﻌﻤـﻞ اﳉـﺪارﻳﺎت اﻟـﱵ اﺳـﺘﻤﺪت ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ﺎ ﻣـﻦ ﺣﻜﺎﻳـﺎت اﻟﻜﺘـﺎب
اﳌﻘــﺪس .ﻛﻤــﺎ ﺑــﺮع أﻳﻀ ـﺎً ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻷﻳﻘﻮﻧــﺎت .ﻏــﲑ أن اﻷﻣــﺮ اﳌﺜــﲑ أن اﻟﺼــﻠﻴﺐ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗــﺪ
أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﲟﺆﺛﺮات وﺛﻨﻴـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ,ﻋـﱪ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﻌﻼﻣـﺔ ﻋـﻨﺦ
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ .واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﺼﺮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻟﻔﺮﻋﻮﱐ ﰲ اﳉﺪارﻳﺎت اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ
ﺣﱴ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﳌﻴﻼدي .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ آﳍـﺔ اﻟﻴﻮﻧـﺎن واﻟﺮوﻣـﺎن ,ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
إﱃ ﺻــﻮر اﶈــﺎرﺑﲔ ,واﻟﺮاﻗﺼــﺎت ,واﻟﻌــﺎزﻓﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎي أو اﻟﻘﻴﺜــﺎرة ,إﱃ ﺟ ـﻮار ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت اﻟﻌﻬــﺪ
اﻟﻘﺪﱘ.
وﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﺼﺮي ﻗﺪ اﻋﺘﻨﻖ دﻳﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻟﻮث اﳌﺴـﻴﺤﻲ ﰲ اﻹﻟـﻪ اﻟﻮاﺣـﺪ ,ﻓﻜﺄﳕـﺎ رأى
ﰲ ذﻟــﻚ -ﻷول وﻫﻠــﺔ -ﲡﺴــﻴﺪاً ﻟﺜــﺎﻟﻮث آﳍﺘــﻪ اﻟﻘﺪﳝــﺔ ,ﻛﻤــﺎ وﺟــﺪ ﰲ ﻣــﺮﱘ اﻟﻌــﺬراء وﻃﻔﻠﻬــﺎ ﻳﺴــﻮع,
ووراءﳘ ــﺎ اﻷب ﻏ ــﲑ اﳌﺮﺋ ــﻰ ﲡﺴ ــﻴﺪاً ﻹﻳـ ـﺰﻳﺲ وﻃﻔﻠﻬ ــﺎ ﺣ ــﻮرس وﻣ ــﻦ وراﺋﻬﻤ ــﺎ اﳌﻄﻠ ــﻖ ,ﻏ ــﲑ اﻟﻘﺎﺑ ــﻞ
ﻟﻠﺘﺠﺴ ــﻴﺪ .ﻓ ــﺎﻧﻌﻜﺲ ذﻟ ــﻚ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــﻦ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ اﳌﺼ ــﺮي ,اﻟ ــﺬي اﺳ ــﱰﺟﻊ ﺻ ــﻮراً ﻓﻨﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻔ ــﱰة
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴ ــﺔ ﻟﻴﻌﻴ ــﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬ ــﺎ ﻟﺘﻮاﻓ ــﻖ اﻟﻮاﻗ ــﻊ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ اﳉﺪﻳ ــﺪ ,ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ -ﲞ ــﻼف ﻣﺴ ــﺄﻟﺔ اﺳ ــﺘﺪﻋﺎء
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ﺖ إﻟـﻪ اﻟﺸـﺮ,
ﺻﻠﻴﺐ ﻋﻨﺦ -ﻣﺎ ﰎ ﻣﻦ إﻋﺎدة رﺳﻢ ﺻﻮرة ﲤﺜﻞ اﻹﻟﻪ ﺣـﻮرس ،وﻫـﻮ ﻳﻀـﺮب ﺑﺮﳏـﻪ َﺳـ ﱠ
ﻟﺘﺘﺤﻮل وﺗﺼﻮر ﻣﺎر ﺟﺮﺟﺲ وﻫﻮ ﻳﻄﻌﻦ اﻟﺘﻨﲔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ أﻳﻀﺎً.
ﻛﻤ ــﺎ اﺳ ــﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨ ــﺎن اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ اﳌﺼ ــﺮي اﻟﻌﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﺮﻣ ــﻮز أﺛﻨ ــﺎء إﳒ ــﺎزﻩ ﻟﻠﺠ ــﺪارﻳﺎت واﻟﺘﺼ ــﺎوﻳﺮ
واﻷﻳﻘﻮﻧـ ــﺎت ,وﻫـ ــﻲ اﻟﺮﻣـ ــﻮز اﻟـ ــﱵ ﻳﺴـ ــﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻠﻘ ـ ـﻲ اﳌﺴـ ــﻴﺤﻲ ﻓﻬـ ــﻢ دﻻﻻ ـ ــﺎ ﺑﺴـ ــﻬﻮﻟﺔ ,ﻣـ ــﻦ ذﻟـ ــﻚ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻨﺴﺮ ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻠﻘﻴﺎﻣﺔ وﻫﺰﳝﺔ اﳌﻮت؛ ﻟﻴﺼـﺒﺢ ﻧﻈـﲑاً ﻟﻠﻤﺴـﻴﺢ اﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻣـﻦ اﳌـﻮت .ﻛﻤـﺎ ﻳـﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻨﺴﺮ أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎوﻳﺮ واﻷﻳﻘﻮﻧﺎت.
أﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻄﺎووس ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻃﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮدوس ,ورﻣﺰ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ واﻟﻄﻬﺎرة ,ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻄﺮق
إﱃ ﺟﺴﺪﻩ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﱴ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت .أﻣﺎ اﳊﻤﺎم ﻓﻴﺤﻤﻞ رﻣﺰﻳﺔ اﻟﻮداﻋﺔ واﻟﺒﺸﺎرة.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﻫﺒﻨﺔ ﰲ ﺻﺤﺮاء ﻣﺼﺮ ,اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ رﻣﺰ اﻟﻐﺮاب ﻛﻲ ﳛﻤﻞ اﳋﺒـﺰ
اﻟﻴــﻮﻣﻲ إﱃ اﻟﻘــﺪﻳﺲ أﻧﻄﻮﻧﻴــﻮس ,ﺑﻮﺻــﻔﻪ ﺧﺒ ـﺰاً ﲰﺎوﻳ ـﺎً .ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﺨﺪم أﻳﻀ ـﺎً ﰲ ﺗﺼــﺎوﻳﺮﻩ اﻟﺰواﺣــﻒ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ ,وﺧﺎﺻﺔ اﳊﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﳘﺲ إﱃ ﺣﻮاء.
ﻛﻤـﺎ ﻛــﺎن ﻟﻠﻔﻨـﺎن اﳌﺼــﺮي ﻫﻮﻳﺘـﻪ اﳋﺎﺻــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺒﻨﺎﺋــﻪ ﻟﻠﻜﻨـﺎﺋﺲ اﳉﺪﻳــﺪة .ﻓﻜـﺎن ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ
أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﺄﺛﲑات ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ أﻳﻀﺎً.
وﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ,ﻓﻘــﺪ ازدﻫــﺮ ﻧــﻮع آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﰲ ﻣﺼــﺮ ,ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻠــﻮﻳﻦ اﻟﺘﺼــﺎوﻳﺮ
واﳉﺪارﻳﺎت ﻋﱪ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﺮﻳﺴﻚ .واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﻳﺴﻚ ﻗﺪ وﺟﺪت ﰲ ﻣﺼـﺮ ﻣﻨـﺬ
ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎﳌﺔ ,ﻟﻴﻌﻴﺪ اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺼﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺗﺼﺎوﻳﺮﻩ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة.
ﻛــﺎن اﻟﻔﺮﻳﺴــﻚ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﺘﻠــﻮﻳﻦ أو اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ اﳌــﺎﺋﻲ ﻳــﺘﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌــﻼط ﺣــﺪﻳﺚ اﻟﺼــﻨﻊ,
وﻳﺴــﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺼــﺎوﻳﺮ اﳉﺪارﻳــﺔ ,وﻫــﻮ ﻧﻮﻋــﺎن :اﻷول ﻣﻨ ـﻪ ﻫــﻮ اﻟﻔﺮﻳﺴــﻚ اﻟﺮﻃــﺐ أو اﻟﻄــﺎزج اﻟــﺬي
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳉﺪار وﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ ﻃﺒﻘﺎت اﻷرض اﳉﺼﻴﺔ ﻟﻪ .واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻔﺮﻳﺴﻚ اﳉﺎف اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار أو اﻷرﺿﻴﺔ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﺒﺘﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺮاء واﻟﺸﻤﻊ أو زﻻل اﻟﺒﻴﺾ.
ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻳﺴﻚ اﳉﺎف أﻛﺜﺮ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﺎً ﰲ اﻟﻔـﻦ اﳌﺴـﻴﺤﻲ ﰲ ﻣﺼـﺮ؛ ﻷن ﻋﻤﻠـﻪ ﻛـﺎن ﻳـﺘﻢ ﰲ ﻣﻜـﺎن
ﻣﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ اﳉــﺪار ,ﰒ ﳚــﺮي ﺗﺜﺒﻴﺘــﻪ ﻋــﱪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻂ ﻣﺜــﻞ ﴰــﻊ اﻟﻌﺴــﻞ وزﻻل اﻟﺒــﻴﺾ أو اﻟﻐـﺮاء
واﻟﺼــﻤﻎ أو ﺣــﱴ ﺻــﻔﺎر اﻟﺒــﻴﺾ ،أو اﻟﻜــﺎزﻳﻦ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻣﺴــﺤﻮق ﻟــﱭ ﻣﺘﺨﺜــﺮ ﻣﻨــﺰوع
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اﻟﺪﺳـ ــﻢ ﻣـ ــﻊ اﻟﺼـ ــﻤﻎ ,وﻛـ ــﺎن ﺷـ ــﺎﺋﻊ اﻻﺳـ ــﺘﻌﻤﺎل ﰲ ﻓـ ــﱰة اﻟﻌﺼـ ــﻮر اﻟﻮﺳـ ــﻄﻰ ,أو ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ اﻟﺸـ ــﻤﻊ
اﻻﻧﻜﻮﺳﺘﻴﻚ ,وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﴰﻊ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻊ زﻳﺖ اﻟﻜﺘﺎن.
أﻣﺎ اﻟﻔﺮﻳﺴﻚ اﻟﺮﻃﺐ ﻓﻜﺎن ﳝﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻨﺎن اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﺼﺮي؛ ﻷن اﳌﺪى اﻟـﺰﻣﲏ اﳌﺘـﺎح ﻟـﻪ
ﻗﺼﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎً ,إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎن أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ أن ﳚﻒ اﳌﻼط.
ﻟﻘﺪ ﲰﺢ اﺗﺴﺎع رﻗﻌﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮات ﺷـﺮﻗﺎً ﺣـﱴ اﶈـﻴﻂ اﻷﻃﻠﺴـﻲ ﻏﺮﺑـﺎً,
وﻣــﻦ أﻗﺼــﻰ اﻟﺸــﻤﺎل اﻷوروﰊ ﴰــﺎﻻً ﺣــﱴ اﻟﺼــﺤﺮاء اﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﺟﻨﻮﺑـﺎً ﺑﺘﻨــﻮع اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻔــﲏ اﳌﺴــﻴﺤﻲ
اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﱰاﺛﻬﺎ اﻟﻘﺪﱘ وﺣﻀﺎرا ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺑﻞ إﻧـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺳـﻘﻄﺖ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳـﺔ ﰲ
اﻟﻐــﺮب اﻷوروﰊ ﲢــﺖ أﻗــﺪام اﻟﱪاﺑــﺮة )اﻟﻘﺒﺎﺋــﻞ اﳉﺮﻣﺎﻧﻴــﺔ( ,ﻓﻘــﺪ أﺳــﻬﻢ ذﻟــﻚ ﰲ ﺗــﺄﺛﺮ اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ
اﻟﻐﺮﰊ ﺑﻔﻨﻮن اﻟﱪاﺑﺮة اﻟﱵ ﲪﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﻬـﻢ .وﻫﻜـﺬا ﱂ ﺗﺴـﺘﻄﻊ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ وﻻ اﻷدﻳـﺮة ﰲ اﻟﻐـﺮب اﻟﻮﻗـﻮف
أﻣﺎم ﻇﻬﻮر اﻟﻔﻦ اﻟﱪﺑﺮي اﻟﺬي ﻳﺼـﻮر اﻷﺷـﻜﺎل اﻵدﻣﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ,ﻛﻤـﺎ ارﺗﻀـﺖ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗـﺖ
وﺟـ ــﻮد ﺻـ ــﻴﻎ زﺧﺮﻓﻴـ ــﺔ ﺟﺪﻳـ ــﺪة ﲤﺜـ ــﻞ اﳊﻴﻮاﻧـ ــﺎت اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳـ ــﺔ اﳋﺮاﻓﻴـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺻـ ــﻔﺤﺎت اﳌﺨﻄﻮﻃـ ــﺎت
اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
وإذا ﻛــﺎن اﻟﻔــﻦ اﳌﺴــﻴﺤﻲ اﻟﻜــﺎروﻟﻨﺠﻲ ﻳﻌــﺪ ﳏﺎﻛــﺎة ﻟﻠﻔــﻦ اﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻲ اﻟﻘــﺪﱘ ,ﻓــﺈن اﻟﻔﻨــﺎﻧﲔ اﻟﱪاﺑــﺮة
)اﳉﺮﻣــﺎن( ﻗ ــﺪ أﺿــﺎﻓﻮا إﻟﻴــﻪ اﻟﻜﺜــﲑ ,وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺧﻠــﻖ ﻣﺰﳚ ـﺎً ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﰲ ﻓﻨــﻮن اﻟﻐــﺮب
اﻷوروﰊ آﻧﺬاك.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﻜﻼﺳـﻴﻜﻲ ,ﺑـﻞ وﻗﺎﻣـﺖ ﲝﻤﺎﻳﺘـﻪ
ﻣﻦ اﻻﻧﺪﺛﺎر ,ﻛﻤﺎ أ ﺎ اﺳـﺘﻮﻋﺒﺖ أﻳﻀـﺎً ﻓﻨـﻮن اﻷﻣـﻢ اﻷﺧـﺮى واﻷﻗـﺎﻟﻴﻢ اﻟـﱵ دﺧﻠﺘﻬـﺎ اﳌﺴـﻴﺤﻴﺔ ,و ـﺎ
ﺗـﺮاث ﻓــﲏ ﻋﺮﻳــﻖ وﺳــﺎﺑﻖ ,ﻓﺘــﺄﺛﺮت ﺑــﻪ ,وأﺛــﺮت ﻓﻴــﻪ ,ﳑــﺎ أﻣــﺪ اﻟﻔﻨــﺎن اﳌﺴــﻴﺤﻲ ﺑﺮواﻓــﺪ ﺟﺪﻳــﺪة ,وﺣــﺮرﻩ
ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺎ ورد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس.
وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟــﺮؤى اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﳌﺒﻜــﺮة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻔــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ذات اﲡــﺎﻫﲔ :أوﳍﻤــﺎ ﺷــﺮﻗﻲ ﲡﺮﻳــﺪي
ﻳــﺮﻓﺾ اﻟﺘﺸــﺨﻴﺺ وﳛــﺎرب اﻟﺘﺠﺴــﺪ واﳌﺎدﻳــﺔ ,واﻵﺧــﺮ ﻏــﺮﰊ ﻳﺴــﻌﻰ ﻟﻠﺘﺠﺴــﻴﺪ وﺗﺼــﻮﻳﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺎت,
ﻓﻘــﺪ ﺗﻐﻠــﺐ اﻻﲡــﺎﻩ اﻷﺧــﲑ ﲢــﺖ ﻣﺴــﻤﻰ «اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ» .وﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﺑﻔﻀــﻞ اﻟﺒﺎﺑــﺎ
ﺟﺮﳚــﻮري اﻟﻌﻈــﻴﻢ ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﺴــﺎدس اﳌــﻴﻼدي ,اﻟــﺬي اﺑﺘــﺪع ﻟﻮﻧ ـﺎً ﳝــﺰج ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴــﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب.
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المجتمع العلمي والتقاليد الوطنية في البحث


رشدي راشد

ق د يك ون ض روريا إحص اء ع دد الجامع ات ومراك ز البح وث ،والت ذكير بع دد
المھندسين والكيمي ائيين واألطب اء وم ا إلي ه؛ لمعرف ة المس توى العلم ي ألم ة أو
لبلد م ا .إن ھ ذه المعطي ات الكمي ة –م ع أنھ ا مھم ة دون أدن ى ش ك– ال تس مح
بالتعرف على المجتمع العلمي أو الجماعة العلمية لھذا البل د أو لھ ذه األم ة .إن
مجموع ة م ن العلم اء –مھم ا ك ان ع ددھا ومھم ا ك ان ع دد المؤسس ات الت ي
يتواج دون فيھ ا -ال تش كل بالض رورة مدين ة علمي ة وال حت ى مجتمع ا ً علمي ا ً،
وذلك إذا أردنا تكتال متماسكا ً ولم نرد تجمعا ً كما يق ول روس و ف ي كتاب ه ح ول
العقد االجتماعي في الفصل الخامس م ن القس م األول .والحقيق ة ھ ي أن ھن اك
بل دانا ً اتخ ذت لنفس ھا جامع ا ٍ
ت ومراك ز عدي دة وجميل ة ،دون أن ن تمكن م ن
التعرف فيھا على مجتمع علمي أصيل .لقد خلط بالفعل بعض علماء االجتم اع
الذين تتلمذوا في مدارس علم االجتماع األميركية بين مجموع ٍة ومجتمع؛ وھذا
الخل ط مرف وض دون ت ردد م ن قب ل علم اء االجتم اع الت ابعين ل دارس وابي ر
) (Weberوس يمل ) (Simmelودورك ايم ) (Durkheimأو م اركس
) .(Marxوالواقع ھو أنه -عند التحدث ع ن جماع ة أو مجتم ع– يج ب تحدي د
المقاييس والعوام ل الت ي تجع ل م ن تجم ع م ا -س واء أك ان ص غيراً أم كبي راً–
مجتمعا ً واعيا ً لنفسه ومتميزاً عن المجتمعات األخرى .إن الك الم ع ن المجتم ع
العلمي مھمة أبعد من أن تكون سھلة .سوف نوجه اھتمامنا فقط نحو المق اييس
والعوامل المتعلقة بالعلم وبتاريخ ه .ال يمك ن الك الم ع ن المجتم ع العلم ي دون
الكالم عن البحث العلمي نفسه .إن المجتمع العلمي يكون موجوداً عندما توج د
تقالي د وطني ة ف ي البح ث العلم ي تمھ د لوج ود ھ ذا المجتم ع العلم ي ،وتق دم ل ه
الخصائص التي تميزه .وإذا انعدمت التقاليد الوطنية في البحوث ال يبقى سوى
او ف ي
كمي ٍة م ن المعلم ين وتجم ع م ن التقني ين ،وم ا إلي ه ،...ذوي تك وين متس ٍ
تن افره وف ي ع دم تجانس ه .أم ا التقالي د العلمي ة الوطني ة -إذا م ا وج دت– فإنھ ا
تظھر في أسماء العلماء وفي عناوين مؤلفاتھم ،وفي المواضيع التي طوروھا،
والتجدي دات النظري ة والتقني ة الت ي ق اموا بھ ا .إن ك ل مس ألة التط ور العلم ي
تكمن في القدرة على خلق مثل ھذه التقاليد في البحث ،بحيث يك ون ع امالً ف ي
 مفكر وباحث من مصر .
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تكامل مجموعات العلماء وفي تكوين المجتمع العلمي .س وف ن ورد –إليض اح
ما أكدنا– ثالثة أمثلة مأخوذة من تاريخ العلوم في ھذه المنطقة من العالم:
األول منھا يرجع إلى القرن التاسع الميالدي في بغداد ،والثاني يعود إلى الق رن
التاس ع عش ر ف ي الق اھرة ،والمث ل الثال ث يع ود إل ى النص ف األول م ن الق رن
العشرين في القاھرة أيضا ً .وربما تساعدنا المجابھة بين ھذه األمثلة على ط رح
المسألة بوضوح .ولكن -قبل أن نورد ھذه األمثلة -يجب علين ا أن ن ذكر ب بعض
الوقائع التاريخية.
يتوج ب علين ا أن نمي ز أوالً ب ين العل م الكالس يكي والعل م الح ديث والعل م
الصناعي.لقد تطور العلم الكالسيكي فيما بين القرن التاسع الم يالدي والنص ف
األول من القرن السابع عشر الميالدي ،ونشأ في أول األمر في المراكز المدنية
اإلس المية وباللغ ة العربي ة ،إن الترجم ات الالتيني ة لمؤلف ات علم اء اإلس الم
والبح وث الت ي ق ام بھ ا ال بعض عل ى نف س المن وال )م ن أمث ال فيبونائش ي
 Fibonacciف ي الرياض يات( كان ت تش كل ج زءاً مكم الً م ن ھ ذا العل م
الكالسيكي ،ولقد تم تنشيط ھ ذا العل م م ن جدي د ف ي نھاي ة الق رن الس ادس عش ر
وخالل النصف األول من القرن الذي يليه ،بعد أن بدأ يضمحل في مكان نشأته.
وكان ھذا العلم مكتوبا ً باللغة المس يطرة الت ي كان ت العربي ة ف ي ب ادئ األم ر ث م
الالتينية فيما بعد؛ وكان مزدھراً في المراكز المدينة .
أما العلم الحديث فھو أوروبي ،ويمكن أن نؤرخ بدايته بشكل تقريبي م ع ني وتن
) (Newtonوخلفائه في القرن الثامن عشر الميالدي،أو بعد ذلك الوقت بقلي ل،
إنن ا نقص د -بوص فنا لھ ذا العل م ب ـ«األوروب ي» -أن ه نش أ وتط ور ف ي أوروب ا
الغربية فق ط ،يتمي ز ھ ذا العل م الح ديث ع ن العل م الكالس يكي بنزع ة قوي ة إل ى
توحي د فروع ه ،وك ان ني وتن أو م ن ح اول إيج اد تفس ير لتوحي د الميكانيك ا
والمن اظر والمغنط ة ف ي آن واح د ،ولق د عم ق خلف اؤه – انطالق ا ً م ن دالمبي ر
) (Dalembertوحتى ماكسويل ) (Maxwellھذا المشروع ووسعوه وطوره
وتطلب ھذه النزعة أش كاالً جدي دة ًم ن التع اون ب ين العلم اء ف ي االختصاص ات
المختلفة .ولم يقتصر ھذا العل م -بخ الف العل م الكالس يكي -عل ى لغ ة مس يطرة؛
وذل ك أن ث الث لغ ات عل ى األق ل فرض ت نفس ھا إل ى جان ب الالتيني ة وھ ي
اإليطالي ة واإلنجليزي ة والفرنس ية ،وك ذلك األلماني ة )أولي ر  Leibnitzغ وس
 (...Gaussبدرج ٍة أقل ،ويتميز ھذا العلم ع ن العل م الكالس يكي -باإلض افة إل ى
ذلك -بأشكال من التنظيم خاصة به ،كان نموذ ُج متح ف اإلس كندرية ق د أص بح
الغيا ً من ذ زم ن بعي د .ول م تع د كافي ة نم اذ ُج «بي ت الحكم ة» ف ي بغ داد و«بي ت
2

العلم» في القاھرة والم دارس الديني ة – النظامي ة والمستنص رية وحت ى الزھ ر،
والمراص د والمستش فيات ،وتطل ب األم ر إنش اء مراك ز حقيقي ة للبح وث م ع
مخابرھا وھ ذا ھ و ال دور ال ذي لعبت ه المج امع العلمي ة ف ي الق رن الث امن عش ر
الم يالدي ،وتوج ب ك ذلك إنش اء م دارس مخصص ة لت دريس العل وم ،وم دارس
أخ رى مخصص ة لتطبيقھ ا ،ولق د أص بحت ھ ذه الم دارس األخي رة ض رورية
بفضل خاصيّة أخرى م ن خص ائص العل م الح ديث وھ ي تقوي ة البع د التطبيق ي
الھ ادف إل ى المنفع ة .ولك ن ال يج ب أن ننخ دع؛ إن التطبي ق ل م يك ن ف ي الفت رة
األولى إال على شكل أمني ٍة ,وقد توجب انتظار الكيمياء والمغنطيسية الكھربائي ة
والدينامية الحرارية وغيرھا ،قبل أن تتحقق أمنية التطبيق ھذه .وأخيراً فإن ھذا
العلم الحديث يتميز عن العلم الكالسيكي بتطلب ه نش ر القواع د العلمي ة واألخب ار
العلمية؛ أي أنه يعتبر العل م ثقاف ة ،وھ ذا م ا ل م يك ن ق د حص ل م ن قب ل ،وھك ذا
رأينا عنذئ ٍد -على ش كل أكب ر مم ا ك ان س ابقا ً– ب روز الفلس فات العلمي ة ،ومنھ ا
ل يس فلس فات العلم اء الت ي كان ت موج ودة م ن قب ل ب ل تل ك الخاص ة بالفالس فة
)دالمبير ،ھيوم ،كانط( ...؛ وكذلك تك ّون أيضا ً تاريخ العلوم كمادة مستقل ٍة ،وت م
تأليف الموس وعات العلمي ة ...إل خ ،أم ا الفلس فة العلمي ة فل م ي ُع د لرج ل «عص ر
األن وار» غن ًى عنھ ا .وھ ذا م ا جع ل -وفق ا ً لھ ذه الظ روف -مفھ وم المجتم ع
العلم ي نفس ه وتك وين ھ ذا المجتم ع وت أثيره مغ ايرا لم ا ك ان ف ي عص ر العل م
الكالس يكي ،وب دأ يظھ ر إل ى الوج ود تص ور آخ ر للتعل يم والبح ث ونق ول
باختصار :إنه لم يعد ممكنا ً القيام بالتعليم أو البحث دون تدخل السلطة والدول ة،
وقد سعت الدول الجديدة التي ظھرت في بداية القرن التاسع الميالدي إلى تمل ك
ھ ذا العل م بالتحدي د .ون ذكر ف ي ال ُخص وص مث ل مص ر ومث ل الياب ان .وكان ت
الدول ة الوطني ة مدفوع ة بش كل ظ اھر ف ي كلت ا الح التين ب دافع إس تراتيجية
وعس كري ٍة واقتص ادي ٍة أيض ا .لك ن مث ل مص ر يب ين أن الدول ة ال تكف ي وح دھا
«لتمل ك» العل م الح ديث ،وك ان يتوج ب عل ى أص حاب الق رار-وال نقص د
العسكريين منھم فقط؛ بل النخبة السياسية واألوساط االقتصادية وك ذلك العلم اء
ال ُم َكونين -أن يلتزموا التزاما ً إراديا ً واعيا ً بالعمل على تملك العلم .لق د ك ان ھ ذا
االلتزام اإلرادي مفقوداً لدى أصحاب القرار في منتص ف الق رن التاس ع عش ر،
إذا اس تثنينا بع ض الح االت الن ادرة )رفاع ة الطھط اوي ،وعل ي مب ارك( وج اء
فق دان الق درة عل ى الق رار بس بب الس يطرة االس تعمارية؛ لي ؤدي إل ى فش ل
المشروع ،وسوف نعود مرة أخرى إلى الحديث عن ھذا الموضوع.
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يتمي ز «العل م الص ناعي» أي عل م المجتمع ات الص ناعية المتقدم ة الت ي تن تج
وتستھلك العلم على درجة عالي ٍه – بتصنيع البحث؛ وتعني كلم ة تص نيع البح ث
ليس فقط أن ھذا العلم يقوم بتطوير التطبيقات العلمية عل ى الص ناعة أو تط وير
البح ث الص ناعي بح د ذات ه؛ ب ل إن البح ث العلم ي نفس ه يج ري ف ي مؤسس ات
ومخ ابر )المرك ز ال وطني للبح وث العلمي ة ،ومرك ز الدراس ات والبح وث
النووية... ،إلخ( أصبحت ھي نفسھا خاضعة لطرائق التنظ يم واإلدارة الخاص ة
بالممارسات الصناعية ،فصار «مفھوم المجتمع العلمي» ذا معن ى مختل ف ع ن
ذلك الذي نعرفه مع العلم الحديث .إن المواضيع نفسھا لھذا العلم الجديد -حس ب
تعريفاتھا الخاصة -تتعلق بشكل قوي بالتقنيات المعقدة ،ولقد عرف ت بح ق بأنھ ا
«ظاھراتي ة – تقني ة» أي أن ص ياغة ھ ذه المواض يع وإنتاجھ ا بع ض األحي ان
يتطلبان تعاونا ً بين العدي د م ن االختصاص ات العلمي ة والتقني ة أيض ا وغالب ا ً م ا
تتعدى كلفتھا القدرة المالية لبلد واح ٍد متوسط الكبر ،إن لغ ات ھ ذا العل م متع ددة
ولكن اللغة اإلنجليزية يمكن أن نس تخلص م ن ھ ذه النظ رة اإلجمالي ة ع دة ِعبَ ر
قبل أن نعود إلى األمثلة.
العبرة األولى :إن االستقرار الت اريخي يب ين أن العل م -س واء أك ان كالس يكيا ً أم
حديثا ً أو صناعيا ً -لم يس تطع أن يتأس س وان يتط ور دون أن تك ون المؤسس ات
الخاصة به قد أنشأت في أول األمر ،ثم استحدثت مھنة العالم وتبعتھا التطبيقات
العلمي ة ،وحت ى ل و ل م يك ن لھ ذه العب ارات نف س المعن ى خ الل الفت رات ال ثالث
للعلم فإن المراحل التي ذكرناھا تبقى ضرورية في كل حالة.
إن تأس يس العل م يعن ي إنش اء المؤسس ات الت ي يمك ن أن يج رى فيھ ا البح ث
العلم ي :دار الحكم ة والمراص د والمستش فيات والمكات ب والم دارس  ،...ف ي
بغداد والقاھرة وفي سمرقند ...إلخ .المجامع العلمية أوالً ثم الجامع ات ف ي لن دن
وباريس وبرلين وميالنو وسان – بطرس برج .أم ا العل م الص ناعي فإنن ا نع رف
جيداً مؤسساته الكبرى والعديدة ،ولقد توجب على المؤسس ات العلمي ة أن ت دافع
غالب ا ً ع ن نفس ھا ف ي مواجھ ة مؤسس ات أخ رى قوي ة وذات س لطات متع ددة
سياسيا ً ودينيا ً واقتصاديا ً.
ولق د تم ت «مھنَنَ ةُ» البح ث ،أي أن البح ث أص بح مقب والً كمھن ٍة ،وھك ذا ك ان
مترج ُم المأمون وعالم الفلك لدي ة وأعض اء بي ت الحكم ة وأعض اء ب الط عض د
الدول ة ...إل خ .ينتم ون إل ى مجموع ات م ن ال ِمھني ين لھ م روات بھم ،وھك ذا ك ان
وضع اليبنتز ) (Leibnitzفي بالط ھانوفر ) (Hanovreولقد ب دأت المج امع
العلمية تعطي للباحثين -بشكل منتظم -مكافآت على بحوثھم ،ثم أصبح الباح ث
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موظف ا ً ذا مھن ٍة ،ول م نع د ن رى ھ ذا الن وع م ن العلم اء الھ واة مث ل ديك ارت
) (Descartesوفيرم ا ) .(Fermatتط ور المجتم ع العلم ي عل ى أس اس
االختصاص ات الت ي تزاي د ع ددھا بش كل دائ م ،م ع ط اقم م ن الم وظفين
المتخصصين الذين ال يحصلون عل ى ش ھاداتھم وألق ابھم أال بع د دراس ة طويل ة
وأصبح البحث -بھذا المعنى -مھنة كسائر المھن األخرى مندرجة ومعترف ا بھ ا
ضمن نظام اإلنتاج .
العبرة الثانية يمكن أن نستلخصھا من التاريخ :توجد ثقافات ومجتمعات مؤھل ة
أكثر من غيرھا لالستقبال وبالتالي لتملك العل م الح ديث .وھ ذه المجتمع ات ھ ي
تلك ورثت من تاريخ طويل في العل م الكالس يكي؛ لك ن ھ ذه الق وة الكامن ة تبق ى
دون جدوى إذا لم يجر تنشيطھا بشكل إرداي.
العبرة الثالثة ل م يك ن ھن اك تط ور متس او لمختل ف المن اطق ،س واء أك ان العل م
كالسيكيا ً أم حديثا ً أم صناعيا ً ،لقد تواجدت المراكز المتقدمة في تطورھا مع م ا
أحاط بھا وكان أقل تطوراً ،مراكز العلم الكالسيكي ھي بغداد والقاھرة وقرطبة
وسمرقند قبل أن تتحول إلى بولونيا وبادو والبندقي ة ث م إل ى ب اريس ولن دن؛ أم ا
الي وم ف إن ھ ذه المراك ز كثي رة ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة وف ي أوروب ا
واليابان.
العبرة الرابعة لم يكن العلم أبداً -سواء أكان كالسيكيا ً أم حديثا ً أم صناعيا ً -ش يئا
ينقل من مجتمع إلى مجتمع آخر .كذلك ليس ھناك نشر ممكن للثقافة العلمية من
مجتم ع إل ى مجتم ع آخ ر -بواس طة الترجم ة أو نق ل العلم اء وم ا إلي ه -دون أن
تحضر ألجل ذلك البنية التحتي ة الالزم ة .ل م تك ن أوروب ا لتق در عل ى االس تفادة
من المعارف العلمية في بداية الثورة الصناعية ،لو لم تعم التربية االبتدائي ة م ن
جھة ولو لم تنشر الثقافة التقنية بطرق عدي دة ،م ن جھ ة أخ رى ل ن يس تطيع أي
مجتمع أن يتملك العلم دون أن يبني لنفسه وبنفسه تقاليده الخاصة بالبحث.
سوف نأخذ ثالثة أمثل ة ،ألج ل إيض اح ھ ذه الفك رة األساس ية ف ي نظرن ا ،وھ ي
المتعلقة بالمجتمع العلمي وبالتقاليد الوطني ة ف ي البح ث :المث ال األول ھ و مث ال
بغ داد الخ اص ب العلم الكالس يكي ،واآلخ ر ھ و مث ال الق اھرة المتعل ق ب العلم
الحديث ،ثم مثالھا أيضا المتعلق بالعلم الذي قد أصبح صناعيا ً.
المث ال األول :لنرج ع إل ى بغ داد بداي ة الق رن التاس ع الم يالدي ،ول نالحظ إن
حركة ترجمة النصوص ل م تك ن ف ي ب دايتھا؛ ب ل ف ي أوائ ل فترتھ ا الثاني ة الت ي
ستوصلھا إلى األوج .لم يبق من الفترة األولى لھذه الترجمة إال بعض اآلث ار،1
أو العن اوين أحيان ا؛ وھك ذا نعل م بواس طة الن ديم بوج ود ترجم ة ٍ قديم ٍة لمقدم ة
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ثيون حول كتاب المجسطي .لكن ھذه اآلثار ال تسمح بتكوين صورة كاملة لھ ذا
ُ
تثبت ببساطة أنھا كانت نتيجة لمبادرات فردي ٍة.
النشاط في الترجمة وھي
أما الفت رة الثاني ة الت ي تھمن ا اآلن والت ي تمي زت بأھميتھ ا الكب رى فإنھ ا تش كل
جزءاً من نشاط أوسع بكثير ،ويمكن أن ندرج ھذا النشاط ضمن حركة <إنش اء
المؤسسات العلمية>.
لقد بدأت ھذه الحركة التدريجية بالوصول إلى العلوم التي كانت حديثة الظھ ور
والتي كانت متعلقة بالمجتمع الجديد وبتنظيمه وبعقيدته ،وھي علوم اللغ ة وعل م
الك الم والفق ه وال دين والت اريخ والتفس ير...إلخ .لق د طرح ت – انطالق ا ً م ن
منتصف القرن الثامن الميالدي أسئلة جديدة لغوية وتفسيرية ،وديني ة وقانوني ة،
وم ا إلي ه ،ولق د تزاي د ع دد العلم اء والمؤلف ات ف ي ھ ذه المي ادين بش كل كبي ر،
وازدادت االختصاصات بشكل مطر ٍد وبرزت مدارس متنافسة ومتميزة ب َم ْھنَنَ ٍة
رف بھا أكثر فأكثر .2لكن ھذه الحركة ل م تش مل العل وم ال واردة م ن اإلرث
أعتُ َ
الھلينيس تي ومنھ ا العل وم الرياض ية عل ى األخ ص ،إال ف ي بغ داد وف ي الق رن
التاس ع الم يالدي .إن دراس ة أكث ر تفص يالً تب ين أن االھتم ام ال ذي حظ ي ب ه
اإلرث اليوناني مرتبط جزئيا ً بنشاط البحث في العل وم اإلس المية .إن الرواي ات
المعروفة من قبل الجميع حول المختصصين ف ي ھ ذه العل وم ،مث ل الخلي ل ب نأحمد -تؤكد ھذا االرتباط .3ونحن نفھم عندئ ٍذ كيف تو ّجب انتظار القرن التاس ع
الميالدي حتى تشمل ھذه الحركة علوم اإلرث الھلينيستي .ونحن نفھ م أيض ا ً أن
آن واحد -
مشروع الترجمة في بغداد في ذلك العصر كان يخص عدة
ٍ
علوم في ٍ
الطب وك ذلك الھندس ة وعل م الفل ك -ول م يك ن يقتص ر عل ى الط ب والتنج يم أي
على العلوم ذات المنفعة العلمية ،كم ا ادع ى ال بعض ،ونح ن نص ر عل ى تجن ب
ھذه الرؤية الخاطئة.
ولكن لماذا جرى نقل علوم اإلرث الھلينيستي في تلك الفترة وفي ذلك المك ان ؟
يج ب أن ن ذكر س ببين ل ذلك :األول وج ود طل ب م ن المجتم ع ،فك ل الدراس ات
ح ول النق ل م ن اليوناني ة إل ى العربي ة تب ين أن الخلف اء وناص ري العل م أسس وا
بكرم الترجمة والبح ث .ولك ن م ا يغف ل ال بعض
المكتبات والمراصد  -وشجعوا
ٍ
دائما ً عن قوله ھو أن ھذه المؤسس ات ل م تك ن تض م أف راداً فق ط ب ل مجموع ات
تشبه الفِرق ،تتنافس وتتبارى فيما بينھا ,ھذه المجموعات والمراكز االجتماعي ة
التي استحدثت للترجمة والبحث ساعدت على استيعاب العلوم الھلينيستية داخ ل
المدينة العلمية التي كانت ف ي ط ور اإلنش اء والتوس ع ،لن ذ ّكر ب أن بي ت الحكم ة
الش ھير ك ان يض م علم اء الفل ك مث ل يحي ى ب ن أب ي منص ور ،ومت رجمين مث ل
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الحج اج ب ن مط ر -مت رجم أقلي دس وبطلمي وس -ورياض يين مث ل الخ وارزمي.
وكانت ھناك مجموعة أخرى في بيت الحكمة وھي مجموع ة بن ي موس ى الت ي
كان ت تض م ھ الل ب ن ھ الل الحمص ي -مت رجم أب و لوني وس -وك ذلك المت رجم
والرياضي الب ارز ثاب ت ب ن ق ره ،ونح ن نعل م -أخي راً -أن بع ض العلم اء ك انوا
يتجمع ون ح ول حن ين والكن دي وح ول آخ رين .إن ھ ذا التنظ يم للترجم ة يلق ي
الضوء على إحدى سماتھا األكثر أھمية في ذلك العص ر وھ ي س مة الض خامة،
لقد تمت فعالً خالل عدة عشريات من السنين ترجم ة <أص ول> أقلي دس ث الث
مرات ،وترجمة <المجسطي> مرتين ،كما ترجمت ايضا خالل ھذا القرن ع دة
مؤلف ات ألرش ميدس وس بعةكتب ف ي الحس اب ل ـديوفنطس )(Diophante
وأعمال ثيون اإلسكندري وبابوس ) (Pappusوغيرھا من المؤلفات.
ولم يك ن ھ ذا الجھ د المكث ف ف ي الترجم ة منھجي ا ً ول م يتب ع س بيل االرتق اء م ن
السھل إل ى األق ل س ھولة ،كم ا ل م يتب ع التسلس ل الت اريخي للم ؤلفين اليون انيين،
وھذا يعني أن عملية الترجمة لم تخضع لمشروع س ابق التص ور؛ لك ن س يكون
م ن الخط أ االعتق اد ب أنھم ك انوا يترجم ون ك ل ن ص ك ان يعث ر علي ه؛ ب ل إن
الرواي ات الت ي أوردھ ا المترجم ون أنفس ھم ف ي ذل ك العص ر تب ين ب العكس أن
العملية كانت مقصودة؛ إذ كان يتم اختيار ال نص ث م يبح ث ع ن مخطوطات ه،4
كل ھذه المظ اھر ترجم ة ض خمة دون ترتي ب ،وم ع ذل ك مقص ودة ومنظم ة –
ترتبط بالسبب الثاني الذي يفسر لماذا تطورت في بغداد في بداية الق رن التاس ع
الميالدي عملية استيعاب علوم اإلرث الھلينيستي .إن ھذا السبب الثاني الذي ل م
يلف ت النظ ر إلي ه م ع أن ه ظ اھر ھ و االرتب اط الخ اص ب ين الترجم ة والبح ث:
فالبحث قد يسبق الترجم ة نفس ھا أو ق د يت زامن معھ ا أو ق د يك ون بطريق ة غي ر
مباشرة مستوحى من ترجمة نص آخ ر ف ي مي دان مج اور .ل م يك ن الھ دف م ن
ترجم ة النص وص العلمي ة ف ي ذل ك العص ر كتاب ة ت اريخ العل وم؛ ب ل لوض ع
النص وص العربي ة الض رورية لتك وين الب احثين أو لمتابع ة البح ث ،فترجم ه
أرشميدس كان لھا أن تسمح بالدراس ات الخاص ة بقي اس المس احات واألحج ام،
ولكنھا لم تك ن تھ دف إل ى اإلس ھام ف ي كتاب ة ت اريخ ھ ذا الفص ل أو ش رح ن ص
أرشميدس إننا نلح على ھذا الوجه؛ ألنه أث ر عل ى اختي ار النص وص للترجم ة،
ووج ه الطريق ة واألس لوب ف ي الترجم ة ,أي أن األولوي ات المتبع ة ض منيا ً ف ي
اختيار الكتب للترجمة وفي تسلسل الترجمات ال تأخذ معناھا إال إذا أخذنا بع ين
االعتبار نشاطات البحث في زمانھا.
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وھكذا تظھر سمة رابعة للترجمة العلمية وھي أنھا من أعمال باحثين في المق ام
األول مث ل حن ين وثاب ت ب ن ق ره وقس طا ب ن لوق ا وھ م -كم ا يمك ن أن نتوق ع-
علماء يتقنون أيضا ً بشكل كام ل اللغ ة اليوناني ة ،وإذا ك ان ص حيحا ً أن الترجم ة
العلمية قد أنجزت مباشرة وبكثافة من اليونانية دون استخدام الس ريانية كوس يط
فإنھ ا كان ت م ع ذل ك م ن أعم ال علم اء مھتم ين ب المعنى؛ ل ذلك ف إن مظھرھ ا
الحرفي يخفي بعض التأويل وحتى التصحيح للنص.
وھكذا رأينا أن إنشاء المجتمع العلمي ق د ت م ف ي أواخ ر الق رن التاس ع الم يالدي
من خ الل البح ث وبواس طة البح ث إذا ص ح الق ول ،ول م يحص ل ف ي وق ت م ن
األوقات تقليد ألي نموذج ب ل ت م اختي ار طري ق تجريب ي ،ولق د تتابع ت مراح ل
ھ ذا التك وين :بح ث مبتك ري ف ي العل وم اإلس المية ،ول د ف ي آن واح د الوس ط
والجمھور ،وكذلك الوس ائل الض رورية -اللغوي ة م ثال -للس ير ق دماً ،ول ن نفھ م
تك وين المدين ة العلمي ة خ الل الق رن التاس ع إذا أھملن ا ھ ذا البح ث ف ي العل وم
االجتماعي ة .إن حرك ة تمل ك اإلرث الھلينيس تي م ع ھ ذا المش روع المكث ف
للترجمة كانت مالزمة لبحث مبتكر أي متميز بمسائله وبموض وعاته الخاص ة.
وھكذا نشاھد -دفعة واحدة -تكوين تقاليد جديدة لم تكن معروفة م ن قب ل العلم اء
اليونانيين الذي ترجم ت مؤلف اتھم :التقلي د الجب ري ،تقلي د الھندس ة الجدي دة الت ي
تضم ھندسة متناھية الصغر وھندسة موضعية ،تقليد جدي د ف ي البح ث ف ي عل م
الفلك حيث يجتمع علم فلك أكثر ھندس ة م ع عل م فل ك رص دي ...إل خ .ل م تش كل
ھذه التقاليد الجديدة األص ول الت ي ق ام عليھ ا المجتم ع العلم ي فق ط؛ ب ل عوام ل
تكامله طيلة أربعة قرون على األقل.
المثال الثاني لنعبر الزمن فنتوقف قليال في بداي ة الق رن التاس ع عش ر الم يالدي
قبل أن نمر على القرن الذي يليه .وسنبدأ بالكالم ع ن مص ر عن د خروجھ ا م ن
عھ دي االنحط اط العثم اني والممل وكي أي عن د المحاول ة األول ى للتح ديث
االقتص ادي والعس كري والعلم ي .لق د ق ررت الدول ة الجدي دة ف ي ذل ك الوق ت -
ألس باب إس تراتيجية وعس كرية واقتص ادية -تمل ك العل م الح ديث أي العل م
والتقنيات األوروبية في القرن التاسع عش ر الم يالدي .ل يس باإلمك ان -ألس باب
بديھية -أن نتناول ھنا م ن جدي د ت اريخ ھ ذه الحرك ة وال ت اريخ مص ر طيل ة م ا
يزي د عل ى ثالث ة أرب اع الق رن ب ل إنن ا سنقتص ر عل ى توض يح بع ض الس مات
المھمة لحركة النقل ھذه.
لقد تطلب ھذا النقل -الذي فرض ته سياس ة التط وير االقتص ادي والسياس ي -ف ي
أول األمر إصالحا ً ج ذريا ً للنظ ام الترب وي وھك ذا أض يف إل ى النظ ام التقلي دي
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المعم ول ب ه نظ ام ح ديث ح تم إض عاف النظ ام الس ابق ولكن ه ل م يلغ ه ب ل عل ى
عكس استفاد منه ھذا النظام الحديث ال ذي توج ب علي ه تق ديم اإلط ارات التقني ة
واإلدارية التي كان الجيش والدولة بحاجة إليھا كان يأخذ أكبر ع دد م ن أعوان ه
من بين الذين تربوا في النظام التقليدي .وھكذا لم يكن النقل عم الً أو سلس ة م ن
األعم ال الجزئي ة؛ ب ل ك ان يخ ص النظ ام الترب وي برمت ه .لق د كان ت الدول ة
الجديدة -التي كانت تحتكر النشاط االقتصادي -تتطلع في الواقع إلى تكوين ق وة
عس كرية مھم ة وإدارة مجدي ة .لق د أنش أ محم د عل ي -بمس اعدة العس كريين
والمھندس ين واألطب اء األوروبي ين وخاص ة أتب اع س ان س يمون  -الم دارس
المتخصص ة :الم دارس العس كرية والبحري ة والبيطري ة ،وم دارس الط ب
واإلدارة والمحاسبة... ،إلخ ,أي تلك التي كنت ترتبط مباشرة بالجيش واإلدارة.
وأنش أ أيض ا ً الم دارس المھم ة بالنس بة للج يش والص ناعة العس كرية والمدني ة:
مدرسة ال ُمنھدسخانة مع فروعھا المتع ددة -ف روع المن اجم ،والجس ور والط رق
والف رع المرك زي ) -(Centraleمدرس ة الكيمي اء مدرس ة الفن ون الص ناعية،
المدرسة الزراعية ...إلخ .وتم إنشاء مرصد ومكتبة .وإذا ألقينا نظرة مثال عل ى
المواد التي كانت تدرس في ال ُمنھدسخانة  -بع د تأسيس ھا بش كل نھ ائي ف ي س نة
1836م نجد علوم ذلك العصر :الھندسة العليا الجب ر الع الي المثلث ات ،الھندس ة
الوصفية ،الھندس ة التحليلي ة حس اب التفاض ل والتكام ل ،والميكانيك ا ،الفيزي اء،
عل م مس احة األرض ) (Geodesyاإلحص اء ،عل م الفل ك...إلخ؛ ولك ن الدول ة
أنش أت -بھ دف تزوي د ھ ذه الم دارس بالتالمي ذ الق ادرين عل ى متابع ة مث ل ھ ذا
التعليم -نوعين من الم دارس :الم دارس االبتدائي ة والم دارس التحض يرية ،كم ا
أنشأت في النھاية مجلسا ً للتعليم العام لمراقبة وتوجيه ھذا النظام الترب وي ال ذي
وضع لتملك التقنيات الحديثة والعلم الحديث؛ ولكن إذا نظرنا عن ق رب نج د أن
ھذه المدارس االبتدائية كانت في الواقع نس خة مج ددة لم دارس النظ ام التقلي دي
االبتدائية؛ اذ ت درس فيھ ا العل وم اللغوي ة والديني ة نفس ھا الت ي كان ت ت درس ف ي
جامع ة األزھ ر التقليدي ة باإلض افة إل ى الحس اب والھندس ة والجغرافي ا ،وھك ذا
كان النظام التقليدي حاضراً على ھذا المستوى ضمن النظام الجديد وذل ك ل يس
فقط بعلومه وكتبه؛ بل أيضا ً بأعوانه )المعلمون كانوا يخت ارون م ن ب ين أولئ ك
ال ذين أتم وا دراس تھم داخ ل النظ ام التقلي دي( وكان ت ت درس ف ي الم دارس
التحضيرية اللغات والھندسة -كتاب لوجاندر ) -(Legendreوالحساب والجبر
والجغرافيا والتاريخ والرسم ،ولقد أضيف في سنة  1841تعل يم اللغ ة الفرنس ية
الت ي أص بحت ب ذلك اللغ ة األوروبي ة األول ى الت ي كان ت ت درس ف ي الم دارس
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الثانوي ة .يتب ين إذن أن ھ ذا البرن امج  -المتب ع ف ي الم دارس االبتدائي ة
والتحض يرية -ك ان برنامج ا ً انتقالي ا ً ب ين النظ ام التقلي دي والنظ ام الح ديث ف ي
التعليم ،وكان اختيار التالميذ على األق ل ف ي البداي ة  -وتنظ يم الم دارس يج ري
وفقا ً للممارسات التي كانت متبعة في الجيش ،وكان النظام في مجمله ثقيال ج دا
وديوانيا )بيروقراطيا(.
ونح ن ن رى جي دا -عل ى أي ة ح ال -أن النظ ام التقلي دي واص ل بق اءه م ع النظ ام
الح ديث؛ ب ل إن ه ك ان س نداً ل ه :الم واد ال ُمدرس ة والكت ب والط اقم التعليم ي
باإلضافة إلى الشخصيات المھمة في حرك ة النق ل؛ وذل ك أن ع دداً م ن أعض اء
النظام التقليدي قد وظفوا لمراجعة وترجمة الكتب األوروبية ،ولقد ألفوا مع اجم
تقنية باالستعانة بمفردات العلم الكالسيكي ،وك ان بعض ھم تالمي ذ ف ي الم دارس
الكبرى -مدرسة الطب والمنھدس خانة -وأرس ل آخ رون ف ي بعث ة إل ى الخ ارج،
وباختصار تطلب النقل إعداد نظام تربوي جديد ،استند على النظام الق ديم ال ذي
فقد مركزه علميا ً واجتماعيا ً.
السمة الثانية لھذا النقل ھي أنه تم بدفعة واحدة باللغة الوطني ة ،ول م تف رض لغ ة
أوروبية لتعليم العلوم ،كما جرت عليه العادة في المستعمرات ،بل بُ دئ بإدخ ال
نظام ترجمة شفھي قبل تكوين اإلطارات المحلية ،ولقد أثار ھذا الموقف حرك ة
تعريب للمؤلفات والموجزات ،وحركة نشر للمعاجم والق واميس ،وت م اللج وء -
م ن أج ل ت أمين ھ ذا التعري ب -إل ى وس يلتين؛ األول ى ھ ي تأس يس مدرس ة
مخصصة لتكوين المترجمين ،والثانية ھي إرسال بعث ات الط الب إل ى الخ ارج
فأسست مدرسة للترجمة سنة 1835م ،أما النظرية التي اعتم دت عن د تأسيس ھا
فقد صيغت كما يلي من قبل رئيس الدول ة نفس ه «ك ل م ا ھ و مفي د ف ي األنظم ة
الغربية قد كتب م ن قب ل م ؤلفيھم ،ف إذا ترجمن اه يمكنن ا إتباع ه» .واحت وت ھ ذه
المدرسة في أربع ة ف روع عل ى األھ داف المقص ودة وھ ي ف روع الرياض يات،
الط ب ،الفيزي اء ،األدب ،الت اريخ ،والجغرافي ا ،واللغ ة التركي ة ،ول م يحت ِو
البرنامج عل ى اللغ ات فق ط -العربي ة والفرنس ية خاص ة -ب ل ش مل عناص ر م ن
الرياض يات والت اريخ والجغرافي ا وك ان ع دد م ن أعض اء ھ ذه المدرس ة )م ن
األساتذة والتالميذ( من خريجي المدارس التقليدية ،وأصبح العديد م ن تالمي ذھا
القدامى مترجمين كباراً ،وصار بعضھم من الشخصيات الفكرية البارزة للجي ل
الجديد ،مثل رفاعة الطھطاوي.
كانت البعثات متعددة ،ولكنھا َخ ّ
صت أساسيا ً المي ادين العلمي ة والتقني ة ،ويمكنن ا
إحصاء البعثات التالية :بعث ة إل ى إيطالي ا ع ام 1813م ،س بع بعث ات إل ى فرنس ا
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في 1848 ،1847 ،1845 ،1844 ،1832 ،1826 ،1818؛ حتى أن مدرس ة
مصرية أنشئت في باريس لتكوين ھؤالء المبعوثين .أرسلت بعثات إلى إنجلت را
وإل ى النمس ا  1848 ،1847 ،1845 ،1829حت ى أن بعث ة أرس لت إل ى
المكسيك ،وجرت العادة على أن يترجم كل طالب -عند عودته -كتابا ً أجنبيا ً ف ي
مي دان اختصاص ه إل ى اللغ ة العربي ة ،وك ان ك ل الكت ب المترجم ة مخص ص
لتھيئ ة مھندس ي وكيمي ائي المس تقبل ،وھك ذا نج د م ن ب ين الكت ب الرياض ية
«الھندسة الوصفية» لـ )مونج « (Mongeالھندسة» لـ لوجان در)(Legendre
«الجبر» لـ ماير  Mayerو «الھندسة الوصفية» لـ دوشين ).(Duchesnes
الس مة الثالث ة الت ي تغل ب عل ى ھ ذا النق ل ھ ي االختي ار العمل ي )البرغمت ي(
والتطبيقي ،فتفحص المواد المدرسة والكتب المترجم ة وأھ داف البعث ات يظھ ر
اف أن ه ق د ج رى اختي ار مقص ود للعل وم التطبيقي ة ،أو لتل ك الت ي ھ ي
بش كل ك ٍ
ش ديدة االرتب اط بھ ا ،ب ل إن م ا أدخ ل م ن غيرھ ا م ن العل وم ،فعالقت ه ب العلوم
التطبيقية ،وفقا ً لحاجاتھا ف ي التك وين .وترك ز النق ل -تبع ا ً ل ذلك -عل ى التقني ات
الصناعية والعسكرية والصحة أكثر مما تركز على العلوم نفس ھا ،وھك ذا نج ده
ب ين الكت ب المترجم ة -ع دة كت ب تع الج الھندس ة الوص فية بينم ا ال نج د عل ىسبيل المثال أي كتاب في نظرية األعداد ,والكثير م ن المؤلف ات ارت بط مباش رة
بالتطبيقات الصناعية.
السمة الرابعة لھذا النقل الجديرة بالمالحظة ھ ي أن ه ق د ج رى دون البح ث؛ أي
أن االھتمام توجه نحو نتائج ھذا العلم أكثر مما توجه نحو الوسائل الت ي تنتج ه،
ولنأخذ مجال المؤسسات أوالً ,فقد أنش ئت عل ى الط راز الفرنس ي خ الل العق ود
األولى من القرن التاسع عشر المدارس المختلفة في الھندسة والطب والص يدلة
وما إليه ،ولكن لم يفكر أحد في إنشاء مؤسسة علمي ة واح دة مخصص ة للبح ث،
وك ان لھ ذا الوض ع ف ي تل ك المرحل ة ع دة نت ائج أدت كلھ ا إل ى غي اب التقالي د
العلمية الوطنية وإلى إقامة ن وع م ن التبعي ة العلمي ة الدائم ة للبل دان األوروبي ة،
فكان م ن النت ائج الملموس ة لھ ذا الوض ع أن الع الم الش اب ال ذي ك ان منتج ا ً ف ي
البحوث خالل إقامته في أوروبا ،صار يقلل من بحثه أو يوقف بالفعل كل بح ث
جديد بعد رجوعه ،ولم يكن لھذا العالم نفسه من يخلفه؛ بس بب غي اب مؤسس ات
البح ث .ول نعط مث االً -م ن ب ين أمثل ة أخ رى -ي دور ح ول س يرة الع الم الفلك ي
محم ود الفلك ي ،ك ان أس تاذاً ف ي المھندس خانه ف ي الق اھرة انطالق ا ً م ن س نة
1834م ،ث م أرس ل ف ي بعث ة إل ى أوروب ا ،ولق د نش ر خ الل إقامت ه ھن اك -ف ي
م ذكرات المج امع العلمي ة المختلف ة :البلجيكي ة ،الفرنس ية -ع دة بح وث ح ول
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الروزنامات وحقل األرض المغنطيسي ،ثم تابع ،بعد رجوعه إلى مص ر خ الل
ع دة س نوات بحوث ه ف ي المواض يع الت ي ك ان يعالجھ ا ف ي أوروب ا ،فرس م أول
خارطة فلكية وإراثية )طوبوغرافية( لمصر ورصد كسوف الش مس ف ي مص ر
في  18تموز سنة 1860م ،ثم اھتم بع د ذل ك بدراس ات ل م تك ن لھ ا عالق ة بعل م
الفلك -الجغرافيا وعلم األرصاد الجوية -وشغل مرتين منصب وزير ولم يت رك
أي تلميذ بعده .
ولكن بالرغم من ھذا العائق الكبير الذي منع تأسيس مدينة علمي ة حقيقي ة ،فإنن ا
نش ھد بداي ة لتمل ك العل م؛ ف التنظيم العس كري للتعل يم ت رك مكان ة لتنظ يم م دني،
وأصبح الطاقم التعليمي مكونا ً في غالبيته من أھل ال بالد ،والتعري ب أخ ذ يتق دم
ويتكام ل ،ھ ذا ھ و الوض ع ال ذي ك ان س ائداً قبي ل االح تالل البريط اني س نة
1828م ،ال ذي أوق ف ھ ذه الحرك ة بش كل ق اس؛ لك ن ھ ذه مس ألة 5أخ رى ل ن
نعالجھا .
إن ھذه التجربة التي قام بھا محم د عل ي كان ت بنفس ھا ض حية -عل ى ك ل ح ال-
ل َو ْھ َمين س يعاد الوق وع بھم ا -م ع األس ف -ف ي كثي ر م ن ال بالد النامي ة :ال َوھ ُم
األول ھو توجيه االھتمام نحو نتائج العلم دون ت أمين الوس ائل إلع داده ولتش ييد
بنية تحتية للثقافة العلمية والتقنية للمجتمع بكامل ة .أم ا ال وھم الث اني فھ ي نتيج ة
للفكرة األولى ،وھي االقتناع بإمكانية االستغناء عن البحث األساسي.
المثال الثالث :المثال األخي ر ال ذي نري د ال تكلم عن ه يخ ص مص ر ف ي النص ف
األول من القرن العشرين؛ وسنقوم بذلك من خ الل س يرة الع الم عل ي مص طفى
مشرفة ).(1950-1898
ك ان عل ي مص طفى مش رفة تلمي ذا ف ي دار المعلم ين الت ي تخ رج منھ ا س نة
1917م ،وأرسل إلى إنجلترا ليتابع دراسته ،حصل في البداية على ش ھادة )Sc
 (B.ف ي الرياض يات س نة 1920م ،لق د ق ارن ،ف ي رس الة ل ه مؤرخ ة ف ي 6
ك انون الث اني )ديس مبر  (1918عن دما ك ان تلمي ذاً ف ي نوتنغھ ام كول دج
) (Nothingham Collegeفي لندن بين مستوى التعليم الذي تلقاه في مص ر
وبين ذلك الذي تلقاه في لندن ،وھو يكت ب بخص وص امتح انInterscience :
«أما الرياضيات -ف ي ھ ذين القس مين -فإنھ ا س ھلة ج داً وال يف وق مس تواھا -أال
قليال -مستوى القسم الثاني من الشھادة الثانوية العام ة ،أم ام القس م النظ ري م ن
الفيزي اء فمس تواه مماث ل لمس توى دار المعلم ين ف ي مص ر ،ف ي ح ين أن القس م
العلمي يفوق قليال المستوى البص ري ،وك ذلك ھ و األم ر بخص وص الكيمي اء»
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ھذه شھادة قيمة وأقل ما يمكن قوله ھو أن التعليم في مصر -في تل ك الفت رة -ل م
يزل يحضر ھذا الجيل لمتابعة الدراسة على مستوى دولي .
لقد نال مشرفة -على أية حال -ش ھادة ال دكتوراه ف ي الفلس فة بع د ث الث س نوات
سنة 1923م ،وعاد إلى مصر -إلى دار المعلمين -ثم سافر م ن جدي د إل ى لن دن
سنة 1923م لمناقشة رسالة الدكتوراه في العلوم وك ان ف ي السادس ة والعش رين
من عمره .إن أعمال مشرفة العلمية البحتة تمتد طيلة  27سنة م ن 1922م إل ى
1949م ،وتتميز بسمتين :فھي قليلة في عددھا -عشرون مقاال بأجمعھا -كما ت م
إنجازھا بشكل متواصل ،رغم المھام اإلدارية وواجبات الشخص ية العام ة الت ي
عاشھا فيما بعد وحتى العزله التي فرضتھا الحرب العالمية الثانية.
إن ھ دفنا ھن ا ھ و نب ين اآلث ار الس لبية لغي اب التقالي د الوطني ة ف ي البح ث عل ى
تك وين المجتم ع العلم ي ب الرغم م ن وج ود الم دارس وحت ى الجامع ة ،وس نبين
أيضا ً وعي مشرفة بھ ذا الوض ع وجھ ده لمعالجت ه .س نتفحص -ألج ل ذل ك -م ع
بعض التفاصيل الحياة العلمية لمشرفة التي تنقسم إلى فترتين :الفترة اإلنجليزية
والفترة التي تلي عودته إلى مصر.
أن األعمال األولى لمش رفة -أي األبح اث الت ي ق ام بھ ا للحص ول عل ى درجت ي
الدكتوراه في الفلسفة وفي العلوم -تدور حول الطيف في الفيزياء الكمية في تلك
الفترة ،فقد درس طيلة ثالث سنوات  -بين سنة 1922م وسنة 1925م ،ظ اھرة
ستارك ) (Stark effetوظ اھرة زيم ن  ,Zeeman effectنش ر النت ائج الت ي
حصل عليھا في  Philosophical Magazineوفي Proceedings of the
 Royal Societyإن تفح ص ھ ذه المنش ورات يعط ي بع ض المعلوم ات ع ن
ھ ذا الباح ث الش اب :ك ان يش ارك بنش اط ف ي البح ث تح ب إش راف
ويلسن  Wilsonوريتشاردسون ) (Richardsonوك ان ي درس مس ائل حديث ة
دون أن تكون في طليعة ھذا العلم في ذلك الحين .أما األعمال الت ي كان ت أكث ر
تقدما فق د ك ان يق وم بھ ا ب وز ) (Boseوأينش تاين ) (Einsteinدوبروي ل ) de
 (Broglieوشرودينجر).(Schrodinger
أھتم مشرفة -وفقا ً للتقليد البريطاني وتحت إش راف أس تاذه أ .و .ريتشاردس ون-
بالشروط الكمي ة لألنظم ة المنحل ة ,فنش ر س نة  1925ف ي Proceedings of
 Royal Societyمقاال تحت عنوان <ف ي الدينامي ة الكمي ة لألنظم ة المنحل ة>
) On the Quantum Dynamics of Degenerate Systemsوق د
توصل في ھذا المقال إلى حدس مھم وھو أن األنظم ة المنحل ة تتواف ق م ع ع دد
كم ي مفت رض زوج ي ومجھ ول ،أو أن آلي ة االنح الل مرتبط ة بأع داد كمي ة
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نصف صحيحة ,وقد أعطى اكتشاف الھبوط الل ولبي ) (Spinفيم ا بع د التفس ير
الصحيح لھذه الظاھرة .يمكننا القول -دون الخوض في مزيد من التفاصيل ع ن
أبح اث مش رفة خ الل ھ ذه الفت رة -إن ه ك ان ينتم ي إل ى مدرس ة الفيزي اء الكمي ة
البريطانية وأنه أسھم بنشاط ومھارة في أعمال ھذه المدرس ة ،ولكن ة ل م يح اول
أبدأ متابعة مھنته كفيزيائي في إنجلترا ,والحق يقال أن عصر ھج رة العق ول ل م
يكن بعد قد بدأ.
عاد مشرفة إلى مصر وشغل منصب أستاذ محاضر في دار المعلمين ،ث م ع ين
استاذاً مساعداً للرياض يات التطبيقي ة ف ي كلي ة العل وم بعي د تدش ينھا ،ورق ي ف ي
العام التالي إلى درجة أستاذ ولم يكن يتجاوز الثامنة والعش رون ،وق د أث ار ھ ذه
الترقي ة مش كلة سياس ية علمي ة إداري ة ت دخلت فيھ ا ع دة شخص يات م ن بينھ ا
الفيزي ائي الش ھير ن يلس ب وھر ) (Niels Bohrوقائ د الحرك ة الوطني ة س عد
زغلول .بدأ مشرفة بذلك الفت رة الثاني ة م ن حيات ه العلمي ة وھ ي فت رة اس تقراره
علمي ا ً ف ي مص ر ،وق د لع ب م ن ذل ك الح ين أدواراً متع ددة ومختلف ة يص عب
الفص ل فيم ا بينھ ا ولكنھ ا تب رز ص ورته كمص لح ،ولنتن اول أوالً مش رفة
الفيزي ائي :أن أكث ر الس مات أھمي ة ف ي ھ ذه الفت رة -والت ي سنتواص ل بروزھ ا
على مر السنين -ھي أن مشرفة تخصص في البحث ع ن نم اذج بس يطة لتمثي ل
خواص المادة بواسطة الكھرب اء الموجب ة والكھرب اء الس البة واإلش عاع ،ويب دو
أن ھدف ه األساس ي ك ان تق ديم الثنائي ة ب ين الموج ه والجس مية كنتيج ة لمنظ ور
خواص تحوالت لورنتز ) (Lorentzم رتبط -ف ي آن واح د -بش كل الجس يمات
والموجات وبالخواص الكھربائي ة المغنطيس ية المعط اه ف ي مع ادالت ماكس ويل
).(Maxwell
ولنبدأ بتخليص منھج مشرفة قبل أن نتساءل عن معناه.
يبدأ أن مشرفة قد انطلق من النقاط التالية:
إن ما يميز بين المادة والشعاع -كما كتب مش رفة -ھ ي الس رعة النس بية؛ وذل ك
أن ك ل كي ان م ادي ينظ ر إلي ه انطالق ا ً م ن نظ ام متح رك بس رعة أص غر م ن
س رعة الض وء يمك ن وص فه كمجموع ة م ن اإللكترون ات والبروتون ات ..إل خ،
ولكن إذا نظر إلى الكيان المادي نفسه انطالقا ً من نظام متحرك بسرعة الض وء
فإنه سيوصف كأنه شعاع ,إن ھذه النقطة ليست سوى تفس ير لخ واص تح والت
لورنتز ).(Lorentz
ويرى مشرفة أن ھذه الفك رة نفس ھا ق د تس مح بص ياغة مع ادالت ماكوس يل ف ي
الكھربائية  -الدينامية إلعطائھا تفسيراً مزدوجاً ،والترجمة التقني ة لھ ذا المفھ وم
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ھ ي إيج اد وت رة ) (Tensorأو ع دة وت رات م ع وس يط ) (parameterمتغي ر
لمع ادالت ماكس ويل ،بحي ث يمك ن مطابق ة ال وترات م ع الكمي ات الفيزيائي ة
المميزة لإلشعاع أذا أعطينا الوسيط قيمة مساوية لسرعة الضوء وبحيث يمكن
مطابقة الوترات مع الكميات الفيزيائي ة الممي زة للم ادة إذا أعطين ا الوس يط قيم ة
أصغر من سرعة الضوء.
إذا ما أردنا تلخيص ھدف مشرفة ،يمكننا القول بان األمر يتعلق بتمثي ل الثنائي ة
بين الجسميات والموجات باس تخدام الفيزي اء الكالس كية ،وھ و يري د كم ا اش رنا
أن نعيد ھذه الثنائية إل ى مس ألة نظ ام المراج ع ) (System of referenceأي
إلى مسألة تحويل بين أنظمة مراجع متحركة.
نشر مشرفة بين عامي 1929و 1931م رسالتين في Proceedings of the
 Royal Societyومقاال في مجلة الطبيعية ) (Natureلبرھنة افكاره ،إن أھم
ما يميز أعمال ھذه الفترة عن أعمال الفترة السابقة ھو البح ث ع ن نم وذج ع ام
،أي عن نموذج للعالم ،بحي ث يش مل تمثيل ه للثنائي ة ب ين الموج ة والجس مية ك ل
مادة وكل شعاع ،أما في سنوات العقد الثال ث م ن الق رن ،ث ابر عل ى ح ل بع ض
المسائل المعنية؛ ھل يجب إرجاع ھذه االتج اه الجدي د -ول و جزئي ا ً عل ى األق ل-
إلى نوع م ن العزل ة الت ي كان ت فيھ ا مص ر؟ أم ھ ل ھ ي إش ارة مبش رة ب بعض
التھميش ؟ لكي ال نتسرع في الجواب على ھذه األسئلة يج ب علين ا أوالً متابع ة
مجرى حياة مشرفة العلمية.
نالحظ بعض التباطؤ في نشاطاته بين عامي  1932و 1942م ،لقد نش ر خ الل
ھذا العقد في عام  ،1936في مجلة <إنجازات الجمعية الرياضية الفيزيائية ف ي
مص ر> Proceedings of the Mathematical and Physical
 :Society of Egyptالت ي أنش أھا قبي ل ذل ك مق االً ع ن <مع ادالت ماكس ويل
والس رعة المتغي رة للض وء> يب ين ف ي ھ ذا المق ال أن ه يمك ن اعتب ار ت ردد
الموج ات متغي راً متناس يا ً م ع س رعة الض وء؛ مم ا يدفع ه إل ى التس اؤل ح ول
نماذج ه الفيزيائي ة الت ي أعطاھ ا م ن قب ل ،ث م نش ر س نة 1939م دراس ة ح ول
الموس يقى المص رية ,وف ي ع ام 1942م كت ب مق االً ع ن مب دأ الالحتمي ة وب ين
خواص <الفضاء  -الزمن>.
ك ان م ن الممك ن أن نظ ن أن التب اطؤ ف ي بحوث ه ع الوة عل ى مھام ه اإلداري ة
والعلمية وضوضاء الح رب العالمي ة الثاني ة  -ق د ي ؤدي إل ى رك ود ،ب ل ونھاي ة
الحياة العلمية لھذا الباحث ،وھذا م ا ل م يح دث؛ إذ أن مش رفة ب دأ يكت ب رس ائل
ذات مستوى علمي رفيع بينما كانت الح رب عل ى أش دھا ،وتب ين ھ ذه الكتاب ات
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أنه كان يھتم بالنظرية الموحدة ،ولن ذكر أن ه ألول م رة من ذ ع ام 1930م ح اول
أينش تاين وفاي ل ) (Wey1إيج اد نظري ة توح د ب ين الكھرب اء المغنطيس ية
والجاذبية؛ ولكن ھ ذه الجھ ود ل م تثم ر؛ ألن ھ ذين الن وعين م ن التف اعالت ب ديا
آن ذاك غي ر ق ابلين للتوحي د؛ لك ن أعم ال ك الوزا ) (Kaluzaوكالي ن )(Klein
أثبت ت فيم ا بع د إمكاني ة الحص ول عل ى وص ف موح د للجاذبي ة وللكھرب اء
المغنطيسية ،بشرط أن يفترض أن الفضاء  -الزمن الذي توج د في ه الم ادة ل يس
ذا ثالثة أبعاد مكانية وبعد زمن ي كم ا ك ان ذل ك متبع اً ،ب ل ذا بع د أو ع دة أبع اد
مكاني ة إض افية غي ر ظ اھرة .وق د ظل ت نظري ة الجاذبي ة الموس عة )Super-
 ،(gravityوھذه النظرية ھي التي استند إليھا مشرفة خالل فترة نسيانھا.
نشر مشرفة في عام 1944م ف ي مجل ة <اإلنج ازات> المص رفية دراس ة ح ول
إسقاط مخروط ي معم م عل ى فض اء ذي ع دد م ن اإلبع اد وس يكون بحاج ة إل ى
ھذه الدراسة فيما بعد ،ثم نشر بعد ذلك بستة أشھر -رس الة ح ول متريّ ٍة ُمعرف ٍة
إيجابية في نظري ة النس بية المقتص رة ،حي ث يفس ر تح والت ل ورانتز عل ى أنھ ا
دوران ف ي فض اء خماس ي األبع اد .ث م نش ر -بع د ذل ك ب اثني عش ر ش ھر -ف ي
ك انون األول ع ام 1945م رس الة ع ن متري ة فض اء ومع ادالت لحرك ة جزيئ ة
مشحونة على منحن جيوديزي ،ونالحظ ھنا أن الحصول على ھذه المتري ة ي تم
على أثر تعديل شكلي وتعميم بسيط لمترية ريمان ) (Riemannثم أعاد النظ ر
ف ي ھ ذا البح ث بع د ث الث س نوات -أيل ول 1948م -لي دخل في ه خاص ة أساس ية
للفيزي اء النووي ة وھ ي ال نقص ف ي الكتل ة )ت أثير النف ق  (Tunnel effectف ي
أنظم ة الجزئي ات ،نش ر ھ ذا البح ث ف ي المجل ة الفلس فية ) Philosophical
 ،(Magazineوق د افت رض في ه مش رفة أن الق وة النووي ة م ن أص ل كھرب ي،
وھذا خطأ طبيعي في فترة لم تكن فيھا طبيعة الق وى النووي ة معروف ة بوض وح
)فلم تك ن أعم ال يوك اوا  Yukawaف ي ع ام 1935م ،ش ائعة بم ا في ه الكفاي ة(,
وقد أتم مشرفة عمله العلمي األخير -قبل وفاته بثالثة أشھر -في مق ال نش ر ف ي
مجلة الطبيعية حول نقص في الكتلة في  15تشرين األول )أكتوبر 1949م(.
إن المسار العلمي لمشرفة يب ين لن ا -ف ي المرحل ة األول ى -الع الم الش اب عض و
المدرس ة اإلنجليزي ة ،ت م يب ين لن ا كي ف ت ابع البح ث -ف ي المرحل ة الثاني ة بع د
ال ،ولكن ه ك ان فع الً ف ي عزل ة ،وق د ف رض
عودته إلى مصر -على مستوى ع ٍ
ع دم وج ود تقالي د وطني ة ف ي البح ث -إذا ص ح الق ول -عل ى ھ ذا الع الم -ذي
المس توى العلم ي -بع ض العزل ة.ويمكن أن نص ف ھ ذه العزل ة -م ع ش ى ٍء م ن
التناقض الظاھري -قائلين بأنھا عائدة إلى بعض اإلفراط في األصالة ،وھ ذا م ا
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يرجعن ا بتحدي د إل ى غي اب التقالي د الوطني ة ف ي البح ث .لق د أھ تم مش رفة ل دى
عودت ه إل ى مص ر-كم ا رأين ا -بالفيزي اء الرياض ية وبعل م الظ اھرات
) (Phenomenologyفي الفيزياء النووية في آن واح ٍد ولو كانت ھناك تقالي د
وطنية في البحث لفرضت عليه أختياراً أكثر جدوى ،أن ھذه الھامشية ،لم تح ل
دون دراسته للمسائل المطروحه في زمانه .
لق د واج ه مش رفة إذن -بع د عودت ه إل ى مص ر بس نوات قليل ة -مس ألة التقالي د
الوطنية ف ي البح ث العلم ي وكيفي ة ت دعيمھما وتطويرھ ا .أن ھ ذه المس ألة الت ي
أخذت شيئا ً فشيئا ً تلقي بظلھا -في فك ره -عل ى س ائر المس ائل األخ رى -ترجعن ا
إلى سببين :األول يتعلق بالعلم ذاته وبالفكر العلم ي الجدي د؛ إن المواض يع الت ي
يتناولھا ھذا العلم -والتي ھي ظاھراتية –تقنية -تتطلب مخابر متزايدة في الكبر
والكلف ة عل ى م ر الوق ت وتقس يما ً آخ ر للعم ل العلم ي وتنظيم ا ً جدي داً للمدين ة
العلمية؛ أي أن وجود مجتمع علمي وطني معروف بأسمائه وألقابه ومسائله ھو
الشرط األساسي إلمكاني ة مواص لة بح ث مج د .والس بب الث اني لمش كلة التقالي د
العلمية الوطنية الذي ك ان يش غل مش رفة يتعل ق ب الظروف الخاص ة بمص ر .إن
جمي ع تي ارات الحرك ة الوطني ة كان ت متفق ة -ف ي الواق ع -عل ى أھمي ة العل م
والتعليم بصفة عامة؛ السترداد االستقالل والسير في طريق التق دم عل ى النس ق
الرأسمالي؛ لكن ھذه اإليديولوجيا المشتركة كانت تخفي وراءھا مفاھيم مختلفة؛
فبينم ا ك ان ال بعض -وھ م غالب ا ً م ن ذوي التك وين الق انوني -يتص ور العل م
والتربية عل ى ض وء فلس فة <عص ر األن وار> ،ك ان ال بعض اآلخ ر يتص ورھا
وف ق بع ض أش كال مف اھيم الس ان س يمون .وك ان العل م  -ف ي الحال ة الثاني ة-
يتصور كأنه تطبيقي وآلي ،أي كعلم المھندسين ف ي الق رن التاس ع عش ر وبداي ة
القرن العشرين .أما موقف مشرفة فكان مختلفا ً تماما ً .إن العلم نوع من السلطة،
وھ ذه الس لطة تكم ن ف ي إتق ان البح ث األساس ي ،وال يج ب أن تق ع مس ؤولية
البحث على الدولة وحدھا ،بل على الص ناعيين أيض ا ً وفق ا ً للنم وذج اإلنجلي زي
والمدارس التطبيقية الت ي ينش ؤونھا ،ھ ي ف ي آن واح د <س وق> للعل م ووس يلة
لنق ل العل م إل ى المجتم ع .ل م يح دث قب ل ھ ذا الجي ل أن أول ت مص ر مث ل ھ ذا
االھتمام للبحث األساسي وألھمي ة البع د النظ ري ال ذي يج ب اكتس ابه ف ي نف س
الوقت ال ذي تتحق ق في ه التطبيق ات ،إن لھ ذا الموق ف ع دة أس باب :التغي ر ال ذي
أحدثه العلم المعاصر ف ي العالق ة ب ين النظري ة والتطبي ق ،والتط ور الرأس مالي
والص ناعي ب ين العش رينيات والخمس ينيات وخاص ة بع د الثالثيني ات ،والتحق ق
من فشل المحاولة التي تمت في القرن التاسع عشر في عھد محمد علي الكبي ر،
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نحن نعلم أنه ب ذل جھ وداً ض خمة إلحي اء العل وم بينن ا وأن ه أرس ل البعث ات إل ى
أوروب ا ،ونج ح بالفع ل ف ي تك وين ع دد ال ب أس ب ه م ن المص ريين ،ل و أن ھ ذه
الحركة توسعت وانتش رت ،لك ان حاض رنا العلم ي أفض ل بكثي ر مم ا ھ و علي ه
الي وم والس تطعت التح دث ع ن مس تقبلنا العلم ي بطريق ة أخ رى ،والق ول إن ه
يرتك ز عل ى حاض ٍر مجي د .إال أن الظ روف أرادت أن تطف ئ ھ ذه الن ار الت ي
أش علت ،فتظ ل الحي اة العلمي ة ف ي مص ر ف ي بداي ة الق رن العش رين مماثل ة لم ا
كانت عليه في بداية القرن التاسع عشر ،وكان قرن ا ً م ن ال زمن ق د أض يف إل ى
ركودنا العلمي وكأننا تحركنا لنعود من حيث بدأنا ،إن ھذا التشخيص القاس ي -
الذي قام به مشرفة مثلما قام به آخرون من قبله مثل اإلم ام محم د عب ده -يس قط
من االعتبار فارق ھام؛ وذلك أنه -على نقيض ما ك ان يحص ل ف ي بداي ة الق رن
التاسع عشر -تم إع داد متخصص ين وأنش ئت الم دارس -دار المعلم ين خاص ة-
كم ا ترجم ت الكت ب؛ حت ى أن مش رفة نفس ه ذك ر -فيم ا بع د -م دافعا ً ع ن إقام ة
مجم ع العل وم أس ماء بع ض الب احثين المص ريين مث ل عثم ان غال ب )-1845
 (1920ف ي عل م اإلحي اء ومحم ود الفلك ي ف ي الجيوديزي ا )عل م ش كل األرض(
والجغرافيا وفي تطبيقات أخرى فلكية مع إمكانية إضافة عدة أسماء أخرى مثل
إس ماعيل الفلك ي )المت وفي ع ام 1901م( ف ي عل م الفل ك .إن ھ ذا المي راث
سيساعدنا -عل ى أي ة ح ال ول و جزئي ا ً -ف ي فھ م ماھي ة التك وين ال ذي تلق اه جي ل
مشرفة قبل سفره إلى إنجلترا استعدادا للبحث؛ وبذلك سيس مح لن ا ھ ذا المي راث
أن ندرك تطور مشروع التحديث العلمي ف ي مص ر ويمك ن ذك ر الوس ائل الت ي
ابتكرت لتحقيق ھذا المشروع تحت العن اوين التالي ة :مؤسس ات علمي ة ،ت اريخ
العلوم ،مكتبة علمية عربية ،ثقافة علمية مع نشرھا ،العلم التطبيقي والصناعة.
أما في مجال المؤسسات ،فقد شارك مشرفة بشكل فع ال ف ي إدارة كلي ة العل وم،
وعمل عل ى إنش اء الجمعي ة المص رية للرياض يات والفيزي اء ف ي ع ام 1936م،
وعل ى إنش اء مجل ة <اإلنج ازات> التابع ة لھ ا ,كم ا عم ل تأس يس المجم ع
المص ري للعل وم ف ي ع ام  .1945إن مس عى مش رفة ف ي ھ ذا المج ال ين درج
ضمن تيار عل ى ص لة مباش رة بالحرك ة الوطني ة الرامي ة إل ى إنش اء الجامع ات
والجمعيات العلمية .ولنذكر-في ھ ذا الص دد -إنش اء جمعي ة عل م الحش رات ع ام
1907م ،والجامع ة الخاص ة ع ام 1908م ،وإع ادة تنظ يم الجمعي ة الجغرافي ة
عام 1917م ،وھي التي تأسست عام 1875م وجمعية الزراعيين عام 1918م،
وجمعية المھندسين عام 1919م ،والجمعية الطبي ة ع ام 1919م أيض ا ً وجمعي ة
علم الحيوان عام 1928م ،والجمعية الكيميائية  ،1928والجمعية الصيدلية ع ام
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1930م...إل خ ،وكان ت ھ ذه الجمعي ات ترم ي كلھ ا إل ى تط وير ونش ر العل وم
الخاصة بھا والدفاع عن جماعتھا وكانت تدير منشورات عل ى درج ات مختلف ة
م ن االنتظ ام ،وك ان دور المجم ع العلم ي -م ن وجھ ة نظ ر مش رفة -مرك زا
للبح ث .وك ان مش رفة يتص ور -ف ي الواق ع -ھ ذا ال دور وف ق نم وذج المجم ع
العلمي المصري الذي أسس سنة 1859م ,وبينما كان يغلب اھتم ام ھ ذا األخي ر
بالعلوم اللغوية والتاريخية ،كان عل ى المجم ع العلم ي -حس ب رأي مش رفة -أن
يھتم بالعلوم فقط .ولق د أس س لتش جيع البح ث والبح ث ھ و ال ذي يب رر تأسيس ه.
ويشير مشرفة إلى توالي األبحاث العلمية السريع منذ إعادة تأسيس الجامعة في
عام 1925م ،وإلى عدد المقاالت المنشورة من قبل ب احثي كلي ة العل وم وح دھم
الذي بلغ  500مقاالً خالل العقدين 1945/1925م .الجدير بال ذكر ھ و أن م ا ال
يق ل ع ن  200مق ال م ن تل ك المق االت نش ر ف ي مج الت بريطاني ة و  150ف ي
مج الت أجنبي ة أخ رى .واخي راً فق د عم ل مش رفة أيض ا عل ى أنش اء <مجل س
البح وث> وھ و الن واة األول ى للمرك ز العلم ي للبح ث العلم ي ال ذي أنش ئ ع ام
1956م ،فل يس م ن المس تغرب أن تك ون <لجن ة الفيزي اء> وك ذلك المخب ر
الوطني للفيزياء الذي لعب دوراً أساسيا ً فيما بعد ،مشكلة من رفاق مش رفة مث ل
م  /نظيف ومن تالميذه مثل محمد مختار.
كان ھذا االھتمام بالبحث ضمن مشروع للتحديث العلمي ،من سمات ھذه الفترة
ولقد أدى إلى التفكير في وسيلة أخرى لتوطيد البحث ولتشجيع التح ديث ،وھ ذه
الوسيلة ھ ي ت اريخ العل وم ،ھ ذا ھ و م ا كتب ه مش رفة نفس ه< :يج ب عل ى األم م
المتحض رة أن يك ون لھ ا ثقاف ة مرتبط ة بت اريخ الفك ر العلم ي فيھ ا ...إن حياتن ا
العلمي ة ف ي مص ر بحاج ة إل ى االلتح اق بماض ينا الكتس اب الق وة والحي اة
والضوابط الالزمة ،فنحن في مصر ننق ل مع ارف اآلخ رين ،ث م نتركھ ا عائم ة
دون صلة بماضينا وال احتكاك بأرضنا؛ فھي بضاعة أجنبية غربية بمالمحھ ا،
غريبة بكلماتھا ،غريبة بمفاھيمھا؛ فإذا ذكرنا النظريات ربطناھا بأسماء أجنبي ة
نكاد ال نعرف مالمحھا ،وإذا تحدثنا عن المفاھيم استخدمنا كلمات مخيفة تط رد
األفك ار وتعك ر الخي ال ،علين ا أوالً أن ننش ر الكت ب العلمي ة الت ي ألفھ ا الع رب
وترجمھا األوروبيون مثل كت ب الخ وارزمي وأب و كام ل ف ي الجب ر والحس اب،
وكتب ابن الھيثم في الفيزياء وكت ب البوزج اني والبيروان ي والبت اني ،وغي رھم
من قادة الفكر العلمي وكبار الباحثين ...وم ن جھ ة أخ رى تج ب العناي ة بتك ريم
علمائنا وباحثينا القدماء ،فيكون ذلك حافزاً لنا لتقاليدھم والسير عل ى خط اھم>.
ولنذكر أيضا ً أن مش رفة ق د حض ر الم ؤتمر ال دولي الث اني لت اريخ العل وم ال ذي
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عقد في لندن في عام 1930م ،وھكذا لم يكن تاريخ العلوم مستھدفا ً لنفسه كمادة
مستقلة ،بل كوسيلة لتشجيع التحديث العلم ي ،وذل ك بإم داد الحاض ر المتواض ع
ق م ن أج ل مس تقبل أفض ل .إن الھ دف م ن ت اريخ العل وم ل م يك ن
اض عري ٍ
بم ٍ
مقتصراً على إعطاء نماذج يحتذى بھا ،بل أيضا ً إضفاء الش رعية عل ى المكان ة
الت ي يج ب اتخاذھ ا ف ي مدين ة العل م المعاص ر ,ك ان م ن الممك ن -ف ي ھ ذه
الظروف -وقوع أسوأ األمور وھو المفاخرة ،إال أن شيئا َ من ھذا لم يح دث؛ ب ل
إن ھذا المسلك أدى -على النقيض -إلى إح داث مھن ة الباح ث ف ي مص ر .وق ام
مشرفة نفسه -بالتعاون م ع زميل ه الش اب محم د مرس ي -بتحقي ق وش رح كت اب
الجبر للخوارزمي مع مقدمة تاريخية ،ثم تال ھذا ھ ذا العم ل الق يم -ال ذي ص در
ال
عام 1939م -مساھمة لمشرفة في االحتفال بألفي ة اب ن الھي ثم ،عل ى ش كل مق ٍ
عن أعمال ھذا العالم الرياضي .وكان عالم فيزيائي آخر وھو م /نظيف قد نشر
في عام 1927م كتابا ً عن تاريخ الفيزياء ،منذ نشأتھا حتى إقرار نظرية النسبية
ونظري ة الفيزي اء الكمي ة ،وك ان ھ ذا الكت اب -ف ي األص ل -مض مون م ا ك ان
ي درس ف ي دار المعلم ين .وإن ك ان الج زء المخص ص في ه للعل وم عن د الع رب
متواض عا ً بم ا في ه الكفاي ة ،فإن ه ذو أھمي ة ال يس تھان بھ ا ،وق د توال ت بع د ذل ك
أعم ال أخ رى بعض ھا عل ى مس توى علم ي رفي ع ج داً مث ل المجل دين الل ذين
خصصھما م/نظيف ألعمال ابن الھيثم في المن اظر ,وق د تب ع ھ ذا العم ل الكبي ر
عمل آخر على نفس المستوى حول المناظر للفارس ي وعم ل آخ ر ح ول ت اريخ
ال ديناميكا .وق د اھ تم علم اء آخ رون بت اريخ الط ب والكيمي اء والص يدلة ،ولق د
تأسس ت ف ي ع ام 1949م الجمعي ة المص رية لت اريخ العل وم وك ذلك المجل ة
الخاصة بھا.
إن ھذا المشروع )لتملك العل م( يرتك ز -م ن وجھ ة نظ ر مش رفة -عل ى تاس يس
تقاليد وطنية ف ي البح ث ف ي الفيزي اء والرياض يات عل ى األخ ص وعل ى إنش اء
وتنظ يم جماع ة الب احثين الرياض يين والفيزي ائيين ،والمب ادئ الوس طية
الضرورية لتحقيق مثل ھذا المشروع ھي -م ن وجھ ة نظ ر مش رفة وزمالئ ه:-
 -1إنشاء مؤسسات البحث العلمي.
 -2تعريب العلم والتعليم العلمي.
 -3إنشاء مكتبة علمية عربية.
 -4االھتمام بالثقافة العلمية وبنشرھا على مستوى المجتمع بكامله.
 -5التعليم والبحث في تاريخ العلوم ،وخاصة في الت راث العلم ي العرب ي؛ لك ي
يتم االتصال الثقافي والعقائدي )اإليديولوجي( مع الماضي.
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 -6إقامة روابط بين البحث التطبيقي والصناعة.
يتبين من ھذين المثالين ما قد يعرفه الكثيرون وخاصة:
 -1ل يس ھن اك <نق ل> ممك ن للعل م ب ل <تمل ك> ل ه فق ط ،وھ ذا التمل ك ال
يحصل إال بفضل الس لطة السياس ية وبفض ل االلت زام اإلرادي ألص حاب
الق رار وھ ؤالء ھ م الدول ة والنخ ب االقتص ادية والسياس ية والعس كرية
والعلمية ،ولن يكون -دون ھذين الع املين -تمل ك للعل م نفس ه ب ل س تكون
ھناك فقط مؤسسات علمية ظاھرھا خ داع ،ف العلم ل م يك ن أب داً مجموع ة
معزول ة ع ن البني ات االجتماعي ة األخ رى ،ولك ن -ف ي كثي ر م ن ال بالد
العربية -يبقى المجتمع العلمي ،ال ذي م ا ي زال ف ي ب دء تكوين ه ،مع زوالً
عن البنيات السياسية واالجتماعية ،وما يزال رجال الحك م ينظ رون إل ى
العلماء إما على أنھ م موظف ون لنتفي ذ ق راراتھم وإم ا عل ى أنھ م مثي رون
محتملون لالضطرابات .
 -2يتم تملك العلم بفضل التكوين والتطوير للتقاليد الوطنية في البحث ،وھذا
يتطل ب فق ط تخص يص وص رف األم وال الالزم ة إلنش اء المؤسس ات
ولتكوين االختصاصيين ،بل أيضا َ دعم التح والت العلمي ة ف ي المجتم ع؛
وھذا يعني وجوب وضع كل اإلمكانيات لكي يص بح العل م ج زءاً أساس يا ً
من الثقافة.
 -3ال يمكن القيام بذلك دون تعريب منھجي جيد للتعليم العلمي.
 -4إن عناص ر برن امج مش رفة ومعاص ريه م ا زال ت بعي دة ع ن التحقي ق،
ويكفي اآلن أن نحققھا.
 -5ك ل ھ ذا يقودن ا إل ى النتيج ة البس يطة التالي ة :يج ب الب دء بال دعم الم ادي
والعلمي للمؤسسات في البالد العربية الت ي تس ير ف ي ھ ذا االتج اه لتمل ك
ھذا العلم ،يجب ان نبدأ العمل انطالقا ً من ھذه المؤسسات.
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 - 1يشير المفھرسون القدامى مثل النديم إلى <نقل قديم> لبعض الكتب العلمية .وھكذا يتكلم النديم عن ترجمة قديمة للمجسطي ،مثل الترجمة
القديمة لـ<مقدمة ثيون> انظر الفھرست ،نشرة ر .تجدد ،طھران1971 ،م ،ص.328 -327
 - 2يكفي أن نذكر ھنا بمدارس النحو ومدارس اللغة في القرن الثاني للھج رة -مدرس ة البص رة ومدرس ة الكوف ة عل ى األخ ص -بظھ ور ھ ذه
المدارس والمواقع االجتماعية التي كان ممثلوھا يشغلونھا في بالط بغداد وعند وجھاء المجتمع وكذلك كان وضع رج ال الق انون والم ؤرخين
وغيرھم.
 - 3عاش ھذا العالم باللغة في القرن الثاني للھجرة وكان في آن واح ٍد مؤسسا ً لعلم الع روض ولعل م ت أليف الق واميس ،وك ان أيض ا ً منظ راً ف ي
الموس يقى وعالم ا ً ف ي الحس اب ،ولق د لج أ إل ى التحلي ل الت وافقي لح ل مس ألة ت أليف الق اموس العرب ي ،كم ا اھ تم ف ي الوق ت نفس ه بالبح ث ف ي
الحساب .إن ھذا المثل يظھر ترابط البحث في العلوم الرياضية مع العلوم اإلسالمية.
 - 4إن المثل الشھير في ھذا المجال ھو البحث المقصود لحنين بن إسحاق عن برھان غاليان(Galien).
انظر:
Diophante, Les Arithmiques,ition et traduction par R. Rashed, Les Belles Lettres, Paris, 1984,
t.lll,ppxxiv,note44.
 - 5لقد أغلقت أكثر المدارس ،وأصبح التعليم غير مجاني ووجھت برامج المدارس لتكوين الموظفين الحكوميين .انظر جلسة مجل س الش عب
في  24كانون األول )ديسمبر 1894م(.
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اﻟﻌرب واﻟﻐرب  ..ﺑﻳن ﻧظرﻳﺗﻰ «اﻟﻣؤاﻣرة» و«ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات» !
ﺻﻼح ﺳﺎﻟم



رﺑﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﺟ ــوﻫر اﻟﺗﻘ ــدم اﻷﺧﻼﻗ ــﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻫ ــو رﻓ ــض اﻟﺗﻌﺻ ــب واﻟﻌﻧﺻـ ـرﻳﺔ واﻹﻳﻣ ــﺎن

ﺑﺎﻟﺣرﻳـ ــﺔ واﻟﺗﻌددﻳـ ــﺔ وﻟﻛـ ــن اﻹﺷـ ــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﻛﺑـ ــرى ﺗﺛـ ــور ﺑﺈدراﻛﻧـ ــﺎ ﻟﺣﻘﻳﻘـ ــﺔ أن اﻷﺧـ ــﻼق ﻻ ﺗﺣﻘـ ــق

اﻷﻫــداف اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ وﺣــدﻫﺎ ٕواﻧﻣــﺎ ﺗﺣﺗ ـﺎج إﻟــﻲ ﻣــن ﻳــؤﻣن ﺑﻬــﺎ أو ﺣﺗــﻰ ﻳﺗﻌﺻــب ﻟﻬــﺎ ،وﻫــﻲ
إﺷــﻛﺎﻟﻳﺔ ﻟــم ﻳــﻧﺞ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻐــرب وﻛــذﻟك اﻟﻌــرب ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث ذﻟــك أﻧﻬــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟــداﻓﻊ

اﻟرﺋﻳﺳﻲ إﻟـﻲ ﻣـﺎ ﺳـﻳطر ﻋﻠـﻲ اﻟطـرﻓﻳن ﻣـن ﻫـواﺟس ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺣـوﻝ اﻟﻌـداء أو اﻟﺻـدام ﻳﻛﺷـف

ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻐرﺑــﻲ ﻣﻧــذ ﻋﻘــد وﻧﺻــف اﻟﻌﻘــد ﻓــﻲ ﻧظرﻳــﺔ «ﺻــدام اﻟﺣﺿــﺎرات» ﺑﻌــد أن ﻛــﺎن

اﻟﻌﻘــﻝ اﻟﻌرﺑــﻲ ﻗــد ﻛﺷــف ﻋﻧﻬــﺎ ﻣﻧــذ ﻧﺻــف اﻟﻘــرن ﻓــﻲ ﻧظرﻳــﺔ «اﻟﻣـؤاﻣرة» إذ اﻟﻧظـرﻳﺗﻳن ،ﻋﻠــﻰ

اﻷرﺟ ــﺢ ،ﻟﻳﺳ ــﺗﺎ إﻻ ﻋﻘ ــدﺗﻳن ﺣﺿ ــﺎرﻳﺗﻳن ﺗﻌﺑـ ـران ﻋ ــن ﻧ ــوع ﻣ ــن اﻟﺗﻌﺻ ــب ﻟﻠذات/اﻟﻬوﻳ ــﺔ وان

اﺧﺗﻠﻔت رﻛﺎﺋزﻩ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن؛

ﻓﺎﻟﺗﻌﺻب اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻬوﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺑو ار ﻋﻠﻰ رﻛﻳزة «اﻟﺣرﻳﺔ» اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻐرﺑﻲ وﻓﻬﻣﻬﺎ

وﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ «ﺣرﻳﺗﻪ» ﻫـو اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗـف ﻋﻧـد ﺣرﻳـﺔ اﻵﺧـر ﺧﺎرﺟـﺔ وﻻ ﺗﻛﺗـرث ﻏﺎﻟﺑـﺎ

ﺑﺈﻟﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ورﻣوزﻩ ،وﻣن ﺛم ﻓﻘد وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣـﺄزق اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﻳن اﻟﺣرﻳـﺔ «ﺣرﻳﺗـﻪ» وﺑـﻳن اﻟﺗﻌﺻـب

ﻟﻬ ــﺎ وﻣﺣﺎوﻟ ــﺔ ﻓرﺿ ــﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻵﺧ ــر اﻟ ــذي أﺿ ــطر أﺣﻳﺎﻧ ــﺎ إﻟ ــﻰ «ﻗﻣﻌ ــﻪ» أو ﺣﺗ ــﻰ «إرﻫﺎﺑ ــﻪ»

واﺣ ــﺗﻼﻝ أرﺿ ــﻪ ﺑﺎﺳ ــم ﻫ ــذﻩ اﻟﺣرﻳ ــﺔ .وﻗ ــد ﻳﻛ ــون ﻣﻔﻬوﻣ ــﺎ أن ﻳﺗﻐﻧ ــﻰ اﻟﻌﻘ ــﻝ اﻟﻐرﺑ ــﻲ ﺑﻔﺿ ــﻳﻠﺔ

«اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ اﻟﻠﻳﺑراﻟﻳــﺔ» ﺑﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ اﻟﺷــﺎﻣﻝ اﻟــذي أﺛﻣرﺗــﻪ ﺗﺟرﺑــﺔ اﻟﺣداﺛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘــرون اﻟــﺛﻼث
اﻷﺧﻳرة ،وأﻓﺎدت ﻣﻧﻪ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺣﺿور اﻟﻐرﺑـﻲ اﻟطـﺎغ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم .وﻟﻛـن ﻏﻳـر اﻟﻣﻔﻬـوم ﻫـو

أن ﻳﻧــﺎدى ﺑﻬــﺎ ﻛﻣرﺟﻌﻳــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﺑﺣﻳــث ﺗﺑــدو وﺣــدﻫﺎ ﻫــﻲ اﻟﻔﻛ ـرة اﻟﻣﺣرﻛــﺔ ﻟﻠﺗــﺎرﻳﺦ أو
اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟوﺣﻳد اﻟذي ﻳﻘﺎس إﻟﻳـﻪ ،ﻓﻬﻧـﺎ ﻳﺑـدأ اﻟﺗﻌﺻـب وﺗﻧﻔﺟـر ﻧزﻋـﺔ «اﻟﺗﻣرﻛـز ﺣـوﻝ اﻟـذات»

اﻟﺗــﻲ دﻓﻌــت ﺑــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﺑﺂﻟﻳــﺔ اﺧﺗزاﻟﻳــﺔ إذ أﺻــﺑﺢ اﻟﺣﺎﺿــر ﺑﺻــورﺗﻪ اﻷﺧﻳـرة

«اﻟزاﻫﻳﺔ» ﻟدى اﻟﻐرب ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﺗﺎرﻳﺧﻪ ﻧﺣـو اﻟﻣﺎﺿـﻲ ﻟﻳﺑﻧـﻰ ﺗﺎرﻳﺧـﺎ ﻏرﺑﻳـﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺎ

وﻣﺗواﺻﻼ ﻣﻧذ ﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑرﻩ «اﻟﻣﻌﺟزة اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ» وﺣﺗﻰ اﻵن ،وﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺣﻳث ﺗﻣﺛﻝ ﻧظرﻳﺔ

«ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات» وﻣـﺎ ﻳﺷـﺑﻬﻬﺎ أو ﻳﻘﺎرﺑﻬـﺎ ﻣـن أﻓﻛـﺎر ﻣﺣـض ﻗـراءة ﻣﺷـوﻫﺔ وﻏﺎﺋﻳـﺔ ﺗﻬـدف

 باحث من مصر .

1

إﻟــﻰ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ وﺣــدة اﻟﻐــرب وﺗﺟﺎﻧﺳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻝ وﻓ ـﻰ ظــﻝ ﻟﺣظــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳ ـﺔ اﺗﺳــﻣت

ﺑﺎﻟﻣﻳوﻋﺔ اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ أﻋﻘﺎب ﺗداﻋﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة.

وﻓــﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑــﻝ ﻳﺗﺑــدى اﻟﺗﻌﺻــب اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو ﻣﺑﺎﺷــر ﻟﻠﻬوﻳــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ «أﺻــﺎﻟﺔ اﻟﺳــﻠف»
ﺣﻳــث ﺗﻌــﻳش اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ إﺷــﻛﺎﻟﻳﺔ اﻟﺧــوف ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺣــدﻳث ﻣﻧــذ ﺗﻔﺗــق وﻋﻳﻬــﺎ ﺑــﻪ وﻣــﺎ

أدى إﻟﻳﻪ ذﻟك اﻟﺧوف ﻣن طرح ﻣﺗـوﺗر داﺋﻣـﺎ ﻟطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻧﺗﺟﻳﻬـﺎ ،أي اﻟﻐـرب ،وﻫـو

اﻟﺗــوﺗر اﻟــذي ﻗــﺎد إﻟــﻰ رﻓﺿــﻬﺎ ﺻ ـراﺣﺔ وﺑﺷــدة ﻣــن ﻗﺑــﻝ اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺳــﻠﻔﻲ ﺧﺷــﻳﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر وﻛﺄﻧﻬﺎ «ﻓوق ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ» .وﻗد أدى ﻫـذا

اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟﺗﻌﺻــب ﻟﻠﻬوﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻵﻟﻳــﺔ اﻻﺧﺗزاﻟﻳــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟﺗــﺎرﻳﺦ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻗــﺎم

ﺑﺗﺛﺑﻳﺗــﻪ ﻋﻧــد ﻟﺣظــﺔ ﺑﻧــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻬوﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﻟﻳﻧطﻠــق ﻣﻧﻬــﺎ إﻟــﻰ رﻓــض ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﺑﻌــدﻫﺎ.

وﺑرﻏم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻳن اﻟﻌﻘدﺗﻳن ﻓـﻲ اﻟرﻛـﺎﺋز واﻟﻣﻧطﻠﻘـﺎت ،ﻓـﺈن ﺛﻣـﺔ اﺧﺗﻼﻓـﺎ ﺟوﻫرﻳـﺎ ﺑﻳﻧﻬﻣـﺎ
ﺗﺻــﻧﻌﻪ أﺑﻌــﺎد ﺛــﻼث أﺳﺎﺳــﻳﺔ ﺗﻣــﻧﺢ اﻟﻣ ـؤاﻣرة ﻗــد ار أﻛﺑــر ﻣــن اﻟﻣﺷــروﻋﻳﺔ ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺟﻌــﻝ ﻟﺻــدام
اﻟﺣﺿﺎرات درﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺧطورة؛

اﻟﺑﻌـــد اﻷوﻝ :ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﺟــوﻫر «اﻟﻌﻘــدة» اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــدر ﻋﻧﻬــﺎ ﻛــﻼ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺣﻳــث ﺗﺻــدر ﻋﻘــدة
اﻟﻣ ـؤاﻣرة ﻋــن ﻋﻘــدﻩ اﻟﺧــوف ﻋﻠــﻰ «اﻟوﺟــود» ﻟــدى اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ وﺟــدت ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓــﻲ

إﺳﺎر ﻋﺎﻟم ﺣدﻳث ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻻ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ اﻹﻓـﻼت
ﻣﻧﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎطﺔ ﺑﻪ وﻣن ﺛم ﺻﺎرت ﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻣﺟرد دواﻓﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻳﻪ وﻟـﻳس اﻟﺗﻔـوق ﻋﻠﻳـﻪ

واﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎﺗﻪ وﻟو ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻲ ﻋن اﻵﺧر اﻟﻘوى أو ﺣﺗـﻰ اﻟﻘطﻳﻌـﺔ ﻣﻌـﻪ ظﻧـﺎ
ﻣﻧﻬﺎ ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﺗﻳﺎر ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺄن ﻫذا اﻵﺧر ﻳﺗﺂﻣر ﻋﻠﻳﻬﺎ.

وﻗ ــد ﻧﺗﺟ ــت ﻋﻘ ــدة اﻟﺧ ــوف ﻫ ــذﻩ ﺑ ــدورﻫﺎ ﻣ ــن اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﺳ ــﻠﺑﻳﺔ ﻟﺟدﻟﻳ ــﺔ اﻟﺗط ــور ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻳﺎق
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻌود اﻟﻛﺑﻳر واﻟﻣﻣﺗد ﻟﻧﺣو ﺳﺑﻌﺔ ﻗرون ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻧﻣـو

اﻹﺳــﻼم ارﺗﺑﺎطــﺎ ﻛــﺎﻣﻼ وﺷــﺎﻣﻼ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟــذي ﻳــذﻛﻰ اﻟﻘــوﻝ ﺑــﺄن اﻹﺳــﻼم ﻛــﺎن اﻟﻣﺻــدر

اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻹﻟﻬــﺎم اﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ وﺳـرﻫﺎ اﻟﻛﺑﻳــر .وﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛــس ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻛﺎﻧــت ﺟدﻟﻳـﺔ اﻟﺗطــور

ﻓﻲ اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﻐرﺑـﻲ ﺣﻳـث ﻧﻣـت اﻟﺣﺿـﺎرة ﻣـﻊ اﻟﺗﺑﺎﻋـد اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻋـن ﻣﺻـدر إﻟﻬﺎﻣﻬـﺎ اﻟـدﻳﻧﻲ،

ﻓﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ أورﺑـﺎ ﻛﺎﻧـت أﻗـرب إﻟـﻰ اﻷﻓـوﻝ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺳـﻘوط روﻣـﺎ .ﺛـم أﻗـرب إﻟـﻰ اﻻﻧﻬﻳـﺎر/اﻟﺗﺧﻠف طﻳﻠـﺔ اﻟﻌﺻـور
اﻟوﺳطﻰ وﺣﺗﻰ ﻣﻳﻼد اﻟﻌﺻور اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻋـودة اﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺣﺿـﺎري إﻟـﻰ اﻟﺻـﻌود
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ﻣ ــن ﻋﺻ ــر اﻟﻧﻬﺿ ــﺔ وﺻ ــوﻻ إﻟ ــﻰ اﻟﺣداﺛ ــﺔ وﻟﻛ ــن ﻣ ــﻊ اﺳ ــﺗﺑداﻝ ﻣﺻ ــﺎدر اﻹﻟﻬ ــﺎم ﻣ ــن اﻟ ــدﻳن

اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳـ ــدي «اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ/اﻷرﺛوزﻛﺳـ ــﻰ ﻓـ ــﻲ اﻷﻏﻠـ ــب» إﻟـ ــﻰ اﻟﻌﻠـ ــم اﻟﺣـ ــدﻳث اﻟﻣﻛ ـ ـرس

ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻳــﺔ اﻟﻣوﺻــوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻟﻳــد اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ واﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ ،واﻟﻣــدﻋوم ﺑﺎﻹﺻــﻼح اﻟــدﻳﻧﻲ
وﺧﺻوﺻﺎ اﻟروح اﻟﻛﺎﻟﻔﻳﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻷﺳﺎس.

وﻫﻧــﺎ ﻳﻣﻛــن اﻟﻘــوﻝ ﺑﻌﻼﻗــﺔ طردﻳــﺔ اﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﻌرﺑــﻲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وأﺧــرى ﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻓــﻲ

اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﻐرﺑــﻲ اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﺑــﻳن اﻟــدﻳن واﻟﺣﺿــﺎرة ،واﻟﻌﻛــس ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻳد اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻳن

اﻟﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺣﺿـﺎرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـﻳر ﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﻌرﺑـﻲٕ ،واﻳﺟﺎﺑﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﻐرﺑـﻲ ﻓﻳﻣـﺎ

ﻳﻣﻛن ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ ﺑـﻘﺎﻧون أو ﻣﻔﻬوم «اﻟﺗزاﻣن اﻟﺗﺎرﻳﺧﻲ/اﻟﺣﺿـﺎري» اﻹﻳﺟـﺎﺑﻲ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻳﺎق اﻟﻐرﺑـﻲ
واﻟﺳــﻠﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻳﺎق اﻟﻌرﺑــﻲ ﺣﻳــث ﺷــﻬدت اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺗراﺟﻌــﺎت ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﺑﻌــد

ﻟﺣظﺗﻲ اﻧﺑﺛﺎﻗﻬﺎٕ ،واﻳﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑﻘوة اﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻹﺳﻼم واﺳﺗﻣرت ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي
ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ إﻓـراز ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋرﺑـﻲ ﻣﺗﻣـدﻳن ﻗـﺎدر ﺑـدورﻩ ﻋﻠـﻰ إﻧﺗـﺎج
ﺛﻘﺎﻓــﺔ إﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣﺗﺳــﺎﻣﺣﺔ ﺑﻠﻐــت ذروﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟﻣــﺄﻣون ﺣﻳــث اﻻﻧﻔﺗــﺎح اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﺗﺳ ـﺎﻣﺢ

اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻌﻘﻠﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳدت ﻓـﻲ ﺗﺑﻧﻳـﻪ إﺑـﺎن ﺣﻛﻣـﻪ اﻟـذي اﻣﺗـد ﻋﺷـرﻳن ﻋﺎﻣـﺎً ﺑـﻳن

218 ،198ﻫـ ـ ،ﻟﻣــذﻫب اﻟﻣﻌﺗزﻟــﺔ ٕواﻧﺷــﺎءﻩ ﻟــدار اﻟﺣﻛﻣــﺔ أو «ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣــﺄﻣون» اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت
أوﻝ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﻛﺑرى ﻋﻣﻠت أوﻝ ﻣـﺎ ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺗرﺟﻣـﺔ

اﻟﺗـراث اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ اﻟﻳوﻧــﺎﻧﻲ وﺧﺎﺻــﺔ اﻷرﺳــطﻲ اﻟــذي ﻣﺛــﻝ ﻣﺻــد ار ﻹﻟﻬــﺎم اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﺧﺎﺻـﺔ اﺑـن رﺷـد واﻟﻔـﺎراﺑﻲ وذﻟـك ﺿـﻣن ﺣرﻛـﺔ واﺳـﻌﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣـﺔ اﻣﺗـدت ﻣـن اﻟﻘـرن
اﻟﺛﺎﻧﻲ وﺣﺗﻰ اﻟراﺑﻊ اﻟﻬﺟري ،ﻗﺑﻝ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﻧﺣـﻰ اﻟﻬﺑـوط ﻓﺂﻟـت إﻟـﻰ اﻟرﻛـود

ﻟﻧﺣ ـ ــو اﻟﻘـ ـ ـرﻧﻳن ،ﺛ ـ ــم أﺧ ـ ــذت ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺗ ارﺟ ـ ــﻊ ﺑﻌ ـ ــد ذﻟ ـ ــك ﻣ ـ ــﻊ ﺗﺑﺎﻋ ـ ــدﻫﺎ اﻟزﻣﻧ ـ ــﻲ ﻋ ـ ــن ﻟﺣظ ـ ــﺔ

اﻻﻧﺑﺛﺎق/اﻟﺻﻌود ﻫذﻩ رﺑﻣﺎ طﻳﻠﺔ اﻟﻘرون اﻟﺳﺑﻊ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

وﻗد اﻣﺗدت ﻣرﺣﻠﺔ «اﻟرﻛود اﻟﺣﺿﺎري» ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟراﺑﻊ واﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟرﻳﻳن وﺷـﻬدت ﺗﻧـﺎزع
ﺗﻳﺎرﻳن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﻳن ﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ أوﻟﻬﻣـﺎ اﻟﺗﻳـﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔـﺗﺢ واﻟـذي ﻣﺛـﻝ

اﻣﺗــدادا طﺑﻳﻌﻳــﺎ ﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻻزدﻫــﺎر ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﺗ ـدوﻳن واﻟﺗرﺟﻣــﺔ ﻣﺳــﺗﻠﻬﻣﺎ ﻟﻣﻘوﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻔﻛرﻳــﺔ

واﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ اﻹﻳﺟﺎﺑﻳــﺔ .وﺛﺎﻧﻳﻬﻣــﺎ اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺳــﻠﻔﻲ اﻟﻣﺗﻌﺻــب واﻟﻣﻧﻐﻠــق اﻟــذي ﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ
اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻊ ﻫواﺟس ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ إزاء اﺧﺗﻼطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻳدة اﻟﺻـﺎﻓﻳﺔ ،وظﻧـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﻗـد

ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ ،ورﺑﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻳوﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻷﻛﺛر رﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدت إرﻫﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧـذ ﻋﺻـر
3

اﻟﻣﻌﺗﺻــم اﻟﻌﺑﺎﺳــﻲ وﺗﻧﺎﻣــت ﺑﻣــرور اﻟــزﻣن ﺣﻳــث ﺳــﺎد ﻓﻘ ـﻪ رﺟﻌــﻰ ﻣﺗﺣــﺎﻟف ﻣــﻊ ﻧﺧﺑــﺔ اﻟﺣﻛــم

اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﺛم اﻟرﻋوﻳﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﻳـر ﺟـذور ﻋرﺑﻳـﺔ واﻟﺗـﻲ ﻓرطـت ﻓـﻲ اﻟﻌـدﻝ اﻟـذي ﻫـو أﺳـﺎس
اﻟﻣﻠك وﻋﺎﺷت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎﻳﺔ ،وﻗﻣﻌت اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓـذﺑﻝ ﻧـور اﻟﻌﻠـم ﺛـم ﻣﺷـﻌﻝ اﻟﺣﺿـﺎرة ،ﺑﻌـد أن

وأدت اﻟﺷورى ﻋﻠﻰ أﻳدي اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟذﻳن ﺑرروا «اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻐﺷوم» ﺑـﺎﻟﺧوف ﻣـن «اﻟﻔﺗﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ

ﻗد ﺗدوم» ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻠوا ﺳﺗون ﻋﺎﻣﺎ طـواﻻً ﻣـن ﺳـﻠطﺎن ﺟـﺎﺋر أﻫـون ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺔ ﻣـن «ﻟﻳﻠـﺔ ﺑـﻼ
ﺳﻠطﺎن».

أﻣﺎ ﻣرﺣﻠﺔ «اﻟﺗراﺟﻊ اﻟﺣﺿﺎري» ﻓﺑدأت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﻳب ﻣﻊ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس اﻟﻬﺟري اﻟﺛﺎﻟث

ﻋﺷــر اﻟﻣــﻳﻼدي ﺑﻌــد أن اﻧﺗﺻــر اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺗﻘﻠﻳــدي اﻹﺗﺑــﺎﻋﻰ اﻟﻣﺗﻌﺻــب ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﻳﺿـﻪ اﻟﻌﻘﻼﻧــﻲ

اﻟﻣﺗﻔﺗﺢ ﺗﻣﺎﻣـﺎ وﺑـﺎت واﺿـﺣﺎ أﻧـﻪ أﺧـذ ﺑرﻗـﺎب اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ وﺗﺣﻛـم ﻛﻠﻳـﺔ ﻓﻳﻬـﺎ ﻟـﻳس ﻓﻘـط ﻓـﻲ

ﻗﻠــب اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ «اﻟﻌﺑﺎﺳــﻳﺔ» ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔٕ ،واﻧﻣــﺎ ﻓــﻲ أطراﻓﻬــﺎ أﻳﺿــﺎ
وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد رﺣﻳــﻝ اﺑــن رﺷــد آﺧــر اﻟﻔﻼﺳــﻔﺔ اﻟﻌــرب اﻟﻛﺑــﺎر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻌﺻــر ٕواﺣ ـراق ﻛﺗﺑــﻪ

وﻫﺟرة ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ أوروﺑـﺎ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳـﺔ ،وﺣﻳـث ﺻـﺎر «اﻟﻌﻠـم» ﻓـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟﻔظـﺔ ﻻ
ﺗﻧﺻرف إﻻ ﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻫو اﻟﻌﻠم اﻟﻣوروث ﻋن اﻟﻧﺑﻲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم -أﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻋـدا
ذﻟك ﻓﻬو إﻣﺎ ﺧﺎرج ﻋن ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻌﻠم إطﻼﻗـﺎٕ ،واﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻌرﻓـﺔ ﻻ ﺗﻧﻔـﻊ وﻻ ﺗﺳـﺗﺣق اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ،
ﺑــﻝ إن ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟدﺧﻳﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻧﻔــﻊ ﻗﻠﻣــﺎ ﻳﻘــف أﻣرﻫــﺎ ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﺣــد اﻟﺳــﻠﺑﻲ إذ
ﻳﻐﻠــب أن ﺗﺟــﺎوزﻩ إﻟــﻰ ﺿــرر ﻓﻌﻠــﻰ ﻷﻧﻬــﺎ ﻛﺛﻳ ـ ار ﻣــﺎ ﺗﻣﻳــﻝ ﺑﺣﺎﻣﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﺧﻔﺎف ﺑﺎﻟــدﻳن

ودراﺳﺗﻪ.

وﺑﻳﻧﻣــﺎ ﻣﻬــدت ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟرﻛــود اﻟﺣﺿــﺎري ﻟﻠﻬزﻳﻣــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻬﺟﻣــﺔ اﻟﺗﺗرﻳــﺔ ،ﻓــﺈن ﻣرﺣﻠــﺔ

اﻟﺗ ارﺟ ــﻊ اﻟﺣﺿ ــﺎري ﺗرﺳ ــﺧت ﺑﻬ ــذﻩ اﻟﻬزﻳﻣ ــﺔ ﻧﻔﺳ ــﻬﺎ وﻣ ــﺎ ﻛرﺳ ــﺗﻪ ﻣ ــن اﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟﻐ ــزو وﺣﻛ ــم

اﻟﻌﺳــﻛر ،إذ ﺑــرﻏم ﻗﺻــرﻫﺎ ﻧﺳــﺑﻳﺎً « »1258 – 1219ﻓــﺈن أﺛﺎرﻫــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺷــدﻳدة ﺳ ـواء ﻋﻠــﻰ

اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻠﻣــﻲ ﺣﻳــث أدت ﻟﺗــدﻣﻳر ﻛــﻝ دور اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﺣﺿــﺎرﻳﺔ اﻟﺗــﻲ

ﻛﺎﻧــت ﻗــد اﻧﺗﺷــرت ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟﻌﺑﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻫرة وﺳــﻣرﻗﻧد ،ودﻣﺷــق وﻗرطﺑــﺔ ﻓﺿـﻼً ﻋــن

ﺑﻐداد اﻟﺗﻲ دﻣرت ﻓﻳﻬﺎ دور اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ أدﺧﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳـﺔ إﻟـﻰ ﻋﺻـر طوﻳـﻝ ﻣـن

اﻟﺗ ارﺟــﻊ واﻟﺿــﻌف واﻟﺗﺧﻠــف اﺳــﺗﻣر ﺣﺗــﻰ ﺑــداﻳﺎت أو ﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ

ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر.
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وﻓـــﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑـــﻝ ﺗﺻــدر ﻋﻘــدة ﺻــدام اﻟﺣﺿــﺎرات ﻋــن ﺷــﻌور ﻋﻣﻳــق ﺑــﺎﻟﺧوف ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻔــوق
اﻟﻐرﺑﻲ اﻟـذي راﻛﻣﺗـﻪ ﻗـرون اﻟﺣداﺛـﺔ وﻣﺣطﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻛﺑـرى :اﻟﻧﻬﺿـﺔ ،ﺣرﻛـﺔ اﻟﻛﺷـوف اﻟﺟﻐراﻓﻳـﺔ,

واﻹﺻــﻼح اﻟــدﻳﻧﻲ اﻟﺑروﺗﺳــﺗﺎﻧﺗﻲ ،واﻟﺗﻧــوﻳر ،واﻟﺛــورة اﻟﺻــﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗــﻲ ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ -ﻓــﻲ اﻟﺳــﻳﺎق
اﻟﻐرﺑﻲ -ﻧﻣـط ﺟدﻳـد ﻣـن اﻟـوﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم ﺟـوﻫرﻩ اﻻﻧﺷـﻐﺎﻝ اﻟﻛـوﻧﻲ وﻟـﻳس اﻟﻣﺣﻠـﻲ أو اﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ

ﺣﻳث ﻳﺷﻬد اﻟـوﻋﻲ ﺑوﺟـود اﻵﺧـر طﻔـرة ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ ،وﻳﺑـرز دورﻩ اﻟطرﻓـﻲ أو اﻟﻬﺎﻣﺷـﻲ ،أﺳﺎﺳـﻳﺎ،
ﻓﻲ إطﺎر ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺣداﺛﺔ.

وﻳﻣﻛن اﻻدﻋﺎء ﻫﻧﺎ ﺑﺄن ﻋﻘدة اﻟﺻدام ﻟﻳﺳت ﺑﻌﻳدة ﻋن ﺻﻳﺣﺎت اﻟﺗﺷﺎؤم اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌـض

ﻓﻼﺳـ ــﻔﺔ اﻟﻐـ ــرب وﻣﻔﻛرﻳ ـ ـﻪ اﻟﻣﺣـ ــدﺛﻳن ﻣـ ــن أوزواﻟـ ــد أﺷـ ــﺑﻧﺟﻠر وﺣﺗـ ــﻰ روﺑـ ــرت ﻛﻳﻧﻳـ ــدى ،ﻣـ ــن

اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻻﺿﻣﺣﻼﻝ واﻷﻓوﻝ واﻟﺳﻘوط وﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺗﺳﺗﺑطن ﻓﻛـرة «اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ» أي ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺗﻔـوق

اﻟﻐرﺑــﻲ وﻟــﻳس ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟوﺟــود ٕوان ﺑــدت ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،ﺑﻘــدر ﻏﻳــر ﻣﺳــﺑوق ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﻓﻛــﺎر ﺟﻣﻳﻌ ـﺎ،
ﻣﻼﻣ ــﺢ اﻟدﻋﺎﺋﻳ ــﺔ واﻟﻧﻔﻌﻳـ ـﺔ رﺑﻣ ــﺎ ﻷﻧﻬ ــﺎ ﻧﺎﺷ ــدت اﻟوﺟ ــود اﻹﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻐ ــرب اﻟ ــذي ﺑﻠ ــﻎ أﻓ ــق

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور اﻟﺟﻐراﻓﻳــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﻧــذ اﻟﻘــرن اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر ،وﻣــن ﻣﻧظــور اﻟﺟﻐراﻓﻳ ـﺎ
اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر.

ﻓﻌﻠ ــﻰ ﺻ ــﻌﻳد اﻟﺟﻐراﻓﻳ ــﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـــﻳﺔ ﺑ ــرز اﻟ ــوﻋﻲ اﻟﻌ ــﺎﻟﻣﻲ اﻟ ــذي ﻋﺑ ــر ﻋﻧ ــﻪ ﺑﺈﻓﺻ ــﺎح اﻟﺳ ــﻳر
«ﻫــﺎﻟﻔورد ﻣﺎﻛﻳﻧــدر» ﻓــﻲ ﻣطﻠــﻊ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷ ـرﻳن ﺑﻘوﻟــﻪ :ﺑﻌــد أن وﻟــﻲ ﻋﺻــر ﻛوﻟﻣﺑــوس ,ﺑــﺎت

ﻋﻠﻳﻧــﺎ أن ﻧﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﻧظــﺎم ﺳﻳﺎﺳــﻲ ﻣﺣﻛــم ﻳﺗﺳــم ﺑﻧظـرة ﺷــﻣوﻟﻳﺔ ﺗﻐطــﻲ اﻟﻛـرة اﻷرﺿــﻳﺔ ﻛﻠﻬــﺎ,
ذﻟ ــك ﻷن ﻛ ــﻝ إرﻫﺎﺻ ــﺔ ﻟﻠﻘ ــوي اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ أي رﻛ ــن ﻣ ــن أرﻛ ــﺎن اﻟﻣﻌﻣ ــورة ﻟ ــن ﻳﻘﺗﺻ ــر

ﺻداﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻣدار ﻣﺣﻳط ﻧﻘطـﺔ اﻧﻔﺟﺎرﻫـﺎ ٕواﻧﻣـﺎ ﺳـوف ﻳﺗﺟﺎوزﻫـﺎ إﻟـﻲ أﻗﺎﺻـﻲ اﻷرض .وﻫـذا
اﻻﻧﺷﻐﺎﻝ اﻟﻛوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻟدي ﻣﺎﻛﻳﻧدر ﻫو ﻣﺑرر وأﺳﺎس ﻣﻧﻬﺞ اﻟﻧظم اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ ﺣﻳـث ﻳﻔﺗـرض
ﻫــذا اﻟﻣــﻧﻬﺞ وﺟــود ﻧظــﺎم ﻋــﺎﻟﻣﻲ ارﻫــن ﻛــوﻧﻲ اﻟﻧطــﺎق ﺑﺣﻳــث ﺗﺻــﺑﺢ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﺟــرد

أﺟزاء أو ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﺑﻧﻳﺗﻪ اﻷﻛﺑر واﻷﻛﺛر رﺣﺎﺑﻪ ﺑﺣﻳث ﻳﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻳﻧـﺎ أن ﻧـﺗﻔﻬم
ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻹطﺎر اﻷوﺳﻊ أي اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣداﺛﻲ

ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺗﻪ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳد اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ ﺳﻌت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ دوﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻟـدﻓﺎع ﻋـن

ﻣﺑرراﺗﻬــﺎ ﻣﻧــذ اﻟﻘــرن اﻟﺛــﺎﻣن ﻋﺷــر ،وﻟﻛــن ﻣــن دون أن ﺗﺗوﻗــف اﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﻌﻣﻳﻘــﺔ داﺧــﻝ ﻫــذﻩ

اﻟﻣرﻛزﻳ ــﺔ أي ﻓ ــﻲ ﺗﺟ ــﺎوﻳف اﻟﻐ ــرب ﻧﻔﺳ ــﻪ ﻛﻧﺗﻳﺟ ــﺔ ﻟﺗﻐﻳـ ـرات ﻣﺿ ــطردة ﻗ ــﺎدت إﻟ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳﻣﻛ ــن
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ﺗﺳ ــﻣﻳﺗﻪ «اﻧﻬﻳ ــﺎر اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ» .واﻧﻬﻳ ــﺎر اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ ﻻ ﻳﺑ ــدو أﻣـ ـ ار اﺳ ــﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺎ ﺣﺳ ــب ﻣ ــﻧﻬﺞ اﻟ ــﻧظم
اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ــﺔ إذ أﻧ ــﻪ أﻣ ــر ﺗﻛ ــرر ﻛﺛﻳـ ـ ار ﻓ ــﻲ دورات ﻣﺗﻌﺎﻗﺑ ــﺔ ﻛﻧﺗﻳﺟـ ـﺔ ﺷ ــﺑﻪ ﻣﻧطﻘﻳ ــﺔ ﻟﺗـ ـراﻛم ﻋواﻣ ــﻝ

ﻟﻠﻘوة/اﻟﺻــﻌود ,ﺛــم اﻧﺣــدار ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻝ ﺳـواء ﻟــدواﻓﻊ داﺧﻠﻳــﺔ ﺗﻘــود إﻟــﻲ اﻟﺿــﻌف اﻟﻣطﻠــق ,أو

ﻟــدواﻓﻊ ﺧﺎرﺟﻳــﺔ ﺗﻘــود إﻟــﻲ اﻟﺿــﻌف اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻗﻳﺎﺳــﺎ إﻟــﻲ اﻟﺻــﻌود اﻟﻛﺑﻳــر ﻓــﻲ ﻗــوة اﻵﺧـرﻳن ﻣــن
ﺣــوﻝ ﻣرﻛــز اﻟﻬﻳﻣﻧــﺔ وﻟــذا ﺷــﻬدت اﻟﺣﻘﺑــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﺻــﻌود ﺛــم أﻓــوﻝ اﻟﻬﻳﻣﻧــﺔ اﻟﻬوﻟﻧدﻳــﺔ ﺑﻌــد
اﻹﺳـ ــﺑﺎﻧﻳﺔ/اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳﺔ ،وﻗﺑـ ــﻝ اﻟﻬﻳﻣﻧـ ــﺔ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻳﺔ/اﻟﻔرﻧﺳـ ــﻳﺔ ،ﺛـ ــم اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ/اﻟﺳـ ــوﻓﻳﺗﻳﺔ ،وﺣﺗـ ــﻰ

اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﻧﻔردة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن.

وﻟﻌ ــﻝ ﻫـ ـواﺟس اﻧﻬﻳ ــﺎر اﻟﻬﻳﻣﻧ ــﺔ ﺗﻠ ــك ﻫ ــﻲ اﻟ ــداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳ ــﻲ ﻟﻠﻌﻘ ــﻝ اﻟﺳﻳﺎﺳ ــﻲ اﻷﻣرﻳﻛ ــﻲ ﻓ ــﻲ

اﻟﻌﻘدﻳن اﻟﻣﺎﺿﻳﻳن إﻟﻰ إطﻼق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺔ ﺗﻛﺗﻳﻼً ﻟﻠﻐرب ﺿد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺧﻠف اﻟوﻻﻳﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻳوﻳﺔ اﻟﻐرب اﻟﻛﺑرى ،اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ وﺣﻔظ ﻣرﻛزﻳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ

اﻵﺧرﻳن اﻟﺑراﺑرة ،ﺣﻳث ﻳﻘﻊ اﻵﺧر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ/ﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ ﺗﺧـص اﻟﻐـرب

ﻛﻠﻪ ،وأﺳﺑﺎب إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ/اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗﺧص اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟذات.

واﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻳﺗﻣﺛـﻝ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـق اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻛﻠﺗﻳﻬﻣـﺎ ،أي ﺑطـوﻝ اﻟﻣـدى اﻟﺗـﺎرﻳﺧﻲ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ

وﺣﺿور اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳـﺔ أﺧـرى وﻫﻧـﺎ ﺗﺗﻔـوق ﻧظرﻳـﺔ اﻟﻣـؤاﻣرة ﻋﻠـﻰ ﻧظرﻳـﺔ اﻟﺻـدام
ﺣﻳــث ﺗﻣﺗــد ﺑطــوﻝ اﻟﻌﺻــر اﻟﺣــدﻳث ﺗﻘرﻳﺑــﺎ ﻣﺳــﺗﺑطﻧﺔ ﻟﻬ ـواﺟس اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﻌرﺑﻳــﺔ إزاء ﺗﻘﺎﻟﻳــدﻩ

وأﺑﻧﻳﺗــﻪ اﻟﺟدﻳــدة «اﻟﺣدﻳﺛ ـﺔ» .ورﻏ ـم أن ﻛﺛﻳ ـ ار ﻣــن اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻠــﻰ ﻣــن ﺣﺿــور ﻧظرﻳــﺔ
اﻟﻣـ ـؤاﻣرة وﺗﺗﺧ ــذ ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻣﻧظ ــو ار ﺗﺣﻠﻳﻠﻳ ــﺎ ﻛﺛﻳـ ـ ار ﻣ ــﺎ ﺗرﺟ ــﻊ ﺑﻬ ــﺎ أو ﺗﺑررﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟﺣﻣﻼت اﻟﺻ ــﻠﻳﺑﻳﺔ

اﻷوروﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣﺎﻝ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺣﺎدي واﻟﺛﺎﻟـث ﻋﺷـر اﻟﻣﻳﻼدﻳـﻳن
ﻛﺧﺑ ـرة ﺻ ـراﻋﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ وداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــداء اﻟــدﻳﻧﻲ إذ ﺗﻧطﻠــق ﺑﺎﺳــم اﻟﺻــﻠﻳب اﻟﻣﺳــﻳﺣﻲ ﻋﻠــﻰ

اﻟﻬﻼﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،إﻻ أﻧﻧـﺎ ﻻ ﻧﺗوﻗـف ﻋﻧـد اﻟﺧﺑـرة اﻟﺻـﻠﻳﺑﻳﺔ إذ ﻻ ﻧﻌﺗﺑرﻫـﺎ ﺟـذ ار طﺑﻳﻌﻳـﺎ ﻟﻌﻘـدة
اﻟﻣ ـؤاﻣرة ﺣﺳــب اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟــذي اﺗﺑﻌﻧــﺎﻩ واﻟــذي ﻳرﺑطﻬــﺎ ﺑﻬــﺎﺟس اﻟﺧــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﻬوﻳــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻣن ﺗﻘﺎﻟﻳد وأﺑﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﻳث اﻟذي ﻋﺻف ﺑﻬﺎ ﻣـن ﻣوﺿـﻊ اﻟﺗﻔـوق ﻋﻠﻳﻬـﺎ ،وﻫـو

أﻣــر ﻟــم ﻳﺗﺿــﺢ ﻗﺑــﻝ اﻟﻘــرن اﻟ ارﺑــﻊ ﻋﺷــر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻝ .ﻓﺣﺗــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﺛﻧــﺎء ﻟــم ﻳﻛــن اﻟﻣﺳــﻠﻣون
ﻳﺑــدون اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻳــذﻛر ﺑﺎﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ وﻣــن اﻷﻣﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟرﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌظــﻳم اﺑــن ﺑطوطــﺔ )ت
 (1370زار ﻛ ــﻝ ﻣﻛ ــﺎن ﻋ ــدا أوروﺑ ــﺎ ،ﻣ ــﺎ ﻳﺷ ــﻳر إﻟ ــﻰ اﻗﺗﻧ ــﺎع اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﺑﺗﻔ ــوﻗﻬم وﺑ ــﺄن ﻟ ــﻳس

ﻷوروﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬم.
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ﺣﺳ ــب ﻫ ــذا اﻟﻔﻬ ــم ﺗﺑﻘ ــﻰ اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﺻ ــﻠﻳﺑﻳﺔ -ﻋﻠ ــﻰ أﻫﻣﻳﺗﻬ ــﺎ -واﻗﻌ ــﺔ ﻓ ــﻲ إط ــﺎر ﺑﻧﻳ ــﺔ اﻟﻌﺻ ــر
اﻟوﺳﻳط وﺑﺎﻟذات ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﺷﻬد ﺗﻛـﺎﻓؤا ﺣﺿـﺎرﻳﺎ ﺑـﻳن اﻟﺟـﺎﻧﺑﻳن ﻓـﻲ

اﻟﻘرﻧﻳن اﻟواﻗﻌﻳن ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺿﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗردد اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑـدورﻫﺎ ﺑـﻳن ﻣرﺣﻠـﺔ

اﻻزدﻫــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻘــرون اﻷرﺑــﻊ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ،وﻣرﺣﻠــﺔ اﻟرﻛــود اﻟﺣﺿــﺎري اﻟﻣﻣﺗــدة ﺑﻌــدﻫﺎ ﻟﻧﺣــو
ﺳﺑﻌﺔ ﻗرون ،وﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدرﺳـﻳﺔ واﻟﺗـﻲ ﺳـﺑﻘت ﻣﺑﺎﺷـرة ﻋﺻـر

اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷورﺑﻳﺔ ﺣﻳﻧﻣـﺎ ﺑـدأ اﻟﻣﻧﺣﻧـﻰ اﻟﺣﺿـﺎري ﻓـﻲ اﻻﻧﻘـﻼب ،أو ﺣﺳـب ﻣﻧﻬﺟﻧـﺎ ﻫﻧـﺎ ﺣﻳﻧﻣـﺎ

ﺑ ــدأ ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗـ ـزاﻣن اﻟﺗ ــﺎرﻳﺧﻲ اﻟﺣﺿ ــﺎري ﻓ ــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـ ـﺔ ﻧﻔ ــوذﻩ اﻟﺳ ــﻠﺑﻲ ﻓ ــﻲ اﻟﺳ ــﻳﺎق اﻟﻌرﺑ ــﻲ،

واﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎق اﻟﻐرﺑﻲ .وﺑﻣﻌﻧﻰ أوﺿـﺢ ﺗﻘـﻊ اﻟﺧﺑـرة اﻟﺻـﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻌﻣﻳـﺎء أو
اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﺧطﻳــﺔ اﻟﻌﺎرﺿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺣﻧــﻰ اﻟﺣﺿــﺎري ﺑــﻳن اﻟﺛﻘــﺎﻓﺗﻳن اﻟﻛﺑﻳ ـرﺗﻳن وﻟــذا ﻟــم ﺗﻛــن

ﺗﺷﻛﻝ ﺗﻬدﻳـدا ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻌـرب اﻟﻣﺳـﻠﻣﻳن ﻟوﺟـودﻫم ﻧﻔﺳـﻪ أو ﻫـوﻳﺗﻬم اﻟﺣﺿـﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ
ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻐرب اﻷﻛﺛر ﺗﺣﺿ ار وﺗﻔوﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﻳﺷﻌرون ﺑﻪ اﻵن وﻳﺣﻔـز ﻟـدﻳﻬم ﻋﻘـدة

اﻟﻣ ـؤاﻣرة ،وﻫــو اﻟﺗﻔــوق اﻟــذي ﻟــم ﻳﺗﺿــﺢ أﻣــﺎم اﻟﻌــرب اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن إﻻ ﺑﻣﺟــﻲء ﻧــﺎﺑﻠﻳون ﺑﻣطﺑﻌﺗــﻪ

وﻣدﻓﻌــﻪ ﻣﻠﻬﻣــﺎ وﻣﻬــددإ ،وان ﻛــﺎن ﻗــد ﺗﺑــدى ﻗﺑــﻝ ذﻟــك ﺑﻘﻠﻳــﻝ ﻟﻠﺧﻼﻓــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳــﺔ وﻫــﻰ ﺗﺻــﺎرع
اﻷورﺑﻳــﻳن وﺧﺎﺻــﺔ اﻹﻣﺑ ارطــورﻳﺗﻳن اﻟﻧﻣﺳــﺎوﻳﺔ اﻟﻣﺟرﻳــﺔ ،واﻟروﺳــﻳﺔ ﻣﻧــذ اﻟرﺑــﻊ اﻷﺧﻳــر ﻟﻠﻘــرن

اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر .ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﺷـﻌور اﻟﻐـرب ﺑﺗﻬدﻳـد ﻣرﻛزﻳﺗـﻪ وﺗﻔوﻗـﻪ اﻟﻠـذﻳن ﻟـم ﻳرﺳـﺧﺎ
إﻻ ﻣﻊ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر وﺣﺗﻰ اﻵن.

وﺣﺳــب ﻫــذا اﻟﻔﻬــم ﻳﻣﻛﻧﻧــﺎ اﻋﺗﻣــﺎد ﻣــدى ﺗــﺎرﻳﺧﻲ ﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﻣ ـؤاﻣرة ﻗواﻣــﻪ ﺛﻼﺛــﺔ ﻗــرون ﺗﻘرﻳﺑــﺎ

وﻗﻌت ﻓﻲ إطﺎرﻩ أﻛﺛر ﻣن ﺧﺑرة ﺳـﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠـﻰ أرﺳـﻬﺎ ﺧﺑرﺗـﺎن أﺳﺎﺳـﻳﺗﺎن ﺗﻣـﺛﻼن ﻗﻣـﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿـﺎت
اﻟﻐرب اﻟواﻗﻌﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻳدﻩ اﻟﺣدﻳﺛﺔ «اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ» ﻓﻲ ﻟﺣظﺗﻳن ﻣﻬﻣﺗﻳن؛

اﻷوﻟﻰ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺧطﻳﺋـﺔ وﻫـﻰ اﻟﻠﺣظـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﻬدت واﻗﻌـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎرﻩ ﻟﺷـرﻗﻧﺎ اﻟﻌرﺑـﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ

ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺗﺑﺷﻳر ﺑﺎﻟﻣدﻧﻳﺔ وﻓﻰ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻌﺻﺑﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﻧﻳﺔ وﺗﻛرﻳﺳﺎ ﻟﺗﻔوﻗﻬﺎ.

واﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑدرﺟﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ إذ ﻣﻧﺢ اﻟﻳﻬود وطﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳـطﻳن ﻫـو وطﻧﻧـﺎ ﺳـواء ﺑﺎﻟوﻋـد اﻟﺑرﻳطـﺎﻧﻲ

أو ﺑﺎﻟــدﻋم اﻷﻣرﻳﻛــﻲ ﻣﺗﻌﺎﻣﻳــﺎ ﻋــن ﺗﻘﻠﻳــد ﻣﻌرﻓــﻲ ﻣﻬــم ﻟدﻳــﻪ ﻳﻧﺗﺻــر ﻟﻠﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﺿــد

اﻷﺳـطورة أﻳــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎ دﻳﻧﻳــﺎ أو ﺳــﺣرﻳﺎ ،وأﻳﺿــﺎ ﻋــن ﺗﻘﻠﻳــد ﺳﻳﺎﺳــﻲ أﻫــم ﻻ ﻳـزاﻝ ﻳﻣــﺎرس
اﻟﻌﻣــﺎء ﻓ ــﻲ ﻣواﺟﻬﺗــﻪ وﻫ ــو ﺣ ــق اﻟﺷــﻌوب ﻓ ــﻲ ﺗﻘرﻳ ــر ﻣﺻــﺎﺋرﻫﺎ وﻣ ــن ﺛ ــم إﻗﺎﻣــﺔ دوﻟﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ

أراﺿﻳﻬﺎ أﻳﺎ ﻛﺎﻧت ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ أو أدﻳﺎﻧﻬﺎ.

7

وﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻳﺻﻌب ﻗﺻـر ﻣـدى ﻋﻘـدة «ﺻـدام اﻟﺣﺿـﺎرات» ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو اﻟﻌﻘـد ﻣﻧـذ طرﺣﻬـﺎ
ﻫ ـﺎﻧﺗﻳﻧﺟﺗون ﻓــﻲ ﺻــﻳﻐﺔ ﻧظرﻳــﺔ ﺻ ـرﻳﺣﺔ وواﺿــﺣﺔ وﻧﻔﻌﻳــﺔ .ﻛﻣــﺎ ﻳﺻــﻌب ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ
إرﺟﺎﻋﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻷدﺑﻳــﺎت اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺻــر اﻟوﺳــﻳط واﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻔــﻝ ﺑﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﺗﺻــورات

اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ ﻋــن اﻹﺳــﻼم أو ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗﺳــﻣﻳﻪ ﺑـ ـ«اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻟﻣﺣﻣدﻳــﺔ» وﻛــذﻟك ﻋــن اﻟﻣﺳــﻠﻣﻳن أو

«اﻟﻣﺣﻣدﻳﻳن» وﻫﻰ ﺗﺻورات راوﺣت ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﻳن أﻣرﻳن:

اﻷوﻝ ﻫــو إﻧﻛــﺎر اﻟدﻳﺎﻧــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻣــن اﻷﺻــﻝ واﻋﺗﺑــﺎر اﻟرﺳــوﻝ ﻣﺣﻣــد -ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳــﻪ

وﺳ ــﻠم -ﻣ ــدع ﻟﻠﻧﺑ ــوة ﻻ ﻗﻳﻣ ــﺔ ﻟ ــﻪ إﻻ إﺟ ــﺎدة اﻟﻬرطﻘ ــﺔ ،ﻓﺎﻹﺳ ــﻼم ﻟ ــﻳس إﻻ طﺑﻌ ــﺔ ﻣﺣرﻓ ــﺔ ﻣ ــن

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،واﻟﻘرآن ﻟﻳس إﻻ ﺗﺷوﻳﻬﺎ ﻟﻸﻧﺎﺟﻳﻝ .وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﻌدو اﻧﺷﻘﺎﻗﺎ ﺟدﻳدا ﻋن
اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ وﻟــﻳس دﻳﻧــﺎ ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﺑذاﺗــﻪ وﻛــﺎن ﻣﻣ ـن أروا ذﻟــك ﻳوﺣﻧــﺎ اﻟدﻣﺷــﻘﻲ ،اﻟــذي ﻛــﺎن ﻣﺳــؤوﻻ
ﻛﺑﻳـ ـ ـ ار ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺟﻬ ـ ــﺎز اﻹداري اﻷﻣ ـ ــوي ،واﻟ ـ ــذي رأى أن اﻹﺳ ـ ــﻼم ﻣﺳ ـ ــﺗﻣد ﻣ ـ ــن اﻹﻧﺟﻳ ـ ــﻝ ،وان

اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ،ﻓ ــﻲ ﺷ ــﻛﻝ أو آﺧ ــر ،ﻗ ــد «ﺳـ ـرﻗوا» ﺑﻌ ــض ﺗﻌ ــﺎﻟﻳم اﻹﻧﺟﻳ ــﻝ .واﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻫ ــو اﺗﻬ ــﺎم
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺑــﺎﻟﺗﺧﻠف واﻟﻘﺳــوة رﻏــم ﻓﺗ ـرات اﻟﺗﻌــﺎﻳش اﻟطوﻳﻠــﺔ ﺑــﻳن اﻟط ـرﻓﻳن ﺣﻳﻧﻣــﺎ

ﻋــﺎش اﻟﻧﺻــﺎرى ﻛﺄﻫــﻝ ﻛﺗــﺎب ﻣﺗﻌﺎﻫــدون أو ذﻣﻳــون داﺧــﻝ اﻟﺣﺿــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺻـ ــر واﻟﺷـ ــﺎم .وﻣـ ــن وﻗـ ــﺎﺋﻊ اﻟﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺑرزﻫـ ــﺎ ﻗﺿـ ــﻳﺔ ﻳوﺣﻧـ ــﺎ اﻟدﻣﺷـ ــﻘﻲ ﻣـ ــﺛﻼ اﺳـ ــﺗﻣرار

اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ وظــﺎﺋف اﻟدوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ اﻟوﻟﻳــدة ،اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺧﺑ ـراﺗﻬم

ﻹدارة اﻟــﺑﻼد .ﺑــﻝ واﺗﺧــذ ﻫــذا اﻟﺗﻌــﺎﻳش طﺎﺑﻌــﺎ إﻳﺟﺎﺑﻳــﺎ ﻓــﻲ ﻏﻳــر ﻗﻠﻳــﻝ ﻣــن اﻟﻣ ارﺣــﻝ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء دار اﻟﺣﻛﻣﺔ وﻧﻣو ﺣرﻛﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﻲ
أطﻠﻘﺗﻬــﺎ وﻛ ــﺎن ﻟﻠﻧﺻــﺎرى اﻟ ــدور اﻟﻛﺑﻳ ــر ﻓﻳﻬــﺎ ﻹﺟ ــﺎدﺗﻬم اﻟﻠﻐ ــﺎت اﻟﺳــرﻳﺎﻧﻳﺔ واﻟﻳوﻧﺎﻧﻳ ــﺔ ﺑﺟﺎﻧ ــب

اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣوا ﺑﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن ﻋﻳـون اﻟﺗـراث اﻟﻳوﻧـﺎﻧﻲ إﻟﻳﻬـﺎ .وﻛـذﻟك ﻓـﻲ ظـﻝ اﻧﺗﻌـﺎش

ﺣرﻛﺔ اﻟﻔﺗوح اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ إﺑﺎن اﻟﺻﻌود اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻛﺑﻳر ﺣﻳث ﻛﺎﻧوا ﻳﺗوﻟون اﻟﻌدﻳـد ﻣـن
اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ،وطﺎﻟﻣﺎ أﺑﻠوا ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻼءا ﺣﺳﻧﺎ.

وﻣ ــﻊ اﻟﻘ ــرن اﻟﺣ ــﺎدي ﻋﺷ ــر ،واﻧﻘﺳ ــﺎم اﻹﺳ ــﻼم إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻼﻻت ﺣﺎﻛﻣ ــﺔ ﺳ ــﻧﻳﺔ وﺷ ــﻳﻌﻳﺔ ووﻓ ــود

اﻟﺳــﻠﺟوﻗﻳﻳن اﻷﺗ ـراك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺑداﻳــﺔ اﻟﺣﻣــﻼت اﻟﺻــﻠﻳﺑﻳﺔ دﺧﻠــت ﻋﻧﺎﺻــر

ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة ،وﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳـﻠﻣون ﻫـم ﺳـﺎدة اﻟﻣوﻗـف اﻟـذﻳن ﻳﺣـددون وﺗﻳـرة

اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﺑدأ اﻟﻣﻳزان ﻓﻲ اﻻﻋﺗداﻝ وأﺧذ ﻳﺗﺟﻪ إﻟـﻰ اﻟﺗﻛـﺎﻓؤ ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة
اﻟﻣﻣﺗ ــدة ﺑـ ـﻳن اﻟﻘـ ـرﻧﻳن اﻟﺣ ــﺎدي واﻟﺧ ــﺎﻣس ﻋﺷ ــر ٕوان ﻣ ــﺎﻝ أﺣﻳﺎﻧ ــﺎ وﺑﺷ ــﻛﻝ ﻧﺳ ــﺑﻰ إﻟ ــﻰ ط ــرف
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ﻣﻧﻬﻣﺎ ،وأﺣﻳﺎﻧﺎ أﺧرى إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧـر .ﻓﺑـﻳن ﻋـﺎﻣﻲ  1050و 1300ﻧﺟـد ﻣﺟـﻲء وذﻫـﺎب

اﻟﺳﻳطرة اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳورﻳﺔ وﻓﻠﺳطﻳن ،واﺳﺗﻌﺎدة ﺻﻘﻠﻳﺔ وﻏﺎﻟﺑﻳـﺔ أﺳـﺑﺎﻧﻳﺎ واﻟﺑرﺗﻐـﺎﻝ .وﻛـﺎن
اﻟﺗطور اﻷﻫم ﻫـو اﻟﺣﻠـوﻝ اﻟﺗـدرﻳﺟﻲ ﻟﻠﺳـﻳطرة اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣـوض اﻟﻣﺗوﺳـط ﻣﺣـﻝ

اﻟﺳــﻳطرة اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ – اﻟﻳﻬودﻳــﺔ  -اﻹﻏرﻳﻘﻳــﺔ .وﺟــﺎء اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﻳن ﺗﺟــﺎرة اﻟﻣﺗوﺳــط واﻟﺗﺟــﺎرة

اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻟﺷﻣﺎﻝ أوروﺑﺎ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻸﺧﻳرة ﻣن ﺗﻘـدم ﻣـﺎﻟﻲ وﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻳد اﻟﺑﻧﻳـﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳـﺔ ،ﻟﻳـؤدى
إﻟﻰ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم.

وﻓ ــﻰ ﻫ ــذا اﻟﺳ ــﻳﺎق ﻣ ــن اﻟﺻـ ـﻌب إط ــﻼق اﻟﺗﻌﻣﻳﻣ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ طﺑﻳﻌ ــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت ﺑ ــﻳن اﻟﻣﺳـ ـﻠﻣﻳن

واﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﻳن ﻷﻧﻬــﺎ ﺣﻣﻠــت ﺗﻧوﻋــﺎ ﻛﺑﻳ ـ ار ﺣﺳــب اﻟزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن ﻓﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳــد اﻟﺗﻌــﺎﻳش
واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻳن اﻟطرﻓﻳن ،ﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟم ﺗﺗﺳم دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻏم .ﻓﻘد ﺗﻌﺎﻳﺷت اﻟﺟﺎﻟﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ

ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻟﻛن دون اﺧﺗﻼط ﻓﻲ أﺣﻳﺎن ﻛﺛﻳرة .ورﺑﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﺣﻳز اﻟﺗﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ

ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﻋم ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺧﻼﻝ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻓﻛـﺎن اﻷﻛﺛـر إﺛﻣـﺎرا ،ﻟﻛـن ذﻟـك ﻻ ﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ

اﻟﺣﻳ ــز اﻟ ــدﻳﻧﻲ ﻧﻔﺳ ــﻪ .ﻓﺎﻟﻣﺳ ــﻳﺣﻳون ﻟ ــم ﻳﺳ ــﺗطﻳﻌوا ،ﻓ ــﻲ اﻟﻣ ارﺣ ــﻝ اﻷوﻟ ــﻰ ،ﺳ ــوى اﻟﻧظ ــر إﻟ ــﻰ

اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﻐزاة اﻟﻣﺳﻳطرﻳن ،ﻓﻳﻣﺎ ﻟم ُﻳﺑد اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻳذﻛر ﺑﺎﻟﻣﺳـﻳﺣﻳﺔ  .أﻣـﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻫوﺗﻳﻳن اﻷوروﺑﻳﻳن ﻓﻘد ﺗﻧﺎﻣﻰ ﻟدﻳﻬم ﻻﺣﻘﺎ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻹﺳـﻼم ،ﺑﺳـﺑب اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ

ﻓﻬم ﺗﻠك اﻟدﻳﺎﻧﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗطوﻳر اﻟردود ﻋﻠﻳﻬﺎ.

وﺑرﻏم وﺟود ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ اﻟﺑﺎﻛرة ﻳﺻﻌب اﻻدﻋﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺟذ ار ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﻣﺳـﺗﻣ ار
ﻟﻧظرﻳﺔ ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﺣﻔزﻫﺎ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﻋﻘـدة اﻟﺧـوف ﻋﻠـﻰ «اﻟﺗﻔـوق» اﻟﻐرﺑـﻲ

ﺧﺷــﻳﺔ زواﻟــﻪ ،وﻟــﻳس ﻋﻠــﻰ «اﻟوﺟــود» اﻟﻐرﺑــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ وﻻ ﺷــك أن اﻷﺧﻳــر ﻫــو اﻟــذي ﺣﻔــز ﻫــذﻩ
اﻟﺗﺻــورات اﻟﺳــﻠﺑﻳﺔ اﻷوﻟــﻰ إﺑــﺎن اﻟﺗﻔــوق اﻟﺣﺿــﺎري اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻛﺑﻳــر وﺣﻳﻧﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺻــورة

اﻹﺳــﻼم ﻓــﻲ اﻟﻐــرب ﺗﺷــﻛﻝ ﺗﻬدﻳــدا ﻋﺳــﻛرﻳﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺎ ،وﻛــﺎن ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﺳــﻳﺣﻳﺔ أو ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﺗوﺳــط
ﺑﺄﺳ ـرﻩ وﻗﺗﻬــﺎ ﻳﻌﺗﻘــد ﺑﺄﻧــﻪ ﻳﻘــﻊ ﺗﺣــت ﺧط ـرﻳن رﺋﻳﺳــﻳﻳن ،ﺟﻳــوش اﻟﺧﻼﻓــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ واﻟﻘرﺻــﻧﺔ

اﻟﺑﺣرﻳﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ.

وﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻدﻋﺎء ﺑـﺄن ﻋﻘـدة ﺻـدام اﻟﺣﺿـﺎرات ،ﻋﻠـﻰ اﻷرﺟـﺢ  ،ﺗﺿـرب ﺑﺟـذورﻫﺎ اﻟﻌﻣﻳﻘـﺔ

ﻓــﻲ «ﻧزﻋــﺔ اﻟﺗﻣرﻛــز اﻟﻐرﺑــﻲ ﺣــوﻝ اﻟــذات» واﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻳرت اﻟﻐــرب وأﻟﻬﻣﺗــﻪ ﻛﺛﻳ ـ ار ﻣــن رؤاﻩ،
وﻣواﻗﻔﻪ ﻣﻧذ ﺑدأ رﺣﻠﺔ ﺻﻌودﻩ اﻟﺣﺿـﺎري اﻟﻛﺑﻳـر ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣـدﻳث اﻟـذي ﻗـﺎم ﻋﻠـﻲ ظـﺎﻫرة
اﻟﻣرﻛزﻳ ــﺔ اﻷورﺑﻳ ــﺔ ﻛﺄﺳ ــﺎس وﻟ ــﻳس ﻛﺎﺳ ــﺗﺛﻧﺎء ،ﺣﻳ ــث ﺑﻠ ــﻎ اﻟوﺟ ــود اﻹﺳ ــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻐ ــرب أﻓ ــق
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اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ وظﻝ ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺎ ﺑﻌـد ذﻟـك وﺻـﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟواﺳـﻊ ﻟﻠﺣداﺛـﺔ .وﻣﻧـذ ﻫـذا اﻟﺗـﺎرﻳﺦ

ﻟم ﻳﻌد ﺛﻣﺔ اﺧﺗﻼف ﻟـدى اﻟـوﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣرﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻣﻳﻳـز اﻟوﺟـودي ﺑـﻳن اﻟﻐـرب وﺑﻘﻳـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم،
ﻓﺎﻟﺣ ــدود اﻟﺟﻐراﻓﻳ ــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳ ــﺔ اﻟﻔﺎﺻ ــﻠﺔ ﺑ ــﻳن اﻟﻐ ــرب وﻫواﻣﺷ ــﻪ ﻏﻳ ــر اﻟﻐرﺑﻳ ــﺔ ﺗﺑﻠ ــﻎ ﻣ ــن ﺣ ــدة

اﻹﺣﺳــﺎس ﺑﻬــﺎ وﺗﺻــورﻫﺎ ﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐــرب درﺟــﺔ أﻧﻧــﺎ ﻳﻣﻛــن أن ﻧﻌﺗﺑــر ﻫــذﻩ اﻟﺣــدود ﻣطﻠﻘــﺔ.

وﻳراﻓق ﺳﻳﺎدة ﻫذا اﻟﺗﻣﻳﻳز ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻳﻪ ﻳوﻫﺎﻧﺳن ﻓﺎﺑﻳﺎن «ﻧﻛران اﻟﺗﻌﺎﺻر» ﻓـﻲ اﻟـزﻣن واﻧﻘطـﺎع

ﺟذرى ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻳد اﻟﻔﺿـﺎء اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ .إذ ﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ ﺗﻧـﺎﻣﻰ ﺗـدرﻳﺟﻳﺎ ﺣـدة اﻟﻧرﺟﺳـﻳﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ
ﻟﺗﺷــﻛﻝ إﻳــدﻳوﻟوﺟﻳﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ادﻋــت ﻋﺑــر ﺗوﻟﻳﻔــﺎت ﻧظرﻳــﺔ وﺗﺣﻳ ـزات ﻋﻠﻣﻳــﺔ ﺗﺑﻠــﻎ ﺣــد اﻟﺗزﻳﻳــف

ﺑﺳﻣو اﻟﻐرب ﻋرﻗﻳﺎ ودﻳﻧﻳﺎ وﻓﻛرﻳﺎ ﺑﻝ ﺑوﺣدﺗﻪ واﺳﺗﻣ اررﻳﺗﻪ ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﺟزة اﻟﻔﻠﺳـﻔﻳﺔ
اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ وﺣﺗﻰ اﻵن ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟطﻬر اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻧﻘـﺎء اﻟﻌرﻗـﻲ .وﻣـن ﻧﺎﺣﻳـﺔ أﺧـرى ﺗﻧـﺎﻣﻲ ﺣـدة

اﻟــروح اﻻﻗﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻐــرب ﻓﻠــم ﻳﺗوﻗــف ﻋﻧــد ﺣــدود إﻧﺗــﺎج ﺻــورة ﻧﻘﻳــﺔ ﻟذاﺗــﻪ ،ﺑــﻝ ﺗﺟﺎوزﻫــﺎ إﻟــﻰ

ﺣــدود ﺗرﻛﻳــب ﺻــورة ﻣﺷــوﻫﺔ ﻟﻶﺧــر ،إذ ﻧظــر إﻟــﻰ اﻟﻌــﺎﻟم ﺧــﺎرج ﻧطــﺎق أورﺑــﺎ ﺑوﺻــﻔﻪ ﺳــدﻳﻣﺎً
ﻏﺎﻣﺿـﺎً ،وﺑــداﺋﻳﺎً وﺧﺎﺿــﻌﺎً ﻟﻌﻼﻗــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻬﺷــﻳم ﻗﺑــﻝ أن ﻳــﺗم ﻧﺷــر اﻟﻔﺿــﻳﻠﺔ

واﻷﺧﻼق واﻟﻌﻘﻝ ﻓﻳﻪ.

وﻳﻘ ــوم ﺧط ــﺎب «ﻫﻳﺟ ــﻝ» ﻛ ــدﻟﻳﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذﻩ اﻟرؤﻳ ــﺔ اﻟﻣﺷ ــوﻫﺔ ﻟﻶﺧ ــر ،إذ ﻳ ــرى اﻷﻓـ ـرﻳﻘﻳﻳن
واﻵﺳ ــﻳوﻳﻳن أﺷ ــد اﻟﺗﺻ ــﺎﻗﺎً ﺑﺎﻟدوﻧﻳ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣﻳ ــزﻫم ﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﺷ ــﺊ ﻋ ــن اﻟﻐـ ـرﺑﻳﻳن ،أﻣ ــﺎ اﻟﺳ ــﻛﺎن

اﻷﻣرﻳﻛﻳ ــون اﻟﺟﻧوﺑﻳ ــون ﻓﻘ ــد اﻋﺗﺑ ــر ﻫﺷﺎﺷ ــﺔ اﻟﺗﻛ ــوﻳن اﻟطﺑﻳﻌ ــﻲ ﻟ ــﺑﻼدﻫم ﻛﺎﻓﻳ ــﺔ ﻟﻠﺗرﻓ ــﻊ ﻋ ــن

اﻟﺣدﻳث ﻋﻧﻬم .وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﺟرى ﺗﺛﺑﻳت ﻧظـرة دوﻧﻳـﺔ ﻟﻶﺧـر ﺳـرﻋﺎن ﻣـﺎ أﺻـﺑﺣت ﻓﻠﺳـﻔﺔ

ﻟﻬــﺎ ﺑﻌــد اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﺳــﻠوﻛﻲ أدت إﻟــﻰ اﻧﻘﺳــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ،ﻓﺛﻣــﺔ ﻋــرق ﻣــﻧﺢ اﻟﺗﻔــوق

واﻟرﻓﻌ ــﺔ واﻟﺳ ــﻣو واﺣﺗﻛ ــر اﻟﺣﻘﻳﻘ ــﺔ ﺑﻛ ــﻝ أﺑﻌﺎدﻫ ــﺎ وﺛﻣ ــﺔ ﻋ ــرق آﺧ ــر أﺧﺗ ــزﻝ إﻟ ــﻰ اﻟﺣﺿ ــﻳض

واﻟدوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻳش داﺋﻣﺎً إﺣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣدﻳوﻧﻳﺔ اﻷﺧﻼﻗﻳـﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳـﺔ واﻟدﻳﻧﻳـﺔ ﻟﻶﺧـر وﻫـو
ﻣــﺎ أﻓﺿــﻰ إﻟــﻰ ﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻳــﺄس واﻟﺧــذﻻن ٕواﻓـراغ اﻷﻧﺳــﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻳــﺔ ﻣــن ﻣﺿــﺎﻣﻳﻧﻬﺎ واﻹﺟﻬــﺎز
ﻋﻠﻳﻬــﺎ وﻏزوﻫــﺎ ﺑﻣﺿــﺎﻣﻳن أﻧﺗﺟﺗﻬــﺎ ظــروف ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻫــﻲ ﻟــذﻟك ﻻ ﺗﺣﻘــق ﻧﻬﺿــﺔ ﻫــذا

اﻵﺧر وﻻ ﺗﻘدﻣﻪ ٕوان ﻛﺎﻧت ﺗزﻳد ﻣن ﺗﻐرﻳﺑﻪ واﻏﺗراﺑﻪ.
وﻋﺑر ﺑﻧﺎء ﻧرﺟﺳﻳﺔ اﻟذات ،وﺗﺷوﻳﻪ ﻛﻝ ذات أﺧرى ﻓﻲ ﻧزﻋﺔ ﻫﺟوﻣﻳﺔ واﺿﺣﺔ ،ﺗﻣﻛﻧـت ﻧزﻋـﺔ
اﻟﺗﻣرﻛــز اﻷورﺑــﻰ ﻣــن اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ إﻳﻘــﺎع اﻟﻔﻛــر اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻛﻠــﻪ ﻗﺑــوﻻ أو رﻓﺿــﺎ ،ﻓﺣﺗــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ
ﻳﺟــﺎدﻝ ﻣﻔﻛــرون ﻣــن ﺧــﺎرج اﻟﻐــرب ﻣﻌﺎرﺿــون ﻟﻠﻣرﻛزﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ,ﻓــﺈﻧﻬم ﻋــﺎدة ﻻ ﻳﺳــﺗطﻳﻌون
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ﻧﻔــﻲ ﺗﻔــوق أو ﻫﻳﻣﻧــﺔ أورﺑــﺎ ﻛﺣﻘﻳﻘــﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻫﻳﻛﻠــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺣداﺛــﺔٕ ,وان ﺣــﺎوﻟوا
ﺗﻔﺳــﻳرﻫﺎ ﺑــدواﻓﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗرﺗﻛــز إﻟﻳﻬــﺎ ﺑﺣﻳــث ﻻ ﺗﺑــدو ﻫــذﻩ اﻟــدواﻓﻊ ﻋﻧﺻ ـرﻳﺔ

ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﺿﺎﺋﻝ ﺧﺎﺻﺔ أو رﻗﻲ ذاﺗﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘﻠﻳـﺔ اﻷورﺑﻳـﺔ وﺣـدﻫﺎ أو ﺑﺗـراﻛم ﺛﻘـﺎﻓﻲ ﺣﺿـﺎري
ﺗم داﺧﻝ ﺗﺎرﻳﺧﻬﺎ وﺣدﻩ وﻋﻠﻲ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻋن اﻵﺧرﻳن.

أﻣﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻟث

ﻓﻳﺗﻌﻠق ﺑـ«اﻟﺣﺎﻣﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ» ﻟﻠﻌﻘدﺗﻳن اﻟﺣﺿـﺎرﺗﻳن ،ﻓﻧظرﻳـﺔ اﻟﻣـؤاﻣرة ﺗﻘـوم

ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺳــﻠﻔﻲ اﻷﻛﺛــر اﻧﻐﻼﻗــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ واﻟــذي ﻳﺑــدى ﻣوﻗﻔــﺎ ﻣﻧﺎوﺋــﺎ

ﻟﻠﺣداﺛــﺔ اﻟﻐرﺑﻳ ــﺔ وﻳـ ـرﻓض ﺗﺣوﻳﻠﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻣﺻ ــدر اﻟﻬ ــﺎم ﻟﻠ ــذات اﻟﻌرﺑﻳ ــﺔ وذﻟ ــك ﻟوﺟ ــود ﺗﻧ ــﺎﻗض

أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻠوﺟود ،ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﻳـرﻓض أن ﻳﻛـون اﻟﻐـرب رﻗﻳﺑـﺎً ﻋﻠـﻰ ﻣﻣﺎرﺳـﺎﺗﻧﺎ

اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ أو ﺣﺗــﻰ ﻣﻌﻳــﺎ اًر ﻟﻬــﺎ ﺗﻘــﺎس ﺑــﻪ ﺻــﺣﺗﻬﺎ ،وﻟــذا ﻓﻬــو ﻳــدﻋو إﻟــﻰ ﺗﺄﺳــﻳس ﻧظــﺎم ﺣﻳــﺎة
ﺷﺎﻣﻝ ﺑدﻳﻝ ﻟذﻟك اﻟذي ﺗؤﺳس اﻟﺣداﺛﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ.

وﻳﻔﺳر ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﻛﻝ أزﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑوﺟود «آﺧر» ﻻﺑد وأن ﻳﻛون

ﻣﻧﺎوﺋﺎ ﻷﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳﺑرر ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎً وواﻗﻌﻳﺎً اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌداء وﻫو اﻷﻣر

اﻟذي ﻳﺟﻌﻝ إﺳراﺋﻳﻝ ﺛم اﻟﻐرب اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌدو اﻟﻣﺗﺂﻣر «اﻟﺷﻳطﺎن» وﻳﻔﺳﺢ

اﻟﻣﺟﺎﻝ إﻟﻰ ﻧﻣو ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣؤاﻣرة ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ
أﺣﻳﺎﻧﺎً وﺑﺄﻗدار ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻳﺎر ﺗﻠك اﻟﺗﺣﻳزات اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺿد اﻟﻘﺿﺎﻳﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ

اﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﺎﻷﺧص اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ  -اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.

ﻏﻳر أن ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر ﻳواﺟﻪ ﺑرﻓض ﻗﺎطﻊ ﻣن راﻓد ﻧﺣﻳف ﻫـو اﻟﺑـﺎﻗﻲ ﻣـن ﺗﻳـﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻـرة اﻟـذي

ﻛــﺎن ﻣﺗــدﻓﻘﺎ أواﺋــﻝ اﻟﻘــرن اﻟﻣﺎﺿــﻲ ،وﻫــو اﻟﺗﻳــﺎر اﻟــذي ﻳــرى اﻟﻐــرب ﻣﺛﺎﻟﻳــﺎ وﻣﻠﻬﻣــﺎ ﻟــدى ﺗﻳــﺎر

«اﻟﻣﻌﺎﺻرة» اﻟذي ﻳﻌﻠﻰ ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻣـن ﻣﻧطـق اﻟﻌﻘـﻝ وﻳﻛـﺎد ﻳﺗﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطـق اﻟـروح وﻣـن ﺛـم

ﻓﻬــو ﻳﻘﺑــﻝ ﺑــﺎﻟﻐرب ﻣﻠﻬﻣ ـﺎً ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎﺗﻧﺎ اﻟﻛﻠﻳــﺔ وﻳﻌطﻳــﻪ ﺣــق اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﻳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ

وﻳﻧزع إﻟﻰ ﺗﻘوﻳم واﻗﻌﻧـﺎ اﻟﺳﻳﺎﺳـﻲ ﺑﻣﻌـﺎﻳﻳرﻩ وﻗﻳﻣـﺔ ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﺑـدت ﺗﻌﺳـﻔﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﻳـﺎن،

ﺑــﻝ ﻳﺻــﺑﺢ اﻟﻐــرب ﻟــدى ﻫــذا اﻟﺗﻳــﺎر آﻟﻳــﺔ ﺗﺻــﺣﻳﺢ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠــﺔ ﺣﺳــب ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻳﻳر

وﺧﺎﺻﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

ﻛﻣﺎ ﻳواﺟﻪ ﺑﺗﺣﻔظ ﻛﺑﻳر ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ اﻟﻌرﻳض اﻟذي ﻳرى ﻓﻲ اﻟﻐرب أﺣد رواﻓد

إﻟﻬﺎﻣﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﻳرﻓض وﺿﻌﻪ ﻛرﻗﻳب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ أو ﻛﺣﻠﻘﻪ وﺳطﻰ ﻓﻲ
ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ اﻟداﺧﻠﻳﺔ ،ﻟﻳس ﻓﻘط ﻷﻧﻪ ﻳﺣوز ﻫواﺟس إزاء اﻟﻐرب ﻛﻣﻧﺎﻓس ﺗﺎرﻳﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك
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زﻣﺎم اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺗدﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻪٕ ،واﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎً ﻷﻧﻪ ﻳدرك طﺑﻳﻌﺔ
اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن ﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﻬﺎﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻳن اﻟﻌرﺑﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﺟذور -أي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى

اﻟرؤﻳﺔ اﻟوﺟودﻳﺔٕ -وان ﺑﻘﻳت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗوﻓﻳق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌدة اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻛﺄﻧﻣﺎط اﻹﻧﺗﺎج
اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻟﺗﻧظﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻬو إذن ﻳﺻوغ رؤﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ

ﻟﻠﻐرب ﻻ ﺗﻧﺣرف ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﺋﻛﻳﺔ أو اﻟﺷﻳطﺎﻧﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺣﺗﻔظ ﻟﻪ ﺑﺻورﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
«اﻟﻌﺎدﻳﺔ» .وﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺧطﺎب ﻧﻘد اﻟﻐرب ﻫﺎدﺋﺎ ﻓﻲ ﻧﺑرﺗﻪ وﻟﻐﺗﻪ ﻣرﺗدﻳﺎً أزﻳﺎء ﻟﻐوﻳﺔ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ

«اﻟﺗﺣﻳز» و«اﻟﻛﻳﻝ ﺑﻣﻛﻳﺎﻟﻳن» و«اﻟﻣراوﻏﺔ» اﻟﻐرﺑﻳﺔ.

وﻓﻰ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗﺻﺑﺢ ذﻫﻧﻳﺔ/ﻋﻘدة اﻟﻣؤاﻣرة ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌرﺑﻲ أﻗرب إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ «ﺣﺎﻟﺔ

وﺟداﻧﻳﺔ» أو «ﻧﻔﺳﻳﺔ» ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗف إﺳﺗراﺗﻳﺟﻲ واع ﺣﻳث ﻳﻌﺎﻧﻰ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﺳﻠﻔﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣن ﺿﻌف اﻟﺣﺿور اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﺿﻌف اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ «اﻟرﺳﻣﻳﺔ» إذ

ﻻ ﻳﻘوم ﻓﻳﻬﺎ إﻻ ﺑدور اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧظ ار ﻟوﻗوﻋﻪ أﺳﻔﻝ اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻌرﻳض اﻟواﺳﻊ ﻓﻳﻬﺎ وﻫو اﻟﺗﻳﺎر

اﻟﺗوﻓﻳﻘﻲ اﻟذي ﺗدﻋﻳﻪ ﻣﻌظم اﻟﺗﺟﺎرب واﻟﺑﻧﺎءات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.

وﻓﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺗﺄﺳس ﻋﻘدة اﻟﺻدام ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـﻳط ﻣـن رؤى ﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ  ،وادﻋـﺎءات

ﺗروﺟﻬﺎ ﻣﻳدﻳﺎ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﺄﺛﻳر ﺗﻧزع إﻟﻰ اﻻﺧﺗزاﻝ واﻟﺗﻌﻣﻳم ﻟﺗﺑرﻳر اﻻﺗﻬﺎم واﺛﺑﺎت

اﻹداﻧﺔ ،وﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﻳن اﻟﻌﻧﺻرﻳﻳن اﻟـذﻳن ﻳﺳـﺗﻠﻬﻣون أﻓﻛـﺎر اﻟﻣرﻛزﻳـﺔ اﻟﻐرﺑﻳـﺔ أو ﺑـﺎﻷﺣرى
ﻳﻣﺛﻠون اﻣﺗدادا ﻟﻬﺎ وﺗﺳم أدﺑﻳﺎﺗﻬم اﻟراﺋﺟﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻛﻝ ﻧﻘﻳﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧـواﻝ ﻫـﺎﻧﺗﻧﺟﺗون،

وﻛــذﻟك ﻓوﻛوﻳﺎﻣــﺎ اﻟــذي اﺗﻬﻣﻧــﺎ ﺻ ـراﺣﺔ ﺑﺷــذوذ اﻟﻣ ـزاج اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟﻧــزوع اﻟﻌــدﻣﻰ ﻧﺣــو اﻟﻔﺎﺷــﻳﺔ

وذﻟ ــك ﻓ ــﻲ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ اﻟﺷ ــﻬﻳر «إﻧﻬ ــم ﻳﺳ ــﺗﻬدﻓون اﻟﻌ ــﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻ ــر» وﺑرﻧ ــﺎرد ﻟـ ـوﻳس اﻟﻣﺳﺗﺷ ــرق
اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻲ اﻟــذي طﺎﻟﻣــﺎ وﻗــﻊ ﻓــﻲ إﺳــﺎر اﻟﺗﻔﻛﻳــر اﻟﻧﻣطــﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛــق ﻣــن ﻗواﻟــب ﺟــﺎﻫزة أو ﺗﻘﺎﻟﻳــد

ﻣوروﺛﺔ ﺗﺳﺗﺑطن أﻏﻠب أﻋﻣﺎﻟﻪ واﻷﺧﻳرة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص «ﻣﺎ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺣﺿـﺎرة

اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ » و«أزﻣﺔ اﻹﺳﻼم :اﻟﺣـرب اﻟﻣﻘدﺳـﺔ واﻹرﻫـﺎب ﻏﻳـر اﻟﻣﻘـدس» إذ ﻳﻧـدﻓﻊ ﻓﻳﻬـﺎ إﻟـﻰ
ﻣﺟ ــﺎ ارة اﻟﻣﻛﺎرﺛﻳ ــﺔ اﻟﺟدﻳ ــدة اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻳ ــﺔ ﺿ ــد اﻟﻣﺳ ــﻠﻣﻳن ﻟ ــدى اﻟـ ـرأي اﻟﻌ ــﺎم وﻓ ــﻰ داﺋـ ـرة اﻟﻘـ ـرار

اﻷﻣرﻳﻛﻲ ﻣﻌـﺎ ،وﻛـذﻟك داﻧﻳـﺎﻝ ﺑـﺎﺑﻳس اﻷﻛﺛـر ﺗﻌﺻـﺑﺎ واﻷﻗـﻝ ﻋﻠﻣﻳـﺔ ﻣـن أﺳـﺗﺎذة ﻟـوﻳس واﻟـذي
ﺗﺻب أﻏﻠب أﻋﻣﺎﻟﻪ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻹﺳﻼم اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻳﻧﺎﻝ ﻣن اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة» ﻓﻲ ﻣﺟـرى

ﺗﻳﺎر ﺻدام اﻟﺣﺿﺎرات ،وﻏﻳرﻫم ﻛﺛﻳـرون أﻣﺛـﺎﻝ ﺑـﺎت روﺑرﺗﺳـون ،وﺟﻳـرى ﻓﺎﻟوﻳـﻝ ﻓـﻲ أﻣرﻳﻛـﺎ،

وأورﻳﺎﻧﺎ ﻓﺎﻻﺗﺷﻰ ﻓﻲ اﻳطﺎﻟﻳﺎ ،وﻣﻳﺷﺎﻝ وﻳﻠﺑﻳك ﺑﻔرﻧﺳﺎ ،وﻣﺎرﺗن أﻳﻣﻳس ﻓﻲ اﻧﺟﻠﺗرا.
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وﻻﺷك أن ﻫؤﻻء ﻻ ﻳﻣﺛﻠون اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻐرﺑﻲ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻓﻲ دواﺋرﻩ اﻟﻧزﻳﻬﺔ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ أو اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ
-ﺣﻳــث ﻳوﺟــد ﺗﻳــﺎر ﻧﻘــدي واﺳــﻊ ﻓــﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻳﻣﺗــد ﻣــن ﻛ ـﻧط ودﻋوﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ

اﻟﻌﺎﻟﻣﻳ ــﺔ ،وﺣﺗ ــﻰ ﻧﻌ ــوم ﺷوﻣﺳ ــﻛﻰ أﻛﺑ ــر ﻧﺎﻗ ــد ﻟﻼدﻋ ــﺎءات اﻷﻣرﻳﻛﻳ ــﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟﻳ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺳﻳﺎﺳ ــﺗﻬﺎ

اﻟﺧﺎرﺟﻳــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟدﻳﻣﻘراطﻳــﺔ وﺣﻘــوق اﻹﻧﺳــﺎن -وﻟﻛــﻧﻬم ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻳﺻــﻧﻌون ﻣــﺎ ﻫــو
أﻗــرب إﻟــﻰ «ﻣـزاج إﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﻲ» واع ﺑﺄﻫداﻓــﻪ وأﻗــدر ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺛﻳﻠـﻪ اﻟﺣﺎﻣــﻝ ﻟﻧظرﻳــﺔ

اﻟﻣؤاﻣرة ﻣﺳﺗﻔﻳدا أوﻻ ﻣن ﻗوة ﺣﺿور اﻟﻐرب ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧـﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻـر ،وﺛﺎﻧﻳـﺎ ﻣـن ﻣوﻗﻌـﻪ
اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻳﺎر اﻟﺗﻣرﻛز داﺧﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ ،وﻫﻧﺎ ﻣﻛﻣن اﻟﺧطـر اﻟﺣﻘﻳﻘـﻲ إذ ﻋﻠـﻰ

اﻟﻌﻛــس ﻣــن اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﺳــﻠﻔﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟــذي ﻻ ﻳﻣﻠــك إﻻ ﺣرﻳــﺔ ﺗﺻــور اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﺈن اﻷوﻝ ﻳﻣﻠــك

ﺣرﻳﺔ ﺗﺻورﻩ ،وﺗﺻﻧﻳﻌﻪ إﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ،إذ ﺑرﻏم ﻋﻣﻠﻳـﺎت اﻟﺗﻛـذﻳب اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ اﻟﺗـﻲ

اﺳــﺗﻣرت أﻏﻠــب اﻟﺗﺳــﻌﻳﻧﻳﺎت ﻟﻧظرﻳــﺔ اﻟﺻــدام ﻣــن ﻗﺑــﻝ دﻋــﺎة اﻟﺳــﻼم واﻟﺗﻌــﺎﻳش ,أو ﻣــن ﺟﻬــﺔ
اﻟﺧﺎﺋﻔﻳن ﻣن ﺗﺑﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈن أﺣداث 11ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻹﺣﻳﺎﺋﻬﺎ ﻓﻌﺎد اﻟﺟـدﻝ ﻟﻼﺣﺗـدام ﺑـﻳن

ﻣن ﻳﻛذﺑوﻧﻬﺎ وﻳﺳﻌون إﻟﻲ إﻋـﺎدة ﺗﻔﺳـﻳر اﻟﺣـدث اﻟﻛـﺎرﺛﻲ ﻣوﺿـوﻋﻳﺎ ﻣـن ﻗﻠـب أدوات اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ

اﻻﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ اﻟرﺻـﻳﻧﺔ ,وﺑـﻳن ﻣـن ﻳﺣـﺎوﻝ اﻟـﻧﻔﺦ ﻓﻳﻬـﺎ ﻟﻳـذﻛﻲ اﻟﻧـﺎر اﻟﻣﺷـﺗﻌﻠﺔ ﺑـدءا ﻣـن ﺷــﺎرون

واﻟﻳﻣﻳن اﻹﺳراﺋﻳﻠﻲ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺛﻠث ,ﻣرو ار ﺑﺎﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻳﻣﻳﻧﻳﺔ ﻓـﻲ أوروﺑـﺎ واﻟﺗـﻲ ﻛﺷـﻔت ﻋـن
ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺻ ـراﺣﺔ ﻟــدي ﺑﻳرﻟﺳــﻛوﻧﻲ اﻟــذي ﻳ ـرأس وزراء إﻳطﺎﻟﻳــﺎ ﻋﻠــﻲ أرﺿــﻳﻪ ﺷــﺑﻪ ﺗﺣ ـﺎﻟف ﻣــﻊ

اﻟﻔﺎﺷــﻳﺔ ,وﺿــﻣﻧﺎ ﻟــدي ﻓرﻧﺳــﺎ ﺣﻳــث اﻟﺻــﻌود اﻟﺳﻳﺎﺳــﻲ اﻟﻛﺑﻳــر ﻟﺟــﺎن ﻣــﺎري ﻟــوﺑن وﺳــط ﻣوﺟــﺔ

ﺗﻌﺻب ﺿد اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ,واﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺛﻠـث ﻓـﻲ اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﺣﻳـث ﻛـﺎن

اﻻﺋـــﺗﻼف اﻟﻳﻣﻳﻧـــﻲ اﻟﻣﺳـ ــﻳﺣﻲ اﻟﺻـــﻬﻳوﻧﻲ داﺧـ ــﻝ اﻟﺣـ ـزب اﻟﺟﻣﻬـــوري ٕوادارﺗـ ــﻪ ﻣـــن اﻟﺻـ ــﻘور

اﻟﺣﺎﻛﻣﻳن اﻟﻣﻧطﻠﻘﻳن ﻧﺣو ﺗﺻور إﻣﺑراطوري ﻟدور اﻟوﻻﻳـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم وﻫـو اﻟﺗﺻـور

اﻟــذي دﻓﻌﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺟرﻳﻣــﺔ اﻟﻌ ــدوان ﻋﻠــﻲ اﻟﻌــراق اﻟــذي ﻟ ــم ﻳﻛــن إﻻ ﻧزوﻋــﺎ ﻟﻠﻬﻳﻣﻧــﺔ ,واﺣﺗﻘ ــﺎ ار
ﻟﻺﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ,وﻟﻠﻘــﻳم اﻟﺣداﺛﻳــﺔ اﻟﻐرﺑﻳــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ,وﺗﻔﺟﻳـ ار ﻟﻌﻘــدة اﻟﻣـؤاﻣرةٕ ,واﺟﻬﺎﺿــﺎ ﻟﻠﺣـوار

اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ آن.
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الـتأريخ االستشراقي لألدب العربي وإشكالية المركز والھامش


محمد مريني

ھن اك فك رة تك اد تك ون مح ل إجم اع أغل ب الب احثين المعاص رين ال ذين ق اموا بتحلي ل ونق د الخط اب
االستش راقي؛ مفادھ ا أن م ا أنتج ه المستش رقون ف ي مختل ف الحق ول المعرف ة اإلنس انية ين درج ض من
إطار تعزيز وتقوية المركزية األوروبية  :التاريخ األوروبي ھو «المركز» ،وم ا ع داه مج رد ھ امش.
وإذا كانت ھذه الفكرة قد وردت بصيغ متعددة عن د الدارس ين لألطروح ة االستش راقية ،فإنھ ا بتواترھ ا
وقوة حجيتھا تكاد تصبح مسلمة أو بديھة من البديھات .1لذلك سنحاول من خالل ھذا البحث تأكيد مدى
صدقية ھذه الفكرة في إطار حقل معرفي خاص ھو «تاريخ األدب العربي».
سأقدم ھذا البحث في قسمين  :أحدد في أولھم ا الش روط التاريخي ة والمعرفي ة -الداخلي ة -الت ي س اھمت
في تشكيل الرؤية االستشراقية ،لتاريخ األدب العربي .وأحلل في ثانيھما العناصر األساسية التي تق وم
عليھا ھذه الرؤية ،مع الحرص على مناقشة القضايا المثارة ض من ھ ذين القس مين ،م ن خ الل إش كالية
المركز والھامش ،التي تشكل محور البحث.
 -1الشروط التاريخية والمعرفية الداخلية المؤطرة للـتأريخ االستشراقي لألدب العربي:
يمكن تحديد إطار للدراس ات االستش راقية الت ي تناول ت األدب العرب ي م ن منظ ور ت اريخي ف ي الق رن
التاسع عشر؛ إذ ال نج د –قب ل ھ ذا الت اريخ -دراس ات استش راقية ح ول ت اريخ األدب العرب ي ب المفھوم
االصطالحي الحديث .لكن الرؤية للعالم التي انصاغت ضمنھا ھذه المؤلف ات ق د تش كلت م ن معطي ات
تاريخية وثقافية وحضارية سابقة لھذه الفت رة ،م ن خ الل التراكم ات العلمي ة والثقافي ة لعص ر األن وار،
والنھضة األوروبية ،والثورات السياسية واالجتماعية المختلفة التي عرفتھا أوروبا.
إذا حاولنا تحليل النسيج الثقافي العام الذي طبع التفكير األوروبي ف ي ھ ذه الفت رة ،ورمن ا الوق وف عن د
مالمحه األساسية تعين علينا أن ننتبه إلى أن جل المعارف قد سادھا طيلة ھ ذه الفت رة منزع ان ، ،بھم ا
تحددت المالمح اإلبستمولوجية لمختلف العلوم  :أولھما منزع الوعي بأثر التاريخ وفعله ف ي ص يرورة
اإلنسان ،ثانيھما منزع البحث عن القوانين المتحكمة في الظواھر الطبيعية واإلنسانية بشكل عام.2
وقد طبع ھذان المنزعان مختلف المجاالت والحقول المعرفية الطبيعية واإلنس انية والفني ة ،وك ان لھم ا
تأثير ملحوظ في ظھور االتجاھات الفلسفية الكبرى ،بكل ما تحمله من مالمح «وضعية» و«تطورية»
و«تجريبية»...إلخ.
3
وسيطول بنا الحديث ،إذا حاولنا تتبع تجليات ھذين المنزعين على مستوى الحقول المعرفية المختلفة ،
لكن ،حسبنا أن نشير ھنا إلى ماله عالقة مباشرة بموضوعنا .نشير ھنا إلى جانبين:
 يتصل أولھما بـ«نظرية الوحدة والتقدم»:فكرة «الوحدة» التي تعني ھنا اإلقرار بوج ود ق وانين واح دة تحك م المس ار الت اريخي لألم م والش عوب
بما ،يمكن أن يؤدي إلى وحدة التاريخ اإلنساني.
وفكرة «التقدم» ،التي مفادھا أن اإلنسان على مر العص ور يس ير إل ى األم ام عل ى درب التق دم ،ونح و
نم و متزاي د باتج اه الكم ال اإلنس اني .وس يطول بن ا الح ديث ل و حاولن ا تتب ع ھ ذه الفك رة ف ي أص ولھا
وامتداداتھا في الفكر الغربي الحديث ،لكننا سنكتفي باإلشارة إلى بعض النماذج:
 -1نشير ھنا إلى جيوفاني بابتيس فيكو ) ،(1744-1668) (J.P. Vicoالذي يرى أن اإلنس ان ل يس
مجرد عقل محض ،وإنما ھو عضو ف ي جماع ة ،وبم ا أن العل وم الطبيعي ة ال يمك ن أن تفس ر تاريخ ه،
 باحث من المغرب .
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فھو يقترح علما جديدا ،يعتبر نفسه مبتكرا له ،وھ ذا م ا يفھ م ض منيا م ن العن وان ال ذي اخت اره لكتاب ه:
«العلم الجديد في الطبيعة المشتركة بين البشر».
وقد ضمن الكتاب نظريته حول «الدورات الحضارية المتعاقبة»؛ ومفادھا أن األمم جميعھا تمر بثالثة
أطوار:
 ط ور اآللھ ة  :ال ذي يمث ل المرحل ة «البدائي ة» ف ي حي اة األم ة ،حي ث تس ود الخراف ات واألس اطيروالخوف من الظواھر الطبيعية ،واألرواح الخيرة أو الشريرة التي تتحكم في مصائر البشر.
 طور األبطال  :حي ث ت دخل األم ة ف ي مرحل ة أرق ى م ن الط ور الس ابق؛ إذ تنج ب أف رادا عظام ا،يقودون األمة في مختلف مجاالت الحياة التشريعية والفلسفية والفكرية.
 طور اإلنسان  :الذي يتم فيه االعت راف بالمس اواة ب ين الن اس ويص بح الحك م قائم ا عل ى مؤسس اتمنبثقة من حاجات أفراد المجتمع.4
 -2سيقوم ھ اردر  (1893-1744) J.G. Herderبجم ع ھ ذه الش ذرات وإع ادة ص ياغتھا ف ي كتاب ه
«أفك ار ف ي الت اريخ الفلس في لإلنس انية» ،وھ و كت اب يعتب ره بع ض المفك رين «بمثاب ة عق د الم يالد
الرس مي  -ف ي الفك ر الغرب ي -لم ا ي دعى فلس فة الت اريخ» .5يس عى ھ اردر ف ي ھ ذا الكت اب إل ى إثب ات
«وحدة الشعوب» و «وحدة التاريخ»؛ إذ على الرغم مما يبدو ظاھريا من مظاھر التفكك والتباين في
المسار التاريخي للبشرية ،فإن الشعوب أشبه بأعضاء في مجموعة كبي رة :فالحض ارات القديم ة تمث ل
طفول ة اإلنس انية ،والحض ارة اإلفريقي ة والروماني ة تمث ل ش بابھا ،والحض ارة الجرماني ة تمث ل كھول ة
اإلنسانية ونضجھا.6
 -3ستبلغ ھذه التصورات مداھا مع ھيغ ل  (1831-1770) Hegelال ذي انطل ق م ن منظوم ة فلس فية
متكاملة تقوم على فكرة الجدل  :إن التاريخ عن د ھيغ ل ل يس خليط ا أعم ى م ن المص ادفات ،وإنم ا ھ و
تطور ،يتم وفق آلية الديالكتيك ،الت ي تتض من ثالث ة عناص ر  :الموض وع ،نقيض ه ،مؤل ف الموض وع
المركب من كليھما.7
ھذه النماذج التي ذكرناھا ھنا  -على سبيل المث ال ال الحص ر -يمك ن أن تعط ي لن ا ص ورة ع ن طبيع ة
االنشغاالت التي كانت توجه الفكر األوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع ،وھي انش غاالت قائم ة
أساس ا عل ى إع ادة كتاب ة الت اريخ الثق افي األوروب ي بص ورة تحق ق ل ه «التق دم واالس تمرارية م ن
جھة» ،وتجعل منه التاريخ «النموذجي» و «المثالي» للبشرية بشكل عام من جھة أخ رى  :الت اريخ
األوروب ي وح ده ھ و الت اريخ «الع ام» و «الرس مي» للفك ر اإلنس اني كل ه ،أم ا م ا ع داه فھ وامش ،إن
حظيت ببعض االعتراف فليس بوصفھا عنصرا مقوما لھذا الت اريخ الع ام ،ب ل بوص فھا «برك ا» أش به
بـ«البحر الميت» معزولة ومفصولة عن «النھر الخالد» المتدفق من بالد اليونان».8
م ن ھ ذا المنظ ور س يقرأ الغ رب  -عموم ا -والمستش رقون  -خصوص ا « -ت اريخ األدب العرب ي»،
وسيعتمد  -في ذلك  -على األدوات المنھجية واإلجرائية نفسھا التي اعتمدھا في ق راءة تراث ه الخ اص.
وسينظم المع ارف األدبي ة العربي ة وفق ا لتوقعات ه وانتظ ارا ت ه من ه ،حت ى يض من ال تحكم ف ي كينونت ه،
وينفذ إلى ھويته ،ليبرز فيھا ما يشاء ،ويخفي ما يشاء.9
وقد شكلت ھذه المعطيات ،الخلفية الفكرية والفلسفية لظھور الت أريخ االستش راقي الق ائم عل ى فك رة
المقايسة بين تطور األدب وتطور التاريخ العام ،كما يتجلى ذلك في تاريخ األدب العربي ال ذي يعتم د
التحقيب السياسي.
 أم ا الجان ب الث اني فل ه عالق ة باللغ ة؛ وذل ك م ن خ الل ظھ ور نظري ات تبح ث ع ن أس رار اللغ ات،وتنظر إليھا باعتبارھا منتظمة في سلس لة مترابط ة ،وخاض عة ألنس اق وق وانين معين ة ،وكونھ ا تجس د
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بنسب متفاوتة الفك ر البش ري وتحاكي ه ...إل ى غي ر ذل ك م ن العناص ر الت ي ش كلت تأسيس ا معرفي ا لم ا
يسمى المقاربة الفيلولوجية ،التي ستتجاوز فيھا بعد دائرة اللغة إلى مجال النقد وتاريخ األدب .
لن أتوسع في تقديم الجوان ب النظري ة لھ ذا المص طلح ،والتح والت الت ي خض ع لھ ا .خاص ة أن ح دود
ھ ذا المص طلح ل م تض بط بوض وح عن د الدارس ين ،فتقلص ت عن د ال بعض لتنحص ر ف ي ح دود الحق ل
اللغوي ،واتسعت أحيانا أخرى لتصبح «بحث ا ف ي الحي اة العقلي ة م ن جمي ع وجوھھ ا» .م ن ھن ا يع رف
ويليك ووارين الفيلولوجيا  -استناد إلى بوش -باعتبارھا «معرفة المع روف» ،10وم ن ث م فھ ي دراس ة
اللغة واآلداب ،الفنون والسياسات ،الديانة والعادات االجتماعية.
وينتظم التحليل األدبي من الوجھة الفيلولوجية – حس ب «ج اك بي ري»  -J- Perretف ي ثالث ة مح اور
رئيس ية ھ ي  :الع الم المرجع ي المقص ود بعملي ة التبلي غ ،واللغ ة المس تعملة ،والق ائم بعميل ة التبلي غ أو
المؤلف .وتتغير طبيعة التحليل بحسب المحور الذي منه ننطلق والمحور الذي إليه ننتھ ي .ل ذلك يمك ن
االعتم اد عل ى ال نص لدراس ة اللغ ة أو المح يط الخ ارجي والواق ع االجتم اعي كم ا يمك ن للدراس ة أن
تشتغل على ھذه المستويات كلھا.11
من المفاھيم األساسية في ھذه المقاربة الفيلولوجي ة أيض ا مفھ وم «االنعك اس» .ال ذي يجع ل م ن األدب
م رآة لص احبه وعص ره ،مم ا يجع ل الدراس ة األدبي ة  -م ن الوجھ ة الفيلولوجي ة -منص بة أساس ا عل ى
المؤل ف ،م ن خ الل جم ع المعطي ات االجتماعي ة والسياس ية االقتص ادية الت ي س اھمت ف ي تش كيل
شخص يته األدبي ة  ،والمص ادر الفكري ة واألدبي ة الت ي نھ ل منھ ا ،والبح ث ع ن أفك ار المؤل ف ورؤيت ه
للعالم في مصادر أخرى ،اعتمادا على عمليات المقارنة بين النصوص المختلفة للمؤلف.
وقد قدم فرانسواراستيي  F. Rastierتحليال مركزا لنظرية المحاكاة الفيلولوجية ،قائما على ما يسميه
نظرية الدليل اللغوي التقليدية « :للدليل )من وجھة نظر ھذه النظرية( مرجعا في الواقع المجاوز للغة،
يتمث ل ف ي «الع الم» .وم ن ث م ،ال يمك ن اعتب ار كلم ة أو تركي ب م ا ف ي ال نص إال باإلحال ة عل ى ھ ذا
الواقع».12
إذن ،مبدأ التحقي ب السياس ي ،والمقارب ة الفيلولوجي ة للنص وص ،ھ ي أھ م ال دعائم الت ي ق ام عليھ ا
مفھوم تاريخ اآلداب األوروبي في القرن  .19أغلب ا لمؤلفات الت ي أرخ ت ل آلداب األوروبي ة – ف ي
ھذه الفترة -تستوحي بشكل أو بآخر ھذين المبدأين.
ظھرت -في البداية -المؤلفات التي طغى عليھا التأريخ للمدد الطويلة ،والمعالجة الشمولية .كم ا يتجل ى
ذل ك ف ي «ت اريخ األدب اإلغريق ي» ل «دلت ور»  .13Deltourوس تظھر -بع د ذل ك -مؤلف ات تعن ى
بالتواريخ القومية للبالد األوروبية ،كل منھا على حدة ،وذلك ف ي س ياق التن افس ال ذي ك ان عل ى أش ده
بين ھذه البلدان ،وس عيھا إل ى التم ايز وإثب ات تاريخھ ا الق ومي المتمي ز ،خاص ة ب ين فرنس ا وبريطاني ا
وألمانيا.
ولما شرعت ھذه البلدان في تقسيم العالم ،والتطلع إلى تصدير قوتھا المادية والتقنية والعسكرية خ ارج
اإلطار األوروبي ،كان من الضروري أن تعمل على إع ادة ترتي ب المع ارف العلمي ة واألدبي ة والفني ة
للبالد التي تسعى إل ى استكش افھا والس يطرة عليھ ا .م ن ھ ذا المنظ ور س يحاول الغ رب إع ادة ص ياغة
عالم الشرق ،وسيقرأ أنساقه اإلنسانية والفنية وفقا لتوقعاته وانتظارا ته من ه .14وإذا كان ت ھ ذه الق راءة
ق د عم ت مختل ف المج االت المعرفي ة ،ف إن المھ م عن دنا ھ و مال ه عالق ة بت اريخ األدب ،إذ ظھ رت
مجموعة من الت آليف االستش راقية ف ي ھ ذا المج ال ،وھ ي تش تغل عل ى األدوات المفھومي ة والمنھجي ة
واإلجرائية نفسھا التي تمت اإلشارة إليھا سابقا .
ھك ذا ظھ ر أول مؤل ف يحم ل عن وان «ت اريخ األدب العرب ي» ع ام 1850م ،وق د ألف ه المستش رق
النمساوي «ھامر بورجشتال» ،ثم ظھر كتاب كريمر سنة 1877م ،ثم مؤل ف اإلنجلي زي «أربتون ت»
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س نة 1890م ،واأللم اني ك ارل بروكلم ان س نة 1898م .ث م ظھ رت مؤلف ات أخ رى ف ي ت اريخ األدب
العربي في النصف األول من القرن العشرين لكل من نيكلسون ،وبالشير ونلينو ...وغير ھ ؤالء كثي ر
من األسماء والمؤلفات التي ال يمكن إحصاؤھا .ولتأكيد ذلك نشير إلى أن المستشرق الجماع ة «ك ارل
بروكلم ان» ذك ر ا لعدي د م ن األس ماء وعل ق ق ائال  -بع د ذل ك« -ال نس تطيع أن نس مي ھن ا إال بع ض
الكتب».15
بعد ھذا المدخل الذي حاولت من خالله تسليط الضوء على الشروط التاريخية والمعرفية الت ي ظھ رت
فيھا التآليف االستشراقية لألدب العربي ،سننتقل إلى القس م الث اني م ن ھ ذا البح ث ،وذل ك قص د تحلي ل
العناصر األساسية التي تقوم عليھا ھذه التآليف .وسنركز ھن ا عل ى عنص رين ،س بق أن أش رت إليھم ا
باعتبارھم ا يش كالن الدعام ة األساس ية الت ي ق ام عليھ ا الت أريخ ل آلداب األوروبي ة أوال ،ث م الت أريخ
االستش راقي ل ألدب العرب ي بع د ذل ك .يتعل ق األم ر باعتم اد التحقي ب السياس ي والق راءة الفيلولوجي ة.
سنحلل ھذين العنصرين في عالقتھما بفكرة المركز والھامش كما تم عرضھا في مقدمة البحث.
 -1تحليل العناصر األساسية التي يقوم عليھا التاريخ االستشراقي لألدب العربي :
 مبدأ التحقيب السياسي:ماذا نقصد بالتحقيب؟
التحقيب من األدوات المنھجية األساسية في الممارسة التأريخية بشكل عام ،ويمكن البحث عن أص وله
المرجعي ة ض من الس ياق الثق افي الع ام ال ذي ألمح ت إلي ه ف ي م دخل ھ ذا البح ث  ،الق ائم عل ى ال وعي
بأھمي ة العام ل الت اريخي ،والبح ث ع ن الق وانين المتحكم ة في ه ،ودور المنعطف ات التاريخي ة الكب رى
وأثرھا في االنعطافات المعرفية واألدبية والفنية.
وإذا نظرنا إلى مفھوم الحقبة في معناه اللغوي  -سواء ف ي اللغ ة العربي ة أو ف ي اللغ ات األجنبي ة -فإنن ا
سنجدھا تفيد المقطع الزمني الذي قد يطول أو يقصر ،ل ذلك فالتحقي ب وص ف لل زمن المتعل ق بحركي ة
المعارف ،بما تحمله ھذه العملية من بعد نقدي وما تتطلبه من استحضار للحس التاريخي والتعالقي.16
يستلزم التأريخ في الحقول المعرفية المختلفة ،تق ديم الم ادة ف ي حلق ات أو حق ب خاض عة لنظ ام مع ين،
فينشئ المؤرخ حقبا يسمھا بمواصفات معينة ،تختلف باختالف األط ر المرجعي ة النظري ة الت ي تص در
عنھا عملية التصنيف  :فھناك  -على سبيل المث ال -التحقي ب ال ذي وض عه بش الر Bachelardلتط ور
الفكر العلمي ،17وقد أقامه عل ى اس س إبس تمولوجية ،وھ و التحقي ب ال ذي سيس توحيه «ميش يل فوك و»
 M..Foucaultف ي إط ار م ا يس ميه «اإلبس تيم  .»Epistème18وھن اك التحقيب ات الت ي وض عھا
الماركسيون ،المبنية أساسا على البني ة االقتص ادية ،فألتوس ير - Althusserم ثال -يق يم التحقي ب عل ى
أس اس نم ط اإلنت اج ،19وس يعتمد غول دمان L.Goldmannمفھ وم «البني ة الدال ة»20الت ي ت تحكم ف ي
التحقيب األدبي وبنى ياوس تحقيبه على «أفق التوقع» ...21إلى غير ذلك من النماذج.
كما ظھر في التراث العربي تحقيبا قائما على ما اص طلح علي ه ب ـ«الطبق ة» ،أو عل م الطبق ات« ،ال ذي
يعد من إب داعات الحض ارة اإلس المية» ،22وق د وض ع العلم اء الع رب ع دة ض وابط للتص نيف حس ب
الطبقات .من ھذه الضوابط  :ضابط الدين ،وضابط العدد ،وضابط الزمان ،وضابط المكان.23
أم ا التحقي ب ال ذي اخت اره المستش رقون ف ي ت أريخھم ل ألدب العرب ي فھ و التحقي ب ال ذي يجع ل م ن
عص ور الت اريخ السياس ي عص ورا لت اريخ األدب العرب ي .ويرك ز عل ى دور المنعطف ات السياس ية
والتاريخية الكبرى في االنعطافات األدبية والفنية .وفي ما يلي نماذج من ھذا التحقيب:
قسم كارل بروكمان  -تاريخ األدب العربي -إلى مرحلتين أساسيتين:
أ  -أدب األمة العربية من أوليته إلى سقوط األمويين سنة 132ھـ750/م ،وتنقسم ھذه المرحلة إل ى
األقسام التالية:
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األدب العربي إلى ظھور اإلسالم.
-1
محمد -صلى ﷲ عليه وسلم -وعصره.
-2
عصر الدولة األموية.
-3
ب  -األدب اإلسالمي باللغة العربية .وقد قسم ھذه المرحلة إلى ما يلي :
عصر ازدھار األدب ف ي عھ د العباس يين ب العراق من ذ ح والي 750م إل ى س نة 1000م
-1
تقريبا.
عص ر االزدھ ار المت أخر ل ألدب من ذ س نة 1000م تقريب ا إل ى س قوط بغ داد عل ى ي د
-2
ھوالكو سنة 1258م.
عص ر األدب العرب ي من ذ س يادة المغ ول إل ى ف تح مص ر عل ى ي د الس لطان س ليم س نة
-3
1517م.
عصر األدب العربي من سنة 1517م حتى أواسط القرن التاسع عشر.
-4
-5
األدب العربي الحديث.24
أما المستشرق «كارلو نالينو» فقد اعتمد تحقيبا يقوم على ثالثة عصور أدبية :
 -1اآلداب العربية في العصر الجاھلي.
 -2اآلداب في صدر اإلسالم وأيام الخلفاء الراشدين.
 -3الشعر في عصر بني أمية.25
تكاد ھذه الخطاطة المنھجية تتكرر في أغلب التآليف التاريخية االستشراقية المذكورة سابقا ،مع وج ود
اختالفات بينھا حول قضايا جانبية منھا :
عدد العصور األدبي ة ،فھ ي عن د بروكلم ان س تة عص ور ،وعن د ن الينو وجي ب خمس ة عص ور
وعند نيكلسون وھوارسبعة عصور.
بداية ونھاية ھذه العصور ،في عالقتھا بالمدة التي يستغرقھا كل عصر.
مس ألة التس مية؛ إذ ھن اك م ن المستش رقين م ن ح افظ عل ى االص طالح الت اريخي السياس ي
)العصر الجاھلي -العصر اإلسالمي-فالعصر العباسي...إلخ( ،وھناك من اعتمد اص طالحات أخ رى :
فالمستشرق جيب -مثال -يغلف العصور السياسية بالصفات التي يعتقد أنھا طغت على العصر من ب ين
ھذه االصطالحات  :العصر البطولي )يقصد به العص ر الج اھلي( ،ث م عص ر الغ زو والتوس ع )يقص د
به العصر العباسي الثاني( ،العصر المملوكي.26
وقد ھيمنت ھذه الخطاطة المنھجية على أغلب المؤلفات االستشراقية التي أرخت لألدب العربي ،وھي
خطاطة تطابق بين التحوالت السياسية والتحوالت األدبية ،بحيث يص بح الح دث السياس ي المتمث ل ف ي
سقوط دولة أو نشوئھا حدا فاصال بين العص ر األدب ي الس ابق والالح ق .وغالب ا م ا تق دم ھ ذه المطابق ة
بص ورة أق رب إل ى الميكانيكي ة واآللي ة ،دون االنتب اه إل ى أن ت اريخ األدب العرب ي ال تحكم ه دائم ا
االنقطاعات التي تس ود الت اريخ السياس ي ف ي انتقال ه م ن مرحل ة إل ى أخ رى ،وآي ة ذل ك أن ھن اك ش به
إجم اع ب ين ھ ذه الت آليف عل ى اعتب ار «الجاھلي ة» حقب ة م ن ت اريخ األدب العرب ي تنتھ ي س نة 622م،
والعصر األموي حقبة من تاريخ األدب العرب ي تنتھ ي س نة 750م ،وب ذلك فھ م يؤك دون تم ايز ھ ذين
العص رين تبع ا للتم ايز السياس ي ،لك نھم ف ي الوق ت نفس ه يرك ز أغل بھم عل ى وج ود تش ابه ب ين ھ ذين
العصرين على مستوى المضامين واألشكال الفنية .نشير ھنا إلى ما أورده بروكلمان ف ي ھ ذا المج ال
بقوله « :ولم يؤثر اإلسالم تأثيرا عميقا في شعراء العرب ،كما يريد النقاد العرب أن يقنعونا بذلك ،فقد
سلك شعراء العصر األموي دون مباالة في مسالك أسالفھم الجاھليين».27
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صحيح ،قد نصادف ضمن المداخل النظري ة لھ ذه المؤلف ات التاريخي ة ،بع ض األق وال والش واھد الت ي
تكش ف ع ن وج ود وع ي بالتف اوت الحاص ل ب ين التحقي ب السياس ي والتحقي ب األدب ي .لك ن الممارس ة
العملية  -من خ الل عملي ة الت أريخ -ال تخ رج ع ن اإلط ار المش ار إلي ه س ابقا ،ال ذي يق وم عل ى تس ويد
التحوالت السياسية على التحوالت األدبية .يقول نالينو:
«إن ھذه الح دود الت ي ذكرتھ ا لك ل عص ر م ن األعص ر الس تة ليس ت إال ح دودا ص ناعية اص طالحية
أثبتھا على التقريب ،فإن عصرا من التاريخ السياسي أو من تاريخ اآلداب ال يحصر في مواقيت معينة
بدقة ) (...وقصارى القول إن قس مة ت اريخ اآلداب أقس اما محص ورة مح دودة إنم ا ھ ي وس يلة لتس ھيل
بيان سير اآلداب في مدا رج الرق ي أو رجوعھ ا القھق رى .فالح دود المعين ة لك ل عص ر ھ ي ك األعالم
التي كان أھل البدو ينصبونھا في البراري والقفار ،ليھتدي بھا ابن السبيل».28
ولم يخرج عن ھذه القاعدة غير المستشرق «ريجيس بالشير» ،الذي جعل المرحل ة األدبي ة المالص قة
لظھور اإلسالم ،امتدادا لمرحلة ما قبل إسالم .فالدعوة المحمدية – عن ده -ل م تح دث ف ورا انقطاع ا ف ي
مف اھيم الش عراء الس ابقين لھ ا والالحق ين ،ذل ك أن م ا أح دث قف زة نوعي ة ف ي مج ال األدب أو ص دمة
تغييرية ،وخلق ظروفا مؤاتية ھو إرساء الخالفة األموية ،وازدياد أھمية سوريا والعراق.29
م ا ھ ي عالق ة ھ ذا الم نھج الق ائم عل ى المقايس ة ب ين األدب والسياس ة ،باإلش كالية الت ي تطرحھ ا
المداخلة  ،إشكالية المركز والھامش؟
ھذا النوع من التحقيب الذي وضعه المستشرقون ال يخرج عن اإلطار العام الذي ق دمت أھ م عناص ره
في بداية المداخلة ،إطار تعزيز المركزية األوروبية .وذلك م ن خ الل تق ديم الت اريخ األدب ي األوروب ي
على أساس أنه العام والرسمي للتاريخ األدبي اإلنساني كله.
وك ان لھ ذا التوج ه نت ائج علمي ة وتاريخي ة رھن ت اإلب داع العرب ي بالسياس ة وبالس لطة السياس ية،
وتجاوزت المنظورات التأريخية الت ي كان ت س ائدة ف ي الكتاب ات العربي ة القديم ة .وذل ك م ا يتجل ى ف ي
الت آليف الت ي كتبھ ا المؤرخ ون الع رب ح ول األدب العرب ي ،وھ ي ت آليف أع ادت إنت اج الرؤي ة
االستشراقية مضمونا وشكال ،مما يجعلھا تندرج ضمن ما يسميه إدوارد سعيد «استشراق م ن الدرج ة
الثاني ة» .30يكف ي أن نش ير ھن ا إل ى جرج ي زي دان ال ذي يعتب ر نفس ه أول م ن أل ف ف ي ت اريخ األدب
العرب ي ،ويعتب ر المؤلف ات االستش راقية ھ ي النم وذج ف ي مج ال الت أليف الت اريخي األدب ي الح ديث.
وبشكل عام يعتبر النموذج األوروبي معيارا يح تكم إلي ه لص ياغة المالم ح العام ة للت اريخ العرب ي ألن
«أفضل نموذج آلداب الع الم المتم دن )عل ى ح د تعبي ره( ھ و آداب اللغ ة اليوناني ة وھ ي أھمھ ا جميع ا.
ولھا تاريخ طويل يرجع إلى قرون عدة قبل الميالد».31
 ننتقل اآلن إلى تحليل المبدأ الثاني الذي يقوم عليه التأريخ االستشراقي ل ألدب العرب ي ،يتعل ق األم رھنا بما سميناه القراءة الفيلولوجية .وسنتناول تجليات ھذه القراءة في التآليف االستش راقية الت ي أرخ ت
لألدب العربي ،في عالقتھا بإشكالية المركز والھامش .وسنتعرض ھنا لثالثة عناصر:
 -1من العناص ر األساس ية الت ي تق وم عليھ ا ھ ذه الق راءة الفيلولجي ة ،م ا يس مى بمب دأ التأص يل .يحم ل
التأصيل «مفھوم األصل الذي تتولد عنه الفروع وترجع إليه وتحمل خواصه .وھو المعيار الذي يج ب
أن يقاس إليه كل فعل تال ل ه  ،ألن ه األول أو اتخ ذ ك ذلك .البح ث ع ن األص ول ھ و حف ر إل ى ال وراء،
إلثبات وجود الخيط المرتبط بالرحم أي بالنص األول ،أو اإلنتاج األول».32
لذلك فالمؤلفات االستشراقية التي أنج زت ض من ت اريخ األدب العرب ي كان ت معني ة بإرج اع الظ واھر
والنصوص والقضايا إلى أصولھا األولية ،فتأريخ األدب العربي من منظور القراءة االستش راقية ھ و
تتبع وتأريخ للمرجعية العربية واإلسالمية في خصوصيتھا وعموميتھا.
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يفت رض التأص يل وج ود نم وذج أص لي أو م ا يس ميه أح د الب احثين «الش اھد األمث ل» أو «المث ال
األول» 33الذي يمكن أن نقيس إليه .بحي ث نرج ع الف رع إل ى األص ل ،أو الھ امش إل ى المرك ز« .فع ل
إس ناد ص الحية االتب اع إل ى بع ض النص وص دون أخ رى لتص بح نص ا أو ش رعة ،ھ و فع ل انتق ائي
واختي اري ،يخض ع ألحك ام المؤسس ة االجتماعي ة العام ة ،وغايتھ ا ،ون وع الرؤي ة العام ة للع الم
والوجود».34
ل ذلك ف إن الت أريخ االستش راقي ل ألدب العرب ي المحك وم بالمركزي ة األوروبي ة ،كثي را م ا ينظ ر إل ى
مباحث تاريخ األدب العربي وقض اياه وعلوم ه ف ي عالقتھ ا بأص ول يوناني ة أو ھندي ة أوربي ة عموم ا.
ل ذلك نص ادف ف ي ال ـتآليف االستش راقية الم ذكورة م ن يتن اول النح و العرب ي ف ي عالقت ه باألص ول
والمراجع النحوية في اإلسكندرية أو غيرھا ،وينظر إلى عل م الع روض العرب ي ف ي عالقت ه ب األوزان
األوروبية ،كما يضع تص ورا للھج ات العربي ة القديم ة واللغ ة العربي ة ا لفص حى  ،م ن خ الل العالق ة
التي حكمت اللغة الالتينية واللھجات الرومانية المختلفة.
كم ا نص ادف ھ ذا الن وع م ن التأص يل  -ال ذي ي رد الظ واھر الثقافي ة العربي ة واإلس المية إل ى أص ول
غربية -في الدراسات التي اھتمت ببعض المبدعين العرب من كتاب وشعراء  :فمذھب ابن الح زم ف ي
طوق الحمامة ،القائم على الحب العذري «غير مألوف وال معھود في الثقاف ة العربي ة اإلس المية الت ي
يطبعھا الحب الحسي» في نظر دوزي ،لذلك فھو يبحث ع ن أص ول لھ ذا الن وع م ن الح ب ف ي الثقاف ة
المسيحية ! ذلك فإن «ھذا الشاعر األكثر عفة» ھو أيضا «األكثر مسيحية» 35فالمثالية المس يحية ھ ي
36
أص ل م ا نعث ر علي ه ف ي كت اب ط وق الحمام ة -وغي ره م ن المؤلف ات العربي ة -م ن ح ب ع ذري
وتصوف الحالج  -عند ماسينيون -ثورة عل ى اإلس الم «الس ني» ،و رج وع ب ه إل ى التثلي ث المس يحي
الذي ھو المتنفس الحقيقي للعقل والفكر.
كما نصادف في التآليف التاريخية االستش راقية -ض من ھ ذا المنح ى التأص يلي  -آراء ومواق ف ترج ع
ص دى النظري ات العرقي ة الت ي مي زت ب ين العقلي ة الس امية والعقلي ة اآلري ة ،ونس بت إل ى األول ى ك ل
مظاھر الجمود والتخلف.
تستمد ھذه الفرضيات االستشراقية -المستندة إلى الخلفية العرقية -أطرھا المعرفية من بع ض الكتاب ات
العنصرية التي تعتمد فرضية تقول بوجود سالالت بشرية ت رث س مات ثابت ة تتج اوز مراح ل التط ور
التاريخي للمجتمع ،وأن تلك السمات الوراثية ھي المسؤولة عن اختالف التطورات االجتماعية .ويعد
«غوبينو» أبرز دعاة ھذه النظرية ،من خالل كتابه «بحث ف ي تف اوت الع روق البش رية» ،ال ذي أب رز
فيه أن التفاوت بين األعراق موافق لنظام الطبيعة ،وأن «العروق الدنيا» غير مؤھلة للحض ارة ،وإنم ا
خلقت كحيوانات جرل «العروق العليا».37
وقد ساھمت بعض النظريات اللغوية في تأكيد ھذه النزعات العنصرية؛ فقد ذھب «رين ان» إل ى الق ول
بأن اللغات الھندية األوروبية بلغت درجة الكمال ،بينما اللغ ات الس امية «ش نيعة التركي ب» ،ث م خل ص
إلى استنتاجات حول سمات الشعوب الموصوفة؛ فالشرقيون يتس مون ب التحجر والبح ث ع ن المطل ق ،
بينما الغربيون يميلون إلى المعرفة العلمية.38
نصادف ھذا الموق ف -م ثال -عن د «بالش ير» ال ذي ي رى ف ي كتاب ه «ت اريخ األدب العرب ي» أن األدب
العربي يفتقد عموما إلى اإلبداع والعبقرية ،مبررا ذلك بقوله « :إن الفعالية األدبية ،في أدوار عدة ،ب ل
في األدوار الھامة تظل جماعية بمعزل ع ن ك ل خل ق ف ردي حق ا ،وإذا م ا اتف ق أن وج دنا خالف ا ل ذلك
فإننا ال نلبث إذا أمعنا النظر أن ندرك أن الظاھرة ،حركة تجديد أوج دتھا فئ ة ،أو جماع ة أدبي ة أو ھ ي
صفة خاصة إقليمية ...وعلى الجملة فاألدب العربي -وقد نلحق ب ه آداب الش رق األدن ى -ل م يع رف إال
في ومضات خاطفة تلك الحاجة المرھفة للتجديد ،والتميز ،والتعارض».39
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 -2العنصر الثاني الذي سنقف عن ده ض من الق راءة الفيلولوجي ة ،الت ي وظفھ ا المستش رقون لھ ا عالق ة
بالدراس ة اللغوي ة للنص وص ،وتحقيقھ ا ،والمقارن ة بينھ ا ،واعتم اد مختل ف أش كال الت دقيق والنمذج ة
والتصنيف والتبويب وعقد المقارنات ورص د م واطن االتف اق والش به ،واالخ تالف والتقاب ل .وق د ش يد
االستشراق ف ي ھ ذا اإلط ار معم ارا م ن األجھ زة ،يمك ن إجمال ه ف ي خط وتين  :تق وم األول ى عل ى م ا
يس مى بعملي ة التنص يص  ،Textificationم ن حي ث جم ع النص وص ،والوث ائق األدبي ة ،وتفس ير
ماضي الظواھر األدبي ة ف ي س ياقھا الت اريخي واالجتم اعي  :كي ف ج اءت؟ ومت ى ظھ رت ...ال خ .ف ي
حين تقوم الخطوة الثانية على تحليل النصوص  ،Detextificationاعتمادا على الشرح عل ى طريق ة
ما يسميه النسون «السير خطوة خطوة» ،وذلك من خالل تعقب األفك ار وف ق تسلس لھا ف ي ال نص ،أي
وفق نظام خطي متتابع.
تق دم ھ ذه الق راءة الفيلولجي ة نفس ھا باعتبارھ ا ق راءة تت وخى الحي اد وتھ دف إل ى إنت اج خط اب
موضوعي،وتزعم أنھا تقف عند حدود التلقي المباشر من ال نص أو م ن الت اريخ وتجتھ د ف ي أن يك ون
ھذا التلقي بأقل تدخل ممكن من الم ؤرخ ،وب أكبر ق در م ن «األمان ة» ،وحت ى عل ى مس توى الخط اب،
تغيب الذات المتكلمة ،ويعتمد المستشرق /المؤرخ في سرده لألخبار والمعلومات طريقة أقرب إل ى م ا
يقوم به «السارد المحايد الموضوعي» في السرد ،حين تغي ب ال ذات المتكلم ة عل ى الص عيد اللغ وي و
يحافظ السارد على مسافة فاصلة بينه وبين ما يرويه.40
لكن ماذا وراء الجھاز التحليلي من تحيز؟
يشكل ھذا النوع من الممارسة التحليلية ،عدوانا على األدب العربي وتاريخه ،وذلك عندما يفتته ويقت ل
الحياة فيه ،ويبرز فيه ما يشاء ،ويختزل ما يشاء ،ويعيد صياغته وفقا لتوقعاته وانتظارا ته منه!
في حين يتعلق األمر ھن ا بتراثن ا األدب ي ال ذي ھ و ج زء م ن ھويتن ا الثقافي ة وكيانن ا المعن وي ،ل ذلك ال
يمك ن التعام ل مع ه برؤي ة س تاتيكية جام دة ،ب ل ال ب د م ن دراس ته بھ دف إع ادة االنتظ ام ال واعي في ه،
واستعادته في ضوء أسئلة حاضرنا وحاجياته .لذلك فم ن المف روض أن ق راءة الت اريخ األدب ي العرب ي
ينبغي أن تتم من موقعنا الت اريخي ال م ن الموق ع الت اريخي للغي ر .األدوات المنھجي ة واإلجرائي ة الت ي
ج اء بھ ا المستش رقون يمك ن اعتمادھ ا كمكتس بات علمي ة إنس انية عام ة ،لك ن عل ى أس اس مالءمتھ ا
واستيعابھا ضمن المنظور الخاص.
 -3من العناصر األساسية في ھذه القراءة الفيلولوجية االستشراقية ما يتعل ق بالط ابع الش مولي .ينطل ق
المستشرقون -ف ي ھ ذا اإلط ار -م ن تص ور مف اده أن األدب يش مل «ك ل م ا ص اغه اإلنس ان ف ي قال ب
لغوي ليوصله إلى الذاكرة» ،41وتاريخ األدب العربي من ھذا المنظور ھو تأريخ للحي اة العقلي ة بش كل
عام ،ومن ثم فعلى مؤرخ األدب العرب ي أن ي دخل ك ل ظ واھر التعبي ر اللغ وي ف ي دائ رة عامل ه ،وال
يجوز له االقتصار على فن القول في نطاقه الضيق» .42وھ ذا م ا يفس ر الط ابع الش مولي والموس وعي
الذي يميز التآليف التأريخية االستش راقية ف ي مج ال األدب .وھ ي ت آليف تاريخي ة عام ة ت ؤرخ ل ألدب
كما ت ؤرخ لألح داث السياس ية واالجتماعي ة والتاريخي ة والديني ة بش كل ع ام ،وال ت ؤرخ ل ألدب بمعن اه
االصطالحي المحدود ،مما يجعل ھذه المؤلفات تحضن كل مكونات الثقافة العربية اإلسالمية.
لعل النموذج الذي يمكن تقديم ه ف ي ھ ذا المج ال ھ و نم وذج ت اريخ األدب العرب ي لبروكلم ان بأجزائ ه
األساسية التي أصدرھا س نة 1898م ،وأجزائ ه التكميلي ة الت ي ص درت ف ي مجل دات كبي رة تص ل إل ى
ح والي  2600ص فحة س نة 1942م ،ليك ون ھ ذا المش روع ق د اس تغرق ح والي نص ف ق رن م ع تأكي د
بروكلمان في مقدمة الكتاب بأنه في ھذا التاريخ لم يكن يطمح إلى إنج از البح ث الخصوص ي المتص ل
بجميع الدوائر العلمية ،وأنه يقتصر على إعداد المادة المطلوبة لمثل ذلك البحث ،وعلى تعبي د الطري ق
للجيل المتأخر ،وكأن بروكلمان يستوحي ما سبق أن عبر عنه النس ون وھ و يش عر ب أن عم ر الم ؤرخ
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الواحد ال يسعف في إنجاز تاريخ أدبي على الوجه األكمل «ولكن م ا يعج ز عن ه عم ر تس تطيع أعم ار
أن تعمله»!43
ھذه النزعة الشمولية والموسوعية تجعل المادة المقدمة من خالل ھذه التآليف التاريخية متعددة األدوار
والوظائف ،وتحم ل إمكاني ات قراءي ة وتأويلي ة متع ددة ومختلف ة .ل ذلك ال يع دم الب احثون ف ي موض وع
الرغبات الدفينة واألغراض الخاصة ل بعض المستش رقين م ن حج ج لتأكي د آرائھ م ،اعتم ادا عل ى ھ ذه
المادة المعرفية الغزيرة المقدمة من خالل ھذه التواريخ ،وھذا موضوع قيل فيه الكثي ر .ھك ذا يص ادف
القارئ عناوين من قبيل «طابع اإلنجيل في الق رآن» و «عناص ر نص رانية ف ي الق رآن» و «القص ص
الكتابية في القرآن» ...إلى غير ذلك من العناوين التي تجدھا مبثوثة في التواريخ األدبي ة ل «بالش ير»
و «ن الينو» و «بروكلم ان» ..وھ ي قض ايا مؤسس ة عل ى عالق ات الص راع ب ين المس يحية واإلس الم،
وتق وم عل ى ش بكة واس عة م ن األحك ام المس بقة والرغب ات الدفين ة الت ي يق وم عليھ ا ال وعي الجم اعي
الغرب ي المس يحي .إذ «ھن اك أفك ار ثابت ة ع ن اإلس الم والنب ي –ص لى ﷲ علي ه وس لم ،-ت دخل ف ي
التفاصيل  ،وتتجاوز الحق ب الوس يطة إل ى االستش راق .م ن ھ ذه األفك ار االقتن اع بافتق ار اإلس الم إل ى
األخالقية ،وبإباء اإلسالم للنقاش الفكري ،وتبلد المسلمين العقلي أم ا دع وى الالأخالقي ة ،فتج د ش واھد
في سلوك النبي الشخصي وفي ع دم إقب ال المس لمين عل ى المس يحية رغ م الوض وح الظ اھر لحقيقتھ ا.
بينما يبقى أصل فكرة «ال عقالنية» المسلمين وتحريم نبيھم للحوار والجدل غامض ا .ف ي ح ين يتأس س
االعتقاد بتبلد المسلمين على الذھاب إلى أنھ م جبري ون ف ي العقي دة واإليم ان ،وبالت الي ف إنھم ال يقبل ون
على استخدام عقولھم حتى ال يفقدون إيمانھم».44
كم ا يمك ن التم اس العدي د م ن الش واھد واألمثل ة ف ي ھ ذه الت واريخ األدبي ة لتأكي د ال دور االستكش افي
للمستشرق/المؤرخ ،و تأكيد العالقة الصريحة أحيانا والخفي ة أحيان ا أخ رى ب ين الظ اھرة االستش راقية
والظاھرة االستعمارية .45ومن ث م تأكي د الفك رة الم ذكورة ف ي مس تھل ھ ذه المداخل ة ،المتعلق ة بالس ياق
الع ام ال ذي ظھ ر في ه االستش راق وھ و س ياق التوس ع األوروب ي والس عي إل ى تص دير الق وة التقني ة
والعلمية والعسكرية إلى العالم العربي الذي سيوصف بالشرق المتخلف ،مقابل الغرب المتقدم.
ف ي األخي ر ،م ن المفي د أن أقت بس ع ن إدوارد س عيد ھ ذه الخالص ات الت ي ح اول م ن خاللھ ا تكثي ف
وظ ائف االستش راق ،وأرى أن ھ ذه الوظ ائف تنطب ق إل ى ح د كبي ر م ع وظ ائف الت أريخ االستش راقي
لألدب العربي .يقول إدوارد سعيد « :المستشرق يمكن أن يزود مجتمعه بتمث يالت للش رق  -1 :تحم ل
طابعه المميز الخاص -2 ،توضح تصوره لم ا يمك ن للش رق أو ينبغ ي ل ه أن يك ون -3 ،تتح دى تح ديا
واعيا وجھة نظر إنسان آخر للشرق -4 ،تزود اإلنشاء االستشراقي بما يب دو ،ف ي تل ك اللحظ ة ،ب أمس
الحاج ة إلي ه -5 ,تس تجيب لمتطلب ات معين ة ثقافي ة ،ومھني ة ،وقومي ة ،وسياس ية ،واقتص ادية تفرض ھا
الحقبة التاريخية».46
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اإلسـكندرية

والرباط
الثﱠغر والمعبر ﱢ
فيصـــل الحـفـيان



جدل المكان والعلم
ْ
كالحلقة ال
بين المكان والعلم جد ٌل يصعب في كثير من األحيان تفسيره ،جد ٌل شديد التعقيد ،فكأنھما حلقة أو
تعرف بدايتھا من نھايتھا .حينًا تجذم أو تكاد ﱠ
أن المكان يصنع العلم ،وحينًا تعتقد بنقيض ذلك ،فتقول بأن العلم ھو
لذي يصنع المكان .وحينًا ثالثًا تأسرك د ﱠوامة الحيرة ،فتختلط عليك الرؤية وتغيم.
من يصنع اآلخر؟ سؤال شائك ،لكن الذي ال شك فيه ھو أن بعض األماكن كانت على مدى التاريخ عواصم للعلم،
وأن العلم ارتبط أبدًا بأماكن بعينھا.
وليس باإلمكان في ھذا السياق القفز على عالقة السياسة وأمور أخرى كاالقتصاد والعمران بثنائية المكان والعلم،
فللسياسة -دون ريب -دور ال يستھان به في التأسيس للعلم وللمكان معًا ،على أن ذلك ال يعني أن غياب السياسة
يفقد المكان أھميته ،أو يفك ارتباطه بالعلم ،أو يمحو -بعيدًا عن المكان إن أمكن الفصل بينھما -العلم ،أو يؤدي
إلى غيابه ،أو انحساره.
وإذا ما أردت شاھدًا قريبًا على المقوالت السابقة فخذ :اإلسكندرية .مدينة أنشأھا اإلسكندر المقدوني عام 331
ق.م ،لتكون وريثةً ألثينا اليونانية عاصمة العالم القديم ،فكانت ما أراد ،وظلت كذلك قرونًا طويلة ،تقرب من ألفي
عام ،في العصر السكندري )البطلمي( ،والبيزنطي )الروماني( إلى أن جاء اإلسالم ،فتراجعت تحت تأثير الوھج
الجديد الذي صنع أماكن جديدة كدمشق وبغداد والبصرة والكوفة وغيرھا ،لكنھا لم تلبث أن استقطبت بعض
الوھج ،واستر ﱠدت شيئًا من مكانتھا.
كانت اإلسكندرية عاصمة سياسية لإلسكندر وبطليموس وخلفائھما .أما عاصمة عمرو بن العاص فكانت
الفسطاط .خبا بريق المكان ،ولكن إلى حين.
يبدو أن لألماكن/المدن حظوظًا ،كما للناس حظوظ .وليس المراد من الحظ ھنا معنى الصدفة ،ولكنه معنى
التوفيق الذي يحالف المكان فال يتخلﱠى عنه .ھي أماكن/مدن ،قدرھا أن تظل تحت الضوء ،اقتربت منھا األضواء
التي نعرف )السياسة( أو ابتعدت .أرادھا ﷲ ھكذا ،فھيّأ لھا األسباب ،وق ﱠدر لھا التوفيق.
واإلسكندرية من ھذه المدن ،لم يستطع وھج السياسة ،وبريق العواصم السياسية أن يلغيھا أو يزيلھا من الجغرافية
العلمية للمسلمين ،فبقيت في قلب ھذه الجغرافية ،وھم في أوجھم ،وإن انسحبت من صدارة جغرافيتھم السياسية.
 باحث من سورية .
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ومن الالفت وله داللته الواضحة أن اإلسكندرية كادت بما وھبھا ﷲ من رصيد تاريخي وجغرافي وحضاري أن
تستمر عاصمة بالمعنى القريب لكلمة «عاصمة» نقصد المعنى السياسي ،لكن خالت دون ذلك أمور سنجلوھا
الحقًا.
يل ﱢخص ما سـبق كـله أن لإلسـكندرية شـخـصـية ،لھـا مالمحھا التي قـد تحتجب ،أو تُحجب ،لكنھـا أبــدًا ال تزول.
شخصية اإلسكندرية :
عندما وصف المقريزي اإلسكندرية بأنھا «من أعظم مدائن الدنيا ،وأقدمھا وض ًعا» كان قد مضى على ظھورھا
على مسرح التاريخ بعملية حسابية بسيطة ما يزيد على سبعة عشر قرنًا ،وھا ھي اليوم تدخل قرنھا الرابع
والعشرين ) 2340عا ًما(.
يمكن مالحظة عنصرين في وصف المقريزي :العظمة ،والقِدَم .وكأنه أراد أن يجمع لھا بين الموضوع والشكل:
الموضوع :العظمة ،والشكل :التاريخ .فالتاريخ  -وحده  -قد ال يمنح المدينة العظمة ،والعظمة دون تاريخ قد
تكون صُورية خادعة ،إذ ال أساس يدعمھا.
يُقال إن اإلسكندرية بُنيت غير مرة ،حتى إن المقريزي أشار إلى بنائھا أربع مرات ،الرابعة )األخيرة( ھي التي
أخذت فيھا االسم الذي عاش )اإلسكندرية( .وال شك أن ھذا البناء األخير ھو الذي صنع عظمة المدينة وعراقتھا،
فقبل ذلك كان في موقعھا قرية صغيرة ،تسمى «راقودة» أو «راكوتيس» .وإذا ما جارينا القائلين بأن لھا تاري ًخا
عظي ًما قبل أن تُس ﱠمى اإلسكندرية ،وأن القرية المشار إليھا ھي التي عرفنا ،فإن شيئًا ال يتغيﱠر ،ذلك أن التاريخ قد
طوى صفحة المدينة قبل أن تظھر تحت اسم اإلسكندرية ،ولم يبق عنھا سوى إشارات غامضة مبھمة ال قيمة
لھا ،وليس لھا ما يوثقھا ،بل إن ال معقوليتھا تدخلھا في باب العجائبية التي تجعلھا أشبه بحكايا ألف ليلة وليلة.
وبعيدًا عما قال المقريزي ،وعما قلنا ،إذ ھو قول مطلق غائم ،يحتاج إلى تحديد ،فإن النظر المدقﱢق في ما ذكرته
تنوع اختصاصاتھا -يقفنا على عدد من العناصر التي صنعت شخصية المدينة.
المصادر -على ﱡ
أوالً :الوعي بمستقبل المكان:
وھو أم ٌر بالغ األھمية ،ويعني أن ثمة وعيًا مسبقًا بوظيفة ھذا المكان والغايات التي ينتظر أن يقوم بھا .وبداھة أنه
كلما اتسعت اآلفاق ،واستشرفت اآلتي ،وكان الوعي مبكرًا ،كانت االحتماالت في أن يشغل المكان ما يستحق من
مكانة أكبر ،وھذا ما كان بالنسبة لإلسكندرية ،فاإلسكندر عندما ف ﱠكر في إنشائھا كان واعيًا تما ًما بما يريد ،وكان
ما يريد كبي ًرا .صحيح ﱠ
أن الحياة/حياته كانت قصيرة ،فقد مات -كما ذكرت المصادر -وھو في سن الثالثة
والثالثين ،لكن خليفته بطليموس األول أكمل المھمة ،وحقﱠق ما كان يريد اإلسكندر :مدينة عظيمة ،تخلف أثينا،
وتكون مصدر إشعاع للحضارة اإلغريقية وثقافتھا في الشرق .وكان إلى جانب ھذه الغاية الكبيرة أمران آخران
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مھمان :قاعدة بحرية ينطلق منھا الفاتح إلى شرقي البحر المتوسط ،وميناء تجاري يثير حركة نشطة تدعم
االقتصاد وتسنده.
ثانيًا :الجغرافيا/الموقع:
لم يكن اختيار اإلسكندر ،أو لنقل لموقعھا اختيارًا عشوائيًّا .موقع بين ماءين :المتوسط في الشمال ،وبحيرة
مريوط في الجنوب ،وبين يديھا تجاه ماء الشمال جزيرة صخرية )فاروس( الجزيرة تحميھا من األعداء ،تحمي
السنن الشراعية داخله وخارجه ،والماءان :ماء الجنوب يصلھا عبر ترعة بالنيل وبالبحر األحمر أيضًا ،وھو
وماء الشمال يجعالن منھا مينا ًء عالميًّا مفتوحًا للتجارة ،فھي تربط ما وراءھا من البالد المفتوحة باليونان من
ناحية ،وتكون معبرًا يمكن من خالله نقل تجارة الھند والشرق إلى اليونان وإلى مناطق كثيرة من ناحية أخرى.
وكأنھا نقطة التقاء تصل بين ثالث قارات :أوروبا في الشمال ،وإفريقيا في الغرب ،وآسيا في الشرق.
لقد أھﱠل المكان وموقعه المدينة التي ستشغله للقيام بدور كبير ،سياسيًا وحضاريًّا وتاريخيًّا واقتصاديًّا.
ثالثًا :التاريخ:
ھذا عنصر لم يكن متوافرًا ساعة إنشاء اإلسكندرية ،فاإلشارة إليه على اعتبار ما سيكون على حد تعبير علماء
البالغة ،وما سيكون قد كان خالل القرون الالحقة ،فالمدينة لم تتأخر لتصبح أعظم مدينة في العـالم القــديم،
أصبحت أثينا الشرق ،وھذا ما جعل المؤرخين من بعد يتحدثون عن العصر السكندري ،أو الھلينستي .ففي
اإلسكندرية )البــلد الشرقي( تحقﱠـق ما يمكن تسميته بالتزاوج بين الشـرق والغـــرب ،بين ثقــافة شــرقيــة
)مصرية( وثقافة غربية )إغريقية( لتظھر ثقافة جديدة ذات خصوصية امتد أثرھا )السكندري( إلى كل مكان في
العالم ،قرونًا ،وال يتسع المقام للدخول في تفصيالت مظاھر ھذا األثر الذي تجلﱠى في المؤسسات العلمية
الضخمة ،وفي األسماء الكبيرة في مختلف نواحي الحياة العلمية والفكرية واألدبية ،التي تتر ﱠدد على ألسنة
المثقفين اليوم.

اإلســكندرية اإلســــالمية
في األدبيات اإلسالمية
ليست اإلسكندرية مدينة مقدسة ،كمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القدس الشريف ،وال ھي عاصمة سياسية
كبيرة ،كدمشق أو بغداد ،أو القاھرة ،وال ھي كذلك مدينة أنشأھا المسلمون ،كالبصرة أو الكوفة ،فتأسست فيھا
معرفة إسالمية شديدة الخصوصية ،مرتبطة بالدين الجديد ،وكتابه ،ولغته.
على أن حالة النفي المر ﱠكب ھذه ال تعني أنھا لم تكن قارﱠة في الوعي العربي قبل اإلسالم ،ثم في الوعي اإلسالمي
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المبكر بعد ذلك ،وھو ما ازداد رسو ًخا وتم ﱠكنا مع فتحھا وانضمامھا إلى الجغرافية اإلسالمية.
ولعل من أقدم اإلشارات التي قيدتھا كتب التواريخ تلك القصة التي حكاھا المقريزي ،وخالصتھا أن عمرو بن
العاص زار اإلسكندرية قبل اإلسالم ،بدعوة من أحد شمامستھا التقاه في تجارة له بالقدس ،وحضر عيدًا من
أعيادھا ،كان يقام في ملعب المدينة ،حيث يلعبون بأُكرة ،قالوا إنھا ال تقع في ِحجْ ر أحــد إال ملك مصر ،ومن
الطريف أنھا وقعت في ِحجْ ر عمرو!
ثم إن اإلسكندرية بوصفھا دار مملكة مصر كانت داخلة في خريطة الدعوة اإلسالمية ،فقد أوفد الرسول –صلى
ﷲ عليه وسلم -إلى ملكھا من قبل الرومان )المقوقس( رسوله حاطب بن أبي بلتعة يدعوه إلى اإلسالم.
ولم تغب اإلسكندرية عن األدبيات اإلسالمية المبكرة ،فث ﱠم آثار منسوبة إلى النبي –صلى ﷲ عليه وسلم -وأقوال
منسوبة إلى الصحابة والتابعين ،وھي في مجملھا تعكس مكانة تلك المدينة ،وتشير إلى قربھا من وعي المسلمين
الجمعي ،وتنبئ بمستقبلھا في الدولة اإلسالمية الوليدة.
ق
ت ال ِع َما ِد ،الﱠتِي لَ ْم يُ ْخلَ ْ
ربط بعض السلف بين اإلسكندرية ،وإرم ،التي جاء ذكرھا في قوله –تعالى} :-إِ َر َم َذا ِ
ِم ْثلُ َھا فِي البِال ِد{)الفجر  ،(8-7ومن المعلوم أن سورة الفجر مكية ،من أوائل السور نزوالً .وقد نقل ابن الجوزي في
تفسير «إرم» أقواالً ،قوالن منھا ،يسميان مدينتين :اإلسكندرية ،ودمشق .وعلى الرغم من أنه ربط مرسل ،وأنھا
أقوال غير موثَقﱠة ،وسواء كانت اإلسكندرية «إرم» أو لم تكن فإن مجرد الربط بينھا وبين إرم ،وقرنھا بدمشق
التي تعد من أقدم مدن العالم أم ٌر له داللته.
وتجاوز األمر اإلسكندرية إلى بانيھا أو المنسوبة إليه :اإلسكندر األكبر ،فقد ربط بعضھم بينه وبين ذي القرنين
الذي ذكرته سورة الكھف ،وجعل منھما شخصًا واحدًا .وھو ربط ضعيف أيضًا ال يقوم على أساس ،لكننا نسوقه
أيضًا مؤشرًا كالمؤشر السابق.
وال يتوقف األمر عند ھذه اإلشارات الضعيفة في جوھرھا ،فلدينا مجموعة من األقوال المنسوبة بعدد من كبار
السلف ،من مثل تلك )أي اإلسكندرية( كنانة ﷲ في أرضه ،يجعل منھا خيار سھامه ،وقولھم في من يموت
حي عند ﷲ يرزق ،ويجري عليه أجر رباطه ما قامت الدنيا ،وله أجر شھيد حتى يُحشر على
باإلسكندرية :ھو ﱡ
ذلك.
فإذا ما انتقلت إلى اإلخباريين والمؤرخين والجغرافيين المسلمين فإنك ترى عجبًا ،حتى لتشعرانھم يتحدثون عن
مدينة أسطورية ،عجائبية ،فھم يتناقلون أوصافًا لھم ال تص ﱠدق ،ويحكون أخبارًا من مثل أنه إذا كان القمر أدخل
الرجل الذي يخيط بالليل في ضوء القمر مه بياض الرخام الخيط في ثقب اإلبرة!

)المواعظ .(403/1

وتكلموا

بانبھار كبير عن المنارة واألعمدة والسواري والملعب والمسالت ،وتناقلوا فيھا أشعارًا وأخبارًا.
إن ذلك كله يكشف لنا عن أن ھذه المدينة شكلت في وعي المسلمين الجمعي رم ًزا لحضارة العالم القديم ،ولربما
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كان امتالكھم لھا تعبيرًا عن انتصارھم على ھذا العالم دون أن يعني ذلك االنتقاص من الھدف السامي الذي كان
في صدارة وعيھم ،وھو نشر الدين الجديد ،وإخراج الناس من الكفر إلى اإليمان.
تحوالت المدينة :
لسنا ھنا بإزاء استعراض تاريخ اإلسكندرية اإلسالمية منذ فتحھا عمرو بن العاص –رضي ﷲ عنه ،-وصوالً
إلى القرن السادس الذي عاش فيه السﱢـلَـفي ،فالمصادر في ذلك عديدة ومعروفة ،لكن ما يشغلنا ھو تقييد بعض
المالحظات الخاصة بما حدث من تحوالت على اإلسكندرية في العصر اإلسالمي ،ومحاولة اإلجابة على بعض
التساؤالت ،أو حتى إثارة تساؤالت تتصل بھذه المدينة اإلسالمية ،من مثل :ھل اختلفت اإلسكندرية اإلسالمية عن
اإلسكندرية الھلنيستية والبيزنطية؟ وما ھي أوجه ھذا االختالف إن كان؟ وفي الوقت نفسه ما ھو ذلك لجزء
الثابت الذي حافظت عليه والذي يمثل شخصيتھا الحضارية والتاريخية السابقة ؟
أدرك المسلمون منذ فتحوا المدينة أنھم أمام مدينة غير اعتيادية ،ليس في تخطيطھا وعمرانھا ومعمارھا
وطبوغرافيتھا فحسب ،ولكن في مخزونھا الحضاري الذي تك ﱠون لھا عبر القرون .وھذا ما يفسر لنا لماذا رغب
عمرو بن العاص في أن يجعل منھا حاضرة مصر ،أو بعبارة أدق :لتستمر حاضرة كما كانت قبل اإلسالم .وھي
رغبة صريحة أعلن عنھا في كتابه للخليفة عمر بن الخطاب ،لكن عمر لم يوافقه؛ ال لشيء ،إال أن الماء )النيل(
يحول بينه وبين المسلمين ،ولھذا منع سعد بن أبي وقاص من النزول في المدائن ،ومنع صاحب البصرة من
المكان الذي نزل فيه ،فتحول إلى البصرة.

)المقريزي :المواعظ واالعتبار
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عاصمة لمصر ،ولربما ما كانت الفسطاط ،ثم لما كانت من بعد القاھرة!
ھذا ھو أول التحوالت التي طرأت على المدينة ،وقد سبق أن ألمحنا إلى دور السياسة في تشكيل الحياة الثقافية
والعلمية داخل المدينة ،لكن مدينة اإلسكندرية ال يمكن أن تفقد مكانتھا إذا ما تخلت عنھا السياسة .إن لديھا القدرة
على أن تستمر استنادًا إلى عوامل أخرى ،تستدعيھا من رصيدھا التاريخي والحضاري ،ولربما تنصرف
انصرافًا يعظﱢم ھذه العوامل ،فتع ﱢوض ما فقدت ،لتظل محتفظة بكيانھا ،وصيرورتھا المدنيﱠة ،ولتتج ﱠدد مع كل زمن
جديد بما يالئمه.
إن ارتباط اإلسكندرية بالماء :الماء الذي يفصلھا عن الخليفة ،وأيضًا الماء ،ماء المتوسط الذي يجعل منھا مينا ًء
بحريًّا ،ھذا الذي كان وراء االنصراف عنھا عاصمةً إلى الفسطاط ،فالمسلمون لم يكونوا أھل بحر ،لم يألفوه ،ولم
يعتادوا ركوبه ،ال في التنقل ،وال في الحرب ،ومن يتخذ مدينة مائية عاصمة له ال بد أن يكون مؤھالً لركوب
البحــر ،للدفاع عنھا .البطالمة والرومان كانوا أھـل بحر ،فكانت اإلسكندرية عاصمة مناسبة لھم ،أما المسلمون
فلم يكونوا كذلك ،وكأن ما كان ميزة لھذه المدينة أصبح عيبًا فيھا.
صحيح أن عائق الماء ھذا لم يلبث أن تب ﱠخر كأن لم يكن ،فقد زالت رھبة البحر من نفوس المسلمين ،وتدريجيًّا
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تمرسوا على ركوبه ،فألفوه ،وألفھم ،حتى تفوقوا فيه على الروم أنفسھم الذين كانوا أسياده ،وصارت للمسلمين
أساطيل ،كما لغيرھم أساطيل ،أساطيل قوية تنتصر ،وتھزم ،وليس أد ﱠل على ذلك من معركة ذات الصواري،
تلك المعركة البحرية التي ھزم فيھا األسطوالن المصري والشامي األسطول البيزنطي على مقربة من ماء
اإلسكندرية.
لم يستغرق إلف المسلمين البحر وقتًا .فقد فُتحت اإلسكندرية -كما ھو معلوم -فتحان :األول صلحًا سنة  21ھـ،
والثاني عنوة سنة 25ھـ .وكانت معركة ذات الصواري سنة  34ھـ .بين الفتح اآلخر والمعركة نحو عشر سنين!
وليست المعركة الشاھد الوحيد ،ففي أيام معاوية بن أبي سفيان ھاجمت أساطيل المسلمين قبرص ورودس
وكريت.
والالفت أن الماء الذي عزل اإلسكندرية سياسيًّا ،أعني صرف المسلمين عن أن يتخذوھا عاصمة ،ھو الذي جعل
منھا «عاصمة» ولكن من نوع آخر ،قد يصح أن يقال :عاصمة ثغرية ،وللمدن الثغور عند المسلمين مكانة،
الرتباطھا بالجھاد وال ﱠذود عن بالد اإلسالم.
المدينة الثغر
لقد برزت اإلسكندرية منذ فتحھا مدينة ثغرًا ،يأتيھا المسلمون من كل مكان تعبﱡدًا ،يرابطون فيھا ،وتكفي في ھذا
السياق اإلشارة إلى أن عمر ابن الخطاب كان يبعث في كل سنة غازية من أھل المدينة ترابط باإلسكندرية ،وكان
على الوالء ال يغفلھا ،ويكنف مرابطھا ،وال يأمن الروم عليھا ،وما كان عليه عمر جرى عليه عثمان أيضًا ،فقد
كتب إلى واليه عبد ﷲ بن سعد بن أبي السرح يقول« :قد علمتَ كيف كان ھ ﱡم أمير المؤمنين باإلسكندرية ،وقد
نقضت الرو ُم مرتين فألزم اإلسكندرية مرابطھا ،ثم أجر عليھم أرزاقھم ،وأعقب بينھم في كل ستة أشھر».
وتوالى االھتمام بھا من قبل الخلفاء من بعد ،حتى َعجﱠت بالحياة ،وصارت موارة بالنشاط.
وإذا كانت اإلسكندرية البطلمية مطمعًا للرومان لم يستكينوا حتى انتزعوھا من أيدي البطالمة ،فإن اإلسكندرية
الرومانية كانت أول ما فكر به عمرو بعد أن دخل مصر ،وفتح حصن بابليون ،وكأن الملمح األساسي لھذه
المدينة أبدًا ھو الرغبة في امتالكھا والسيطرة عليھا ،ربما لعدة أسباب ،منھا أنھا –بالطبع– حاضرة مصر ،فھي
رم ٌز ال بد من انتزاعه ،على أن ھذه الرمزية ليست وحدھا ،بل إن ھناك أمرًا آخر لعله أعلى شأنًا ھو أنھا
عاصمة حضارية وثقافية ،فقد ألقى البطالمة بثقلھم –كما سلف– وحشدوا لھا ما لم يحتشد لمدينة أخرى من علماء
ومؤسسات.
ولم تكن اإلسكندرية ثغرًا فحسب ،بل كانت أيضًا َم ْعبَرًا ،وھذا يعود بنا إلى موقعھا المتميز ،الذي يعد جز ًءا من
شخصيتھا الجغرافية عبر تاريخھا الطويل .وقد تعاضد ھذان العامالن )الثغر ،والمعبر( ليزيدا من مكانتھا
وخطرھا بين البلدان اإلسالمية ،فكونھا ثغرًا جذب إليھا أھل الرباط ،وكونھا معبرًا جعل أھل الرحلة من الرحالة
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والعلماء والتجار وغيرھم أيضًا يمرون بھا وھم في طريقھم إلى بالد المغرب اإلسالمي قادمين من بالد
المشرق ،أو بالعكس :من بالد المغرب قاصدين الشرق ،إضافة –بالطبع– إلى أنھا حلقة وصل رئيسة بين جنوب
البحر المتوسط وشماله .ولربما تمكنت اإلسكندرية بجاذبيتھا أن تستبقي من ھؤالء ،فتتحول من معبر إلى دار
إقامة ،وھو ما حدث مع أبي طاھر السﱢـلَـفي نفسه ،ومع الطرطوشي ،في أواخر القرن الخامس ومطالع القرن
السادس الھجري.
إن جاذبية اإلسكندرية اإلسالمية ومكانتھا كانت امتــدادًا لجاذبية اإلســكندرية ومكانتھا عبر تاريخھا الطويل،
لكن ذلك ال يعني أنھا لم تتعرض لفترات من االنحسار والذبول والضعف ،فذلك شأن المدن والناس جميعًا.
وعندما جاء اإلسالم وھي آنئذ –كما تعلم– جز ًءا من الدولة البيزنطية ،كانت تمر بفترة من ھذه الفترات ،فترة
صلة لنزاعات سياسية )بين البطالمة والرومان( ،ودينية )بين الروم الوثنيين والمصريين المسيحيين(
كانت ُم َح ﱢ
ومذھبية )بين الروم الملكانيين والمصريين اليعاقبة( .وھي نزاعات أ ﱠدت في ما أ ﱠدت إليه إلى تخريب كثير من
المنشآت الحضارية التي تحدثنا عنھا كتب التاريخ :المكتبة ،والمعابد ،والقصور ،والمنشآت.
لم يكن ذلك حال اإلسكندرية فحسب ،بل كان العالم القديم كله يتھاوى ،في مقابل صعود نجم العرب المسلمين
اآلتين من الجزيرة العربية .وألن اإلسكندرية كانت رم ًزا كبيرًا من رموز البيزنطيين فإن انتزاعه منھم كانت له
داللته ،مما جعل إمبراطور بيزنطة قنسطانز الثاني يحتشد في محاولة مستميتة الستعادتھا مرتين :مرة في أوائل
سنة  25ھـ ،أي بعد أقل من أربع سنوات من سقوطھا في أيدي المسلمين ،ومرة سنة 34ھـ!
لم تكن اإلسكندرية ،قبيل الفتح اإلسالمي عاصمة الرومان أو دار ملكھم ،فحسب ،لكنھا كانت ذات مكانة كبيرة،
تذكرك بمكانة دمشق لديھم ،فقد حكى المقريزي أن ملك الروم كان يقول قبيل أن تخرج من يديه :لئن ظھرت
العرب على اإلسكندرية ،إن ذلك انقطاع الروم وھالكھم .وكان يقول :لئن غلبونا على اإلسكندرية ھلكت الروم
وانقطع ملكھا.
ولن تتوقع بداھة أن تنشط اإلسكندرية اإلسالمية رأسًا ،وتعود إلى سابق عھدھا أيام عزھا الذي رافق عز
الدولتين البطلمية والبيزنطية ،فقد كان المسلمون الفاتحون في حال استثنائية ،لم يستقروا بعد ،تشغلھم الحرب
وضم مناطق جديدة إلى دولتھم الفتية ،كما يشغلھم الحفاظ على ما وضعوا أيديھم عليه ،على أن لفتوحات نفسھا
دعت إلى اإلفادة من اإلسكندرية في ما تحتاجه الفتوحات ،وفي ما تميزت به المدينة بوصفھا مينا ًء بحريًّا
عسكريًّا وتجاريًّا ،ولھذا ذكرت المصادر أن المسلمين اعتمدوا عليھا في صناعة السفن وفي إنتاج األقمشة ،وذلك
من خالل إعادة تشغيل دار الصناعة القديمة ،ودار الطراز الرومانية ،إضافة إلى استئناف الحركة التجارية
وتبادل البضائع مع بالد أوروبا.
مع اإلسالم بدأ تاريخ جديد في مدينة لھا تاريخ ،ومن تزاوج التاريخ الجديد )الحاضر( مع التاريخ القديم
)الماضي( أصبح لإلسكندرية مالمح جديدة ،قامت فيه بدورھا التاريخي ،لكن بما يناسب الفكر الجديد والدين
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الجديد :المعابد ظھرت إزاءھا المساجد ،والمكتبة ودار الحكمة امت ﱠدت في شكل جديد :المدارس ،وحلقات العلم في
المسـاجد ،واإلشـعاع الحضاري والثقافي والعـلمي استمر من خالل حالة الجذب القوي لطالب العلم من ناحية،
وتصدير العلماء من ناحية أخرى.
بدأت اإلسكندرية تستعيد مجدھا القديم تدريجيًّا ،وما إن ظھرت الدولة الفاطمية واأليوبية ،حتى أصبحت المدينة
مقصدًا ومحجًا لطالب العلم والمعرفة ،وخاصة في العلوم الدينية :الحديث والفقه .ثم مع دولة المماليك وصلت
إلى عصرھا الذھبي ،فقد شھدت في ھذه الدولة نھضة اقتصادية وعمرانية كبرى لم تشھدھا في عصورھا السابقة
أو الالحقة.
خاتمـــة
إن استمرار اإلسكندرية مدينة حاضرة في المشھد الحضاري عبر التاريخ الذي عرفه المكان ،على الرغم من كل
ما تعرض له يثير سؤاالً عا ًما مھ ًّما :لماذا ال يتم االلتفات إلى بعض المدن التي تملك رصيدًا تاريخيًّا حضاريًّا،
فتكون وعا ًءا يتم توظيفه مرة أخرى بما يناسب ذلك الرصيد لتحقيق انطالقة على صعيد أو أكثر ،وھي انطالقة
قد ال تجد الفرصة لھا في أماكن أخرى ،فقد ثبت بالدليل أن بعض األماكن لديھا قدرة ذاتية على االستمرار
والعطاء والتجدد ،منحتھا لھا ظروف تاريخية وجغرافية وإنسانية ،وترسخت مع مرور الزمن ومع جدل
العالقات التي قامت بينھا وبين األماكن األخرى .وإھمال مثل ھذه األماكن ما ھو إال تفريط بزاد ذي بال في قيام
أي مشروع نھضة يسعى أصحاب المكان إليه.
ولدينا شاھد حي بالنسبة لإلسكندرية :مكتبتھا التي تم إحياؤھا بوصفھا واحدًا من إنجازات المكان ،فھل نتصور
أن يكون لھذا اإلنجاز درجة تأثيره في أي مدينة أخرى ،مقطوعًا عن تاريخ المكان وفلسفته المختزنة؟! ال شك
أن «العــولمة» القائمة قد أثرت إلى حد كبير في خصوصيات المكان كما أثرت في خصوصيات اإلنسـان،
ولربما استطاعت أن تشغل الناس وتبھرھم بأمور أخرى ،لكن ذلك ال يعني أن المكان قد فقد دوره ،فأصبحت
األماكن جميعًا مكانًا واحدًا ،ليس ما يفرق بين أحدھا واآلخر.
ومن مالمح خصوصية المكان قدرته على األسر أو الجذب ،مما يؤدي إلى اجتماع القــدرات اإلنسانية فيه ،وھو
اجتماع يعني -فيما يعني -تجدد حياة المكان وعطائه ،وھذا ما كان مع اإلسكندرية التي اجتذبت كثيرين ،كان
منھم ال ﱢسـلَـفي.
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الفن الغربي المعاصر
الحداثية وما بعد الحداثية
صالح قنصوه



يعرض الفن الغربي الراھن لثالثة اتجاھات أو تيارات ،على تفاوت نصيب كل منھا
من االحتفاء بھا أو خطوتھا من السمعة والشھرة:
أولھا -بطبيعة الحال -االتجاه التقليدي ،وثانيھا الحداثي ،وثالثھا ما بعد الحداثي.
فأما األول فقد شغل به النقاد منذ أمد بعيد ،وتفرغوا له ،مما يسوغ لنا التوفر على
المقارنة بين الحداثية وما بعد الحداثية ،والوقوف عندھما .وينبغي لنا أن نميز بين
الحداثية  Postmodernityوما بعد الحداثية  .Postmodernismفبينما تشير
األولى إلى مناخ أو مھاد مادي ،تنبئ الثانية باتجاھات أدبية وفنية وفلسفية ،فضال
عن التصميمات المعمارية التي كانت المجلس الباكر لھذا المصطلح.
ويجدر بنا قبل أن نلفت النظر إلى االختالف بين ما بعد الحداثة و ما بعد الحداثية أن
نؤكد أن الفارق بين الحداثة  Modernityوالحداثية  Modernismكبير .فالحداثة
أرضية تاريخية مادية تشكلت معالمھا قبل الحداثية بزمن طويل ،منذ نشأة
الرأسمالية ،على حين كانت الحداثية انقالبا قيميا وفنيا ،أو رد فعل أو مقاومة لما
آلت إليه الحداثة من نتائج أو عوارض سيئة للرأسمالية ،واسطة البرجوازية .أما
الفارق بين ما بعد الحداثة ،وما بعد الحداثية فليس على ھذا النحو؛ ألنھا على خط
متصل واحد ،يحتل طرفه األول عمليات «عولمية» تنتشر من ثنايا المصنع الواحد،
والسوق الواحد ،واقتصاد الكازينو المالي ،وانحالل وظائف الدولة القومية ،وتفكك
الھويات القديمة ،وصدام الثقافات ،وإعادة تعريفھا ،والنفوذ الضاغط لوسائل
اإلعالم ،واالنحالل المتزايد للمركزية الغربية .على حين يمتد طرفه اآلخر -وھو ما
تمثله ما بعد الحداثية -على ما ترتاده الفنون المختلفة من توجھات وتيارات .وكال
الطرفين يجمعھما خط أفقي واحد يتفاعالن معا في ثنايا مساره أو سياقه.
ولعلنا نتبين ما تعنيه «ما بعد الحداثية» إذا ما أبرزنا أھم معالم «الحداثية».
والبد أن نؤكد منذ البداية أن الحداثية ليست مذھبا أو حركة بعينھا بقدر ما ھي مظلة
واسعة تنضوي تحتھا إبداعات متنوعة متفاوتة ،ويمكن أن نتعرف فيه على ثالثة
أمور :األول :أن إبداعاتھا تكشف عن موقف صريح من الفن .وھو ما يمكن أن
نطلق عليه ما وراء الفن أو ِميتا فن ،إن أبيح ذلك التعبير ،أو ھو نقد للفن بالمعنى
 باحث وأكاديمي من مصر .
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الكانطي للنقد ،أي نقد الفن بالفن ببيان إمكاناته وحدوده .فھو الفن الذي يجعل
موضوعه الفن نفسه .والثاني :ھو ما يسمى بالفن المضاد ،وھو ما يظھر بجالء في
الالمسرح أو الال رواية ...إلخ .كما يتغلغل تحت عناوين متعددة في سائر الفنون،
متمرداً على الصيغ المألوفة المعتادة .والثالث :عودة الفن إلى أصوله البدائية،
وجذوره وينابيعه األولى .أما نقد الفن أو ِميتا فن أو ما وراء الفن ،فھو إعادة نظر
فيما استقر ورسخ لطول الممارسة والتكرار ،دون أن يخضع إلى التساؤل أو
المراجعة ،مثلما حدث فيما وراء االجتماع واالقتصاد عند ماركس ،وما وراء علم
النفس لفرويد ،وما وراء اللغة لسوسير ،وما وراء األخالق لدى نيتشه ،وما وراء
العلم عند بالنك وھايزنبرج وآينشتين ،وما وراء الرياضيات في الھندسات
الالاقليديه عند لوبا خفسكي و ريمان.
ويشير النقد أو الماوراء أو الميتا في ھذه المجاالت إلى رفض األسس القديمة
المعھودة ،وتجلية األسس الحقيقية لكل منھا ،بعد أن تراكم عليھا سوء الفھم بعد
طول ألفه لممارسات وتفسيرات حرفت االنتباه عن حقيقتھا .وأول نقد للفن ھو أنه
ليس محاكاة أو تمثيال للواقع .وال يعني ھذا أنه موقف جديد من الفن .بل إعالن
وتصريح بما لم يعلن أو يصرح به من قبل ،وكان مستخفيا .فليست ھذه مبادرة إلى
غاية جديدة مختلفة للفن بقدر ما كان النقد إعادة اكتشاف لغاية الفن واإللحاح على
إبرازھا .وقد كان الفنانون قبل الحداثية يعمدون إلى كل ما يثير اإليھام أو اإليحاء
بعالم واقعي ،بحيث تكون تقنياتھم وأساليبھم -في نطاق معالجة الخامات األصلية،
أو المفردات الفنية الخاصة بكل نوع -محض وسيلة إلحداث ھذا الوھم .ومن ثم كان
عليھم دائما أن يخفوا وسائطھم الفنية ،كما يخفي الحاوي )الساحر( أسرار حيله
وألعابه؛ ليجذب انتباه جمھوره بعيدا عما تصنعه يداه في سرعة خاطفة بأدوات
حرفته .أما الحداثيون فعلى النقيض من ذلك ،يجذبون انتباه جمھورھم إلى وسائلھم
الفنية ،بدالً من استدراج انتباھھم إلى الواقع الخارجي ليحولونه إلى االھتمام بما
يقدمونه من شكل جديد .وبھذا يعيدون االعتبار إلى الفن بوصفه وجودا مغايرا،
وواقعا بديال موازيا ،ال يحقق أھدافه اإلنسانية إال من حيث ھو فن ،وليس إشارة ،أو
تمثيال ،أو إحالة إلى الواقع القائم ،أو العالم األصلي ،أو وسيلة لتحقيق غاية بعينھا.
وقد أوغل الحداثيون في ذلك؛ ألن الحداثية في الغرب كانت ناتجا موازيا لنزاعات
التخصص وتقسيم العمل .ھذا إلى جانب كونھا ناتجا ً أصيالً لمتغيرات عميقة
تراكمت في بدايات القرن .فقد كان العلم قبل تخصصه في أحضان الفلسفة ،وكانت
الفلسفة في ظالل الدين ،وكان الدين قرينا لنظم السلطة والرقابة والوصايا القديمة...
وحان أخيرا إعالن خصوصية الفن ،واستقالل الفنان .وألن قضيتھم ھي الفن نفسه،
وما ينبغي له من خصوصية واعتبار في مقابل التصور القديم الذي جعل الفن إحدى
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الوسائل في تحقيق ھدف أو آخر من أھداف المجاالت اإلنسانية األخرى ،كان من
المتوقع أن يندفعوا إلى المغاالة والتطرف أحيانا في تثوير إمكانيات خاماتھم،
وإرھاف وسائلھم الفنية حتى ال تفقد قدرتھا على الخلق ،وتغير نمط التذوق السائد
الذي ال يستسيغ أعمالھم .فمن يعد إنسانا بسيطا أو متذوقا عاديا ال يستمتع بفھم ،إنما
ھو مخلوق قد تقولب ذوقه في إسار المعايير التي فرضتھا أعمال فنية سابقة .وكان
البد من تحطيم القوالب لإلسھام في خلق أنماط جديدة مختلفة للتذوق .وكان البد من
اإلمعان في لفت النظر إلى أن ما يواجه المتلقي ھو وجود جديد و كل وجود ھو
منظومة من العالقات لھا دالالت في نطاق التكوين الكلي كنسق خاص ،وجديد،
ومغاير لما ھو موجود .وألن الموضوعات الخارجية ليس لھا شكل مسبق و طلق،
ومحدد سلفا ،فمن ثم يمكن أن تتخذ أيه ھيئة بقدر تعدد زوايا الرؤية ،وطرائق
التفسير عند الفنان ،وبقدر عيون المشاھدين ،وأسماع المستمعين ،وعقول المفسرين
الذين يستقبلون تلك اإلشارات أو العالمات ،ولھذا كانت الحداثية رفضا لدور الفن
كعاكس ،أو مسجل أو مترجم لنظام خالد ثابت مطلق .ومن ثم كانت إنكارا لإليھام
المزدوج ،اإليھام ثبات النظام في العالم ،واإليھام بوظيفة أزلية للفن .فالفن فاعلية
تحويل أو تشكيل وليس تقنية تسجيل.
وال ريب أن ما نشاھده أو نقرأه من أعمال الحداثيين قد يصدمنا فيما تعرضه
أشكالھا الجديدة من غرابة وانحراف عن المألوف ،إال أن ذلك يعني أن ما نواجھه
في الواقع ھو أشكال تجريدية أيضا؛ ولكنھا ظفرت باأللفة واالعتياد لطول تعرضنا
لھا واستمراره .ولھذا يخامرنا الشعور بالقطيعة و الغربة عندما نتلقى إبداعات
حدثية .فاألمر كله إذا صراع بين األشكال أو منافسة بين أشكال متباينة ،ولكنھا
جميعا إنسانية .والجديد فقط ھو أن الحداثية ضد االعتراف بشكل واحد بعينه .ولھذا
ألحت في كل تياراتھا ومذاھبھا على دور المتلقي الذي كان من قبل مستقبالً سلبيا ً
في الفن التقليدي .فعندما ينحرف الشكل عما ھو مألوف في التعبير ،فالبد أن يثير
االنتباه لدى المتلقي إلى عالم جديد يختلف عن الواقع في التجربة اليومية المبتذلة.
وينبعث شعوره باإلمكانيات الممتدة إلى غير حد ليعود إلى عالمه وقد تزود
بالحيوية ،واستبعاد النضارة بالخروج عن المألوف ،وأحس باالقتدار التساع رقعة
ما ھو ممكن و متاح .وھم في ذلك يقدمون لونا جديدا من تكنولوجيا الفن -إن صح
ھذا التركيب اللغوي -مثلما يحدث في تكنولوجيا العلم ،كالميكروسكوب و
التلسكوب .فھم يبتكرون بأعمالھم وأساليبھم الجديدة أجھزة وأدوات فنية تعمق
الرؤية ،أو توسعھا أو تقربھا إلعادة اكتشاف العالم واإلنسانية معا ،كما نجد في
األدب تيار الوعي عند جيمس جويس ،ودرجة الصفر في الكتابة ،والكتابة البيضاء
المحايدة كما نجدھا عند ألبير كامو ،أو الرؤية الكابوسية لدى كافكا.
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فقد كانت الفنون كلھا -فيما عدا الموسيقى المجردة أو الخالصة -توھم بما يمكن
تسميته البعد الثالث ،ذلك البعد الذي يضيفه المتلقي عن طريق الوسائط الفنية
اإليھامية ،بحسب كل نوع فني؛ كي يحس أنه يستقبل واقعا مجسما ممثال .وربما
يبرز ھذا ويصرح به في فن التصوير الذي يستخدم المنظور ،ولھذا رفضته
الحداثية في التصوير؛ ألنھا رأت فيه تضييقا لمتعة المتلقي الذي يفرض عليه
المنظور أن يختزل إلى عين واحدة ثابتة ،تطل من ثقب باب إلى العالم .وامتد
التمرد على كل األساليب السابقة ،واقترن به الوعي اليقظ ،والحساسية البالغة ،بأنھم
يقدمون جديدا ،ويرفضون التقاليد كافة ،بوصفھا كذلك .ولم يقف تمردھم على التقليد
الفني فحسب ،بل انسحب علي كل ما يمثل سلطة أو وصاية من أساليب استنفدت
إمكانياتھا في خلق عالم بديل ،أو وجود مغاير ،أو وسائل ثابتة مقررة للتواصل بين
البشر ،أو قواعد عقلية باالستدالالت النمطية المنطقية.ولھذا ألحت في كل مذاھبھا
علي دور المتلقي الذي قبلھا مستقبال سلبيا ،ومندمجا متوحدا مع العمل الفني،
فأصبح لديھا متأمال مشاركا .ويصدق عليھا ما سبق أن قدم به الفرنسي الحداثي
أبولونير ديوانه قائال :إنه يلتمس من قارئه أن يعيد إبداع )إنتاج( عمله.
وتشترك كل نزاعات الحداثية في رفض الواقعية؛ ألنھا ضد استقرار المرجع أو
المشار إليه الذي تزعم الواقعية اإلحالة إليه .فذلك يتم من وجھة نظر تضفي عليه
داللة يمكن التعرف عليھا عبر شفرة تواصل مشتركة بين المبدعين و المتلقين
تكشف عن توافق زائف يراد تعميمه أو إمالؤه علي الجميع من لدن سلطة ثقافية
خفية ھي سلطة البورجوازية ،وذلك بإعادة إنتاج مفردات المعجم وبنيات النحو التي
تحظر االنفالت من قنصتھا .ومن ھنا جاء شعار الحداثية الفرنسية أي « epater
« »le bourgeoiأذھل البورجوازي»!
كانت الحداثية إذن تحريرا لكل طاقات اإلبداع ،وتمرداً َ◌ على قيم الثقافة القامعة،
ومعھا كل لغات سيطرتھا ،ونزعا لكل أقنعة السمو والجالل عنھا .وليس من قبيل
المصادفة أن تقف النظم الشمولية في الفاشية والنازية واالتحاد السوفيتي ضد
الحداثية ،والتشبث بما يسمى بالواقعية في األدب والفن ،كل بقدر توجھاته النظرية
أو األيدلوجية .وكانت الحداثية ترى أن العالم كما تعرضه الثقافة أو الفنون
البورجوازية السائدة عالم مقلوب ،فحاولت في ابتكاراتھا الفنية المتباينة أن تعيد
وضعه على قدميه من منظورھا الخاص .وبذلك تستعيد األصل الذي اغترب في
تلك الثقافة الكابحة ،فالحداثية إذن ال تعترف بأسس أصلية تصلح للبناء عليھا ولكل
نزعة من نزعاتھا ببنيته المتميزة أو نسقه الخاص .ومن ثم تعلن كل منھا ،أو تضمر
عدوھا الذي تخاصمه ،أو تنصب نفسھا بديال آخر عنه؛ بل إن كثيراً منھا يقدم بيانا
)مانيفستو( صريحا بفكرھا الخاص وبأدائھا الفني الذي تفضله ،كما صنعت
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المستقبلية ،والدادية ،والسوريالية وغيرھا .ويعني ھذا أنھا رغم اختالفاتھا
الجوھرية ،تعتمد نوعا من «المعقولية» التي تجمع ما تشتت أو تفرق من معطيات
أو وقائع أو آراء في منظومة واحدة تتخذ مواقعھا ومنازلھا في كلية أو شمولية،
دون أن تترك متبقيات خارجھا ،فبھذا فقط يتيسر لنا التعميم والتجريد واالنتظام.
وال تعني «المعقولية» االستناد إلى المنطق أو االھابه بالوضوح ،بل تشير إلى
قابلية األمور لجمعھا وربطھا معا ً بوثاق واحد )وھذا ھو معنى النقل في األصل(،
ويصدق ھذا على األساطير والفلسفات واأليديولوجيات والنظريات العلمية وسائر
مجاالت استجاباتنا لمسيرات الواقع ،ومن ثم تتعدد المعقوليات أو الشموليات ،أو
البنيات بتعدد وجھات النظر .وكما ھو معلوم تتكون العالمة من جانب حسي ھو
الدال يثير لدى المتلقي مدلوال بعينه ،وتنعقد بينھما داللة ،ولھذا تعني الحداثيات
جميعا بالمدلول الذي ينبغي أن يصل إلى المتلقي مھما يكن من أمر الدوال التي
يصوغھا الحداثيون وفقا لرؤيتھم الفنية ،ومغامراتھم الخاصة بمختلف مذاھبھم.
وتتشابك المدلوالت وفق شفرة الفنان الذي يلتزم بھا لتقدم بنية أو نسقا يجلوه عنوان
العمل في أغلب األحيان.
وحتى ما قبل الحرب العالمية الثانية ،كان األمل ال يزال يراود الحداثيين في نجاح
تمردھم؛ لذلك كانت الحداثية -في مختلف اتجاھاتھا -دعوة إيجابية؛ نقدا ونفيا ً لإليھام
المزدوج .اإليھام بثبات النظام في العالم ،ومعه ثقافته ،واإليھام بوظيفة أزلية للفن.
ولھذا قدمت الحداثية تنويعات مختلفة لما ينبغي أن نتخذه من مواقف وفقا للرؤى
المتباينة لھذا العالم .بيد أن الوضع العالمي الذي بدأ منذ الحرب العالمية الثانية في
عرضه أمام أبصارنا حادثات ووقائع تثير الحيرة ،وتعصف بما استقرت عليه
المذاھب و النظريات من تحليل وتفسير .فنحن إيذاء لحظة تاريخية متفردة يتعذر
إدراجھا في نسق أو «معقولية» مطردة ،أو نجعلھا حادثا ً متكرراً في مسار تاريخي
معلوم يمكن التنبؤ به .من ھنا نشأت الحاجة إلى إعادة النظر في مسلماتنا جميعا،
وليس إلى االختيار من بينھا ،فالكل سواء في ھذا اإلخفاق .ورغم أننا اليوم نحيا في
«قرية عالمية» -كما يقول «مارشال ماكلوين» ،-فإنھا قرية تفتقد عالقات القرية
وقيمھا التقليدية .فقد ارتفعت حواجز الحدود بين أقطار العالم الذي اخترقته سياسة
السوق ،وأذعن الجميع لسيادة أعالمه .ولم يعد من الممكن أن يتجنب أحد نتائج ما
تصنعه المضاربات المالية في ھونج كونج أو نيويورك على سبيل المثال .ففي زمن
الحداثية و ازدھارھا حتى اشتعال الحرب العالمية الثانية .كان المطلوب ھو الخروج
أو االنحراف المقصود عن المعايير المھيمنة السابقة ،وذلك لوضع معايير جديدة
وفقا لكل نزعة أو مذھب حداثي .أما اآلن في زمن ما بعد الحداثة فيسود التخبط و
انھيار معايير بأسرھا ،وذلك عقب انقشاع األوھام النظرية السابقة .فلم يعد الوضع
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العالمي يطرح أمامنا تصنيفا محددا لألمور يمكن أن تتخذ فيه الوقائع الجديدة
مواقعھا بحيث يسھل اتخاذ مواقف معينة حيالھا .فما يسمى بالعولمة اليوم ھو حالة
من السيولة و الفوضى وتخبط المعايير ،فالعالم يغلب عليه حال الشمولية والتفتت
معا كما يقول «برجنسكي» ،مما أدى إلى نشأة العديد من «الجيتو» داخل إطار
البلد الواحد .ويؤدي ذلك إلى التفكك و انقسام الذات بما تحدثه الثورة التكنترونية أي
)التكنولوجيا االلكترونية( من أزمة توتر بين اإلنسان الداخلي ،واإلنسان الخارجي.
كما أن انفجار المعلومات أو تدفق المعرفة يؤذن بخطر التشظي الفكري بازدياد
حالة عدم اليقين ،كلما زاد اتساع المطروح من المعرفة .وقد تؤدي الخشية من قدرة
اإلنسان على التكيف مع قيم التعايش بين المجتمعات المتفاوتة ،قد تؤدي إلى نسف
ما كان يعد من قبل جوھرا إنسانيا واحدا ال يمكن المساس به .فيھا يشتد حنين
اإلنسان المعاصر إلى خصوصيه صميمه و ھو يحيا في بيئة متشابكة مربكة تخلو
من خصوصية القومية ،و ذلك نتيجة الزوال الوشيك للدولة/األمة .كما يؤكد
«توفلر» ذلك على تنويعة مختلفة ،بقوله يزوغ الخصوصيات
الثقافية/السياسية/التكنولوجية لكل إقليم أو منطقة مع انفجار المشكالت العرقية،
ونشوب الحروب األھلية .ورد ذلك إلى تفكك المجتمع الجماھيري السابق ،وقيام ما
أسماه بديموقراطية الموزايكو )الفسيفساء( ،وكأننا بإيزاء طبق سالطة تختلط فيه
مختلف المكونات أو العناصر محتفظة بتفردھا ضد التجانس أو االندماج القديم،
وضد ما يسميه «ببوتقة االنصھار» التي تلقى اليوم مقاومة متزايدة.
فالعولمة –بإيجاز -ھي غياب البعد الوطني أو القومي كفاعل مؤثر .فالمؤسسات أو
الشركات العابرة للقارات تخترق وحدة الدول القومية .وتقوم بتحطيم قدرات الدول
على مواجھة الغزو الجديد الناتج عن قوانين السوق ،وتضخيم الصراعات و
النزاعات المناوئة للدولة مثل المشكالت العنصرية والدينية لصالح تفكيك الدول و
تحويلھا إلى دويالت عاجزة أمام سيادة السوق القاھرة .وھنا تتفاقم مظاھر فوضى
السيولة ،وانعدام اليقين .وھي التي يمكن أن يطلق عليھا العولمة .وھنا تعكس فنون
ما بعد الحداثة تلك الحالة .فھي ال تقدم دعوة أو رسالة ،وال تجدد موقفا؛ بل تستسلم
لحال افتقاد المعايير الناتجة عن زوال اليقين بوجود أسس وأصول أو قضية معينة.
كما ترفض األوھام في وجود عالم موحد متسق منسجم .وبذلك تختلف عن الحداثية
في دعوتھا إلى استقالل الفن وخصوصيته حتى ال يغدو سلعة؛ بل يصبح الفن لديھا
سلعة ،والسلعة نفسھا فن .وبذلك يشارك الفن ما بعد الحداثي في االمتداد مع الحياة
اليومية المعتادة المصطبغة بالطابع السلعي ,وليس ثمة فواصل بين كل ممارسات
التبادل لكل األمور .وعلى ھذا الوجه ال تعترف ما بعد الحداثية بالعمق ،فما يوجد
فقط ھو سطح موضوعي محايد ،وبالتالي تسقط من حساب مسألة المعنى والداللة.
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و ينعى «اكتافيوباث» الفن اليوم قائال بأنه يفقد قدراته النافية السالبة ،فأصبح النفي
تكرارا ،وصار الرفض طقسا ،وباتت الثورة إجراء ،وأضحى النقد بالغة ،وخرق
المألوف احتفاال ،فاليوم سنحيا نھاية الفن الحداثي!! ومن ثم تختلف ما بعد الحداثية
عن الحداثية اختالفا بينا .فالدال -أي الجانب المحسوس من العالقة -يستحث المتلقي
عند الحداثيين إلنتاج المدلول -أي المعنى -لتكتمل العالقة في العمل الفني عن
طريق فك شفرته التي عليھا الغموض المقصود إلقصاء االستھالك الجماھيري للفن
الحداثي في كثير من األحيان .أما فيما بعد الحداثية ،فالدال ال يطابق مدلوال أو يشير
به ،وال يدعو المتلقي الكتشافه؛ بل ليواجه الدال كما يواجه الواقع المشتت نفسه،
ماش»  anything goesكما
ويستخلص منه ما يشاء .فكل شيء صالح أو «كله
ٍ
يقول فايرابنت ،ويتحرر الدال ،وتدمر سلطة المدلول ،أي المعنى والمقصد على
حين يبقى الدال ،ذلك السطح المادي الموضوعي المحسوس .وبدال من التكثيف
الداللي ،أو فائض الداللة الذي تحفزه عالمات العمل الغني الحداثي لدى المتلقي،
نجد بعثرة أو تشتيتا للداللة ،ويحتفظ بالدال فحسب بوصفه داال ،ونتعامل معه على
ھذا النحو كتأكيد على الالمباالة الداللية ،أو اللعب بالدالالت .وبذلك تفترق ما بعد
الحداثية عن الحداثية في تحول االھتمام عن المدلول الذي كان يشكل مركز العمل
الفني إلى الدال ،فالمدلول بالنسبة إلى الكلمة في األدب -أو في أي عالقة فنية
أخرى -يتكشف عن الحداثية ،في ثنايا نظام للمعنى أو مشفرة ،على حين أن الدال
يؤكد وجوده في ماديته المباشرة ،أو باألحرى في جسديته ،فيما بعد الحداثية .فالعمل
الفني ليس رسالة من مبدع إلى قندوق؛ بل ھو تصور لمدرك حسي ،أي الدال ،دون
إضفاء القدسية أو السمو عليه .فيستمد الفن عناصره من الواقع الموضوعي
المحسوس لكل خصائصه .وفي وسع المتلقي أن يحيل التجربة الفنية إلى عناصر
فعالة في حياته اليومية؛ ألن الفن ال يفرض على المتلقي تمثل المدركات الحسية
بحيث تنفصل عن عالمه؛ كي تتحد في عالم آخر أكثر صفاء ،مثلما صنعت
الحداثية؛ بل ليغمر نفسه في الواقع المباشر.
وال يستھدف فن ما بعد الحداثة الخلود ،وربما يكون مجرد ممارسات مؤقتة ،مثلما
أطلق الفنان األمريكي «ھانز ھاكل» بالونات ملونة في سماء باريس في 24يوليو
1968م لمدة أربع ساعات تحت عنوان «قوس قزح» .ونجد مثل ذلك فيما يسمى
«الفن الفقير» أو فن «الحد األدنى» الذي ال يدعي القيام بالتعبير أو اإليھام ،فكما
يقول «كارل أندريه» الفنان األمريكي« :نحن ال نسقط السمات الجمالية من عندنا
عكس العمل الفني؛ بل نجدھا ھناك في انتظارنا» .كما نعرفھا في الفن الحركي ،أو
الفن األوب ،فثمة مساحات لونية تبدو عفوية ،ولكنھا تثير المتلقي ،وتدمجه في
الخطوط واأللوان بحيث يحاول تتبع حركة يد الفنان وھي تبدع ،فتصبح مشاركة
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إيجابية بتحريك ذھنه وحواسه .فالمھم لديھم ھو الموضوعية التي تعني تفتيت الذات
اإلنسانية وتفكيك خطاباتھا ،فاللغة في الرواية الجديدة -وخاصة عند «أالن روب
جرييه» الروائي الفرنسي -تضفى من الكليشيھات األيديولوجية السياسية أو الدينية
أو األخالقية أو الميتافيزيقية ،وتخلو من أحكام القيمة لحساب تقارير الواقع .وھو
يقول« :علي فقط استخالص النتائج مما تمكنت من رؤيته ،وال أجازف بما يمكن أن
يكون احتماال ،والعناية بإفراغ اللغة من المعنى ،فكلما تكدست التفاصيل ،فقد الشيء
عمقه .فثمة تعتيم دون إحاطة بأي سر ،فال يوجد شيء وراء الخلفية ،أو وراء
السطح ،العمق ،وال سر ،وال قصد ،وقال مبينا« :فلغة ما بعد الحداثة لغة إشارية،
وليست لغة إيحائية ،وال تستخدم استعارة؛ ألنھا تتضمن دالالت قديمة ،وتواطؤ بين
الكاتب وقارئة ،وكأن ھناك غطاء جاھزا مفھوما أو مقبوال بين الطرفين .وال يثقلھا
إرث سابق مثل الكتابة البيضاء» في رواية الغريب ألليركامو ،أو «درجة الصفر
للكتابة» لروالن بارت ،تلك الكتابة المحايدة التي تخلو من االلتزام بمسلمات سابقة
عن المعنى والنظام.
وإذا كانت الحداثية ترفض الماضي لحساب المستقبل ،فإن ما بعد الحداثية تتحول
في الزمان ،فيتعاصر الماضي مع الحاضر الذي يجذبه ،وھو ما تجلو لنا غماره ما
بعد الحداثة ،وھى التي حملت – أول مرة – تلك التصنيع ،فيتجاوز الكالسيكي مع
الحديث .فالزمن عندھا بمثابة واجھة محل تصطف فيھا آثار الماضي الفنية مع
غيرھا من األعمال الحديثة ،وھو ما يسميه «جنكس» بالتشفير المزدوج ،أو ثنائية
المعايير ،فيمضي التسكع في الزمن أو الھجرة في الزمن بحسب تعبير «مرجريت
ميد» دون تحقيب أو تصنيف وفقا لمعيار مسبق ،ولذلك يكثر في األدب والفن ما
بعد الحداثي ما يسمى «بالياستيسن» أو التلفيق ،أو المقابسة أو المزج أو الخلط.
ويسقط األدب ما بعد الحداثي كل األطر المرجعية التي توحد المنظور أو المرصد.
ويبدأ من نقطة الصفر المعرفية كتجريب مستمر مقياسه وأدواته الحواس،
وموضوعه الظاھر الخارجي المتعدد والنسبي ،وغير المنطقي أو الحتمي .فليس ثمة
يقين أو إجابات مسبقة ،بل تخبط ،واكتشاف ،وإثارة للدھشة .ويظل الصدام قائما
بين األوجه المختلفة للحقيقة المزعومة ،كما تتجاوز الحقائق المتعددة ويختفي
التطور ليبقى التغير فحسب ،ويفتقد السرد الدرامي التي تتالقى فيه الخطوط
المتصارعة؛ ليظل التجاوز و التوازي قائما من خالل الوصف الخارجي الحسي
الذي قد يولد الغموض ،ذلك الناتج الطبيعي للتعدد و النسبية في ذلك الخليط
الملحمي .و الرواة موضوعيون محايدون متكافئون في رؤاھم النسبية .وال يتخذ
الحوار مسارا دراميا متناميا؛ بل يبقى متقاطعا متداخال متكررا؛ ليسجل العجز عن
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التواصل اإلنساني من خالل التراكم في التفاصيل المادية المعتمدة على الحواس
المتفرقة المشعثة.
وينبئ ذلك كله على أن ما بعد الحداثة ليست دعوة أو التزاما بما ينبغي أن يصنع
كما فعلت الحداثية؛ بل استسالم لما كشفت عنه الحقبة الراھنة من إخفاق الحكايات
أو السرديات الكبرى كما يقول «فرانسوا ليوتارد» ,تلك الحكايات أو المذاھب ،أو
األنساق ،أو النظريات التي تصدت لتفسير الواقع االجتماعي أو تغييره أو التنبؤ به.
فالجسد أو موضوعية األشياء ھي اليقين الوحيد الباقي بعد غياب البعد الرمزي .ذلك
ألن الجسد أو األشياء ھي التي ترتدي قفازات الرموز العارضة و العابرة ،وبالتالي
يمكن أن يخلعھا ليبقى نفسه دون إضافات من أوھام أو دالالت .ومن ثم ال يستھدف
فن ما بعد الحداثة الخلود.
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اﻟﻔﻧون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻔﻧون اﻟﻐرﺑﻳﺔ

ﻫﺎﻧز ﻏﺎوﺑﻪ



اﻟﻣﻘدﻣﺔ :اﻟﻔن – اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ

اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔُ ﻓﻲ اﻹﺑداع ﻣن
ﻓﻲ ﻛﻝ اﻟﻌﺻور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ وﻓﻲ ُﻛ ﱢﻝ أﺻﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎﻧت اﻟرﻏﺑﺔُ
َ
ٍ
أﻋﻣﺎﻝ ﻓﻧﻳﺔ .وﺗﺗراوح ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﺎﺑﻳن اﻟﺗﻣﺎﺋم اﻟﺻﻐﻳرة ،واﻷﺷﻳﺎء اﻟﻣﻌدة
وراء إﻧﺟﺎز

ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻳوﻣﻲ ،واﻟﺟواﻫر ،واﻟزﺟﺎج ،واﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻟﺧزﻓﻳﺔ اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ،واﻟﻧﺣﺎﺳﻳﺎت،
واﻟﺣﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺷب؛ إﺿﺎﻓﺔً ﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻧﺟﺎرﻳن واﻟ ِﺣ َرﻓﻳﻳن اﻵﺧرﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺿﺧﻣﺔ
ٍ
ﻣﻧﺣوﺗﺎت وﺗﻣﺎﺛﻳﻝ.
واﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ،ﺳواء أﻛﺎﻧت رﺳوﻣﺎً ﺗﺟرﻳدﻳﺔً وﺗﺻﺎوﻳر أم ﻛﺎﻧت
ﻟﻠﻔن ﻟدى اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،وﻻ ﻧظرﻳﺎت ﻣن ﺣوﻟﻪ ﺗُﺷﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ
وﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك ﺗﻌر ٌ
ﻳﻔﺎت ّ
اﻟﻐرب .وﻗد دﻓﻊ ذﻟك ﺑﻌض اﻟدارﺳﻳن ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻓﻧون ﺗُﺷﺑﻪ

ٍ
ﻣﻔﻬوم ٍ
ﻟﻠﻔن ﻳﻘﺻرﻩ أﺻﺣﺎب
اﻟﻔﻧون اﻟﻐرﺑﻳﺔ .وﻫذﻩ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺿﻳﱢﻘﺔ اﻷُﻓُق ،ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ
ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﻳر أو ﺻﻧﻊ اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟﺣﻳوان واﻷﺷﻳﺎء أو اﻟﺣﻘوﻝ

إن اﻟﻔن ﻻ
واﻟرواﺑﻲ واﻟﻐﺎﺑﺎت ،ﻛﻣﺎ ﺟرى
اﻟﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻐرب .وﻫﻧﺎك اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋﻝّ :
ُ
أن اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺑد أن ﻳﻌﻛس ﻋواطف وﻣﺷﺎﻋر .وﻓﻲ ﻛﻝ ذﻟك ﺷﻳﺊ ﻣن اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ .ﺑﻳد ّ
ٍ
ﻋﻠﻳﻬﺎﺑﺷﻛﻝ ﺳطﺣﻲ .ﻓﻠﻠﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗواﻋدﻩ
ﻻ ﻳﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗُﻪُ ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻟﻐرﺑﻳﺔ أو ﻗﻳﺎﺳﻪ

وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ،وﻫو ﻳﺷﻣﻝ ﻛﻝ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺻوﻳر .وﻗد ظﻬر ﻓﻲ ﺗﻠك
أن ﻓﻧﺎﻧﻲ
اﻷﺻﻘﺎع اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر إﻳران وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ وﺗرﻛﻳﺎ واﻟﻬﻧد .وﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ّ
اﻹﺳﻼم ﻫؤﻻء ﻛﺎﻧوا أﻗ ّﻝ ﺣﻣﺎﺳﺎً ﻟدﻳﻧﻬم ﻣن أﻫﻝ اﻷﻗطﺎر اﻷُﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ.

وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧواﺣﻲ ﻧﺟد ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻔﻧون وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ؛ ﻓﻼ ﻓَ ْرق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺑﻳن
اﻟﻐرب واﻟﺷرق ،وﻫذا ﻳدﺣص اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺗﺻوﻳ اًر ﻓﻧﻳﺎً ،وﻻ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷرق
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﻣﺣرم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻳﻘف ﻋﻠﻰ ٍ
أﻗدام ﻗﺻﻳ ٍرة وﻣزﻋزﻋﺔ.
ﻓﺈن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ّ
وﻟذا ّ
أن اﻟﺗﺻوﻳر ﱠ ٌ
وﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻘرآن واﻟﺣدﻳث ﻣﺎ ﻳﻔﻳد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ ﺑﺣرﻣﺔ اﻟﺗﺻوﻳر .وﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ ):5
 بروفيسور من ألمانيا ،جامعة تيوبنغن .
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ﻳم ﻟﻌﺑﺎدة اﻷﺻﻧﺎم واﻷوﺛﺎن وﻟﻳس ﻟﻠﺗﺻوﻳر .واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﻳﻣﻛن
 (74 :6 ،92ﻫﻧﺎك ﺗﺣر ٌ
ﻗوﻟُﻪُ ﻋن ﻣرﺳوم ﻳزﻳد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎم 721م ،واﻟذي أﻣر ﻓﻳﻪ ﺑﺗدﻣﻳر ﻛﻝ اﻟﺗﺻﺎوﻳر اﻟدﻳﻧﻳﺔ.

ٕواذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻗد ﺻدر ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﺿد رﺳوم وﺗﺻﺎوﻳر اﻟﻘدﻳﺳﻳﻳن ﻓﻲ
ﺗﺻور ﻳزﻳد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺣد ذاﺗﻪ .وﻻ ﻳﻣﻛن
ﱡ
اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،وﻟﻳس ﺿد اﻟﺗﺻوﻳر ّ

اﻟﺻور ﻗد
ﺻ َور؛ ﻓﻔﻲ زﻣﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻷُﻣوي ﻣن
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ راﺋداً ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﺗﺣطﻳم اﻟ ُ
َ
ﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ واﻟدﻩ اﻟوﻟﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ) اﻟوﻟﻳد اﻷوﻝ( ،واﻟذي ﻳﻣﺗﻠﺊ
ﺟﺎﻣﻌﻪُ اﻟﻛﺑﻳر
ُ
أن ﺗزﻳﻳﻧﺎت
اﻟﺻ َور اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوزاﻳﻳك .وﻣن اﻟﻼﻓت ّ
ﺑدﻣﺷق ﺑﺎﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت و ُ
اﻟﻣوزاﻳﻳك ﻻ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎوﻳر ﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﺑﺷر واﻟطﻳور أو اﻷﺳﻣﺎك .وﻧﺷﻬد
ردن  .ﻓﻬﻧﺎك
ﻋﻣﺎن ﺑﺎﻷ ّ
ﻋﻛس ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺻر اﻟوﻟﻳد اﻷوﻝ اﻟﻣﻌروف ﺑﻘُﺻﻳر ﻋﻣرة ﺑﺷرق ّ
ﻓﺈن ﻣﺑدأً واﺿﺣﺎً ﺑﺷﺄن
ﺳﻣﺢ اﻟوﻟﻳد ﺑﻛﻝ أﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﺻوﻳر ﻟﻠﺣﻳوان واﻹﻧﺳﺎن .وﻫﻛذا ّ

ﺗﻛو َن أﻳﺎم اﻟوﻟﻳد اﻷوﻝ )715-705م( :ﻓﺎﻟﺟﺎﺋز ﻫو اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ
اﻟﺗﺻوﻳر ﻟﻸﺣﻳﺎء ﻛﺎن ﻗد ﱠ
واﻟﺗﺻوﻳر اﻟﺣ ﱡﻲ أو ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ ،وﻟﻳس ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑد
ﱞ
اﺿﺢ ﺑﻳن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷُﺧرى اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻣﻧذ أﻳﺎم
اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ُوﺿﻊ ﺧط و ٌ
اﻟوﻟﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك.
إن اﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﻳر اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ ﻫو ﻣﻳ ٌﻝ ﺳﺎﻣ ﱞﻲ ﻋﺎم ،وﻗد
وﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎﻝّ :
أن ﻫذا اﻷﻣر ﻳﻣﻛن
أﻧﻛر
ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ّ
أن اﻟﺣﺟﺔ ُﺣﺟﺔٌ إﺛﻧﻳﺔّ .
ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ّ
ُ
اﻻﺳﺗدﻻ ُﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1ﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﺷ ﱞ
ك ﻓﻲ وﺟود ﺗﺣﻔظ ﻳﻬودي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﻳر واﻟرﺳم واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ؛
ٍ
ﻧﺻوص ﺗؤ ّﻛد ذﻟك .وﻗﺻﺔ ﻳﻌﻘوب ﻣﻊ اﻟﺣﺟر ﺗﻘﺻد
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم ﻋدة
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إﻟﻰ اﻟﻧﻬﻲ ﻋن ذﻟك.

ٍ
ﻟوﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺧور أو
ﻓﻲ اﻟﺑﺗراء -ﻋﺎﺻﻣﺔ دوﻟﺔ اﻷﻧﺑﺎط اﻟﻌرﺑﻳﺔ -ﻋدة

ﺻب ﺗﺗﻣﻳز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﺗﺟرﻳدي ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻵﻟﻬﺔ .وﻫﻲ ﺗُﺷﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺷواﻫد و ُ
اﻟﻧ ُ
ﺗﻌﺑر ﻋن اﻷُﻟوﻫﻳﺔ ﺑطر ٍ
ﻳﻘﺔ ﻏﻳر ﺗﺻوﻳرﻳﺔ أو ﺗﺷﺑﻳﻬﻳﺔ .وأﺷﻬر
ﺣﺟر ﻳﻌﻘوب .وﻫﻛذا ﻓﻬﻲ ّ
ﺻَﺑﻳن أﻣﺎم اﻟﺿرﻳﺢ اﻟﻣرﻣري ﺑﺎﻟﺑﺗراء.
اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻠوﺣﺗﺎن ﻋﻠﻰ ُ
اﻟﻧ ُ
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ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺻﺧرﻳﺔ ﺑﺷﻣﺎﻝ
ﻓﻲ اﻷﺟزاء اﻟﺷرﻗﻳﺔ ﻣن ﺳورﻳﺔ-

ﺷرق اﻟﺑﻼد -ﻧﺟد أﺷﻛﺎﻻً ﻫﻧدﺳﻳﺔً ﺗﺟرﻳدﻳﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﺎﺋس وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻳوت اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻣن

أن ﺗﻠك اﻟﻧواﺣﻲ ﺑﺟﻧوب ﺷرق ﺣﻠب -ﻣﺛﻝ َزَﺑد -ﻛﺎﻧت
ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم .واﻟﻣﻌروف ّ
ﺗﻘطﻧﻬﺎ ﻗﺑﺎﺋﻝ ﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗدﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧﻘوش اﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻷُوﻟﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺻﺧور.

اﻷردن ،ﺟرى اﻛﺗﺷﺎف أرﺿﻳﺎت وﺳﻘوف ﻛﻧﺎﺋس ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻝ
 -4وﻓﻲ
ّ
ﻳﻳﻧﺎت ﺗﺟرﻳدﻳﺔٌ ﻣﻧﻘوﺷﺔٌ ﻓﻲ اﻟﻣوزاﻳﻳك .وﺑذﻟك ﻓﻳﻣﻛن اﻟرْﺑطُ ﺑﻳن ﻫذﻩ
اﻹﺳﻼم ،ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗز ٌ

اﻟﺗﺟرﻳدﻳﺎت واﻟﺗوﺣﻳد ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻟﻌرب ﻣن اﻟﻳﻌﺎﻗﺑﺔ ،واﻟذﻳن ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻳﺗﺳﺎﻣﺣون ﻓﻲ

اﻟﺻ َور واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﻓﻲ ﻛﻧﺎﺋﺳﻬم.
ﻣﺳﺄﻟﺔ ُ
وﺑﻌد ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﻣوﺟز ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻔﻧون واﻟﻔروق ﺑﻳن اﻹدراك اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ

ﱡ
اﻟﻐرض ﻣن وراﺋﻪ ﺗﺷﻛﻳﻝ
اع،
ﻳﻣﻛن ﺗﻘدﻳم ﺗﻌرﻳف ﱠأوﻟﻲ ﻟﻪ؛
ﻓﺎﻟﻔن ﻫو ﻧﺷﺎطٌ إﻧﺳﺎﻧ ﱡﻲ و ٍ
ُ
ﻓﺧﺎرﻳﺔ ،أو اﻟﺗﺻﺎوﻳر
اﻟﻣﺣﻳط ﺑطراﺋق ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻣﺛﻝ اﻟﺧطوط اﻟﻣﺗﻣوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧق ّ
واﻟﻧﻘوش ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ،أو اﻟﺗﻳﺟﺎن ،واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﻳﺔ .ﻟﻘد ﺑدأ
ﱡ
اﻟﻔن ﻣﻊ ﺑداﻳﺔ اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷزﻣﻧﺔ ﺣﺎوﻝ اﻟﻧﺎس ﺗﺻوﻳر أﺷﻛﺎﻝ
ﻣﺳﺗﺟد وﻣﻘﺑوﻝ ﻟﻠﻣﺣﻳط اﻟذي ﻳﻌﻳﺷون ﻓﻳﻪ أو أﺟزاء ﻣﻧﻪ.
ﻟﻠزﻳﻧﺔٕ ،واﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ
ّ
ً
اﻟﻣﺗﺄﺧرة،
ﺑدءا ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﻳرات ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
ّ
وﻳﻣﻠك ّ
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﻳﺧﺎً ﺧﺎﺻﺎًً ،

ووﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ واﻟراﺋﻌﺔ واﻷﺻﻳﻠﺔ ﻟﻠﻣدن واﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻌﻣﺎﺋر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻟﻘد

ظﻬرت دو ٌﻝ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﺳﻼم ﻣﺛﻝ اﻟدوﻟﺗﻳن اﻷﻣوﻳﺔ واﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ .وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ

ﺗوﺣﻳد ﻣﺟﺎﻻت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣدن واﻟﺣواﺿر واﻷرﻳﺎف ،ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺣﻳط اﻷطﻠﺳﻲ ووادي

ﺟﻳﺣون .ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ ظﻬور أﻧﻣﺎط ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺧطﻳط ٕواﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ.
ﻟﻛن ﻻ
وﻋﻧدﻣﺎ ﺣدث اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ،ظﻬرت أﻳﺿﺎً أﻧﻣﺎطٌ ﻓرﻋﻳﺔٌ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛ ّﻝ ﻣﻧطﻘﺔْ .

ﻳﻣﻛن اﻟذﻫﺎب طﺑﻌﺎً إﻟﻰ وﺟود أﻧﻣﺎط ﻓﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻳﻣﻛن

اﻟﺣدﻳث ﻋن أﻧﻣﺎط «وطﻧﻳﺔ» ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻬﺟري /اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ٕواﻳران واﻟﻬﻧد .ﻟﻛن دون أن ﻳﻌﻧﻲ ذﻟك اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔن
3

اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟذي ﻳﻣﻳﻝ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﺷﻛﺎﻝ ﻫﻧدﺳﻳﺔ ورﺳوم ﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺧط اﻟﻌرﺑﻲ

ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ؛ ﻟﻳﻌطﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻗدﺳﻳﺔً وﺟﻣﺎﻻً وﻣﺷروﻋﻳﺔ.
ِ
ﻓﺈن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫو ﺟزٌء ﻣن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻧون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻣﺎ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ؛ ّ
وﺗﺄﺛر
وﺗﺄﺛﻳر ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن وﻣﺟﺎورﻳﻬم ﻣن
ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓﺗرةٌ أو ﺣﻘﺑﺔٌ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻳﻬﺎ
ٌ
اﻧﻔﺗﺎح ٌ
ٌ

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن أو رﻋﺎﻳﺎﻫم ﻣن أﻫﻝ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻗد أﻓﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻷوﻟﻳﺔ وﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺎت ،وأدﺧﻠوﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺗﻬم اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ .وﻳﻧﺎﻗش ﻋﻠﻣﺎء

ﺗﻌﺗﻧق
ﻋدﻳدون ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ «اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،وأﻧﻪ ﻟﻳس ﻗﺻ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ
ُ
اﻹﺳﻼم .ﻓﻘد ﺗﺄﺛّر ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻷوروﺑﻳون واﻵﺳﻳوﻳون )اﻟﻬﻧود( ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ

أن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر واﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟﻔﻧون
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ّ
اﻷوروﺑﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻧﻘود اﻟﺑروﻧزﻳﺔ ذات اﻟﺗﺻﺎوﻳر «ﻏﻳر اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ» ﻟدى اﻷُرﺗﻘﻳﻳن ﺑﺎﻟﺟزﻳرة
اﻟﻔراﺗﻳﺔ ﺗﺷﻲ ﺑﺗﺄﺛر ٍ
ات ﻣن اﻟﻔﻧون اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .واﻟﻣﻘرﻧﺻﺎت ﻓﻲ ﻛﻧﺎﺋس ﺑﺎﻟرﻣو ذات أُﺻوﻝ

ﺑﺗﻛﻠﻳف ﻣن ٍ
ٍ
ﻣﻠك ﻣﺳﻳﺣﻲ .وﻣﻊ
إﺳﻼﻣﻳﺔ ،رﻏم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﺎﺋس زﻳﻧﻬﺎ ِﺣ َرﻓﻳون ﻣﺳﻠﻣون
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻬﺟري اﻷوﻝ /اﻟﺳﺎﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ﻣﻊ
ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ
ّ
ﺳﻧﺣدد ّ
ظﻬور اﻹﺳﻼم ودوﻟﺗﻪ ،وﺣﺗﻰ ظﻬور اﻟدوﻝ اﻟوطﻧﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر

واﻟﻌﺷرﻳن.
اﻟﺟذور:

ﺳﺑﺎب ﺗدﻋوﻧﺎ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺿﺎرة
 -1اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ :ﻫﻧﺎك أ ٌ
أن اﻟﻬﻳﻠﻠﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣﺑ ّﻛرة -ﻣﻧذ اﻹﺳﻛﻧدر اﻷﻛﺑر ٕواﻟﻰ
اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺧرﻳﻔﺎً ﻟﻠﻬﻳﻠﻠﻳﻧﻳﺔ .ﺑﻳد ّ

اﻹﻣﺑراطورﻳﺗﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ واﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي -ﻛﺎﻧت أﻳﺿﺎً ورﻳﺛﺔً
ﻟﺣﺿﺎر ٍ
ات أﻗدم ﻓﻲ اﻟﺷرق .وﻫذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋﻠﻳﻧﺎ -ﻟوﺿﻊ اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎﺗﻪ

ٍ
ﺑﻣوﺟز ﻋن اﻟﻔﻧون ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ .واﻟﻣﻌﻧ ﱡﻲ
اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ -أن ُﻧﻘ ﱢدم
ﺑذﻟك :اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻣﺻرﻳﺔ ،وﺣﺿﺎرات ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن ،واﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳﺔ،
واﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ ،واﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻬﻳﻠﻠﻳﻧﻳﺔ ،واﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔٕ ،واﻳران اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،وآﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى
اﻟﻘدﻳﻣﺔ؛ وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻣﻊ ﺑﻳزﻧطﺔ ٕواﻳران ﻗﺑﻝ اﻹﺳﻼم.
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وﺣدﺛت اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﺣﻳﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﻧﻳوﻟﻳﺗﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻷﻟف
اﻟﻣ ُدن واﻟﻣﺳﺗﻘرات ،أو اﻟدوﻝ
اﻟﺧﺎﻣس ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد .وﻫو اﻟزﻣﺎن اﻟذي ﺑدأ ﻓﻳﻪ ظﻬور ُ
واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﺋﻳﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدوﻝ .وﻳﻘﺗرن ﺑذﻟك ظﻬور اﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺗرﺗب

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﻳم واﻟﺗدوﻳن ﻣن ظﻬور اﻟﺣواﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘرات واﻷرﻳﺎف اﻟﻣﺣﻳطﺔ ﺑﻬﺎ .ﻓﺎﻟرﻳف
ﻻ ﻳﻧﺷﺄ دون اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،واﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺗﻛوﻧﻬﺎ إﻟﻰ ر ٍ
ﻳف ﻣزدﻫر .وﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
اﻟﺳوﺳﻳوﻟوﺟﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣ ُدن ﻫﻲ ﻣوطن ِ
ﻣوطن اﻟزراﻋﺔ.
اﻟﺣ َرف ،ﺑﻳﻧﻣﺎ اﻟرﻳف
ُ
ُ
ّ ُ
وﺗﻘﺗرن ِ
ﺑﺎﻟﺣ َرف اﻟﺧدﻣﺎت ) اﻟﺗﺟﺎرة ،واﻹدارة ،واﻟﻣﻌﺎﺑد اﻟدﻳﻧﻳﺔ ،واﻟﺗﺳﻠﻳﺔ..إﻟﺦ( .وﺗﺧدم

اﻟزراﻋﺔُ ﻓﻲ اﻟرﻳف اﻟﻣﺣﻳط اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘوت واﻟﻠﺣوم واﻟﻣو ّاد اﻟﺧﺎم .أﻣﺎ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺗﺧدم اﻟرﻳف
ﺑﺎﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺗﺟﻬﺎ ِ
اﻟﺣ َرﻓﻳون وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﻳن ﻳﺷﺗرون ﻣﺎ ُﻳﻧﺗﺟﻪ اﻟﻔﻼّﺣون

ﻳف ﻓﺎﻋ ٌﻝ ﻫﻲ
وﻳزودوﻧﻬم ﺑﺎﻷدوات اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺑﺎﻟﻣﻼﺑس .واﻟﻣدﻳﻧﺔُ اﻟﺗﻲ ﻟدﻳﻬﺎ ر ٌ
اﻟﻣدﻳﻧﺔ /اﻟدوﻟﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺑﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧت اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن .وﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣﺷﻬورة
ﻫﻧﺎك أوروك ِ
وﻛش وأور وﻻﻏش )ﺣواﻟﻲ  3600ق.م( .وﻣﺎ اﻗﺗﺻرت اﻻﺗﺻﺎﻻت

ﻼت ﺑﻳن اﻟﻣدن ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﺣﻳث ﺗﻛوﻧت
واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻣﻊ رﻳﻔﻬﺎ؛ ﺑﻝ ظﻬرت ﺗﻔﺎﻋ ٌ
أﻗﺎﻟﻳم ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻓﺔ واﻟزراﻋﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧظﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻣﺛﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ/اﻟدوﻟﺔ أﻛﺎد
)2300ق.م( ،واﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﺎﺑﻠﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ )1750ق.م(.

ﻻت
ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺎو ٌ
وﻣﻊ ظﻬور اﻟدوﻝ اﻷوﻟﻰ ظﻬرت اﻟﻔﻧون؛ ّ
ﻟﻛن ﻣﻊ
ﻓﻧﻳﺔٌ ﺑداﺋﻳﺔٌ ﻣن ﻗﺑﻝ .ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن َزﱠﻳ َن ﻣﻼﺑﺳﻪ وزّﻳن اﻟﻣﻌﺎﺑد واﻟﻘﺑور واﻵﻟﻬﺔْ .
اﻟﻣدﻳﻧﺔ /اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣوﻝ ذﻟك ُﻛﻠﱡﻪ إﻟﻰ ِﺣر ٍ
وﺑﻧﺎة
ف ﻣﺛﻝ اﻟﺣ ﱠدادﻳن واﻟﻧﺟﺎرﻳن
ّ
وﺻﻧﺎع اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝُ ،
َ
ات
آﺛﺎر وأدو ٌ
اﻟﻣ ُدن .وﻓﻲ ﺳﺎﺋر أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻳوم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺎﺣف ٌ
اﻟﻣﻌﺎﺑد واﻷﺳوار وأﺑواب ُ

أن ﻫﻧﺎك ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣن ﻓﻧون ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور .ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﻌ ارق وﻓﻲ ﺳورﻳﺔ.
ِ
أن اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ظﻬرت اﻟﻔﻧون ﻓﻲ ﻣﺻر اﻟﻘدﻳﻣﺔ .ﺑﻳد ّ
ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻌراق وﻣﺎ ﺣوﻟﻪ وﺑﻳن ﻣﺻر أﻧﺗﺟت ﻧظﺎﻣﺎً ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً وﻓﻧوﻧﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﻓﺑﻼد
ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن ﺷﺎﺳﻌﺔ اﻻﺗّﺳﺎع؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺿﻳق وادي اﻟﻧﻳﻝ .وﻗد ﻋﺎش ﻫذان اﻟﻣﺟﺎﻻن
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اﻟﺣﺿﺎرﻳﺎن أﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺻداﻗﺔ ،وأﺣﻳﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺣروب .وﻛﺎﻧت اﻟﺣروب ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟري ﻓﻲ

ﺑﻼد اﻟﺷﺎم )ﺳورﻳﺔ وﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﻳن( .وﻛﻣﺎ ﻫواﻟﺣﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن ،ظﻬرت

اﻟﻣ ُدن ﻣﺛﻝ ﺻور وﺻﻳدا وﺑﻳروت وﺟﺑﻳﻝ وأُوﻏﺎرﻳت .واﻟﻣدن
ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻝ ﺑﻼد اﻟﺷﺎم دوﻝ ُ
اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ واﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳﺔ ﻫذﻩ ) ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻳن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷوﻝ ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد( ،ﺗﻛوﻧت ﻓﻳﻬﺎ ﺣﺿﺎرةٌ
ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻣﺟﺎﻟﻳن اﻟﻛﺑﻳرﻳن اﻟﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟذﻛر.
 -2اﻟﻔن اﻹﻏرﻳﻘﻲ واﻟﻔن اﻟروﻣﺎﻧﻲ  :ﺷ ّﻛﻠت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ -اﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳﺔ داﻓﻌﺎً

ﺗطورﻳﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ .وﻗد وﺻﻠت اﻟﺗﺄﺛﻳرات إﻟﻰ اﻟﺟزر اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ

ﻷن اﻟﻔن
ٕواﻟﻰ آﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﻋﺑر ﻗﺑرص ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻟﻔﺑﺎء اﻟﻔﻳﻧﻳﻘﻳﺔ .و ّ
ﻓﺈن ذﻟك اﻟﺧﻠﻳط ﻛﻠﱠﻪ ظﻬر ﻓﻲ
اﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺗﺄﺛ اًر ﺑﻔﻧون ﺑﻼد ﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻧﻬرﻳن وﻣﺻر؛ ّ
ٍ
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ واﻟﻣﻧﺣوﺗﺎت
اﻟﻔن اﻹﻏرﻳﻘﻲ اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد؛
واﻟرﺳوم واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ .وﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑﺟﻧوب إﻳطﺎﻟﻳﺎ ظﻬر اﻟﺗﺄﺛﻳر
اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﻣﻣزوﺟﺎً ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺑﺗﺄﺛﻳرات اﻟﻔن اﻹﺗروﺳﻛﻲ.

 -3ﻓﻧون إﻳران اﻟﻘدﻳﻣﺔ واﻟﻬﻳﻠﻠﻳﻧﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ :ﻛﺎن اﻟﻔرس اﻟﻘُدﻣﺎء ورﺛﺔ
اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺑﺎﺑﻠﻳﺔ واﻟﻣﺻرﻳﺔ واﻟﻛﻧﻌﺎﻧﻳﺔ واﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ .وﻓﻲ إﻣﺑراطورﻳﺗﻬم اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن

ﻧﻬر ﺟﻳﺣون ٕواﻟﻰ اﻟﺻﺣراء اﻟﻠﻳﺑﻳﺔ ،ظﻬرت اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻛﻝ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﺧﻳر
أن اﻟﻔن اﻷﺧﻣﻳﻧﻲ ﻣﺎ
ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻔن اﻷﺧﻣﻳﻧﻲ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﻗﺻور ﺑرﺳﻳﺑوﻟﻳس وﺑﺳﺎرد ﻏﺎدﻩ .ﺑﻳد ّ
ظﻬر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺻور؛ ﺑﻝ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﺗﻣظﻬرات ﻓﻲ ﺑﻠدان اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط .ﺛم ﻗﺎم

اﻹﺳﻛﻧدر ﺑﻔﺗﺢ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻷﺧﻣﻳﻧﻳﺔ ) 323-334ق.م( ،وﻛﺎن ذﻟك إﻳذاﻧﺎً ﺑﺗﻐﻳﻳر ﻛﺑﻳر

ﻓﻲ اﻟﻔﻧون ﺑﺂﺳﻳﺎ .واﻟﻣﺳﺗﻌﻣرون اﻹﻏرﻳﻘﻳون اﻟذﻳن اﺳﺗﻘروا ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺟﻠﺑوا ﻣﻌﻬم اﻟﺧﺑرة

واﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻔن اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺛروا ﺑﺎﻟﻣﺣﻳط واﻟﺑﻳﺋﺎت اﻟﻣوﺟودة .واﻣﺗدت اﻟﺗﺄﺛﻳرات إﻟﻰ

اﻟﻔن وأﺳﺎﻟﻳﺑﻪ ﻓﻲ آﺳﻳﺎ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن ،وأﻋﺎد اﻟﻔن اﻹﻏرﻳﻘﻲ ﺗﻛﻳﻳف ّ
أن ﺗﻠك اﻟﻔﻧون اﻟﻣزﻳﺟﺔ ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﻔن اﻟﺑوذي .ﻓﻲ ﺣﻳن
اﻟوﺳطﻰ وﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻧدﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ّ
أﻓﺎد اﻟﻔن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻣن اﻻﻧدﻓﺎﻋﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺑوذﻳﺔ ،وﻛذﻟك اﻹﻏرﻳق .وﻛﺎن اﻟﺳﻠوﻗﻳون ﻗد

ﺣﻛﻣوا ﻷﻛﺛر ﻣن ﻗرن ﺑﻌد وﻓﺎة اﻹﺳﻛﻧدر .ﺛم ﻫزﻣﻬم اﻟﺑﺎرﺛﻳون اﻟذﻳن ﺣﻛﻣوا إﻳران ﻣن
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اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد ٕواﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌدﻩ .وﺑﻌد اﺣﺗﻼﻝ اﻟروﻣﺎن ﻟﺷواطﺊ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﺎﻧت اﻟﺣرب داﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷوب ﺑﻳﻧﻬم وﺑﻳن اﻟﺑﺎرﺗﻳﻳن .وﻛﺎﻧت

ﺣﺿﺎرت ﻓﻧﻳﺔ ﻣزدﻫرة اﺧﺗﻠط
ا
اﻟﺣدود ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرات ،وﻓﻲ ﺷرﻗﻪ وﻏرﺑﻪ ﻧﺷﺄت
ﻓﻳﻬﺎ اﻹﻳراﻧﻲ ﺑﺎﻹﻏرﻳﻘﻲ.

 -4اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة :ﺗﻌﺑﻳر اﻟـ  ،Late Antiquityأي اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ

ﺧﻼف ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻳﺷﻣﻝ اﻟﻌﺻور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .وﻫﻧﺎك
ٌ
ﻧﻔرق ﺑﻳن اﻟﻌﺻور اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻧﻘﺳﺎم اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ
ﺑداﻳﺎت اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺎﺗﻬﺎ .وﻧﺣن ّ

اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ إﻟﻰ ﺷرﻗﻳﺔ وﻏرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻹﻣﺑراطور دﻳوﻛﻠﻳﺗﺎن ) (311 -244ﻓﻲ اﻟﻌﺎم

285م .وﻗد أدى ذﻟك ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ظﻬور اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب،

اﻵﺧ ُر ﻫو اﻧﺗﺻﺎر أردﺷﻳر اﻷوﻝ )-228
واﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق .واﻟ َﻣ ْﻌﻠَ ُم َ
241م( ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣﻠوك اﻟﺑﺎرﺗﻳﻳن أرطﺑﺎﻧوس اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺎم 226م .أﻣﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ
ﻓﻣﻊ ظﻬور اﻹﺳﻼم ،وﻓﺗﺢ أﺟزاء واﺳﻌﺔ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳنٕ ،واﺳﻘﺎط اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ
اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن .وﻫﻛذا ﱠ
ﻓﺈن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻳﻣﻛن ﺗﺣدﻳدﻫﺎ

ﺑﻣﺎ ﺑﻳن 250م و700م .وﺗﺗﻣﻳز ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﻧزاع ﺑﻳن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ،أي ﺑﻳن
روﻣﺎ/ﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ،واﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﻳن ﻣن ٍ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳز اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑظﻬور ﺳﻳﺎﺳﺎت

دﻳﻧﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻟدى اﻹﻣﺑراطورﻳﺗﻳن .ﻓﻘﺳطﻧطﻳن اﻟﻛﺑﻳر اﻋﺗﻧق اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺣﻳث ﺻﺎرت دﻳﻧﺎً

أن أردﺷﻳر وﺧﻠﻔﺎءﻩ اﻋﺗﻧﻘوا اﻟزرادﺷﺗﻳﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت دﻳﺎﻧﺔً ﻣن ﻋدة دﻳﺎﻧﺎت أﻳﺎم
ﻟﻠدوﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ّ
اﻟﺑﺎرﺗﻳﻳن.
ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ،ﺣﺻﻝ اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻳن روﻣﺎ اﻟﻐرﺑﻳﺔ واﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ .وﻫﻛذا

ﺗﺑﻠورت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق وﻋﻠﻰ ﺣدودﻩ إﻣﺑراطورﻳﺗﺎن :ﺑﻳزﻧطﻳﺔ/أرﺛوذﻛﺳﻳﺔ ،وﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ/زرادﺷﺗﻳﺔ.
ٍ
ﺳﻼم وﺣرب ،وﺟرى ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺗﺄﺛﻳر واﻟﺗﺄﺛر اﻟدﻳﻧﻲ واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
وﺳﺎدت ﺑﻳن اﻟدوﻟﺗﻳن ﻓﺗرات
واﻟﻔﻧﻲ واﻹداري .ﻓﻘد ﻓرض اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳون اﻟزرادﺷﺗﻳﺔ دﻳﻧﺎً ﻟﻠدوﻟﺔ ﻗﺑﻝ أن ﻳﻔرض اﻟﺑﻳرﻧطﻳون

اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ،ﺛم اﺳﺗﺧدم ﺛﻳودوﺳﻳوس اﻟﻘوة ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟوﺛﻧﻳﺎت ،ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻝ ﻛﺎرﺗﻳر ﻣﻊ
اﻟدﻳﺎﻧﺎت ﻏﻳر اﻟزرادﺷﺗﻳﺔ ﻓﻲ إﻳران.
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واﺳﺗﻣر اﻟﻌﻬد اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﺻوﻳر وﺗﻣﺛﻳﻝ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت واﻟﺣﻳواﻧﺎت ﻟدى

ﻟﻛن ﻓﻲ
أن ذﻟك ﻛﺎن ﺑﺗﺄﺛﻳر ﺷرﻗﻲْ .
اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن إﻟﻰ أن اﻋﺗُﺑر ذﻟك ﻓﻧﺎً ﻣﺳﻳﺣﻳﺎً .وﻻ ﺷك ّ
اﻟﺻ َور واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺟﺎﻣدة وﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
اﻟﻘرن ااﻟراﺑﻊ ﺑدأَ ﺷﻳﺊ ﺟدﻳد؛ إذ ﺻﺎرت ُ

ﺗﺗﺧذ اﻟوﺟوﻩ أﺑﻌﺎداً وﺗﻌﺎﺑﻳر ﻏﻳر طﺑﻳﻌﻳﺔ .ﻓﻬﻧﺎك إذن ﺧﺻﻳﺻﺗﺎن ﻣﺷرﻗﻳﺗﺎن :اﻟﻣواﺟﻬﺔ
ٍ
ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺗﺄﺛﻳ اًر ﻣﻌﺎﻛﺳﺎً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ .ﻓﺎﻟﺣروب
واﻟروﺣﺎﻧﻳﺔ .وﻣن
اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻳن اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﻳن واﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن اﺳﺗﺗﺑﻌت ﺗﻬﺟﻳ اًر أو ﻧﻘﻼً ﻟ ُﻛﺗﻝ ﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ﻛﺑﻳرة .ﻓﻘد ﻗﺎم
ِ
اﻟﻣﻬَرة إﻟﻰ إﻳران ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺗﺣوﻫﺎ.
اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳون ﺑﺄﺧذ اﻟﺣ َرﻓﻳﻳن و ّ
اﻟﻌﻣﺎﻝ َ
أن اﻟﻘُداﻣﻰ ﻛﺎﻧوا ﻳﻔﻌﻠون
وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟطرﻳﻘﺔ ﻣن ﻣوروﺛﺎت اﻟﺑﺎﺑﻠﻳﻳن واﻷﺷورﻳﻳن .واﻟﻔرق ّ

أدى ذﻟك إﻟﻰ إﺣداث
ذﻟك ﻷﺳﺑﺎب ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔرس ﻓﻔﻌﻠوﻩ ﻷﺳﺑﺎب اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،وﻗد ّ
ﺗﻐﻳﻳرات ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻧون .وأﺑرز ﺗﻠك اﻟﺗﻐﻳﻳرات ﻣﻠﺣوظٌ أﻳﺎم ﺳﺎﺑور

اﻷوﻝ .ﻓﻘد اﺟﺗﺎح ﺳﺎﺑور أﻗﺎﻟﻳم واﺳﻌﺔ ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟروﻣﺎن ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ وآﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى.

اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣﻬرة واﻟﻔﻧﺎﻧﻳن اﻟﻣﺄﺧوذﻳن ﻣن ﺗﻠك اﻷﻗﺎﻟﻳم ﻗﺎم ﺑﺑﻧﺎء ﻋﺎﺻﻣﺗﻪ
وﻋن طرﻳق ّ
ﺑﻳﺷﺎﺑور ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻏرب إﻳران .ورﺟﺎ ُﻝ اﻟﺻﻧﻌﺔ واﻟﺣرﻓﺔ ﻫؤﻻء ﺟﺎءوا ﻣﻌﻬم ﺑﺄﺳﺎﻟﻳب
أﻣور ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ إﻳران.
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﻳط واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗزﻳﻳن ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ ،وﻫﻲ ٌ
وﺗﺷﻳر ﺧطط اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋن ِﺧطط ﻣدﻳﻧﺔ واﻟدﻩ أردﺷﻳر ُﺧ ّرة .ﻓﺄردﺷﻳر ُﺧ ّرة ﻣدﻳﻧﺔ
ﻣدورة ﻣﺛﻝ اﻟﻣدن اﻟﺑﺎرﺗﻳﺔ .أﻣﺎ ﺑﻳﺷﺎﺑور ﻓﻬﻲ ﻣرﺑﻌﺔ ﻣﺛﻝ اﻟﻣدن اﻟﺷﺎﻣﻳﺔ .وﻳﺿﺎف ﻟذﻟك أن
ﱠ
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻷﺳوار ﻓﻳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻣﻘﺻوﺑﺔ ،وﻫﻲ طرﻳﻘﺔٌ آﺗﻳﺔٌ ﻣن ﺳورﻳﺔ

ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد .وﻫﻧﺎك ﻋدة أﻣور أُﺧرى ﻣﺄﺧوذة ﻋن اﻟﻔن ﻓﻲ أﻧطﺎﻛﻳﺔ وﺳورﻳﺔ واﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ.
اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺧﻠﻔﺎء أردﺷﻳر ﻣﺎ اﺗﺑﻌوا ﺧطﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣدﻧﻬم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد .إﻟﻰ أن ﺟﺎء ﻛﺳرى
أﻧوﺷروان ﺑﻌد ﻋدة ﻗرون ،وﻗﻠﱠد ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺟ ﱡدﻩُ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑور .ﻓﻘد اﻓﺗﺗﺢ أﻧوﺷروان أﺟزاء
واﺳﻌﺔ ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ وﻣﺻر وآﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى .وﻣن ﻫﻧﺎك أﺧذ
اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ِ
اﻟﺣ َرﻓﻳﻳن ،اﻟذﻳن ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﻳﻛوﻧوا ﻗد ﺷﻳدوا ﻗﺻرﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻲ ﺑﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ
ﻣن ﻛرﻣﺎﻧﺷﺎﻩ .وﻗد اﻧﺗﻬت ﺣروﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻳزﻧطﺔ ﺑﻛﺎر ٍ
ﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﻳن؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻫزت أرﻛﺎن
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اﻟدوﻟﺗﻳن ،وﻣﻬدت ﻟﺳرﻋﺔ ﻓوز اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﻘد اﻧﺗزع اﻟﻣﺳﻠﻣون أﺟزاء ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ ٍ
زﻣن
ٍ
ﻗﺻﻳر ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬم اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ إﻳران ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ.
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻔن اﻟﻐرﺑﻲ
 -1اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣوﻳﺔ )750-661م( :ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﻳﺗﻣدد ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط

وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺔ وآﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ وأﺟزاء

اﻟﻛﺑﻳرة؛ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻳﺔ راﻗدةً
اﻹﻣﺑ ارطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻗد ﺑﻘﻳت

ﻣن ﺷﺑﻪ اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻧدﻳﺔ ،وﻳﺻﻧﻊ ﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺳ ٍ
ﺑﺎت ﻋﻣﻳق وﻓوﺿﻰ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﻬﻳﺎر
ُ
ﺟزء ﻣن أراﺿﻲ
أُﺳرة اﻟﻣﻳروﻓﻧﺟﻳﻳن ﻋﻠﻰ أ ا

اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ )751-450م( ،وظﻬر ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎرﻝ اﻟﻛﺑﻳر)= ﺷﺎرﻟﻣﺎن( اﻟذي أﺳس

أﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ «اﻟﻐرﺑﻳﺔ» اﻟوﺣﻳدة
اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌدّ .
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻓﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻣرت ﻣﻧذ ﻋﻬد ﺟﺳﺗﻧﻳﺎن)565-527م(
ﺑﻔﺗرات ﺿ ٍ
ﻌف وﺣروب ﻣﻊ اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﻳن .واﻟﻔن «اﻟﻐرﺑﻲ» ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻫو اﻟﻔن اﻟﺑﻳزﻧطﻲ /
اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻣﺑ ّﻛر.

ﻓﺈن ﻓﻧوﻧﻬم ٕوادارﺗﻬم
ﺻﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣون ورﺛﺔ اﻹﻣﺑراطورﻳﺗﻳن اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ واﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎً .وﻟذا ّ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﻳﺔ اﻟﺣﺿﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ؛ ﻓﻘد أﻓﺎد اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن وراﺛﺔ
ﺣﺿﺎر ٍ
ات اﺳﺗﻣرت ﻵﻻف اﻟﺳﻧﻳن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷرق اﻟﻘدﻳم وﻋﺎﻟم اﻟﺑﺣراﻟﻣﺗوﺳط .وﻟﻠﻔن

اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻘﺑﺗُﻪُ اﻟﺗﻛوﻳﻧﻳﺔُ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ .واﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣ ﱡﻲ ﱞ
ﻓن ﻗروﺳطﻲ .وﻟذﻟك ﻻ ﺑد أن ﻳرى
اﻟﻔن اﻟﻘروﺳطﻲ اﻷوروﺑﻲ؛ إذ إن ﻟﻛﻼ اﻟﻔﻧﻳن ﻧﻔس اﻷﺻوﻝ :اﻟﻔﺗرة
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ّ

اﻟﻣﺗﺄﺧرة  .ﻓﺎﻟﻔن اﻷوروﺑﻲ اﻟوﺳﻳط ﻫو ﻧﺗﺎج اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة واﻟﺑﺣر
اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
ّ
اﻟﻣﺗوﺳطٕ ،واﻟﻰ ﺣد أﻗﻝ ﻧﺗﺎج ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺳود .أﻣﺎ اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻳﺟد ﺟذورﻩ ﻓﻲ
اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة .وﺑﺳﺑب وﺣدة
اﻟﻔﺗرة اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
ّ

اﻟﻔن؛ ﺑﻝ
ﻓﺈن اﻟﻔﻧﻳن اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ﺗوأﻣﺎن .وﻫذﻩ اﻟﺗوأﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﻣﺻدر؛ ّ
ﻷن اﻟﺣﺿﺎرﺗﻳن ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻷﺻوﻝ.
ﺗﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺿﺎرة أﻳﺿﺎً؛ ّ
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ﻟﻳس ﻋﻧدﻧﺎ ﺷواﻫد ﻋﻠﻰ ﺑداﻳﺎت اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﻌﺻر اﻷﻣوي )750-661م(.

وﻳﻌطﻳﻧﺎ ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ﺑﺎﻟﻘدس اﻻﻧطﺑﺎع اﻷوﻝ ﻋن اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻷوﻝ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ

ﺑﻧﺎء
ﻓﻲ اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻗد ﺑﻧﺎﻩ اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ اﻷُﻣوي ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣروان ﻋﺎم 705م .وﻫو ٌ
ف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟ َﻛَﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ
ﺗﻌﺎر ٌ
ﻣﺳﺗطﻳ ٌﻝ وﻓوﻗﻪ ﻗﺑﺔ.وﻫذا اﻟﺷﻛﻝ ُﻣ َ

وأﺟزاء أُﺧرى ﻣن اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ .وﻗد اﺗﺑﻌت اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﻓﻲ ﺳورﻳﺔ

ٕواﻳطﺎﻟﻳﺎ وﻻﺣﻘﺎً ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ )آﺧن( .وﻫﻧﺎك ﻧوعٌ آﺧر ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻏﻳر اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻳﺗﺑﻊ
أن
ﻘﺎم ﻟﻠﻘدﻳﺳﻳن .واﻟواﻗﻊ ّ
ﻧﻔس اﻟﺧطﺔ ،وﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗذﻛﺎرﻳﺔ أو اﻟﻣ ازرات اﻟﺗﻲ ﺗُ ُ

ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ﻳﺣﻣﻝ أﻳﺿﺎً ﻫذا اﻻﻧطﺑﺎع ،ﻛﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن اﻵﻳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ

ص أﻣﺟﺎد اﻹﺳﻼم ،وﺗﻌظّم ﻣن ﺷﺄﻧﻪ.
ﻋﻠﻰ اﻹﻓرﻳز اﻟﻣﺣﻳط ﺑﻘﺑﺔ اﻟﻣﺳﺟد .ﻓﻬذﻩ اﻵﻳﺎت ﺗﻘُ ﱡ
واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣوزاﻳﻳك ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺎج ﻛﺳرى وﻗﻳﺻر اﻟﻠذﻳن ﻗﻬرﻫم اﻹﺳﻼم.
وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻳﺷﺑﻪ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﺑ ّﻛرة .اﻟﺟدﻳد ﻫو ﻣﺿﺎﻣﻳن اﻟﺗزﻳﻳن؛

أﻣﺎ
ﻓﺎﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس ﺗﺿﻣﻧت داﺋﻣﺎً ﺗﺻﺎوﻳر ﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﻳﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣن اﻟﻘدﻳﺳﻳنّ .
ٍ
ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺣﻲ .وﻫذا ﻟﻳس
أي
اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوازﻳﻳك ﻋﻠﻰ ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن ّ

ﻣﺻﺎدﻓﺔ؛ ﻓﻣﺳﺟد ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ﻣﺑﻧﻰ دﻳﻧﻲ .وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن -أي ﺑﻌد ﺛﻣﺎﻧﻳن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ

وﻓﺎة اﻟﻧﺑﻲ )ص( -ﻛﺎن ﻣﻣﻧوﻋﺎً رﺳم اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﻳﺔ أو ﺗﻣﺛﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ .

وﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺻﺎرت أﻛﺛر وﺿـوﺣﺎً أﻳﺎم اﻟوﻟﻳد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك .ﻓﺎﻟﻣﺳﺟد ﻋﻠﻰ ﺿﺧﺎﻣﺗﻪ

ﺗﺟدﻳدات ﻏﻳر
ﻛن ﻓﻳﻪ أﻳﺿﺎً
ٌ
ﻳﺗﺑﻊ ﻧﻔس اﻟﻘواﻋد واﻟﺧطط ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة .ﻟ ْ
ﻣﺳﺑوﻗﺔ .وأﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣوزاﻳﻳك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد اﻷُﻣوي ﻫﺎﺋﻠﺔ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﻣوزاﻳﻳك ﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة

ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﺷﻛﻳﻼت اﻟﺣﻳﺔ .وﻫﻛذا ﻓﻣﻧذ ﺻدر اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﺷﻛﻳﻼت ﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ.

ﺻٌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ؛ ﻓﻘد ﺟﺎء
ّ
إن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣوزاﻳﻳك اﻟﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺣﻳﺔ َﻗ ْ
ﻘد ُﺳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫذا
اﻟﻣﺳﻠﻣون إﻟﻰ اﻟﺷﺎم ووﺟدوا اﻟﻛﻧﺎﺋس ﻣﻠﻳﺋﺔً ﺑﺎﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت واﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗُ ّ

ﻳﺧﺎﻟف اﻟﺗوﺣﻳد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔً ﺻﺎرﻣﺔ .ورﺑﻣﺎ أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺻدور اﻷﻣر ﻣن اﻟﺧﻠﻳﻔﺔ

اﻟﺻ َور ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس أﻳﺿﺎً.
ﻳزﻳد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺗﺻﺎوﻳر .ورﺑﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺎﻟﻧﻳﻝ ﻣن ُ
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أن ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺻ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻷُﻣوﻳﻳن
واﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ّ
ﻏﻳر اﻟدﻳﻧﻳﺔ رﺳوﻣﺎً وﺗﺻﺎوﻳر .وأﻗدم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻣﺑﻧﻰ «ﻗُﺻﻳر ﻋﻣرة» اﻟذي ﻛﺎن

ٍ
ﻷﺷﺧﺎص
رﺳوم ﻟﻌﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﺎء و
ﺣﻣﺎﻣﺎً ،وﻓﻳﻪ ﻗﺎﻋﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ .وﻋﻠﻰ ﺣﻳطﺎن اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻫﻧﺎك
ٌ
ّ
آﺧرﻳن .وﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط أﻳﺿﺎً ﻫﻧﺎك ﺻورة ﻟﻠﺧﻠﻳﻔﺔ ﺟﺎﻟﺳﺎً وﻋﻠﻰ ﻳﺳﺎرﻩ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠوك ﻫم اﻟذﻳن
أﺧﺿﻌﻬم! وﻻ ﺷ ﱠ
أن اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن واﻟﺑﻧﺎﺋﻳن ﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋرﺑﺎً أو ﻣﺳﻠﻣﻳن ٕواﻧﻣﺎ ﻫم ﻣن ﺳورﻳﺔ
ك ّ
وﺑﻳزﻧطﺔ وﻣﺻر وآﺳﻳﺎ اﻟﺻﻐرى .وﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻣوزاﻳﻳك واﻟرﺳوم اﻟﺗﺟرﻳدﻳﺔ ﻟﻳﺳت ﻣﻣﺗﺎزة.
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط .وﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺗﻣﺎﻣﺎً أن ﻧﻘﺎرن

اﻟﻣوزاﻳﻳك ﺑﺟﺎﻣﻊ دﻣﺷق وﻗﺑﺔ اﻟﺻﺧرة ،ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ اﻟﻣﺑ ّﻛر
ﺑﺈﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻣﺛﻼً ) روﻣﺎ ،راﻓﻳﻧﺎ( .وﻓﻲ ﻣﺑﻧﻰ أُﻣوي آﺧر ﻫو ﻗﺻر اﻟﺣﻳر اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘر ٍ
ﺑﺔ
َ
ً
ﻣن ﺗدﻣر ﺑﺎﻟﺻﺣراء اﻟﺳورﻳﺔ ،ﻧﺟد ﺟدا اًر ﻋﻠﻳﻪ ﻟوﺣﺔٌ ﻣرﺳوﻣﺔٌ ﻟﻣﻧظر ﺻﻳد .وﻓﻲ ﺣﻳن

اﻟﺣﻳر
ﻳﺷﻳر ﻣﻧظر اﻟﺻﻳد ﻓﻲ ﻗُﺻﻳر ﻋﻣرة إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻳرات ﻣﺗوﺳطﻳﺔ؛ ﻓﺈ ّن اﻟﻣﻧظر ﻓﻲ ﻗﺻر َ
ذو ﺗﺄﺛﻳر ٍ
ات ﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻳﺷﻳر ﻫذا إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣزﻳﺞ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ واﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ٍ
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺑ ّﻛر .وﻳﻣﻛن أن ﻧﺷﻳر إﻟﻰ َﻣﺛَ ٍﻝ
اﻟﺧ ّراﻧﺔ
ﻣﺷﻬور ﻟﻬذا اﻟﻣزﻳﺞ ﻫو ﻗﺻر َ
ٍ
ٍ
ﻫﻧدﺳﺔ ﻋراﻗﻳﺔ – إﻳراﻧﻳﺔ .أو ﻣﺧطﱠط
ﻋﻣﺎن .ﻓﺎﻟﻘﺳم اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﺻر ذو
ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ّ
ٍ
أﺻﻝ ﻣﺗوﺳطﻲ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﻌود ﺗزﻳﻳﻧﺎﺗﻪ ﺛﺎﻧﻳﺔً إﻟﻰ ﻣﻧﺣﻰ ﺷرﻗﻲ.
اﻟﻘﺻر ﻓﻬو ﻣن
ً
واﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﺑﺎﻟﺟﺑس ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﻳﺿﺎً ﻓﻲ ﻗﺻر اﻟﺣﻳر اﻟﻐرﺑﻲ ،وﻗﺻر اﻟﺣﻳر اﻟﺷرﻗﻲ،
وف ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺑﺎرﺗﻳﺔ.
وﺟﺑﻝ ﺳﻳس وﺧرﺑﺔ اﻟﻣﻔﺟر .واﺳﺗﺧدام اﻟﺟﺑس ﻓﻲ اﻟﺗزﻳﻳن ﻣﻌر ٌ
وﻗد اﺳﺗُﺧدم ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ ،وظ ﱠﻝ ُﻳﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺑﻌد ذﻟك .وﻫذا
ك ﺑﻳن اﻟﻔﻧون اﻹﻳراﻧﻳﺔ واﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ.
ﻋﻧﺻر ﻣﺷﺗر ٌ
ٌ
ﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﺑس أو

اﻟﺣﻳر اﻟﻐرﺑﻲ وﻓﻲ ﺧرﺑﺔ اﻟﻣﻔﺟر ﺗﻣﺎﺛﻳﻝ
وﻧﺟد ﻓﻲ ﻗﺻر َ
ٍ
اﻣرة ﻣﺗﺣررة اﻟﺛﻳﺎب ،وﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﻧﺻﻔﻳﺔ ،ورؤس
ﻟﺧﻠﻳﻔﺔ واﻗف ،و أ
اﻟﺟص ،وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﺎ ٌﻝ
ّ
ﻓﺈن اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺗﺑدو ﻣﺗﻘﻧﺔ .وﻫذﻩ اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺟﻣﻳﻌﺎً واﺿﺣﺔ
وﻣﺷﺎﻫد ﻗﺻﺻﻳﺔ .وﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻳن ّ

اﻷﺻوﻝ اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻓرﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻧﺎن ﻋراﻗﻳﺎً .وﻧﺟد ﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﻏﻳر ﻣﺗﻘﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗّﻰ ﻗرب
ﻋﻣﺎن ،وﻓﻲ ﻋﻧﺟر ﺑﻠﺑﻧﺎن ،ﻓرﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻧﺎﻧون ﻣﺣﻠﻳﻳن.
ّ
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-2اﻟﻌﺑﺎﺳﻳون -اﻟﻛﺎروﻟﻧﺟﻳون -اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون )11-9م(

ﻣﻊ وﺻوﻝ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻋﺎم 750م ،اﻧﺗﻘﻝ ﻣرﻛز اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻧﺣو اﻟﺷرق .وﺟرى ﺑﻧﺎء
ﺑﻐداد ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘر ٍ
ﺑﺔ ﻣن اﻟﻣداﺋن ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﻳن ﻣن ﻗﺑﻝ .وﻣﺎ
ٍ
ﻣﺻﺎدﻓﺔ أو رﻣز .ﻓﻔﻲ ظﻝ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ازداد اﻟﻧﻔوذ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﻲ
ﻛﺎن ذﻟك ﻣﺟرد

واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،وراح اﻟﺧﻠﻔﺎء اﻟﻌﺑﺎﺳﻳون ﻓﻲ ﺑﻼطﺎﺗﻬم ﻳﻘﻠّدون اﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺳﺎﺳﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ

واﻷﺳطورﻳﺔ.

ﺗطور ﻣ ٍ
ﻣﺎﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻐرب؛ ﺣﻳث ﺗﻣﻛن ﻛﺎرﻝ اﻟﻛﺑﻳر
وﺗﺻﺎدف ﺻﻌود اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن ﻣﻊ
ٍ ُ
ٍ
ﺣروب دﻣوﻳﺔ،
)ﺷﺎرﻟﻣﺎن( )814-742م( ﻣن ﺗوﺣﻳد أﺟزاء ﻛﺑﻳرة ﻣن وﺳط أوروﺑﺎ ﻓﻲ
وﻣﻊ ﺗﻠك اﻷﺟزاء أﻗﺎﻟﻳم ﻣن أﻋﺎﻟﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ ووﺳطﻬﺎ .وﻛﺎن ﻫدﻓﻪ إﺣﻳﺎء اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ

اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ .وﻟذا ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم 800م ﺗُّوج ﺷﺎرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ إﻣﺑراطو اًر روﻣﺎﻧﻳﺎً .وﺑﺻﻌودﻩ ﻫذا
ﺎء
ﺑدأت ﺣﻘﺑﺔ ﻓﻧون اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .واﻟﻔﻧون اﻟﺗﻲ ازدﻫرت أﻳﺎم اﻟﻛروﻟﻧﺟﻳﻳن ﻛﺎﻧت إﺣﻳ ً

ﻟﻠﻔن اﻟﺑﻳزﻧطﻲ وﻓﻧون اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ
اﻟﻣﺗﺄﺧرة .وأﺷﻬر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ ﺷﺎرﻟﻣﺎن
ّ
ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻘﺻرﻩ ﻓﻲ آﺧن ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﻳﺎ .وﺗﺷﺑﻪ اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﺷﺎرﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺔ

اﻟﺻﺧرة ﺑﺎﻟﻘدس ،ﻟﻛﻧﻬﺎ أوﺳﻊ وأﻋﻠﻰ ،وﻟﻬﺎ ﻗﺑﺔٌ ﻣﺑﻧﻳﺔٌ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة ،وﻓﻲ أﻋﻼﻫﺎ ﻣن اﻟداﺧﻝ

ﺗزﻳﻳﻧﺎت اﻟﻣو ازﻳﻳك.

اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﺗزاﻝ داﺋرة
وﻗد ﻛﺎن ﻟﺷﺎرﻟﻣﺎن
ٌ
ﻣوﻗف و ٌ
اﺿﺢ ﻣن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣوﻝ ُ
ﻟﻛن أﺣداً ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺟﺑ اًر
ﻓﻲ زﻣﻧﻪ .ﻓﻘد ﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺻور واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺑداﺧﻝ اﻟﻛﻧﺎﺋس وﺧﺎرﺟﻬﺎّ ،

ﻟﻛن اﻟﻛﺗب
ﻛﺛﻳر ﻣن ﺗﻠك اﻟﺻور واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ؛ ّ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﻳﺳﻬﺎ أو اﻟﺻﻼة أﻣﺎﻣﻬﺎ .وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ٌ
ﺻ َوٌر ﻟﺣوارﻳﻲ اﻟﻣﺳﻳﺢ ﺟﺎﻟﺳﻳن ،وﻫﻲ
اﻟﻛﺛﻳرة اﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﺗﻌطﻲ ﻓﻛرةً ﻋن روﻋﺗﻬﺎ .ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ ُ

أﻣﺎ
ﺗُﺷﺑﻪ اﻟﻣﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻗُﺻﻳر ﻋﻣرة .أﻣﺎ اﻟﻔن اﻟﻛﺎروﻟﻧﺟﻲ ﻓﻳﺣﺎوﻝ ﺗﺟدﻳد اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،و ّ
اﻟﻔن اﻷُﻣوي ﻓﻳﺗﺎﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد؛ وﻟذﻟك ﻳﺗﺷﺎﺑﻬﺎن.
وﺗﺗﻣﻳز ﻫﻧدﺳﺔُ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻛﺎروﻟﻧﺟﻳﻳن )ﺑﻌد 919م( ﺑظﻬور اﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ واﻟﺗﻲ

ﺗُﺗﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ اﻟﻣﺑﻛرة .وﻫﻧﺎك ﻧﻣﺎذج ﺟﻳدة ﻟﻬذا اﻟﻔن اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ ﻏرب
ﺳورﻳﺔ .اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﺑدﻣﺷق ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳد ﻧﻔﺳﻪ .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﻳﻼدي ُﺑﻧﻳت
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اﻟﺟواﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻻ ﻧﺟد ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔً ً◌ ﻓﻲ أوروﺑﺎ .وﻫذا اﻻﻓﺗراق ﻧﺟدﻩ
ﻓﻲ أﻧواع ﻓﻧﻳﺔ أُﺧرى .ﻓﺎﻟﺧزﻓﻳﺎت ﺷﻬدت ﺗﻘدﻣﺎً ﻛﺑﻳ اًر ،وﻣﺿت إﻟﻰ أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻓﺄوروﺑﺎ ﻓﻳﻣﺎ

ﺑﻌد ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ .وﻟﻳﺳت ﻫﻧﺎك ﻏﻳر ﻧﻣﺎذج ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻوﻳر ﻣن ﺳﺎﻣراء ،وﻫﻲ ﺗُظﻬر
ﱡ
ﻓﺈن
ﺗﺄﺛﻳ اًر ﺑﻳزﻧطﻳﺎً؛ ّ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻐرب ّ
ﻟﻛن اﻟﺗﺄﺛﻳر ُ
اﻟﺻﻐدي ) آﺳﻳﺎ اﻟوﺳطﻰ ( ﻳظﻝ وارداًّ .
اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ واﻟﻠوﺣﺎت ﺻﺎرت َﻣ ْﻌﻠَﻣﺎً رﺋﻳﺳﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﻳﺔ .وظﻬرت ﺗزﻳﻳﻧﺎت اﻟﻛﺗب

وﺗﺟﻠﻳداﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟطرﻓﻳن .ﻟﻛن اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺎدرة؛
ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﺄﺛﱡر.

ُﺳ ُر اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ – اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟروﻣﺎﻧﺳﻛﻳﺔ )13-11م( :ﻣﻊ ﺗﺣطﱡم وﺣدة اﻟدوﻟﺔ
 -3اﻷ َ
اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﺔ ،ﺗراﺟﻊ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻌراﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻧون اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ؛ ﻟﺗﺗﺧذ ﺗﻠك اﻟﻔﻧون طواﺑﻊ ﻣﺣﻠﻳﺔً

ﺑﻌض اﻟﺷﻳﻲء .ﺑﻌض اﻟدوﻳﻼت /اﻟﻣدن ﻗﺎﻣت واﺳﺗﺟﻠﺑت اﻋﺗراﻓﺎً ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺑﺑﻐداد،

واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻗﺎم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻳﻳن .وأﻫ ﱡم ﺗﻠك اﻟدوﻝ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎطﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت
ﺑﺎﻟﻣﻐرب واﻣﺗدت إﻟﻰ ﻣﺻر واﻟﺷﺎم .واﻟﻧﻣوذج اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻔﺎطﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷرق ﻫو

أﻣﺎ اﻟدوﻝ
اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ،وﻟذﻟك ﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻧﻣوذج اﻷُﻣوي ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﻳدة ﻓﺎرﻗﺔّ .
اﻟﺗرﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وأﺷﻬرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻐزﻧوﻳون واﻟﺳﻼﺟﻘﺔ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﻳزت

ﺳﻳﺎﺳﻳﺎً أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻣﻳزت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ .وﻧﻌرف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن ﺷرق إﻳران ﻋدداً

ﻛﺑﻳ اًر ﻣن اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻟﺑروﻧزﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻠﻬﺟرة/اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر

إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد .وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟﺗﺻﺎوﻳر واﻟﺗرﻗﻳﺷﺎت .ﻛﻣﺎ

اﻧﺗﺷرت ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻧﺣﺎﺳﻳﺔ وﻓﺿﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي؛ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺎظر

ﺻﻳد وأﺷﻛﺎﻝ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻬوﻝ وﺷﺎرات ﻓﻠﻛﻳﺔ .وﻓﻲ ﻧطﺎق ﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ اﻧﺗﺷرت

«اﻟﻔﻧون اﻟﺻﻐﻳرة» ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳراﻣﻳك واﻷﺧﺷﺎب اﻟﺗزﻳﻳﻧﻳﺔ .وﻓﻲ

ﺎب ﺗﺣﺗﻬﺎ إﻳوان واﺳﻊ أﻣﺎم
اﻟﻌﺻر اﻟﺳﻠﺟوﻗﻲ ﺗﻣﻳزت أﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻓﻲ إﻳران ،وظﻬرت ﻗﺑ ٌ
ﻫﻧدﺳﻲ
اﻟﻣﺣﺎرﻳب .وﺻﺎرت اﻟﻣﺂذن دﻗﻳﻘﺔ ورﻓﻳﻌﺔ اﻟﻌﻠ ّو .وﺣﺻﻳﻠﺔ ذﻟك ﻣﺳﺎﺟد ﻣن ﻧوٍع
ٍ

اﻟﺳّﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة .وﻟذﻟك اﺳﺗﺧدﻣوا إﻟﻰ
ﺟدﻳد .وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﺳﻼﺣﻘﺔ أﻧﻔُ َﺳﻬم ُدﻋﺎة اﻟﻧزﻋﺔ ُ
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اﻟﻧ َﺧب اﻟﻣواﻟﻳﺔ ﻟﻬم .وﺑذﻟك اﻧﺗﺷرت ﻫﻧدﺳﺔٌ ﻣﻌﻳﻧﺔٌ
ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻣدارس ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم ،وﻟﺑﻧﺎء ُ
ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن إﻳران إﻟﻰ اﻟﻌراق وﺳورﻳﺔ وﻣﺻر وﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻐرب ُﺳ ّﻣﻳت اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ﺣﻘﺑﺔ اﻟروﻣﺎﻧﺳك.
اﻟﻣدورة ،اﻟﺗﻲ ﺣﻠّت ﻣﺣﻠّﻬﺎ
وﺗﺗﻣﻳزاﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﺳﻛﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻟﻘوطﻳﺔ ﺑﺎﻷﻗواس
ﱠ

اﻟﻘوطﻳﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد .وﺗﺗﻣﻳزﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑظﻬوراﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺑﺎ

واﻹﻣﺑراطور )1122-1075م( ،وﺑﺎﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ .وﻗد ﺣﻔﻝ اﻟﺟﺳم اﻟظﺎﻫري ﻟﻠﻛﻧﺎﺋس

ﺑﺎﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت إﻟﻰ أﺑواب اﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﻘﺎﻋﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻳﺔ .وﻣﻌظم اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت واﻷﺷﻛﺎﻝ
ٍ
ﻣﻌﺎن رﻣزﻳﺔ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﺻور ﺷﻳطﺎﻧﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺷر ﻣن
ﻏﻳر طﺑﻳﻌﻳﺔ ،وﻫﻲ ذات

دﺧوﻝ اﻟﻛﻧﺎﺋس .وﻓﻲ اﻷﻋﺎﻟﻲ ﻓوق اﻟﻣدﺧﻝ ﻣﺷﺎﻫد ﻟﻳوم اﻟﺣﺳﺎب اﻷﺧﻳر أو اﻟزﻣن

اﻟﻧﺷوري .أﻣﺎ اﻟﺟدران ﻓﻌﻠﻳﻬﺎ رﺳوﻣﺎت وﻣﺷﺎﻫد ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﻘدﻳم وأﺳﺎطﻳر اﻟﻘدﻳﺳﻳن .وﻫﻲ

ﺗﺷﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ُﻋرف ﻟدى اﻟﺑﻳزﻧطﻳﻳن .وﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟروﻣﺎﻧﺳﻛﻲ ﻫذا ﺻﺎرت اﻟﻧواﻓذ
اﻟزﺟﺎﺟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر .وﺗُﺷﺑﻪ اﻟرﺳوﻣﺎت ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران.

وﻳﺗﻣﻳز ﱡ
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑظﻬور اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻣدارس ،واﻷﺷﻛﺎﻝ

اﻟﺟدﻳدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠﺳﻼﺟﻘﺔ.

إن اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻏطﺗﻬﺎ أﺣداث اﻟﺣروب
ّ
أﺳﺑﺎب ﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﻘﺎ ُﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق .وﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن1095
اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ،وﻟﻠﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ
ٌ

)اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ( و  )1272اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺣﻣﻠﺔ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ( ﺟﺎءت

ﺟﻳوش ﺻﻠﻳﺑﻳﺔٌ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺣﺟﺎم واﻷﻫداف؛ ﺑﻘﺻد اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺷواطﺊ
إﻟﻰ اﻟﺷرق
ٌ
اﻟﻣﺗوﺳط وﻣﺻر .وظﻬرت ﺧﻼﻝ ذﻟك ﻣﻣﺎﻟك ﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﺻﻐﻳرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎر ﻓﻲ أﺟزاء
ﻣن ﺗرﻛﻳﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻏرب ﻓﻠﺳطﻳن ،وﻗﺎﻣت ﻋﻼﻗﺎت ٍ
ﺳﻼم وﺗﺟﺎ ٍرة أﺣﻳﺎﻧﺎً ﺑﻳن اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن

وﻣﺟﺎورﻳﻬم اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ .وﻛﺎﻧت ﻣدﻳﻧﺗﺎ اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ وﺟﻧوﻩ ﺑﺈﻳطﺎﻟﻳﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد

اﻟﻣﻌطﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟرﺋﻳس ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺗوﺳطﻳﺔ.وﻛﺎن اﻟﺷرق ﻫو اﻟطرف ُ
وﺻ ﱢدرت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﻳﺔ واﻟزﺟﺎﺟﻳﺔ ﻣن ﻣﺻر واﻟﺷﺎم إﻟﻰ أوروﺑﺎ ،وﺣﺻﻠت
واﻟﻔﻧونُ .

ٍ
ﺗﻣﺎزٌج ﺑﻳن
ﻋﻠﻰ
إﻋﺟﺎب ﻛﺑﻳر .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﻧﺳﺟﺔ وﺗزﻳﻳﻧﺎﺗﻬﺎ .وﺣﺻﻝ ُ
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اﻟطرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻼع؛ ﻓﺎﻟﺣﺻون اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﻳطﺔ وﺗﻌﺗﻣد

ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺷﺎب ،ﺛم ﺗﺄﺛرت ﺑﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ ،وﺻﺎرت أﺑﻧﻳﺔً ﺣﺟرﻳﺔً ﻫﺎﺋﻠﺔ اﻷﺣﺟﺎم .وﻻ
ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻧﺳﻳﺎن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﺷرﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻘوطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد.

 -4اﻟﻣﻐوﻝ ،واﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ،واﻟﺗﻳﻣورﻳون -اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻘوطﻳﺔ )16-13م(
ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟﺳﺎدس ﻋﺷر اﺟﺗﺎح اﻟﻣﻐوﻝ

ﻣﺷرق اﻟﻌﺎﻟم

اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺳﻳطر اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻋﻠﻰ ﻣﺻر واﻟﺷﺎم ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﻳن .وﻗد
ازدادت اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻛﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌد اﺳﺗﻳﻼء اﻟﻣﻐوﻝ ﻋﻠﻰ إﻳران وأرﺟﺎء ﻣن اﻟﺷرق

اﻷوﺳط .وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻳﺎق ﺗطورت اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت واﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗب واﻟﻧﺻوص .وﺑدا ذﻟك
اﻟﻣﻠوﻧﺔ
ﻓﻲ ﻣﺧطوطﺎت اﻟﺷﺎﻫﻧﺎﻣﺔ .وﺻﺎرت ﻛ ﱞﻝ ﻣن ﺗﺑرﻳز وﺷﻳراز ﻣراﻛز ﻟﻠﻛﺗب
ﱠ

واﻟﻣرﺳوﻣﺔ .ﻓﻣﻬﱠد ذﻟك ﻟﻔﻧون اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

أﻣﺎ ﻣﺻر وﺳورﻳﺔ ﻓﺻﺎرﺗﺎ أﻳﺎم اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك ﻣراﻛز ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻐﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻧواﺣﻲ واﻷﻧواع؛

أي ﻓﻲ

وﻣداﺧﻝ

ودﻣﺷق

واﻟﺳﺟﺎد

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟدﻳﻧﻳﺔ وﻗﺻور اﻟﺳﻼطﻳن واﻷُﻣراء .وظﻬرت ﻫﻧدﺳﺔٌ ﺟدﻳدةٌ ﻟﻠﻣﺂذن
ﻏﻳرت ﻓﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟﻣﻣﺎﻟﻳك اﻟﻌﻣراﻧﻳﺔ ﻣن ﺷﻛﻝ اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻣﺳﺎﺟد وﺑﺄﺷﻛﺎﻝ ﺷﺗّﻰ .وﻗد ّ
وﺣﻠب واﻟﻘدس واﻟﻣدن اﻷﺧرى .أﻣﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت و ِ
اﻟﺣ َرف ﻓﺗﻧﺎوﻟت اﻷﻧﺳﺟﺔ
واﻟﻧﺣﺎﺳﻳﺎت واﻟﺧزﻓﻳﺎت واﻟزﺟﺎﺟﻳﺎت.

ﻳﺿم إﻟﻰ
أﻣﺎ ﺣﻣﻼت ﺗﻳﻣور ﻓﺷ ّﻛﻠت ﻣرﺣﻠﺔً ﺟدﻳدةً ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓﻬو ﻟم
ّ
ﻣﻣﻠﻛﺗﻪ أﺟزاء واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺳب؛ ﺑﻝ ﺟﻠب ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﺻﻣﺗﻪ ﺳﻣرﻗﻧد
ِ
ﻟﻛن ﺗﻠك
اﻟﺣ َرﻓﻳﻳن واﻟﻔﻧﺎﻧﻳن اﻟذﻳن ﺷﻳدوا وزﻳﻧوا اﻟﻛﺛﻳر .وﻗد ﺣﺻﻝ ذﻟك ﻣن ﻗﺑﻝ ﻣﻊ ﻏﻳرﻩّ ،
ظﻝ اﻟﻔﻧﺎﻧون ﻳﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﺳﻣرﻗﻧد
اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﺑﻠﻐت ﺣدوداً ﻗﺻوى ﻣﻊ ﺗﻳﻣور .وﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ّ
وﻫراة وﺷﻳراز وﺗﺑرﻳز ،ووﺟدوا ُرﻋﺎةً ذوي أذواق ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺗرﻛت آﺛﺎ اًر ﻫﺎﺋﻠﺔً ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣدن.
وﻓﻲ اﻟﻐرب ﺑدأت اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﻘوطﻳﺔ ) وﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ ﻣﺛﻝ اﻟروﻣﺎﻧﺳك إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ

أن ﺑﻳن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻐﻳﻳراﻟﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻋﺷر( اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﺟدﻳد رادﻳﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻔﻧون .وﻻ ﺷك ّ
اﻟﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ .ﺛم اﻟﺻراع ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺑﺎ واﻹﻣﺑ ارطور أﻳﺎم اﻟﺷﺗﺎوﻓﻳﻳن .و ّأدى
ذﻟك إﻟﻰ ازدﻫﺎر اﻟﻣدن ﻓﻲ ﺷﻣﺎﻝ إﻳطﺎﻟﻳﺎ .وظﻬر اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻔﻧﺎﻧون واﻟﺻﻧﺎﻋﻳون -ﻣﺎ ﻗﺑﻝ
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اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ -واﻟذﻳن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺑﺎ واﻹﻣﺑارطور،

اء واﺳﻌﺎً -أﺗوا ﺑﺄﻓﻛﺎر ﺟدﻳدة ،وﻛﻠّﻔوا
وﻫؤﻻء اﻟﺑورﺟوازﻳون -اﻟذﻳن اﻛﺗﺳﺑوا وﻋﻳﺎً ﺟدﻳداً ،وﺛر ً
ﻓﻧﺎﻧﻳن ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﻌﻣﺎﺋر وﺑﺗزﻳﻳن ُدورﻫم وﻣراﺑﻌﻬم .وأﺻﻝ ﻫذﻩ اﻟروح اﻟﺟدﻳدة ﻛﺎﻧت
ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ .وظﻬرت اﻟﺟدران اﻟرﺷﻳﻘﺔ ،واﻟﻧواﻓذ اﻟواﺳﻌﺔ ،اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟزﺟﺎﺟﺎت اﻟﻣرﺳوﻣﺔ

اﻟﻣﻠوﻧﺔ .أﻣﺎ ﺗﻣﺎﺛﻳﻝ اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻘوطﻳﺔ ﻓﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺣﻘﺑﺔ اﻟروﻣﺎﻧﺳك .ﻓﺎﻟﻔﻧﺎن
و ﱠ

ﻓﺿﻝ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ .وﺻﺎر ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺻوﻳر اﻟﻣﺳﻳﺢ ﻓﻲ ﺻورة
اﻟﻘوطﻲ ّ
ٍ
ٍ
طﻔﻝ ﺳﻌﻳد ،وﻣرﻳم ﻓﻲ ﺻورة ٍأم
ﺳﻌﻳدة أو ﻣﻧزﻋﺟﺔ .ﻟﻘد رﻣﻰ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻘوطﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋن

ﻛﺗﻔﻳﻪ ،وﺻﻧﻊ أﺷﻛﺎﻻً ﺟﻳدة أﻛﺛر إﻧﺳﺎﻧﻳﺔً وأُﻟﻔﺔ .وﺑرز اﻟﻔﻧﺎﻧون اﻹﻳطﺎﻟﻳون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم رواد
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟﻳددة ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر واﻟراﺑﻊ ﻋﺷر .ﻟﻘد ﺧرﺟوا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﻳد اﻟﺑﻧزﻧطﻲ،

وﺗﻌﻣدوا اﻟﻣﺛﺎﻟﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ .واﻧﺗﺷرت اﻟﺛورةُ ﻣن إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻋﺑر ﺟﺑﺎﻝ اﻷﻟب .وأدت ﻛﻝ ﺗﻠك
اﻟﺻ َور واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ .وأﻗدم ﻧﻣﺎذج اﻟﺣﻘﺑﺔ
اﻟﺗﻐﻳﻳرات إﻟﻰ ﻣﺗﻐﻳرات ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت وﻓﻲ إﻧﺗﺎج ُ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺷب ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ) ﺣواﻟﻲ اﻟـ 1400م( .ﺛم ظﻬرت اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﻧﺣﺎﺳﻳﺔ

اﻟﻣﺣﻔورة )ﺣواﻟﻲ 1440م( ،واﻟﺗﻲ ﺟرى اﺗّﺑﺎع أﺷﻛﺎﻝ راﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﺎ ﺗزاﻝ ﻣﺗﻣﻳزةً
ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم.
 -5اﻟدوﻝ اﻟﺟدﻳدة – اﻟرﻳﻧﺳﺎﻧس /اﻟﺑﺎروك )18-16م( :ﻋﻧدﻣﺎ اﺟﺗﺎح اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون

أﺳوار اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،ﻋﺎم 1453م857/ﻫـ ،ﺻﺎر ﺑوﺳﻊ اﻟﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻳﻌﺗﺑر

ﻧﻔﺳﻪ ورﻳﺛﺎً ﻟﻠﺑﻳزﻧطﻳﻳن .وﻟذﻟك ﻓﻘد ﺟﻌﻝ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ /إﺳطﻧﺑوﻝ ﻋﺎﺻﻣﺔً ﻟﻺﻣﺑراطورﻳﺔ.
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ وﻣن
وأﻗﺑﻝ اﻟرﺟﻝ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،ﻟﻳس ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﺻورﻩ ْ
ﺧﻼﻝ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺟدﻩ اﻟﺟﺎﻣﻊ ،واﻟﻣدارس اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ،واﻟﻣطﺑﺦ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ .وﻓﻲ أﻳﺎم ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ
اﺳﺗﻣر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﻣدارس واﻟﺻروح واﻟﻘﺻور ،ﺑﺣﻳث ﺗﺣوﻟت اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ إﻟﻰ

ﻣدﻳﻧﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ .وﺟﺎءت ﻫﻧدﺳﺔ اﻟﺟواﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣزﻳﺟﺎً ﻣن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻷﻧﺎﺿوﻟﻳﺔ،
وﻣن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﺑﻳزﻧطﻳﺔ وﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻷﺑرز ﻛﺎﺗدراﺋﻳﺔ آﻳﺎ ﺻوﻓﻳﺎ .وﺗﻣﻳزت اﻟﺟواﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻷﻣر ﻓﻲ آﻳﺎ ﺻوﻓﻳﺎ ،ﻣﻊ إﻋطﺎء اﻟﻣﻌﺑد أﺑﻌﺎداً ﺟدﻳدة.

وﻛﺎن اﻟﻣﻬﻧدس ﺳﻧﺎن أﺑرز ﻣﻌﻣﺎرﻳﻲ وﻓﻧﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟدﻳدة .وﺧﻼﻝ ﺧﻣﺳﻳن ﻋﺎﻣﺎً ﻣن
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ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﻳس ﻣﻬﻧدﺳﻲ اﻟﺳﻠطﺎن ،ﱠﻏﻳر ﺳﻧﺎن ﺷﻛﻝ إﺳطﻧﺑوﻝ وﻣراﺑﻌﻬﺎ .وﻓﻲ

اﻟﺟواﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎﻧﻳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ ﻳﺗﺑﻳن اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟرؤﻳﺔ ﻣن اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ
ﺣوﻟت اﻟﻣﻌﺑد إﻟﻰ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ﺟدﻳد
ﺷﻛﻝ
ﻣﻧﺗظم ذي
ﺑﻧﺎء
اﻟﺑداﻳﺔٕ ،واﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﱠ

ب ﻓﻲ
ﺻّ
ﺎم ﺑﻛﻝ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻟﻛﻧﻪ -ﻳﺑدو ﺑﺳﺑب اﻟﻘﺑﺔ واﻟﻣﺋذﻧﺔ -ﻛﺄﻧﻣﺎ ُ
وراﺋﻊ ،ﻓﻳﻪ اﻫﺗﻣ ٌ
ٍ
ﻗﺎﻟب واﺣد .وﻳرﺗﺑط اﻟﺗزﻳﻳن واﻟﺑرﻗﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺟواﻣﻊ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺳﻳراﻣﻳك ﻓﻲ إزﻧك .ﻓﻣن ﺗﻠك اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺷﻣﺎﻝ ﻏرب اﻷﻧﺎﺿوﻝ أﺗت ﺗﻠك اﻷﺷﻛﺎﻝ

اﻟﺳﺎﺣرة ﻣن اﻟﺑرﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺷﻬﻳرةً ﺑﺳﺑب أﻟواﻧﻬﺎ اﻟﺣﻳﺔ ،ورﺳوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺷﻳﻘﺔ .ﻓﻔﻲ
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻬﺟري /اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي ،ﺑدأ ﻓﻲ ﻣﺣﺗرﻓﺎت إزﻧك إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻳراﻣﻳك
ﱠ
أن
ﻓن اﻷراﺑﺳك .ﻛﻣﺎ ّ
اﻷرزق واﻷﺑﻳض ،اﺳﺗﺗﻧﺎداً إﻟﻰ ﻣﺧططﺎت ﺗﻳﻣورﻳﺔ ،وﺑﺎﺳﺗﺧدام ّ
اﻟﺑورﺳﻼن اﻟﺻﻳﻧﻲ ﻟﻌب دو اًر ﺟﺎذﺑﺎً ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻷُوﻟﻰ .وﺧﻼﻝ اﻟﻘرون اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺣدﺛت ﺗطورات ﺑﺎرزةٌ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت واﻷﺷﻛﺎﻝ .وﻓﻲ اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﺷﻛﻝ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص
ﻟﺳﻳراﻣﻳك إزﻧك ،واﻟذي ﺗظﻬر ﻓﻳﻪ اﻷزﻫﺎر واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟراﺋﻌﺔ ﻟﻠﻔواﻛﻪ واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻣﻊ ﻣوﺗﻳﻔﺎت
ﺻﻳﻧﻳﺔ ،وﺑﺗر ٍ
ﺗﻳﺑﺎت ﻫﻧدﺳﻳﺔ أو ﺣرة.

وﺣﻛم اﻟﺻﻔوﻳون إﻳران ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳن اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﻌﺎﺷر واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻠﻬﺟرة -اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر
واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد .وﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘﻝ اﻟﺷﺎﻩ ﻋﺑﺎس اﻷوﻝ ﻋﺎﺻﻣﺗﻪ إﻟﻰ أﺻﻔﻬﺎن ،ﻋﻣﻝ ﻋﻠﻰ

ﻏﻳر اﻟﻛﺛﻳر ﻣن ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ وأﻋطﺎﻫﺎ ُﺣﻠّﺔً ﺟدﻳدة .وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﺟدﻳد ﻟﻠﻣدﻳﻧﺔ ّ
اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﻣﻳدان اﻟﺿﺧم ،واﻟذي ﺗﺣﻳط ﺑﻪ ٍ
ﻣﺑﺎن وﻣﺳﻘوﻓﺎت ،وﻳﺣ ﱡدﻩُ ﻣﺳﺟدان ﺿﺧﻣﺎن،

ﺿﺧم ﻟﻠﺑﺎزار ،واﻟﺑﺎب اﻟرﺋﻳس ﻟﻠﻘﺻر اﻟﺷﺎﻫﻧﺷﺎﻫﻲ .وﻣن اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗزﻳﻳن ﻳﺗﺑﻳن
وﺑﺎب
ٌ
ٌ
ﻓﺈن ﻓﻧون اﻟﻘﺻر ﻏﻳر ﻓﻧون اﻟﻣﺳﺟد اﻟﺟﺎﻣﻊ؛ رﻏم ارﺗﺑﺎط
أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻟدى اﻟﺻﻔوﻳﻳن ّ

ﻣﻧﺻﺑﻬم ارﺗﺑﺎطﺎً وﺛﻳﻘﺎً ﺑﺎﻟدﻳن واﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﻧظرﻫم .وﺟﺎءت ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔً

ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﺟزاء اﻟﻣدﻳﻧﺔ .وﻗد أﺷﺑﻬت ﺑﻌض اﻟﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﻘﺻر ﺗﻳﻣورﻳﺎت اﻟﻬﺷت-
ٍ
ﺑﻘﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط .أﻣﺎ اﻟﻧﻣط اﻵﺧر
ﺑِ ِﻬ ْﺷت ،ﺣﻳث ﻫﻧﺎك ﺛﻣﺎﻧﻲ ُﻏرف أو إﻳواﻧﺎت ﺗﺣﻳط
ﻓﻛﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺗﻘود إﻟﻰ ُﻏ َرف واﺳﻌﺔ .أﻣﺎ اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﺟدران ﻓﺗُظﻬر
ﺷﺧﺻﻳﺎت ﻣن اﻟﺑﻼط أو ﻣﺣﱠﺑﻳن ﻳﺗﺣدﺛﺎن ﺑﺣﻣﻳﻣﻳﺔ .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﻓﻲ ﺻورة زﻫرﻳﺎت
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وﻧﺑﺎﺗﻳﺎت ،ﻣﺗﺄﺛرة ﺟزﺋﻳﺎً ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ اﻹزﻧﻛﻲ .ﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺳﺗﻧد اﻟﺗزﻳﻳﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد

إﻟﻰ ﺗﻘﺎﻟﻳد إﻳراﻧﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ .ﻣﺛﻝ اﻟﺗﻐطﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣو ازﻳﻳك ﻟﻠﺟدران واﻟﺧطوط اﻟطوﻳﻠﺔ ﻟﻠزﺟﺎﺟﻳﺎت

اﻟﺑّﻧﻲ  /اﻷﺣﻣر واﻷﺻﻔر.
ﱠ
اﻟﻣﻠوﻧﺔ واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﺑﺎﻷزرق واﻷﺑﻳض أو ُ
وﺧﻼﻝ اﻟﻌﻬد اﻟﺻﻔوي ﺟرت ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻓﻧون ﺗرﻗﻳش اﻟﻛﺗب وﺗﺟﻠﻳدﻫﺎ وﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﺎﻟرﺳوم
طﺎطﻳن ورﺳﺎﻣﻳن ﻣن أﺟﻝ
اﻟﺗزﻳﻳﻧﻳﺔ .وﻗد ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺷﺎﻩ ﺗﻘﻠﻳد وﺟود ﻓﻧﺎن ﻟﻠﻘﺻر؛ ﻓﺎﺳﺗﻘدم ﺧ ّ

إﻧﺗﺎج أﺟﻣﻝ اﻟﻛﺗب .وﺟﺎء ﺑﻬزاد ﻣن ﻫراة إﻟﻰ ﺗﺑرﻳز ﻣن أﺟﻝ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ

اﻟﻛﺗب اﻟراﺋﻌﺔ .وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﻳﺟﺔ ظﻬورﻋﺟﺎﺋب إﺑداﻋﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺷﺎﻫﻧﺎﻣﺔ طﻬﻣﺎﺳب ،واﻟﺧﻣﺳﺔ
ﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ.

واﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ ﻣﻧذ اﻟﻌﺻر اﻟﺗﻳﻣوري ﻓﺈن أﺳﻣﺎء اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﺻﺎرت ﺗُذ َﻛ ُر ﻋﻠﻰ رﺳوﻣﺎﺗﻬم
وﺻﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ٕواﻧﺟﺎزاﺗﻬم .واﻷﻣر ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ِ
ﻧﻔﺳﻬﺎ .وﻓﻲ اﻟﻐرب ﺻﺎر
اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ ﻗﻠب اﻟﻠوﺣﺔ أو اﻟﻣﺷﻬد ﺣﺗﻰ آﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر؛ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻣﻧذ اﻟﺗﻳﻣورﻳﻳن

ﻓﺈن
ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧون اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻬﻧدﺳﻲ واﻟﺗﺟرﻳدي ،واﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻐرب ﺑﻌد ذﻟك .وﻫﻛذا ّ
اﻟﺻور اﻷُﺧرى ﻣن اﻟﺷرق( ،ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﺟرﻳد ﻓﻲ اﻷﺻﻝ،
اﻟرﺳوم اﻟﺗﻳﻣورﻳﺔ واﻟﺻﻔوﻳﺔ ) و ُ
وﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ أو اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

ﻓﺈن اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻬﻧدي ﺻﺎر ﻣﺟﺎﻻً إﺳﻼﻣﻳﺎً .وﻗد
اﻟﻣ ُﻐﻝ ﺑﺎﻟﻬﻧد؛ ّ
وﻣﻊ ﺻﻌود إﻣﺑارطورﻳﺔ ُ
ﺗﻌﺎﺻر ذﻟك ﻣﻊ ﺻﻌود اﻟﺻﻔوﻳﻳن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﻘرﻳب ،وﻛﺎن اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻔن

أن اﻟﺗﻘﺎﻟﻳد اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ اﺳﺗﻣرت وازدادت ﻗوة ،وﺷ ّﻛﻠت
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷوﻝ ﺑﺎﻟﻬﻧد إﻳراﻧﻳﺎً .ﺑﻳد ّ
ﺧﺎص .وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻌﻧﺻرﻳن اﻟﻬﻧدي /اﻹﻳراﻧﻲ أو اﻟﻬﻧدي/
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟ ّ
اﻟﺗﻳﻣوري؛ اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب «ﺣﻣزة ﻧﺎﻣﻪ» اﻟذي أﻧﺟزﻩ ﻓﻧﺎﻧون ﻓﻲ ﺑﻼط اﻹﻣﺑراطور
أﻛﺑر .وطراﺋق اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻓﺗﺢ ﺑور اﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ أﻛﺑر ﻟﺑﻼطﻪ ﻋﺎم 1571م .وﻛﺎن
أﻛﺑر ﻧﻔﺳﻪ ﻗد طﻠب ﻣن ّﺑﻧﺎﺋﻳن وﻣﻌﻣﺎرﻳﻳن ﻗﺑﻝ ﺳﻧو ٍ
ﻳﺢ ﻟواﻟدﻩ ﻫﻣﺎﻳون
ات ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺑﻧﺎء ﺿر ٍ

ﻓﺈن ﺑﻧﺎء ﺗﺎج
ﻓﻲ دﻟﻬﻲ ﺟﺎء ﻣزﻳﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﺳﺑق ذﻛرﻩ .وﺑﻌد ﺟﻳﻠﻳن ﻋﻠﻰ ذﻟك ّ
اﻟﺣرﻓﻲ ﻓﻳﻪ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت
ّ
ﻣﺣﻝ اﺗﺧذ ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﻳﺑﺎت واﻟﺗﺄﺛرات ّ
ﻟﻛن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘﻧﻲ و َ
اﻹﺗﻘﺎن ﺑﺣﻳث ﺑدا ﺟدﻳداً ٕواﺑداﻋﻳﺎً ﻛﻠﱠﻪ.
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أن اﻟﺗﻐﻳﻳرات اﻟﺛورﻳﺔ اﻟﺗﻲ داﺧﻠت اﻟﻔﻧون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ّ
ﻋﺷر ،ﺟرى ﻣﺛﻠﻬﺎ أو أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻐرﺑﻲ .ﻓﺗﺢ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،واﻛﺗﺷف
ات ﺛﻼﺛﺔٌ ﻏﱠﻳرت
اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻳون رأس اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ،ﻛﻣﺎ ﺟرى اﻛﺗﺷﺎف أﻣﻳرﻛﺎ .وﻫذﻩ ﺗطور ٌ
اﻟﻌﺎﻟم .ﻓﻧﺗﻳﺟﺔ اﻟﻔﺗﺢ ﻟﻠﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻫرب ﻣﺋﺎت اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن واﻟﻣﺛﻘﻔﻳن واﻟﻣﻔﻛرﻳن إﻟﻰ إﻳطﺎﻟﻳﺎ،
ﻓﺎﻧﺗﺟوا ﺟوًا ﺟدﻳداً ﺑﻣزج اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﻫﺿﺔ .وﻓﻲ ﻋﺎم  1459أُﻋﻳد ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﺎ
ٍ
ﻷﺳﺑﺎب دﻳﻧﻳﺔ .وﻫﻛذا
اﻓﺗﺗﺎح اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد أُﻗﻔﻠت أﻳﺎم ﺟﺳﺗﻧﻳﺎن

ﻏﻳر
اﻧﺗﺷر روٌح ﻓﻛر ﱞ
أن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌواﻟم اﻟﺟدﻳدة ّ
ي ﺟدﻳد ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت .ﻛﻣﺎ ّ
ات ﻫﺎﺋﻠﺔٌ اﻧﺗﺟت
اﻟﻣﻧظور اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم .وﺗﻛدﺳت ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺟدﻳدة وﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺷﻔﺎت ﺛرو ٌ
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت أوروﺑﻳﺔ ﺟدﻳدة .وظﻬرت اﻟﻔردﻳﺔ ﺑﻘوة ،وﺟرت اﻟﺗﻔرﻗﺔُ ﺑﻳن ِ
ٍ
اﻟﺣ َرﻓﻲ واﻟﻔﻧﺎن ﺑﻘوة،
ﺳوق وﻗﻳﻣﺔ ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻛﺑرى .وﺧﻳر ٍ
دﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻔﻧون
وﺻﺎرت ﻟﻠﻔﻧون
ٌ
ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻌظﻳم ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻧﺷﻲ)1519-1452م( .و ّأدى ذﻟك ﻛﻠّﻪ إﻟﻰ ﺣدوث
اﻟﻔن اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻗطﻳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷوروﺑﻲ ،وﻣﻊ ّ

ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻣواد وﺑﻌض اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت
إن ﻓﻧون اﻟرﻳﻧﺳﺎﻧس أو ﻓﻧون ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ
ﱡ
ّ
اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ واﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ؛ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑذﻝ ﺟﻬداً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻧظر واﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻧظور.
ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر ﺗﻣﻳزت اﻟﻛﻧﺎﺋس ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺑﻳزﻧطﺔ ،وﻗد

ﺗﺳود اﻟﻛﻧﻳﺳﺔُ أﺟزاء ﻣن اﻟﻣدﻳﻧﺔ أو ﻛﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﺎ ﻋﺎم 1420م.
ُ
أن اﻟﻘﺑﺎب اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن اﺣﺗﻠّت ﻣﻛﺎﻧﺔً رﻓﻳﻌﺔً أﻳﺿﺎً ﻟدى اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن.
واﻟﻣﻌروف ّ
وظﻬرت طﺑﻘﺔ اﻟﺑورﺟوازﻳﻳن واﻟﺗﺟﺎر اﻟذﻳن ﺗﺣوﻟوا إﻟﻰ ُرﻋﺎة ﻟﻠﻔﻧون .ﻓﻘﺑﻝ ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ
اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس ،واﻟذﻳن ﻳﻌﺗﻧون ﺑﻬﺎ ﻫم رﺟﺎﻝ اﻟدﻳن؛
ﻛﺎﻧت اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺟري
ُ

وﻟذﻟك ﺟﺎءت اﻟرﺳوم واﻟﻣﺣﻔورات واﻟﻣﻧﺣوﺗﺎت دﻳﻧﻳﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﺷﺧﺻﻳﺎت ﻓﻲ
ِ
ﺑﺻ َوٍر دﻧﻳوﻳﺔ
اﻟﻐﺎﻟب .أﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺟدد ﻓﺈﻧﻬم ﻛﻠﻔوا اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﺑﺑﻧﺎء ﻓﻠﻝ وﻗﺻور ،وﻛﻠﻔوﻫم ُ
وﺗﻣﺎﺛﻳﻝ وﻟوﺣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻷﺳﺎﻟﻳب .وﺻﺎرت اﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺗرﻛز

ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﺟﺳدي ،وﺗظﻬر ﻓﻲ أوﺿﺎع ﻣﺗﻌددة ﻣﻘﺗدﻳﺔً ﺑذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ

اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ واﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ،وﻣﺗﺟﺎوزةً ﻧﻣوذج اﻟﺷﻛﻝ اﻟواﺣد واﻟﻣوﻗف اﻟواﺣد .واﻣﺗدت ﻓﻧون ﻋﺻر
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اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣن إﻳطﺎﻟﻳﺎ إﻟﻰ ﺷﻣﺎﻝ اﻷﻟب ﺧﻼﻝ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر،

ﻓوﺻﻠت إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ أوﻻً ،ﺛم ﺧﻼﻝ ﻧﺻف ﻗرن ﺷﻣﻠت أوروﺑﺎ ﻛﻠّﻬﺎ .ﺛم ﺷﻬد اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ
ٍ
ﺿﺎد ٍة ﻟﻣﻧظورات اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻫﻲ «اﻟﻣﺎﻧرﻳﺔ» اﻟﺗﻲ
ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ظﻬور
ﺣرﻛﺔ ُﻣ ّ
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻧﺣت واﻟﺗطوﻳر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗواءات واﻟﻣﻧﺣﻧﻳﺎت واﻟظﻼﻝ واﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗراﻋﻲ

وﻣراﻋﺎةً ﻟﻠﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻔﺳﻳﺔ
اﻻﻧﺗظﺎم اﻟﻬﻧدﺳﻲ اﻟدﻗﻳقُ ،ﻣﺿﻳﺎً ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻌﺎدﻳﺔ ُ
واﻟﺷﻌورّﻳﺔ .وﺷ ّﻛﻠت اﻟﻣﺎﻧرﻳﺔ Mannerismﻣرﺣﻠﺔً وﺳطﻰ ﺑﻳن ﻓﻧون اﻟﻧﻬﺿﺔ وﻓن

ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻔن َﻣ ْن ﻓﻬم اﻟﻣﺎﻧرﻳﺔ واﻟﺑﺎروك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻓﻧﻳن
اﻟﺑﺎروك .وﻗد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻣن ّ
ردة اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر
ﻳﻣﺛّﻼن ّ
واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر .وﻗد ظﻬرت آﺛﺎر اﻟﺑﺎروك ﻓﻲ اﻟﻛﻧﺎﺋس واﻟﻛﺎﺗدراﺋﻳﺎت؛ ﺣﻳث ﺗﺿﺎءﻟت
اﻟﺣدود ﺑﻳن اﻟدﻳﻧﻲ واﻟدﻧﻳوي ،وﺑﻳن اﻟﻧﺣت واﻟرﺳم واﻟﺗﺷﻛﻳﻝ اﻟﻬﻧدﺳﻲ.

ﻳﻘف ﻫذا اﻟﻌرض اﻟﺳرﻳﻊ ﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻧون وﻋﻼﺋق اﻟﺷرﻗﻲ ﺑﺎﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ٍ
اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻳﻬﺎ اﻟظروف ﺗﺗﻐﻳر ﺑطر ٍ
ادﻳﻛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳن اﻟﻌرﺑﻲ
ﻳﻘﺔ ر
واﻹﺳﻼﻣﻲ .ﻓﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﺳﻳطر اﻟﻐرب اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻓرض ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ

وأذواﻗﻪ وﻣﺷﺎرﺑﻪ وﻓﻧوﻧﻪ .ﺑﻝ وظﻬرت
رﺳوم «اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗﻳن» اﻟﺗﻲ ﺗُﻌطﻲ اﻟﺷرق أﺑﻌﺎداً
ُ
ﻓﺎﻧﺗﺎزﻳﺔ وﺷﻬواﻧﻳﺔ ﺗﻔﺗن أوﻟﺋك اﻵﺗﻳن ﻣن اﻟﻐرب .وﻓﻲ ﺣﻳن ﺗﺄﺛر اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺑﺎﻟﻛﺛﻳر ﻣن
ٍ
ٍ
ٍ
وﻧﺎﻫﺿﺔ
ﺟدﻳدة
ﻫوﻳﺔ
ذﻟك وﻗﻠﱠدوﻩ؛ ﻓﺈﻧﻪ ظﻬرت ﺑﻳﻧﻬم أﻳﺿﺎً ﺣرﻛﺎت أﺻﺎﻟﺔ ﺗﺑﺣث ﻋن
ﺑﻌﻳداً ﻋن اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ وﻋن ﺗﻘﻠﻳد اﻟﻐرب .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ،اﻧﺗﺷرت
اﻟﺻﻳﺣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻐرﺑﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻔﻧون -ﻣﺛﻝ اﻟروﻛوﻛو ،واﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة

واﻻﻧطﺑﺎﻋﻳﺔ واﻟﺗﻌﺑﻳرﻳﺔ واﻟﺗﻛﻌﻳﺑﻳﺔ -وﻫذﻩ ﺟﻣﻳﻌﺎً ﺣرﻛﺎت ﻟﻠﻔن اﻟﺗﺟرﻳدي ،اﻟذي ﻳذ ّﻛرﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺟرﻳد اﻟذي ﻗوي أﻳﺎم اﻟﺻﻔوﻳﻳن واﻟﺗﻳﻣورﻳﻳن.
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اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺳﻼم ورؤى ﻓﻬﻢ اﻟﺤﻀﺎرات
رﺿﻮان اﻟﺴﻴﺪ



ﺣــﺪد ﻫﻴﻐــﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴــﻮف اﻷﳌــﺎﱐ اﻟﻜﺒــﲑ ،اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ زﻣﺎﻧــﻪ ﺑﺈ ــﺎ ﻫــﻲ :اﻟﻌﻤــﺎرة واﻟﻨﺤــﺖ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﳌﻮﺳـﻴﻘﻰ واﻟﺸـﻌﺮ .وﻗـﺪ أﻋﺘﱪﻫـﺎ اﳌﺼـﺪر اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻘﻴـﺎم اﳊﻀـﺎرات وﻓﻬﻤﻬـﺎ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ
ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ،واﻟﻔﻨــﻮن ﻟــﺪى ﻫﻴﻐــﻞ أو ﰲ وﻋﻴــﻪ ﻛﺎﻧــﺖ داﺋﻤ ـﺎً ﻛــﺬﻟﻚ ،أي أ ــﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺼﺮاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﳊﻀﺎرﻳﺔ وﻣﺎ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﲢﺪﻳﺎً ﻟﻠـﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ؛ ﺑـﻞ ﻫـﻲ ﰲ
ﻧﻈـ ـ ـ ـ ــﺮﻩ أﺣـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻣﻘﻮﻣـ ـ ـ ـ ــﺎت اﳊﻀـ ـ ـ ـ ــﺎرة اﻷوروﺑﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻷﻗـ ـ ـ ـ ــﻞ .وﻫﻜـ ـ ـ ـ ــﺬا ﻳﻐﻴـ ـ ـ ـ ــﺐ ﰲ وﻋﻴـ ـ ـ ـ ــﻪ
)أو ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ :ﻓﻠﺴــﻔﺔ اﳉﻤــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ( ﺻـﺮاع اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺪﻳﻦ وﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣـ ٍـﺪ
ﺳﻮاء .ﻓﻠﺪى آﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷوﱃ ،اﻗﱰن ﻛـﻞﱞ ﻣـﻦ اﻟﻔﻨـﻮن واﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﻨﻴـﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴـﺔ،
أو أ ﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎ ﺎ .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﱪز ﻣﻘﻮﻟﺔ أوﻏﺴﻄﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ اﳌـﻴﻼدي،
واﻟــﱵ ﺗﺮﻛــﺰت ﰲ اﻟﻨﺤــﺖ واﻟﺮﺳــﻢ ﻋﻠــﻰ اﳋﺼــﻮص ﲢــﺪﻳﺎً ﻟﻠــﺪﻳﻦ؛ ذﻟــﻚ أ ّن ﻫــﺬﻳﻦ اﻟﻔﻨــﲔ ﻳﻨﺤـﻮان
إﱃ اﻹﺑــﺪاع ،أي إﳚ ــﺎد ﺻــﻮرة أو ﻗ ـﻮام أو ﻣﻨﻈ ــﻮر ﻋﻠ ــﻰ ﻏــﲑ ﻣﺜ ــﺎل ﺳــﺎﺑﻖ .وﻫ ــﺬﻩ ﺧﺼﻴﺼ ــﺔ ﷲ
اﳋﺎﻟﻖ ؛ﻷن ﻣﻌﲎ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻘﺎً إﳚﺎد اﳌﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﻟﻌﺪم أو ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ٍ
ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺑﻖ.
ـﺖ واﻟﺮﺳــﻢ -ﻣــﺎ
واﻟﻄﺮﻳــﻒ أن ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﳌﺴــﻠﻤﲔ أﺧــﺬوا ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻨــﻮن -وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ اﻟﻨﺤـ ُ
أﺧ ــﺬﻩُ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ أوﻏﺴ ــﻄﻴﻨﻮس ،أي أ ــﺎ ﲢ ـ ٍـﺪ ﷲ -ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ،-وإدﻋ ــﺎء اﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ ﻟ ــﻪ ﰲ اﳋﻠ ــﻖ،
وﻳﺴﺘﻐﺮب ﻣﺆرخ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻴﻨﻞ ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ أوﻏﺴـﻄﻴﻨﻮس وﺑﻌـﺾ ﻻﻫـﻮﺗﻴﻲ
ﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺔ )ﻣﻦ ﳏﱰﻣﻲ اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﰲ اﻟﻘـﺮﻧﲔ اﻟﺜـﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳـﻊ ﻟﻠﻤـﻴﻼد( ،وﻋﻠﻤـﺎء اﻹﺳـﻼم
ﻓﺎﻟﻔﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﺳﻢ أو ﻳﻨﺤﺖ إﳕﺎ ﻳﻘﻠﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ أو اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ،ﻓـﻼ ﻳﻨـﺘﺞ ﺷـﻴﺌﺎً ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ
ﻣﺜــﺎل وﺑــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺸــﻜﻞ ﻋﻤﻠــﻪ ﲢــﺪﻳﺎً ،ﻷن اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻄــﺎﺑﻖ اﻷﺻــﻞ ﻓﻀـﻼً ﻋﻠــﻰ أن
ﻳﺘﻔ ﱠﻮق ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﻠﻰ أن ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺎ ﱡ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨـﺎك ﲢﻔﻈـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻨـﻮن اﳍﻴﻐﻠﻴـﺔ
ﲨﻴﻌﺎً؛ ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﺖ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎن إﺛﺎرة ﺷـﺒﻬﺔ اﳋﻠـﻖ واﻹﺑـﺪاع،
ﻓ ــﺈن ذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ و ٍ
ارد ﰲ ﺣ ــﺎﻻت اﻟﻌﻤ ــﺎرة واﳌﻮﺳ ــﻴﻘﻰ واﻟﺸ ــﻌﺮ ،وﻟ ــﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐ ــﻲ أن ﻧﻠ ــﺘﻤﺲ ﻋﻠﱠ ـﺔ
 مفكر وأكاديمي من لبنان ،ومستشار تحرير مجلة التسامح .

ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔً ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﺑـﺪاع .واﻟـﺬي أراﻩ أن اﻷﻣـﺮ ﻳﻌـﻮد إﱃ اﻻﺳـﺘﻬﻮاء «إذا ﺻـﺢ
اﻟﺘﻌﺒــﲑ ،ﻓﺎﻻﺳ ــﺘﻬﻮاءُ إﺣﺴ ــﺎس ﻏﺮﻳــﺐ ﻳﺴــﺘﺜﲑ اﳊﺒــﻮر أو اﻟﺮﺿــﺎ اﻟﺰاﺋــﺪ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ أو اﻻﻛﺘﻔ ــﺎء
ـﻌﺮ اﻵﻳـﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻨﻜﺎرﻩ ،ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ» }أَﺗَـْﺒـﻨُـﻮ َن ﺑِ ُﻜ ﱢـﻞ
واﻻﻣﺘﻼء واﻻﳒﺬاب ،وﻫﺬا اﻟﺬي ﺗُﺸ ُ
ﱠﺨ ُﺬو َن ﻣ ِ
ِرﻳ ٍﻊ آﻳﺔً ﺗَـﻌﺒﺜُﻮ َن ،وﺗَـﺘ ِ
ِ
َ َ
ـﺎوو َن ،أَ َﱂْ
ﺼﺎﻧ َﻊ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ َﲣْﻠُ ُﺪو َن{ وﻣﻦ ﻣﺜـﻞ } َواﻟﺸﱡـ َﻌَﺮاءُ ﻳَـﺘﱠـﺒﻌُ ُﻬ ُﻢ اﻟْﻐَ ُ
َ َْ َ
ٍ ِ
ِ
ﻴﻤﻮ َنَ ،وأَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﻣﺎ ﻻ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن{.
ﺗَـَﺮ أَﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ ﰲ ُﻛ ﱢﻞ َواد ﻳَﻬ ُ
ـﻴﺤﻲ ﺣﻔﻠـﺖ ﺑـﻪ
وﻗﺪ ﺗﻀﺎءﻟﺖ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﻘـﺮن اﻟﺘﺎﺳـﻊ اﳌـﻴﻼدي ﺑﺈﳚـﺎد ﻓ ّـﻦ ﻣﺴ ّ
اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﲣﺬ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ وأ ﱢﻣﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎً ﻟـﻪ .ﻟﻜﻨﻨـﺎ ﻧﺸـﻬﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺮﻧﲔ اﻟﺴـﺎﺑﻊ
واﻟﺘﺎﺳــﻊ -ﻛﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ اﻟﻘــﻮل -وﰲ ﺑﻴﺰﻧﻄــﺔ ﺑﺎﻟــﺬات ﲪﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮر واﻹﻳﻘﻮﻧــﺎت ﰲ اﻟﻜﻨــﺎﺋﺲ،
وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻠﻤــﺎء وﻣﺆرﺧــﻮ اﻟﻔﻨــﻮن ﰲ ﻣــﻦ أﺛﱠـﺮ ﰲ اﻵﺧــﺮ :اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴــﻮن أم اﳌﺴــﻠﻤﻮن ،ﻋﻠــﻰ أن
ﻫﻨ ــﺎك ﻣــﻦ رأى ﻣــﺆﺧﺮاً أن اﻟﻔ ـﺮﻳﻘﲔ إﳕــﺎ ﺗ ــﺄﺛﺮا ﺑ ــﺎﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻴﻬــﻮدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺼ ــﻮر واﳌﻨﺤﻮﺗ ــﺎت ﰲ
اﳌﻌﺎﺑ ــﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴ ــﺔ ﻓﻘ ــﻂ ،وﺑﺎﻟﻔﻌ ــﻞ ﻓ ــﺈن اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ وﻣﻨ ــﺬ أول اﻹﺳ ــﻼم ﻣ ــﺎ اﺳ ــﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﺘﺼ ــﻮﻳﺮ وﻻ
اﻟﻨﺤــﺖ ﰲ اﳌﺴــﺎﺟﺪ؛ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻓﻴــﻪ اﻷﻣﻮﻳــﻮن واﻟﻌﺒﺎﺳــﻴﻮن ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ ﰲ
ﻗﺼﻮرﻫﻢ دوﳕﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎر ﻣﻦ أﺣﺪ.
ـﻜﺎل ﻟ ــﺪى اﳌﺴ ــﻴﺤﲔ ﲞَْﻠ ــﻖ اﻟﻔ ــﻦ اﳌﺴ ــﻴﺤﻲ أو ﲤﺴ ــﻴﺢ اﻟﻔ ـ ّـﻦ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻘ ــﺮن
وﰲ ﺣ ــﲔ اﳓ ـ ﱠـﻞ اﻹﺷ ـ ُ
اﻟﺘﺎﺳﻊ؛ ﻓﺈن اﻟﻨﺤﺖ ﻟﻸﺷـﻜﺎل اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﺗﻀـﺎءل ﻟـﺪى اﳌﺴـﻠﻤﲔ إﱃ ﺣـﺪود اﻟﺘﻼﺷـﻲ؛ ﰲ ﺣـﲔ
ﻗـ ﱠـﻞ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺮ واﻟﺮﺳــﻢ أو ﱠﻤﺸــﺎ ﺧــﺎرج اﳌﻌﺎﺑــﺪ أﻳﻀ ـﺎً وﺑﻌــﺪ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺎﺷــﺮ اﳌــﻴﻼدي ﺑﺎﻟــﺬات ،ﰲ
ﺣ ــﲔ ﺑ ــﺮزت اﻟﺘﺰﻳﻴﻨ ــﺎت اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌ ــﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳ ــﺔ وﻣﻨﻬ ــﺎ اﳋﻄ ــﻮط واﻟﻨﻘ ــﻮش واﻷﺷ ــﻜﺎل
اﳍﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﰲ اﳌﺒﺎﱐ واﳌﺴﺎﺟﺪ ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣﺪ ﺳﻮاء .وﻫﻜـﺬا ﻓـﺈن ﻟـﺪﻳﻨﺎ ﰲ اﺠﻤﻟـﺎل اﻹﺳـﻼﻣﻲ
ﺼ ـ ـﺮﻳﺔ )وإن ﻳﻜ ــﻦ ﻏ ــﲑ ﻛﺎﻣ ــﻞ( ،وإﻗﺒ ــﺎﻻً ﻣﻨﻘﻄ ــﻊ اﻟﻨﻈ ــﲑ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔﻨ ــﻮن
إﻧﺼ ـ ـﺮاﻓﺎً ﻋ ــﻦ اﻟﻔﻨ ــﻮن اﻟﺒَ َ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ذات اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺠﺴﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻨـﺎ ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘـﻮل
إن اﻟﻌﻤ ــﺎرة أﻳﻀ ـﺎً ﺻ ــﺎرت «اﻟﻔﻨ ــﻮن اﻟﺬﻫﻨﻴ ــﺔ» -ﻓﻴﻬ ــﺎ إذا ﺻ ــﺢ اﻟﺘﻌﺒ ــﲑ -ﻫ ــﻲ اﻟﺴ ــﺎﺋﺪ ﺑ ــﺪاﺧﻠﻬﺎ
اﻟﺴ ـﺒُﻞ واﳋﺎﻧــﺎت،
وأﺣﻴﺎﻧ ـﺎً ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻫــﺎ اﳋــﺎرﺟﻲ .وﻧﺸــﻬﺪ ذﻟــﻚ ﺑﻮﺿــﻮح ﰲ ﻋﻤــﺎرة اﳌﺴــﺎﺟﺪ و ُ
وﺳﺎﺋﺮ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﻔﺨﻤﺔ .وﻳﺮﻳﺪ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑـﺄن اﻟﻌـﺮب ﰲ اﻟﻘـﺮﻧﲔ اﻟﺴـﺎﺑﻊ
واﻟﺜــﺎﻣﻦ ﻟﻠﻤــﻴﻼد اﲡﻬ ـﻮا ﰲ ﻓﺘﻮﺣــﺎ ﻢ ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ أﻗــﺎﻟﻴﻢ وﺑﻠــﺪان ﰲ إﻳ ـﺮان وآﺳــﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ

واﳍﻨــﺪ ،اﻋﺘﻨــﻖ ﺳــﻜﺎ ﺎ اﻹﺳــﻼم ﺑﺎﻟﺘــﺪرﻳﺞ؛ وﻛــﺎﻧﻮا ﻣﻨــﺬ اﻟﻘــﺪم ﳝﻴﻠــﻮن إﱃ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ ﰲ أﻋﻤــﺎﳍﻢ
اﻟﻔﻨﻴﺔ.
رؤى وﺗﺼــﻮرات
وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ ﻟــﻴﺲ ﺧﺼﻴﺼ ـﺔً ﳌــﺎ ﺗُﻌــﺮف ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﻣﻴّﺔ؛ وإﳕــﺎ ﻫــﻲ ً
ﺳﺎدت ﻟﺪى اﻷﻣﻢ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻬﺎ.
وﻫــﺬا ﻟــﻴﺲ ﻗﺼ ـﺮاً ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ اﻷﻣــﻢ واﳊﻀــﺎرات اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ؛ ﺑــﻞ ﳒــﺪ أن اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ أن
ﲡﺎوزت ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻔﻦ اﳌﺴﻴﺤﻲ ،ﰒ ﲡﺎوزت اﳊَِﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ؛ ﻓﺈ ﺎ اﲡﻬﺖ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳـﺪ أﻳﻀـﺎً ،إذ
ﻛ ــﻞ اﻟﺘﻴ ــﺎرات اﻟﻔﻨﻴ ــﺔ اﳌﻌﺎﺻ ــﺮة إﳕ ــﺎ ﺗُﺸـ ـ ّﻜﻞ ﲡ ــﺎوزاً ُ◌ ﻟﻠﻤﻨﻈ ــﻮر اﻟﺒﺸ ــﺮي ﻟﺼ ــﺎﱀ «اﻟﺒﺼ ــﲑة» أو
اﻟ ــﺬﻫﻦ ،وﻫ ــﻮ اﻷﻣ ــﺮ اﻟ ــﺬي ﺳ ــﺎد ﰲ اﺟ ـﺰاء رﺋﻴﺴ ــﻴﺔ -ﻛﻤ ــﺎ ﺳ ــﺒﻖ اﻟﻘ ــﻮل -ﻣ ــﻦ اﺠﻤﻟ ــﺎل اﻟﻔ ــﲏ ﰲ
اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻣ ــﺎ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﳌﻨﻈ ــﻮر اﻟﺘﺼ ـ ـ ﱡﻮري أو اﻟﺘﻄ ـ ـ ﱞﻮري ،ﻓﻴﻤ ــﺎ ﳓ ــﻦ ﺑﺴ ــﺒﻴﻠﻪ ﻣ ــﻦ ﲢﺪﻳ ــﺪ ﻟﻌﻼﺋ ــﻖ اﻟﻔ ـ ّـﻦ
ﺑﺎﳊﻀﺎرة ،وإﻣﻜﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻣﺮﻳﻦ اﺛﻨـﲔ آﺧـﺮﻳﻦ :إﻣﻜـﺎن اﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﲔ اﳊﻀـﺎرﺗﲔ ﺑﺸـﺄن
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻨﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ وإﻣﻜﺎن اﲣﺎذ ﻣﺪﺧﻼً ﻟﻔﻬﻢ اﳊﻀﺎرة أو اﳊﻀﺎرات.
ﰲ اﳌﺴــﺄﻟﺔ اﻷوﱃ ﻧــﺮى أن ﺳــﺎﺋﺮ اﳊﻀــﺎرات ،وﻣﻨﻬــﺎ اﳊﻀــﺎرﺗﲔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻔﻨــﻮن
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﳌﻔﻬـﻮم -ﻛﺎﻧـﺖ ﺣﺎﺿـﺮًة وﻗﻮﻳـﺔً ﻓﻴﻬـﺎ .وﻣـﺎ أﻗﺼـﺪﻩ ﺑـﺎﺧﺘﻼف اﳌﻔﻬـﻮم أن ﺑﻌـﺾـﺐ ﻋﻠﻴﻬ ـﺎ ﻃــﺎﺑﻊ اﳊﺮﻓــﺔ واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪوﻳــﺔ ،واﻟــﺪﻟﻴﻞ
اﳌــﺆرﺧﲔ ﻳﻌﺘــﱪون أن اﻟﻔﻨــﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻏﻠـ َ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻇﻠﻮا ﳎﻬﻮﻟﲔ ،ﻛﻤﺎ أن أﺣﺪاً ﻣـﺎ أﻋﺘـﱪ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﺑـﻪ إﺑـﺪاﻋﺎً ،واﻟﻮاﻗـﻊ أن
اﻟﻔﻨ ــﺎﻧﲔ ﺑ ــﺪأوا ﻳ ــﺬﻛﺮون أﲰ ــﺎءﻫﻢ ﻋﻠ ــﻰ أﻋﻤ ــﺎﳍﻢ ﻣﻨ ــﺬ اﻟﻘ ــﺮن اﻟﺜ ــﺎﻣﻦ اﳍﺠ ــﺮي ،ﻛﻤ ــﺎ أن اﻷﻣـ ـﺮاء
واﳌﻠﻮك ﺻﺎروا ﻳﻜﻠﻔﻮن اﻟﻔﻨﺎﻧﲔ اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷُﺧﺮى .وﻫﻜﺬا ﻓﻘﺪ ﺻـﺎر
اﻟﻔﻦ ﰲ اﻹﺳﻼم أﻳﻀﺎً ذا ﻗﻴﻤـﺔ ﲡﺎرﻳـﺔ ،ﻟﺘﻤﻴﱡـﺰ ﻋﻤ ٍـﻞ ﻋـﻦ آﺧـﺮ ،وﲤﻴّـﺰ ﻓﻨـﺎن ﻋﻠـﻰ آﺧـﺮ ،ﺳـﻮاء ﰲ
اﳌﻌﻤﺎر أو ﰲ اﳋﻂ أو ﰲ اﻟﻨﻘﺶ واﻟﺘﺰﻳﲔ واﻟﺮﺳﻢ.
إﳕــﺎ اﻟــﺬي ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﻻﻋ ـﱰاف ﺑــﻪ -رﻏــﻢ اﺧــﺘﻼف اﳌﻔﻬــﻮم أو ﺑﺴــﺒﺒﻪ -أ ّن اﻟــﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴــﺔ اﻟﻔــﻦ ﰲ
اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،ﺣــﺪث ﻗﺒــﻞ ﻫﻴﻐــﻞ ﺑﺄزﻣﻨــﺔ ،ﰒ إن أﳘﻴﺘــﻪ ﻓﺎﻗــﺖ ﻣــﺎ اﻋﺘﻘــﺪﻩ ﻫﻴﻐــﻞ ،ﲝﻴــﺚ ﺗﻘــﺪم
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ،وﻧﺎﻓﺲ اﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻴﺲ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺑﺪاﻋﺎً ذﻫﻨﻴﺎً وﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ وﰲ اﻧﻄﻮاﺋـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻴ ٍﻢ
ٍ
ﲨﺎﻟﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﱪى ،وﻫﺬا اﳌﻮﻗﻊ أو اﻟﻮﻋﻲ ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﲟﺜﻴﻠﻪ ﰲ اﺠﻤﻟـﺎل
اﻹﺳﻼﻣﻲ.

ﰲ اﺠﻤﻟــﺎل اﻟﻐــﺮﰊ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﲡﺎﻫــﻞ اﻟﻔﻨــﻮن ،واﺿــﻄﺮت ﻻﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﰒ ﻋــﺎدت
ﻓﺎﺳــﺘﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻣﻀــﺖ ﻗُـ ُﺪﻣﺎً ﻣﻜﺘﺴــﺒﺔً وﻇــﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳــﺪة ،وﻣﺘﺨــﺬةً ﲡﻠّﻴـ ٍ
ـﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﲝﻴــﺚ
ﺻــﺎرت ﻗﻴﻤــﺔ اﳊﻀــﺎرة ﻧﻔﺴــﻬﺎ ،وﺟــﺰءاً أﺳﺎﺳــﻴﺎً ﻣــﻦ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ــﺎ ،أو ﲤﺎﻫﻴﻬــﺎ ﻣﻌﻬــﺎ .وﻫــﺬا
ﻣــﺮًة أﺧــﺮى ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻗﻮﻟُـﻪ ﻋــﻦ اﻟﻔﻨــﻮن ﰲ اﻹﺳــﻼم ﺣــﱴ ﰲ ﳎــﺎل ﻋﻤــﺎرة اﳌﺴــﺎﺟﺪ واﳋــﻂ ،وﺣــﱴ
ﳏﻞ ﰲ اﳍﻨﺪ أو اﻟﺮواﺋﻊ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﰲ ﺗﺎج ّ
إن اﻟﻔﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ َﻣﱠﺮ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﳌﺪﻳﺪﺗﲔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺒﺼـﺮي
اﻟﺮاﺋــﻊ؛ ﻟﻜﻨــﻪ ُﲰّـﻲ إﺳــﻼﻣﻴﺎً ﻷﻧــﻪ أﺳــﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﰲ ﻋﻤــﺎرة اﳌﺴــﺎﺟﺪ اﻟﺮاﺋﻌــﺔ ،وﰲ اﳋﻄــﻮط اﻟﺮاﺋﻌــﺔ
ـﺺ اﻟﻘ ــﺮآن ،وﺗﻄ ــﻮر ﺗﻨﻮﻳﻌ ــﺎت اﳋﻄ ــﻮط وأﺟﻨﺎﺳ ــﻬﺎ واﻧﻮاﻋﻬ ــﺎ وأﺷ ــﻜﺎﳍﺎ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ
وﲡﺎر ــﺎ ﻣ ــﻊ ﻧ ـ ّ
ﺗﻄــﻮرات اﻟﺘ ـﺰﻳﲔ واﻟﱰﻗــﻴﺶ ،ودﻣــﺞ اﻟﺒَﺼــﺮي ﺑﺎﻟــﺬﻫﲏ واﻟﺸــﻌﻮري .وﻛﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ اﻟﻘــﻮل ﻓــﺈن اﻟﻔــﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ اﺣﺘﺎل -ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻐﺮب -وﲢﻴّﻞ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻻﻋـﱰاف .ﻟﻘـﺪ اﻛﺘﻔـﻰ ﺑﻌـﺪم اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ
ﺑ ـ ـ ــﺪاﺧﻞ اﳌﺴ ـ ـ ــﺎﺟﺪ ،واﻧﺼ ـ ـ ــﺮف ﻟﻠﺸ ـ ـ ــﻌﻮري واﻟ ـ ـ ــﺬﻫﲏ واﻟﺘﺠﺮﻳ ـ ـ ــﺪي ،وﻇﻬ ـ ـ ــﺮت ﺑﺘﻠ ـ ـ ــﻚ اﳌـ ـ ـ ـﺰاﺋﺞ
ـﻬﺪﻫﺎ ﺣــﱴ اﻟﻴ ـﻮم ،وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺛﺎﻧﻴ ـﺎً وﺛﺎﻟﺜ ـﺎً وراﺑﻌ ـﺎً؛ ﻓــﺈن
واﻻﻧــﺪﻣﺎﺟﺎت اﻟﺮواﺋــﻊ اﳋﺎﻟــﺪة اﻟــﱵ ﻧﺸـ ُ
اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻣــﺎ ﺻــﺎرت ﻗﺮﻳﻨــﺔ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ؛ ﺑــﻞ ﻇﻠــﺖ ﺷ ـﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺻ ـﻌﺔ ﰲ أﺣﻀــﺎ ﺎ،
وﺑﺎﻟﻠﻮن واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻮر واﻻﻓﱰاض واﻟﺴﻮاﻧﺢ اﻟﺮاﺋﻌﺔ.
واﻟﻄﺮﻳﻒ أن اﳌﺆرخ واﳌﻨﻈّـﺮ اﻷﳌـﺎﱐ أوزواﻟـﺪ ﺷـﺒﻨﻐﻠﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ «ا ﻴـﺎر اﳊﻀـﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ» ﻳﻌﺘـﱪ أن
اﳌــﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴــﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳــﺔ ﰲ اﻟﻔــﻦ اﻟﻐــﺮﰊ ،ﺷــﺎﻫﺪﺗﺎن ﻋﻠــﻰ اﻻﳓﻄــﺎط اﳊﻀــﺎري ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ
ﻳﺒﻠــﻎ اﻟﻔــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ذروﺗــﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﻳــﺪ اﻟــﺬي ﻳﺴــﻴﻄﺮ ﻓﻴــﻪ وﻳﻬﺒُـﻪُ روﺣــﻪ وﺑﻘــﺎءﻩ ،وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن
اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺗﻐﺺ ﺑﺎﳊﻴـﺎة ﰲ ﻋـﻮاﱂ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ،وﰲ ﻓﻬﻤﻬـﻢ ﳊﻀـﺎر ﻢ ودﻳـﻨﻬﻢ
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﲡﻮﻳـﺪ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑﻴـﺪ أن اﻟـﻮﻋﻲ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻗﻮﻳـﺎً أو أﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺘـﻪ ﲟﺜﻴﻠـﺔ ﰲ
ـﻮل ﻃﺒﻌـﺎً إﻧّـﻪ ﳛﻤـﻞ ﻗﻴﻤـﺔً أﺧﻼﻗﻴـﺔً اﺳـﺘﺒﺪاﻟﻴﺔً ﰲ
اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟـﻮﻋﻲ ،وﻻ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘ ُ
ﳎﺎل اﻻﻓﱰاق ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو اﳊﻠﻮل ﳏﻠﻪ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إن اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن ﰲ اﻹﺳـﻼم ﻣـﺎ
ﻛ ــﺎن ﻣﻮﺟ ــﻮداً ﺑﻮﺿ ــﻮح ،وإﳕ ــﺎ ﺣ ــﺪث ﰲ اﳌﺎﺋ ــﺔ ﻋ ــﺎم اﻷﺧ ــﲑة ،وﻧﺘﻴﺠ ــﺔ دراﺳ ــﺎت اﻟﻐـ ـﺮﺑﻴﲔ ﻋ ــﻦ
اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻧﺼﻞ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،ﻫﻨﺎك اﻋﱰاف ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻨـﻮن ﻣﻜ ﱢﻮﻧـﺎً رﺋﻴﺴـﻴﺎً ﰲ اﳊﻀـﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﲤُﺜﱢﻞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﳎﺎل إﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﳉﻤﺎل ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻗﻴﻤﺔً ﲨﺎﻟﻴﺔً وأﺧﻼﻗﻴـﺔ أو

ﺗﺴ ــﺎﻣﻴﺎً أﺧﻼﻗﻴ ـﺎً ،ﻓﻬ ــﻞ ﳝﻜ ــﻦ اﻋﺘﺒ ــﺎر اﻟﻔﻨ ــﻮن اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜ ﱢﻮﻧ ـﺎً ﻣ ــﻦ ﻣﻜ ﱢﻮﻧ ــﺎت ﺣﻀ ــﺎرﺗﻨﺎ رﻏ ــﻢ
اﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷدوار ﳌﻮﻗﻊ اﻟﻔﻦ ﰲ اﳊﻀﺎرﺗﲔ؟ إﱃ أﻣﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﳑﻜﻨـﺎً؛ ﻷن
ﺳـﺎﺋﺮ اﳌﺨﺘﺼـﲔ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘـﱪون اﻟﻔﻨـﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳـﺔ ﻣﻬـﺎرات ِﺣﺮﻓﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر ُﺧﻠُّﻮﻫـﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻨﺤﺖ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﺿﺂﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ واﻟﺮﺳﻢ ﻓﻴﻬـﺎ ،وﻣـﺎ أﻧﻜـﺮ أﺣـﺪ اﳉﺎﻧـﺐ اﳉﻤـﺎﱄ ﰲ
ﻓﻨــﻮن اﻹﺳــﻼم؛ ﻟﻜــﻦ ﰲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛــﲔ اﻷﺧــﲑة )ﻣﻨــﺬ ﻣﻌــﺮض ﻟﻨــﺪن ﻟﻠﻔــﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻋــﺎم
ِ
ﺑﻌﻀـﻬﺎ
ﻬﻢ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ُ
ﳝﻜﻦ ﻓَ ٌ
1976م( ﺻ ْﺮﻧﺎ ﻧﻌﺮف أ ّن اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ُ
ﺑﺮوﺣﻬﺎ ذاﺗﻪ؛ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
أن ﻫﺬا ﻛﻠﱠﻪ ﻳﻔﻀـﻲ ﺑﻨـﺎ إﱃ أﺳـﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺼـﻠﺔ ﺑﻴﻨﻨـﺎ وﺑـﲔ اﳊﻀـﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﻓﻘـﺪ ﺣﺎوﻟﻨـﺎ ﻓﻬﻤﻬـﺎ
ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﻮﻗــﻊ اﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻣﻮﻗــﻊ اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﻀــﺎرﺗﻨﺎ ،وﺣﺎوﻟﻨــﺎ ﻓﻬﻤﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻣﻮﻗــﻊ
اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ وﻣﻮﻗــﻊ اﻟﺪوﻟــﺔ ﰲ ﺣﻀــﺎرﺗﻨﺎ ،وﺣﺎوﻟﻨــﺎ ﻓﻬﻤﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮوح اﻟﻔﺮدﻳــﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ،واﻟﺮوح اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ.
وﺣﺎوﻟْﻨ ــﺎ اﻟﻔﻬ ــﻢ اﺧـ ـﲑاً ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ ﻣﻮﻗ ــﻊ «اﻟﻘ ــﻮة» ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻣﻮﻗ ــﻊ «اﻟﻘ ــﻮة» واﻟﻐَﻠَﺒ ــﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻨ ــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .ﻓﻬــﻞ ﳝﻜــﻦ أن ﻧﻘــﺎرن رؤﻳﺘﻨــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﱂ ،ورؤﻳــﺘﻬﻢ ﻟﻠﻌــﺎﱂ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﻨﻮﻧﻨــﺎ وﻓﻨــﻮ ﻢ؟
ﻫﻨــﺎك ﻣﻨــﺬ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺮن دراﺳــﺎت ﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻷﻣــﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒــﺎرزة
ﻓﻴﻬــﺎ ،وﻫﻨــﺎك ﺷــﺒﻪ إﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻔﻨــﻮن اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﺪﺧﻞ ﺻــﺎﱀ ﺑــﻞ ﺿــﺮوري ﳌﻘﺎرﺑ ـﺔ ﺷﺨﺼــﻴﺔ
أوروﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﺼﻮرﻫﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻨﻮن )ﰲ ﻋﻼﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ واﻹﻧﺴﺎن( وﻟﺬا ،ﻓﻼ ﺣﺮج
ﰲ اﺧﺘﻴﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻧﺘﺄﻣـﻞ أﻧﻔﺴـﻨﺎ ،وﻳﺘﺄﻣﻠﻨـﺎ اﻵﺧـﺮون )وﻗـﺪ ﻓﻌﻠـﻮا( ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻔﻨـﻮن ﻋﻨـﺪﻧﺎ.
وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن ﻫــﺬا اﳌــﺪﺧﻞ اﳉﺪﻳــﺪ ﻗــﺪ ﻳﺒﻌــﺚ ﻋﻠــﻰ ﺣﺮﻛﻴـ ٍـﺔ ﻣﺘﺠــﺪدة اﻓﺘﻘﺮﻧــﺎ إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤــﺪ ﻋﻨــﺪ
ﺣﺪود «ﺣﻮار اﳊﻀﺎرات» وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳔﺮج ﻣﻦ ذﻟﻚ.

رؤية اإلنسان في الفكر اليوناني
مصطفى النشار



يتصور البعض خطأ أن االھتمام بقضايا اإلنسان في الفكر اليوناني قد ب دأ م ع فالس فة
الحرك ة السوفس طائية ,وتحدي داً من ذ أن أطل ق بروت اجوراس زع يم السوفس طائيين
عبارته الشھيرة« :إن اإلنسان معيار األشياء جميعا ً».
لكن الحقيقة أن الفكر اليوناني منذ بدايات ه األول ى ل م ي نس االھتم ام باإلنس ان وقض اياه
حتى نشأت الفلسفة ف ي الق رن الس ادس قب ل الم يالد؛ فمن ذ ھ وميروس -ش اعر اليون ان
الشھير في حوالي القرن التاسع قبل الميالد -نجد بشائر ھذا االھتم ام؛ حي ث إن ه روى
األحداث التاريخية في قصيدته اإللياذة واألوديسا من منظور إنساني؛ لدرجة أن ه خل ع
على اآللھة نفسھا صفات البشر ,ولم يحلق في دنيا الخيال بقدر ما حاول أن يعيش م ع
الناس محاوالً تص وير حي اتھم ،والج دل ال دائر بي نھم وب ين الطبيع ة م ن جھ ة ،وبي نھم
وبين آلھتھم من جھة أخرى .إن ه ل م ي نس أب داً الرج ل الع ادي ول م يھمل ه ,وھ و ي روي
المعارك الدامية التي تخوضھا اآللھ ة م ع األبط ال .1فھ و يش ارك ذل ك الرج ل الع ادي
عواطفه ,ويرثي لضعفه ,ويثور معه ضد القوى الجبار ,فھ و «يبك ي فرح ا م ع أطف ال
شفى أبوھم م ن م رض عض ال» ,2ويتھل ل بش راً عن دما يع انق الوال د ول ده بع د غي اب
طويل ,3ويشارك الف الح س روره عن دما ي رى أغص ان الزيت ون مزدھ رة ،4ويت ألم م ع
العام ل ال ذي يك د ط وال النھ ار ،5ويرث ي لح ال الم رأة الت ي تك افح لتكس ب قوتھ ا،6
ويحزن لحزن الزوجة التي فقدت رجلھا في المعارك ،7وم ع الش يخ ال ذي م ات أبن اؤه
في ساحة المعركة.8
وحينم ا نش أ الفك ر الفلس في ف ي الق رن الس ادس اتخ ذ االھتم ام باإلنس ان ص وراً ش تى؛
فھناك م ن اھتم وا بالتس اؤل ع ن أص ل اإلنس ان وماھيت ه ومص يره ،وھن اك م ن رك ز
اھتمام ه عل ي المعرف ة اإلنس انية ،وآخ رون اھتم وا بالقض ايا األخالقي ة والسياس ية.
وھكذا طرحت كل القضايا المتعلقة باإلنسان للبحث فيما ال يزيد ع ن ثالث ة ق رون م ن
 أكاديمي من مصر .
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الزم ان وق دم فالس فة اليون ان رؤى متنوع ة ح ول ك ل تل ك القض ايا الت ي ال ت زال
موضوعا ً للتأمل والحوار بين الفالسفة حتى اآلن.
أوالً :أصل اإلنسان وماھيته
لقد بدأ االھتمام بالتساؤل عن أصل اإلنسان منذ فالسفة المدرس ة الطبيعي ة األول ى ف ي
القرن السادس قبل الميالد ،حيث تساءل ثاني فالسفتھا انكسيمندر ع ن أص ل الكائن ات
الحية ككل ،ومنھا اإلنسان ،وكانت إجابته« :إنھا نش أت م ن الرطوب ة بع د أن تبخ رت
بالشمس ،وكان اإلنسان كغيره من أنواع الحيوان ،فكان في البدء سمكة» ،9وقد خ ص
اإلنسان بقوله« :إن الناس قد نشأت في داخل األسماك ,وبع د أن ترب وا فيھ ا ك القرش،
وأص بحوا ق ادرين عل ى حماي ة أنفس ھم ق ذف بھ م أخي راً عل ى الش اطئ وض ربوا ف ي
األرض».10
لق د ق دم لن ا انكس يمندر ف ي ھ ذه الش ذرات المقتض بة أول ح ديث عم ا يس مى ف ي العل م
الحديث بنظرية التطور ،فتساؤله عن أصل اإلنسان قاده إلى أنه ربما كان في األص ل
سمكة ،أو تربى في باطن السمكة ،حتى إذا ما أصبح قادراً على حماي ة نفس ه ق ذف ب ه
على الشاطئ؛ ليبدأ حياته البري ة مس تقالً ع ن ھ ذه البيئ ة الرطب ة وع ن أص ل الحي وان
المائي.11
وقد ركز الفالسفة الطبيعيون على األصل المادي لإلنسان ،فأولئك الذين فسروا أص ل
العالم بالعناصر المادية األربعة اعتب روا أن اإلنس ان ك ذلك ھ و ك ائن مرك ب م ن ھ ذه
العناص ر ،أم ا ال ذين فس روا أص ل الع الم بال ذرات -ك ديمقريطس وأتباع ه ف ي الق رن
الخامس وحتى أبيقور في القرن الثالث قبل الميالد -فقد اعتبروا أن ه ك ائن مرك ب م ن
ذرات وإن ميزوا ب ين ال ذرات الھوائي ة الناري ة اللطيف ة المكون ة لل نفس ,وب ين ال ذرات
الثقيلة المكونة للجسم.
أم ا الفالس فة المث اليون -بداي ة م ن فيث اغورس وحت ى أفل وطين م روراً بس قراط
وأفالط ون -أك دوا عل ى الطبيع ة الثنائي ة لإلنس ان ،فھ و مرك ب م ن نف س وجس د ،أم ا
النفس فأصلھا سماوي ،ومن ثم فھي م ن طبيع ة مختلف ة ع ن طبيع ة الجس د .وق د ب رع
أفالطون على وجه الخصوص في تقديم نظرية متكاملة ع ن ال نفس اإلنس انية ،أص لھا
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وطبيعتھا ومصيرھا ،وھو لم يختلف عن غيره من المثاليين ال ذين أك دوا عل ى أص لھا
السماوي وروحانيتھا ،كما أنه أكد كأستاذه س قراط عل ى أنھ ا تحي ا حي اة الس جن داخ ل
ھذا الجسد الفاني ،وأنھا تعيش حالة من الص راع بداخل ه حي ث تتص ارع قواھ ا؛ الق وة
الشھوانية والقوة الغض بية والق وة العاقل ة ،وإذا م ا نجح ت األخي رة ف ي الس يطرة عل ى
سابقتيھا كان في ھذا الخير لإلنسان الفرد؛ إذ ستتحقق العدالة داخله ،فمعن ى أن ي تحكم
العقل في الش ھوة أن اإلنس ان س يتحلى بفض يلة العف ة ،فل ن يش تھي إال م ا ينبغ ي وقتم ا
ينبغ ي للح د ال ذي ينبغ ي ،ومعن ى أن ي تحكم العق ل ف ي الغض ب أن اإلنس ان س يتحلى
بفضيلة الشجاعة ،ومعنى أن ينجح العقل في التحكم بھاتين الق وتين أن ه نفس ه س يتحلى
بفضيلة الحكمة ،ومعنى كل ذلك أن اإلنسان العادل م ع نفس ه ھ و م ن يم ارس وظائف ه
متمتعا ً بھذه الفض ائل الت ي تعن ي ف ي مجموعھ ا تحق ق العدال ة داخ ل ال نفس اإلنس انية،
تلك العدالة التي يتوازن بمقتضاھا أداء الوظائف عن طريق التحلي بالفضائل .وھاھنا
ينع دم الص راع داخ ل ال نفس اإلنس انية وتص بح نفس ا ً مؤھل ة لمص ير أفض ل ،أف اض
أفالطون الحديث عنه في محاورة فيدون حينما تحدث بالتفصيل عن عقيدته ف ي خل ود
النفس وقدم براھينه الشھيرة عليھا.12
وللح ق فق د اختل ف أرس طو م ع أس تاذه أفالط ون ،وك ذلك م ع س ابقيه :فيث اغورس
وسقراط حول ھذا األصل السماوي للنفس ،كما اختلف معھ م جميع ا ً حينم ا ل م يتح دث
مطلق ا ً ع ن مص ير لل نفس بع د خروجھ ا م ن ھ ذا الجس م الف اني؛ فلق د اس تندت نظري ة
أرسطو في النفس على التسليم فقط بأن ال نفس م ن طبيع ة مختلف ة ع ن طبيع ة الجس م؛
لكنه فيما عدا ذلك يتحدث عنھا باعتبارھا ظ اھرة طبيعي ة وعرفھ ا ق ائالً :إنھ ا ص ورة
ھذا الجسم بمعنى أنھا تمثل الكمال األول للجسم الطبيعي مكتمل األعض اء وفيھ ا حي اة
بالقوة ،وتكون النفس ھي الفاعلية التي تحول ھذه الحي اة ب القوة )أي االس تعداد للحي اة(
في ھذه األعضاء إلى حي اة بالفع ل .وق د مي ز أرس طو بع د ذل ك ب ين ق وى ال نفس وأك د
عل ى أن ماھي ة ال نفس اإلنس انية -الت ي دعاھ ا ب النفس العاقل ة -ھ ي التفكي ر والتأم ل
الدراك حقيقة الوج ود .13وف ي ھ ذا ل م يختل ف أرس طو ع ن س ابقيه س قراط وأفالط ون
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فثالث تھم اتفق وا عل ى أن التأم ل والتفكي ر ھ ي الوظيف ة األس مى لإلنس ان فبھم ا تتحق ق
ماھيته وسعادته وبھما يدرك حقيقة الوجود ويعرف اإلله.
ثانيا ً :المعرفة اإلنسانية
اتفق فالس فة اليون ان الكب ار إذن عل ى أن ج وھر اإلنس ان ووظيفت ه وفض يلته ف ي ذات
الوقت ھي التفكير والتأمل ،ومن ثم فكأن اإلنسان في نظرھم ھو ما يعرف ،وبق در م ا
يحصل اإلنسان من معارف بقدر م ا يعل و ش أنه ويحق ق ماھيت ه وس عادته .وربم ا ك ان
االخ تالف فيم ا ب ين ھ ؤالء الفالس فة -س واء قب ل س قراط أو بع ده -يتمح ور ح ول أي
أدوات اإلنسان المعرفية )الحواس أو العقل( ھي األفضل واألوثق ؟!
والحقيقة أنھم انقسموا إلى فريقين؛ فريق يفضل الح واس وآخ ر يفض ل العق ل ،وإن ل م
يغف ل دور الح واس باس تثناء أرس طو ،ال ذي ح اول أن يق دم نظري ة يتكام ل فيھ ا دور
الحواس ودور العقل.
أم ا الفري ق األول فق د تزعم ه بروت اجوراس السوفس طائي وإن س بقه ف ي ذل ك بع ض
الفالسفة الطبيعيين ،فإنھم لم يبلوروا رؤية واضحة في المعرف ة اإلنس انية تحدي داً؛ ب ل
كان ج ّل تركيزھم علي فھم الطبيعة وتفسير ظواھرھا عن طريق المشاھدات الحس ية.
أما بروتاجوراس فقد حول األنظار إلى االھتمام بقضايا اإلنسان عموما ً ،وخاص ة ف ي
مجال المعرفة واألخالق حينما أطلق عبارته المش ھورة« :إن اإلنس ان معي ار األش ياء
جميع ا ً» ,وقص د ب ذلك أن اإلنس ان بحواس ه ھ و معي ار وج ود األش ياء ،ف إن ق ال ع ن
شيء :إنه موجود فھو موجود بالنس بة ل ه ،وإن ق ال ع ن ش يء :إن ه غي ر موج ود فھ و
غير موجود بالنسبة له .وھذا يعني أن الخبرة الحسية المباشرة ھي معيار الحك م عل ى
وجود األشياء أو عدم وجودھا؛ فما يقع في خبرتي الحسية يكون ھو الموج ود بالنس بة
لي ،وما لم يقع فيھا يكون غي ر موج ود بالنس بة ل ي أيض ا ً .وھك ذا أعل ن بروت اجورس
نظريته النسبية في المعرفة اإلنسانية ،تلك النظرية التي من ش أنھا أيض ا ً اإلق رار بأن ه
ال توجد طبيعة ثابتة ألي ش يء خ ارجي؛ ألن إنطباع ات الف رد الحس ية الوقتي ة -وھ ى
تختلف من وق ت آلخ ر حس ب حالت ه الحس ية والمزاجي ة -ھ ي معي ار الحك م عل ى ھ ذا
الشيء أو ذاك.14
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ورغ م الھج وم ال ذي ش نه س قراط وأفالط ون عل ى ھ ذه النظري ة الحس ية ف ي المعرف ة
للدرجة التي سخر فيھا أفالطون م ن بروت اجوراس ق ائالً  :لِ َم ل ْم يَ ْختَ رْ بروت اجوراس
الخنزير أو البقر الوحشي معياراً للوجود بدالً من اإلنس ان باعتب ار أن ھ ذه الحيوان ات
تمتلك الحواس الخمس !
أقول رغم ھذا الھجوم ،فإن النظرية بقيت ,وظل الجدل حولھا دائراً ،حتى جاء أبيقور
ف ي الق رن الثال ث قب ل الم يالد ليؤك دھا بمذھب ه الحس ي ف ي المعرف ة .والح ظ كلم ة
«مذھبه»؛ حيث إن بروت اجوراس وأتباع ه م ن السوفس طائيين ل م يھتم وا بال دفاع ع ن
رأيھ م بق در م ا اعتب روا أنھ م أح رار فيم ا يرون ه .أم ا أبيق ور فق د داف ع ع ن الح واس
واعتبرھا صادقة دائما ً لدرجة أنه قال فيما يروى عنه شيشرون « :إنه لو خدعه ح س
واحد مرة واحدة في حياته فھو ل ن يث ق ب أي ح س م ن حواس ه أب داً» .15وھ ذا م ا أك ده
أيضا ً لوكريتيوس تلمي ذ أبيق ور الش ھير حينم ا ق ال مؤك دأً نظري ة أس تاذه« :أي ش ھادة
تستحق ثقتنا أكثر من شھادة الحواس ؟ !إنھا لو كانت خادعة فھل العقل وھ و الص ادر
عنھ ا ھ و ال ذي سيش ھد ض دھا ؟» .16إن التن اقض أو الخ داع فيم ا يأتين ا ع ن طري ق
الحواس ليس مصدره الحواس في نظر األبيقوريين؛ ب ل ھ و خط أ الحك م العقل ي عل ي
ما تنقله ھذه الحواس .والطريف أن أبيقور قد عدد أربعة م وازين أو درج ات للمعرف ة
ردھ ا جميع ا ً إل ى الح واس ،واعتب ر أن الح دوس الذھني ة والتوقع ات العقلي ة وك ذلك
اإلدراكات المباشرة للعقل إنما ھي نتيجة إلحساسات سابقة ،وما يؤك دھا ويجعلن ا نث ق
فيھا ونتيقن منھا إنما ھي أيضا ً اإلحساسات.17
على كل ح ال ف إن الم ذھب الحس ي ألبيق ور ك ان أبل غ دف اع ش ھده ت اريخ الفلس فة ع ن
الحواس كمص در لليق ين ف ي الفك ر الفلس في حت ى العص ر الح ديث ،وك ذلك ك ان دف اع
أفالطون عن العقل والحدس العقلي كأساس وحيد للمعرفة اإلنسانية وكمصدر أساس ي
لليق ين؛ فق د ك ان أفالط ون يعتق د بص راحة «أنن ا ال نع رف ب الحواس وإنم ا م ن خ الل
الحواس» ،18والذي يحكم ومن ثم يعرف ھو العق ل ،والعق ل الحدس ي ھ و ال ذي ي درك
الحقائق؛ أي «المثل المفارقة لھذا الوجود المحسوس» .لق د ب الغ أفالط ون ف ي التميي ز
بين ذلك اإلدراك الحدسي للحقيقة في العالم المعقول وب ين الع الم المحس وس موض وع
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اإلحس اس ،لدرج ة أن ه اعتب ر أن ھ ذا الع الم المحس وس إنم ا ھ و ع الم م ن الظ الل
واألوھام ،ومن ثم فأي معرفة تتعلق ب ه إنم ا ھ ي مج رد ظ ن ال يرق ى أب داً إل ى درج ة
اليقين ،وال يمكن أن يعتبر معرفة للحقيقة بأي حال.
فالحقيقة ال توجد إال في إدراكنا للعالم المعقول .فھو ع الم الوج ود الحقيق ي .ولنض رب
م ثالً عل ى ذل ك ب إدراك حقيق ة اإلنس ان ،فمعرفتن ا ب ـ )س( أو )ص( م ن البش ر ليس ت
معرفة ،وال تتعلق بموجود حقيقي؛ ألن الموجود الحقيقي ھو اإلنسان ال ذي يعتب ر س،
ص من البشر مجرد ظالل له .وھذه الظالل ھي عبارة ع ن موج ودات فاني ة وم ن ث م
فھي غير حقيقية .فالموجود الحقيقي ھو ذلك اإلنسان الكلي أي الماھية المفارق ة )الت ي
ال توجد في ھذا العالم المحسوس( الموجودة في ذل ك الع الم الف ارق «ع الم المعق والت
– ع الم المث ل» ،وم ن ث م فھ ذا المث ال المف ارق لإلنس ان )أي حقيق ة الوج ود اإلنس اني
كك ل( ال ي درك إال بھ ذا الح دس العقل ي المباش ر .ولك ل ذل ك ق ال أفالط ون بص راحة
شديدة :إن الذي يتصور أنه سيدرك الحقيقة باستخدام الح واس وأولئ ك ال ذين يوح دون
بين العلم واإلحساس إنما يسيرون في طريق مسدود.19
والحقيقة أن أرسطو التلميذ األشھر ألفالطون قد تحل ى بش جاعة عظيم ة حينم ا ح اول
أن يخفف من ھذه الرؤية األفالطونية في تمجي د العق ل وإدراكات ه الحدس ية ،وأن يعي د
للح واس دوراً أساس يا ً ف ي المعرف ة اإلنس انية إل ى جان ب العق ل س واء أك ان العق ل
االستداللي بمعارفه البرھانية أو العقل الحدسي بإدراكاته المباشرة للحقائق؛ فم ن يق رأ
كتاب «النفس» ألرسطو يجد أنه قد خصص الجزء األكبر من ه للح ديث ع ن الح واس
وع ن كيفي ة اإلحس اس ،ث م ع ن كيفي ة اإلدراك ات الحس ية ممي زاً◌َ تميي زاً رائع ا ً ب ين
مجرد اإلحساس وبين اإلدراكات الحسية عن طري ق م ا أس ماه ب ـ«الح س المش ترك».
ثم بعد ذلك تحدث عن التذكر والتخيل كعمليتين معرفيتين ھ امتين أساس ھما اإلحس اس
واإلدراكات الحسية .وقد انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العقل مميزاً بينه وب ين الح س
مؤكداً على أن العقل -بما ھو كذلك -مفارق للجسم وأحوال ه .وم ع ذل ك فق د أوض ح أن
المعرفة العقلية تبدأ من ھذه اإلدراكات الحسية وميز بين العقل المنفعل بھ ذه الخب رات
الحسية التي تمكنه من ت دبير أم ور الحي اة العملي ة ,وتش كل م ا أس ماه ف ي نظريت ه ع ن
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المعرفة والعلم بـ«الخبرة» التي الغنى عنھا في حياتنا العملية ،وبين م ا أس ماه بالعق ل
الفاع ل أو العق ل بالفع ل ،ذل ك العق ل الق ادر عل ى التجري د وإدراك م اال ي رتبط بھ ذه
الخب رات الحس ية ،وھ و م ا أطل ق علي ه أيض ا ً العق ل النظ ري ال ذي ي درك المب ادئ
والماھيات ،وعلى رأسھا مبدأ المبادئ والماھية القصوى للوجود – اإلله.20
لق د وازن أرس طو بح ق ب ين دور الح واس ف ي المعرف ة اإلنس انية ،ذل ك ال دور ال ذي
يتجل ى ف ي الم نھج االس تقرائي لدراس ة الظ واھر الطبيعي ة ،كم ا يتجل ى ف ي الم نھج
الوصفي في دراس ة الكائن ات الحي ة ،كم ا يتجل ى ف ي كتابات ه ع ن الحي وان .وازن ب ين
ذلك وبين دور العقل الذي يبدأ حقيقة م ن تل ك اإلدراك ات الحس ية؛ ليش كل م ن خاللھ ا
األفك ار والتص ورات العقلي ة )أي المق والت( الت ي تب دأ بھ ا معرفتن ا العقلي ة بالع الم
الخ ارجي وبأش يائه ,وتترت ب عليھ ا االس تدالالت العقلي ة بص ورتيھا االس تقرائية
)االس تدالل االس تقرائي( واالس تنباطية )القي اس( ،كم ا أن ھ ذه االدراك ات الحس ية
واالس تدالالت العقلي ة المبني ة عليھ ا إنم ا تش كل المق دمات الت ي الغن ى عنھ ا لتل ك
الحدوس العقلية التي ندرك من خاللھ ا م اوراء ھ ذا الع الم المحس وس .وال يوج د فيم ا
وراء ھذا العالم المحسوس إال موجود واحد أحد ھ و اإلل ه .وال يمك ن ب الطبع التع رف
على حقيقة ھذا الوجود اإللھي إال لذلك العقل الحدسي القادر على مفارقة ھ ذا الوج ود
الطبيعي المحسوس ليدرك ما وراءه .ولم يكن غريب ا ً م ع ذل ك أن يص ف أرس طو ھ ذه
الق وة العقلي ة –العق ل بالفع ل– )ق وة الح دس( أنھ ا حينم ا تف ارق )لت درك ھ ذا الوج ود
المفارق لكل ما ھو طبيعي محسوس( تصبح خالدة وأزلية.21
وقد تبنى فالسفة الرواق إلى حد ما ھذه الرؤية األرسطية ف ي إقام ة الت وازن ب ين دور
الحواس ودور العقل مع الفارق الكبير بينھما في اس تخدام المص طلحات وف ي الغاي ات
التي أراد كل من أرسطو وفالس فة ال رواق تحقيقھ ا م ن وراء نظريتھم ا ف ي المعرف ة.
فقد كانت الغاية عند أرسطو ھي فقط إدراك الحقيقة ،بينما الغاية عند ال رواقيين كان ت
تتعدى إدراك الحقيقة إلى غايات أخالقية سلوكية نتعرف عليھا في الفقرة التالية.
ثالثا ً :األخالق اإلنسانية
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إن اھتمام فالس فة اليون ان ببح ث موض وع األخ الق اإلنس انية يع ود ف ي اعتق ادي إل ى
ھيراقليطس ،الذي كان أيضا ً أول من حاول البحث في طبيعة ال نفس اإلنس انية ،حينم ا
ميز بين النفس الرطبة والنفس الجافة ،وقال :إنه على الرغم من أن ه مم ا يس عد ال نفس
أن تصبح رطبة بمائھا»« 22فإن النفس الجافة أحكم وأفضل» .23إن ھذه اإلشارات منه
تعني أنه يفضل النفس الزاھدة في الشراب وفي الحصول على كل رغباتھا؛ «إذ ل يس
م ن الخي ر أن يحص ل اإلنس ان عل ى ك ل م ا يرغ ب» ،24فجف اف ال نفس وزھ دھا ھ و
طريق فضيلتھا.
وق د ك ان لفيث اغورس ومدرس ته ف ي نف س اللحظ ة التاريخي ة ف ي الق رن الس ادس قب ل
الميالد فضل كبير في بلورة فلسفة أخالقية مثالية ترتبط بمذھب الفيثاغوريين ال ديني،
وقد لخص ت لن ا عب ارة قالھ ا فيث اغورس مب ادئ ھ ذه الفلس فة ،تل ك العب ارة الت ي يق ول
فيھا« :إن المرء يكتسب تحسنا ً في سلوكه من ثالث طرق ،أولھا تأمل اإلله؛ ليدنو من
إخماد كل الشرور في نفسه ،ويتبع مسلك التقليد لك ل م ا ھ و إلھ ي ،وم ن ش أن ھ ذا أن
يطوع الم رء نفس ه لتتواف ق م ع اإلل ه .وثانيھ ا االعتق اد ف ي حي اة األفع ال الخي رة؛ ألن
الفض يلة تش عر اإلنس ان بالقداس ة .وثالثھ ا أن يك ون ق د بل غ تم ام الص الح ف ي الم وت
حينما يصبح بتھذيب الجسد قادراً على أن تشتاق روحه ف ي حياتھ ا ال دنيا إل ى اإلل ه.25
لقد آمن الفيثاغوريون  -فيما قال يامبليخوس قديما ً – بأن م ن يبح ث ع ن مص در آخ ر
للخير غير اإلله يكون أحمق.26
وإذا كان الفيثاغوريون قد وجدوا السعادة في التقرب إل ى اإلل ه بس لوك طري ق الخي ر،
ف إن ديمق ريطس فيلس وف ال ذرة الش ھير ف ي الق رن الخ امس قب ل الم يالد ق د أك د أن
االختيار الصحيح لإلنس ان -ف ي الحص ول عل ى البھج ة والس عادة -ھ و الح رص عل ى
اعتدال المزاج،واعت دال الم زاج لدي ه ال يك ون إال ب أن ي درك اإلنس ان أن ه ل يس جس داً
فقط؛ وإنما لديه العق ل ال ذي ينبغ ي أن يح رص عل ى تلبي ة مطالب ه بالمزي د م ن الثقاف ة
واالطالع فضالً عن المشاركة السياسية ..إن اإلنسان العاقل ھو من يتج ه إل ى ك ل م ا
ھو مبھج وسار بشرط عدم اإلفراط ،إنه من يؤثر اللذة البريئة ،تلك اللذة الت ي أس ماھا
ديمقريطس متعة النظر إلى األشياء الجميلة.27
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أم ا السوفس طائيون وعل ى رأس ھم بروت اجوراس فق د ق دموا أخالق ا ً نس بية تس تند عل ى
الربط بين ما ينفع الفرد في حياته الخاصة وبين الفضيلة؛ حيث قال بروتاجوراس :إن
اإلنسان الفرد ھو معيار الخير والشر ،فإن قال عن ش يء :إن ه خي ر فھ و خي ر بالنس بة
ل ه ،وإن ق ال ع ن ش يء :إن ه ش ر فھ و ش ر بالنس بة ل ه .وھ ذه ال دعوة لنس بية الفض ائل
بنسبية ما ينفع الفرد تعني لديھم أنه الفرق ھناك بين م ا يس مى ل دى الن اس «فض ائل»
وما يسمى «رذائل»؛ ألن مايراه البعض فضيلة قد يراه اآلخرون رذيلة 28وھكذا......
وال شك أن ھذه الدعوة السوفسطائية لنسبية الفضيلة واختالفھا من فرد آلخ ر وحس ب
األھواء والمنافع قد أقلقت سقراط ،وجعلت ه يوق ف حيات ه عل ى توعي ة الن اس بخط ورة
ھذه الرؤية السوفسطائية ،التي لو سادت النعدم وجود الفضائل أصالً .لقد نب ه س قراط
كل معاصريه إلى أن العقل ھ و م ا يؤس س المعرف ة الص حيحة ل دى اإلنس ان ،وأن أي
معرف ة لحقيق ة «الخي ر» و «الش ر» تق وم عل ى اس تطاعته التميي ز ب ين «الح ق» و
«الباط ل» ،ف األمران مترابط ان ،حي ث ينبغ ي للعق ل ف ي الح التين أن يض ع المف اھيم
والتعريفات الكلية الثابتة لكل شيء ،ومع ذلك فالشخص ال يمكن أن يكون فاض ال حق ا ً
إال إذا عرف أوالً المعنى الكلي للفضيلة ،ذلك المعن ى «المعي اري» ال ذي يمكن ه دائم ا ً
من أن يسلك طريق ھذه الفضيلة في أمثلتھا السلوكية المختلفة.29
والطريف أن سقراط قد اعتب ر أن بإمك ان الم رء -ودون حاج ة للمعل م -أن ي درك ھ ذا
المعنى الكلي للفضيلة؛ ألنه كان يعتقد «أن الفض يلة عل م ال يعل م» ،إنھ ا عل م م ن ن وع
خ اص ي رتبط ب أن يس أل الم رء عقل ه ال واعي قب ل أن يتج ه إل ى أي س لوك .ف إن اھ تم
وسأل ضميره وعقله أفتاه ضميره العاقل بالطريق القويم للفضيلة أيا ً كان مسماھا .لق د
ك ان س قراط يعتق د «أن الفض يلة واح دة» ،وھ ى تكم ن ف ي ھ ذا «اإلدراك ال واعي
للخي ر» ،فم ن أدرك الخي ر عل ى ھ ذا النح و الس ابق سيس لك طري ق الفض يلة أي ا ً ك ان
اس مھا؛ فم ا نتص وره م ن فض ائل كالص دق واألمان ة والش جاعة....إلخ إنم ا ھ ي ف ي
الحقيق ة أس ماء متع ددة لمس مى واح د ھ و الفض يلة؛ فم ن أدرك الخي ر -تبع ا ً للموق ف-
ص ار ص ادقا ً أميناً،ش جاعا ً ،تقي ا ً ،كريم ا ً...إلخ .وم ن ث م ص ار فاض الً عل ى ال دوام.
والفضيلة ال تتجزأ وال ينفصل فيھا القول ع ن الفع ل ،أو المعرف ة ع ن الس لوك .30وق د
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برھن س قراط ف ي ك ل مواق ف حيات ه وحت ى ف ي ممات ه عل ى ك ل ذل ك .فكان ت أح داث
حياته مرآه فضيلته ،وھى في ذات الوقت فلسفته األخالقي ة الت ي أث رت أبل غ ت أثير ف ي
كل تاريخ الفلسفة األخالقية الالحقة.
وال ش ك أن دع وة تلمي ذه أفالط ون إل ى إدراك «المث ال» األخالق ي فيم ا ع رف لدي ه
بمثال «الخير» كانت امتث االً لمقول ة س قراط« :إن الفض يلة معرف ة»؛ ف الخير الحقيق ي
واح د وإن تع ددت ص وره ف ي حياتن ا األخالقي ة .لق د تح دث أفالط ون كثي راً ف ي
محاوراته المختلفة عن الفضائل التي ينبغي أن يتحل ى بھ ا اإلنس ان ف ي حيات ه الفردي ة
حتى تتحقق العدالة داخ ل نفس ه ب أن تق وم بك ل وظائفھ ا) :الش ھوة ،الغض ب ،التفكي ر(
متحلي ة بفض ائلھا) :العف ة ،الش جاعة ،الحكم ة( ،أو ف ي حيات ه االجتماعي ة والسياس ية؛
ألنه إذا ما تحققت العدالة داخل النفس ،نف س ك ل ف رد ف ي الدول ة ،فھ ي حتم ا س تتحقق
داخل الدولة بأن يقوم الفرد بما عليه متحليا ً بالفض يلة الت ي تتناس ب م ع وظيف ة الطبق ة
التي ينتمي إليھا .فإن كان من طبقة المنتجتين تحلى بفضيلة العفة ،وإن كان م ن طبق ة
الجند تحلى بفضيلة الشجاعة ،وإن كان من الحكام تحلى بفضيلة الحكمة.31
أق ول :رغ م أن أفالط ون أكث ر الح ديث ح ول ھ ذه الفض ائل ف ي محاورات ه المختلف ة -
وخاص ة مح اورة «الجمھوري ة» -فإن ه ق د اخت تم فلس فته األخالقي ة ف ي مح اورة
«فيليب وس» بالح ديث ع ن «الخي ر األقص ى» لإلنس ان ،معتب راً أن الحي اه األص لح
واألمثل لإلنسان البد أن تكون مزيج ا ً م ن حي اة الحكم ة والل ذة بش رط أن يس ود العق ل
الحي اتين مع ا ً؛ ألن ه ھ و مب دأ التقي يم واإلدراك كم ا أن ه مب دأ االختي ار والص الح .32إن
الخير األقصى لإلنسان عند أفالطون ليس في العلو المطلق عن ك ل م ا ھ و محس وس
مثير للذة؛ بل يبدأ من البُعد عن االنخراط في ھذه اللذات ،ثم التطھر عن طريق محب ة
العلوم والفنون الراقي ة الت ي تثي ر ف ي ال نفس نش وة االنس جام والتطل ع إل ى الس ماء ،ث م
االنتقال بعد ذلك إلى إدراك المثل ،ومن ثم معرفة حقائق الموجودات.
وبالطبع فقد واصل أرسطو طري ق ك ل م ن س قراط وأفالط ون ف ي البح ث ع ن الخي ر
األقصى لإلنسان .لكن بحثه عن ذلك الخير األمث ل تمي ز بمنح ى واقع ي واض ح ،عب ر
عن ه محاولت ه الب دء بم نھج اس تقرائي يب دأ م ن رص د تص ورات الن اس الع اديين ع ن
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الفض يلة والس عادة واخ تالفھم حولھ ا ،فھن اك م ن ي رى الفض يلة والس عادة ف ي الل ذة
الحسية ،وھناك من يرى أنھما في الجاه والث روة ،وھن اك م ن ي رى أنھم ا ف ي الس لطة
وتقلد المناصب العليا ..إلخ.
لكن أرسطو س رعان م ا ع اد إل ى اتب اع م نھج س قراط وأفالط ون ف ي التأكي د عل ى أن
الفضيلة معرفة ،وأن ھذه المعرفة تبدأ بمعرف ة أن ج وھر ال نفس اإلنس انية ھ و العق ل،
ومن ثم فإن فض يلة اإلنس ان تب دأ م ن تحك م الج زء العاق ل م ن ال نفس ف ي الج زء غي ر
العاقل .وعلى ذلك ع رف أرس طو الفض يلة األخالقي ة بأنھ ا تكم ن ف ي «إدراك الوس ط
ب ين ط رفين كالھم ا رذيل ة» ،33وم ن ث م فالفض يلة غالب ا ً م ا تك ون وس طا ً ب ين ط رفين
مرذولين؛ فالشجاعة وسط بين الجبن والتھ ور ،والك رم وس ط ب ين البخ ل واإلس راف.
وس لوك طري ق الفض يلة بھ ذا المعن ى يقتض ي -إل ى جان ب المعرف ة بحقيق ة الفض يلة-
اإلصرار على دوام واستمرار السلوك الفاضل عن إرادة واختيار.34
وقد نبه أرسطو إلى أن ثمة فضائل ال تقبل أن تكون أوساطا ً لرذائل؛ حيث إن الص دق
على سبيل المثال ھو ضد الكذب .وليس وسطا ً بين ه وب ين رذيل ة أخ رى .كم ا أن ه ثم ة
رذائ ل ال يص ح أن تك ون أطراف ا ً لفض ائل كرذيلت ي القت ل والزن ى ،وكالھم ا رذيل ة ال
يصلح أن نتوقع أن تكون طرفا ً لفضيلة ما.35
وإلى جانب تلك الفض ائل األخالقي ة س واء أكان ت وس طا ً ب ين رذيلت ين أوال تقب ل ذل ك،
فإن أرسطو قد اكتشف أن ثمة فضيلة للعقل بما ھو كذلك ،تلك ھي ما أسماه «الفضيلة
النظري ة» أي فض يلة التأم ل؛ فوظيف ة العق ل ال ُمثل ى ليس ت ھ ي فق ط ال تحكم وتوجي ه
الجزء غير العاقل من النفس؛ بل وظيفته األسمى واألفضل واألرقى ھ ي تأم ل حقيق ة
ھذا الوجود واكتشاف علله األولى والتوص ل إل ى ماھيت ه .لق د ق ال أرس طو -متج اوزاً
بذلك أستاذه أفالطون في مثاليته األخالقية :-إن الخير األقصى لإلنسان أن يعيش وفق ا ً
لفضيلة عقله النظري ،أي يعيش حياه التأمل؛ فبالتأم ل تكتم ل فض يلة اإلنس ان بم ا ھ و
كذلك ،وب ه يتش به اإلنس ان باإلل ه ،وب ه يتحق ق اس تقالله وحريت ه ع ن الع الم الخ ارجي
وعن اآلخرين.36
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أم ا فلس فات عص ر م ا بع د أرس طو ،فق د ترك زت بالفع ل ح ول األخ الق اإلنس انية،
ورك زت أبحاثھ ا ح ول الطريق ة المثل ى لتحقي ق الس عادة ف ي عص ر اإلمبراطوري ات
الضخمة ،وھو عصر تميز باالضطرابات السياسية والص راعات العس كرية فيم ا بع د
اإلسكندر األكبر ،عصر انھارت فيه النظم السياس ية المرتبط ة بم ا ك ان يع رف بنظ ام
«دولة المدينة» ,وض اعت في ه إمكاني ة المش اركة السياس ية الت ي كان ت تمث ل الفض يلة
الحقة للمواطن اليوناني.
ول ذلك فق د اختلف ت الفلس فات األخالقي ة ف ي ھ ذا العص ر ،حي ث دارت فلس فات
األبيقوريين والرواقيين حول التماس أسباب السعادة من داخل النفس ذاتھا ،وليس م ن
ارتباط اإلنسان بمجتمعه والمشاركة في سياسته.
أما طريق السعادة الذي دع ت إلي ه األبيقوري ة فھ و يب دأ م ن التس ليم ب أن م ن الطبيع ي
لإلنسان أن يتجه في سلوكه إلى كل ما ھو لذيذ ،وأن يبتعد عن كل م ا ھ و م ؤلم .وم ن
ثم فقد وحد األبيقوريون بين الس عادة والل ذة؛ ولك ن لل ذات عن د أبيق ور تص نيف ينبغ ي
فھمه؛ فھناك ّلذات طبيعية وضرورية كاألك ل والش رب والن وم ،وھن اك ل ذات طبيعي ة
وليس ت ض رورية كالل ذة الجنس ية ،وھن اك ل ذات الھ ي طبيعي ة وال ض رورية مث ل
الرغبة في أكلة معينة أو ف ي وظيف ة علي ا معين ة .إن الل ذة المقص ودة ل دى أبيق ور ھ ي
اللذات الطبيعية الضرورية؛ أي على اإلنس ان أن يكتف ي بم ا ھ و ض روري م ن الل ذة،
واالكتفاء بما ھو ضروري يعني م ا يغي ب مع ه األل م الجس ماني الن اتج ع ن الج وع أو
العطش مثالً ،فكأن اللذة التي ي دعو إليھ ا أبيق ور ھ ي بمعن ى تغيي ب اآلالم الجس مانية،
وعلى اإلنسان أن يزھد فيما يزيد على ذلك.
وق د ب رع أبيق ور حينم ا أك د عل ى أن آالم ال نفس أش نع م ن آالم الجس د ،وم ن ث م أول ى
أھمي ة لل تخلص منھ ا أيض ا ً ،واس تخدم ف ي ذل ك فلس فته المادي ة داعي ا ً إل ى م ا أس ماه
األتراكسيا )أي الخلو من الھموم واآلالم( ،فال داعي للخ وف م ن الم وت؛ ألن ه انع دام
اإلحس اس ،وم ن ث م فل ن نح س مع ه ال ب ألم و ال بل ذة ،وال داع ي ألن نخش ى المص ير
وعذاب اآللھة؛ ألنه مما سيسعد اآللھة أن ترى اإلنسان سعيداً ،ولن يزيد م ن س عادتھا
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أن تعذبه أو تراه متألما ً في حياته الدنيا .وھكذا حاول أبيقور تخل يص اإلنس ان م ن ك ل
أمراضه الجسمانية والنفسية معا ً داعيا ً إياه أن يعيش حالة من الطمأنينة الداخلية.
وھكذا حاول أبيقور تخليص اإلنسان من كل آالمه الجس مانية والنفس ية مع ا ً داعي ا ً إي اه
أن يعيش حالة من الطمأنينة الداخلية والسعادة الصافية.37
أما فالسفة الرواق فقد قدموا طريقا ً آخر للسعادة يستند على مب دأ الع يش وفق ا ً للطبيع ة
الخارجي ة والطبيع ة اإلنس انية؛ أم ا الطبيع ة اإلنس انية فتعن ي الع يش وفق ا ً للعق ل ال ذي
تمي ز ب ه اإلنس ان ع ن الموج ودات الطبيعي ة األخ رى .وم ن واج ب اإلنس ان أن يفھ م
الطبيع ة ويفس ر ظواھرھ ا ال ليقھرھ ا ويعت دي عليھ ا ب ل ليتواف ق معھ ا .38لق د دع ى
الرواقيون إلى احترام الطبيعة والتعاطف معھا كما تتعاطف ھي مع اإلنس ان .لق د ق ال
أحدھم« :إن أعين السماء تتألأل بالدموع لمصائب اإلنسان».
ومن ْقلب ھذه الدعوة -للتعاطف بين البش ر والطبيع ة -دع ى الرواقي ون إل ى التع اطف
بين البشر و إلى األخوة العالمية؛ فالبشر عندھم متساوون بالطبيع ة ،وم ن ث م ف الجميع
إخوة أيا ً كان موقعھم الجغرافي ،وأي ا ً كان ت أجناس ھم وأل وانھم ومك انتھم االجتماعي ة،
فالكل إخوة متساوون ،ومن ثم ينبغي أن يتعاطف الجميع مع الجميع.39
وھذه الدعوة إلى التعاطف بين البشر لم تتعارض لديھم مع إيم انھم بض رورة أن يحي ا
اإلنسان حياة األباثيا )أي الخلو من الھموم واالنفعاالت( .فاإلنسان الحكيم -وإن شارك
الن اس أح زانھم وآالمھ م -يس تطيع أن يح افظ ف ي ق رارة نفس ه عل ى اتزان ه وس كينته
الداخلية؛ وذلك ألن الحكيم ھو من يدرك أن ھذه المصائب التي تمر بنا ليست شراً في
ذاتھا ،وإنما الشر ھ و ف ي حكمن ا عليھ ا بأنھ ا ش ر .فك ل م ا يح دث إنم ا ھ و ق در إلھ ي
مكتوب ،وكل ما يأتينا من اآللھة خير ول يس ش راً ف ي ذات ه .فم وت الص ديق ل يس إذن
شراً في ذاته ألنه قد أدى دوره في ھذه الحياة ،وكما أننا لم يكن لن ا ي د ف ي وج وده ف ال
يصح أن نتألم أو أن نضيق برحيله.40
إن الرواقيين يؤمنون كذلك بأن لكل منا دوراً ينبغي أن يؤديه طبقا ً لمبدأ الواجب؛ فكل
منا قد وجد في ھذا الع الم لي ؤدي دوراً مرس وما ً بعناي ة س وا ًء أك ان عب داً أو وزي راً أو
ملكا ً ،وعليه أن يؤديه بإيجابية؛ فمع إيمانھم بالقدر خيره وش ره وبض رورة االستس الم
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للق در ف إنھم يؤمن ون ف ي ذات الوق ت بض رورة أداء ال دور كم ا ينبغ ي أن ي ؤدي م ن
إنسان يعرف واجبه جيداً؛ فھذا أحدھم ال ذي ك ان عض واً بمجل س الش يوخ وطل ب من ه
اإلمبراط ور أال يحض ر إح دى الجلس ات ،فق ال ل ه الرواق ي  :ك ان بإمكان ك أيھ ا
اإلمبراط ور أال تجعلن ي عض واً ب المجلس ،ولك ن مادم ت عض واً ب ه فم ن واجب ي أن
أحضر .ولما أرسل له اإلمبراطور رسالة أخرى قال فيھا  :فلتحض ر لك ن ال تتح دث،
رد عليه قائالً  :ال تسألوني رأيي وأنا أصمت .ولما ض اق ب ه اإلمبراط ور أرس ل إلي ه
رسالة أخيرة تھديدي ة ج اء فيھ ا  :إن قلت ه س أقتلك ،إذا بھ ذا الرواق ي ال ذي ال يثني ه أي
شيء حتى الموت عن أداء واجبه ،إذا به يرد قائالً  :ومتى ُ
قلت :إني خالد ،أنت ت ؤدي
دورك وأنا أؤدي واجبي!41
ھكذا كانت صالبة الرواق ي ف ي أداء واجب ه مھم ا كان ت النت ائج .لق د ع اش الرواقي ون
فلسفتھم والتمسوا سعادتھم من داخل أنفسھم ،وليس م ن الظ روف الخارجي ة أي ا ً كان ت
مقلقة أو مؤلمة.
رابعا ً :اإلنسان والمجتمع المدني:
اتسمت الحضارة اليونانية بسمات جعلتھا تتفرد عن حضارات الشرق القديم باالھتمام
بالفكر السياسي وتطويره بسرعة ،تحول معھ ا النظ ام السياس ي اليون اني ف ي ك ل دول
المدن اليونانية من نظام الحكم األرستقراطي التقلي دي إل ى النظ ام ال ديموقراطي؛ فلق د
ابتدع اليونانيون النظام الديمقراطي في الحكم .وقد ول د ھ ذا النظ ام م ن رح م اخ تالف
أھل أثينا حول تشريعات زعيمھم صولون؛ حيث انقسموا إزاءھا إلى ثالث أحزاب ل م
يوافق م نھم عليھ ا إال ح زب واح د .ولم ا انتص ر ح زب األغلبي ة بقي ادة بيزس تراتوس
ب دأت تت والى الحكوم ات وتتج دد التش ريعات حت ى تبل ورت الص ورة المثل ى
للديمقراطية ،من مجلس يضم كل المواطنين األحرار ھو الجمعية الش عبية ،إل ى ح اكم
يخت ار م ن ب ين أف راد الش عب بص ورة مباش رة ،إل ى نظ ام قض ائي للفص ل ف ي
المنازعات .42وقد ت دعمت الديمقراطي ة أكث ر وأكث ر عب ر فلس فة السوفس طائيين ال ذين
اعتبروا أن الفرد وحدة سياسية مستقلة ،ومجدوا حريته ومشاركته السياسية ،بل ن ادوا
بالمساواة بين البشر فالبشر بالطبيعة متساوون ،والعبد ليس إال عبداً باالسم.43
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ورغم أن فلسفات كل من س قراط وأفالط ون وأرس طو ق د ج اءت مناوئ ة للديمقراطي ة
بوجه عام ،فإنھم قدروا فيھا الحرية التي يتمتع بھا المواطنون ف ي ظلھ ا؛ فعل ى ال رغم
من أن فلس فة أفالط ون السياس ية المثالي ة ن ادت بالح اكم الفيلس وف ف ي «الجمھوري ة»
وبحك م الق انون ف ي «الق وانين» ف إن أفالط ون ح رص ف ي مدينتي ه المث اليتين عل ى أن
يقوم كل فرد بوظيفته حسب مؤھالته وحسب تدرجه في النظام التعليم ي ،وأن تح افظ
له الدولة على ھذه الوظيفة حسب ھذه المؤھالت والقدرات .فالحرية الفردي ة ھن ا عن د
أفالطون ارتبطت بأداء مھام الوظيفة على الوج ه األمث ل ،أي أنھ ا ارتبط ت بمس ئولية
الفرد االجتماعية والسياسية .فليس حراً من يعمل خارج النظام ،ول يس مواطن ا ً م ن ال
يراعي حقوق اآلخرين ،ومن ال يتقن أداء وظيفت ه ،س وا ًء ك ان م ن طبق ة المنتج ين أو
م ن طبق ة الجن د أو م ن طبق ة الحك ام .فالك ل ي ؤدي دوره ف ي خدم ة المجتم ع الم دني
ولصالح الجميع .وھذا ھو المجتمع السياسي األمث ل عن د أفالط ون ،س واء ف ي مجتم ع
«الجمھوري ة» ال ذي يحكم ه حكوم ة الفالس فة ،أو الح اكم الفيلس وف ،أو ف ي مجتم ع
«الق وانين» ال ذي يحكم ه الدس تور ومجل س ح راس الدس تور رغ م االخ تالف ف ي
التفاصيل واألسس التي يقوم عليھا المجتمع األمثل في كليھما.44
والحقيقة أنه رغم أن أرسطو قد شارك أستاذه أفالطون اھتمام ه ببن اء مجتم ع سياس ي
أمثل في الكتابين الرابع والخامس من كتاب «السياسة» ،فإن مسحة واقعي ة ق د مي زت
فلسفته السياسة عبر الفصول األخ رى م ن ھ ذا الكت اب؛ حي ث ق دم لن ا أرس طو تحل يالً
رائعا ً للفرق بين الدولة والحكومة ،وكشف ألول مرة في تاريخ الفكر السياسي عن أن
الدولة ھي «مجموع المواطنين» ،وأن الحكوم ة «مج رد ھيئ ة م ن ھيئ ات الدول ة»،45
ثم بحث في أنواع الحكومات مميزاً بين أنواعھا على أساس مدى حرصھا على خدم ة
مواطنيھا ،فإن كانت غايتھا كذلك صارت حكومة صالحة ،وإن خالف ت ذل ك واتجھ ت
إل ى تحقي ق مص الح أفرادھ ا كان ت حكوم ة فاس دة؛ فالملكي ة تص ير طغيان ا ً،
واألرس تقراطية تص ير أوليجارك ة )أي حكوم ة لألغني اء الطم اعين( ،والديمقراطي ة
تصير ديماجوجية )أي حكومة فوضى(.46
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وق د ن ادى أرس طو بنظ ام جدي د للحك م س ماه البوليتي ا )أي الحكوم ة الدس تورية( الت ي
تحك م أفرادھ ا بموج ب الق انون عل ى أن يك ون أفرادھ ا م ن الطبق ة الوس طى الت ي ال
مطمع ألفرادھا في كنز الثروات ،كما أنھم ليسوا محرومين منھ ا وھ م ع ادة م ا تك ون
غايتھم المعرفة والعلم والعمل لصالح اآلخرين في المجتمع السياسي

. 47

وق د ب رع أرس طو حينم ا كش ف ألول م رة ع ن ض رورة الفص ل ب ين ھيئ ات الدول ة
الثالث :الھيئة التش ريعية الت ي اعتبرھ ا «الس يد الح ق للدول ة» ،والھيئ ة التنفيذي ة الت ي
قصر وظيفتھا عل ى االلت زام بتنفي ذ م ا تملي ه عليھ ا الھيئ ة التش ريعية الت ي أوك ل إليھ ا
مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتھا،والھيئة القضائية التي تحدث فيھ ا ع ن مح اكم
نوعية لكل نوع من المنازعات التي تنشب بين األفراد في المجتمع السياسي.48
كم ا ب رع ك ذلك ف ي الكش ف ألول م رة أيض ا ً ع ن االرتب اط ب ين االقتص اد والسياس ة،
وميّز بدقة بين االقتصاد الحقيقي -الذي يقوم عل ى وس ائل الكس ب الطبيعي ة كالزراع ة
والرعي والص يد -واالقتص اد المزي ف )الكريماتيك ا( ال ذي يق وم عل ى التعام ل ب النقود
والتجارة المؤدية إلى االحتكار.49
وم ع ذل ك ف ال تخل و فلس فة أرس طو م ن آراء تس تحق وقف ة نقدي ة؛ حي ث إن بھ ا م ا
يتعارض حتى مع رؤيته الفلس فية العام ة ،مث ل نظريت ه ف ي ال رق ،تل ك النظري ة الت ي
أباح فيھا الحرب «الصطياد األرقاء» بحجة أن الرقيق يع د ف ي رأي ه عنص راً أساس يا ً
م ن عناص ر تك وين األس رة إل ى جان ب الرج ل والم رأة ،فھ و يمث ل اآلل ة الحي ة الت ي
تستخدمھا ربة المنزل في تحصيل األقوات الضرورية لقوام األس رة والقي ام بالص عب
من األعمال .إن ھذه النظرية في تبرير الرق تتناقض م ع رؤيت ه لماھي ة اإلنس ان بأن ه
الكائن العاقل !! وكذلك يستحق النقد تلك اإلجراءات التعسفية التي طالب بھا ف ي ح ال
زيادة عدد سكان المدينة المثالية ع ن الع دد المطل وب؛ حي ث ن ادى بإجھ اض الحوام ل
وإعدام المشوھين؛ إذ ال شك أن ھذه اإلجراءات تمثل وصمة عار في جب ين أرس طو!
لقد تناسى أرسطو أن قتل الجنين يعني قتل إنسان ال ذنب له ،وأن اإلنسان المش وه ھ و
إنسان له كل الحقوق ويملك نفسا ً جديرة باالحترام !

50
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وقد جاءت فلسفات العصر الھللينستي السياسية وخاصة فلس فة ال رواقيين عل ى عك س
فلسفة كل من أفالطون و أرسطو ،تنادي باألخوة العالمية ،ومن ثم بالدولة العالمية؛ إذ
أك د زين ون -مؤس س الرواقي ة -أن الدول ة المثالي ة ھ ي الدول ة العالمي ة ،وأن الرعوي ة
للن اس جميع ا ً؛ إذ ينبغ ي أن يخض ع البش ر جميع ا ً لنظ ام تش ريعي واح د يق ره المنط ق
والعق ل ،ويلغ ى في ه نظ ام ال رق ويتس اوى ف ي ظل ه الم رأة والرج ل ف ي الحق وق
والواجب ات ،وال يتم ايز ف ي ظل ه عنص ر عل ى آخ ر ،والف رد عل ى آخ ر إال بالعم ل
الصالح الذي ھو حصيلة العقل الذي يتوافق فيه ما ھو إنساني مع م ا ھ و إلھ ي .51وق د
عبر آخر الرواقيين الكبار ماركوس أوريلي وس -ال ذي رأس األمبراطوري ة الروماني ة
في القرن الث اني الم يالدي -ع ن ك ل ذل ك حينم ا نج ح ف ي ص ياغة فك رة وح دة الك ون
السياس ية والتش ريعية ،عل ى أس اس أن ه م ن الطبيع ي أن ي ؤمن جمي ع البش ر ،أو عل ى
األقل يمكنھم االتفاق على قانون عام مشترك بين الجميع يجع ل م نھم إخ وة م واطنين،
وأعضاء في جماعة سياسية واحدة ھي العالم بأسره.52
وقد بلور شيشرون المفكر الروماني العظيم ھ ذه الرؤي ة الرواقي ة ح ول الدول ة بقول ه:
إن الدولة ھي «مصلحة الناس المشتركة»؛ فالدولة لديه كانت أشبه بمؤسسة مساھمة،
مواطنوھ ا أعض اء ف ي ھ ذه المؤسس ة .وھ ذه الدول ة المؤسس ة تق وم بتزوي د أعض ائھا
بثمرات المساعدة المتبادل ة والحك م الع ادل .فالدول ة وقانونھ ا ھ ي مل ك لجمي ع الن اس،
وسلطتھا تنبثق من قوة األفراد مجتمع ين .وق د اعتب ر شيش رون أن الدول ة نفس ھا -بم ا
في ذلك قانونھا -تخضع دائما ً لقانون اإلله ،أو الق انون األخالق ي ،أو الق انون الطبيع ي
الذي يعلو بالحق على التصرفات البشرية والمنظمات الدنيوية.53
لقد ن ادى الرواقي ون إذن بدول ة عالمي ة واح دة تخض ع لق انون واح د ،ھ و ف ي األس اس
ذلك القانون اإللھي الذي يرع ى في ه اإلل ه البش ر ،ويتس اوى ف ي ظل ه الجمي ع وتتحق ق
بموجبه العدالة بينھم ويضمن السعادة للجميع.
خاتمة
وبالطبع ف إن اھتمام ات فالس فة اليون ان باإلنس ان ل م تقتص ر عل ى ط رح ھ ذه القض ايا
التي تتعلق بماھية اإلنسان وقضاياه المعرفية و األخالقية والسياسية؛ بل طرح ھ ؤالء
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الفالسفة معظم ما نتصوره حتى اآلن من قضايا تتعلق باإلنسان ،من من لغته و آدابه
أو فنون ه حت ى عقائ ده ح ول األلوھي ة والوج ود .إن الكثي ر مم ا نتص ور أن ه قض ايا
استجدت بتجدد مشكالت اإلنسان وتطور حياته -وخاص ة ف ي عص رنا الحاض ر -ھ ي
قضايا يمكن أن نجد طرح ا ً لھ ا بش كل أو ب آخر س واء ف ي مح اورات أفالط ون أو ف ي
كتابات أرسطو المختلفة ،أو حتى في تأمالت ماركوس أوريليوس .وإني ألعتق د بح ق
أن ھ ذا ھ و وج ه اإلعج از الحقيق ي ف ي الفلس فة اليوناني ة الت ي ل م يكت ف فالس فتھا
بالتأس يس لت اريخ الفلس فة ،وإنم ا أيض ا ً بط رح ك ل القض ايا والمش كالت الت ي تس تحق
التأمل والجديرة بإعمال العقل اإلنساني ما بقى اإلنسان على ظھر األرض.

 - 1انظ ر :محم د ص قر خفاج ة ،ھ وميروس ،مكتب ة نھض ة مص ر،القاھرة ،ب دون
تاريخ ،ص 56ـ .57
وانظ ر أيض ا ً :مص طفى النش ار ،م ن الت اريخ إل ى فلس فة الت اريخ :ق راءة ف ي الفك ر
التاريخي عند اليونان ،دار قباء للطباعة والنشروالتوزيع ،القاھرة 1997م ،ص .33
 - 2ھوميروس ،األوديسا )394 : 58ـ  (397نق الً ع ن محم د ص قر خفاج ة ،نف س
المرجع السابق ،ص .57
 - 3ھ وميروس ,نف س المص در الس ابق ) ،(19-17 : 16نق الً ع ن نف س المرج ع
السابق ،ص .57
 - 4ھوميروس ,اإللياذة ) (55-53 : 17نقالً عن نفس المرجع السابق ،ص .57
 - 5ھوميروس ,اإللياذة )624 : 15ـ  ،(628نقالً عن نفس المرجع ،ص .58
 - 6نفسه ) 86 : 11ـ  ،(89نقالً عن نفس المرجع ،ص .58
 - 7ھوميروس ،األوديسا )31 : 13ـ (34نقالً عن نفس المرجع ،ص .58
 - 8ھوميروس ,اإللياذة )67 : 11ـ (69نقالً عن نفس المرجع ،ص .58
 - 9نقالً عن  :أحمد فؤاد األھواني ،فجر الفلس فة اليوناني ة قب ل س قراط ،دار إحي اء
الكتب العربية ،القاھرة 1954م ،ص .62
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 - 10نقالً عن نفس المرجع السابق ،ص .63
 - 11انظر :مصطفى النشار ،تاريخ الفلس فة اليوناني ة م ن منظ ور ش رقي ،دار قب اء
الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية 2007م ،ص .105
 - 12انظر :نفس المرجع السابق ،ص  557ـ.570
وراج ع ع ن أص ل ال نفس اإلنس انية ل دى أفالط ون :مح اورة «فاي دروس» الترجم ة
العربية لـ أميرة حلم ي مط ر )الفق رات  ،(249 - 248 – 247 – 246دار المع ارف
بالقاھرة 1969م ،ص .76 - 70
وراجع عن طبيعة النفس اإلنس انية عن د أفالط ون :أفالط ون :مح اورة «الجمھوري ة»
) ،(443 – 436الترجم ة العربي ة ل ـ ف ؤاد زكري ا ،الھيئ ة المص رية العام ة للكت اب،
القاھرة 1985م ،ص .329 - 317
وراجع الحديث عن خلود النفس وبراھين أفالطون على ذلك في :أفالطون  :مح اورة
«فيدون» ) ،(106 – 71الترجم ة العربي ة ل ـ ع زت قرن ي ،مكتب ة الحري ة الحديث ة –
جامع ة ع ين ش مس ،الق اھرة 1979م ،ص  .260-174ومح اورة «الجمھوري ة»
) ،(612–609الترجمة العربية ص .554 - 549
 - 13انظر عرضا ً لنظرية النفس عند أرسطو ف ي كتابن ا :فلس فة أرس طو والم دارس
المتأخرة ،دار الثقافة العربية 2006م ،ص .177-156
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سؤال الھوية والتعددية في المجال
اإلسالمي المعاصر


محمد محفوظ

اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات

ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻔﺮد أو اﳉﻤﺎﻋﺔ ،أن ﻳﻔﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ دون اﻵﺧﺮ؟ وﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن
أن ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ؟ أم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺬات واﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ
اﻟﻔﺮدي واﳉﻤﺎﻋﻲ ،ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺬات إﻻ ﺑﻔﻬﻢ اﻵﺧﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ
اﻟﺬات ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ،ﻫﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻵﺧﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ؟
ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻨﻮان اﻟﺬات دﻳﻨﻴﺎ ،ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺬات ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻔﻬﻢ ذا ﺎ وﻟﻠﻌﻴﺶ اﻹﻧﺴﺎﱐ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ اﻟﺪﻳﲏ .وإذا ﻛﺎن ﻋﻨﻮان اﻟﺬات ﻗﻮﻣﻴﺎ أو ﻋﺮﻗﻴﺎ أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ
اﻟﺬات ﻣﻦ إدراك ﺣﻘﺎﺋﻖ اﳊﻴﺎة دون ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ..ﻓﺎﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ دواﺋﺮﻩ،
ﻫﻮ ﻣﺮآة اﻟﺬات ﺑﻜﻞ دواﺋﺮﻫﺎ ..وﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
دون اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻵﺧﺮ وﻓﻬﻤﻪ وإدراك ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ .ﻓﺎﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﺮآة اﻟﺬات ،وﻻ ذات
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ دون آﺧﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ -وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻓﻠﺴﻔﻲ وﻣﻌﺮﰲ -أن ﻛﻞ دﻋﻮات
اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ -ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱪرا ﺎ وﻣﺴﻮﻏﺎ ﺎ أو ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ -ﻫﻲ دﻋﻮات ﻻ
ﺗﻨﺴﺠﻢ وﻧﻮاﻣﻴﺲ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻓﺪﻋﻮات ﻧﻔﻲ اﻵﺧﺮ واﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻪ ﱂ ﺗﺆد وﻟﻦ ﺗﺆدي إﻻ إﱃ ﺗﺸﺒﺖ اﻟﺬات ﺑﻜﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﺎ
وﺣﻴﺜﻴﺎ ﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻛﻞ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﻨﺰﻋﺎت اﻻﺻﻄﻔﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻄﻬﲑﻳﺔ ﱂ ﺗﻔﺾ إﻻ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺑﺮوز اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﳌﺮاد ﻃﻤﺴﻬﺎ وﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻵﺧﺮ اﻟﺪﻳﲏ ﻫﻮ ﺿﺮورة وﺟﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺬات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻵﺧﺮ اﳌﺬﻫﱯ ﻫﻮ ﺿﺮورة
وﺟﻮدﻳﺔ وﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺬات اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،وﻫﻜﺬا ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ودواﺋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻌﲎ اﻟﺬات
واﻵﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺬات اﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪودﻫﺎ -ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺼﺮي ﲰﲑ ﻣﺮﻗﺺ-
ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺛﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺬات وﻣﻬﻤﺎ ﲪﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﱪات؛ ﺗﻈﻞ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﱃ أن
 كاتب من السعودية .
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ﺗﻌﱪ ﻫﺬﻩ اﳊﺪود اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن اﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﳛﻤﻞ ﺛﺮاء وﺧﱪﻩ ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ،أو ﻗﺪ ﺗﺪرﻛﻬﺎ
اﻟﺬات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ,وأن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺬات ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﻌﺘﻤﺪ -إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ -ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻟﺪى
ﻫﺬﻩ اﻟﺬات ﻣﻦ ﻏﲎ وﺧﱪة ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -ﻣﺎ ﻟﺪى اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى.
واﻵﺧﺮ -ﲝﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ -ﻫﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺬات ,وﻳﻈﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻹدراك.
واﻟﺬات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮوﺟﻬﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ -اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ -إﳕﺎ ﺗﻌﻴﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﻧﻔﺴﻬﺎ ,ورﲟﺎ ﺗﺒﺪأ ﰲ
إدراﻛﻬﺎ .واﻟﺬات ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ذاﺗﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻵﺧﺮ.
ﻓﻤﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ذاﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ
اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﻨﻈﻮﻣﺎ ﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﺰﻟﺔ واﻻﻧﻜﻔﺎء ﻻ ﻳﻘﻮدان إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات ,ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺧﻴﺎر اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺧﻴﺎرا أﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎ.
واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﺬات وﻗﻴﻤﻬﺎ وﻣﺎ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ وﻣﻌﺎرف ﻻ ﺗﺆدي أﻳﻀﺎ إﱃ إدراك
وﻓﻬﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮدﻩ إﱃ
ﺷﻌﻮر وﳘﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ .ﻓﻼ اﻟﻌﺰﻟﺔ
ﺗﻘﻮد إﱃ اﻟﻔﻬﻢ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات ,وﻻ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ,واﻟﺘﻜﻮر واﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل
اﻟﺬات ﻳﻔﻀﻲ إﱃ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ,وإﳕﺎ ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﺑﻨﺎء ﺻﻮرة ﳕﻄﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺬات ,ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻹﻧﺴﺎن واﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪراﺗﻪ وﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ .وﺣﺪﻩ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳﻘﻮد إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺼﻞ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ .وﻫﻲ
أن اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺬات ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻬﺮوب
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺮاﻫﻦ .وﱂ ﻳﺴﺠﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲡﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺛﻮاﺑﺘﻪ
وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻜﻔﺎء واﻻﻧﻌﺰال .وﻳﺒﻘﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑات واﳌﻜﻮﻧﺎت ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺬات.
ﻓﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﻧﻐﻼق اﻟﺬات ،وإﳕﺎ
ﺑﺎﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ وﺗﻮاﺻﻠﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪﱘ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ .وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ،ﻻ ﻣﱪر
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻧﻜﻔﺎء واﻻﻧﻌﺰال .ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ .وﻻ ﳝﻜﻦ إدارة اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ دون ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ.
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ﳍﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ -وﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ -أن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺬات ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1أن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻤﺎ اﻣﺘﻠﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻛﻔﺎءات وﻃﺎﻗﺎت ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻘﻖ ذاﺗﻪ
وﻳﻌﺰز ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻧﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻟﻮﻃﲏ.
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻮي ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإﳕﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻨﺴﺞ ﻋﻼﻗﺎت
ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ .وﻻ رﻳﺐ أن ﺑﻮاﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﺮﻃﻴﺔ وﺟﺪﻟﻴﺔ ﰲ آن واﺣﺪ ) ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲰﲑ ﻣﺮﻗﺺ ( ﺑﲔ اﻟﺬات
واﻵﺧﺮ .وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ اﻵﺧﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺘﺤﺮر اﻟﺬات ﻣﻦ ذاﺗﻴﺔ
ﻋﻤﻴﺎء ﻻ ﺗﺮى إﻻ ﻧﻔﺴﻬﺎ –ورﲟﺎ ﻻ ﺗﺮاﻫﺎ– وﻣﻦ ﰒ ﲢﻤﻞ ﺎﻳﺔ ﻟﺼﲑور ﺎ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺸﺮﻃﻲ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن ﲢﺮر اﻟﺬات ﻣﻦ ﺣﺪودﻫﺎ واﳋﺮوج إﱃ اﻵﺧﺮ ،إﳕﺎ
ﻳﻌﲏ اﻟﺘﺠﺪد ﺑﺈدراك ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ﻟﺪى اﻵﺧﺮ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﺬات ،ﻣﺎ ﻳﻌﲏ
ﲢﻘﻖ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﺪﱄ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل .ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ
اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ أو اﻟﺮؤى ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ –اﻟﺬات
واﻵﺧﺮ– ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ.
 -2أن اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﻨﺒﺬ واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺴﺒﺎب واﻟﺸﺘﻴﻤﺔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎرف .وإن اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺷﺄ ﺎ ﻻ ﺗﺸﺮع ﻷﺣﺪ
ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻴﻒ واﻟﻈﻠﻢ ﲝﻖ اﻵﺧﺮ اﳌﺨﺘﻠﻒ.
ﻓﺎﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻨﺎﺑﺰ ﺑﺎﻷﻟﻘﺎب ،وﳑﺎرﺳﺔ ﺳﻮء اﻟﻈﻦ اﳌﺘﺒﺎدل  ،وإﳕﺎ
اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺪل ﲡﺎﻩ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳓﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﳊﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ
واﻟﺘﻌﺎون.
ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ أن ﳔﺘﻠﻒ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻴﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﻴﺐ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف إﱃ اﳋﺼﺎم واﻟﻌﺪاء اﳌﺘﺒﺎدل.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ

3

ﻻ ﳒﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب إذا ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
وآﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟﺮﺣﺒﺔ ﻻ ﺗﻠﻐﻲ ﺿﺮورة اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻫﻮﻳﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ،ﺿﺎرﺑﺔ ﲜﺬورﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻖ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ.
وﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء
إﱃ ﺗﻠﻚ اﳍﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ )ﺟﻮزﻳﻒ ﺷﱰاﻳﺮ( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮل« :ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺪﳝﺔ؛ ﻟﻌﺜﻮر اﳌﺮء ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ داﺧﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ .إن ﺷﺨﺼﺎ دون ﻋﺎﺋﻠﺔ ،ودون ﻣﺴﻜﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ،ودون اﻧﺘﻤﺎء دﻳﲏ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ».
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة وأﻣﺜﺎﳍﺎ ،اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ ﻫﻮﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺑﺎﳉﺬور اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،أو ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﺴﺘﺒﺪﳍﺎ ﻮﻳﺔ أﺧﺮى
ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ .ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ إﻟﻐﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﻘﻀﻲ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ ،اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻨﺴﺠﻤﺔ واﳌﻌﱪة ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻘﺪي
ﻟﻠﻨﺎس.
إن اﳍﻮﻳﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ وواع ،وﻧﱰﺟﻢ ﻗﻴﻤﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ إﱃ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ
وﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻄﻮرات واﻷﺷﻜﺎل اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ .وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل أن ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل واﻟﺘﻄﻮر ،ﻫﻲ اﻟﱵ
ﲣﻠﻖ ﻟﻨﺎ ﻫﻮﻳﺔ وﺛﺎﺑﺘﺎ وﻃﻨﻴﺎ ﻧﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺎﳍﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻌﻤﺮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﻀﺎري ،وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ .ﻓﻠﻴﺲ ﺻﻮاﺑﺎ أن ﲢﻞ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﳏﻞ اﳍﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﳊﻀﺎري؛ ﳍﺬا ﳒﺪ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﺦ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ اﳊﻀﺎري -
اﻟﱵ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﲝﻖ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة ذات اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﳊﻀﺎرة -ﱂ ﺗﺆد إﱃ ﲣﻠﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ .ﺑﻞ ﻛﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺪور اﻷﺳﺎس ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳍﻮﻳﺔ ﰲ
ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس وﺗﺸﺒﺜﻬﻢ ﺎ .ﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ اﳍﻮﻳﺔ -ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -ﺗﺸﻜﻞ
ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻮازن اﻟﻜﻴﺎن اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ،ﲝﻴﺚ إن وﺟﻮد أي ﺧﻠﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﱰاﺟﻊ اﳊﻀﺎري.
ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ اﳍﻮﻳﺔ اﻷﺳﺎس ﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ،ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ واﳌﻨﻄﻖ اﻟﻌﻘﺪي واﻟﺘﺎرﳜﻲ
ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وﰲ ﻛﻞ اﳊﻘﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ،
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ﻛﺎن ﻟﻐﻴﺎب اﳍﻮﻳﺔ أو ﺿﻤﻮرﻫﺎ اﻟﺪور اﳉﻮﻫﺮي ﰲ دﺧﻮل اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﻧﻔﻖ اﻟﻼﺗﻮازن
واﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻛﻘﺎﻋﺪة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ -رﻫﻴﻨﺎ ﲝﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺗﻠﻚ
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻮﻳﺘﻬﺎ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﺻﻨﻊ اﳌﻨﺠﺰ اﳊﻀﺎري ﻷي ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﺬ اﺗﺴﺎق اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳍﻮﻳﺔ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳎﺴﺪة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻣﻦ؛ ﲝﻴﺚ إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎرج اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻪ .ﲟﻌﲎ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻘﻮد إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت
واﻟﻘﺪرات ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻀﺎري .وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻻﻫﺜﺔ
وراء ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻐﲑ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ،دون ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ أوﺟﺪ ﺎ ،وﻛﺄن اﳊﻀﺎرة ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺒﺎع
وﺗﺸﱰى .إن اﳍﻮﻳﺔ -ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ -ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻘﺪرة اﳋﻼﻗﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ،اﻟﱵ ﲤﺪ
اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺳﺒﺎب وﻋﻮاﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،اﻟﺮوح
واﳉﺴﺪ ،اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﺪوﻟﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،اﻟﺪاﺧﻞ و اﳋﺎرج.
وﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﳍﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﲔ أﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،و ﺎ ﻳﺴﻌﻰ أﺑﻨﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﲨﻴﻌﺎ إﱃ
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎﻻت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻏﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﻣﻢ واﻟﺸﻌﻮب ،ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﺒﻞ
اﻟﻌﻠﻢ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﳊﻀﺎرة .وإن أﻓﻮل ﳒﻢ اﳍﻮﻳﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﻮرث اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳕﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ
اﻷﻋﻤﻰ ﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ وﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة .وﻛﺘﺐ )إدرﻳﺲ ﺷﺮاﻳﱯ( ﺗﺼﻮﻳﺮا راﺋﻌﺎ إﱃ ﻫﺬﻩ
ﺑﻴﺾ ﺑﲔ ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ،وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻰ أﻧﻔﻪ أﺳﻮد ،ﺑﺴﺒﺐ
اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ :ﺗﺼﻮر أن زﳒﻴﺎً ا ّ
إﳘﺎل اﻟﻘﺪر! ﻛﻨﺖ أرﺗﺪي ﺳﱰة وﺑﻨﻄﺎﻻ ،وﰲ ﻗﺪﻣﻲ زوج ﻣﻦ اﳉﻮارب وﻗﻤﻴﺺ وﺣﺰام ﻋﻠﻰ
اﳋﺼﺮ وﻣﻨﺪﻳﻞ ﰲ ﺟﻴﱯ .ﻛﻨﺖ ﻓﺨﻮرا ،ﻛﻨﺖ ﻣﺜﻞ أوروﰊ ﺻﻐﲑ ،وﻟﻜﲏ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ
ﻣﻀﺤﻜﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﺑﲔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ،وﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﻣﻀﺤﻜﺎ ﻓﻌﻼ .ﻓﺎﳌﻨﻈﻮر اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻧﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳍﻮﻳﺔ ،ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺎﺿﻮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن
اﳊﺪاﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﻐﺮب واﻟﻨﻤﻮذج اﳊﺪاﺛﻲ اﻷوروﰊ .إﻧﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ
اﳍﻮﻳﺔ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻗﺎت اﻷﻣﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮر.
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ﲟﻌﲎ أن ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﻬﻮض اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳊﻀﺎري ،وﲡﺎوز اﳌﺂزق اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺔ ،ﻻ
ﺗﺘﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻧﺴﺠﺎم ﻫﺬﻩ اﳋﻴﺎرات ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺔ وﻣﻌﺎدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،أو ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻣﻀﻤﻮن اﳍﻮﻳﺔ واﻟﺬات اﳊﻀﺎرﻳﺔ .وداﺋﻤﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳍﻮﻳﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎ ﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن
ﻳﻌﻴﺪ ﻟﻸﻣﺔ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ،وﻳﻘﻮي ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﱂ.
وﻳﻜﻔﻲ أﻣﺘﻨﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﲔ وﺿﺨﺎﻣﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻨﻬﻮض
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎرات وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻀﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻫﻮﻳﺔ اﻷﻣﺔ .ﻓﻜﺎﻧﺖ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﳋﻴﺎرات واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻊ اﳊﻀﺎري واﺳﺘﻔﺤﺎل اﳌﺂزق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛
ﲝﻴﺚ إن اﻷﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺒﻠﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ اﻧﻄﻼﻗﺔ اﻷﻣﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ.
ﻓﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳍﺎﺋﻞ ،اﻟﺬي أﺳﻘﻂ اﳊﺪود وأوﺻﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
اﻟﺒﻌﺾ ﺣﱴ أﺿﺤﻰ «ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺒﲑة» ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ )ﻣﺎك ﻟﻮﻫﺎن( ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ اﳍﺎﺋﻞ ،ﻛﻞ
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻗﺪ ﲡﺮف اﻹﻧﺴﺎن إﱃ ﻣﻬﺎو ﺳﺤﻴﻘﺔ ،أو ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎدﻳﺮ ﲢﻮﻟﻪ إﱃ ﻻﻫﺚ
وراء اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﳍﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ،ﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ؛ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮرات دون إﺿﺎﻋﺔ اﻟﺬات.
وﻻﺷﻚ أن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮازن اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳍﻮﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﰲ
اﻟﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ .وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﳍﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﻈﺎم ﻣﻐﻠﻖ ،ﻣﻮﻏﻞ ﰲ اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳊﻴﺎة.
إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ ،اﻟﱵ ﻣﺎ إن
ﲤﺴﻜﻨﺎ ﺎ ،وﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﲑﺗﻨﺎ ،إﻻ وﺗﺸﺒﺜﻨﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻀﺮ وﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﺪن
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮل واﺠﻤﻟﺎﻻت؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺴﺘﻨﻔﺬ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻟﻮﺻﻞ اﳌﺴﲑة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ .وﲡﺎوز ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺎ .وﻻ ﺷﻚ أن
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻞ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ راﻫﻨﻨﺎ وﺣﻀﺎرﺗﻨﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﻋﺎء اﳊﺎﺿﻦ ،واﳊﻘﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي
ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﺑﺪاع اﻟﺜﻘﺎﰲ.
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وﲨﺎع اﻟﻘﻮل :إن ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻫﻮﻳﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻮع ﻳﻄﻠﺐ أﻣﺮا ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﰲ اﻟﻔﻄﺮة
واﻟﻨﺎﻣﻮس اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) وﻟﻮ ﺷﺎء رﺑﻚ ﳉﻌﻞ اﻟﻨﺎس أﻣﺔ واﺣﺪة (.

اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

ﻋﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ,اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﺗﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎ ﺎ
وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎز ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ .أي اﳍﻮﻳﺔ أو اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻌﺎم ,اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ رﻛﻴﺰة
اﳌﺸﺮوع اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻲ أو اﻟﻔﻜﺮي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﱂ ﺗﺘﺎون ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻟﻘﻬﺮ؛ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ,
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﻨﺎء وﻃﻤﺲ ﻛﻞ اﳍﻮﻳﺎت واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻐﺎﻳﺮة ﳍﺎ.
ﳍﺬا ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل :إن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت -ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ -ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻘﻬﺮ ﲡﺎﻩ ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ ,وﺗﻮﺳﻠﺖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﺣﺮ ﺑﻌﺾ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت,وإﺑﺮاز وإﻇﻬﺎر
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت أﺧﺮى .وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ واﻷﻓﻘﻴﺔ ,اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ -وﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ وأﺳﺒﺎب ذاﺗﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة -ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻮﻳﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ
ﺣﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .وإﳕﺎ ﲨﻴﻊ اﳍﻮﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة -واﻟﱵ ﺗﻌﺮف اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ -ﻫﻲ ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ؛ ﲟﻌﲎ أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ رواﻓﺪ وﻗﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ,أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻮﺿﻊ أو اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺬﻩ اﳊﺪﻳﺔ واﻟﻘﻄﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺮؤى اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ
واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺎﻧﻮي إﻣﺎ ﻣﻊ أو ﺿﺪ .ﻓﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺬات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺬات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﺗﺼﺒﺢ ﻛﻞ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ
ﻫﻮﻳﺎت ﻣﺮﻛﺒﺔ ,اﺷﱰﻛﺖ ﻋﻮاﻣﻞ وراﻓﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ وﺑﻠﻮر ﺎ .وﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳍﻮﻳﺔ
اﳋﺎﻟﺼﺔ واﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ ﳚﺪﻫﺎ إﻻ ذﻫﻨﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ أن ﻫﻮﻳﺎت اﻟﻨﺎس أﺿﺤﺖ
ﻣﺮﻛﺒﺔ .ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﲔ اﻷﻧﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ,واﻵﺧﺮ ﺑﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ودواﺋﺮﻩ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻓﺮدي أو ﻣﺆﺳﺴﻲ ,ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳍﻮﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ ,ﻫﻮ
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ﺟﻬﺪ ﺗﻌﺼﱯ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎداة ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ أو اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم.
واﻟﺘﻌﺼﺐ -ﰲ أﺣﺪ وﺟﻮﻫﻪ -ﻳﻌﲏ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺮي أو ﻋﻤﻠﻲ ,ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ رؤﻳﺔ أو
ﻣﻮﻗﻒ ،وﻳﺘﻮﺳﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﻔﻴﺔ أو ﻗﻬﺮﻳﺔ أو ﳘﺎ ﻣﻌﺎ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ,أو اﻻﻋﺘﻘﺎد أن ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬات أرﻗﻰ وأﺻﻔﻰ ﳑﺎ
ﻟﺪى اﻵﺧﺮ ,ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﺰﻋﺔ اﺻﻄﻔﺎﺋﻴﺔ/ﻃﻮﺑﺎوﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻴﻮم إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﳛﺘﻀﻨﻮن ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ دواﺋﺮ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺮواﻓﺪ اﻟﱵ ﺗﻐﺪي ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻘﻠﻪ ﰲ آن.
ﳍﺬا ﻓﺈن ﻗﺴﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ داﺋﺮة واﺣﺪة ,أو ﺷﻜﻞ واﺣﺪ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ ,ﻳﻔﻀﻲ إﱃ ﺗﺸﺒﺚ ﻫﺆﻻء
اﻟﻨﺎس ﺑﻜﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻢ ودواﺋﺮ اﻧﺘﻤﺎءا ﻢ اﳌﺘﻌﺪدة وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﳌﺮﻛﺒﺔ.
وﻟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺴﺮ واﻟﻘﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺄزم واﻟﺘﻮﺗﺮ
ﰲ ﳎﺎﻟﻨﺎ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ .وﻟﻘﺪ أﺟﺎد اﻷدﻳﺐ اﻟﻔﺮاﻧﻜﻔﻮﱐ )أﻣﲔ ﻣﻌﻠﻮف( ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
)اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﻘﻬﺮي ﻣﻊ اﻟﺮواﻓﺪ اﳌﺘﻌﺪدة ﳍﻮﻳﺔ
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮدا و ﲨﺎﻋﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﻮل ﰲ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳍﻮﻳﺔ إﱃ ﻫﻮﻳﺔ ﻗﺎﺗﻠﺔ .إذ ﻳﻘﻮل:
)ﺗﺘﻜﻮن ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ دﻳﻦ أو
ﺟﻨﺴﻴﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ ﺟﻨﺴﻴﺘﲔ,أو إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺛﻨﻴﺔ أو ﻟﻐﻮﻳﺔ ,إﱃ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺿﻴﻘﺔ أو ﻣﻮﺳﻌﺔ ,إﱃ
ﻣﻬﻨﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻤﺎ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﻄﻮل أﻳﻀﺎ ،وﳝﻜﻦ اﻻﻓﱰاض أ ﺎ
ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ؛ إذ ﳝﻜﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء ﻧﺴﱯ إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أو ﻗﺮﻳﺔ أو ﺣﻲ ,إﱃ ﻋﺸﲑة أو
ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎﺿﻲ وﻣﻬﲏ أو زﻣﺮة ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء ,إﱃ ﻧﻘﺎﺑﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﲨﻌﻴﺔ أو أﺑﺮﺷﻴﺔ .وإﱃ راﺑﻄﺔ
ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﲡﻤﻌﻬﻢ أﻫﻮاء ﻣﺸﱰﻛﺔ .ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إن ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻤﺎءات ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻏﻔﺎل أي ﻣﻨﻬﺎ إﻏﻔﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ؛
)ﺟﻴﻨﺎت اﻟﻨﻔﺲ( ﺷﺮط اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻓﻬﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ،أو ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ
أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺰﻳﺎ(.
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وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﳋﺎرﺟﻲ -أي اﶈﻴﻂ ﺑﻜﻞ دواﺋﺮﻩ -ﻫﻮ اﻟﺬي
ﳛﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﳌﺘﻌﺪدة.
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎدﻣﺔ ,وﻣﺘﻌﺴﻔﺔ ,وﻗﻬﺮﻳﺔ ,ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﻨﺪﻓﻊ ﻋﻘﻠﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ
ﻟﻠﺘﻤﺴﻚ اﻟﺘﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺮﻧﺔ ,وﻣﺘﺴﺎﳏﺔ ,وﻣﺘﻔﺎﳘﺔ  ,ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮﻳﺘﻪ.
واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ -ﰲ أﺣﺪ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ -وﻟﻴﺪة اﻟﺴﻌﻲ
اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ رواﻓﺪ أو دواﺋﺮ اﻧﺘﻤﺎء اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮداً وﲨﺎﻋﺔ .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن
اﳌﻄﻠﻮب -وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑات ,واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷوﻃﺎﻧﻨﺎ وﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ -ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﳚﺎﰊ واﳌﻨﻔﺘﺢ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺮواﻓﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت واﻷﻃﻴﺎف.
ﻓﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﲟﺮوﻧﺔ وﺗﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت أﻃﺮاﻓﻬﺎ وﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ .وﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﳚﲏ إﻻ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺷﺪﻳﺪة أن
اﻟﺘﻌﺴﻒ ﲡﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻘﻮد ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت إﱃ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت واﻟﺘﻤﺎﻳﺰات واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت .وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺘﺄزم
ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﻴﺎف واﻟﺘﻌﺒﲑات.
ﳍﺬا ﻓﺈن اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﳊﻮار واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ،وﺻﻮﻻً إﱃ ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
اﻟﺬي ﳛﺘﻀﻦ اﳉﻤﻴﻊ ،وﳚﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﰲ ﻛﻞ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت.

ﻣﺤﺪدات اﻻﻋﺘﺪال

ﻳﺒﺪو ﱄ أن اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻄﻮر ،وﻳﺮاﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﱪاﺗﻪ ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ وﻣﻨﺎﺷﻄﻪ اﳌﺘﻌﺪدة ،دون ﲢﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ذات ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻮﺣﺪ
وﻣﺸﱰك ،ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺒﺎس واﻟﺘﻌﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻓﺤﻴﻨﻤﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﻼ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم دون أن ﳓﺪد ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
وﻛﻞ اﻷﻃﺮاف واﻷﻃﻴﺎف ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻏﲑﻩ ،وﻛﻞ ﻃﺮف ﳛﻤﻞ ﻣﻌﲎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ﳐﺘﻠﻔﺎً
وﻣﻐﺎﻳﺮاً ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ أو اﳌﻔﻬﻮم .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﳊﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻫﻮ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺬل اﳉﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﲎ
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة.
وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ -واﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﺑﻜﺜﺮة ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺎم -ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال .وﻛﻞ
ﻃﺮف أو ﻛﺎﺗﺐ ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﻻﻋﺘﺪال ،وﻳﻌﺘﱪﻩ ﻫﻮ ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﱳ واﳌﺸﺎﻛﻞ،
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ اﻻﻋﺘﺪال وﻣﺎ ﻫﻲ ﳏﺪداﺗﻪ؟ ﻓﺈن اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬل ﻟﺒﻠﻮرة ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم
ﻻ ﺗﺰال ﻗﻠﻴﻠﺔ.
ﻓﺎﻻﻋﺘﺪال ﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺷﻜﻼﻧﻴﺎ ،ﺣﱴ ﻧﻌﺘﱪﻩ ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﲔ رذﻳﻠﺘﲔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻌﲎ اﳌﺘﺪاول ﻟﻠﻮﺳﻄﻴﺔ.
وذﻟﻚ ﻷن ﲨﻴﻊ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻴﻖ أن اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ
ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ/اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺑﲔ رذﻳﻠﺘﲔ ،ﻓﻜﻞ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﻨﻄﻊ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻄﺮف ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت -ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮي -ﺗﺮﻓﺾ اﻻﻧﺴﻼخ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ
واﻟﺘﻔﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻓﻜﻞ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﺎ وأﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ذا ﺎ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ.
وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ
ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻻﻋﺘﺪال وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ .و ﺬا ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ،إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ
ﳏﺪد اﳌﻌﺎﱂ؛ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ذاﺗﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻌﺘﺪﻻً ،واﻵﺧﺮ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﻨﻄﻌﺎً وﺑﻌﻴﺪاً
ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﳏﺪدات ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم واﻟﻌﻜﺲ.
ﳍﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن وﺗﻮﺿﻴﺢ ﳏﺪدات اﻻﻋﺘﺪال؛ وذﻟﻚ ﻷن ﻫﺬا
اﳌﻔﻬﻮم ﻟﻴﺲ أﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﻋﻘﻴﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ رؤﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﲢﺪد ﻣﻌﲎ
وﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﳌﻠﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﳏﺪدات ﻣﻔﻬﻮم
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اﻻﻋﺘﺪال ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم؟ ﻷن ﻛﻞ أﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻲ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أ ﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻋﺘﺪال وﻣﻌﻨﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻌﻤﻴﻖ ،ﳍﺬا ﻛﻠﻪ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ أن ﳏﺪدات اﻻﻋﺘﺪال ﻫﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ:

ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻢ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﲢﺪد ﺑﺪﻗﻪ ﻣﻌﲎ اﻻﻋﺘﺪال ،وﺣﺪودﻩ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻫﻮ ﻣﺪى اﻟﻘﺒﻮل واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ودواﺋﺮﻫﺎ.
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﺪﻻ ،وﻫﻮ ﻳﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،أو ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻘﺘﻀﻴﺎ ﺎ وﻟﻮازﻣﻬﺎ،
ﻓﻜﻞ اﻟﻨﺎس ﻳ ّﺪﻋﻮن ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ أ ﻢ ﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺎدة ،وﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪون
اﳌﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﺄﻫﺪاب اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻛﻠﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻدﻋﺎء؟ ﻻ ﺷﻲء..
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﳌﻌﺮﰲ ﻟﻼﻋﺘﺪال ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﲑة اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ اﻟﻮﺳﻂ ﺑﲔ رذﻳﻠﺘﲔ ﳘﺎ اﻟﻐﻠﻮ واﻟﺘﺸﺪد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
اﻻﻧﺴﻼخ واﻻﺳﺘﻼب اﻟﻘﻴﻤﻲ واﳌﻌﺮﰲ .ﻓﺎﻻﻋﺘﺪال ﻳﻌﲏ :اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻌﺮﰲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ،اﻟﺬي
ﻳﻌﱰف ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪد ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳋﺎﻟﺪة ،اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ
ﳏﺎرﺑﺘﻬﺎ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺼﺎﳍﺎ.
وﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﳛﺎرب ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪل ،ﺣﱴ وإن ادﻋﻰ ذﻟﻚ،
اﳌﻌﺘﺪل ﺣﻘﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ورؤﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎﳏﺔ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪد ﺑﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ.
وإﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻘﺒﻮل ﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳋﺎﻟﺪة ﻫﻮ أﻫﻢ ﳏﺪدات ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻓﺮد أو ﳎﺘﻤﻊ ﳛﱰم ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ،ﻫﻮ إﻧﺴﺎن
وﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ أو أﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺘﻪ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﺘﺪل
ﻣﺴﻠﻤﺎ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن .ﻓﺎﻟﻌﱪة ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻫﻮ ﰲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺮدا وﲨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل
ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ ﻟﻮازﻣﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﺎ.
 -2اﺣﺘﺮام اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:
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ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻌﺘﺪﻻ ،وﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻢ
وﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻢ وﻟﻮازﻣﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؟
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻺﻧﺴﺎن أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺘﺪﻻ دون اﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎن ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
دﻳﻨﻪ وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ،وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﻻ ﻳﺸﺮع ﻟﻺﻧﺴﺎن -
ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺷﺄﻧﻪ -أن ﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻪ أو ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ.
ﺑﻞ إن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻳﻠﺰم اﻹﻧﺴﺎن أﺧﻼﻗﻴﺎ ودﻳﻨﻴﺎ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
)ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺻﻨﻔﺎن إﻣﺎ أخ ﻟﻚ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ،أو ﻧﻈﲑ ﻟﻚ ﰲ اﳋ ْﻠﻖ( ,وﻻ ﳚﻮز ﺑﺄي ﳓﻮ ﻣﻦ اﻷﳓﺎء
اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﻋﺪم اﺣﱰام آدﻣﻴﺘﻪ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺴﻮغ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق
اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ،ﺣﱴ وإن ادﻋﺖ اﻻﻋﺘﺪال؛ ﻓﺎﻟﻌﱪة داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻌﻤﻠﻲ وﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎن وﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
وﻻ ﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن دون وﺟﻮد رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﺮ إرادة ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ واﻗﻊ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﺪ اﳊﻴﺎة
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﻌﺘﺪل واﻟﻮﺳﻄﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﱰم وﻳﺼﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻌﻤﻞ -ﻋﱪ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ -ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻛﻞ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺸﺮوط اﳌﻔﻀﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼء ﻣﻦ ﺷﺄن
اﻹﻧﺴﺎن وﺟﻮدا وﺣﻘﻮﻗﺎ.
 -3اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ:
ﻟﻌﻞ اﳉﺬر اﻟﺜﻘﺎﰲ واﳌﻌﺮﰲ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال ﻫﻮ ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳊﻘﻴﻘﺔ .وإﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﳝﺘﻠﻚ ﻛﻞ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﳝﺘﻠﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ
اﳋﻠﻖ .وﻧﺴﺒﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻﻧﻜﻔﺎء واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ ،واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﳘﻲ
ﺑﺎﻻﻣﺘﻼء ،وإﳕﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻠﻜﻮن اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ ،ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻧﻔﺘﺎح
ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺛﻘﺎﻓﺎ ﻢ.
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وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻻﻋﺘﺪال اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺴﺎوي اﻻﻧﻌﺰال واﻻﻧﻜﻔﺎء واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء
ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻳﻌﲏ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎ ﻢ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
ﻓﺎﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻻﻋﺘﺪال واﻟﻮﺳﻄﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﺬات
واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻔﻮﻗﻴﺔ وﻧﺮﺟﺴﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻟﻮازم اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ .إن اﻻﻋﺘﺪال -ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻣﻌﺮﰲ وﺛﻘﺎﰲ-
ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب واﺳﻌﺎ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳋﻼق ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﻻ ﺳﻴﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت دون ﻫﺬﻩ اﶈﺪدات .ﻓﻬﻲ
ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ودو ﺎ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳓﺒﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻻ ﻣﱪر
ﻟﻪ ،أو ﻫﺮوب ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت اﳊﺎﺿﺮ إﱃ ﻛﻬﻒ اﳌﺎﺿﻲ واﻷﳎﺎد اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.
ﻓﺠﻮﻫﺮ اﻻﻋﺘﺪال ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺒﻮل ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﳚﺎﰊ
ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ .واﺣﱰام اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺒﺘﻪ اﻟﺪﻳﲏ أو
ﻋﺮﻗﻪ أو ﻗﻮﻣﻴﺘﻪ.
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﳏﱰم ﻟﺬاﺗﻪ؛ إذ ﻳﻘﻮل -ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ} -وﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﲏ آدم{ ،وﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﻜﺮﱘ
اﻟﺮﺑﺎﱐ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻫﻜﺬا ﻳﺘﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻋﺘﺪال ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻜﻠﻲ/ﺗﱪﻳﺮي ،إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﺎري ،ﻻ ﻳﻠﻐﻲ
اﻟﺘﺪاﻓﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،وﻻ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ،وإﳕﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳌﻨﺎخ اﳌﺆاﰐ
ﻻﻧﻄﻼق اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ أﻃﻴﺎﻓﻪ وﺗﻌﺒﲑاﺗﻪ؛ ﻻﺟﱰاح ﻓﺮادﺗﻪ ،وﺑﻨﺎء ﲡﺮﺑﺘﻪ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ
اﳌﻨﺠﺰ اﳊﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐ.

اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل

ﻟﻴﺲ ﺳﺮاً ﻣﻦ اﻷﺳﺮار ﺣﲔ ﻧﻘﻮل :إن ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ -ﻛﺒﻘﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ -ﳛﺘﻮي ﺗﻌﺪدﻳﺎت
وﺗﻨﻮﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة .وإن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺎت إذا أﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﺼﺪر إﺛﺮاء
وﺣﻴﻮﻳﺔ ﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻨﺎ ووﻃﻨﻨﺎ ،وإن وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﱐ ﻟﻴﺲ ﻋﻴﺒﺎ ﳚﺐ
إﺧﻔﺎؤﻩ,أو ﺧﻄﺄً ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ,وإﳕﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ,ﺑﻞ ﻫﻮ
أﺣﺪ ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎﱐ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أ ﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ .وإن ﺷﻘﺎء اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ,وإﳕﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ
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أﻧﻈﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ دون اﻓﺘﺌﺎت
وﺗﻌﺴﻒ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن أي ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻄﻤﺲ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ إﺿﺮار ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ,وإدﺧﺎل اﳉﻤﻴﻊ ﰲ أﺗﻮن اﳌﻤﺎﺣﻜﺎت واﻟﺴﺠﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ
ﺷﻲء .ﻓﻤﻦ ﺣﻖ أي ﻃﺮف دﻳﲏ أو ﻣﺬﻫﱯ أو ﻗﻮﻣﻲ أن ﳜﺘﻠﻒ ﰲ رؤﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ,
وﻟﻜﻨﻪ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﻮد إﱃ اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮﺻﻴﺎت واﻟﺮﻣﻮز .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻌﺒﲑات اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وأﻃﻴﺎﻓﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻴﺜﺎق وﻃﲏ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ,
ﻳﻘﺮ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ,وﻳﺜﺒﺖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺮأي
واﻟﺮﻣﻮز ،ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ,ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻌﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أن ﺗﺘﺤﺪ
ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ إﱃ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻷﻣﻮر ،أو ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻧﺎ ﰲ ﻛﻞ أﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺦ أو
ﺷﺨﻮﺻﻪ .وﻟﻜﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻫﻮ أن ﳛﱰم ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺑﻌﺾ ,وأﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺑﺄن ﳕﺎرس اﻹﺳﺎءة ﻟﻘﻨﺎﻋﺎت أو أﻓﻜﺎر اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
إﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺞ اﻟﺴﺐ واﻟﺸﺘﻴﻤﺔ وإﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﳉﺎﻫﺰة ،وإﻧﻨﺎ ﻧﻌﱰف ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻨﺎ
اﻟﻔﻜﺮي أو ﺗﻌﺪدﻧﺎ اﻟﺪﻳﲏ أو اﳌﺬﻫﱯ ,وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻵﺧﺮ
ﰲ اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻻﻧﺘﻤﺎء .ﻓﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ -ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ -ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪار ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﳚﺎﰊ ,إﻻ
ﲟﺒﺪأ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل .ﲟﻌﲎ أن ﻣﻦ ﺣﻖ أي إﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﺘﺰ ﺑﻘﻨﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ,وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ
أﻻ ﻳﻘﻮدﻩ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺰاز إﱃ اﻹﺳﺎءة إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﺒﻤﻘﺪار اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﺬاﺗﻪ وﻗﻨﺎﻋﺎ ﺎ ,ﺑﺬات اﻟﻘﺪر
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﱰم ﻗﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻒ واﻋﺘﺰازاﺗﻪ.
و ﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﳔﺮج ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺴﺠﺎل واﻻ ﺎم وﺳﻮء اﻟﻈﻦ
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺜﺎﻟﺐ واﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ,إﱃ داﺋﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ,اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﱰاف ﲝﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف وﺿﺮورات اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻜﻞ ﺻﻮرﻩ وأﺷﻜﺎﻟﻪ.
ﻓﺎﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو أﻳﺔ داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ
ﺟﺮﳝﺔ ,ﻣﺎ دام ﻻ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﺾ اﳌﺸﱰك أو ﲡﺎوز ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل.
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ﻓﺎﻟﻌﺮب ﲨﻴﻌﺎ اﻟﻴﻮم ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ أوﻃﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ,وﺑﻴﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ,وﲡﻤﻌﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ,إﻻ أ ﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻳﻌﺘﺰون ﺑﻌﺮوﺑﺘﻬﻢ وﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ.
وﻻ ﻳﺮى اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ -ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺸﺮق أو اﳌﻐﺮب -أي ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻮﻃﻨﻪ وﻣﻨﻄﻘﺘﻪ,
وﺑﲔ اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻌﺮوﺑﺘﻪ وﻗﻮﻣﻴﺘﻪ.
وﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ,ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دواﺋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء.
ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﲨﻴﻌﺎً -وﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة -ﳊﻈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ,ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﳊﻈﺔ اﻧﻔﺠﺎرﻳﺎت اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت .وﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﲝﻜﻤﺔ وﻋﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮوﻳﺔ  ,ﻓﺈ ﺎ ﺗﻨﺬر ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎر اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﻧﺘﻤﺎءات واﻟﺘﻌﺪدﻳﺎت ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﺿﺒﻂ
ﺗﺪاﻋﻴﺎت وﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت اﻧﻔﺠﺎر اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .ﲟﻌﲎ أن ﻏﻴﺎب اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ,أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻫﻮﻳﺎت اﻟﻨﺎس واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻘﻠﻴﺔ اﻹﻗﺼﺎء واﻻﺳﺘﻔﺰاز واﻟﺘﺤﻘﲑ ,ﺳﻴﺆدي إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﻈﻲ واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ,وﻻ ﳝﻜﻦ وﻗﻒ ﻫﺬا اﻻﳓﺪار إﻻ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺧﻴﺎر اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﻜﻞ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.
وﲨﺎع اﻟﻘﻮل :أﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ إﱃ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ
واﻷزﻣﺎت ,ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎر اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ,ﺣﱴ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ
واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻧﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

اﻟﺤﻮار اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ

ﰲ إﻃﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ -ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ -ﲦﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﲢُﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وإﻳﺼﺎﳍﺎ إﱃ ﻣﺼﺎف
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﺻﻌﺪة واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.
ﻓﻔﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﳌﺪارس
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺣﺴﺎﺳﻴﺎت ،ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﺣﺪة ﺑﲔ
اﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳉﻔﺎء واﻟﺘﺸﺮذم وﺳﻮء اﻟﻈﻦ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﻴﻮي واﻟﻔﻌﺎل ﻫﻮ ﲰﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان واﳌﻨﺎﻃﻖ.
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ﻓﻠﻴﺲ ﻗَﺪرﻧﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ وﻣﺘﺠﺎﻓﲔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ -ﺳﻮاء اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ أو اﻟﺮاﻫﻨﺔ-
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ .وإﳕﺎ ﳓﻦ ﳓﺘﺎج إﱃ وﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ وإرادة ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﻌﻄﻲ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻹﺻﻼح ﺣﻘﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ
واﻷزﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ وﻣﻨﺎﻃﻘﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ .ﻓﺘﻮزع اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﲔ ﻣﺬاﻫﺐ وﻣﺪارس ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻴﺲ ﻣﱪرا ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ،ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد آراء وﻗﻨﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺒﻴﺢ ﻷي ﻃﺮف إﻋﻼن
اﳋﺼﻮﻣﺔ واﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ.
ﻓﺎﻟﺒﺎري -ﻋﺰ وﺟﻞ -ﻳﻘﺮر ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳊﻜﻴﻢ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺨﺘﻠﻒ
أﻟﻮا ﻢ وﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ وﻣﺪارﺳﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﲪﺔ؛ اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﻪ –ﺗﻌﺎﱃ} :-رﲪﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ{.
ﻓﺎﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﲪﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﳊﺎﻛﻤﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ
ﺑﻌﺾ .واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ أو اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﱪرا ﻟﺘﺠﺎوز
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺮﲪﺔ.
ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ﻻ ﲡﻴﺰ ﻷﺣﺪ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم ﺟﺰاﻓﺎ ،أو اﻣﺘﻬﺎن ﻛﺮاﻣﺎت
اﻟﻨﺎس ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﺗﺸﺮع ﻟﻀﺮورة اﳊﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ اﻵراء
واﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻵراء واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻨﻤﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻗﺮاءة أﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺮاءة ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺣﱰام ﺗﺎم ﻟﻜﻞ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ .ﻓﻮﺟﻮد ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷي ﻃﺮف ﺑﺎﻹﺳﺎءة إﱃ
رﻣﻮز اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ .ﳍﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ -وﻻﻋﺘﺒﺎرات دﻳﻨﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ-
ﺞ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ واﻟﺴﺐ ،وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ وأﺧﻼق اﻹﺳﻼم وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ
أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺧﻮة واﻟﺸﺮاﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻫﻮ ﻣﺼﲑﻧﺎ ﻛﻌﺮب وﻣﺴﻠﻤﲔ ،وأن ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﺘﺢ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ وﻛﻴﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻟﻴﺴﺖ ﻷ ﺎ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﻗﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﺤﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﻷ ﺎ ﺗَﻔﺎﻋُ ٌﻞ واﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
اﳌﺼﲑ.
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﳔﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺣﺮ واﻻﻗﺘﺘﺎل ،وأوﻫﺎم اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﻔﺮادة .وﻧﻌﻠﻦ ﺑﻌﻘﻞ ﻧﺎﺿﺞ ﺿﺮورة
ﲡﺎوز ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت راﻫﻨﻨﺎ وآﻣﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ .ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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ﺟﻬﺪ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﺿﺪ اﻟﻼﻣﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺼﻌﺪ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت .وﻗﻮاﻣﻪ ﺗﺴﺎﱂ اﻹرادات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻧﺼﻬﺎر ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺘﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ ﳛﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ .ﻓـ)ﻣﺎ
ﻛﺮﻫﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﺎﻛﺮﻫﻪ ﻟﻐﲑك ،وﻣﺎ أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﺄﺣﺒﺒﻪ ﻷﺧﻴﻚ ،ﺗﻜﻦ ﻋﺎدﻻ ﰲ
ﺣﻜﻤﻚ ،ﻣﻘﺴﻄﺎ ﰲ ﻋﺪﻟﻚ(.
إن ﺑﻮاﺑﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻻﻋﻮﺟﺎج ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻓﺈن ﻣﺴﺎواة اﻵﺧﺮ ﻣﻊ
اﻟﺬات ﻫﻮ اﻟﺬي ﳜﻠﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺘﺪاﺧﻞ واﳌﺘﻮاﺻﻞ واﳌﻨﺴﺠﻢ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ
اﳌﺘﻌﺪدة.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺴﺎواة اﻵﺧﺮ ﻣﻊ اﻟﺬات ﺳﻴﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ ،وﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮة
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﺑﻌﻀﻨﺎ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ .وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﱰاص وﻣﺴﺘﺪﱘ.
إن ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ
اﻷﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ أﺗﺒﺎع اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻌﺾ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻖ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ،
وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ أﺗﺒﺎع اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﳍﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ
اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﺮاﻫﻦ وﻗﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ إرث اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﻘﺐ اﻟﺼﺪام اﻷﻋﻤﻰ.

اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺤﻞ
ﺗﺘﻌﺪد اﻧﺘﻤﺎءات اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻴﻮﻻﺗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻧﺴﺎﱐ أن ﳒﺪ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ دﻳﻨﻴﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ ،ﻓﻬﻲ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﺮﻗﻴﺎ أو ﻗﻮﻣﻴﺎ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺎ أو ﻗﻮﻣﻴﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻌﺪدة دﻳﻨﻴﺎ أو ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ أو
ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺎ.
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ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻟﻮازم اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء.
وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ ﺑﻌﺾ دواﺋﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﳊﻴﺎة ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﺗﺴﻮد ﺣﺎﻻت اﳉﻔﺎء واﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ
اﻟﻨﺎس ،وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ .ﻓﺈن ﺗﻌﺪد دواﺋﺮ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮدﻫﻢ إﱃ
اﳊﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺎت .ﻓﺎﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ -ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺑﺘﻬﻢ اﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ-
ﻳﻌﺘﺰون ﲞﺼﻮﺻﻴﺎ ﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺰاز ﻟﻴﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﳋﺼﻮﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ
أو اﻻﻧﻐﻼق واﻻﻧﻜﻔﺎء ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳋﺎﺻﺔ .ﻓﺎﳊﻜﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ اﻗﺘﻀﺖ -ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة -أن
ﻧﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ وﻣﺘﻨﻮﻋﲔ ﰲ دواﺋﺮ وأﳓﺎء ﳐﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻧﻐﻼق
واﻻﻧﻄﻮاء ،أو اﳋﺼﻮﻣﺔ واﻟﻌﺪاء ،وإﳕﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎرف اﻟﺬي ﻳﻘﻮد إﱃ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻌﻤﺮان؛ إذ
ﻳﻘﻮل -ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ} :-ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ وأﻧﺜﻰ وﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ
ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا{.
ﻓﺎﻟﺒﺎري -ﻋﺰ وﺟﻞ -ﺟﻌﻠﻨﺎ ﰲ دواﺋﺮ ﻣﺘﻌﺪدة )ﺷﻌﻮﺑﺎ وﻗﺒﺎﺋﻞ( ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧﺘﺨﺎﺻﻢ
وﻧﺘﻌﺎدى وﻳﻘﺘﻞ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وإﳕﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ )ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا( ,وأول اﻟﺘﻌﺎرف اﻻﻋﱰاف ﲝﻖ اﻟﻮﺟﻮد
واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﺮأي ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺎت ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ.
ﻓﺠﻤﺎﻟﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﺗﻌﺪدﻧﺎ وﺗﻨﻮﻋﻨﺎ ،وأﻳﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻧﺎ أو ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻨﻮﻋﻨﺎ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ
ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻨﺎﻣﻮس اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة.
ﳛﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع .وﻻ ﲪﺎﻳﺔ ﳍﺬا
واﻻﻋﱰاف ﺑﺘﻨﻮﻋﻨﺎ ّ
اﻟﺘﻨﻮع إﻻ ﺑﺎﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،وﻛﺴﺮ ﻛﻞ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
واﻟﺘﻌﺎون .ﻓﻨﺤﻦ ﲨﻴﻌﺎ -وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ -ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺮﻓﺾ إﺳﺎءة ﺑﻌﻀﻨﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﺎءة ﻣﺒﺎﺷﺮة أم ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ آراؤﻧﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻨﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻻ ﳚﻴﺰ ﻷﺣﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻹﺳﺎءة؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﲤﺎﻣﺎ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ
اﻟﺮأي واﳌﻮﻗﻒ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮد إﱃ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل.
ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد إﺳﺎءة ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ إﻃﻼق اﻷﺣﻜﺎم واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ.
ﻓﺎﻹﺳﺎءة ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ ،وﻗﻴﺎم اﻟﺒﻌﺾ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺢ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أو اﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻰ
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اﻟﻜﻞ .ﻓﺂﻓﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ،وﻣﻦ أراد اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻮﺧﻲ اﳊﺬر وﻋﺪم
اﻻﳒﺮار وراء اﳌﻮاﻗﻒ واﻵراء اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﳉﻤﻴﻊ ﲜﺮﻳﺮة اﻟﺒﻌﺾ.
ﻳﻘﻮل -ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ} :-وﻻ ﳚﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻨﺌﺎن ﻗﻮم ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا اﻋﺪﻟﻮا ﻫﻮ أﻗﺮب
ﻟﻠﺘﻘﻮى{.
إن ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻵراء وﺗﺘﻌﺪد اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﻨﺎﻋﺎت واﻻﻧﺘﻤﺎءات ﻟﻴﺲ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ
اﻟﺘﻘﻮﱘ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮأي واﳌﻮﻗﻒ.
واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺪﺳﺘﻮري واﳊﻀﺎري اﳊﺪﻳﺚ أﺑﺪع رؤﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت وﺗﻌﺒﲑات اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﻮاﺣﺪ .وﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺘﻜﺜﻒ ﰲ ﻣﻘﻮﻟﺔ )اﳌﻮاﻃﻨﺔ(.
ﻓﺎﻻﻧﺘﻤﺎءات اﳌﺘﻌﺪدة ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻﻧﻄﻮاء واﻻﻧﻜﻔﺎء ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻮد إﱃ
اﳋﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷوﻃﺎن .وإﳕﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻘﻮد إﱃ
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺸﱰﻛﺔ ،ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ .وﻋﻠﻰ رأس اﻷﺳﺲ اﳌﺸﱰﻛﺔ
)اﳌﻮاﻃﻨﺔ( .ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﻫﻲ اﻟﱵ
ﲢﺪد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺗﻌﲔ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت.
وﰲ زﻣﻦ اﻧﻔﺠﺎر اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ -ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﺪﻳﺪة -ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻌﻤﻞ ﻹﺑﺮاز ﻣﻔﻬﻮم
اﳌﻮاﻃﻨﺔ .ﻓﻬﻲ )أي اﳌﻮاﻃﻨﺔ( ﻫﻲ اﳊﻞ ،اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ داﺋﺮة اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﱃ رﺣﺎب
اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ .وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎر اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻧﻮد اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي اﻟﻴﻮم ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻋﺎة
ﻟﻼﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻﺋﺘﻼف
واﻟﺘﻼﻗﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ،وﺧﻠﻖ اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﳌﻘﻴﺘﺔ.
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ -ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف اﳊﺴﺎﺳﺔ-
اﻻﺻﻄﻔﺎف اﳌﺬﻫﱯ واﻟﺘﺨﻨﺪق اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ،وإﳕﺎ اﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﺮ اﳉﻤﻴﻊ وﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣ ٌﺪ.
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ﻓﺎﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﰲ أي ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻘﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻜﺘﺎب
واﳌﺜﻘﻔﲔ إﱃ اﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ ،وﺗﺰﺧﻴﻤﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﻘﺎﻻت وأﲝﺎث ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺸﺮخ
ﰲ اﻟﻮﻃﻦ واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ؛ وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻء -وﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل وﻣﻌﺎﳉﺎت ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻖ
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻀﺮ اﳉﻤﻴﻊ وﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ أﺣ ٌﺪ.
ﻓﺎﻟﺘﻮﺗﺮات اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺸﺤﻦ اﻟﻨﻔﻮس ﺿﺪ اﻵﺧﺮ
اﳌﺨﺘﻠﻒ واﳌﻐﺎﻳﺮ اﳌﺬﻫﱯ؛ وإﳕﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎر اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳉﻤﻴﻊ -ﻋﱪ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
وﻣﺸﺮوع وﻃﲏ ﺷﺎﻣﻞ -ﳉﻌﻞ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ
ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻜﻮﻧﺎت واﻟﺘﻌﺒﲑات.
واﳌﻮاﻃﻨﺔ -ﻛﻤﺸﺮوع ﺣﻞ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮات اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﺮﰊ
واﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻼ ﺳﺤﺮﻳﺎ وﻧﺎﺟﺰا ,وإﳕﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ,
ﻹﳒﺎز اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﳌﺘﻌﺪدة دﻳﻨﻴﺎ أم ﻣﺬﻫﺒﻴﺎ أم ﻗﻮﻣﻴﺎ وﻋﺮﻗﻴﺎ.
وﺣﺪﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﲔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
 -2إن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ
وﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺒﲏ اﺳﺘﻘﺮارا ,وﻻ ﳛﺮر اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻫﺎ وﺗﻮﺗﺮا ﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة ,وإﳕﺎ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أوار اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ واﻟﻮﻃﻦ.
وأﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ أن اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﳛﺘﻀﻦ ﺗﻌﺪدﻳﺎت وﺗﻨﻮﻋﺎت ﱂ ﻳﱭ اﺳﺘﻘﺮارﻩ
ﲟﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل وﺑﻨﺎء اﻟﻜﺎﻧﺘﻮﻧﺎت اﳌﻨﻌﺰﻟﺔ ,وإﳕﺎ ﰎ ﺑﻨﺎء اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
واﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻣﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ ,وﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺎﻻﻧﻜﻔﺎء واﻟﻌﺰﻟﺔ ,وﻻ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺘﻮﺗﲑ
اﻷﺟﻮاء وﺧﻠﻖ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﳌﺘﺸﻨﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﺷﺘﻌﺎﻻ؛ وإﳕﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ واﳊﻜﻤﺔ
واﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻜﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ,ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﺎﱄ ﻋﻦ اﻻﺻﻄﻔﺎﻓﺎت اﻟﻀﻴﻘﺔ .ﻓﺎﻟﻨﺨﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﺮﰊ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳊﻞ ,وﻟﻴﺲ ﺟﺰءا ﻣﻦ
اﳌﺸﻜﻠﺔ.
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وإﻧﻨﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺻﻌﺒﺎ وﻣﺘﻮﺗﺮا ,ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﲪﻞ ﻣﺸﻌﻞ
اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻼﻗﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل.
ووﺟﻮد ﻗﻨﺎﻋﺎت أو ﳑﺎرﺳﺎت ﺳﻴﺌﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻃﺮف ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﱪرا ﻟﻠﺘﻤﱰس
اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ,وإﳕﺎ ﻫﻮ اﳌﱪر اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻀﺮورة اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻀﻴﻖ ,واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻛﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻨﻘﺪ.
-3إن اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻫﱯ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻀﺎدة ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ؛ ﲟﻌﲎ أن
اﻟﺘﻌﺼﺐ ﳛُﻮل دون أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻨﺔ ,اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻼﻗﺔ ,وﺗﻜﻮن ﺑﺪل ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎر اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء ﻛﺘﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ،ووﺳﻄﻴﺔ ,ﻋﺎﺑﺮة
ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ وﻣﺘﺠﺎوزة ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،دون ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ
اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺗﻨﺨﺮ ﰲ ﺟﺴﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﺳﻴﻬﺪد اﻟﺘﻌﺼﺐ اﳌﺬﻫﱯ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﻃﻦ.

21

-1-

ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻨﻘـﺎﺷﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺜﻘـﺎﻓﺔ


محمد الشيخ
ـIـ

بعض أوجه النقاشات الحديثة والمعاصرة في الحضارة:
بين المؤرخين توينبي وبروديل

ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻣﺆرﺧﻮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎرة إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻮﻫﺎ .وﻟﻠﺤﻀﺎرة دﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻣﺪﻳﻨﻮﻫﺎ .وﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻣﺒﺸﺮوﻫﺎ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻧﻌﺎﺗﻬﺎ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻀﺎرة ،اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺎرة ،إداﻧﺔ اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻣﻮت اﻟﺤﻀﺎرة...
ﻫﻲ ذي اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ دار ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ أﻣﺮ «اﻟﺤﻀﺎرة» وﻻ زال ﻳﺪور.

وﻛﻢ ﻫﻮ ﺟﻨﺎﺋﺰي ﻓﻜﺮ اﻟﻴﻮم! ﻛﻢ أﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﻮت ،وﻛﻢ اﻛﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺟﺜﺔ! ﺗﻤﻮت ﻓﻴﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺑﺄﻟﻒ ﻣﻮت ،وﺗﻤﻮت
ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻀﺎرات ﻣﻴﺘﺎت ﻋﺪﻳﺪة .ﻓﻤﻨﺬ أن دﻋﺎ ﻣﺆرخ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻏﻴﺰو  ،(1874-1787) Guirzotﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر «اﻟﺤﻀﺎرة» «واﻗﻌﺔ» أﻣﺮﻫﺎ أﻣﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ،ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗﺪرس
اﻟﺪرس ،ﻗﺎﺋﻼ« :إﻧﻤﺎ اﻟﺤﻀﺎرة واﻗﻌﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻓﺮق» ،وﻣﻦ ﺛﻢ واﻟﻨﺎﻇﺮون ﻓﻲ أﻣﺮ
«اﻟﺤﻀﺎرة» ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻬﺎ أﻣﺮا واﻗﻌﺎ «ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳُﺪرس وأن ﻳﻮﺻﻒ وأن ﻳُﺮوى» .وﻟﻘﺪ ﻛﺎن أن ﺗﺄدى درس اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻣﻦ

ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﺄدى إﻟﻴﻪ ،إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻤﻮت اﻟﺤﻀﺎرة ،ﺑﻠﻪ ﻣﻮت اﻟﺤﻀﺎرات .ﻓﻤﺎ ﻛﺎد ﻳﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل ﻏﻴﺰو رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﺎن ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻏﻮﺑﻴﻨﻮ -1816) Gobineau
 (1882ﻋﺎم 1853م« :إن ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻀﺎرات ﻟﻬﻮ ﻣﻦ أﺷﺪ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﺛﺎرة ﻟﻠﺘﺪﺑﺮ ،وإﻧﻪ ﻟﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ

أﺷﺪﻫﺎ ﻏﻤﻮﺿﺎ» .أﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﻮل ﺳﻠﻔﻪ ﺳﻨﺔ 1828م« :إن ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،أن ﺗﺒﺴﻂ
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ أوراﻗﻬﺎ»؟
ﻫﺬا وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﺣﻆ راﺋﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻮﻟﻴﺎت واﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻮﺳﻴﺎن ﻓﻴﻔﺮ

 Lucien Febvreأﻧﻪ ﻷزﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ﻇﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻟﺪى ﻣﻔﻜﺮي وﻣﺆرﺧﻲ اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،داﺋﺮا
ﻋﻠﻰ «اﻟﺤﻀﺎرة» ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد ،وذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ 1819م ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪأ إﻋﻤﺎل اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ
ـ اﻟﺤﻀﺎرات .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻬﺬا ﺗﻘﺴﻴﻢ «إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻀﺎرة» اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ «أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺣﻀﺎرﻳﺔ» ـ ﻋﺮﻗﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
وﺗﺴﺎءل :ﻣﺎ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻔﺮد إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺠﻤﻊ؟ وأﺟﺎب :ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس

اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻮا ﻋﻬﺪ اﻟﺜﻮرة واﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ـ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ـ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺷﺎﻋﻮا إﻋﻤﺎل ﻟﻔﻆ
«اﻟﺤﻀﺎرة» ﺑﺎﻟﻤﻔﺮد ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم 1770م .ﺗﻌﻠﻤﻮا أن ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﻮت .وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻫﺬا ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ،ﻻ
وﻻ ﻣﻦ ﻗﻴﻞ وﻗﺎل ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﺑﺨﺒﺮة وﻣﺸﺎﻫﺪة وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ وﺗﺮﺣﺎل .إﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﺎر.1

 باحث وأكاديمي من المغرب .
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وﻟﻘﺪ واﻓﻘﻪ اﻟﺮأي اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺆرخ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻮﻟﻴﺎت ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺑﺮودﻳﻞ

Fernand

 ،Braudelﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﻧَ ْﺤ ُﻮ اﻟﺤﻀﺎرات» ،وإن ﻫﻮ ﺧﺎﻟﻔﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم 1890م ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل

ﻣﻦ إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺤﻀﺎرة» ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد إﻟﻰ إﻋﻤﺎﻟﻪ ﺑﻮﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺠﻤﻊ ـ «اﻟﺤﻀﺎرات» .وﺑﻬﺬا ﺻﻴﺮ إﻟﻰ

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﺣﻀﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ» ،وﻟﻴﺲ ﻋﻦ «اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ» ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ.
ﻗﺎل اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ« :اﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻹﻧﻜﺎر أن ﺛﻤﺔ ﺣﻀﺎرات وﻣﺎ ﺛﻤﺔ ﺣﻀﺎرة واﺣﺪة ﻓﺤﺴﺐ» .2ذﻟﻚ أﻧﻪ
ﺣﺪث ﺗﺼﺪع ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻷﻧﻮارﻳﺔ ـ ﻧﻈﺮة اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ـ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ «اﻟﺤﻀﺎرة» ـ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد ـ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻴﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ ودﻻﻟﺔ «اﻟﺘﻘﺪم» ،وﺗﻢ وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ )أﻫﻞ أورﺑﺎ( ـ
اﻟﻐﺮب .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺻﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺻﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ «أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻀﺎرات» و«أﺣﺴﻨﻬﺎ» و«أرﻗﺎﻫﺎ» و«أﻋﻼﻫﺎ».

وﺑﻬﺬا ﻓﻘﺪت «اﻟﺤﻀﺎرة» ـ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد ـ أﻟﻘﻬﺎ وﺑﺮﻳﻘﻬﺎ ووﻫﺠﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻋﺎدت ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ،

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺼﻮرﻩ ﺑﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .وﻣﺎ ﻋﺎدت اﻟﻴﻮم ،ﻣﺜﻼ ،ﺗﻮﺻﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﻨﻌﺎء ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ـ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻀﺎرة» ـ وإﻧﻤﺎ ﺻﺎر ﺑﺎﻷَ ْوﻟﻰ أن ﻳﻘﺎل
ﻋﻨﻬﺎ« :إﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ» .وﻟﺮﺑﻤﺎ ﺻﺎر اﻷﺣﺮى ﺑﻨﺎ ،اﻟﻴﻮم ،اﻟﻘﻮل :إن اﻟﺤﻀﺎرة ـ ﺑﻮﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻔﺮد ـ ﻫﻲ

اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ـ ﻧﻌﻨﻲ اﻟﻨﺎر واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺤﺴﺎب وﺗﺄﻧﻴﺲ اﻟﻨﺒﺎت واﺳﺘﺌﻨﺎس اﻟﺤﻴﻮان ـ ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﺣﻜﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺻﺎرت ﻫﺬﻩ «ﺧﻴﺮات ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻘﺎﺳﻤﺔ».3
في الحضارة
أنظار أرنولد توينبي

أﻟﻘﻰ اﻟﻤﺆرخ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ أرﻧﻮﻟﺪ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ  Arnold Toynbeeﻓﻲ  20ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﺎم 1947م ﻣﺤﺎﺿﺮة

ﻋﻦ «إرث روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ» ،ﺛﻢ أﻋﺎد ﻋﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان «اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ» ،وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻘﺎﻻت اﺧﺘﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻨﻮان ﻧﻔﺴﻪ .وﻛﺎن اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ﻗﺪ أﻟﻘﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان دال« :ﻟﻘﺎءات اﻟﺤﻀﺎرات»

)أﺑﺮﻳﻞ 1947م( .ﻋﻨﺪ أول وﻫﻠﺔ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻔﺮق ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺤﻀﺎرة» وﻣﻔﻬﻮم «اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي» ،ﻓﻬﻤﺎ
ﻋﻨﺪﻩ ،ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰ ،ﺳﻮاء .وﻫﻮ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ (...)« :ﻣﻨﺬ اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻟﻤﻤﺜﻠﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻧﺴﻤﻴﻪ «ﺣﻀﺎرة» ،»...أو ﻳﻜﺘﺐ« :إن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ
ﺣﻀﺎرات ،»...أو ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻦ « ...اﻟﻈﻬﻮر اﻷول ﻟﻨﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرة».4

ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﺳﻮﻳﺔ ،إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺤﺼﺮي ﻋﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ« :اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

ﺣﻀﺎرة» .ﻓﻤﻬﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺿﺮﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؟ وﻣﺎ «اﻟﺤﻀﺎرة»؟ وﻫﻞ وﺟﺪت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻼ
ﺣﻀﺎرة؟
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ﻳﺘﺴﺎءل ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ «ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﻌﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة؟ وﻳﺠﻴﺐ إﺟﺎﺑﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﻮل :إن ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﻀﺎرات
ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻴﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻜﺮة ﺗﻤﺜﻼت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﻌﻤﺎر واﻟﺮﺳﻢ واﻟﻌﺎدات واﻟﻌﻮاﺋﺪ .ﺛﻢ ﻳﻄﻠﺐ ﻹﺷﺎرﺗﻪ

ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﻓﻴﻌﻘﺐ« :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻨﺎ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻧﺤﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻫﺎ .أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﻲ

أﻋﺮف ﻣﺎ أﻗﺼﺪﻩ ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺤﻀﺎرة ،أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﻧﺎ واﺛﻖ ﻣﻦ أﻧﻲ أﻋﺮف ﻛﻴﻒ اﻫﺘﺪﻳﺖ إﻟﻰ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻲ ﻋﻨﻬﺎ».
وﻳﻀﻴﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة« :أﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة أﺻﻐﺮ وﺣﺪة دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﺪ ﺷﺄن

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺜﻼ أو اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة» .ﻓﻠﻮ أﻧﺖ رﻣﺖ دراﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺬاﺗﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ
ﺗﻔﻬﻤﻪ  -ﻟﻦ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،وﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،وﻻ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
وﻻ ﻗﺼﺮ اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﺑﻮاﺣﺪة ﻻ وﻻ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ  -اﻟﻠﻬﻢ إﻻ إن أﻧﺖ ﺗﺸﻮﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ وراء ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ ،إﻟﻰ
أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ...أي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻓﺈﻧﻚ
ﻟﺴﺖ ﺗﻔﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮﻧﺎن أو روﺳﻴﺎ أو ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻻرﺛﺪوﻛﺴﻴﺔ .وﻗﺲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دراﺳﺘﻚ
اﻟﻤﻐﺮب أو أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻷﻛﻤﻞ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻘﺪم ﻓﺘﺪرس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻟﻦ
ﺗﺪرك ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻐﺎل دون ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﻨﺪي ،ﻻ وﻻ اﻟﺼﻴﻦ وﻻ اﻟﻴﺎﺑﺎن دوﻧﻤﺎ درك ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ.
وﻟﻌﻞ أول ﺳﻤﺔ اﻟﺤﻀﺎرة «اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ» .ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻷوﻃﺎن اﻟﻀﻴﻘﺔ :ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺋﺔ

ﺳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻧﺠﻠﺘﺮا إﻻ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ وﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻴﻦ وﻧﺼﻒ وﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻗﻞ

ﻣﻦ ﻗﺮﻧﻴﻦ .وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺈﻋﻤﺎل اﺻﻄﻼح «اﻟﺤﻀﺎرة» ﻻ اﺻﻄﻼح «اﻟﺪوﻟﺔ» ،وإﻟﻰ
اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ وﻋﺎﺑﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻬﺎ وﺗﺨﺘﻔﻲ .5وﻟﻌﻞ
ﺛﺎﻧﻲ أﻫﻢ ﺳﻤﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻫﻲ ﺳﻤﺔ «اﻟﺤﻴﺎة» .إذ أن« :اﻟﺤﻀﺎرة ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ.6» ...

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﺘﻀﺢ أن ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺤﻀﺎرة» ﻳﻌﻢ وﻳﺨﺺ .ﻓﻬﻮ ﺑﻌﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪان ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺨﺺ ﺗﻮارﻳﺦ ﻏﺎﺑﺮة؛
أي ﺗﻮارﻳﺦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ «اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ» اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺤﻀﺎرة» ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ وﺳﻢ
«اﻟﺤﻀﺎرة» ـ أو ﻗﻞ« :اﻟﺤﻀﺎرات» ـ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ.7

واﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ،أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆرخ اﻟﺤﻀﺎرة وﻣﻔﻜﺮﻫﺎ أن ﻳﺒﺪﻻ وﺳﻌﻬﻤﺎ ،وﻳﺸﺤﺬا ﺧﻴﺎﻟﻬﻤﺎ ،وﻳﺠﻨﺪا إرادﺗﻬﻤﺎ ﻟﻴﻬﺮﺑﺎ ﻣﻦ

ﺟﺪران ﺳﺠﻦ اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ أي ﻟﻴﻨﻔﻠﺘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻤﺎ وﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﺼﻐﺮى ،وأن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن
ﻌﻮدا ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺄﺧﻮذ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﻪ .ﻓﺘﺼﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ
ﻳُ ﱢ
اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،اﻟﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﻴﺮ اﻟﺤﻴﺔ ،وﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮﺳﻤﻪ وﺣﺪة ﺟﺎﻣﻌﺔ .8ﻛﻤﺎ أن اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺴﻠﻮك أﺣﺪ ﻣﺴﻠﻜﻴﻦ :إﻣﺎ دراﺳﺔ «اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات» وﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أدﻳﺎن ،وإﻣﺎ
دراﺳﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ دراﺳﺔ واﺣﺪة وﺑﻴﺎن أﺷﻜﺎل ﻣﻴﻼدﻫﺎ واﻧﺤﻼﻟﻬﺎ وأﻓﻮﻟﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ
ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻻﺋﺘﻼف ﻓﻴﻬﺎ وأوﺟﻪ ﺗﻔﺮدﻫﺎ.
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ﻫﺬا وﻟﻘﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ آراء ﺳﻠﻔﻪ ﻣﺆرخ اﻟﺤﻀﺎرات اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أوزﻓﺎﻟﺪ ﺷﺒﻨﺠﻠﺮ Oswald Sengler
ﺻﻴﻒ ﻋﺎم 1920م ﺑﻘﺮاءﺗﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﺸﻬﻴﺮ« :أﻓﻮل اﻟﻐﺮب» .وﻟﻘﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﻓﻴﻪ ذاك اﻟﻨﺰوع اﻟﺬي ﻛﺎن دوﻣﺎ ﻳﺮاودﻩ

إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن أﺻﻐﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ـ اﻟﻤﺪﻋﻮة
«ﺣﻀﺎرات» ـ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻤﺨﺘﺰﻟﺔ ﺷﺄن اﻟﻤﺪن-اﻟﺪول اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أو اﻟﺪول-اﻷﻣﻢ

اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ .ﻟﻜﻦ ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺎﻩ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أراد ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺤﻀﺎرات وﻛﻴﻒ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺑﺪا

ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﺷﺒﻨﺠﻠﺮ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻘﺪم اﻟﺠﻮاب اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﺷﻜﺎل ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻈﻞ ﺟﻮاﺑﻪ «دوﻏﻤﺎﺋﻴﺎ
وﺟﺒﺮﻳﺎ» .ﻓﺒﺤﺴﺒﻪ ﻧﺸﺄت اﻟﺤﻀﺎرات وﻧﻤﺖ وﺗﻄﻮرت وﺗﺪﻫﻮرت وأﻓﻠﺖ ﺑﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ ﻻ
وﻻ ﻫﻮ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺎﻷﺣﺮى واﻷوﻟﻰ واﻷﺟﺪر .إﻧﻤﺎ ﻗﺼﺎراﻧﺎ أن ﻧﻘﻮل ﻋﻨﻪ :إﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﻚ أن ﺗﻜﺘﺸﻔﻪ،

وﻟﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﺴﺘﻔﺴﺮ ﻋﻨﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﻟﻚ أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮﻻ ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ اﻟﺒﺎﻃﻞ  Ipse dixitوﺣﺠﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻻ

ﺗﻨﻘﻤﻊ .واﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ـ اﻟﻘﺪر اﻻﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ـ ﻣﻤﺎ ﺧﻴﺐ آﻣﺎل اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ أﺳﺘﺎذﻩ.9

وﺳﺒﺐ ﺛﺎن ﺧﻴﺐ آﻣﺎل ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻨﺠﻠﺮ ﻫﻮ أن ﻫﺬا أراد ﺑﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻟﻤﻮت اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻨﺒﻮءة ﺑﻤﻮت اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻻ ﻳﺆدي ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻮءة ﺑﻤﻮت اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .إذ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻠﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻬﻚ اﻟﺤﻀﺎرات وأن

ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ـ اﻟﻬﻼك ـ ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬا ﻣﻦ أن ﺗﻘﻮد ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﺑﻬﻬﺎ ﺣﻀﺎرة
ﻣﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ  .Ad infinitumوﻣﻬﻤﺎ أﺑﺎﻧﺖ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ وﺣﺪة اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرات وﺗﻀﻤﺤﻞ وﺗﻨﻤﺤﻲ وﺗﻨﻤﺤﻖ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ
ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﻴﺮ وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻄﻴﺔ اﻻﻧﺪﺣﺎر ،أﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺤﻀﺎرة ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺣﺮ ،وﻣﻦ ﺷﺄن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺤﺮة أﻻ

ﺗﺘﺂﻟﻒ وإﻧﻤﺎ أن ﺗﺘﺨﺎﻟﻒ ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﻞ ﺣﻀﺎرة ﺗﺒﺪع ،ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻻ
ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ ،ﺷﻜﻞ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.10
وﻳﺤﺼﻲ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺣﻀﺎرة أﺗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛ أي ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺘﺔ آﻻف

ﺳﻨﺔ :ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺗﺖ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﺗﺤﻴﺎ .وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﺻﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻀﺎرات ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﺧﻤﺲ :ﺛﻤﺔ،
أوﻻ ،اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻻرﺛﺪوﻛﺴﻴﺔ .وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺎرة اﻷورﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻬﺎدئ وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺸﻐﻞ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ آﺳﻴﺎ واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺰﻳﺮة

اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺂﺳﻴﺎ .واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺤﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ روﺳﻴﺎ ،وﻟﻬﺎ ﺷﺮﻓﺎت ﺗﺮاﻗﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ )ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ وأﻟﺴﻜﺎ( ﺑﻮاﺳﻄﺔ
روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء وﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ،وﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻬﻨﺪي ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻗﺎز وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﺗﺮاﻗﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻴﺮﻳﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ .وﺛﻤﺔ ،ﺛﺎﻧﻴﺎ« ،أﺧﺘﻨﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ»

ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة :ﻳﻌﻨﻲ اﻹﺳﻼم .وﻳﻤﺘﺪ ﻓﻀﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﻘﺎرة اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ إﻟﻰ

اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﺸﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﻷورﺑﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﺂﺳﻴﺎ .ﺛﻢ ﻫﻨﺎك ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ،اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ وراﺑﻌﺎ ﺣﻀﺎرة اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ.
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وإذ ﻳﻌﺘﺮف ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ـ ﺧﺎﻣﺲ اﻟﺤﻀﺎرات ـ ﺑﻘﻮة اﻻﻧﺘﺸﺎر ،ﻓﺈن اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻻ
ﺑﺎﻟﻨﻮع .ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻤﺘﻨﻊ ،ﻋﻨﺪﻩ ،أن ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻣﺪاﻫﺎ اﻻﻧﺤﺼﺎر ،ﻓﺘﺘﺴﺎوى ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺨﻤﺲ وﺗﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻵﺗﻴﺔ.11

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،اﻗﺘﺮح ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ :ﻣﺎ اﻟﺤﺪث اﻷﺑﺮز ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ )ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ ﻋﻦ «ﻟﻘﺎءات اﻟﺤﻀﺎرات» 1947م(؟ وﻫﻮ ﺳﺆال ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ

ﻣﺆرﺧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .واﻟﺬي ﻳﺮاﻩ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺣﻮاﻟﻲ ﻗﺮن ـ أي ﺣﻮاﻟﻲ ﻋﺎم 2047م ـ ﻓﺈن اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال

اﻟﻤﻄﺮوح ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ،ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ :إن اﻟﺤﺪث اﻷﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺬي ﻣﻀﻰ ﻫﻮ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﻤﺰﻟﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم .ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺴﺆال :ﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل ﻣﺆرﺧﻮ
ﻋﺎم 3047م؟ وﻳﺠﻴﺐ :أﻏﻠﺐ اﻟﻈﻦ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻨﺘﺒﻬﻮن إﻟﻰ ردات اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ

ﻃﺮف اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ أﺣﺪﺛﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻀﺎرة ﻣﺠﺎﻫﻞ ﻻ

ﺗﻌﺮف وﻻ ﺗﻤﻴﺰ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺬي ﺳﻮف ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرات اﻷﺧﺮى ـ اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
اﻷرﺛﺪوﻛﺴﻴﺔ واﻹﺳﻼم واﻟﻬﻨﺪوﺳﻴﺔ واﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ .وﻓﻲ ﻋﺎم 4047م ﺳﻮف ﻳﺤﺪث اﻟﺘﻮازن ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻤﺤﻲ
اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ـ اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ ـ واﻟﺤﻀﺎرات اﻷﺧﺮى ـ اﻟﻀﺤﻴﺔ ـ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات

اﻟﻤﻀﺎدة .وإذن ﻓﺈن ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ واﺣﺪ.
وﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل ﻣﺆرﺧﻮ ﻋﺎم 5047م؟ ﻳﺘﺼﻮر أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﻮﻟﻮن ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﻳُﻈﻦ ﻋﺎدة ،ﻻ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻃﻮرا ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻳﻦ

ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ .12إﻧﻤﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻟﻘﺎءات اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺎﻷوﻟﻰ.

وﻳﺒﺪو أن ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻳﻌﻤﻢ أﻧﻤﻮذﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ـ ﺗﺤﺪي/اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ـ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻀﺎرات .ﻓﻼ ﺣﻀﺎرة
ﺣﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪاﻫﺎ ﺣﻀﺎرة أﺧﺮى إﻻ واﻟﺸﺄن ﻓﻴﻬﺎ ،إن ﻫﻲ أرادت اﻟﺤﻴﺎة ،أن ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪي ،وأن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﺘﺪي،
وإﻻ ﻫﻮت ﻫﻲ إﻟﻰ أﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ «اﻟﻬﺠﻮم» و«اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻤﻀﺎد» ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺤﻀﺎرات» .وﻫﻮ ﻳﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻴﻒ وﻏﻴﺮ

اﻟﻌﻨﻴﻒ ،وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﺑﻲ واﻟﺮوﺣﻲ ،وﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪك اﻷﺳﻮار واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺮ اﻟﻘﻠﻮب واﻟﻌﻘﻮل .واﻟﻤﻬﻢ
ﻓﻲ «ﻟﻘﺎءات اﻟﺤﻀﺎرات» ،ﻋﻨﺪﻩ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،وإﻧﻤﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
واﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ.

في الحضارة
أنظار فرناند بروديل

ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪ ﺑﺮودﻳﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺄرﻳﺦ ﻟﻠﺤﻀﺎرة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺒﻪ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎت ﻳﺴﺘﺴﻬﻠﻬﺎ ﻓﻼﺳﻔﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻳﺴﺘﺼﻌﺒﻬﺎ اﻟﻤﺆرﺧﻮن ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة ،ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪري أو ﻻ ﺗﺪري ،إﻟﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﺘﺨﻴﻞ وﻟﻴﺲ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﺮب ﻣﺨﺘﺒﺮ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺤﺘﺮز اﻟﻤﺆرﺧﻮن ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﻳﻦ ﺑﺄﺷﺪ

-6-

ﻣﺎ ﺗﻜﻮن روح اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺷﺄن ﺷﺒﻨﻐﻠﺮ وﺗﻮﻳﻨﺒﻲ .ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎم إﻻ وﻳﻘﺘﻀﻲ أوﺑﺎت
ﻣﺘﺼﻠﺔ داﺋﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ وإﻟﻰ اﻷرﻗﺎم واﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﻤﺮوﻳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻘﺎت
داﺋﻤﺔ ،13وﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻖ ﻳﺴﺘﻨﻴﻢ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت.

وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮودﻳﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﻀﺎرة
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺑﻮﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ :اﻟﺘﺤﺪي/اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ .إذ ﻳﺸﻜﻚ ﺑﺮودﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى إﻣﻜﺎن اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺬﻩ

اﻷرﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﺎرات ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء .وإذا ﻛﺎن ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻳﻘﻄﻊ وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ،ﻓﺈن ﺑﺮودﻳﻞ ﻳﻘﻄﻊ وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ .وﻫﻮ
ﻳﺘﺴﺎءل :ﻟﻮ ﻧﺤﻦ ذﻫﺒﻨﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻘﺼﻮى ،أﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺤﺪي أﻛﺒﺮ
ﺲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﻛﺎن اﻟﺮد اﻟﺒﺸﺮي أﻛﺒﺮ؟ وﻳﻌﺘﺮض ﺑﺴﺆال إﻧﻜﺎري :وﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن وإن ﻫﻮ أَﻧﱠ َ

ﻣﺎ ﺑﻨﻰ ﺑﻬﺎ ﺣﻀﺎرات ﺣﻘﺔ ،ﻻ وﻻ ﻫﻮ ﻃﻮرﻫﺎ؟ ﻟﻬﺬا ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل« :اﻟﺘﺤﺪي :ﻧﻌﻢ ،واﻟﺮد :ﻧﻌﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺣﻀﺎرة» .14ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﺪي إﻟﻰ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺈﻃﻼﻗﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪي.
ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﺧﺘﻼف اﻷﻧﻈﺎر ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﺋﺘﻼﻓﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻜﺎد ﻧﻈﺮة ﺑﺮودﻳﻞ إﻟﻰ «اﻟﺤﻀﺎرة» ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮة
ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ،ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻤﻔﻬﻮم دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺗﺄرﻳﺨﻴﺔ ذات أﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ .ﻓﻠﻠﺤﻀﺎرات ﻋﻨﺪ ﺑﺮودﻳﻞ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ

اﺳﺘﻤﺮارات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻨﺘﻬﻲ .إﻧﻤﺎ اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻲ «أﻃﻮل اﻟﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻄﻮال» .15إذ اﻟﺘﻮارﻳﺦ

إﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺼﺎرا )أﻳﺎم ﻣﺤﺪودة( أو وﺳﺎﻃﺎ )ﺗﻮارﻳﺦ ﻋﺸﺮﻳﺎت وﺣﻘﺐ( أو ﻃﻮاﻻ )ﺗﻮارﻳﺦ ﻗﺮون( .وﻟﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﺣﻀﺎرات» إﻻ ﺣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وﻟﻴﺴﺖ ﺗﺪرك اﻟﺤﻀﺎرة إﻻ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﺪ واﻷﺟﻴﺎل

اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ .ﺷﺄﻧﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻤﻔﻜﺮ واﻷدﻳﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻮﻧﺘﻨﻴﻞ  ،Fontenelleأﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮرود،

ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺟﻤﻴﻠﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﻮرود أﻧﻪ ﺧﺎﻟﺪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﻀﺎرات
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻟﻴﺴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدات واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺎر ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻮت.
وﻋﻨﺪﻩ أن ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة إﻻ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ «ﺑُﻨﻰ» ،وأن اﻟﻌﻼﺋﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ «اﻟﺒﻨﻰ» ﺗﻨﺘﺴﺞ وﺗﻨﺘﺴﺦ وﺗﻌﻘﺪ وﺗﻨﻜﺖ.

وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ،ﺗﺄﺳﻴﺎ ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ« ،ﻧَ ْﺤﻮ اﻟﺤﻀﺎرات» .ﻓﻌﻨﺪﻩ أن اﻟﺤﻀﺎرات ،إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﺒﺪت ،أول ﻣﺎ ﺗﺒﺪت ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ «ﻓﻀﺎءات» .إﻧﻤﺎ اﻟﺤﻀﺎرات ﻫﺒﺎت اﻟﻔﻀﺎء .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻨﻬﺮي واﻟﺒﺤﺮي .وﻣﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻨﻮﻋﺖ واﺧﺘﻠﻔﺖ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﻀﺎرات رواج وﺣﺮاك .إذ «ﻻ ﺣﻀﺎرة ﺗﺤﻴﺎ ﺑﻼ ﺣﺮﻛﺔ ،وﻛﻞ
واﺣﺪة ﺗﻐﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدﻻت واﻟﺼﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺒﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺜﻤﺮة» .ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺣﻀﺎرة

اﻹﺳﻼم ،ﻣﺜﻼ ،ﺑﻼ ﺣﺮﻛﺎت ﻗﻮاﻓﻞ ﺗﻌﺒﺮ ﺗﻠﻚ «اﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎء» ،وﺑﻼ إﺑﺤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻬﻨﺪي إﻟﻰ
ﺣﺪود اﻟﺼﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة ﻫﺒﺔ اﻟﻔﻀﺎء ﻓﺤﺒﺲ ﻣﻨﻔﻌﻠﺔ وإﻧﻤﺎ ﺧﺎﻟﻘﺔ ﻟﻔﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻪ وﺑﻪ.
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة إﻻ وﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻀﺎء وﺑﺤﺪود ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻲ ،ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ﺣﻀﺎرة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﺎ

اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎت وإﻛﺮاﻫﺎت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﺒﻪ داﺋﻢ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺧﻮاص ﺣﻀﺎرة أﺧﺮى .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
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ﻫﺬا ،ﻫﻲ ﻓﻀﺎءات وﺑﺎﺣﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ـ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ «ﺛﻘﺎﻓﺔ» ـ ﺷﺄن «اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ»
اﻟﻤﺘﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ وﺣﺪات ﺻﻐﺮى اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ وﺣﺪة ﻛﺒﺮى .ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ وﺣﺪات ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺴﺘﻮرد «ﺧﻴﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ» ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺷﺄن اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ واﻟﺒﺎرود واﻟﻨﺴﻖ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ

واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺪﻳﻦ واﻷﻏﻨﻴﺔ .إﻧﻤﺎ اﻟﺤﺪود اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻐﻴﻢ ،ﻓﺸﺄﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺸﻒ .وﻗﺪ ﺗﻨﺎدرت ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺸﺎق
اﻟﺴﻔﺮ ،واﻧﺪﻓﻘﺖ اﻟﻴﻮم ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﺣﻮار ﺣﻀﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺤﻀﺎرات.

واﻟﺤﻀﺎرة ،ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﺪى ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت .إذ ﻻ ﺣﻀﺎرات ﺑﻼ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ وﺗﺤﻴﻴﻬﺎ .أَ َو ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻴﻮم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم «ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ» ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻫﻲ ﻫﻮ؟ واﻟﺤﺎل أن اﻟﻤﺪن ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت )اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ( واﻟﺤﻀﺎرات )اﻟﻼﺣﻘﺔ( ﺣﺘﻰ وإن ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﻀﺎرات )اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ( ﺛﻘﺎﻓﺎت )ﺑﺪوﻳﺔ( ﻓﻲ ﺣﻮار
ﻣﺘﺼﻞ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮة واﻟﺒﺎدﻳﺔ .ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﺳﺮع ﺗﻐﻴﺮا ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ـ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

وﺷﺄن اﻟﺤﻀﺎرات أن ﺗﺘﺒﺪى ،ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﺪى ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدات .إذ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة إﻻ وﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻤﻌﻄﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ودﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺎرة اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ اﻟﺒﺸﺮ،
وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ ،وﻧﻬﻀﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ «ﺟﻬﺪ» اﻵﻟﺔ.

واﻟﺤﻀﺎرات ،راﺑﻌﺎ ،ذﻫﻨﻴﺎت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﻜﻞ ﺣﻀﺎرة ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﻟﻸﺷﻴﺎء ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻌﺶ
ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ .وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻛﺎﻟﻔﻄﺮ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن إرﺛﺎ ﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺸﻜﻞ
ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻼوﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻲ .واﻟﺤﺎل أن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ

اﻟﺤﻀﺎرات ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﺨﺼﺼﻬﺎ وﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻌﺒﺮ .وﻳﻠﻌﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻟﻌﺒﻪ
ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ أن «اﻟﺤﻀﺎرات ﺧﺎدﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ» ،16اﻟﺪور اﻷﺑﺮز .ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻮى ،إﻃﺮاد ﻣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ )اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ( واﻃﺮاد ﺑﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )اﻟﺪﻳﻨﻮﻧﺔ( .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أﻳﺔ
ﺣﻀﺎرة أﺧﺮى ،ﻳﻘﻄﻊ ﺑﺮودﻳﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﺳﻔﺴﻄﺎﺋﻴﻲ اﻟﺼﻴﻦ وﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺤﺮرة ﻓﻼﺳﻔﺔ

اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﻀﺎرات ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻐﻤﺮﻫﺎ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻐﻴﺒﻲ واﻟﺴﺤﺮي،
وﻫﻲ ﺗﺤﻴﺎ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر وﺗﻨﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻗﻮى دواﻋﻲ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.

اﻹﻛﺮاﻫﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻔﻀﺎء ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﺮاﺗﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻀﺮورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ :ﻫﻲ ذي ﻗﻮى ﻋﻤﻴﻘﺔ ،ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ أول وﻫﻠﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺪى أﻫﻠﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻴﻮن ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ

إذ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻬﻢ أﻣﺮا ﺑﺪﻫﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻳﺴﺘﺸﻜﻞ ...وﻫﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻴﻮم ،ﺑﻠﻐﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﺼﺮ« ،اﻟﺒُـﻨَﻰ».
إﻧﻤﺎ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻷﻓﺮاد واﻷﺑﻄﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻤﺤﻲ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﻮﻋﻰ ﺑﻬﺎ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﻋﻰ
داﺋﻤﺔ أو ﺷﺒﻪ داﺋﻤﺔ .ﻫﻲ ذي «أﻋﻤﺪة» أو ﻟﻨﻘﻞ «ﺑﻨﻰ» اﻟﺤﻀﺎرات :اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺜﻼ ،واﺳﺘﻘﺮارات

اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ،واﻟﻤﻮاﻗﻒ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﻮت واﻟﺸﻐﻞ واﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻷﺳﺮﻳﺔ ...ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺬر
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اﻻﺑﺴﺘﻤﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ،ذﻫﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻲ ﻳﻨﻐﺮس ﻓﻴﻬﺎ
اﻧﻐﺮاﺳﺎ .واﻟﺬي ﻳﻨﺒﻬﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ :ﻣﻨﻄﻖ اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﻤﺘﺒﺎدل ـ أو ﻗﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﺲ ـ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ واﻟﺘﺄﺛﺮ ـ أو ﻗﻞ

اﻟﺘﺂﺛﺮ ـ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات .ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ،إﻻ وﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ «ﺧﻴﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ» ﻗﺪ ﺗﺰﻋﺰع

ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪاءات اﻟﺴﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎدرة ،ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ
ﻗﻠﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻗﻠﺒﺎ.

واﻟﺤﻖ أن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻳﻤﺮ إﻻ وﺣﻀﺎرة ﺗﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﺟﺎراﺗﻬﺎ وﺗﺴﺘﺪﻣﺞ .وﻋﻨﺪ أول اﻟﻨﻈﺮ ،ﺗﺒﺪو ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻄﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻻ ﺗﻨﻲ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت وﺗﺼﺪر ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت .ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث أن ﺗﺮﻓﺾ ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ أن ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ

ﺑﻌﻴﻨﻪ .وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎرﺳﻴﻞ ﻣﻮس  Marcel Maussذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﻫﺬا اﻻﺳﻢ إﻻ وﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎرﺣﻬﺎ وﻣﺮاﻓﻀﻬﺎ .وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻜﻮن اﻟﺮﻓﺾ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮددات

واﻟﺘﺠﺎرب.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻤﺎرس اﻟﺤﻀﺎرة ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻬﺎ
)ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ( أﻳﻀﺎ ،وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﺒﻂء .وﻫﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻻ ﺗﻌﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻀﺎرة إﻻ ﻗﻠﻴﻼ أو ﻻ ﺗﻌﻲ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺮة .ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻮل ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ «ﺗﻨﺸﺮخ» و«ﺗﻨﻔﺼﻞ» ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎص .ﻓﻤﺎ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺆوب

ﺣﻀﺎرة ﻣﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻨﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﺸﺔ ،ﻣﺘﺨﻴﺮة ﻣﺘﺨﻠﻴﺔ ،ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺟﻬﻬﺎ ﻟﺬي ﻻ ﻫﻮ ﻳﺼﻴﺮ أﺑﺪا
ﺟﺪﻳﺪا ﻛﻞ اﻟﺠﺪة ،وﻻ ﻫﻮ ﻳﺒﻘﻰ أﺑﺪا ﻫﻮ ﻫﻮ .واﻟﺤﺎل أن أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺔ وﻗﺪ

ﺗﻜﻮن اﻧﻔﺼﺎﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺑﺮة .وﺣﺪﻫﺎ اﻷدوم ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ،وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻫﻲ ﻧﺪوﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ

ﺗﻠﺘﺌﻢ.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺼﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎرات ،ﻓﻘﺪ اﻓﺘﺮض اﻟﺒﻌﺾ أن ﺷﺄن اﻟﺤﻀﺎرات أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وأﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺮة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ .أ ََو ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﻔﻜﺮ واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻮﻧﺪورﺳﻲ
« :Condorcetﻛﻠﻤﺎ ﺳﻮف ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ،ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ آﻧﺬاك اﻟﺤﺮب واﻟﻐﺰوات ،ﻛﻤﺎ

ﺳﺘﺨﺘﻔﻲ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺒﺆس»؟ وﻻ ﻛﻤﺎ اﻓﺘﺮﺿﻮا ،ﻷن اﻟﺼﻼت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة .وﻟﺌﻦ ﻫﻲ

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.17
ـ  IIـ
بعض أوجه النقاش الدائر اليوم حول الثقافة والحقوق الثقافية
أنظار الفيلسوفين تشارلز تايلور وويل كيمليكا

ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ «اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» ـ وﻣﺎ ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﺄن «اﻟﻬﻮﻳﺔ» و«اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ» و«اﻻﻋﺘﺮاف» ....ـ

ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺬي ﺻﺎرت ﺗﻄﺮح ﺑﻪ اﻟﻴﻮم .وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺒﻮادر اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ،ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ وﺑﺎﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺠﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
اﻷﻋﺮاق واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،وإﻧﻤﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺗﺎﻣﺎ :وﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎن واﻷﺻﻞ اﻟﻌﺮﻗﻲ

-9-

واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ...وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة وﻻ
اﻟﻌﻤﺪة ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻟﻔﻀﻠﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ـ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻲ «اﻟﺤﺮﻳﺔ»

و«اﻟﻤﺴﺎواة» اﻟﻜﻮﻧﻴﺘﻴﻦ ـ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎﻫﺮة ﻟﻬﻮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ «ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ» أﻟﻔﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﺄﺗﻠﻔﺎن ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ .ﻫﻮ ذا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺳﻴﻤﻮر  Michel Seymourﺑﺎﺳﻢ «ﻣﻔﺎرﻗﺔ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ» ،18وﻣﺎ ﻳﺴﻤﻪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﻨﺪي وﻳﻞ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ  Will Kymlickaﺑﺴﻤﺔ «ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ» ،وﻣﺎ ﻳﻮﺳﻤﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺎن ﺳﻴﻠﻔﻲ ﻣﻮزﻳﺮ  Sylvie Mesureوأﻻن روﻧﻮ Alain
 Renaultﺑﻤﻴﺴﻢ «ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ»؛ وذﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎر اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻳﺤﻴﺎ ،ﻓﻲ آن ،ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﻫﻮﻳﺔ )ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ( وﺑﺘﻮق إﻟﻰ اﺧﺘﻼف )ﻗﻮﻣﻲ(؛ أي أﻧﻪ ﺻﺎر ﻳﺤﻴﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺿﺮب ﻣﻦ «اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ»؛ إذ ﻣﺎ ﻣﻦ

ﻓﺮد ﻣﺤﺪث إﻻ وأﻣﺴﻰ ﻫﻮ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ أن ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻤﻪ ﻫﻮﻳﺔ واﺧﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ آن .وذﻟﻚ ﻟﺪرﺟﺔ أن إﺣﺪى
اﻟﺒﺎﺣﺜﺎت ـ ﻣﺎرﻏﺮﻳﺖ ﻛﻮﻧﻮﻓﺎن  Margaret Conovanـ ذﻫﺒﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻘﻮل« :ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﻔﻜﺮون
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن دوﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻤﺎءات اﻷﻓﺮاد اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺎ ﻧﺎﻗﺸﻮﻫﺎ ﻫﻢ اﻟﺒﺘﺔ .وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﻢ

اﻓﺘﺮﺿﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام وﺟﻮد اﻧﺘﻤﺎء ﻗﻮﻣﻲ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .أَ َو ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻓﻲ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻲ ﻛﻠﻪ؟» .19أ ََ◌ َو ﻟﻴﺲ أﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺪاء ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪا وﻫﻮ

اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﺄﺷﺪ ﻗﺮب ﻳﻜﻮن؟ أَ َو ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮن راوﻟﺰ John

 ،Rawlsﻣﺜﻼ ،ﺗﻔﺘﺮض ﺿﻤﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ وﻗﻮﻣﻴﺎ؟ وأﻟﻴﺴﺖ ﺗﻔﺘﺮض

ﻫﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ،أن ﺗﻌﺪد اﻟﺸﻌﻮب إﻧﻤﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أن ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺐ دوﻟﺘﻪ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﻌﻮب ﻣﺘﻜﺜﺮة ﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺪة ﻻ وﻻ ﻫﻲ ﺗﻮﺟﺪ ،ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﺎء ،دوﻟﺔ ﻟﺸﻌﻮب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ؟
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺬي أﻳﻘﻆ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﺣﺪوي اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻣﺎ ﺗﻔﺘﺄ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ :ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ؛ وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺣﺪت ﻗﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ )اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،دوﻟﺔ اﻟﺤﻖ ،اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (...ﻃﺎﻟﺒﻮا ﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ اﻟﺬاﺗﻲ وراﻣﻮا ﺗﺄﺳﻴﺲ

ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﻮﺻﺔ! أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺮزت اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة!

واﻟﺤﺎل أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺼﺎرﺧﺔ أن ﺻﺎر ﺛﻤﺔ ﻣﺴﻴﺲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ
اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ،وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﻫﺬا وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ،أول ﻣﺎ ﺑﺪأ ،ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

وﻛﻨﺪا ،ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﻦ اﺗﺨﺬ ﺻﻮرة ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﺪى أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ

- 10 -

اﻻﻋﺘﺒﺎر .ﻓﻜﺎن أن ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ )اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن( وأﻫﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ )اﻟﺠﻤﻌﻮﻳﻮن(.
إذ اﻋﺘﺒﺮ اﻷواﺋﻞ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﻓﺮاد أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺣﺮارا ،ﺑﺎﻷوﻟﻰ واﻷﺟﺪر واﻷﺣﻖ ،ﻓﻲ أن ﻳﺤﺪدوا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ

ﺗﺼﻮرﻫﻢ اﻟﺨﺎص ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﺔ .إذ ﻻ دﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻻ وﻻ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ،إﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ورﺿﺎ ذاﺗﻲ .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻋﺘﺪ اﻟﻔﺮداﻧﻴﻮن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻮن ﺑﺄوﻟﻴﺔ «اﻟﻔﺮد» ﻋﻠﻰ «اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ» ،واﺣﺘﺠﻮا

ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ «اﻟﺬات» ﻋﻠﻰ «اﻟﻨﺤﻦ» ،و ﺗﺄﻳﺪوا ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ «اﻷﻧﺎ» ﻋﻠﻰ «اﻟﻬﻢ» ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ،

إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺨﺪم اﻟﻔﺮد وﻟﺬاذة ﻋﻴﺸﻪ ،وإذا ﻣﺎ ﺣﺪث أن ﻣﺎ ﻋﺎد اﻷﻓﺮاد ﻳﻄﻴﻘﻮن ﻃﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻮاﺋﺪ

اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أن ﺗﻜﺮﻫﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻻ وﻻ ﺣﺘﻰ أن ﺗﺼﺎرع وﺗﻘﺎوم وﺗﻜﺎﻓﺢ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ،ﻻ وﻻ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ،ﺑﺎﻷوﻟﻰ ،ﻓﻲ أن ﺗﻤﻨﻊ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮة أو رﻓﻀﻬﺎ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ.

وﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ،ﻓﺈن اﻟﺜﻮاﻧﻲ ـ أﻗﺼﺪ «أﻫﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ» ـ رﻓﻀﻮا ﻓﻜﺮة «اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ» ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ

اﻋﺘﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻔﺮداﻧﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ .إذ اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﺑﻤﻌﺰل وﻣﺒﻌﺪ وﻣﻨﺄى ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ـ
ﺷﺎء ذﻟﻚ أم أﺑﻰ ـ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ وﺑﻬﺎ ﻳﻜﻮن .ﻓﻼ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ إﻻ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻻ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﻮﻧﺔ.
إﻧﻤﺎ ﺷﺄن اﻟﻔﺮد أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺨﺮﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﺋﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻐﻤﺮا ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ،وإﻧﻤﺎ اﻟﺸﺄن ﻓﻴﻪ أن ﻳﺆدي

أدوارا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ،ﻻ وﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺼﻮرﻩ ﻋﻦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﻴﺒﺔ ،وﻻ ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺪﻟﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ،إﻧﻤﺎ ﺷﺄﻧﻬﻢ أن ﻳﺮﺛﻮﻩ وأن ﻳﺴﺘﻬﺪوا ﺑﻪ وﻳﻘﺘﺪوا وﻳﺘﺴﻮا.
وﺑﺎﻟﺒﺪل ﻣﻦ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻫﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﻴﻦ أن اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذا ﻣﺎ ﺣﻘﻖ أﻣﺮﻫﺎ ،ﻧﺘﺎج

اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﺮدﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮون أن اﻷﻓﺮاد ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا إﻻ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا،
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺗﺸﻜﻜﻮا ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إن ﻫﻲ إﻻ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻓﺮادﻫﺎ ﻟﻴﺲ إﻻ .ﻓﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺷﻲء
وﻣﺼﺎﻟﺢ أﻓﺮادﻫﺎ ﺷﻲء آﺧﺮ .وﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أن ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد .وﺑﻌﺪ ،ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ
اﻷﻓﺮاد واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت .إﻧﻤﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر

اﻟﻔﺮدي وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﻟﻸوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

20

.
وﻟﻘﺪ ﺳﺎد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻟﺮدح ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻳﺴﻴﺮ أن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ـ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ـ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ إذا

ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﺒﻨﻰ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أم وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ ،وﻛﺎن
ﻫﻮاﻩ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ راﻓﺾ ﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺑﺘﻌﻠﺔ أن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻤﺲ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ،
وإذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﻔﻜﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ،وﻛﺎن ﻫﻮاﻩ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،اﻋﺘﺒﺮ ،ﺑﺎﻟﻀﺪ ،أن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺿﺪ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻌﻮاﺋﺪﻫﻢ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﺛﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وأن
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اﻹﺛﻨﻴﺎت )اﻟﻌﺮﻗﻴﺎت( اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺪاﻋﻴﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ :ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮاﻫﺎ ﻋﺮﺿﺔ
إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻧﺪﺛﺎر ،وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮن ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺤﻤﻰ.

ﻟﻜﻦ ﺑﺪا ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض ﻟﻤﻔﻜﺮي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺣﺪ اﻻﺧﺘﺰال .إذ ﻣﺎ

ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻢ إن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ،ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﺿﺪ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺳﻢ ﻫﺬﻳﻦ ﺗﺘﻢ .ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ،ﺷﺄن اﻟﻜﺎﺗﻼﻧﻴﻴﻦ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺜﻼ ،ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ .ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻨﺎدرة ﺷﺄن ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻷﻣﻴﺶ Amich
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺪى اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺤﺪاﺛﺔ ﺑﺄﺷﺪ ﻋﺪاء ﻳﻜﻮن .ﻟﻜﻦ ،ﻟﺌﻦ ﻫﻮ ﺣﻖ
أن أﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺻﺎرت ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻨﺰﻋﺔ واﻟﻬﻮى ،ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﻘﻒ
اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ؟ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻘﻨﻊ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ آداب اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ؟

ﻫﻲ ذي اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ دارت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ «اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» و«اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻷﻋﺮاق» .وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﻜﺮي ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ـ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺟﻮزﻳﻒ راﺗﺰ  Joseph Ratzودﻳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﺮ
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اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» أو «اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ» ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻬﻢ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻮﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ .ﺑﻤﺎ وﺷﻰء ،ﻋﻨﺪﻫﻢ ،ﻛﻞ ﺑﻮﻓﻖ ﻣﺤﺎﺟﺘﻪ اﻟﻤﺘﻔﺮدة ،ﺑﺈﻣﻜﺎن

اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻦ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺂراء
ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ،ﻓﻘﺪ أﻟﺠﺄﻧﺎ ﻫﺬا إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ أﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻵراء وأوﻻﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻣﺔ.
أنظار تشارلز تايلور في الثقافة والحقوق الثقافية

ﻟﻨﺒﺪأ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﻨﺪي ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺗﺎﻳﻠﻮر .ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ «ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاف»

 (1992) Politcs of Recognitionواﻟﺬي ﻓﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ «اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» و«ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ» ﺑﺪاء ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ «اﻻﻋﺘﺮاف» أو ﻣﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ «ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاف» .واﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ
«اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت»ـ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ـ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .ﻓﻬﺬﻩ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻧﻤﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ «اﻟﺸﺮف» و«اﻟﻨﺒﻞ» ،ﻻ اﻋﺘﺮاف ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ اﻟﻨﺒﻴﻞ أﻣﺎ اﻟﺨﺴﻴﺲ اﻟﻮﺿﻴﻊ
ﻓﻼ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ أن ﻳﺪوم إﻟﻰ اﻷﺑﺪ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺒﻴﺪ ،وإذ ﻇﻬﺮت
ﻓﻜﺮة «اﻟﻜﺮاﻣﺔ» ـ ﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻬﻢ أﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻴﺴﺔ أم ﺧﺴﻴﺴﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ أم وﺿﻴﻌﺔ ـ ﻓﺈن

ﻋﺼﺮ اﻷﻧﻮار دﺷﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ» .وﻫﻮ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
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ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أﻟﻔﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ،ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻧﻲ إﺣﺮاج :إن ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ـ ﻛﻞ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺤﺘﺮم ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻓﺮق ـ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻮﻧﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺳﻮﻳﺔ ،ﺑﻴﻦ ﻛﻞ

اﻟﺒﺸﺮ؛ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻮ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰات واﻟﺘﺮاﺗﺒﻴﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،ﺑﻞ وﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت .ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺄدى إﻟﻰ ﺻﻬﺮ
اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻤﺎﻳﺰ ،وإﻧﻤﺎ ﻫﻮﻳﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ .ﻫﻮ ذا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺗﺎﻳﻠﻮر «اﻟﻌﻤﻰ ﻋﻦ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت» .وإن ﻣﺒﺪأ «اﻻﻋﺘﺮاف» ـ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻪ ـ ﻟﻴﻘﻮد ،ﺑﺎﻟﻀﺪ ،إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ

ﺑﻤﺒﺪأ «اﻷﺻﺎﻟﺔ»؛ أي إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ،وﺟﻤﺎﻋﺔ ،ﺑﺤﻔﻆ اﺧﺘﻼﻓﻪ وﺗﻤﻴﺰﻩ وﻫﻮﻳﺘﻪ .ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن «ﺳﻴﺎﺳﺔ

اﻻﺧﺘﻼف» إﻧﻤﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺘﻪ وﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻓﺮدا وﺑﻮﺻﻔﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ.
واﻷﻣﺮ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ« :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﺮاف إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺎواة ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وإن
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻟﺘﺪﻳﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻴﺰ وﻟﺘﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة

اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ .ﻟﻜﻦ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ )ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﻟﺘﻤﻴﺰ( ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ .ذﻟﻚ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻻﻋﺘﺮاف واﻹﻗﺮار ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ

ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﻤﻴﺰة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ )ﻣﻴﺰة ﺧﺎﺻﺔ(؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ
آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺸﺮوع إﻻ ﻷﻣﺮ ﺣﺎﺿﺮ ـ ﻟﻜﻞ ﻫﻮﻳﺘﻪ ـ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد .إن اﻟﻤﻄﻠﺐ

اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻟﻴﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ» .21ﺑﻬﺬا ﻧﺼﻴﺮ أﻣﺎم أﻣﺮ ﻣﻔﺎرق :ﺑﻴﻨﻤﺎ «ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ» اﻟﺘﻲ

ﻧﺎﺿﻠﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺷﻜﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﻌﻤﻰ ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻓﺈن «ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف»
ﺗﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم «ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ» ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻫﺬا ،وﺗﺮى أﻧﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﻴﻴﺰي ﻳﻠﻐﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻓﻬﻮ ﻧﻔﺴﻪ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .وﻣﺎ ﺟﺎء ﻷﺟﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺻﺎر ﻫﻮ ﻋﻴﻨﻪ ـ وﻳﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻷﻗﺪار! ـ ﻣﺒﺪأ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ .ﻫﺎ ﻫﻨﺎ

ﻧﻠﻔﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺻﺎرﺧﺔ :ﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ـ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف ـ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺻﺎرت
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ـ ﻫﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ـ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺗﻠﻒ ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ! ﻣﻦ ﻫﻨﺎ دﺧﻮل ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ ـ
«ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ» و«ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف» ـ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ «اﻻﺣﺘﺮام» ﻓﻲ ﺗﺼﺎدم .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ ،ﻓﺈن

ﻣﺒﺪأ «اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ» ﻳﺘﻀﻤﻦ أن ﻧﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ،وﻗﺪ ﻋﻤﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت؛ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ .وإن ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺒﻪ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮق ﻣﺒﺪأ
«ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ» .وإن ﻣﺎ ﻧﻌﻴﺒﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﻮ إﻧﻜﺎر ﻛﻞ ﻫﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﻔﺮض ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس

ﻟﻴﺲ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ.22

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻌﻤﻰ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وﺗﻔﺮض اﻟﺘﻨﻤﻴﻄﺎت.
وإن أﻧﺼﺎر ﺿﺮوب «ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼف» اﻷﺷﺪ رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ـ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻼ ـ ﻟﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺪ

اﻋﺘﺒﺎر أن «اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻴﺎء» إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻠﺨﺎص أن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺨﺎص؟ أَ َو
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎ ـ وﻫﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ـ ﺗﺘﻘﻨﻊ ﺧﻠﻒ ﻣﺒﺪأ ﻛﻮﻧﻲ؟
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وﻣﻮﻗﻒ ﺗﺎﻳﻠﻮر أﻧﻪ وإن ﻫﻮ أﻗﺮ ﺑﻨﻘﺺ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ.
ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻘﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻴﺎﻓﺔ»؛ أي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت

وﻏﻴﺮ راﻓﺪة ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺮﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ،ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ،وﻷﻧﻬﺎ
ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻘﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺴﻌﻰ ،ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ،إﻟﻰ إﻟﻐﺎء

اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :ﻓﻬﺬﻩ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎﻟﺔ .وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺘﻮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ «ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻴﺎﻓﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت»؛ أي ﻟﻴﺴﺖ

ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت )اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ :أن ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻼ ﺗﻔﻨﻰ.

ﻟﻜﻦ ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﺗﻮﺟﺪ أﻧﺤﺎء أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻀﻴﺎﻓﻴﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو ﺗﻘﻮل
ﺑﻤﺒﺪأ «اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» .ﻫﻨﺎك إذن ﺷﻜﻼن ﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ :اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ـ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ «اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ» ـ ﻣﻨﺸﺪ أﻳﻤﺎ

أﻧﺸﺪاد إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻗﻴﻤﻴﺎ وﺻﺎرﻣﺔ؛ أي إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو دﻳﻨﻴﺔ ،ﺑﻞ

ﺣﺘﻰ ﺑﻼ أﻫﺪاف ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﺪا اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻲ ورﻏﺪ ﻋﻴﺶ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .وﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮط ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﻻ ﺧﻔﺎء أن ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ـ وﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ «ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﺮاف» اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ.

أنظار ويل كيمليكا في الثقافة والحقوق الثقافية

ﻟﻨﺜﻨﻲ اﻵن ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮ واﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﻨﺪي وﻳﻞ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ .ﻓﻠﻘﺪ أوﻗﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ «اﻟﺘﻌﺪد
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» ﻫﺬا .ﻟﻌﻞ أﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ» Multicultural

 .(1995) Citizenshipواﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﻮب ﻣﺘﻌﺪدة أن ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ،ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاف ﻻ ﻣﺮاء ﻓﻴﻪ ﺑﻬﻮﻳﺘﻬﺎ .ﻓﻠﻜﻲ ﺗﻘﺒﻞ

اﻟﺸﻌﻮب أن ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﻧﺪﻣﺎج ﻳﻀﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ،ﻳﻠﺰم أن ﺗﻨﺴﺞ ﺛﻤﺔ وﺷﻴﺠﺔ ﺛﻘﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وﻻ إﻣﻜﺎن ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻋﺘﺮاف ﻣﺘﺒﺎدل .ﻓﺈذن ﺣﻞ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﺄﺗﻰ ،ﻋﻨﺪ
اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ ،إﻻ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب .ﻓﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار

ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ،ﻣﻦ

ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺑﻼ ﺛﻘﺎﻓﺔ .23ﻫﺬا ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ» .وﻗﺪ أﻓﺎد ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ أﻧﻤﺎط ﺣﻴﺎة ذات ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺠﻤﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

أو اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ24؛ أي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
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اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ .وﻋﻨﺪﻩ أن اﻹﻧﺴﺎن ـ ﺑﻞ اﻟﻨﺎس ـ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺛﻘﺎﻓﻲ ،وأن ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻢ واﻗﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻜﺬب.
إذ ﻳﺸﻌﺮ أﻏﻠﺐ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷوﻗﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻴﻬﺎ.25

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،ﻳﺘﺤﺼﻞ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻳﻌﻘﻞ أﻻ ﺗﻤﻨﺢ دوﻟﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻷﻓﺮادﻫﺎ ﺣﻖ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .إذ ﻻ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ إﻻ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﺮوب ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت:ﺿﺮب أول؛ ﻫﻮ
ﺿﺮب ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﺪ أﻓﺮادﻫﺎ؛ أي ﺿﺪ ﺳﻌﻲ ﺑﻌﺾ أﻓﺮادﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻳﺮى ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ،أن اﻷﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻹﺷﻜﺎل إذا ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ؛
وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﺮدي .ﻓﻼ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻷﻗﻠﻴﺎت ،إﻻ وﻟﻴﺴﺖ ﺗﻘﺒﻞ ،ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ،ﻓﻜﺮة أن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ أن ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻷﻓﺮادﻫﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ .وﺿﺮب ﺛﺎن ﻣﻦ

ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﺑﺤﻘﻮق ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ .وﻫﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺿﺪ
آﺛﺎر اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )ﺷﺄن اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ وﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ( .وﻋﻨﺪﻩ أن ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا،
ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﻴﻦ إﻣﻜﺎن ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ .وﻻ ﻣﺴﺎغ ﻫﻨﺎ ﻻدﻋﺎء أن ﻫﺬﻩ

اﻟﺤﻘﻮق ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪأ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮوح اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺄدى إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﻗﺪس أﻗﺪاس اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ:
ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﺮد.

ﻟﻜﻦ ،أَ َو ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة؟ ﻳﺠﻴﺐ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ﺑﺄن رد ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ

اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دور اﻟﺪوﻟﺔ .ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ إﺑﺪاء ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﻔﺘﺮﺿﻮن أن ﺷﺄن اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﻴﺰ ﻋﺮﻗﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺪأ ،وأن ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ،ﻣﻮﻗﻔﺎ
ﻣﺤﺎﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ أن ﺗﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﺪى ﻣﻘﺪرة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ إداﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻴﺮ ﻋﻮادي اﻟﺰﻣﺎن .ﻓﻜﻤﺎ أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ أﻻ ﺗﻨﺎﺻﺮ دﻳﻨﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ

اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ .ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ،ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ،وﻗﺪ
اﺳﺘﺮﺿﻴﺖ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،اﻟﻠﻬﻢ إﻻ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ؟ اﻟﺤﺎل أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
)ﺗﺎﻣﻴﺮ ،ﺳﺒﻴﻨﺮ ،ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ( ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ادﻋﺎء اﻟﺪول اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .واﻟﺸﺎﻫﺪ

ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ـ ﻧﻤﻮذج اﻟﺤﻴﺎد ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ـ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي )ﺗﻌﻠﻴﻢ إﺟﺒﺎري

ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ( ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻞ ﻓﻲ اﻹدارة( .وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ «ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ»
واﺣﺪة؛ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺘﻤﺤﻮرة ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة )ﻣﺪراس ،وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ،ﻗﻀﺎء ،اﻗﺘﺼﺎد ،إدارة .(...ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻢ أن
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إﻋﻤﺎل ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ» ﻫﻨﺎ ﺟﺎء ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﻟﻴﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻷﺳﺮﻳﺔ أو ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﻔﺮدﻳﺔ .وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ «اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ» ،ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ،ﻣﺎ
داﻣﺖ ﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻳﻬﻮدا وﻣﻼﺣﺪة ....ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺠﺎم ﻟﺴﺎﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺘﻘﺼﺪ .واﻟﺤﺎل أن ﻫﺬا

اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،وإن أﺛﺒﺖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺿﺮورﺗﻪ وﺟﺪواﻩ ،ﻻ ﺑﺪ ﻇﺎﻟﻢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻫﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق
«اﻣﺘﻴﺎزات» وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ «ﺟﺒﺮ ﺿﺮر» واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﻤﻜﻦ .وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺘﻰ ﺣﻤﺖ

ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺎواة )ﻻ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻠﻴﺔ وﻻ ﻷﻗﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ( ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت.
بين النظرين

أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ أﺷﺎر ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎ ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﺬان إﻟﻰ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .إذ ﺳﻌﻰ

ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﺗﺎﻳﻠﻮر ،إﻟﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﻘﻮق
اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻜﻨﺪا ،ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ) ،(1989ﻟﻜﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ
اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ .وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ) .(1995إذ ﺑﻨﻰ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ـ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻟﻐﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ أن ﺗﺘﺤﺪد وأن ﺗﺤﺪد وأن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻄﻴﺒﺔ ـ ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ

اﻟﻈﺮوف ،وﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﻤﻮارد وﺣﻘﻮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻳﺮى أﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻧﺤﻦ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﻣﻊ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ ﺑﻮﺟﺎﻫﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ـ أي ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪى ﻏﻴﺮﻫﺎ ـ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ـ ﺣﻘﻴﻘﺔ ـ ﻟﻴﺲ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ
اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺣﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺎل ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ وإﻧﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ :ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات؟ ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮﻫﺎ؛ أي إﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .26وﻫﻮ ﻣﺎ ﻏﺎب ﻋﻠﻰ ذﻫﻦ ﻛﻴﻤﻠﻴﻜﺎ.

وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺳﻌﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﻜﺮة ﺗﺎﻳﻠﻮر .وﻗﺪ رأى أن ﺗﺎﻳﻠﻮر ـ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ ﻋﺎدة ﺿﻤﻦ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ـ

ﻳﻘﺘﺮب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت .ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أن ﻣﻦ ﺣﻖ
اﻟﻨﺎس أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻻ ﺿﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ ﺷﺮط اﻟﺤﺮﻳﺔ
ذاﺗﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،واﻧﻄﺒﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮى أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻻ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮد إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻧﻬﺎ .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أن ﻳﺤﻔﻈﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ أم ﻻ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻣﻮﻗﻒ
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اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺔُ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺪاوﻟﻲ
ّ

ﻣﺤﻤﺪ زاﻫﺪ ﺟﻮل



ﻳﺘﻤﺘﱠﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ ﲝﻀﻮٍر ٍ
ﻛﺜﻴﻒ ﰲ ﳎﺎل اﻟ ﱢﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ،وﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌـﺎﻃﻲ اﻟﺒﺤـﺚ
ﺗﺘﺒﻌـ ـﺎ ﳋﻄـ ـﻮات ﻣﻀ ــﺒﻮﻃﺔ ﰲ
واﻟ ــﺪرس ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺸ ــﺪﻳﺪ ﻋﻠ ــﻰ أﳘﻴ ــﺔ اﳌ ــﻨﻬﺞ ﻟﻠﻮﺻ ــﻮل إﱃ اﳊﻘﻴﻘ ــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒ ــﺎرﻩ ً
اﻟﺒﺤﺚ ،ﻓﻤﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻋـﻦ اﳌﻌـﺎرف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻫـﻮ اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺑـﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟـﺬي ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ
اﳌﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ ،واﳋﻄـﻮات اﻹﺟﺮاﺋﻴـﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ ،وﻳﺴـﺘﺨﺪم ﻣﻔﻬـﻮم اﳌـﻨﻬﺞ ﺑـﺪﻻﻻت ﻣﺘﻌـﺪدة ،ﺣﻴـﺚ ﻳـﱰادف
أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣـﻊ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻨﻈﺮﻳـﺔ واﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﻌـﺮﰲ ،وﻳﺘﺤـﺪد أﺣﻴﺎﻧًـﺎ ﲜﻤﻠـﺔ اﻷدوات واﻟﺘﻜﻨﻴﻜـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ،وﳜـﺘﻠﻂ
ﻛﺜﲑا ﲟﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ وﺑﻨﺎءﻩ اﳌﻨﻄﻘﻲ واﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻨﻬﺠﻴﺔ.1
ً

ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺞ

ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﳌـﻨﻬﺞ ) (Methodﰲ ﻟﻐـﺔ اﻹﻏﺮﻳـﻖ إﱃ ) (Following afterأي اﻻﺗﺒـﺎع أو اﳌﺘﺎﺑﻌـﺔ
أو اﻟﺴﲑ وراء ﺷﻲء آﺧﺮ ،وﻗﺪ ﺗﻄﻮرت دﻻﻻت اﳌﻔﻬﻮم ﺗﺎرﳜﻴًﺎ؛ ﻓﻘـﺪ اﺳـﺘُﺨﺪم ﲟﻌﻨـﺎﻩ اﻟﻌﻠﻤـﻲ اﻻﺻـﻄﻼﺣﻲ
ﺧــﻼل اﻟﻘ ــﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺜــﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻃ ـﺮأت ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ،أو ﻣــﻦ ﺧ ــﻼل
اﻟﻜﻤ ـﻲ ﻛﻤﻨﻬﺠﻴـ ٍـﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴــﲑ واﻟﺘﻨﺒــﺆ ،وﻣــﻦ ﰒ ﻓﻘــﺪ ﰎ رﺑــﻂ ﻣﻔﻬــﻮم اﳌــﻨﻬﺞ
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳــﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ّ
ﲟﻔﻬــﻮم اﻟﻌﻠــﻢ ،ﰒ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌــﺪ ذﻟـﻚ ﺻــﻴﻐﺔ «اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤــﻲ» ﲤﻴﻴـ ًـﺰا ﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻫــﺬا اﳌــﻨﻬﺞ ،واﻧﻄﻼﻗًــﺎ ﻣــﻦ
رؤﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ؛ إذ ﺗﺮى أن اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲟﻨﻬﺠﻪ ،وأن أﻫـﻢ ﻣـﺎ ﳝﻴـﺰﻩ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻗﻲ ﺣﻘـﻮل
اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻫــﻮ اﳌــﻨﻬﺞ وﻟــﻴﺲ اﶈﺘــﻮى ،وﻣــﻦ ﰒ ﻳﻜــﻮن اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﲢﻠﻴــﻞ اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟــﱵ
ﺗﻀــﺒﻂ ذﻟــﻚ ،وﺣﻴــﺚ إن ﻫﻨــﺎك ﻣــﺎ ﻳﺸــﺒﻪ اﻹﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻌﻠــﻢ ﻋﺒــﺎرةٌ ﻋــﻦ ﺑﻨــﺎء اﻻﻓﱰاﺿــﺎت واﳌﻔــﺎﻫﻴﻢ
واﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﻨﱠﻈﺮﻳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻮل
ﰲ ﻣﻌ ّـﲔ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ،وﳏـﺪد
ٍ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ ،أو ﻋﺒﺎرةٌ ﻋـﻦ ﻓﻌ ٍـﻞ ﻣﻌـﺮ ﱟ
اﳌﻌــﺎﱂ واﳊــﺪود ﻣــﻊ اﳊﻘــﻮل اﻷﺧــﺮى ،ﻓـﺎﳌﻨﻬﺞ ﻫــﻮ أﺣــﺪ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﻌﻠ ـﻢ وﻟــﻴﺲ ﻣﺮادﻓًــﺎ ﻟــﻪ ،ﻓﻬــﻮ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ
إﺟـﺮاءات ــﺪف ﻟﻠﻮﺻــﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ،اﻟــﱵ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻗﻮاﻋــﺪ وﺧﻄـﻮات اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤــﺚ واﺧﺘﺒـﺎر
ﻓﺮﺿﻴﱠﺎﺗﻪ.
وﳝﺜــﻞ اﳌــﻨﻬﺞ ﲝﺴــﺐ اﳌﻨﻈــﻮر اﳌﻌﺎﺻــﺮ اﻟ ﱢﺴ ـ َﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴّﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻢ ،أﻣــﺎ اﳌﻌــﺎرف اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳌﻌﺘﻘــﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ،
ﻓﺈ ــﺎ ﺗﺴ ــﺘﻨﺪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑ ــﻞ إﱃ أﺳ ــﻠﻮب اﻟﺮواﻳ ــﺔ واﻟﺘ ــﺪاﻋﻲ واﻹدراك اﳊﺴ ــﻲ اﻟﻌ ــﺎدي ،و ــﺬا ﻓﺈﻧﻨ ــﺎ ﻧﺘ ـﻮاﻓﺮ ﻋﻠ ــﻰ
ﺗﺼﻮر ٍ
ات ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﻫﻲ:
اﻷول :ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻔﺮﺿﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻳﻨﻌﺘﻪ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ.

ﻓﺎﻷول ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ،ورﲟﺎ ﺗﺮك ﻟﻼﺳﺘﻘﺮاء وﻇﻴﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﻣﻬﻤ ـﺔ ﰲ ﺗﻨﻈــﻴﻢ
ﺑﺎﺠﻤﻟــﺎل اﻟﻮﻗــﺎﺋﻌﻲ ،واﻟﺜ ـﺎﱐ ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻻﺳــﺘﻘﺮاﺋﻲ؛ ﻟﻜﻨــﻪ ﻳﻌ ـ ّﺪ اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴــﺔ ّ


ﺑﺎﺣث وﻛﺎﺗب ﻣن ﺗرﻛﻳﺎ .

1

اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ ﺻ ــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ،وﻗ ــﺪ ﺗﻄـ ـ ﱠﻮر ﺗﻮﺟﻬ ــﺎن ﺑﺸ ــﻜﻞ ﻣﺘ ـﻮا ٍز؛ إذ ﺳ ــﺎد اﻟﻄ ــﺮح اﻷول ﻟ ــﺪى ﻣﻌﻈ ــﻢ
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﲔ ،وﺳــﺎد اﻟﻄــﺮح اﻟﺜــﺎﱐ ﻟــﺪى ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺘﺠـﺮﻳﺒﻴﲔ ،وﻗــﺪ ﺟﻌــﻞ اﻟــﺒﻌﺾ ﻣــﻦ ﳕﻄــﻲ اﻻﺳــﺘﺪﻻل -وﳘــﺎ:
«اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط» و«اﻻﺳﺘﻘﺮاء» -ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﲔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ.2
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﲔ ﰲ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ:
اﻷول :ﺗﻜﻮﻳﲏ ،ﻳـﺪرس ﻧﺸـﺄة اﻟﻨﻈـﺎﺋﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ )اﳌـﺬاﻫﺐ ،اﳌـﺪارس ،اﻻﲡﺎﻫـﺎت ،اﻟﺘﻴـﺎرات...إﱁ( ،وﻳﻌﺘﻤـﺪ
ّ
أﺳﺎ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﳌﺨﺰوﻧﺔ ﰲ ُﻛﺘُﺐ اﻟﻄﺒﻘﺎت.

واﻟﺜــﺎﻧﻲ :ﺗﻔﻜﻴﻜــﻲ ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ اﻟﻨﱠﻈﻴﻤ ـﺔ اﳌﻜ ﱠﻮﻧــﺔ واﳌﻨﺴــﻘﺔ ﻟﻴﻜﺴــﺮﻫﺎ إﱃ أﺟ ـﺰاء ،وﻳــﺮد ﻛــﻞ ﺟـ ٍ
ـﺰء إﱃ أﺻــﻠﻪ،
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻬﺠﲔ ﻣﺼﺎﻋﺐ وﻣﺰاﻟﻖ ،واﳌﺴﻠﻚ اﻷول ردﻳـﻒ ﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻓﻜـﺎر ،وﻗﻮاﻋـﺪﻩ ﻣﻌﺮوﻓـﺔٌ ﻣﻨـﺬ زﻣـﺎن،
و ﱟ
ﻀﺒﻂ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
وﻻ ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﻴﻮم إﻻ ﺑﺎﻟﱢﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟ ﱠ
أﻣــﺎ اﻟﺜــﺎﱐ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺸــﱰك ﰲ ﻏﺎﻟــﺐ أﺳﺴــﻪ اﳌﻌﺮﻓﻴــﺔ ﻣــﻊ ﻋﻠﻤــﻲ اﻟﻠﱢﺴــﺎﻧﻴﺎت واﳌﻨﻄــﻖ ،وﻛــﻞ دارﺳـ ٍـﺔ ﻻ ﺗـﺰاوج ﺑــﲔ
ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﻨﻬﺠــﲔ ﻻ ﲢﻈــﻰ ﻋــﺎدة ﺑﺮﺿــﻰ اﻷﺧﺼــﺎﺋﻴﱢﲔ ،واﳌﻄﻠــﻮب اﻟﻴــﻮم ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﲝـ ٍ
ـﺚ ﻳﻄﻤــﺢ إﱃ أن ﻳﺘﺤــﻮل
ّ
ﺣﺘﻤ ــﺎ
إﱃ ﻣﺮﺟـ ـ ٍﻊ ﻫ ــﻮ أن ﻳﻜ ــﻮن ﺗﻜﻮﻳﻨﻴًّـ ـﺎ وﻧﺴ ــﻘﻴًّﺎ؛ ﻓﺎﳋﻄ ــﺎب اﻟ ــﺬي ﻳﺘﺴ ــﻢ ﺑﺎﻟﺘﱠﻜﺎﻣ ــﻞ واﻟ ﱡﺸـ ـﻤﻮل ﻳﺘﻀ ــﻤﻦ ً
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﱠﺎرﻳﺦ ﻳﺘﻜﻮن اﳌﻌﻘﻮل ،وﺑﺎﳌﻌﻘﻮل ﻳﻨﺘﻈﻢ اﻟﻮاﻗﻊ.3
ﺧﻄﺎﺑﲔ؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺎرﳜﻲ واﻟﺜﺎﻧﻲ
ّ

ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ

إن اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﱠﺮد ٍ
ﻧﻘﻞ ﻣﻘﻠﱠـﺪ ﻣـﻦ اﳊﻀـﺎرات اﻷﺧـﺮى ،ﻣـﻊ اﻟﺘّﺴـﻠﻴﻢ
ﺑﺘ ــﺪاﺧﻞ اﳊﻀ ــﺎرات وﺗﺄﺛﲑﻫ ــﺎ ﻋ ــﱪ اﻟﺘ ــﺎرﻳﺦ ،ﻓﺎﳊﻀ ــﺎرات اﳌﺘﻌ ــﺪدة أﺳ ــﻬﻤﺖ ﰲ ﺑﻨ ــﺎء اﳌﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ﻋ ــﱪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻼﻗﺢ ﺛﻘﺎﰲ ،ﲝﻴﺚ أﺿﺤﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴّﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﺎ ﺷﱴ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﳊﻀﺎرات ،وﱂ ﺗﻌﺪ
أﺳ ــﻄﻮرة اﳌﻌﺮﻓـ ــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـ ـﺔ ذات اﻷﺻـ ــﻮل اﻹﻏﺮﻳﻘﻴـ ــﺔ ﺳ ــﻮى وﻫ ـ ـ ٍﻢ أﻳـ ــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻬ ــﺪف إﱃ اﳍﻴﻤﻨـ ــﺔ واﻟﺴـ ــﻴﻄﺮة
واﻻﺣﺘﻜـ ــﺎر ﻣـ ــﻦ ﺧـ ــﻼل ﻣﻔﻬـ ــﻮم «إﻣﱪﻳﺎﻟﻴـ ــﺔ اﻟﻌﻠـ ــﻢ» ,4إﻻ أن اﳌـ ــﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤ ـ ـﻲ ﻳﻨـ ــﺎﻗﺾ ﲨﻠـ ــﺔ اﻷﻃﺮوﺣـ ــﺎت
اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﳊﻘﻴﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﺳـﻴﺦ اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﻼ ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل
ـﺘﻌﻤﺎرا ﻣــﺪ ﱢﻣًﺮا
ﺑﻜﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ وﻧﻔــﻲ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺘﻪ ،ﻓﻘــﺪ أَﻧﺘﺠــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟ ـ ﱠﺪﻋﻮى -ﲢــﺖ ﺷــﻌﺎر اﻟﺘﱠﺤــﺪﻳﺚ -اﺳـ ً
وﺗﻐﺮﻳﺒًﺎ ﺷﺎﻣﻼً ،5ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﺲ اﳍﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﲣﺮﻳﺒﻬﺎ وﺗﻐﺮﻳﺒﻬﺎ.
وﻟﻌــﻞ اﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ﺣﺼــﻮل اﻻﺿــﻄﺮاب واﻟﺒﻠﺒﻠــﺔ ﺣــﻮل ﻛﻮﻧﻴ ـﺔ اﳌــﻨﻬﺞ وﻋﺎﳌﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ ﻫــﻮ اﻟﻐﻔﻠــﺔ ﻋــﻦ اﻹﻃــﺎر
اﳌﺆ ﱢﺳـﺲ ﻟﻠﻤــﻨﻬﺞ؛ ﻓﺎﳌﻨﻬــﺎج ﻫــﻮ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﳌﻮﺻــﻞ إﱃ اﳌﻘﺼــﺪ ،وﺑﻘــﺪر اﻛﺘﻤــﺎل اﳌﻘﺼــﺪ وﺑﻴﺎﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن اﳌﻨﻬــﺎج
اﳌﺆدي إﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ،واﳌﻨﻬﺞ ودراﺳﺘﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﻤﻼ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻄﻨﺔ ﳌـﺎ ﳝﻜـﻦ ﺗﺴـﻤﻴﺘﻪ ﲟـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳌـﻨﻬﺞ ،أي
اﻷﺳــﺎس اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻘــﻮم اﳌــﻨﻬﺞ إﻻ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻓــﺎﳌﻨﻬﺞ ﻳﻨﻘﺴــﻢ إﱃ ﺷــﻄﺮﻳﻦ :ﺷ ـﻄ ٍﺮ ﰲ ﺗﻨــﺎول اﳌــﺎدة ،وﺷــﻄ ٍﺮ ﰲ
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘّﻄﺒﻴﻖ.6
اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳـﺔ
واﳌﻨﻬﺎﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺎ ُ
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ـﺪد ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ
واﳌﻘﺼــﺪ ،ﻋﻠــﻰ أﻓﻀــﻞ وأﻛﻤــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀــﻴﻪ اﻷﺻــﻮل واﻷﺣ ـﻮال  ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ اﺟﺘﻬــﺪ ﻋـ ٌ
واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ واﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ ﺗﺒـﲔ أﺻـﻮل وﻗﻮاﻋـﺪ اﳌـﻨﻬﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،وﺧﺼـﺎﺋﺺ وﲰﺎﺗـﻪ
ﲝﺜًــﺎ ﻋــﻦ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳـ ٍـﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴـ ٍـﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﺗﺘﱠﺴــﻢ ﺑﺎﻟ ﱡﺸ ـﻤﻮل واﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ واﻻﺳــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋــﺔ ،وﺗﻮﺻــﻞ ﻣﻌﻈــﻢ
اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜ ـﺮﻳﻦ إﱃ أن اﻟﺘّﺠﺪﻳــﺪ اﳌﻨﻬﺠــﻲ اﳌﻨﺸــﻮد ﻻﺑــﺪ أن ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺑﺸـ ٍ
ـﺮوط ﻧﻈﺮﻳّـﺔ وﻋﻤﻠﻴّـﺔ ﳑﻴــﺰة ،ﺗﻘــﻮم
ﻋﻠﻰ ٍ
ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﱠﺄﺳﻴﺴﻴﺔ:
أوﻟﻬﺎ :ذو ﻃﺎﺑ ٍﻊ ﻧﻈﺮي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺴﻠﱠﻤﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ.

ﺺ أوﺻــﺎف
وﺛﺎﻧﻴﻬــﺎ :أن اﻷﺧــﻼق ﰲ اﻹﺳــﻼم ﻫــﻲ اﻷﺻــﻞ ﰲ ﻛــﻞ ﻋﻤــﻞ؛ وذﻟــﻚ أن اﻷﺧ ـﻼق ﻫــﻲ أﺧ ـ ﱡ
ﻓﺮﻋﺎ ﳍﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﻜﺮ ﻓﺮعٌ ﻟﻸﺧـﻼق
اﻹﻧﺴﺎن ،وﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻨّﺒﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻔﻊ ،وﺗﻌ ّﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ً
ﻓﺮﻋــﺎ إذا أرادت ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ودﻓــﻊ اﳌﻀـﺎر ،ﻓــﻼ
واﳊـﺮاك اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻓــﺮعٌ ﳍــﺎ ،وﻻ ﺑُـ ﱠﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ أن ﺗﻜــﻮن ً
ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺠﻲ دﻳﲏ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻐـﲑ ﲡﺪﻳـﺪ اﻷﺧـﻼق ،إﻻ أﻧـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻼﺣـﻆ أن اﻟﺼـﺤﻮة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة ﱂ
ﺗُ ْﻌﺮ ﺣﱴ اﻵن أﳘﻴﺔً ﻛﺒﲑةً ﳍﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﻟﱡﺮوﺣﻲ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ،وﺻـﺮﻓﺖ ﺟﻬﻮدﻫـﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳـﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧـﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻲ واﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎدي ،وﻟﻌ ـ ــﻞ اﻟ ﱠﺴ ـ ـﺒﺐ ﰲ ﻫ ـ ــﺬا اﻻﻧﻘ ـ ــﻼب اﳌﻔﻬ ـ ــﻮﻣﻲ اﳌﻨﻬﺠ ـ ــﻲ راﺟ ـ ـ ٌـﻊ إﱃ أﻣ ـ ـﺮﻳﻦ ﳘ ـ ــﺎ:
اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﰲ ﺗﺪارك اﻟﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري ،واﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﳏﺎﻛﺎة وﺗﻘﻠﻴﺪ اﳊﺪاﺛﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.8

اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ

إن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺜـﺮ اﳊـﺪﻳﺚ ﰲ
ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻌﻘﻼﻧﻴّـﺔ ﲝﻴــﺚ أﺿـﺤﺖ ﻣﻠﺘﺒﺴـﺔً وﻣﺒﻬﻤـﺔً ،وﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻨــﺎول اﻟﻨﱠﻈـﺮ ﰲ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﱡﻬــﻮض ﺑﻮاﻗـﻊ اﻟﻌــﺎﱂ
اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ واﻟﻌ ــﺮﰊ ،ﺟﻌ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴ ــﺔ أﺳ ــﺎس اﻟﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﳌﻨﻬﺎﺟﻴ ــﺔ ،وﻗ ــﺪ ﺗﺴ ــﺎوى ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﺗﻠ ــﺒﺲ
ﺑﺎﻹﺳﻼم أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ.
وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﺳﻠﻮك دﻋﺎة اﻟﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﻏﻔﻠﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﲤﺤـﻴﺺ اﳌﻔﻬـﻮم اﳌﻨﻘـﻮل ﻟﺸـﺪة رﺳـﻮﺧﻪ ،واﻹﳝـﺎن ﺑﻜﻤـﺎل
اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﱠﺴـﺪﻳﺪ
ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﲡﺎﻧﺲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﻌﻘﻼﻧﻴّﺔ ﳎـّﺮدة ﻻ ﺗﺴـﺘﻮﰲ اﳌﻌـﺎﻳﲑ واﻟﻀـﻮاﺑﻂ ّ
واﻟﺘﱠﺄﻳﻴــﺪ اﻹﳍــﻲ ،وﺗﻨﺤﺼــﺮ ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﻳﲑ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴّـﺔ ،ﻓﺎﻹﻧﺴــﺎن ﳛﻘــﻖ ذاﺗــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ﺑﻌﻀــﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﻘـ ُـﻞ
ﺗﻮﺟـﻪ اﻟﺴــﻠﻮك ،وﺗﻜ ﱢﻤـﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ﺑﻌﻀــﻬﺎ ً
أﻓﻌﺎﻟــﻪ ،وﻫــﺬﻩ اﻷﻓﻌــﺎل ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻗــﻴﻢ ﻣﻌﻴّﻨــﺔ ّ
اﺠﻤﻟﺮدة ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﺑﺎﻟﺴـﻌﻲ إﱃ
ﺟﻮﻫﺮا ﻣﻨﻔﺼﻼً وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻷﻓﻌﺎل؛ ﻓﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ّ
ﻟﻴﺲ ً
ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﻣﺸـ ٍ
ـﻜﻮك ﰲ ﻧﻔﻌﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ وﺳــﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﻘــﲔ ﰲ ﳒﻮﻋﻬــﺎ ،وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﻘــﺪ وﻗﻌــﺖ ﰲ آﻓــﺎت
اﻟﻨﱢﺴــﺒﻴﺔ واﻟﻔﻮﺿــﻰ ،ﻛﻤــﺎ أﺧﻠﱠـﺖ ﺑﺸــﺮط ﳒــﺎح اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻻﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌــﺎﱐ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ ،واﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪود
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﳋﺎرﺟﻴّﺔ.
أﻣــﺎ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻣﺮﺗﺒ ـﺔٌ ﺗﺘﻌــﺎﱃ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﱠﺠﺮﻳــﺪ ﻓﻬــﻲ ﻣﺴ ـ ّﺪدة و ﻣﺆﻳّـﺪة ،وذﻟــﻚ ﺑﺴــﺒﺐ
ﲢﻘﻴﻘﻬ ــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻ ــﺪ اﻟﻨﺎﻓﻌ ــﺔ ﲜﻤﻠ ـ ٍـﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺟﻌ ــﺔ ،ﲡﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﻟﻨﻈ ــﺮ واﻟﻌﻤ ــﻞ وﺗﺼ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﻟﻐﻴ ــﺐ
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واﻟﺸﻬﺎدة.9

ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ

إن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴّـﺔ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳﺪﻳــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّـﺔ ﻻﺑُـﺪ أن ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟــﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲢﺼــﻴﻞ
ـﺮﻋﺎ إﻻ إذا
ﻋﻠﻤ ــﺎ ﻣﻌﺘ ـ ًﱪا ﺷ ـ ً
اﻟﺘﱠﻮﻓﻴ ــﻖ اﻹﳍ ــﻲ ،وﻟ ــﺬﻟﻚ ﻓ ــﺈن اﳌ ــﻨﻬﺞ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﻳﺸـ ـ ّﺪد ﻋﻠ ــﻰ أﻻّ ﻳﻜ ــﻮن اﻟﻌﻠ ــﻢ ً
اﺗﺼــﻠﺖ اﳊﻘــﺎﺋﻖ اﳌﻨﻈــﻮرة ﺑﺎﳊﻘــﺎﺋﻖ اﻟ ﱠﺸ ـﺮﻋﻴﺔ ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﻟﻌﻠــﻮم ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ
دﻓﻌــﺎ ﻟﻼﳓﺮاﻓــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎر
ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ أو ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن ﳚــﺐ أن ﲣــﺪم اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ً
اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺘﱠﻘ ـﲏ ،وﻗــﺪ ذُﻫــﻞ اﻹﻧﺴــﺎن اﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻋــﻦ اﻟﻀــﺮر اﻟــﺬي ﺳــﺒﺒﺘﻪ ﲨﻠــﺔ اﻟﺘّﻄــﻮرات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻀﺎرة ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،وﻻ ﳜﻔﻰ أن اﻟﻮﺻﻞ ﺑـﲔ اﻟﻌِْﻠﻤـﲔ :اﻟﻨﱠﻘﻠـﻲ واﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻻ ﻏـﲎ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ
أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻳﻨﺒﻐ ــﻲ اﻟﺘّﻮﺳ ــﻞ ﰲ ﺗﺸ ــﻴﻴﺪ اﻷﺑﻨﻴ ــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳ ــﺔ ﲟﻘ ــﻮﻻت وﺑ ــﲎ ﻣﺘﻮﻟّـ ـﺪة ﻣ ــﻦ اﻟﺘّﺤﻘ ــﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤ ــﻞ ،وﻣﺴ ــﺘﻤ ّﺪة ﻣ ــﻦ
وﺣـ ُﺪود اﻟﺸـﺮع ،وﻟـﻮ ﺟـﺎء ﰲ
اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻻ ﻋﱪة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻌﻠـ ٍﻢ ﳎ ّـﺮد ﻋـﻦ ﻗُـﻴُـﻮد اﻟﻌﻤـﻞ ُ
ﻟﺒﺎس اﳌﻮﺿﻮﻋﻴّﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
واﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘّﺠﺪﻳﺪي اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﻤﻨﻘﻮل اﻟﻐﺮﰊ ،وﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ
ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﻈﺮي اﳌﻨﻘـﻮل وإﻋـﺎدة ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ ﺑﻔﻀـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﲢﻮﻳﻠﻴـﺔ ﻣﺘﻌ ٍ
ـﺪدة
ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺣﻜﺎم.
وﻳﻨﺒﺜﻖ ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ واﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ
أﺳـ ٍ
ـﺎس ﻋﻘــﺪي وﺗﺸـﺮﻳﻌﻲ ﳏﻜــﻢ ،ﻳﺆﺳــﺲ ﳊــﻖ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻔﻜــﺮي ﺑــﲔ اﻷﻣــﻢ؛ ﻓﺎﻟﱡﺮؤﻳــﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّـﺔ اﻹﳝﺎﻧﻴــﺔ ﰲ
اﻹﺳﻼم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﻼف اﻵﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴّﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ واﻷﳑﻴّﺔ ،ﻓﺎﳌﺴﻠﻢ ﳝﺎرس اﻟﻨﱠﻈـﺮﻳﻦ إﱃ اﻷﺷـﻴﺎء:
ﺼـﻠﺔ ﻟﻺﳝــﺎن ،وﻧﻈـًـﺮا ﻳــﺪﺑﺮ ﺑــﻪ اﻷﺷــﻴﺎء اﳌﻮﺻــﻠﺔ إﱃ اﻟﻌﻠــﻢ .وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓــﺈن اﻟﺘﱠﻮاﺻــﻞ
ﻧﻈـًـﺮا ﻳﺘــﺪﺑﺮ ﺑــﻪ اﻷﺷــﻴﺎء اﶈ ّ
اﻟﺼ ـﻼح ﰲ اﻟﻌﺎﺟــﻞ ،ورﺟــﺎء اﻟﻔــﻼح ﰲ اﻵﺟــﻞ ،وﻻ ﻧ ـﺰاع ﰲ أن
ﻳﺆﺳــﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺟﻠــﺐ ّ
أﲰــﻰ اﳌﻌــﺎﱐ واﻟﻘــﻴﻢ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ أن ﺗــﺪل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻵﻳــﺎت ﻫــﻲ «اﻷوﻟﻮﻫﻴــﺔ» ،وﻫــﻲ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟــﱵ ﺗــﻨﻬﺾ ﲝﺎﺟــﺔ
اﻹﻧﺴــﺎن إﱃ ﺗﻌﻠﻴــﻞ وﺟــﻮد اﻷﺷــﻴﺎء ﺑــﺪءًا ﻣــﻦ وﺟــﻮد ذاﺗــﻪ ،وﻻ ﺷــﻚ ﺑــﺄن اﺧــﺘﻼف اﻵﻳــﺎت وﺗﻨﻮﻋﻬــﺎ ﲡﻌــﻞ
اﳌﺴﻠﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪ -ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻴﻘﲔ -أن ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺎت إﳍًﺎ أوﺟﺪﻫﺎ ودﺑّﺮﻫﺎ.
وإذا ﻛ ــﺎن اﻟﻨّﻈ ــﺮ ﰲ اﻟﻜﻮﻧﻴ ــﺎت ﻳﺆﺳ ــﺲ ﻟﻺﳝ ــﺎن ،ﻓ ــﺈن اﻟﻨﻈ ــﺮ ﰲ اﻹﻧﺴ ــﺎﻧﻴﺎت ﻳﺆﺳ ــﺲ ﻟﻜﻤ ــﺎل اﻷﺧ ــﻼق،
ﻓــﺎﺧﺘﻼف اﻟﻨــﺎس أﻣـ ٌـﺮ ﻣﻘــﺮر ،وﻻ ﳜﻔ ـﻰ ﺑ ـﺄن ﻫﻨــﺎك ﻓﺮﻗ ـﺎ ﺑــﲔ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ واﻷﻣــﺔ ،ﻓــﺎﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳎﻤﻮﻋ ـﺔٌ ﻣــﻦ اﻷﻓ ـﺮاد
ﻳﺴــﻠﻜﻮن ﺳــﺒﻞ اﻻﺷ ـﱰاك ﰲ ﺳــﺪ اﳊﺎﺟــﺎت وأداء اﳋــﺪﻣﺎت ،وﻗــﺪ أﻃﻠــﻖ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﻈــﺎم ﰲ
ٍ
ٍ
ﺷﺮا  -اﺳﻢ اﻟﺘﻌﺎون.
أﻋﻤﺎل ﲨﺎﻋﻴﺔ ً -
ﺧﲑا ﻛﺎﻧﺖ أو ً
أﻣــﺎ اﻷﻣــﺔ ﻓﻬــﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﻣﻨﻈــﻮرا إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ِ
اﻟﻘ ـﻴﻢ اﻟــﱵ ﺗــﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬــﺎ ،واﻟــﱵ ﺗﺆﻫﻠــﻪ ﻷن ﻳﺒﻠﱢﻐﻬــﺎ إﱃ اﻷﻣــﻢ
ً
اﻷﺧﺮى ﺳﻌﻴًﺎ وراء ارﺗﻘﺎء اﻹﻧﺴـﺎن ،وﳌـﺎ ﻛـﺎن اﻟﻘـﺮآن ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﻘـﻴﻢ اﳋـﲑ اﺳـﻢ اﻹﺗﻴـﺎن ﺑـﺎﳌﻌﺮوف،
4

ﻓﻘﺪ ﺟﺎز أن ﻧﺴﻤﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ وﺑﲔ اﻷﻣﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳋﲑ اﺳﻢ اﻟﻌﻤـﻞ
اﻟﺘﻌــﺎرﰲ؛ ﻛﻤــﺎ ﺟــﺎء ﰲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ،وﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻟﺘﻌ ـﺎرف ﻫــﻮ اﻟﺘﻌــﺎون ﻋﻠــﻰ اﳌﻌــﺮوف وﺗــﺮك اﻟﺘﻌــﺎون ﻋﻠــﻰ
اﳌﻨﻜﺮ ،واﳌﺴﻠﻢ إﳕﺎ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﱠﻌﺎرﰲ؛ ﻷﻧﻪ ﳝـﺪﻩ ﺑـﺎﻷﺧﻼق اﻟـﱵ ﲡﻌﻠـﻪ
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠـﻒ اﻷﻣـﻢ اﻟـﱵ ﻳﺘﻜـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﱂ ،وﻫـﺬا اﻻﺧـﺘﻼف ﳛﻤـﻞ اﳌﺴـﻠﻢ ﻋﻠـﻰ ـﺬﻳﺐ
ً
ﻣﺪى ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻹﳝﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻷدﻳـﺎن ،واﻟﻘـﻮة
أﺧﻼﻗﻪ؛ ﻓﺎﻟﻘﻮة اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠ ﱢﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ أوﺳﻊ ً
اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔً ،وإذا ﺗﺮ ﱠﺳـﺨﺖ ﲨﻠـﺔُ اﳌﻌـﺎﱐ اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻟ ﱠﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻨﻜﺸـﻒ أﻧـﻪ ﻻ إﺷـﻜﺎل ﰲ اﳉﻤـﻊ
ـﲑا ُﺣﻠُـﻮل
ﺑﲔ اﳋﺼﻮﺻﻴّﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻣﺒـﺪأ اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ ﺑﺎﺳـﻢ وﺣـﺪة اﻟﺘّـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴـﺎﱐ ،أو ﻋﺎﳌﻴـﺔ اﳊﻀـﺎرة ،وأﺧ ً
اﻟﻌﻮﳌﺔ.10
إن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﱠﺠﺪﻳـﺪ اﳌﻨﻬﺠـﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﳚـﺐ أن ﺗﺴـﺘﺒﲔ ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟـﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟـ ّﺬات واﻵﺧـﺮ وﻻ ﻳـﺘﻢ
ذﻟــﻚ إﻻ ﲟﻌﺮﻓــﺔ أﻃ ـﻮار اﳊﺪاﺛــﺔ اﳌﺘﻐﻠﺒــﺔ ،وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻮﺻــﻞ واﻟﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ اﳊﻀــﺎرﺗﲔ واﳌﻨﻬﺠــﲔ؛ ﻓﻘــﺪ
ﻗﺎﻣــﺖ اﳊﺪاﺛــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺎﻹﻧﺴــﺎن وﺗــﺮك اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﺑــﺎﷲ ،واﻋﺘﻤـﺪت اﻟﺘﱠﻮﺳــﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘــﻞ
وﺗﺮك اﻟﺘﱠﻮﺳﻞ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ،وﻗﺼـﺪت ﻣﺒـﺪأ اﻋﺘﺒـﺎر اﻟـﺪﻧﻴﺎ وﺗـﺮك اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻵﺧﺮة ،وﻣـﻦ اﳌﻌﻠـﻮم أن اﻟﻘـﻴﻢ اﻹﳝﺎﻧﻴـﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ اﻹﺳﻼم ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ واﻟﻮﺣﻲ واﻵﺧﺮة ،وﻫﻲ ﻣﺼﺎدر أﺧﻼق اﻵدﻣﻴﲔ؛ ذﻟـﻚ
أﻧﻪ ﻻ أﺧﻼق ﺑﻐﲑ ﻗﻴﻢ روﺣﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﳌـﺎ اﻧﺘﻔـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ ﻣـﻦ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻌـﺎﳌﻲ -اﻟـﱵ ﲤ ﱢﻜـﻦ
اﻟﺒﺸﺮ ﻣـﻦ اﻻرﺗﻘـﺎء إﱃ ﻣﻘـﺎم اﻟﻜﻤـﺎل -أﻧـﺘﺞ ﻫـﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ إﻧﺴـﺎﻧًﺎ ﻣﺎدﻳًـﺎ ،ﺗـﺪﻫﻮرت ﻣﻌـﻪ اﻷﺧـﻼق ﲟـﺎ ﻻ ﻳﻠﻴـﻖ
ﲟﻘﺎم اﻟﺘﱠﻤﺪن اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻴﻪ.11

اﻟﺤﻮار واﻻﺧﺘﻼف

إن ﻣﻦ أﻫـﻢ اﳌﺒـﺎدئ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴّﺔ اﳊـﻮار ،وﻫـﻮ اﻷﺻـﻞ اﻟﻜﺒـﲑ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺪ ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻣﻴّـﺰات
اﳊﻀ ـ ــﺎرة اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﻤﺎرﺳ ـ ــﺔ اﳊﻮارﻳ ـ ــﺔ ﺻ ـ ــﻔﺔٌ ﻣﻼزﻣـ ـ ـﺔٌ ﻟﻠـ ـ ـ ﱠﺬات اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ ازدﻫ ـ ــﺮت واﺷ ـ ــﺘﻬﺮت ﺑﺎﺳ ـ ــﻢ
«اﳌﻨﺎﻇﺮة» ،واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ أﺳـﺎﻟﻴﺐ وﳕـﺎذج ﰲ اﶈـﺎورة ﻣﺘﻌـﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ،وﻋﻠـﻢ
اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -ﻋﻠـﻰ اﻟ ّـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺾ ﻣﻘـﺮرات اﳉـﺪل اﻟﻴﻮﻧـﺎﱐ -اﻋﺘﻤـﺪ ﰲ اﻷﺻـﻞ ﻋﻠـﻰ
اﳉﺪل واﳊﺠﺎج اﻟﻘﺮآﱐ وﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ.12
وﻳﻘــﻮم اﳊـﻮار ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘــﲔ اﻷوﻟــﻰ :أن اﻷﺻــﻞ ﰲ اﻟﻜــﻼم اﻹﻧﺴــﺎﱐ ﻫــﻮ اﳊـﻮار ،واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :أن اﻷﺻــﻞ ﰲ
اﳊ ـﻮار ﻫــﻮ اﻻﺧ ـﺘﻼف؛ ﻓــﻼ ﻳﻜــﻮن اﻟﻜــﻼم إﻻ ﺑﻮﺟــﻮد ﻃــﺮﻓﲔ ،وﻻ ﻳﻜــﻮن اﻟﻜــﻼم إﻻ ﺑــﲔ اﺛﻨــﲔ ﻣﺘﻮاﺟــﺪﻳﻦ
أﺣﺪﳘﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ ،واﻵﺧﺮ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ «اﳋﻄـﺎب» ﳌـﺎ ﳛﻤﻠـﻪ اﳌﻔﻬـﻮم
ﻣﻦ ﻣﻌﲎ اﻻزدواج ،ﻓﻼ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﻏﲑ ﳐﺎﻃﺐ.
وﻟ ــﺬﻟﻚ ﻓ ــﺈن اﻷﺻ ــﻞ ﰲ اﳊـ ـﻮار ﻫ ــﻮ اﻻﺧ ــﺘﻼف ،ﻓـ ـﻼ ﳝﻜ ــﻦ اﻟـ ـ ﱡﺪﺧﻮل ﰲ ﺣـ ـﻮا ٍر إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻻﺧ ــﺘﻼف
ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺻ ﱠﺤﺔ دﻋﻮاﻩ ،وﻳﻘﻮم اﻵﺧﺮ ﺑﺪور اﳌﻌﱰض ﻣﻨﺘﻘ ًـﺪا
واﻟﺘﻀﺎد ،ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻮم أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﺑﺪور اﳌﺪﻋﻲ ً
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ﻣﻘﺮر ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻨﺎﻇﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.13
دﻋﻮى اﻻﻋﺘﻘﺎد ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ٌ

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﱠﺪاوﻟﻴّﺔ

ﻟﻘﺪ ﺗﺒﱠﻨﻪ ﻷﳘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺳـﺘﺪﻻل أﺳـﺎﻃﲔ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴـﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة؛ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺮروا أن
اﳊﺠ ــﺎج اﻟﻔﻠﺴ ــﻔﻲ اﻟﺘﱠـ ـﺪاوﱄ ﻫ ــﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺔ اﺳ ــﺘﺪﻻﻟﻴّﺔ ﺧﻄﺎﺑﻴّـ ـﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ـ ِ
ـﺮض رأ ٍي أو اﻻﻋـ ـﱰاض ﻋﻠﻴ ــﻪ،
ـﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻮاﺿ ــﻌﺎت
وﻣﺮاﻣﻬ ــﺎ إﻗﻨ ــﺎع اﻟﻐ ــﲑ ﺑﺼ ـﻮاب اﻟ ـﺮأي اﳌﻌ ــﺮوض ،أو ﺑ ــﺒﻄﻼن اﻟ ـﺮأي اﳌﻌ ـﱰض ﻋﻠﻴ ــﻪ ،اﺳ ـ ً
ـﺎرض
اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﳊﻘﻴﻘــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ،ﳑــﺎ ﳚﻌــﻞ اﳊﺠــﺎج اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ اﻟﺘﱠـﺪاوﱄ ﺑﻨــﺎءً ﻣﺜﻨﻮﻳــﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﻴــﺎ ﻳﺘﻮاﺟــﻪ ﻓﻴــﻪ ﻋـ ٌ
وﻳﺘﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺂﻟﻴّﺎت إﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﳏ ّﺪدة ،ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ اﳌﺜﻨﻮﻳـﺔ ﻣـﻦ
وﻣﻌﱰضّ ،
ـﺪﻳﻘﺎت أو اﻋﺘﻘــﺎدات اﳌﺘﻘــﺎﺑﻠﲔ ،ﻋﻠﻤـﺎ ﺑــﺄن ﺗﻐـﲑ ﺷـ ٍ
ـﺪف ﻣﻘﺼـ ٍ
ـﻲء ـ ٍ
ﺷــﺄ ﺎ أن ﺗﻐــﲑ ﺗﺼـ ٍ
ـﻮد ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺼــﻄﻠﺢ
ً
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺳﻢ «اﻟﻔﻌﻞ» ،وﻣﺎ دام اﻟﺘّﻐﻴﲑ اﻟﺘّﺼﺪﻳﻘﻲ أو اﻻﻋﺘﻘﺎدي ﻣﺘﺒﺎدﻻً ﺑﲔ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﲔ ﰲ اﳊﺠﺎج اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ،
ﻓ ــﺈن ﻫ ــﺬا اﳊﺠ ــﺎج ﻳﺘﺤ ـ ـ ﱠﺪد ﺑﻮﺻ ــﻔﻪ ﻋﻤﻠﻴﱠـ ـﺔ «ﻣﻔﺎﻋﻠ ــﺔ» ،وﻛ ـ ـ ﱡﻞ ﺧﻄ ـ ٍ
ـﺎب اﺳ ــﺘﺪﻻﱄ ﻳﻘ ــﻮم ﻋﻠ ــﻰ «اﳌﻘﺎﺑﻠ ــﺔ»
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮة).(14
و«اﳌﻔﺎﻋﻠﺔ» ّ

ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل :إن ﻣــﻨﻬﺞ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻟﺘﱠﺪاوﻟﻴــﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ ﻋﻠــﻢ اﳌﻨــﺎﻇﺮة اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ
اﻟﻔﻠﺴ ــﻔﺎت ﲤﺴـ ـ ًﻜﺎ ﲟﻘﺘﻀ ــﻴﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴـ ـﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴـ ـﺔ اﻟﺼ ــﺤﻴﺤﺔ ﳌ ــﺎ ﲢ ﱢﻘ ُﻘـ ـﻪ ﻣ ــﻦ ﺷ ـ ٍ
ـﺮوط وﺿـ ـﻮاﺑﻂ وﻣﻌ ــﺎﻳﲑ
ُ
ّ
ّ
ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ آﻟﻴــﺎت ﻣﻌﻠﻮﻟ ـﺔ ﻟﻠﻤﺠــﺎل اﻟﺘﱠ ـﺪاوﱄ ،وﺧﺎﺿــﻌﺔ ﶈ ـﻚ اﻟﻨﻈــﺮ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ؛ ﻓﺎﳌﻨــﺎﻇﺮة اﳊﻮارﻳــﺔ
وﺗﺼﻮر اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﱡﺮ ﺑﺎﳌﺒـﺎدرة اﻟﻔﺮدﻳـﺔ وﺑﺎﻟﻨﱠﺰﻋـﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ وﻳﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺈﺷـﺮاك
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ّ
ـﺠﻊ اﻟﺘﱠﻨﻘــﻴﺢ واﻟﺘﱠﻐﻴــﲑ
ﲨﻴــﻊ أﻓ ـﺮاد اﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﰲ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ُﺣﻠُـﻮل ﻟﻠﻤﺸــﺎﻛﻞ واﻷوﺿــﺎع اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﺗﻘﺒــﻞ وﺗﺸـ ّ
اﻟﺬي ﳛﱢﺮر اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ آﻓﺎت اﻻﻧﻐﻼق واﳉُ ُﻤﻮد واﻟﻌﻨﻒ.
وﺗﻨﻔﺮد اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﲞﺎﺻﻴّﺔ اﳊﻮار واﻻﺧﺘﻼف ،وﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﱠﻈﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻫـﺬا
ﻀ ـﻌﻒ
اﺟﻌــﺎ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﰲ أﻃ ـﻮار اﻟ ﱠ
اﳊ ـﻮار اﻻﺧــﺘﻼﰲ ﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ذروﺗــﻪ ﰲ أﻃ ـﻮار اﻟﻘــﻮة واﻻﻧﺘﺸــﺎر ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺷــﻬﺪ ﺗﺮ ً
واﻻﻧﻜﻤﺎش ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﱠﺄﻣﻞ ﰲ أﻃﻮار اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء
اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ و ﻮض اﻷﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف واﳊﻮار:
أﺣﺪﳘﺎ :ﺛﻘـﺎﰲ ﻛـﺎن ﻳـﺪور داﺧـﻞ اﳊﻀـﺎرة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑـﲔ أﺻـﺤﺎب اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ،وﻛـﺎن ﻳﺘﻤﺤـﻮر ﺣـﻮل
ﻣﻔﻬﻮم «اﻟﺘﺄوﻳﻞ» اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔً ﻟﺘﻌﺪد اﳌﻌـﺎﱐ وﺳـﻌﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ،ﻣـﻊ اﻹﻗـﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق واﻹﲨـﺎع
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮب اﻹﳝــﺎن ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ ،إن ﻫــﺬا اﻻﺧــﺘﻼف داﺧــﻞ اﳌﻌﺘﻘــﺪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻫــﻮ اﻷﺳــﺎس
اﻟـﺬي ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﳌـﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴّـﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴّـﺔ واﻟﻔﻠﺴـﻔﻴّﺔ داﺧـﻞ اﻟﻜﻴـﺎن اﻹﺳـﻼﻣﻲ ،ﻓﻤـﻦ اﳌﻌﻠـﻮم أن ﻧﺸـﺄة
اﳌــﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ واﻟﻜﻼﻣﻴــﺔ ﻛﺎﻧ ـﺖ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﺧــﺘﻼف اﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻣــﻊ ﻧﺸــﻮء اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﺑﺴــﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴّــﺔ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -ﻣﻦ ٍ
ﻛﺘﺎب وﺳـﻨﺔ -ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻌـﲎ واﺣـﺪ ،ﲝﺴـﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ ﻛـﺎﻻﺧﺘﻼف
ﺣﻮل اﳌﻌﲎ.
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وﺗﻈﻬــﺮ ﻟﻨــﺎ ﻛﺘــﺐ «اﳋﻼﻓﻴــﺎت» اﻟــﱵ ازدﻫــﺮت ﰲ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﻋ ـﻦ ﻏـ ًـﲎ ﻣﻨﻘﻄــﻊ اﻟﻨﻈــﲑ ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
اﳌ ــﻨﻬﺞ ،ﻛﻤ ــﺎ ﳝﺘ ــﺎز اﻹﻧﺘ ــﺎج اﻟﻔﻜ ــﺮي اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـ ـﺎد ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻨﻬﺠﻴ ــﺔ اﳊﻮارﻳ ــﺔ ،ﻓﻘ ــﺪ أﻗﻴﻤ ــﺖ ﳎ ــﺎﻟﺲ
ﻟﻠﻤﺤﺎورة ،ﻋُﺮﻓـﺖ ﰲ اﻟـﱰاث اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﺎﺳـﻢ «اﳌﻨـﺎﻇﺮات» ،وﺣﻴﺜﻤـﺎ وﺟـﺪت ﻣـﺪارس وﻣـﺬاﻫﺐ واﲡﺎﻫـﺎت
ﰲ ﳎ ـ ٍﺎل ﻣــﻦ ﳎــﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻨــﺎﻇﺮة ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﱠﻌﺎﻣــﻞ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ،وﻫــﺬا ﺷــﺄن اﻟﻔﻘــﻪ ﰲ «ﺑــﺎب
اﳋﻼف» ،واﻟﻨّﺤﻮ ﰲ «ﺑﺎب اﻟﻘﻴﺎس ،أو اﻷدب ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺋﺾ».
وﻟﻌــﻞ أﻛﺜــﺮ اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﺳــﻼﻣﻴّﺔ اﻟﺘﺼــﺎﻗًﺎ ﺑــﺎﳌﻨﻬﺞ اﳊ ـﻮاري «ﻋﻠــﻢ اﻟﻜ ــﻼم»؛ ﻓﻘــﺪ اﻧــﱪى اﳌﺘﻜﻠﻤــﻮن ﳌﻮاﺟﻬــﺔ
اﻟﺘﻴ ــﺎرات اﻟﻌﻘﺪﻳ ــﺔ ﻏ ــﲑ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،واﻻﲡﺎﻫ ــﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳ ــﺔ اﳌﺰدﻫ ــﺮة ﰲ ﺣﻈ ــﲑة اﻹﺳ ــﻼم ،وﻳﻌ ــﻮد ذﻟ ــﻚ إﱃ
اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻣﻨﻬﺠﻴًّﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﱠﻘﺪم ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻷﺧـﺬ ﺑﻄ ٍ
ـﺮق اﺳـﺘﺪﻻﻟﻴّﺔ اﻣﺘـﺎزت
ﺑﺎﻟ ﱢﺪﻗﺔ واﻟﺘﱠﺠﺮﻳﺪ واﻟﻄﱠﺮاﻓﺔ واﻟﻌﻤﻖ.
ـﺎس ﻟﺴﻴﺎﺳ ــﺔ اﳉﻤ ــﻮد
إن اﳌﻮﻗ ــﻒ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻ ــﺮ اﳌﺘﻌﻨ ــﺖ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﻌﻠ ــﻢ اﻷﺻ ــﻴﻞ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ إﻻ اﻧﻌﻜ ـ ٌ
واﻻﻧﻐـﻼق ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨــﺎ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻــﺮة اﻟﻔﻘــﲑة اﻟــﱵ ﻳﻄﺎﻟــﺐ ﻗﺴـ ٌـﻢ ﻛﺒـﲑ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑـﱰك اﻻﺷــﺘﻐﺎل ﺑﻌﻠــﻢ اﻟﻜــﻼم
ﺑﺴــﺒﺐ إﻣﻜــﺎن ﺗﺴــﺨﲑﻩ ﻟﻠﻤﻔﺴــﺪة ﺑــﺪل اﳌﻨﻔﻌــﺔ ،وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠــﻮم ،ﻓﻤــﺎذا ﻻ ﻳــﺘﻢ
ﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻨﱠﺎﻓﻌﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻨﺒﻪ ﳍﺬا ﻗـﺪﳝًﺎ اﻟﻔﻘﻴـﻪ اﳊﻨﺒﻠـﻲ اﻟﻜﺒـﲑ اﺑـﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ اﻟـﺬي ﻃﺎﻟـﺐ ﺑﻔـﺾ
اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﻪ اﻟ ﱠ
اﻻﺷﺘﺒﺎك ﺑﲔ اﳋﺼﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻵراء اﳌﺴﺘﺤﺴﻨﺔ واﳌﺴﺘﺸﻨﻌﺔ.15
ﻣﻨﻬﺎﺟ ـ ــﺎ دﻗﻴ ًﻘ ـ ــﺎ ﰲ اﻟﺒﺤ ـ ــﺚ
إن اﻹﻧﺘ ـ ــﺎج اﻟﻌﻠﻤ ـ ــﻲ اﻟﻜﻼﻣ ـ ــﻲ اﻟﻜﺒ ـ ــﲑ ﰲ اﻟﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ اﻟ ـ ــﺬي ﺗﻀ ـ ـ ﱠﻤﻦ
ً
واﻻﺳــﺘﺪﻻل ،ﴰ ـﻞ ﺗﻴــﺎر ٍ
ات ﳐﺘﻠﻔــﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ داﺧــﻞ اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺳ ـﻮاء ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻘﺒﻠــﺔ -ﻛــﺎﳋﻮارج
واﻟﺸــﻴﻌﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟــﺔ واﻷﺷــﺎﻋﺮة وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮق -أو ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﳌﻠــﺔ ،ﻛﺄﻫــﻞ اﻟﻜﺘــﺎب ﻣــﻦ اﻟﻴﻬــﻮد واﻟﻨﺼــﺎرى
واﺠﻤﻟﻮس وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻠﻞ.
وﻗــﺪ ﺿــﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻷﺻــﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺼــﻮر اﳌﺘــﺄﺧﺮة ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﻨﺒﱠـﻪ إﻟﻴــﻪ اﺑــﻦ ﺧﻠــﺪون؛
ﺣﻴــﺚ أﺷــﺎر إﱃ ﻫﺠ ـﺮان اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﳌﺒﺤــﺚ اﳌﻨــﺎﻇﺮة إﱃ ﻋﺼــﺮﻩ ،16أﻣــﺎ ﰲ ﻋﺼ ـﺮﻧﺎ ﻓــﺈن ﺣــﺎل ﻋﻠــﻢ اﻟﻜــﻼم
وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻷﺻﻴﻞ ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن
ﻣﻌﺪوﻣﺎ.17
ً

إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ

إن اﻹﺳــﻬﺎم اﻟﻌــﺮﰊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳊــﺪﻳﺚ ﰲ اﻛﺘﺸــﺎف ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺟــﺎء ﻛــﺮﱠدة ﻓﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺳ ـﺆال
اﻟﻨّﻬﻀــﺔ اﻟﻜﺒــﲑ اﻟــﺬي ﺷــﻐﻞ ﻣﻔﻜــﺮي ﻋﺼــﺮ اﻟﻨﱠﻬﻀــﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺤــﻮر ﺣــﻮل إﺷــﻜﺎﻟﻴّﺔ اﻟﺘّﻘــﺪم واﻟﺘّﺨﻠــﻒ ،ﰲ
ﳏﺎوﻟـ ٍـﺔ ﻟﺼـ ّﺪ اﳍﺠﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎرﻳّﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴّـﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔــﺔ اﻟــﱵ اﺟﺘﺎﺣــﺖ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟــﻴﺲ ﲜﻴﻮﺷــﻬﺎ ﻓﺤﺴــﺐ،
وإﳕــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻓﻴــﺎﻟﻖ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ واﻟﺪارﺳـﲔ واﳋـﱪاء ,وﰲ ﻃﻠﻴﻌــﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﺸــﺮﻗﻮن اﻟــﺬﻳﻦ ﻛــﺎﻧﻮا ﻋﺒــﺎرةً ﻋــﻦ
ﻛﺎﺳـ ٍ
ـﺤﺔ ﻴّـﺊ اﳌﻨــﺎخ اﳌﻼﺋــﻢ ﻻﺟﺘﻴــﺎح اﻟﻌﻘــﻮل واﻟﻘﻠــﻮب ،وﻟﻌــﻞ اﻷﻃﺮوﺣــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﰲ اﳋﻄــﺎب اﻻﺳﺘﺸ ـﺮاﻗﻲ
ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﺳﺘﺪﺧﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻻدﻋﺎء ﲞﻠﻮ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ،
واﻗﺘﺼﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻘـﻞ واﻟﱰﲨـﺔ ﻋـﻦ اﻹﻏﺮﻳـﻖ ،18واﻟـﱵ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺎﻷﺻـﺎﻟﺔ واﻟﻄﺮاﻓـﺔ ،وﻗـﺪ
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اﺟﺘﻬﺪ ﻣﻔﻜﺮو ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﰲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ وﳏﺎوﻟﺔ إﺛﺒـﺎت ﺎﻓـﺖ ﺧﻄـﺎ ﻢ ،ﺣﻴـﺚ ﳒـﺪ اﻷﻓﻐـﺎﱐ
ﳜﺼ ــﺺ رﺳـ ــﺎﻟﺔً ﰲ اﻟ ــﺮد ﻋﻠـ ــﻰ اﳌﺴﺘﺸـ ــﺮق اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻲ رﻳﻨـ ــﺎن ،وﻟﻌ ــﻞ ﳏﺎوﻟـ ــﺔ اﻟﺸـ ــﻴﺦ ﳏﻤ ــﺪ ﻋﺒـ ــﺪﻩ ﰲ رﺳـ ــﺎﻟﺔ
«اﻟﺘﻮﺣﻴــﺪ» ﺗﻌ ـ ّﺪ اﻷُوﱃ ﰲ ﳏﺎوﻟــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ أﺻــﺎﻟﺔ اﳌــﻨﻬﺞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻋﻠــﻢ اﻟﻜــﻼم ،إﻻ أن
ﳏﺎوﻟﺘــﻪ ﺟــﺎءت ﺿــﻌﻴﻔﺔ وﻋﻤــﺪت إﱃ اﻟﻨﻘــﻞ دون اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﺻــﺎﻟﺔ اﳌــﻨﻬﺞ ،وﻟﻌــﻞ ﱠأول دراﺳـ ٍـﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ
ﻣﻨﻈﱠﻤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻔﻜﺮ اﳍﻨﺪي اﻟﻜﺒﲑ ﳏﻤﺪ إﻗﺒـﺎل ،ﰒ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺪ اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺼـﺮي
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق وﳎ ٍ
ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻔﻮا ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺎﻷﺳﺘﺎذ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻣـﺪﻛﻮر ،وأﰊ اﻟﻌـﻼ
ﻋﻔﻴﻔﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر ،وﳏﻤﺪ أﺑﻮ رﻳﺎن ،وأﲪﺪ أﻣﲔ ،وأﲪﺪ ﻓﺆاد اﻷﻫﻮاﱐ ،وﻋﺒﺪ اﳍﺎدي أﺑـﻮ رﻳـﺪة،
وﳏﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ ،و ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد ،وﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻠﻤﻲ ،وﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﷲ دراز ،وﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﺪوي،
وﻏﲑﻫﻢ.19
وإذا ﻛـﺎن ﻛـ ٌـﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻷﺳــﺎﺗﺬة ﻗــﺪ ﺑــﺮع ﰲ أﺣــﺪ ﳎــﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ؛ ﻓــﺈن ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﳌــﻨﻬﺞ أﺳــﻬﻢ ﰲ ﺑﻠﻮر ـﺎ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر واﳌﻔﻜﺮ ﳏﻤـﺪ إﻗﺒـﺎل ،ﻓﻘـﺪ ﻋﻤـﻞ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮزاق ﻋﻠـﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻳﺴـﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘ ﺑﻌﻴ ًـﺪا ﻋـﻦ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴـﺔ ،وﻗـﺪ
ﻣﻨﻬﺠ ــﺎ ﺗﺎرﳜﻴ ــﺎ ،ﻛﺸ ــﻒ ﻓﻴ ــﻪ ﻋ ــﻦ أﺻ ــﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤ ــﻲ اﻷﺻ ــﻮل واﻟﻜ ــﻼم ،وذﻟ ــﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ــﺎد ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺒ ــﺪأ
ﺳ ــﻠﻚ ً
اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد اﻟﻌﻘﻠ ــﻲ ﻛ ـﺮﻛ ٍﻦ ﺛﺎﺑ ــﺖ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،واﻋﺘ ــﱪ أن ﳏﺎوﻟ ــﺔ ﻃﻤ ــﺲ اﻹﺳ ــﻬﺎم اﻹﺳ ـﻼﻣﻲ ﰲ
ﻋﻠﻢ وﻻ ﺣ ﱞﻖ.20
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻨ ﱡﻢ ﻋﻦ ٍ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻ ﺎﻣﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳّﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ٌ

ﻟﻌﻞ اﶈﺎوﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﺻﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺟﺎءت ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻔﻜـﺮ اﳍﻨـﺪي
ﺎﻗﻀ ــﺎ دﻋ ــﻮى
ﳏﻤ ــﺪ إﻗﺒ ــﺎل ،اﻟ ــﺬي ﺳ ــﻠﻚ ﻣﺴ ــﻠ ًﻜﺎ أﺻ ــﻴﻼً ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل رﺑ ــﻂ اﻟﻌﻤ ــﻞ ﺑ ــﺎﻟﻨﱠﻈﺮ ﰲ اﻹﺳ ــﻼم ﻧ ً
ﻳﻬﻮل ﻣﻦ
ﳎﺮد ً
ﻳﻬﻮن ﻣﻦ ﺷﺄ ﻢ أو ّ
ﺻﺪى ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴﺔ دون أن ّ
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ّ
ﲨﻴﻌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﻮًة ﺛﻘﺎﻓﻴﱠ ـﺔً ﻋﻈﻴﻤ ـﺔً ﰲ ﺗــﺎرﻳﺦ
إﳒــﺎزﻫﻢ ،ﻓﻬــﻮ ﻳﻘــﻮل« :إن اﻟﻔﻠﺴ ــﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧﻌــﺮف ً
اﻹﺳﻼم ،وﻟﻜﻦ اﻟﺘﱠﺪﻗﻴﻖ ﰲ درس اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ،وﰲ ﲤﺤﻴﺺ ﻣﻘـﺎﻻت اﳌﺘﻜﻠﻤـﲔ ﻋﻠـﻰ اﺧـﺘﻼف ﻣﺪارﺳـﻬﻢ
اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻣﻠﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ ﻳﻜﺸـﻔﺎن ﻋـﻦ ﺣﻘﻴﻘ ٍـﺔ ﺑـﺎرزٍة ﻫـﻲ أن اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﺔ -ﻣـﻊ أ ـﺎ و ﱠﺳـﻌﺖ
آﻓﺎت اﻟﻨﱠﻈﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ -ﻏﺸﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن».21
إن ﳏﺎوﻟﺔ إﻗﺒﺎل ﻓﺮﻳﺪةٌ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻮ -ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻋﺒﺪ اﻟـﺮازق وﻣﺪرﺳـﺘﻪ -ﻻ ﻳﺸـﻌﺮ ﺑﺎﳊﺎﺟـﺔ إﱃ اﻟﺘﱠﺄﻛﻴـﺪ
ﻋﻠــﻰ ﺿــﻌﻒ أﺛــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻹﻏﺮﻳﻘﻴّ ـﺔ ،وإﳕــﺎ ﻳﺆﺳــﺲ ﳌﻌﺮﻓ ـ ٍﺔ ﺗﺴ ـﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺘﱠ ـﺄﺛﺮ واﻟﺘﱠ ـﺄﺛﲑ اﳊﻀــﺎري ،وﻳــﺮى أن
اﻟﻐــﺮب اﺳــﺘﻔﺎد ﺑﺸـ ٍ
ـﻜﻞ ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﻜــﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،وﻻ ﻏﻀﺎﺿــﺔ إذا أﺧــﺬﻧﺎ ﻣــﻦ اﻟﻐــﺮب ﻣــﺮًة أﺧــﺮى؛
ﻓﺎﳊﻀــﺎرات ﻫﺠﻴﻨ ـﺔٌ ،ودﻋــﻮى اﻟﻨﱠﻘــﺎء واﻹﺑــﺪاع ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ ﻋﻨﺼ ـﺮﻳﺔ واﺳــﺘﻜﺒﺎر ،وﻟــﺬﻟﻚ ﳜﻠــﺺ إﱃ اﻟﻘــﻮل:
ﺟﺪﻳﺪا ،آﺧ ًﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺄﺛﻮر ﻣـﻦ ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻹﺳـﻼم
«إﻧﲏ أﺣﺎول ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟ ﱢﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎءً ً
إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﺎ ﺟــﺮى ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴّﺔ ﻣــﻦ ﺗﻄـ ّـﻮر ﰲ ﻧﻮاﺣﻴﻬــﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ،واﻟﻠﱠﺤﻈــﺔ اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔٌ ﻛــﻞ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻬﺬا».22
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وﻗــﺪ ﺗﻮﺻــﻞ إﻗﺒــﺎل إﱃ أن اﳌــﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠـﺮﻳﱯ وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﳌﻨــﺎﻫﺞ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﱃ اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط واﻻﺳــﺘﻘﺮاء -وﻫــﻲ
أي ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ -ﺛﺎوﻳﺔٌ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﱪ ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ.
ﺟﻮﻫﺮ ّ
إن اﻷﺻــﺎﻟﺔ ﰲ اﳌــﻨﻬﺞ اﻹﺳــﻼﻣﻲ -اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺴ ـﻠﱠﻤﺎت اﻟﻨﻈــﺮ واﻟﻌﻤــﻞ ،واﻟﻌﻘــﻞ واﻟــﻮﺣﻲ ،واﻟــﺪﻳﻦ
واﻷﺧــﻼق -ﱂ ﺗﻔــﺎرق اﻟﺘﻔﻜــﲑ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ،رﻏــﻢ اﻟﻀــﻌﻒ اﻟــﺬي أﺻــﺎﺑﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى ﻗــﺮون ،ﻛﻤــﺎ ﺑـ ﱠـﲔ ﳏﻤــﺪ
إﻗﺒ ــﺎل ،وﻟﻌ ــﻞ اﻟﻨﱠ ـﺎﻇﺮ إﱃ ﳏﺎوﻟ ــﺔ اﻷﺳ ــﺘﺎذ ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸ ــﺎر -ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ «ﻣﻨ ــﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤ ــﺚ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﻔﻜ ــﺮي
ـﺎﻃﻌﺎ ﻋﻠـﻰ أﺻـﺎﻟﺔ اﳌـﻨﻬﺞ اﻷﺻـﻮﱄ اﻟﻜﻼﻣـﻲ ،ودﻗﺘـﻪ وﴰﻮﻟـﻪ ،وإﺿـﺎﻓﺘﻪ إﱃ اﳌﻨﻄـﻖ
اﻹﺳﻼم» -ﺗﻠﻘﻲ ﺿﻮءًا ﺳ ً
اﻷرﺳــﻄﻲ واﻟ ـﱰاث اﻟﻴﻮﻧــﺎﱐ ،وﻧﻘــﺪﻩ ﻧﻘـ ًـﺪا ﺑﻨﺎﺋﻴًّـﺎ ﻣــﻊ ﻋــﺪ ٍد ﻣــﻦ اﻟﻨﻘ ـﺎد واﻷﺻ ـﻮﻟﻴﲔ واﳌﺘﻜﻠﻤــﲔ ،وآﺧــﺮﻫﻢ اﺑــﻦ
ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳊﺮاﱐ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﺟﺬرﻳّﺔ وﲡﺪﻳﺪﻳـّﺔ .وﻗـﺪ ﻛﺸـﻒ اﻟﻨﱠﺸـﺎر ﻋـﻦ أﺻـﺎﻟﺔ اﳌـﻨﻬﺞ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣـﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗﻨ ــﺎول ﻣﺒﺎﺣ ــﺚ اﳌﻨﻄ ــﻖ ﰲ ﳎ ــﺎل اﻟﺘﱠﺼ ــﻮرات -ﻛﻤﺒﺤ ــﺚ اﻷﻟﻔ ــﺎظ واﳌﻌ ــﺎﱐ واﳌﻘ ــﻮﻻت -أو ﻣﺒﺤ ــﺚ
اﻟﺘﺼ ــﺪﻳﻘﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﺸـ ـﺘﻤﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺒﺤ ــﺚ اﻟﻘﻀ ــﺎﻳﺎ واﻻﺳ ــﺘﺪﻻل ﻛﺎﻟﻘﻴ ــﺎس واﻻﺳ ــﺘﻘﺮاء واﻟﺘﻤﺜﻴـ ـﻞ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﰲ اﻟﺒﺤﺚ.23

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:

ﻻ ﺟﺪال ﺑﺄن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻨﻬﺞ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳ ٍﺮ ﻛﺒ ٍﲑ ﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺎﺻـﺮ ،ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أﻧـﻪ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﳌﻮﺻـﻞ
إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺻﻮرﻫﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﻃﻤﺲ اﻹﺳﻬﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻗِﺒـﻞ اﻟﻐـﺮب
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻔﻬــﻮم «إﻣﱪﻳﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ» اﻟــﺬي ﻳﺮﺗﻜــﺰ إﱃ ﻣﻔﻬــﻮم اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ،واﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﺮﺟﺴــﻴﺔ
ﻏﺮﺑﻴــﺔ ﲢﺘﻜــﺮ اﻟﻌﻠــﻢ واﳌــﻨﻬﺞ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻨﺎد إﱃ رؤﻳـ ٍـﺔ ﻟﻠﻌــﺎﱂ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳍﻴﻤﻨــﺔ واﻟﺴــﻴﻄﺮة وﺗﺘﺄﺳــﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴــﺔ
واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ.
وﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻴﻮم ﻋﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ وﺿـﻊ اﻷﺳـﺲ اﻟﺮاﺳـﺨﺔ ﳌﻔﻬـﻮم اﳌـﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ،ﻓﻘـﺪ
ﺑﺎت راﺳﺨﺎ أن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎءت ﲟﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ،وﻓﻖ ٍ
رؤﻳﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
ً
ﴰﻮﻟﻴﺔ ،ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻘـﻞ واﻟـﻮﺣﻲ واﻟـﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧـﺮة ،وﻫـﻲ اﳌﺒـﺎدئ اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳊﻀـﺎرة
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗًــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ واﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ اﻟﺸ ـﺮﻳﻔﺔ ،واﻟــﱵ ﺟــﺎءت ﲟﻨــﺎﻫﺞ ﺣﻮارﻳــﺔ ﺟﺪﻟﻴــﺔ أﺻــﻴﻠﺔ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﱐ واﻹﻧﺴﺎﱐ ،وﻣﺒﺪأ اﳊﻮار ﺑﲔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ.
إن اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻــﺮ اﻟﻴــﻮم ﻳﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ آﻓــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ واﻟﻨﻘــﻞ واﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻧﺘﻴﺠ ـﺔً ﻟﻠﺘﺨﻠــﻒ اﳊﻀــﺎري
اﻟــﺬي ﺟــﺎء ﻋﻘــﺐ ﺳــﻘﻮﻃﻪ ﲢــﺖ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،واﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﺜﻘــﺎﰲ ﻏــﲑ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ،وﻗــﺪ ﰎ
ذﻟﻚ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،واﻟﺸﻚ ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪد واﻻﻧﻄﻼق ،إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣـﻦ
ﻇﻬﻮر ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أﻋﺎدوا اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﳌﻔﻬـﻮم اﳌـﻨﻬﺞ ،وأﳘﻴﺘـﻪ ﰲ اﻟﺮؤﻳـﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳـﺔ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻜﺸـﻒ
ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺗﺼﻮرات اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺎدي اﻟﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﺧـﻼل إرﺳـﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ
اﻟﻘ ـﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴ ــﺔ ،ﺗﻘ ــﻮم ﻋﻠ ــﻰ اﳉﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﻻﺷ ــﺘﻐﺎل ﺑﺎﻹﻧﺴ ــﺎن واﻹﻟ ــﻪ ،وﺗﺼ ــﻞ ﺑ ــﲔ اﻟﻌﻘ ــﻞ واﻟ ــﻮﺣﻲ ،واﻟﻐﻴ ــﺐ
ﻣﻌﺎ.
واﻟﺸﻬﺎدة ،وﺗﻌﻤﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ً
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 - 3ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺮوي« ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻘﻞ» اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1996 ،م ،ص.10
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ً
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أرﻛﻮن.
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أﻣﲔ ﺣﻠﻤﻲ أﻣﲔ« ،اﳊﻮار اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ» ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ1998 ،م.
 -13ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ« ،اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ» ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2002 ،م ،ص.28
 -14ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ« ،ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺤﻮار وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم» ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2002 ،م ،ص.66

 -15اﻧﻈﺮ :اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ« ،اﻟﻔﺮﻗﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ» ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 1983م ،ص.171
 -16اﺑﻦ ﺧﻠﺪون« ،اﳌﻘﺪﻣﺔ» ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺑﺎب اﳉﺪل ،ص.458-457

 -17ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم وﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳﻴًّﺎ ﻣﻦ اﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻄﱠﺎﺑﻊ اﳌﺪرﺳﻲ ،وﻟﻌﻞ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻃﺮف ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ« :ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ

ﻛﻞ ﻣﻦ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﺿﺮات اﻟﱵ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،وأﻣﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ .وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﳏﺎوﻻت ﱂ ﺗﺮﺗﻖ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻗﺎم ﺎ ٌ
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ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﱐ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ «اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻫﺮﻳﻴﻦ» ،واﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﰲ :رﺳﺎﻟﺔ «اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ» وﺷﺒﻠﻲ اﻟﻨﻌﻤﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ «ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم
ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم ،وﺗﻌﺘﱪ ﳏﺎوﻟﺔ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ راﺋﺪ ًة وﻓﺮﻳﺪ ًة وﲡﺪﻳﺪﻳﺔً ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﺠﺪﻳﺪ» ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ً
«ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺤﻮار وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم».
ٍ
ٍ
ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻻﺳﺘﺸﺮاق وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ وأﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮن ،ﻓﺈن اﻟﻨﱠﻘﺪ اﳉﺬري اﳉﻮﻫﺮي
ﻛﺘﺎﺑﺎت
 -18ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور

ﺟﺎء ﻋﺎم 1978م ،ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﱪوﻓﺴﻮر إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ،اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﳋﻄﺎب اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ ،وﻛﺸﻒ آﻟﻴﺎﺗﻪ وﻣﻘﺎﺻﺪﻩ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ
إﱃ اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟ ﱠﺴﻴﻄﺮة واﻹﺧﻀﺎع.
اﻧﻈﺮ :إدوارد ﺳﻌﻴﺪ« ،اﻻﺳﺘﺸﺮاق :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻹﻧﺸﺎء ،اﻟﺴﻠﻄﺔ» ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1984 ،م.

 -19ﺣﺎﻣﺪ ﻃﺎﻫﺮ« ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ :ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ واﻟﺘﱠﻄﺒﻴﻖ» ،دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ2007 ،م ،ص .113

 -20ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق« ،ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ» ،ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1944 ،م.

 -21ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل« ،ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم» ،ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺎس ﳏﻤﻮد ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة 1968م ،ص.9
 -22اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.2

 -23اﻧﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸﺎر« ،ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﻣﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼم واﻛﺘﺸﺎف اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ» ،دار اﳌﻌﺎرف،

اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ1978 ،م.
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ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟدﻳﺎﻧﺎت
ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻳﺔ



ج.ﻫـ .إﻟﻳوت



ﻋﻧدﻣﺎ ﻳدﺧﻝ اﻟﻣرُء إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻘرطﺑﺔ ،واﻟذي ﺗﺣوﻝ إﻟﻰ ﻛﺎﺗدراﺋﻳﺔ ﺑﻌد ﺳﻘوط
ٍ
أن اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺳﻛﻳﻧﺔ ﻳﺳودان اﻟﻣﻛﺎن
اﻷﻧدﻟس ﻋﺎم 1492م؛ ﻳﺧﱠﻳﻝ إﻟﻳﻪ ﻷوﻝ وﻫﻠﺔ ّ
ﻟﻛن ﻧظرةً أ ََدق إﻟﻰ
وﻳﺑﻌﺛﺎن رﺳﺎﻟﺔً ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻼم اﻷﺑدي اﻟذي ﻳﻧﺗظر اﻟﻣﺻﻠّﻳن واﻟﻣﺗﻌﺑدﻳنّ .

ﺑﺄن ﻫذا اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟظﺎﻫر
ﱢ
اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ واﻟﺷﻌﺎﺋرﻳﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﺣﻳطُ ﺑﻬﺎ ﺗُﺷﻌر ّ
ﻳﺑﻌث ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻫذا اﻟﺻرح.
أن اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻌدد ﻫﻣﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ُ
ﺧﺎدعٌ ،و ّ
أن ﻋﺑد
ﻓﺎﻷﻋﻣدةُ اﻟرﺧﺎﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ﱡ
ﻳﻐص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟد ﻟﻳﺳت ﻣﺗﺣدةً أو ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ .ذﻟك ّ
اﻟرﺣﻣن اﻷوﻝ )أو اﻟداﺧﻝ( أﻣﻳر ﻣدﻳﻧﺔ ﻗرطﺑﺔ ﻋﻧدﻣﺎ أراد أن ﻳﺑﻧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻛﺑﻳر ﻋﺎم

780م اﺳﺗﺧدم أﻋﻣدةً وﺗﻳﺟﺎﻧﺎً ﻟﺗﻠك اﻷﻋﻣدة ﻣﺳﺗﻠّﺔ ﻣن اﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻘوطﻳﺔ واﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ٍ
ﻓﺈن اﻟﺟﺎﻣﻊ
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرةً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﺷﻣﺎﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ٕواﻟﻰ ﻧﺎرﺑون .وﻟذا ّ
اﻟﻘرطﺑﻲ اﻟذي ﻳذ ّﻛر ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻊ اﻷُﻣوي اﻟﻛﺑﻳر ﺑدﻣﺷق ،واﻟذي ﺑﻧﺎﻩ أﺟداد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،ﻳذ ّﻛر

أﻳﺿﺎً ﺑﺎﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ واﻷﺑﻧﻳﺔ اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎﻧﻳﺎ اﻟﻘوطﻳﺔ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .وﻗد ُﺑﻧﻲ اﻟﻣﺳﺟد
اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ﻛﻧﻳﺳﺔ ﻗوطﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﻘدﻳس ﻓﻳﺳﺎﻧت ،ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻳﺷﺎرﻛون
ﱠ
إن اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ذاﺗَﻬﺎ ُﺑﻧﻳت
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﻓﻲ ﺟزٍء ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺻﻼة ﻗﺑﻝ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد ﻣﺣﻠﻬﺎ .ﺛم ّ
ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض ٍ
ﻓﺈن ﻗرطﺑﺔ اﻟﻌﺻور
ﻣﻌﺑد ٍ
وﺛﻧﻲ روﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﻳﻼدي .وﻫﻛذا ّ
اﻟوﺳطﻰ ﺑﻣﺳﺟدﻫﺎ اﻟﻛﺑﻳر ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺎﻧﺎً ﺗﻼﻗت ﻓﻳﻪ

ﻓﺈن ﻣﺳﺟد
ﻟﻛن أﻳﺎً ﺗﻛن ﻋﻧﺎﺻر ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم؛ ّ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻷدﻳﺎن وﺗﻣﺎزﺟت وﺗﻘﺎطﻌتّ .
اﻣﺗد ﻓﻲ ﻋﻬد ﺧﻠﻔﺎء ﻋﺑد
ﻗرطﺑﺔ ﻛﺎن ﺗﺄﻛﻳداً ﻟﻧﺟﺎج اﻹﺳﻼم واﻧﺗﺻﺎرﻩ .وﻫو ﻧﺟﺎح ﺗوﺛّق و ّ
اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻬﺎ .وﻗد ﻛﺎن اﻟزوار
اﻟرﺣﻣن ﺣﺗﻰ ﺷﻣﻝ ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻷﻳﺑﻳرﻳﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺟزء
ّ

 نصﱡ  J. H. Elliottقراءةٌ في كتابين عن حياة المسلمين والمسيحيين واليھود بأسبانيا حتى سقوط التجربة األندلسية .والنصﱡ منشو ٌر في
New York Review of Books- August 13-Sep. 23, 2009. Vol. LVI, Number 13. P.38-42.
ٌ
دراسات في التاريخ والحضارة .
 كاتب أميركي ،له

1

اﻷوروﺑﻳون ﻳﻌﺟﺑون ﻷﻣﺟﺎد اﻟﺧﻼﻓﺔ اﻷُﻣوﻳﺔ ﺑﺎﻷﻧدﻟس واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﻌﺎﺷر

ٍ
ﺣرب أﻫﻠﻳﺔ،
ظﻣﺔ ﻛﺎﻧت ذات ﺟواﻧب ﺳﻠﺑﻳﺔ وﺧﻼﻓﻳﺔ أدت إﻟﻰ
اﻟﻌ َ
اﻟﻣﻳﻼديّ .
ﻟﻛن ﺗﻠك َ
ﻓﺎﻧﻘﺳﻣت اﻟﺧﻼﻓﺔ ﺛم ﺳﻘطت ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 1031م ﻟﺗَﺧﻠُﻔَﻬﺎ ُد َوﻝ ﻣﻠوك اﻟطواﺋف .وظﻠت

ﻗرطﺑﺔ ﻣرﻛ اًز ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً ﻣﻬﻣﺎً ،ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن ﺣﻠّت ﻣﺣﻠّﻬﺎ طﻠﻳطﻠﺔ )ﺗوﻟﻳدو( ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود

ﺈن
اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎﻟك اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ .ورﻏم ﺿﺧﺎﻣﺔ أﻣﺟﺎد طﻠﻳطﻠﺔ أﻳﺿﺎً؛ ﻓ ّ
اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻳﻬﺎ وﻣن ﺣوﻟﻬﺎ أﻋطت اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﻳﻧﺗظروﻧﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم
1085م دﺧﻝ أﻟﻔوﻧﺳوا اﻟﺳﺎدس ﺗوﻟﻳدو ﻓﺎﺗﺣﺎً؛ ﻟﺗﺑدأ ﻗﺻﺔ أُﺧرى ﻣن ﻗﺻص اﻟﻌﻳش ﻓﻲ

ﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺻور اﻟﻌﺟﻳﺑﺔ ،واﻟﺗﻲ اﻣﺗدت إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﻟﻣﻳﻼدي.

ﺗﻌﺎﻳش ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺻﱡﻬﺎ ﻛﺗﺎب دودز وﻣﻳﻧوﻛﺎﻝ وﺑﺎﻟﺑﺎﻝ ﺑﻌﻧوان:
وﻫذﻩ اﻟﻘرون اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن اﻟ ُ
«ﻓﻧون اﻟﺣﻣﻳﻣﻳﺔ ،اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون واﻟﻳﻬود واﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﺎﺳﺗﻳﻠﻳﺔ» .وﻫدف

ٍ
ﺎﻣ ٍﺢ وﺳﻼم
ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻋرض ﻛﻳﻔﻳﺔ إﺳﻬﺎم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻋﻳش وﺗ َﺳ ُ
ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .وﻫو ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌرض أﻳﺿﺎً ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣوث اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ

ٍ
ﻟﻧﺻوص ﻣﻌﺎﺻرة ﺣوﻝ
ﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ .ﺛم إﻧﻪ ﻳﺗﺿﻣن ﺻو اًر ﻛﺛﻳرةً ﻣﻌﱢﺑرة ،وﺗرﺟﻣﺎت
اﻟﺗﻌﺎﻳش ووﻗﺎﺋﻌﻪ.

اﻟﻣؤرخ ،ﻓﺎﻟﻣﺳﻠﻣون
ﺻﻌب ﺟداً ﻋﻠﻰ
إن اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﺳﻳط ﻟﺷﺑﻪ اﻟﺟزﻳرة اﻷﻳﺑﻳرﻳﺔ
ﱢ
ٌ
ّ
ﺗﺗﻛو ُن
واﻟﻣﺳﻳﺣﻳون ﻛﺎﻧوا ﻣﻧﻘﺳﻣﻳن إﻟﻰ ﻣﻣﺎﻟك ﻛﺛﻳرة ﺗﺗﺣﺎﻟف وﺗﺗﺧﺎﺻم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ .ﺛم إﻧﻬﺎ ﱠ
وﺗﺳﻘط وﺗﻌود ﻣرةً وﻣرﺗﻳن وﺛﻼﺛﺎً .وﻟذﻟك ﻓﻘد اﺧﺗﺎر اﻟﻣؤﻟﱢﻔون اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﺗطورات
اﻟﺣدﻳث ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوارﻳﺦ اﻟﺿرورﻳﺔ؛ ﻓﻲ ﺣﻳن أطﺎﻟوا
َ
آﺛﺎر
واﻟﺣﺿﺎري اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬم .وﻣن ﺣﺳن اﻟﺣظّ أن ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻳﺔ ٌ

ٍ
ﻳﺦ ﻛﻬذا.
أﺷﻌﺎر
وﻣﺑﺎن راﺋﻌﺔ ،ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎر ٍ
ٌ
وﻧﺻوص و ٌ
وﻓﻲ اﻟﺗﺎرﻳﺦ اﻟوﺳﻳط ﻷﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺣرﻛﺗﺎن :إﺣداﻫﻣﺎ ﺑرﺑرﻳﺔ ،ﺟﺎءت ﻣن ﺷﻣﺎﻟﻲ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ﻣﻊ

ﻋﻧﺎﺻر ﻋرﺑﻳﺔ ،واﻷُﺧرى ﺟﺎءت ﻣن ﺷﻣﺎﻝ أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔً اﺳﺗﻌﺎدة اﻷرض ﻣن

وﻋرﻓت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎدة أو إﻋﺎدة اﻟﻔﺗﺢ،
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن .وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻗروﻧﺎًُ ،
أن ﺗﻠك اﻟﺣروب
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻋﺗُﺑرت ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد أﻳﺿﺎً ﺣرﺑﺎً ﻣﻘ ﱠدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم .واﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ّ
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ﻔﺎت ﺑﻳن أطراف إﺳﻼﻣﻳﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻳش ،وﺗﺳودﻫﺎ ﺗﺣﺎﻟُ ٌ
ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻓﺗرات طوﻳﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠم و ُ
ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ
وﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺿد أطراف أُﺧرى إﺳﻼﻣﻳﺔ وﻣﺳﻳﺣﻳﺔ أﻳﺿﺎً .وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ّ

اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ اﻟطوﻳﻠﺔ ﻣﺎ اﻧﺗﻬت إﻻّ ﻋﺎم 1492م ﺣﻳن ﺳﻘطت ﻏرﻧﺎطﺔ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻓردﻧﺎﻧد

ٕواﻳزاﺑﻳﻼ اﻟﻠذﻳن و ﱠﺣدا اﻟﻣﻣﺎﻟك اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ ﺑزواﺟﻬﻣﺎ .وﻫﻛذا ﻓﺈ ﱠن اﻟﺳﻳطرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﺳﺗﻣرت
ﺑﻳن  712و 1492م ﺣﻳث ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣون واﻟﻣﺳﻳﺣﻳون ﻳﻌﻳﺷون ﺟﻧﺑﺎً َ◌ إﻟﻰ ﺟﻧب ،وﻏﺎﻟﺑﺎً
ٍ
وﺣ ْﺳن ﺟوار ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻣؤرخ رﻳﺗﺷﺎرد ﻓﻠﺗﺷر .أﻣﺎ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون اﻟذﻳن وﻗﻌوا
ﻓﻲ ﺣﻣﻳﻣﻳﺔ ُ
وﺳ ﱡﻣوا «اﻟﻣو ازراب» ،وﺻﺎروا ﻣﻊ اﻟﻳﻬود أﻗﻠﻳﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ
ﺗﺣت ﺳﻳطرة اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ،ﻓﻘد ﺗﻌرﺑوا ُ

ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣن أﻫﻝ اﻟﻛﺗﺎب .وﺣدث ﺷﻲء ُﻣﺷﺎﺑﻪٌ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن ﺑﻌد اﺳﺗﻌﺎدة طﻠﻳطﻠﺔ
وﺳﻣﻲ
)= ﺗوﻟﻳدو( إذ وﻋد أﻟﻔوﻧﺳو اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻳﻬود ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﻳﺔ وﺑﺣرﻳﺔ اﻟﻌﺑﺎدة؛ ُ

اﻟﻣﺳﻠﻣون ﺗﺣت اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺑﺎﻟﻣد ﱠﺟرﻳن أو اﻟﻣد ﱠﺟﻧﻳن .وﻫﻛذا ﻓﺗﺣت اﻟﺣﻛﻣﻳن

ﻟﻛن ذﻟك ﻛﻠّﻪ
اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔّ .
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌددﻳﺔ و ُ
اﻟﺗﻌﺎﻳش و ُ
ﱠ
اﻟﻣوﺣدون إﻟﻰ اﻷﻧدﻟس ﻓﻼﺣﻘوا
اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ .ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎء
ّ
ظﻝ ُﻋرﺿﺔً ﻟﻠﺗﻐﻳر ُ
أن ِﺣﻘَب
اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ،وﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻋﺎم 1391م ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن ﺑﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻳﻬود .ﺑﻳد ّ
اﻟﺗﻌﺎﻳش ﻛﺎﻧت أﻛﺑر وأﻛﺛر اﻣﺗداداً .وﻟذﻟك ﺑدأ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻔرد أو ﻛﻠﻣﺔ اﻟـ Convivencia
ُ
)= اﻟﻌﻳش ﻣﻌﺎً( .وﻓﻲ زﻣﺎن اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﻌددﻳﺔ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﻛﻠﻣﺔ أﺑﻌﺎداً ﺟدﻳدة .وﻋﻠﻰ ذﻟك

اﻟﺗﻣﺎزج واﻟﺗﻔﺎﻋﻝ
رّﻛزت رو از ﻣﻳﻧوﻛﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ﻋن «ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ»؛ واﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن
ُ
ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن واﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن واﻟﻳﻬود وﻓﻲ ٍ
أن ذﻟك ﻻ ﻳﻌﻧﻲ
ﻣدن ﻣﺛﻝ ﻗرطﺑﺔ وطﻠﻳطﻠﺔ .ﻋﻠﻰ ّ
ﻏﻳﺎب اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺗﻔوق واﻣﺗﻼك اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟدى ٍ
ﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن واﻟﻣﺳﻠﻣﻳن.

اﻟﻧ َﺧب.
ﺗ ﱠم اﻟﺗﻌﺎﻳش ﺑﻳن ﻫذﻩ اﻷدﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﻳﻳن :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺷﻌﺑﻲ
اﻟﻌﺎم ،وﻣﺳﺗوى ُ
ّ
ٍ
ﻟﺣﻘب طوﻳﻠﺔ .وﻗد
ب ذﻟك ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﻳن اﻟذﻳن ﻛﺎﻧوا ﻣﺗﻔوﻗﻳن
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ُﻳ ْﺣ َﺳ ُ
ﺗﻣﻳزوا ﺑﺎﻟﻣﻳﻝ ﻟﻠﺗﺣﺿر وﻋﺷق اﻟﻌﻠوم ،واﻟﻐرام ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ .وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻓﺈن ﻋدﻳدﻳن ﻣﻧﻬم
اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن آﻧذاك ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون أﻛﺛر ﻣن ﺑراﺑرة ﺻﻐﺎر .وﻣﻊ ذﻟك ّ
أظﻬروا ﻗُدرةً ﻋﺎﻟﻳﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﱡم واﻻﺳﺗﻳﻌﺎب .ﻓﺄﻟﻔوﻧﺳوا اﻟﺳﺎدس وﺣﻠﻔﺎؤﻩ ﻣﺎ اﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ
وﺣﺳب؛ ﺑﻝ ورﺛوا ﻋﻧﻬم أﻳﺿﺎً رﻋﺎﻳﺗﻬم ﻟﻠﻌﻠوم واﻵداب واﻟﻔﻧون .وﻫﻛذا
ﻗﺻور اﻷُﻣوﻳﻳن
ْ
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ﺗﺣوﻟت ﺗوﻟﻳدو ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻣن اﻟﻌرﺑﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺑرﻳﺔ

ٍ
وﻟﻧﺻوص ذات أﺻوﻝ ﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ أو ﺳرﻳﺎﻧﻳﺔ أو ﻋرﺑﻳﺔ؛ ﻓﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻔﻠك
واﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ

واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ .وﻋﻧدﻣﺎ ﺑﻧﻰ أﻟﻔوﻧﺳو اﻟﻌﺎﺷر ﻟواﻟدﻩ ﻓردﻳﻧﺎﻧد اﻟﺛﺎﻟث )اﻟذي اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﻳﻠﻳﺔ(
ﺿرﻳﺣﺎً ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﻋﺎم 1252م ،ﻛﺗب ﻋﻠﻳﻪ أﻟﻘﺎب اﻟﻣﻠك ﺑﺎﻟﻼﺗﻳﻧﻲ واﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻌﺑري

ظم اﻟرﺟﻝ
واﻟﻛﺎﺳﺗﻳﻠﻲ .وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ ظﻬرت «ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺳﻳد» اﻟﻘﻧﺑﻳطور ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌ ّ

ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈ ّن أﻛﺛر ﺣروﺑﻪ ﻛﺎﻧت ﺿد رﻓﺎﻗﻪ اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﻳن.
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺑطﻼً ﻣﺳﻳﺣﻳﺎً؛ ْ
أن اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻳس ﺿرورﻳﺎً أن ﻳﻛون داﺋﻣﺎً ﺳﻠﻣﻳﺎً .ﻓﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
ﻋﻠﻰ ّ
ازدادت اﻟﺟﺑﻬﺎت ﺗﺻﻠﺑﺎً ﺑﺳﺑب اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ ﻋﺎم 1095م .وﻓﻲ

أن
اﻷﻧدﻟس اﻧﺗﺻر اﻟﻣﺳﻳﺣﻳون ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﻻس ﻧﺎﻓﺎس دي ﺗوﻟو از ﻋﺎم 1212م .ﺑﻳد ّ
ﻛﺎﺳﺗﻳﻠﻳﺎ ظﻠت ﻣﻛﺎﻧﺎً ﻟﻠﻌﻳش اﻟﻣﺷﺗرك .وظ ّﻝ ِ
اﻟﺣ َرﻓﻳون اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻳﺑﻧون اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﺗﻲ
ﺗُظﻬر ﺗﺄﺛﻳرﻫم اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﻌﻣﺎري .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺑﻝ ﻓردﻳﻧﺎﻧد
ٍ
ﺻﻧﺎﻋﺔ إﺳﻼﻣﻳﺔ.
ٕواﻳزاﺑﻳﻼ اﺳﺗﺳﻼم ﻏرﻧﺎطﺔ؛ ﻛﺎﻧﺎ ﻳرﺗدﻳﺎن ﻣﻼﺑس ﻣن

ﺳوءا ،وﺟرى ﻧﻔﻲ اﻟﻳﻬود،
ﺑﻳد ّ
أن اﻟﻣﻠﺣوظ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ازدادت اﻷﻣور ً
ﺻر ،وﺟﺎءت ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﻳش ،وﺳﻳطرت
ٕوارﻏﺎم اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن )= اﻟﻣورﻳﺳﻛوس( ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧ ﱡ
اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋر ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﻳﺎة .وﻻ ﻳﻣﻛن ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟﺔ ﻟﻔردﻳﻧﺎﻧد

ٕواﻳزاﺑﻼ؛ إذ ﻋﻧدﻣﺎ دﺧﻼ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺿطﻬﺎد؛ ﻛﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻳون واﻟﻳﻬود ﻗد ﻧﻔوا ﻳﻬودﻫم

ﺑدءا ﺑزﻣن ﻓردﻳﻧﺎﻧد واﻣرأﺗﻪ -ﺗظﻝ ﻏرﻳﺑﺔً
ﻣﻧذ زﻣن .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈ ّن ﻣوﺟﺎت اﻟﺗﻌﺻب ﺗﻠك ً -
ٍ
اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن ﻣن اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳك ﻛﺎﻧوا ﻳرون أﻧﻪ ﻻ داﻋﻲ ﻟذاك
ﺑﻌض اﻟﺷﻲء؛ وﺑﺧﺎﺻﺔ ّ
أن ُ
أن اﻟﻣؤرخ ﺳﺗﻳوارت ﺷوارﺗز ﻳذﻫب -ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻓﻲ
اﻻﺿطﻬﺎد اﻟﻔظﻳﻊ .ﻋﻠﻰ ّ
اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻛﺎن ﻣوﺟوداً ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ اﻟوﺳﻳطﺔ،
أن ﻗد اًر ﻣن
ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻔﺗﻳش ٕواﺟراءاﺗﻬﺎ -إﻟﻰ ّ
ُ
وﻓﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ .وﻗد ﺗوﻓّر ذﻟك ﺑﻣﻘﺎدﻳر ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﻗ ّﻝ ﻣﻧﻪ
اﻟﻧ َﺧب ﻋﻠﻰ
اﻟﻧ َﺧب .وﻗد أورد ﺷوارﺗز أدﻟﺔً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ردود اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﺔ و ُ
ﻟدى ُ

طرد اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻋﺎم 1609م.
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أن ﺗﻌﺎﻳش اﻷدﻳﺎن واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ُﻳوﻟﱢ ُد ﻏﻧﻰ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً وﺣﻳﺎﺗﻳﺎً ﻛﺑﻳ اًر.
إن ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﺑﺎﻧﻳﺎ اﻟوﺳﻳط ُﻳﺛﺑت ّ
ّ
ً
ﻟﻛﻧﻪ ﻗد ﻳﻌﻧﻲ أﻳﺿﺎً وﺟود ﺗوﺗﱡر ﻛﺑﻳر ﻣﺳﺗﻣر .وﻓﻲ أﺻﻌب اﻟظروف واﻟﺳﻳﺎﻗﺎت ﱡ
ﻳظﻝ
اﻟﺑﺷر اﻟﻣﺣﺗرﻣون واﻟﺟدﻳون ﻗﺎدرﻳن ﻋﻠﻰ أن ﻳﺣﻳوا ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ واﻟﺗﻌﺎﻳش واﻟﻣودة

اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓرادةُ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻳﺔ وﻧﻣوذﺟﻳﺗﻬﺎ.
و ُ

5

الحرفة 1إلى اإلبداع الفني:
من ِ
تطور الفنون في أوروبا بعد القرن الخامس عشر


مايكل يانسن

ﺗﻌد اﻟﻣوﻧﺎﻟﻳ از اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻳوﻧﺎردو دﻓﻧﺗﺷﻲ ) (1519-1452إﺣدى أﺷﻬر اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ّ
وﻟوﺣﺎت ﺑﺎﺑﻠو ﺑﻳﻛﺎﺳو ) (1973-1881ﺗﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﻣزادات ﺑﻣﻼﻳﻳن اﻟدوﻻرات .إن أروﻗﺔ اﻟﻔن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻟﻠوﺣﺎت واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ .واﻟﻣﺗﺣف اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎن وﻟﻳد اﻟﻘرن  19ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺣﻳن ﺗم ﻋرض
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠوك واﻟﻧﺑﻼء أﻣﺎم أﻋﻳن اﻟﻌﻣوم .وﻓﻲ زﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻘوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ اﺟﺗﺎﺣت
أوروﺑﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﻣﺗﺎﺣف ﻣﺷﻬورة ﻣﺛﻝ ﻣﺗﺣف اﻟﻠوﻓر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،واﻟﻣﺗﺣف اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺑرﻳطﺎﻧﻲ،
وﺟزﻳرة اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺟرﻣﺎﻧﻲ " "Museumsinselﺑﻣﺗﺣﻔﻬﺎ أﻟﺗس  Altesاﻟﺷﻬﻳر اﻟذي ﺷﻳدﻩ اﻟﻣﻬﻧدس
اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻝ ﻓرﻳدرﻳك ﺷﻧﻛﻝ  .(1841-1781) Karl Friedrich Schinkelإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻠوﺣﺎت
واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﻛﺎن ﻳﺗم ﺟﻣﻊ وﻋرض اﻷﺛرﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط
وﺑﻼد اﻟراﻓدﻳن .وﻛﺛﻳ اًر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت رﻏﺑﺔ اﻟﻐرﺑﻳﻳن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺣف ﺗﺻطدم ﺑﺳﻠطﺔ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻛم ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣﺛﻝ ﺑﻼد اﻟراﻓدﻳن ،وﻣﺻر ،وﺗرﻛﻳﺎ ،واﻟﻳوﻧﺎن،
واﻟﺑﻠﻘﺎن ،وﺷﻣﺎﻝ اﻓرﻳﻘﻳﺎ .ﻓﻲ ﻣﺻر ﺳﻣﺢ اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺣﻣﻠﺔ ﻧﺎﺑوﻟﻳون ﺑﺑﻠوغ اﻷﻫراﻣﺎت وذﻟك ﺳﻧﺔ
1799م.
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺗﺎﺣف اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻟﻠﻘرن  19اﻷﻣﺎﻛن اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﺣف اﻟﻔﻧﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت
اﻟﻠوﺣﺎت واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﺑﻼطﺎت اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﻣﻧذ أن ﺗم اﻟﺗداﺧﻝ ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻝ
ﻣﻊ اﻟﺷرق -ﻋﺑر اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻷﺑﺎطرة اﻟﺟرﻣﺎن ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن ) 11اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ
اﻷوﻟﻰ  -(1099-96أﺻﺑﺣت ﻗطﻊ ﻏرﻳﺑﺔ ﺗﺷﻛﻝ ﺟزءا ﻣن «اﻟوﻧدرﻛﻣرن» )ﺣﺟرة اﻟﻐراﺋب(

 بروفسور ألماني ،جامعة آخن ألمانيا .
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" "Wunderkammernاﻟﺗﻲ ﻳﺗوﻓر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﺑﻼء )ﻣﺛﺎﻝ اﻹﻣﺑراطور اﻟروﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻘدس ﻫﻧري اﻟﺛﺎﻧﻲ
.(1612-1576
ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺑدأ ﻳﺗطور إﺣﺳﺎس ﺟدﻳد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺣﻳﺎﻝ اﻟﺣﺿﺎرات
اﻟوﺛﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻟﻠروﻣﺎن واﻹﻏرﻳق .وﻗد ظﻬر ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻝ ﺷﺗﻰ ﻣﻧﻬﺎ :ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧطوطﺎت
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،وﺟﻣﻊ اﻟﺗﺣف اﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،ودراﺳﺔ اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري اﻟﻘدﻳم ،ﺑﻌد اﻷوﺑﺋﺔ اﻟﺧطﻳرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ
أوروﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻳن ﺳﻧﺔ  1347-51واﻟﺗﻲ أﺗت ﻋﻠﻰ ﻧﺻف ﺳﺎﻛﻧﺗﻬﺎ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ،ﺗم إﻋﺎدة وﻻدة اﻷﻣﻝ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب
اﻟﺗﻔﻛر اﻹﻏرﻳﻘﻲ ﺣوﻝ ﻋﺻر اﻷﺳﺎطﻳر وذﻟك ﺑﻌد اﺟﺗﻳﺎز اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳدي وظﻬور اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ اﻟذي
أﺻﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻌروﻓﺎً ﺑﻌﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ.2
المرجعية التاريخية
ﺑﻌد أوﻝ اﺻطدام ﻫﺎم ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺑﺎ )ﻛرﻛور اﻟﺳﺎﺑﻊ  (Gregor VIIﻛﺳﻠطﺔ دﻳﻧﻳﺔ واﻟﻣﻠك اﻟﺟرﻣﺎﻧﻲ اﻟذي
أﺻﺑﺢ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد إﻣﺑراطو اًر )ﻫﻧري اﻟراﺑﻊ( ) (Henry IVﻛﺳﻠطﺔ ﻧﺧﺑوﻳﺔ دﻧﻳوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1077م )ﻛﻧوﺳﺎ
 Canossaاﻟﺻراع ﺣوﻝ ﺗﻌﻳﻳن اﻷﺳﺎﻗﻔﺔ ورؤﺳﺎء اﻷدﻳرة( ظﻬر ﺗﺻدع ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗوﺣﻳد اﻟﺳﻠط ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ،وﻛﺎن ﻣن ﻋواﻗﺑﻪ -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ -اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘوات اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎدة ﻏودﻓروا
 Gottfriedوآﺧرﻳن ﻓﻲ  1096ﺿد اﻟﺳﻼﺟﻘﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﻳن ﻻﺣﺗﻼﻝ ﻣدﻳﻧﺔ أورﺷﻠﻳم اﻟﻣﻘدﺳﺔ .وﻟم ﺗﻐﻳر ﻫذﻩ
اﻷﺣداث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﻳﺣﻳﺔ واﻹﺳﻼم ﻓﺣﺳب؛ ﺑﻝ أﻳﺿﺎ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﺑﺎ واﻹﻣﺑراطور اﻟﺟرﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1268م وﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎﺳم ﺿرب ﻋﻧق آﺧر اﻷﺑﺎطرة اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﻳن اﻟﻣﻧﺣدرﻳن ﻣن أﺳرة
 ،Hohenstauffenﻛوﻧردﻳن  ،(1268-1252) Konradinﻓﻲ ﻧﺎﺑوﻟﻲ ﻓﻲ ظﻝ ﺣﻛم ﺷﺎرﻝ اﻷوﻝ ،ﻣن
أﺳرة اﻷﻧﺟو اﻟﻔرﻧﺳﻳﻳن ،اﻟذي اﺳﺗﻧﺟد ﺑﻪ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻛﻠﻳﻣون اﻟﺧﺎﻣس .ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ﺗم إﺿﻌﺎف ﻧﻔوذ
اﻹﻣﺑراطور إﻟﻰ أن ﺟﺎء ﺷﺎرﻝ اﻟﺧﺎﻣس  Charles Vﻣن ﻫﺎﺳﺑورغ  (1552-1500) Hasburgوﻣﻌﻪ
إﻣﺑراطور ﺟرﻣﺎﻧﻲ ﻗوي ﺟدﻳد ﺗوج ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1520م ﺑﻛﺗدراﺋﻳﺔ أﻳﻛن  Aachenﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠﺟرﻣﺎن ،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ
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1530م ﻓﻘط أﻋﻠن إﻣﺑراطو ار ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﻳﺎ ﻣن ﻟدن اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻛﻠﻳﻣون اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﻌد أن ﺗم ﻧﻬب روﻣﺎ ﻓﻲ  1527ﻣن
طرف ﺟﻳوﺷﻪ اﻟﻣرﺗزﻗﺔ ).(Landsknechte
ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أوﺿﺎع اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ٕواﻟﻰ إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻛﻣﻌﻘﻝ ﺳﺎﺑق ﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻷرض واﻟﺳﻣﺎء –اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟدﻧﻳوﻳﺔ -ﻧﺟد أن ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻘر اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻣﻧذ  1305ﺣﺗﻰ 1378م ﻣن روﻣﺎ إﻟﻰ أﻓﻧﻳون Avignon
ﺑﺈﻟﺣﺎح ﻣن

ﻣﻠؤﻩ ﻣن ﻟدن اﻷﺑﺎطرة
ﻣﻠك ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻠف ﻓ ارﻏﺎ ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻟم ﻳﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻳﺿﺎ ُ

اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﻳن ،ﻷﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌف .ﻛﺎن ﺷﺎرﻝ اﻟراﺑﻊ  (1378-1316) Charles IVﻣن ﻟوﻛﺳﺑورغ
 Luxemborgأﺣد أﻗوى ﻫؤﻻء اﻷﺑﺎطرة ﻓﻲ اﻟﻘرن  ،14وﻗد رﻛز ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب ﺷرق
اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﺟرﻣﺎﻧﻳﺔ ،واﺗﺧذ ﻣن ﺑراغ  Pragueﻣﻘ ار ﻟﻪ .وﻗد طﺑﻊ وﺟودﻩ ﺑﻬﺎ ﻓن ﻣﻌﻣﺎري ﻗوطﻲ ﻋﺟﻳب
ﻣن إﻧﺟﺎز ﻓﻧﺎﻧﻲ أﺳرة ﺑﺎرﻟر  Parlerاﻟﺗﻲ ﺷﻳدت -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ -اﻟﻛﺗدراﺋﻳﺔ اﻟﺷﻬﻳرة ﻓﺎﻳت  Veitﻓﻲ
ﺑراغ .وﻗد وﺟدت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑراغ اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻌﻬد دﻋﻣﺎ ﻗوﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﺧص ﺷﺎرﻝ اﻟراﺑﻊ.
أﻓﺳﺢ ﻏﻳﺎب اﻟﺑﺎﺑﺎ وﻋدم وﺟود اﻹﻣﺑراطور ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ -ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻬﺎ -اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم
ﺗطور ﻻﻣرﻛزي ﻟﻠﻣدن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻠورﻧﺳﻪ ،ﺳﻳﻳﻧﺎ ،اﻟﺑﻧدﻗﻳﺔ وﺑﻳزا ،وأﺻﺑﺣت أﻏﻠب ﻫذﻩ اﻟﻣدن ﻏﻧﻳﺔ ﻣن ﺟراء
اﻟﺗﺟﺎرة ﻣﻊ اﻟﻣﺷرق ٕواﻓرﻳﻘﻳﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺣروب اﻟﺻﻠﻳﺑﻳﺔ .وﻗد
ﻣﻛﻧت ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻗدﻳﻣﺔ ﻋدة أﺳر ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﻣن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻏﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ أﺳرة ﻣﻳدﺗﺷﻲ  Mediciﻓﻲ
ﻓﻠورﻧﺳﻪ اﻟﺗﻲ ﺧرج ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﺑوات ،وأﺳر ﻓﺳﻛوﻧﺗﻲ  Viscontiوﺳﻔورﺳﺎ  Sforzaﻓﻲ ﻣﻳﻼﻧو
وﻏوﻧزﻏﺎ  Gonzagaﻓﻲ ﻣﻧطوﻓﺎ .Mantova
ﻗرن ﺣرب اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﺑﻳن ﻓرﻧﺳﺎ ٕواﻧﺟﻠﺗرا ،وﻗد ﻗﺎدت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘدﻳﺳﺔ ﺟﺎن دارك )-12
ﻛﺎن
اﻟﻘرن َ 14
ُ
 (1431اﻟﺷﻬﻳرة اﻟﺟﻳوش اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ﺿد اﻹﻧﺟﻠﻳز ﺑﻧﺟﺎح ،ﻏﻳر أﻧﻬﺎ أُﺣرﻗت ﻓﻲ آﺧر اﻷﻣر ﻛﻣﻬرطﻘﺔ ﺑﻌد أن
ﺳﻠﻣﻬﺎ ﺑورﻏﻧدي  Burgundyﻟﻺﻧﺟﻠﻳز .ﻛﺎن ذﻟك اﻟزﻣﺎن أﻳﺿﺎ زﻣن اﻟﻣرأة اﻟﺷﻬﻳرة ﻛﺗرﻳﻧﺎ ﻣن ﺳﻳﻳﻧﺎ
 Catharina of Sienaاﻟﺗﻲ ذﻫﺑت إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ أﻓﻧﻳون ﺗﺳﺗﺟدﻳﻪ ﻟﻳﻌود إﻟﻰ روﻣﺎ ،واﻟﺗﻲ ﺗوﺟت ﻓﻳﻣﺎ
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ﺑﻌد ﻗدﻳﺳﺔ .ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1378م ﻋﺎد اﻟﺑﺎﺑﺎ إﻟﻰ روﻣﺎ -ﻣﻬد اﻟﻛﻧﺳﻳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ -ﻟﻛن اﻻﻧﺷﻘﺎق اﻟﻛﺑﻳر ﻟﻠﻐرب
)ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﺑوات ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷوان( دام ﻣﻧذ  1378ﺣﺗﻰ 1417م ،وﻟم ﻳﺗم ﺗﺟﺎوزﻩ إﻻ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻛوﻧﺳﺗوﻧس
 (1418-1414) Constanceﺣﻳن ُﻋﻳن ﻣﺎرﺗن اﻟﺧﺎﻣس  Martin Vﻟوﺣدﻩ ﺑﺎﺑﺎ .ﻟﻛن اﻷوﺿﺎع ﻛﺎﻧت
ﻗد ﺗﻐﻳرت ،ﻓﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﺑﺎطرة ﻻزاﻟوا ﻳﻌﺎﻧون اﻟﺿﻌف ،أَﺳﺳت ﻋدةُ ﻣدن ﻣﺟﺎﻟس ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻛﻘوى ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﺑدأت ﺻورة ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺗﻧﻬﺎر ﻣن ﺟراء أﺣداث ﺷﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرن 14
ﻣﺛﻝ اﻟطﺎﻋون .وﻗد ظﻬر اﻟﻣزﻳد ﺛم اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟوﺛﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ وﻣﺧطوطﺎت ﻛﺎﻧت ﺗرد ﺿﻣن
اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ ﻟﻠﻛﺗب اﻟﻣﺣظورة ،ﻓﺎﺳﺗطﺎع أﻫﻝ اﻟﻔﻛر ﻗراءﺗﻬﺎ .وﻣن ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷﻬﻳرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳر ﻋﻣﻳق ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻔن واﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري ﺧﻼﻝ اﻟﻘرن  15ﻧﺟد ﻧص اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺷرة ﻋن اﻟﻬﻧدﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻣرﻛوس ﺑوﻟﻳو ﻓﺗروف80) Parcus Pollio Vitruvق.م15-م( واﻟذي أﻋﻳد
اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﺳﻧﺔ 1412م ﻣن ﻟدن ﺑوﺟو ﺑرﺗﺷوﻟﻳﻧﻲ.Poggio Bracciolini
وﻧﺟد ﻫﺎوﻳﺎ آﺧر ﻣﺷﻬو اًر ﺑﺟﻣﻊ اﻷدب اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ وﻫو اﻟﺑﺎﺑﺎ ﺑﻳوس اﻟﺛﺎﻧﻲ ،أﻧﻳﺎس ﺳﻠﻔﻳو ﺑﻛوﻟوﻣﻳﻧﻲ
 Aneas silvio Piccolomoniاﻟذي ﺣوﻝ -ﺑﻌد ﺗوﻟﻳﻪ اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ -ﺑﻠدﺗﻪ ﻛورﺳﻳﻧﻳﺎﻧوِ Corsignano
ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺳﻳﻳﻧﺎ ﺳﻧﺔ  1454إﻟﻰ أوﻝ ﻣدﻳﻧﺔ «ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ» ،وﻫﻲ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻳﻳﻧ از  Pienzaاﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﺿﻣن
ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣوروث اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻳوﻧﺳﻛو .ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻟﻔﺗرة ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻣﺛﻝ أﻧﻳﺎس ﺑﻳﻛوﻟوﻣﻳﻧﻲ اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﻠس ﻛوﻧﺳﺗوﻧس

ﺳﻧﺔ 1414م ﺣﻳث ﺗم إﻳﺟﺎد ﺣﻝ ﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺔ اﻻﻧﺷﻘﺎق ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺑﺎﺑوﻳﺔ ﻳﺳﺗﻣر

ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣﺎرﺗﻳن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ .ﻏﻳر أن ﻫﻧﺎك ﺣدث آﺧر ﺟد ﻫﺎم َﻏﱠﻳر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ
اﻟﻘرن 15م .وﻳﻛﻣن ﻫذا اﻟﺣدث ﻓﻲ ﺗوﺳﻊ اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟذروة ﺑﻐزو اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﺳﻧﺔ
1453م وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن اﻧﻬﻳﺎر ﻟﻺﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ .رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺣدث أﺣد اﻷﺣداث
اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﻳ ار ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﻳﺔ .ﻓﺑﻐزوﻫم ﻟﻠﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ اﻋﺗرض اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳون ﺑ ار طرﻳق
اﻟﺣرﻳر اﻟﻘدﻳم اﻟﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﺷرق واﻟﺻﻳن واﻟﻬﻧد ﻓﻲ وﺟﻪ ﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺣر اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ
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ﺑﺣث دوﻝ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻋن ُﺳُﺑﻝ ﺑﺣرﻳﺔ ﺟدﻳدة إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان .وﻛﺎﻧت أﺷﻬر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬﻧد
ﻋﺑر اﻟﺑﺣر ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻗدم ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛرﻳﺳﺗوﻓر ﻛﻠوﻣﺑوس  Christopher colombusاﻟذي اﻛﺗﺷف ﻓﻲ
ﺳﻧﺔ 1492م ﻗﺎرة ﺟدﻳدة ﻫﻲ أﻣرﻳﻛﺎ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻠك إﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺑﻌد اﺳﺗرداد ﻏرﻧﺎطﺔ آﺧر ﻣﻌﺎﻗﻝ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﺷﺑﻪ
اﻟﺟزﻳرة اﻹﻳﺑﻳرﻳﺔ .ﻋﻧد اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻷﻣرﻳﻛﺎ ادﻋﻰ ﻛوﻟوﻣﺑوس أﻧﻪ اﻛﺗﺷف اﻟﻬﻧد ﻟذﻟك ﻻزاﻝ ﻳطﻠق ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﻳﻳن ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺎرة اﻟﺟدﻳدة «ﻫﻧودا» .وﻗد اﻋﺗﻣدت ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻳوﻧﺎن اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺗدارة اﻷرض ،وﻫﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻳﺑدو أن اﻟﻐرب اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﺗﻧﺎﺳﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ .ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻛﺎن
ُﻳﻌﺗﻘد أن ﻣﺿﻳق ﺟﺑﻝ طﺎرق- 3اﻟﻔﺎﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺑﺣر اﻷﺑﻳض اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻣﺣﻳط اﻷطﻠﺳﻲ -ﻳﺷﻛﻝ اﻟطرف
اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم .ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﻫذا أﺑﺣر ﻏرﺑﺎ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻬﻧد اﻟواﻗﻌﺔ ﺷرق أوروﺑﺎ ،وﺑﻌد
ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻓﻘط ﺑﻌد وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1498/7م اﻛﺗﺷف اﻟﺑﺣﺎرة اﻟﺑرﺗﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺳﻛو دﻳﻛﺎﻣﺎ Vasco da Gama
اﻟطرﻳق اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﻧد ﺑﺎﻹﺑﺣﺎر ﺣوﻝ إﻓرﻳﻘﻳﺎ ورأس اﻟرﺟﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣرو ار ﺑﻌﻣﺎن ﻟﻳﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻳﺎﺑﺳﺔ ﻓﻲ
ﻛوﺷﻳن  Cochinﺟﻧوب اﻟﻬﻧد .ﺑﻬﺎذﻳن اﻟﺣدﺛﻳن اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﻳن ﻋن اﻋﺗراض اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﻳن ﻟطرﻳق اﻟﺣرﻳر اﻟﻣؤدﻳﺔ
إﻟﻰ وﺳط آﺳﻳﺎ ﺑدأ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﻳث وﻣﻌﻪ اﻟﻬﻳﻣﻧﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻳﺔ ﻷوروﺑﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻛرة اﻷرﺿﻳﺔ.
ﻗﺑﻝ ذﻟك ﺑﻌﻘود ،ﺣﻳن ﺑدأت اﻹﻣﺑراطورﻳﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺗﻬدد اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ،
ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻳﻐﺎدرون ﻫذﻩ اﻟﻣدﻳﻧﺔ إﻟﻰ ﺷﻣﺎﻝ اﻳطﺎﻟﻳﺎ؛ ﺣﻳث وﺟدوا ﺣﻔﺎوة اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻧف أﺳر ﻣﺛﻝ أﺳرة
ﻣﻳدﺗﺷﻲ ﺑﻔﻠورﻧﺳﻪ .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻔﺎرﻳن ﻣن اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ﻋﺑرت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗوﺳطﻲ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ اﻟﻘدﻳم،
ﺑﻔﻠﺳﻔﺗﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ وﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ ﻟﺷﻣﺎﻝ
إﻳطﺎﻟﻳﺎ .ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﻪ ﺣﺎﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﺄﺳﻳس ﻣدرﺳﺔ اﻟﻔﻛر اﻷﻓﻼطوﻧﻲ اﻟﻣﺣدث ،وﻗد وﺟدت ﻫذﻩ دﻋﻣﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﺑورﺟوازﻳﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺟد ﻗرﻳﺑﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣرﺳﻳﻠﻳو ﻓﻳﺗﺷﻳﻧو -33) Ficino
 (1499اﻟذي ﺣﺎوﻝ ﺻﻬر اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻷﻓﻼطوﻧﻲ اﻟﻣﺣدث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ .وﻛﺎن أوﻝ ﻣن ﺗرﺟم
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ﻣﺧطوطﺎت أﻓﻼطون ﻣن اﻹﻏرﻳﻘﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ) (1484وأﻳﺿﺎ ﻫرﻣس Hermes Trismegistrus
وأﺳس اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ اﻷﻓﻼطوﻧﻳﺔ ﺑﻔﻠورﻧﺳﻪ.
النحو–الشعر-البالغة-الرسم-النحت-الفن المعماري-الموسيقى
اﻟﺗﻬﻳؤ ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ أﻳﺿﺎ ﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻔﻛر
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن «ﺗﺳرب» اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺗم
ُ
اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻟﻠﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ اﻟراﻓض ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎرﺟﻲ ،وﻳﻣﻛن اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣن ﺧﻼﻝ آداب اﻟﻘرن
14م ﻟداﻧﺗﻪ اﻟﻳﺎري  (1321-1265) Danteﻓرﻧﺷﺳﻛو ﺑﺗرارك  (1373-04) Petrarcaوﺟوﻓﻧﻲ ﺑوﻛﺎﺗﺷو
 Boccaccioوآﺧرﻳن .ﺗم ﺗﺣﻔﻳز «ﺗﺳرب» اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻫذا ،دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻣرﺟﻌﻳﺔ اﻟﺗﺎرﻳﺧﻳﺔ
وﻛون اﻟﺑﺎﺑﺎ ﻗﺿﻰ ﺗﻘرﻳﺑﺎ ﺗﻣﺎﻧﻳن ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﺑﺄﻓﻳﻧﻳون ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،أﻳﺿﺎ ﺑﺳﺑب اﻧطﻼﻗﺔ دراﺳﺔ اﻟﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ ﺣﻳث ﻛﺎن ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺛﻳرة ﻟﻠﻛوﻟوﺳﻳوم )(Colosseo
 Colosseumواﻟﺑﺎﻧﺗﻳون  Pntheonﺑﻘﺑﺗﻪ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺑﻠﻎ ﻗطرﻫﺎ  43ﻣﺗ ار وأﺑواب اﻟﻧﺻر ﻣن ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻔروم
 Forumاﻟروﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ آﺧرﻩ ﺷﻬﺎدات ﺣﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎض وﺛﻧﻲ ﻟﻛﻧﻪ ﻋظﻳم.
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺑﻛرة ﻣن ﺣﻛم ﻓرﻳدﻳرﻳك اﻟﺛﺎﻧﻲ  (1250-1194) Frederic IIﺑﺟﻧوب إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻋﺑرت اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳر ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻋﺑر اﻹﺳﻼم ،اﻟذي اﻧﺗﻬﻝ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟطﺑﻳﺔ ﻟﺟﻧوب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗوﺳطﻲ؛ ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺟزءا ﻣن اﻟﺣﻳﺎة اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌوب اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .ﺗﻣﻛن
اﻟﺑرﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻺﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻣدرﺳﺔ ﺳﺎﻟرﻧو Salerno
)اﻟﻘرن  (13-10اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻛﺛﻳ ار ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟطب.
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑدﻳﻬﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻧﻬﺿﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻣﺎري ﻓﻲ ﺑﻧﺎﻳﺔ «ﺑﻳت
اﻷﺑرﻳﺎء» )ﺑﻳت اﻟﻠﻘطﺎء( ﺑﻔﻠورﻧﺳﻪ اﻟذي ﺷﻳدﻩ ﻓﻠﺑو ﺑروﻧﻳﻠﺳﻛﻲ  (1446-1377) Brunelleschiﺳﻧﺔ
1419م ﻟﻳﺳت ﻓﻲ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إﻻ ﻣظﻬ اًر ﻟﺣرﻛﺔ روﺣﻳﺔ طوﻳﻠﺔ اﻷﻣد ﺑدأت ﻓﻲ أواﺋﻝ اﻟﻘرن  14وأﺧذت ﺗﺗﺟﺎوز
ﺗدرﻳﺟﻳﺎ ﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺳﻳﺣﻲ ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﻧﺣو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑدء ،ﺛم ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧوﻳر
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ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻼﻧﺗﻬﺎء ﻋﻧد اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋن اﻟوﺟود واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻣن اﻟﻣدﻫش أﻻّ ﺗﻛون أوﻝ َﻣ ْﻌﻠَﻣﺔ ﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ
ﻟﻌﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻗﺻ اًر أو ﻛﻧﻳﺳﺔ وﻟﻛن ﺑﻳﺗﺎ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻏﻳر اﻟﺷرﻋﻳﻳن اﻟذﻳن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬم 4أﺳرﻫم وأﻣﻬﺎﺗﻬم .ﻟﻳس
ﺑروﻧﻳﻠﺳﻛﻲ وﺣدﻩ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳﻣﻪ؛ ﻟﻛن أﻳﺿﺎ ﻛﻝ اﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻟﻣﻌﻣﺎرﻳﻳن اﻟذﻳن ﺟﺎؤوا ﻣن ﺑﻌدﻩ .ﻟﻘد ﺑدأ
اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ «اﻟﺟدﻳد» اﻟذي ﻟم ﻳﻌد ﻓﻳﻪ ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻔن اﻟﻣﻌﻣﺎري -اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻔﻧﻳﺔ :اﻟرواﺳم واﻟﺗﻣﺎﺛﻳﻝ-
ﻣﺟرد ﺣرﻓﻳﻳن ﻣﻐﻣورﻳن؛ ﻟﻛن أﺻﺑﺣوا أﻓراداً ﻟﻬم إدراك واﻋﺗزاز ﺑﺎﻟذات ﻳﻧظر إﻟﻳﻬم ﻛﻔﻧﺎﻧﻳن ﻛﺑﺎر ﻳﺳﺗﺣﻘون
اﻟﺗﻘدﻳر وﻳﺣﺻﻠون أﺟو اًر ﻋﺎﻟﻳﺔ.
ما الذي حدث؟
اﺳﺗﻣ ار ار ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر اﻟﻛﺑﻳر اﻟذي ﺷﻬدﻩ اﻟﻘرن  14واﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻘرن  15ﺑﺗﺄﺛﻳر ﻣن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻷﻓﻼطوﻧﻲ اﻟﻣﺣدث
)اﻧظر ﻓﻳﺗﺷﻳﻧو ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﻪ( ﻋرﻓت ﺑﻌض أﺳس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ِح َ◌رﻓﻳﱢﻲ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ وﻓﻧﺎﻧﻲ ﻋﺻر
اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺗﻐﻳﻳرا .ﻓﺣﺳب اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻘدس ﺧﻠق اﷲ اﻟﻌﺎﻟم )اﻧظر ﺳﻔر اﻟﺗﻛوﻳن( وﻛﺎﻧت ﻗﻣﺔ ﺧﻠﻘﻪ اﻹﻧﺳﺎن
اﻟذي زرع ﻓﻳﻪ اﻟروح .وﺣﺳب ﺗﻔﻛﻳر وﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﻳط ﻓﺈن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﻳﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ذاﺗﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻋن إرادة اﷲ .ﻟذﻟك ﻓﺈن أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻳﻘوم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺻوﻳر اﻟﻌﺎﻟم )رﺳﻣﺎ أو ﻧﺣﺗﺎ إﻟﻰ آﺧرﻩ( ﻻﺑد ﻟﻬﺎ أن ﺗﺑﻘﻰ
ﻏﻳر ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻳﺳﺗﺣﻳﻝ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﻛﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻹﻟﻬﻳﺔ .ﺑﺳﺑب ذﻟك ﻓﺈن ﻓﻧﺎن اﻟﻌﺻر اﻟوﺳﻳط
رﻏم ﻛﻝ ﻛﻣﺎﻟﻳﺔ أداﺋﻪ ﻳﺑﻘﻰ ﻫﺎوﻳﺎ ،ﻣﺟرد ﻣﻘﻠد ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﺑدأ اﻟوﺿﻊ ﻳﺗﻐﻳر ﻣﻊ ظﻬور
اﻟﻔن واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟطوﻗﻳﻳن .ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﺗﻘﺑﻊ ﺗﺣت اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻘوي «ﻟﺧﺑﺎﻳﺎ اﻟﻧور» ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ
دﻳوﻧﻳﺳﻳوس اﻷرﻳوﺑﺎﺟﻲ  ،Dionysius Areopagitaوﺗم اﻟﺗﻌﺑﻳر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔن اﻟطوﻗﻲ اﻷوﻝ ﻓﻲ ظﻝ
أﺑوت ﺳوﻏر  Abbot Sugerﻓﻲ ﺳﻧﺔ 1134م ﺑﺧﻠﻳﺞ ﺳﺎن دوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﺎرﻳس .ﻫﻧﺎ اﻧﺗﻘﻝ
اﻟﻣﻬﻧدﺳون واﻟﻔﻧﺎﻧون ﻣن وﺿﻌﻬم ﻛﺣرﻓﻳﻳن ﺑﺳطﺎء إﻟﻰ ﻓﻧﺎﻧﻳن ﻳﻌﺑرون ﻋن أﺣﺎﺳﻳﺳﻬم وﻋن اﻷﻓﻛﺎر
اﻟﻣوﺣﺎت ﻟﻬم .ﻛﺎﻧت ﺗﻠك أﻳﺿﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗرد ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺳﻣﺎء اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻬﻧدﺳﻳن واﻟﻔﻧﺎﻧﻳن؛
ﻟﻛن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻟﻳس ﻟﺗﻘدﻳر ﺣرﻓﻬم ﻛﻔﻧﺎﻧﻳن ﻣﺗﻣﻳزﻳن وﻣﺑدﻋﻳن.
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ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺎﻝ وﺗﺣت ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻷﻓﻼطوﻧﻲ اﻟﻣﺣدث اﻟذي ﻧزح ﻓﻲ اﻷﺻﻝ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟروﻣﺎﻧﻳﺔ
اﻟﺷرﻗﻳﺔ اﻟﻘﺳطﻧطﻳﻧﻳﺔ ،ﺷﻛﻝ ﻣﻔﻬوم أﻓﻼطون ﻟﻠﻔﻛرة- 5ﻛﺷﻲء أﺻﻠﻲ ﻣﺑﺗدع ،وﻟﻳس ﺑﺎﻟﺑداﻫﺔ ﻣن ﻋطﺎء اﷲ،
ﻟﻛن ﻛﺟزء ﻣن إﺑداع اﻹﻧﺳﺎن ﻧﻔﺳﻪ -أﺣد أﺳس اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻔﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﻳد ﻟﻠﻘرن  15ﺣﺗﻰ
ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا .ﻣن اﻵن ﻓﺻﺎﻋدا ﻟم ﺗﻌد اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔن ﻫﻲ ﺗﻘﻠﻳد اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺻوﻳر ﺑﺳﻳط ﻟﻬﺎ؛ ﻟﻛن
اﻟﻔن أﺻﺑﺢ إﺑداﻋﺎً ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ اﻟﻔﻧﺎن ﻛﺧﻠق ﻟﺷﻲء ﺟدﻳد )ﺑﺎﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ .(Schopfung :ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ
ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻓَﻘَ َد ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺻﻧﻳف اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻘدﻳم ﻟﻠﻔﻧون إﻟﻰ ﻓﻧون ﻋﻘﻠﻳﺔ  Artes liberalesوﻓﻧون ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ
 Artes Mecanicaeﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ .اﻵن اﻧﺗﻘﻝ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻣﺑدع -ﺳواء أﻛﺎن رﺳﺎﻣﺎ ،أم ﻧﺣﺎﺗﺎ ،أم
ﻣﻬﻧدﺳﺎ -ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺟرد ِﺣ َرﻓﻲ وﻣﻘﻠد ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻧﺑﻼء واﻟﻣﺑدﻋﻳن
أﻧﻔﺳﻬم .ﻳرد ﻫذا ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﺣﻳﺎة اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﻟﻔزاري  Vazariوﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن وﻧﺑذة
ﻋن ﺗرﺟﻣﺎﺗﻬم ﺻدرت ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن 16م .أﺻﺑﺢ اﻟﻔﻧﺎﻧون ﻣﻧذ اﻟﻘرن 15م أﻋﺿﺎء داﺧﻝ اﻟﺑﻼطﺎت
ﺗؤدى ﻟﻬم أﺟور ﻋﺎﻟﻳﺔ ،وﻳﻧﺟزون ﻟوﺣﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﻧﺑﻼء وﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ ﻓﻲ
اﻷوروﺑﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﱠ
اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ؛ إذ ﻟم ﻳﻛن ﻳﺳﻣﺢ إﻻ ﺑﺗﺟﺳﻳد ﻣواﺿﻳﻊ دﻳﻧﻳﺔ .ﻟم ﻳﻌد ﺑﻳﺗر ﺑروﺟﻝ  Peter Bruigelﻓﻲ
رﺳوﻣﻪ ﻟﺣﻳﺎة اﻷرﻳﺎف ﻳﺻور ﺟﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻹﻟﻬﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ ﺑﺷﺎﻋﺔ وﻓﻘر اﻟﺣﻳﺎة اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘراء.
اﻧﺗﻘﻠت ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ ﻓﻠورﻧﺳﻪ ﺑﺳرﻋﺔ إﻟﻰ أﺟزاء أﺧرى ﻣن أوروﺑﺎ .ﻣﻊ اﺧﺗراع ﻓن اﻟطﺑﺎﻋﺔ
ﺳﻧﺔ 1451م ﻣن ﻟدن ﻏوﺗﻧﺑرغ  Gutenbergﻓﻲ ﻣدﻳﻧﺔ ﻣﺎﻳﻧز  Mainzاﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ اﻧﺗﺷرت اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣوﻝ
اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺟدﻳد ﺑﺳرﻋﺔ .ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﺣﺿﺎري أﺻﺑﺣت اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺷرة ﻟﻔرﺗروفVirtrov
اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣﻬﺎ وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ أﻟﺑرﺗﻲ  -Albertiأﺳﺎس اﻟﺗﺧطﻳط ﻟﻠﻣﺎﺋﺔ وﺧﻣﺳﻳن ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ .وﻗدﺳﺎﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻟﺳﻔن إﻟﻰ أﻣرﻳﻛﺎ ،واﻟﻬﻧد ،واﻟﺻﻳن .وﺷﻳدت اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﺟدﻳدة ﻟﻐوا Goa
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻌطﻳﺎت اﻟواردة ﻓﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺷﻳدت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣدن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﻳك واﻟﺻﻳن.
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م ﻟم ﺗﺣﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻘط ﻏﻧﻳﻣﺔ ﻛﺑﻳرة؛ ﺑﻝ إن اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﺗﺑﻌوا1527 ﻟﻣﺎ ﻧﻬﺑت ﺟﻳوش ﺷﺎرﻝ اﻟﺧﺎﻣس روﻣﺎ ﺳﻧﺔ
Pasqualini  ﻓﺷﻳد ﻣﻬﻧدﺳون ﻋظﺎم أﻣﺛﺎﻝ ﺑﺎﺳﻛوﻟﻳﻧﻲGent اﻹﻣﺑراطور إﻟﻰ ﻫوﻟﻧدا ﺣﻳث وﻟد ﻓﻲ ﺟﻧت
 وﻏﺎدر ﻓﻧﺎﻧون. وﻗد ﺗﺄﺛر اﻟﻔﻧﺎﻧون اﻟﻬوﻟﻧدﻳون ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳر ﺑﺎﻟﻔن اﻹﻳطﺎﻟﻲ،ﻣواﻗﻊ دﻓﺎﻋﻳﺔ ﺟد ﻣﺣﺻﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣدن
 إﻳطﺎﻟﻳﺎ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺑﻼط ﻓراﻧز اﻷوﻝ-Leonardo أﻣﺛﺎﻝ ﻟﻳوﻧﺎردو- آﺧرون ﻣن ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ
. ﻋدو ﺷﺎرﻝ اﻟﺧﺎﻣسFranz I
 اﻟﺑﺎﺑﺎ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺑﻳﻊ ﺻﻛوكMartin Luther م أن ﻋﺎرض ﻣﺎرﺗن ﻟوﺛر1517 ﺣدث ﻓﻘط ﻓﻲ
 وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻧﻔﺻﺎﻝ.اﻟﻐﻔران ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎﻝ ﻗﺻد ﺑﻧﺎء اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻘدﻳس ﺑطرس ﺑروﻣﺎ
.(1648-18)  ﻣﻣﺎ ﻗﺎد إﻟﻰ ﺣرب رﻫﻳﺑﺔ داﻣت ﺛﻼﺛﻳن ﺳﻧﺔ،اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﻳﺔ ﻋن اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﻳﻛﻳﺔ
و16 ﻳﻌد راﻣﺑراﻧدت ﻓﺎن رﻳن اﻟذي ﻋرﺿت أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﻟدن ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﺳﻘط ﻧﻣوذﺟﺎ ﺣﻳﺎ ﻟﻔن اﻟﻘرﻧﻳن
ّ
.م ﺣﻳن ﺑﻠﻐت اﻟﻔرداﻧﻳﺔ ﻛﺗﻌﺑﻳر ﻋن اﻟوﺟود اﻟذاﺗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن أوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺿم ﻓوﺿﻰ اﻟﺣروب17
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 - 1ھناك إشكاليات لغوية تتعلق بمصطلح » «Kunstlerفي األلمانية والذي ربما يعني الح َِرفي ) Artiflexمن الالتينية  (Arsوكذلك أيضا الفنان
)لتوفره على نفس الجذر الالتيني( عالوة على كون  Artifexح َِرفيا فھو أيضا مبدع وخالق .انظر على سبيل المثال اسنتو.رAssunto.R
117:1982
 - 2انظر فزاري ) (1574-11جاء بمصطلحات «قوطي» و «النھضة» كان أيضا أول من كتب سير مختلف الفنانين ).(1551
 - 3أعمدة ھرقل.
 - 4يمكن فھم ھذا ألن  50سنة فقط قبل ذلك ھلك ما يزيد عن نصف ساكنة أوروبا بسبب الطاعون .إلى يومنا ھذا الزال يعتنى باألطفال المتخلى
عنھم من لدن الراھبات في دير بالقرب من فلورنسه.
 - 5انظر «Gastmal» :أفالطون.
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من أجل عولمة إنسانية!


ميشيل كيلو

قد يثير ھذا العن وان الج ذاب االس تغراب ،فالعولم ة ف ي العق ل الس ائد رأس مالية منفلت ة م ن عقالھ ا،
تتطلع إلى إعادة صياغة العالم لمصلحة بعض دول/مراك ز ،أو اقتص ادات/عوالم ،فھ ي تالي ا بداي ة
حقبة جديدة من تاريخ االستغالل واالضطھاد الدولي ،ترتكز على فارق التقدم وھ وة التف وق الت ي
حققتھا دول رأسمالية معينة ،تخضع ھي نفسھا -رغم تماثلھا التقريبي في التطور العلمي والتقن ي-
لمراتبي ة تض ع الغ رب عل ى رأس ھا ،إذن ،عل ى رأس الع الم المعاص ر الي وم وف ي الغ د المنظ ور
أيض ا ً ،وتق يم نظام ا ً جدي دا ي رجح أن يع يش لفت رة طويل ة ج داً ،يق ول بعض ھم :إن ه س يكون نظام ا
أبديا ،ما دام سيغير مفاھيم تبل ورت من ذ اإلغري ق ،ووق ائع تكون ت وتوط دت ف ي س ياق العص ور،
وسيطيح بالدولة الوطنية والقومية ،ويبدل معن ى الس يادة والسياس ة ودور ووظيف ة الثقاف ة ،وأخي راً
نم ط الحك ام ،ال ذين ل ن ي أتوا م ن اآلن فص اعداً م ن ص فوف األح زاب العقائدي ة والمؤسس ة
العسكرية ،بل من عالم األعمال ،ع الم الش ركات متع ددة أو متعدي ة الجنس ية ،الت ي تص ير نموذج ا
يعاد تنظيم الدول على ضوئه؛ لتكون دوالً من طراز جديد ،لعالم من طراز جديد ،تب دل في ه موق ع
اإلنسان من الوجود؛ ألن ه يص ير أكث ر ف أكثر م ن إنتاج ه ،كم ا تب دل الوج ود ال ذي يتع اظم طابع ه
المعن وي والمج رد عل ى حس اب طابع ه الم ادي والمش خص ،وأخي را ،معن ى ال زمن؛ فل م يع د
الماضي فسحته األطول واألعمق أثرا؛ بل صار المس تقبل ھ و الفس حة ،الت ي ينقلن ا الحاض ر إليھ ا
بسرعة متعاظمة.
ھ ل يمك ن حق ا ً أنس نة عولم ة ھ ذه س ماتھا ومراميھ ا؟ أعتق د أن ھ ذا مھم ة عل ى ق در ھائ ل م ن
الصعوبة ،وأن فرص نجاحه مح دودة ف ي ع الم قس مته المص الح المتناقض ة إل ى معس كرات ودول
واتجاھات وجغرافيات متعادية ،ال مبالغة في القول :إن بعضھا يس تغل الي وم بعض ھا اآلخ ر ،وإن ه
ك ان ق د ازدھ ر البارح ة عل ى حس ابه أو ف ي غياب ه ،وإن واق ع الع الم والعص ر ال يش ير إل ى تب دل
سيص يب ھ ذه الح ال ،ب ل يؤك د عكس ه ،أي تفاقم ه وتزاي د عيوب ه .فب أي ح ق نتح دث ع ن عولم ة
مؤنس نة ،إن كان ت تنق ل اإلنس انية إل ى ط ور عص يب تُبين ه عل ى خي ر وج ٍه األرق ا ُم والمعطي ات
اإلحص ائية الحديث ة ح ول البطال ة والفق ر والج وع والم رض والتف اوت ,وإذا ك ان ھ ذا كل ه ال ين ي
يزداد سوءا بدوره؟.

 كاتب من سورية .
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تكاد أنسنة العولمة تكون قَ َد َر البشرية جمعاء؛ ألسباب منھا سقوط النموذج االشتراكي ،ال ذي ق دم
نفسه بديالً للرأسمالية ،وسيطرة األخيرة على عالمنا إل ى فت رة س تكون عل ى األرج ح طويل ة ج داً،
وإمكانية تطوير نم اذج مختلف ة م ن االقتص اد والتنظ يم االجتم اعي والسياس ي ف ي ظ ل الرأس مالية
المعولمة ،التي يميز الع ارفون ب ين نم وذجين ممكن ين منھ ا ،يق وم أولھم ا عل ى أولوي ة رأس الم ال
على ما عداه ،وثانيھما على العك س ،وعل ى أولوي ة العم ل وعالم ه عل ى رأس الم ال وض روراته،
ويقولون :إن لكل منھما تمثيالً م ا ف ي عالمن ا ال راھن ،وإن أولوي ة رأس الم ال توج د ف ي الوالي ات
المتحدة األميركية ،بينما تراعي عولمة بعض مجتمع ات أوروب ا العم ل وعالم ه ،وتح اول التوفي ق
بينه وبين رأس المال وممكناته.
كيف نض في طابع ا ً إنس انيا ً عل ى العولم ة؟ س أحاول اإلجاب ة عل ى ھ ذا الس ؤال ،انطالق ا ً م ن نظ رة
تطمح إلى أن تؤسس فسحتھا على قيم عصر النھضة ،التي أعتبرھا قيما كونية ،تصلح لك ل زم ان
ومكان ولكل بيئة وشعب ،وإن كان ھناك من يرفضھا بحجة أن العولمة تخطتھ ا ،وأن قيم ا ً أخ رى
في سبيلھا إلى الحلول ،أو حلت بالفعل محلھا.
إن أول ما يتيح لنا أنسنة العولم ة يكم ن ف ي احت رام الق يم ،الت ي تمكنن ا م ن ك بح طابعھ ا التميي زي
والقاسي ،ووضعھا في خدمة البشرية بافتراض أنھا جسد واحد ومترابط ،ال بد أن ت تالحم أج زاؤه
وتتعاون ف ي إط ار م ن التكام ل والتفاع ل ،يفي د مكونات ه جميعھ ا ،ويس ھم ف ي ح ل م ا تواجھ ه م ن
مشكالت كثيرة ومعقدة .بكالم أوضح  :ال بد من نظرة إلى العالم ترى فيه كيانا ال يجوز أن يسود
الفقر والعوز والمرض والتأخر جزءا كبيرا منه ،بينما ترت ع قل ة م ن ش عوبه وأمم ه بالقس م األكب ر
من دخله ،وأن تستخدم ثرواته وموارده بطريقة تستنزفھا بال رحم ة .م ن أج ل إنھ اء انقس ام الع الم
إل ى كث رة م ن الفق راء واألمي ين والمرض ى والمت أخرين علمي ا وتقني ا ،ص ناعيا وزراعي ا ،إنتاجي ا
ومعرفي ا ،وقل ة م ن المنعم ين والمتق دمين ،ينتم ون إل ى ع الم يختل ف ع ن ع والم بقي ة بن ي البش ر،
أنجزوا قبل قرنين ونيف ثورتھم الصناعية ،ثم ثورتھم العلمية التقنية ،وينجزون في أيامنا ث ورتھم
الثالث ة ،بينم ا فش ل القس م األكب ر م ن البش رية ف ي تحقي ق الث ورة األول ى عل ى الطريق ة األوروبي ة
الحديثة ،وتحول إلى ضحية لتأخره عن الثورة العلمية التقنية ،ويرجح أن تقوض ثورة المعلوماتية
الراھنة ما بقي من قدرات وطاقات لديه ،إذا ل م يم د الع الم المتق دم ي ده لمس اعدته ،ويق دم ل ه الع ون
الض روري إلخراج ه م ن بؤس ه ولتمكين ه م ن تحقي ق انطالق ة ذاتي ة ،تقل ص ف ارق التق دم ب ين
المتق دمين وبين ه .إلض فاء ط ابع إنس اني عل ى العولم ة ،ال مف ر م ن أن تتق دم البش رية كلھ ا ،وإن
بص ور متنوع ة ودرج ات مختلف ة ،وأن تتق ارب أجزاؤھ ا بعض ھا م ن بع ض ،وتق وم بينھ ا أش كال
جدي دة وخالق ة م ن التض امن ،ترتك ز عل ى اقتن اع المتق دمين م ن ال دول واألم م ب أن الع يش عل ى
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كوكبنا سيكون ضربا من المخاطرة المأس اوية ،إن بق ي الع الم عل ى انقس امه ،واس تمر االس تقطاب
الذي يقسمه إلى جھتين تحكمھما روابط العداء والتف اوت والتجاھ ل ،يتجم ع فيھم ا ق در م ن العن ف
أثب ت ي وم الح ادي عش ر م ن أيل ول وقبل ه أن ه ق ادر عل ى اجتي از أي ن وع م ن الح واجز والح دود
والت دابير األمني ة ،وأن انفت اح الع الم اإلجب اري بعض ه عل ى بع ض يكس به طابع ا عولمي ا ب دوره،
يجعل التصدي الناجح له رھنا بتضامن دولي شامل مؤس س عل ى ق يم العدال ة والمس اواة واإلخ اء،
وعلى جھد عالمي تشترك فيه البشرية بأسرھا ،ھدفه تقليص الفوارق ب ين أجزائھ ا ،وإتاح ة العل م
والمعرفة للعالم كله ،وتنمية مناطقه المتأخرة والفقيرة ،وتسھيل انتق ال الس لع ورأس الم ال والعم ل
فيه ،وتطويره بطريقة متناسقة ومتكاملة ،تعود بالنفع على قطاعات متعاظمة من بناته وأبنائه ،ف ال
ضير إن خضع ھذا كله لمؤسسات دولية تابعة لألم م المتح دة أو لمنظم ات دولي ة وعالمي ة جدي دة،
تبل ور خط ط للتنمي ة العالمي ة المتوازن ة تش مل من اطق المعم ورة كاف ة ،وتؤس س ص ندوقا موح دا
للتنمية ،تقدم كل دولة نصيبا ً من دخلھا إليه يرتبط بحجم اقتصادھا وحاجاتھا ،تديره خبرات علمي ة
تشرف على التنمي ة المطلوب ة وتنف ذھا بالتع اون م ع الحكوم ات المحلي ة ،مسترش دة بمع ايير دقيق ة
تحول دون توظيفھا في غي ر الغ رض المح دد لھ ا ،أو لفائ دة نخ ب قليل ة م ن الح اكمين والم الكين،
ولھا حق محاسبة من ينھبھ ا أو يح رم م واطني البل دان الفقي رة منھ ا  -وت ربط  -أخي را ،العم ل ف ي
سبيلھا بجداول زمنية وأولوي ات موض وعية مح ددة بدق ة ،تحف ز الق درة عل ى اإلب داع واالس تقالل
االقتصادي واالجتماعي لدى م ن يتلقونھ ا ،وتغط ي ح اجتھم إل ى العل م والمعرف ة والعم ل والس كن
والعيش الك ريم ،بت أمين مس تلزماتھا الض رورية ،وإي الء اھتم ام خ اص ألوض اع الم رأة والطف ل،
ولتطوير الزراعة وتجفيف المستنقعات وت أمين مي اه الش رب والكھرب اء والس كن والع الج والعم ل
لمئات الماليين المحتاجين والفقراء ،وزيادة قدرة البلدان النامية والفقيرة على االنخ راط ف ي تقس يم
العم ل ال دولي والتج ارة العالمي ة ،وتخص يص موازن ات طارئ ة وإض افية لمس اعدتھا عل ى تخط ي
كوارث الطبيع ة ومآس ي البش ر ،وإش راك ش عوبھا ف ي تقري ر ش ؤونھا ،وتمكينھ ا م ن اإلس ھام ف ي
تحديد أولوياتھا ،وتأھيلھا وإعدادھا لتكوين أنماط من التمثي ل الم دني والسياس ي المحل ي تعب ر ع ن
نفسھا من خاللھا ،فيصير ثمة نمو إنساني واقتصادي وعلمي واجتم اعي وثق افي  ...إل خ مت وازن،
يعود بالنفع على مختلف البلدان ،ويضفي التناس ق عل ى النم و الع المي الش امل ،فيتج ه أكث ر ف أكثر
نحو التقارب ،وتردم تدريجيا الھوة بين المتقدمين ،الذين لن يتأخروا نتيجة إسھامھم في تقدم الع الم
الفقي ر ،والمت أخرين ،ال ذين س يتقدمون ب وتيرة س ريعة بفض ل الع ون اآلت ي إل يھم م ن المتق دمين،
فتتعاظم ش يئا فش يئا مش تركات م واطني الع الم ومش اركتھم ف ي أنم اط الحي اة م ن إنت اج واس تھالك
وتوزيع ،وأنماط التفكير والثقافة ،وصوال إلى مغانم العدالة والتقدم والحرية.
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ھ ذا الع رض الم وجز والس ريع لمتطلب ات أنس نة العولم ة عل ى ص عيد االقتص اد يوص لنا إل ى
مستلزمات أنسنتھا السياسية ،التي ستجعل باإلمكان وضع موارد العالم  -وخاص ة من ه المتط ور -
في خدمة التقدم اإلنساني ،وستوحده كمجال اقتصادي متكامل ،تسوده شراكة حقيقي ة ف ي المص الح
تحوله إل ى مج ال سياس ي مت رابط ،ت نظم ش ؤونه مع ايير تعين ه عل ى تط وير المس اواة ف ي الحق وق
والواجبات بين أجزائه ،علما بأن قيامھا يشترط تعدد أقطابه ومراك زه ،وأخ ذه بمع ايير دولي ة تح د
م ن وتبط ل أس باب الص راع ب ين أجزائ ه وبلدان ه ،عب ر تنظ يم عالق ة دول ه وبلدان ه عل ى أس س
متواف ق عليھ ا ،ض رورية لبن اء نظ ام إدارة وأم ن ش امل ،تش ارك في ه جمي ع ال دول ،يح ل بم رور
الوقت محل مجلس األمن الدولي ،أو يضفي طابعا تش اركيا وديموقراطي ا عل ى عمل ه ؛ليح ول ب ين
الدول العظمى وبين استخدامه لتحقيق أغ راض ومص الح ق د تتع ارض م ع رغب ات ومص الح بقي ة
العالم ،تسبب انقسامات عميقة ف ي المجتم ع ال دولي؛ وتش حن عالقات ه بق در يتع اظم باض طراد م ن
التوتر والعنف ،فتفضي إلى حروب محلية تتسع وتمتد وتتحول إلى نزاعات مسلحة ال ضابط لھ ا،
مثلما ھو الحال في فلسطين والعراق .ھذا المركز الدولي الجديد  -الذي يمك ن أن ينبث ق ع ن األم م
المتحدة ومنظماتھا  -يجب أن يعمل وفق أسس وق يم كوني ة ،طورتھ ا البش رية خ الل الق رون لمن ع
وض بط النزاع ات ب ين أجزائھ ا ،ووق ف م ا ق د ينش ب منھ ا ،والحيلول ة دون تحولھ ا إل ى نزاع ات
مديدة أو غير قابلة للتسوية ،أھمھا األسس والقيم ،التي تم اختبارھ ا بھ ذا الق در أو ذاك م ن النج اح
خالل السنوات الستين الماضية ،لكن اإلنسانية والسياسات الدولية ل م تتوص ل بع د إل ى أس س وق يم
تتخطاھا ،كمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير إال بقرار دولي جامع ،وعدم استخدام القوة أو العن ف
لحل النزاع ات ب ين ال دول ،وع دم التخل ي ع ن التف اوض والوس ائل الس لمية ف ي العالق ات الدولي ة،
وإقامة عالقات الدول واألم م عل ى الندي ة والمس اواة ف ي الحق وق والتض امن والمص الح المش تركة
والخيارات الحرة ،ونب ذ م ا ش أنه تعكي ر ص فو العالق ات الدولي ة أو إث ارة الص راعات ب ين ال دول،
عل ى الح دود أو عل ى المص الح .وم ن الجل ي أن تطبي ق ھ ذه األس س والق يم مس تحيل دون إعط اء
الھيئة الدولية الجديدة ما ستأخذه العولمة من سيادة الدول ،وإال فإنه لن يقوم ألول مرة في الت اريخ
البشري كيان يمثل وحدة العالم ،ھدفه تنمية مش تركاته وتحويلھ ا إل ى واق ع ك وني ج امع ،يتخط ى
تمثيله الدولة القومية والوطنية بما ھما تعبير سياسي عن أمة معينة وشعب محدد ،مع م ا يج ب أن
يترتب على ذلك من تجديد وتوسيع لمف اھيم حق وق اإلنس ان ،وتب دل ف ي مفھ وم المواطن ة والس يادة
الشعبية ،وفي وظائف الدول المحلية التي ستضاف وظائف جدي دة إل ى وظائفھ ا الراھن ة ،تتص ل
بتعميق مفھوم وواقع العدالة ،وبتحقيق ونشر الحرية والديموقراطية ،وتوطيد موقع ودور اإلنس ان
من العالم والوجود والزمان؛ ذلك أن اإلنسان الفرد -إلى أي شعب انتمى -سيعتبر العالم بأسره بيتا
له ،وسيكون حراً في أن يتنقل ويعمل ويب دع ويع يش ف ي مختل ف أرجائ ه ،يح دد حقوق ه وواجبات ه
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ق انون ك وني ي نظم عالقات ه بالع الم ،ال ذي س يكون منخرط ا ً ف ي توحي د ت دريجي ،أدات ه االقتص اد
والتقدم العلمي/التقني ،تجعله المصالح المشتركة متك امال ،بع د أن فتح ت أج زاءه الداخلي ة بعض ھا
عل ى بع ض ،وزادت اندماج ه وتفاعل ه ،وأض فت طابع ا خاص ا عل ى تقدم ه يجعل ه عالمي ا ومتاح ا
بصورة متعاظمة لجميع أبناء آدم وحواء .ال حاجة إلى التأكيد عل ى أن أنس نة العولم ة -وھ ي حل م
يب دو الي وم بعي د المن ال -تتطل ب ترتيب ا مختلف ا للنظ ام ال دولي ،ينھ ي تعين ه بدول ه الكب رى ،الت ي
ستختلف وظائفھا القائمة اليوم على القوة والمص الح القومي ة الخاص ة ،وس تقوم م ن اآلن فص اعدا
على الريادة االقتصادية والتقنية والسياسية والثقافية ،وعلى فاعلية النماذج المادية والروحية الت ي
سيقدمھا لآلخرين ،والتي س تجعل من ه قبل ة لھ م .ال يعن ي ھ ذا أن الع الم المؤنس ن س يخلو م ن ق وى
كبرى ودول صغرى ،بل يعني أن موقع ومكان ك ل منھم ا س يختلف عن ه الي وم ،وأن تَبﱡ د َل طبيع ة
الصراعات الدولية س يبدل طبيع ة عالق ات ال دول بعض ھا ب بعض ،وسيض في عليھ ا عمق ا جدي دا،
معي ا ُره تق دم اإلنس ان ف ي إط ار تن افس ذي أرض ية مش تركة ،تح ول دون وق وع نزاع ات دولي ة،
وتسھم في منع نشوبھا أصال .أخيرا ،فإن ع الم العولم ة ل ن يتأنس ن إذا ل م يك ن ديموقراطي ا؛ إذا ل م
يك ن ع الم ق انون وحق وق إنس ان ومس اواة وعدال ة ومواطن ة ومجتم ع م دني ،أي ع الم م واطنين
أح رار ،منتج ين ومب دعين ،ال يف رقھم ج نس أو ل ون أو دي ن ،وال يعترف ون ب التمييز أو يمارس ون
التعصب والعنف.
نصل اآلن إلى المستلزمات الثقافية ،التي تجعل أنسنة العولم ة ممكن ة ،وي أتي ف ي مق دمھا اإليم ان
بوحدة الثقافة العالمية وبتكامل أجزائھا ،والتخلي عن فرض يات وأطروح ات ص راع الحض ارات،
بما تعنيه من تقسيم الحضارات إلى فس ح متنازع ة ،وم ن رس م اس تراتيجيات سياس ية ترتك ز عل ى
صراع الحضارات الثالث ،الت ي ص نعت واق ع البش ر  :الغربي ة  :اليھودية/المس يحية ،والش رقية :
الشنتوية/البوذية ،والوسيطة  :العربية/اإلسالمية ،التي يقال :إنھا ستتصارع إل ى أن يتق رر مص ير
الع الم النھ ائي ،وإن ص راعھا س يكون ش كالً ح ديثا لص راع دول ي زال من ه التن اقض
الرأسمالي/االشتراكي ،فكان ال بد أن يح ل محل ه ص راع م ن نم ط جدي د ھوالص راع الحض ارات،
الذي ستترتب عليه معضالت من نمط يختلف عن تل ك الت ي أنجبتھ ا أنم اط الص راع الت ي عرفھ ا
الع الم إل ى الي وم ،وس تنجب نت ائج مختلف ة س تتعين جميعھ ا بمواق ف الحض ارة الوس يطة،
العربية/اإلس المية ،الت ي يمك ن أن تنح از إل ى الحض ارة الش رقية ،بس بب خبراتھ ا الس لبية م ع
الحضارة الغربية ،فال بد لمنعھا من انحياز خطي ر كھ ذا أن تكس بھا الحض ارة الغربي ة بالحس نى
أو أن تكسرھا بالقوة ،عبر احتالل مناطق منھ ا ،أو م ن خ الل ح رب عام ة يش نھا القط ب الع المي
الوحيد ضد اإلرھاب.
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كي تلعب الثقافة دورھا في أنسنة العولمة ،يجب أن تكون ثقافة إنسانية ،وأن تقوم على م ا ابتكرت ه
الفلسفة من نزعات إنسانية منذ سقراط إلى اليوم ،وأن تض ع اإلنس ان ف ي مرك ز الوج ود ،وت ؤمن
بأھليته للحرية والتقدم ،وبقدرته على بناء عالمه الذاتي بوصفه جزءا من عالم اآلخ رين ،يتف ق ف ي
طموحات ه ومرامي ه م ع طموح ات ومرام ي أي ف رد آخ ر ،انطالق ا م ن رؤي ة أرس طو لإلنس ان
كـ«ذات حرة وجديرة بالحري ة بغ ض النظ ر ع ن تعييناتھ ا الموض وعية» ،وس عي الفلس فة والفك ر
اإلنس اني -خاص ة ف ي الق رون الحديث ة -إل ى إقام ة بيئ ة سياس ية واجتماعي ة تكف ل حري ة اإلنس ان
وتنميھا ،وتعمل على تأسيس سلطة ترى نفس ھا قائم ة عل ى حريت ه وحق ه ف ي الحي اة والكرام ة .أال
يعن ي ھ ذا أن العولم ة ل ن تتأنس ن دون ثقاف ة ليبرالي ة وديموقراطي ة ،كوني ة الط ابع ،عقالني ة
المض مون وال نھج ،ت رى ف ي ك ل إنس ان ف ر ٍد س يدا للك ون وھ و ف ي الوق ت نفس ه رھ ان المجتم ع
العالمي ودوله ،ومآل ومعيار أي جھد أو تطور ،عاما كان أم خاصا .من الضروري أخيرا رب ط
أنس نة العولم ة بق درة ك ل واح د من ا عل ى أنس نة وج وده وفك ره ،م ا دام مص ير البش رية يتص ل
بمصيرنا جميعا  ،ونمط وجودھا يتعين بنمط وج ود ك ل واح د من ا .وللعل م ،ف إن األنس نة ل ن ت نجح
دون تطوير نوعي صوب اإلنسان العارف والصانع ،الذي ارتبط تقدم البشرية بجھ وده ومعارف ه،
حتى صار أنبل كائن في الوجود ،ومعيار كل األشياء ،كما قال برمنيدس أحد فالسفة اليونان!
ل ن تك ون أنس نة العولم ة أم راً س ھالً ،ول ن ت تم م رة واح دة ،ب ل س تكون نت اج جھ د ھائ ل وطوي ل،
سيقوم الجنس البشري خالله بمواجھة ق وى كثي رة تك بح رغبت ه ف ي الحري ة والعدال ة .وللعل م ،ف إن
ف ي العولم ة نزوع ا معادي ا لألنس نة ،تجعلھ ا مش روع أقلي ة م ن البش ر ض د أغلبي تھم ،وإنج ازاً
لمتقدمين ينأون بأنفسھم عن المتأخرين ،وميس ورين يتج اھلون ب ؤس المحت اجين والمقھ ورين .إال
أنه -بل وبسبب ذلك بالذات -تبقى أنسنة العولمة غاية البشر ،م ا دام ت العولم ة ذاتھ ا ق درھم ال ذي
يبدو أنه ال مھرب منه.
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ھيغل والشرق
نقد المنھج واللغة في فلسفة التاريخ


فؤاد جابر الزرفي

يع د الفيلس وف األلم اني ج ورج ويلھل م ھيغ ل ) (1831-1770واح دا م ن أكب ر الفالس فة ال ذين
أنجبتھم البشرية .وھو من دون شك أكبر فيلسوف مثالي في تاريخ الفلسفة ،كم ا أن ه ص احب كثي ر
من النظريات المشھورة في فلسفة التاريخ والمجتمع المدني ،فضال عن منطقه الج دلي وآرائ ه ف ي
علم الجمال وغيرھا الكثير .ويتع دى ت أثير ھيغ ل الفلس فة المثالي ة ليش مل عم وم الفلس فة اإلنس انية.
فمثالية ھيغل ھي التي أوجدت مادي ة م اركس والفلس فة الظواھري ة لھوس يرل ،فض ال ع ن تأثيرھ ا
في الفلسفة الوجودية.
درس ھيغل الفلسفة وعلوم الالھوت ،وك ان لعل م الالھ وت ت أثيره الكبي ر عل ى مجم ل أفك ار ھيغ ل
الفلسفية .وق د تبين ت آث ار عل وم الالھ وت خصوص ا ف ي الكتاب ات األول ى لھيغ ل والمتعلق ة خاص ة
بتاريخ المسيحية وحياة المسيح وروح المسيحية ومصيرھا.
تأثر ھيغل في مطلع حياته بأفكار الثورة الفرنسية ،وكان شديد الترحيب بھا؛ لكنه أزاح ع ن عيني ه
غطاء اإلعجاب بھا بعد مجيء اليعقوبيين إلى سدة الحكم وانتش ار المج ازرعلى أي ديھم ف ي أرج اء
فرنسا .مع ذلك فإن ھيغل أبدى تأييدا منقط ع النظي ر للقائ د الث وري ن ابليون بون ابرت ،معتب را إي اه
التجسيد الحي للعقالنية في التاريخ والصياغة األرقى لفكر الثورة الفرنسية.
على الرغم من كل ذل ك ،ف إن ھيغ ل الفيلس وف يب دو نقيض ا مختلف ا لھيغ ل اإلنس اني المتح رر .فق د
صاغ ھيغل فلسفة محافظة ،مبديا تأييده الكامل للدولة الملكية البروسية ،مما ح دا بكثي ر م ن النق اد
إلى اعتبار ذلك ھو التناقض الرئيس في الفكر الھيغلي ،الذي تأرجح -كم ا ھ و واض ح -ب ين نزع ة
ثورية مكبوتة وفكر شبه رجعي معلن.
ال يت ردد أكث ر الكتّ اب ع ن نع ت ھيغ ل ب ـ )الفيلس وف( ويض عونه إل ى جان ب أكب ر الفالس فة ف ي
التاريخ ،بل يذھب بعض معجبي ه إل ى ح د الق ول ب أن «ھيغ ل ف ي أص ل ك ل كبي ر ف ي الفلس فة من ذ
قرن».
لك ن بعض ھم اآلخ ر يھاجم ه بعن ف ،ناعت ا إي اه بأن ه مج رد «كل ب ف اطس» وبأن ه «أكب ر خط أ ف ي
تاريخ الفلسفة» .1وربما يعود سبب ھذا االختالف في تقييم ھيغل إلى طبيعة التركيبة الفلس فية ذات
الصياغة الصعبة التي طرحھا ھيغل وإلى اللغة المعقدة التي كتب بھا ھيغل فلسفته.
ويقر برتراند رسل -وھو الفيلسوف ومؤرخ الفلسفة الشھير -بصعوبة فلسفة ھيغ ل؛ ب ل إن ه ي ذھب
أبعد من ذلك للقول بأن ھيغل ھ و األكث ر ص عوبة عل ى الفھ م م ن ب ين ك ل الفالس فة الكب ار .وأكث ر
أعمال ھيغل صعوبة -من دون شك -ھو كتابه المبكر )ظاھريات العقل( الذي ينُظر إلي ه حت ى م ن
جانب الماركسيين ،الخارجين من رح م الھيغلي ة -وال ذين ھ م م ن أش د المعجب ين بھيغ ل وإن ك انوا
من أكثر نقاده -على أنه أكثر أعمال ھيغل صعوبة.2
وإذا كانت لغة ھيغل ق د أث ارت حفيظ ة النق اد والمفك رين ،ف إن أفك اره م ا ت زال تثي ر وبش كل أكب ر
ش ھية ھ ؤالء الناق دين للكتاب ة عنھ ا س لبا وإيجاب ا .ولع ل م ن أكث ر األفك ار الت ي أث ارت حفيظ ة
المفكرين تجاه ھيغل ما طرحه األخير بخصوص الديمقراطي ة؛ فھيغ ل ال يناص ر الديمقراطي ة وال
الليبرالية ,انطالقا م ن فكرت ه ب أن الحري ة يمك ن أن تتحق ق ف ي المجتم ع تلقائي ا م ن خ الل الق وانين
والقيم التي تنظم تصرفات الف رد وتوجھھ ا .إن ھيغ ل يتط ابق ھن ا تمام ا م ع نظري ة اإلرادة العام ة
التي طرحھا روسو ،والذي قال صراحة بأن الحرية تتحقق فق ط م ن خ الل مجتم ع يس ھم ك ل ف رد
منه في صياغة قانونه.3
 باحث من العراق .
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كما أن ھيغل قد تعرض للنقد بسبب موقفه المتناقض من المسيحية؛ فھو م ن ناحي ة انتق د المس يحية
صراحة؛ لكنه من جھة أخرى مال إلى جھ ة البروتس تانتية عل ى حس اب الكاثوليكي ة ،عل ى اعتب ار
أن األولى أقرب للعقل والروح اإلنسانية .ليس ھذا فحسب ب ل إن البروتس تانتية -وفق ا لھيغ ل -ھ ي
ألماني ة ,وھ ي أعل ى ش كل م ن أش كال المس يحية ,وأن الش عب األلم اني يمتل ك م ن الخص ائص م ا
يؤھله للرقي بالمسيحية إلى أرقى اشكالھا.
لقد قادت ھذه الفكرة األخيرة ھيغل إلى وضع تصنيف للعالم الجرماني ،قسم على أساس ه الش عوب
األوروبي ة إل ى ش عوب ألماني ة خالص ة ،تض م األلم ان واالس كندينافيين والھولن ديين إض افة إل ى
اإلنجليز .وتضم المجموعة األخرى -وھي المجموع ة الروماني ة -ك ال م ن الفرنس يين واإليط اليين
واإلسبانيين .وألن العالم الجرماني قد اس تطاع الرق ي إل ى مرحل ة أعل ى م ن خ الل البروتس تانتية،
فإنه ال حاجة به إلى ثورة مسلحة على غرار ما قام به الفرنسيون.4

مراحل التاريخ اإلنساني
يض ع ھيغ ل تقس يمه للت اريخ البش ري اس تنادا إل ى الفك رة الس ابقة ،ويرس م ھيغ ل م ن خ الل كتاب ه
)محاضرات في فلسفة التاريخ( المالمح العام ة الت ي تحك م س ير الت اريخ ،ابت داء م ن أول حض ارة
عرفتھا اإلنسانية حتى زمن ھيغل.
بدأ ھيغل بإلقاء دروسه عن فلسفة التاريخ في العام 1822م ،وانتھت ھ ذه ال دروس م ع نھاي ة حي اة
ھيغل في العام 1831م .من ھذه الزاوية ،يمكن النظر إلى ھذا الكتاب على أنه يمث ل قم ة النض وج
الفكري لھيغل ،على عكس بعض كتبه التي اتسمت بعدم الوضوح والغم وض ،أو تل ك الت ي كتب ت
في فترة مبكرة ،وكانت متأثرة كثيرا بنزعته الدينية ،التي ظلت مع ذلك راسخة وتطبع حت ى كتاب ه
محط الدراسة.
يقس م ھيغ ل الت اريخ إل ى ثالث ة أطواررئيس ة ؛ تل ك ھ ي :الط ور اآلس يوي وميزت ه األساس ية ھ ي
النظام الملكي االستبدادي ،ثم يعقبه الطور اليوناني الروماني الذي يتميز بالحرية الفردية ،وأخي را
الط ور الجرم اني ،األلم اني ،ال ذي يجم ع فض ائل الط ورين الس ابقين ويتس م بنظ ام الحك م الملك ي.
يض م ھيغ ل تح ت الط ور األول ك ل الحض ارات اآلس يوية الممت دة م ن أقص ى الص ين والھن د إل ى
حض ارات الفراعن ة واآلش وريين والب ابليين والف رس .كم ا يجم ع ت اريخ اليون ان والروم ان تح ت
الطور الثاني لينتھي به إلى الطور الثالث وھو المرحلة الجرمانية.
إن المرحلة األولى تمثل ما يسميه ھيغل )طفولة التاريخ(؛ حيث تعمل الحرية على «تطوير نفس ھا
دون أن تصل إلى مرتبة الحرية الذاتية» ،بينما يشبه المرحلة اليونانية بـ )المراھق ة( ،حي ث «نج د
فردي ات تتش كل» ليص ل الت اريخ رجولت ه ف ي «الدول ة الروماني ة» ،الت ي ال تمث ل «تردي دا لدول ة
األفراد التي كانت عليھا دولة المدينة في أثين ا» .ويتكام ل ھ ذا النم و اإلنس اني ،متجس دا ف ي الع الم
الجرماني ،الذي يشبه «مرحلة الشيخوخة» ،لكن ھذه الش يخوخة ال تعن ي «الض عف والھ رم ،ف إن
شيخوخة الروح تعني نضجھا وقوتھا الكاملة».5
يبدو واضحا من خالل ھذا التقسيم ت أثير النزع ة القومي ة األلماني ة عل ى فك ر ھيغ ل؛ فھيغ ل يجع ل
الطور الجرماني وحدة قائمة بحد ذاتھا على غرار الط ورين الس ابقين ،علم ا أن الط ور الجرم اني
ال يماثل الفترتين السابقتين ال من ناحية التنوع وال من جھة الفت رة الزمني ة الت ي ش غلھا ك ل ط ور.
إن ھيغل يتحول ھنا من فيلسوف للتاريخ إلى منظر قومي في خدمة المملكة البروسية.
فالطور الجرماني لم يتجسد عمليا بشكل تاريخي .وھذا بحد ذاته يمثل انتكاسة كبيرة توازي الزعم
الفلسفي الماركسي النبوئي بنشوب الثورة العمالية ف ي أوروب ا الغربي ة الرأس مالية ،األم ر ال ذي ل م
يحص ل عملي ا إال ف ي روس يا البل د الزراع ي المتخل ف ص ناعيا ،وال ذي ك ان خ ارج حس ابات
الماركس ية .ك ذلك فإن ه إذا ك ان ممكن ا الح ديث ع ن حض ارة غربي ة أس ھم األلم ان مثلم ا أس ھم
الفرنسيون واإلنجليز في بنائھا ،فإنه ال يمكن الحديث ع ن ط ور حض اري ألم اني ،متمي ز بمالم ح
خاص ة ع ن بقي ة الش عوب األوروبي ة ،علم ا أن مث ل ھ ذا االدع اء مرف وض م ن قب ل األوروبي ين
أنفس ھم ال ذين يتح دثون ع ن حض ارة أوروبي ة ،أو غربي ة ،ال ع ن حض ارة أمريكي ة أو فرنس ية أو
ألمانية.
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لكن ھذا ل يس النق د الوحي د وال األھ م ال ذي يمك ن أن يوج ه إل ى ھيغ ل .ب ل ربم ا ك ان ھ ذا ھ و أق ل
االنتقادات أھمية ،بالمقارنة مع األفكار األخرى التي تضمنھا كتاب ھيغل األھم ف ي فلس فة الت اريخ
المعروف بـ )محاضرات في فلسفة التاريخ( .ولعل نظرة ھيغل إلى الحض ارات الش رقية والش رق
بوجه عام تستحق وقفة طويلة ،لما قدمه ھيغل من أفكار ووجھات نظر بخصوصھا.
إن قراءة أفكار ھيغل بخصوص الشرق مھمة ،ل يس لجھ ة منظﱢرھ ا فحس ب )وھ و واح د م ن أكب ر
فالس فة الغ رب ومازال ت أفك اره مح ل تق دير كبي ر ل دى مفك ري الغ رب ،وربم ا كان ت أطروح ة
فوكاياما في نھاية التاريخ مثاال أحدث عل ى كيفي ة إع ادة ص ياغة وتنوي ع أفك ار ھيغ ل( ،ب ل بش كل
أخص لجھة تأثيرھا في صياغة النسق الفكري العام والتصورات الجاھزة ع ن الش عوب األخ رى،
وھو ما يدخل في صميم النسق االستشراقي.
إن ھذه الدراسة تعنى تحدي دا بق راءة أفك ار ھيغ ل بخص وص الحض ارات الش رقية عموم ا ،وإلق اء
الض وء عل ى الم نھج النق دي الھيغل ي ،م ع إي الء عناي ة خاص ة للغ ة الھيغلي ة .ك ذلك تح اول ھ ذه
الدراسة تتبع المرجعية الفكرية التي انطلق منھا ھيغل ،والمصادر التي صاغت الخطاب الھيغل ي،
من أجل تكوين تصورعام عن الفكر القبلي الذي طبع التقييم الھيغلي.

ھيغل وتاريخ الشرق
اليقدم ھيغل عرضا مفصال لتاريخ الحضارات اإلنسانية ،فذلك ليس موض وع الكت اب .لك ن ھيغ ل
يح اول إعط اء المب ادئ العام ة الت ي وجھ ت الحض ارات البش رية ف ي س يرھا الحثي ث نح و التق دم
والرق ي .وھيغ ل إذ يع رض لمس يرة اإلنس انية ض من م ا يس ميه بالت اريخ الفلس في ،فھ و يؤك د أن
«الفكرة الوحيدة التي تجلبھا الفلسفة معھا وھي تتأمل التاريخ ،ھي الفكرة البسيطة عن العقل ،التي
تق ول :إن العق ل يس يطر عل ى الع الم ،وإن ت اريخ الع الم -بالت الي -يتمث ل أمامن ا بوص فه مس ارا
عقليا».6
بھذا المعنى فإن الفكر ھو الذي يوجه التاريخ اإلنس اني ول يس أي ش يء آخ ر .إن ھ ذه الفك رة الت ي
يعطيھ ا ھيغ ل أس ماء مختلف ة فھ ي )اإلرادة( و)العق ل( و)ال روح اإلنس اني( فض ال ع ن )اإلرادة
اإللھية( تمضي قدما ف ي حرك ة الت اريخ لتص نع أق دار الش عوب والحض ارات ص عودا ون زوال .إن
الموضوعة الرئيسة التي تكمن خلف ھذا السعي الحثيث لإلنسانية ھي تقدم الحرية.
لكن تأكيد ھيغل على دور )العقل( أو )اإلرادة( – وھ و التأكي د ال ذي طب ع فلس فته المثالي ة بص ورة
عام ة -ل م يجعل ه يغف ل ع ن دور العوام ل األخ رى وإن بش كل أق ل مقارن ة ب المفكرين اآلخ رين
)مونتسيكيو اوكوندرسيه مثال( .وھك ذا ف إن ھيغ ل يمي ل إل ى االعتق اد ب أن ھن اك عالق ة وثيق ة ب ين
تاريخ مسيرة أي حضارة بطبيعتھا الجغرافية الت ي تنش أ عليھ ا؛ ذل ك أن األخي رة «ش يء ج وھري
وأساسي».7
ھن اك ش به اتف اق ب ين الم ؤرخين عل ى أن ت اريخ الحض ارة اإلنس انية يبت دئ ف ي الش رق .وس واء
اختلف الكتاب أم اتفقوا بشأن أقدم الحضارات الشرقية ،فإنھم أق رب إل ى اإلجم اع عل ى أن الش رق
ھو مصدر الحضارة اإلنسانية عامة.
وال يخ رج ھيغ ل عل ى ھ ذا اإلجم اع ،ل ذلك فإن ه يفت تح محاض راته ع ن فلس فة الت اريخ بالش رق.
والشرق عند ھيغل يعني تحديدا آسيا .فآسيا «تمثل الجھة الشرقية م ن جھ ات الك رة األرض ية -أي
أنھا منطقة األصل والمنشأ» .وآس يا «بالمث ل ،ھ ي الش رق المطل ق» .ورغ م أن ھيغ ل يعتم د عل ى
التقسيم الجغرافي المشھور ،والذي يجد مايبرره ،لكن التقسيم الحضاري الت اريخي ھ و ال ذي ي دفع
ھيغ ل إل ى اعتم اده بش كل أساس ي .فالش رق ھ و مھ د الحض ارة اإلنس انية م ن دون ش ك .فف ي آس يا
«أشرق ضوء الروح ،ومن ثم بدا التاريخ الكلي».8
بھذا المعنى فإن ھيغل ينطلق من الت اريخ األق دم إل ى األح دث .واألق دم ھ و الش رق-م ن دون ش ك-
بينما األحدث ھو تاريخ أوروبا وأمريكا ,التي يشير إليھا ھيغل برؤية نبوئية رائدة عل ى أنھ ا تمث ل
«أرض المستقبل ...فھ ا ھن ا س وف يتكش ف ف ي العص ور القادم ة عنص ر ھ ام م ن عناص ر ت اريخ
العالم ،وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمريك ا الش مالية وأمريك ا الجنوبي ة ،إنھ ا ب الد األح الم
لكل أولئك الذين ملوا وضجروا من مخزن األسلحة التاريخي في أوروبا القديمة».9
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لكن ھيغل -وھنا المفارقة -ال يسير في تقسيمه وفقا للمنطق التاريخي المعروف؛ إذ ھو الينتقل من
األقدم إلى القديم إلى األحدث كما يفترض ذلك التقسيم التاريخي .إن ھيغل يضع تقسيما فلسفيا قبلي ا
يبدأه بالصين فالھند ثم فارس التي يضم تحتھا حضارات وادي الرافدين )بابل وآشور( والحض ارة
المصرية فالفينيقية ،ثم ينتقل من ذلك إلى اليونانية والرومانية وأخيرا ينتھي بالطور الجرماني.
إن تقسيم ھيغل ھذا ال يستند إلى كشوفات تاريخية مختلفة عما ھو سائد .كل ما في األمر إن ھيغ ل
يبني مقدمة افتراض ية نظري ة ،يح اول م ن خاللھ ا ل ي عن ق الت اريخ اإلنس اني؛ لك ي يب دو متطابق ا
ومتسقا مع التقسيم ال ذي اختط ه لھ ذا الغ رض .إن ھ ذا التقس يم يتج اوز واقع ا تاريخي ا ثابت ا اليقب ل
الشك؛ بل إنه يقلب حقائق تاريخية مؤكدة .إن ھذا التقسيم التاريخي ال يرتكب خطأ تاريخيا فحسب
بل ھو يقلب الحقيقة التاريخية المش ھورة م ن أج ل إثب ات النظري ة ح ول تط ور فك رة الحري ة ل دى
الحضارات المتتابعة .إنه بالتالي ال يمثل ھفوة عابرة بل خطأ منھجيا ً متعم داً ،ال يمك ن الم رور ب ه
عرضا.

ھيغل والحضارات الشرقية :الصين
كما قلنا فإن ھيغل يبتدئ من الصين معتبرا اياھا أقدم إمبراطورية يس جلھا الت اريخ .وي ذھب ھيغ ل
إل ى ح د الق ول :إنن ا «ن رى الص ين من ذ فج ر الت اريخ عل ى تل ك الح ال الت ي ھ ي عليھ ا ف ي يومن ا
الراھن» ،أي إلى زمن ھيغل في بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشر.10
ي رى ھيغ ل أن الص ين تمل ك سلس لة م ن «كت اب الت اريخ» بعك س بقي ة الحض ارات أو «الش عوب
اآلس يوية» الت ي كان ت تمل ك تراث ا ق ديما «لك ن ل م يك ن لھ ا ت اريخ ،فعقائ د الفي دات الھندي ة ليس ت
تاريخا ،وتقاليد األعراب وعاداتھم قديمة جدا لكنھا لم ترتبط بتنظيم دولة وتطورھا».11
وم ن الواض ح ف إن المب ررات الت ي يوردھ ا ھيغ ل ليس ت علمي ة وال مقنع ة .فت اريخ الس اميين
والس ومريين والمص ريين أكث ر ق دما م ن الحض ارة الص ينية ،وع دم معرف ة ھيغ ل بھ ا ال يب رر
تجاھلھا ،أو إنكارھا .كما أن استنتاجه بش أن ع دم ام تالك الع رب )ھيغ ل يس تخدم كلم ة األع راب(
لتاريخ موثق أو تراث مكتوب يدل على جھل فاضح بالفكر العربي كما سنتبين ذلك.
يعتقد ھيغل أن الصينيين «ينظرون إلى أنفس ھم عل ى أنھ م ينتم ون إل ى أس رھم أو ع ائالتھم وعل ى
أنھ م ف ي الوق ت نفس ه أبن اء للدول ة ..ول يس لھ م ف ي الدول ة ك ذلك شخص يات مس تقلة؛ ألن العالق ة
األبوية البطرياركية ھي السائدة» ,12وھذا النموذج البطري اركي ل يس عالم ة فارق ة ف ي الحض ارة
الص ينية فحس ب .فك ل الحض ارات األخ رى كالحض ارة البابلي ة والفرعوني ة كان ت ذات س لطات
بطرياركي ة .وربم ا تمث ل الحض ارة اإلس المية اس تثناء واض حا .فالدول ة اإلس المية ل م تك ن دول ة
أبوي ة .والخليف ة أو الس لطان ل م يك ن يحك م ب المعنى األب وي حت ى وإن ك ان يمل ك س لطات قس رية
مرغمة في كثير من األحيان .لكن ھيغل يذھب إلى رأي آخر ،قائال :إن «ھذا االھتمام األب وي م ن
جانب اإلمبراطور وروح رعاياه بوصفھم أطف اال اليس تطيعون أن يتع دوا المب دأ األخالق ي لمح يط
األس رة وال أن يظف روا ألنفس ھم بأي ة حري ة مس تقلة ومدني ة  -يجع ل م ن ھ ذا الك ل إمبراطوري ة
وحكومة وسلوكا ،يكون في الوقت نفسه أخالقيا وواقعيا تماما ،أعني أن ه نت اج للفھ م ب ال عق ل ح ر
وال خيال حر».13
يعترف ھيغل بتقدم الحكم وعدالته في الصين ،حي ث «نجح ت الص ين ف ي أن تحص ل عل ى أفض ل
وأعظم الحكام الذين يمكن أن ينطبق عليھم تعبير )حكمة سليمان(» ،كما يق ر ھيغ ل ب أن الص ينيين
كانوا يشعرون بالمس اواة ،ال ف رق بي نھم تمام ا )باس تثناء اإلمبراط ور(« ،ولھ ذا الس بب فكثي را م ا
وقفت الدولة الصينية كمثل أعلى يصلح أن يكون نموذجا يحتذى حتى بالنسبة لنا» ،فالصين «ھ ي
دول ة المس اواة المطلق ة»؛ رغ م ك ل ھ ذه االعتراف ات الت ي يق ر بھ ا ھيغ ل فإن ه يص ل إل ى اس تنتاج
غريب ال عالقة له بھذه الحقائق؛ حيث يرى أنه «م ا دام ت المس اواة منتش رة ف ي الص ين لك ن ب ال
أدنى حرية ،فإن الحكم المطلق المستبد ھو بالضرورة شكل الحكم ھناك».14
إن ھيغل يقع في تناقضين كبي رين؛ فھ و م ن جھ ة يق ارن ب ين الص ين القديم ة وب ين أوروب ا الق رن
الثامن عشر ،وھذه المقارنة الخاطئة بشكل كلي سيكررھا ھيغل مرات عدي دة فيم ا يخ ص ت واريخ
الحضارات األخرى )اإلسالم كمثال آخر(؛ ذلك أنه إذا كانت ال تصح المقارن ة ب ين أوروب ا الق رن
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الثامن عشر وأوروبا القرن العش رين ،فكي ف تص ح المقارن ة ب ين الص ين قب ل أكث ر م ن ألف ي ع ام
)على سبيل المثال( ،وبين أوروبا القرن الثامن عشر؟
كذلك فإن ھيغل -وھذا ھو التناقض الثاني -يغمض عينيه عن حقيقة الوضع المأس اوي ال ذي كان ت
تعيشه دول أوروبا نفسھا في ذلك الوقت ،حيث كانت الدكتاتوريات المطلق ة تس تلب حق وق األف راد
والشعوب بشكل ال نجد له نظيرا في الصين القديمة ,التي يعترف ھيغ ل نفس ه بم دى س يادة العدال ة
فيھا.
وحين يتناول ھيغل معالجة نظام التشريع في الصين ،فإنه يكرر وصفه الذي تق دم وھ و ك ون مب دأ
الحكومة أبوية بطرياركية .وھو يرى أن قونن ة العالق ات م ن خ الل التش ريعات «ق د طم س تمام ا
اإلحساس الحر» .بينما يأخذ على ھذه التشريعات تضمنھا عقوبات قاسية.15
وھذا النقد الھيغلي اليبدو متماس كا ،خصوص ا لجھ ة ص دوره م ن فيلس وف أي د النظ ام )ال دولتاني(
بشكل مطلق؛ حتى نعت بأنه من أكبر المنظرين للدولة القومية البروسية .لقد ك ان ھيغ ل م ن أكب ر
المنظرين لسيادة قوانين الدولة ،بحيث أفقدت ھ ذه الق وانين -بحس ب منظ رين كب ار -معن ى الحري ة
التي يتمتع بھا المواطن .من ھذا المنطلق ذاته يمكن المحاججة بأن نظام العقوبات الصيني القديم -
)وك ذلك الق وانين والعقوب ات ف ي ال دول األوروبي ة الحديث ة( -ھ و ال ذي ض من بن اء دول قوي ة ،م ا
دامت ھذه القوانين واضحة ويتم تطبيقھا بعدالة ومن دون محاباة ،أو تمايز ،مع مراعاة المساواة.
يشير ھيغل إلى أن الصين نجحت في نشر القوانين العادلة بشكل كبير ،لكنه يوجه س ھام نق ده -م ن
جھ ة أخ رى -تج اه نظ ام العقوب ات البدني ة ف ي الص ين ،محاجج ا ب أن «الص ينيين ل م يعرف وا ذاتي ة
الكرامة ،فھم رعايا يخضعون للتأديب والتربي ة أكث ر م ن م ن خض وعھم للعقوب ة ،كم ا ھ ي الح ال
بالنس بة لألطف ال عن دنا؛ ألن التأدي ب يس تھدف اإلص الح ،أ ّم ا العقوب ة فھ ي تعن ي االتھ ام الحقيق ي
بارتك اب الخط أ» ,16ويض رب ھيغ ل أمثل ة عل ى ذل ك بالعقوب ات الت ي ك ان ينزلھ ا األب الص يني
بولده ،وكذا العالقات بين اإلخوة .إن ھيغل إذ يالحظ من جھة رقي العالق ات األس رية ب ين الرج ل
والمرأة؛ حيث «ال يمكن أن نعثر على خيانة زوجية إال ن ادرا ج دا بس بب العزل ة المض روبة عل ى
النساء» ،فإن ھذه الفضيلة لدى الصينيين تستبطن لدى ھيغل علة سلبية .فعدم انتشار الزنا ال يفسر
إال بانعدام الحري ة عن د النس اء الص ينيات ،وك أن حق وق النس اء األوروبي ات ق د أق رت من ذ مج يء
السيد المسيح ،ال في النصف األول من القرن العشرين.
يبدي ھيغل عدم فھم كامل ألخالق الصينيين وعاداتھم؛ فھو مثال يقول عنھم بأنھم «حساسون ض د
اإلھانة إلى أقصى درجة وأنھ م ذوو طبيع ة انتقامي ة .ولك ي يش بع الش خص المھ ان انتقام ه فإن ه ال
يغامر بقتل غريمه وإال فإن ه يلج أ إل ى قت ل نفس ه لك ي ي دمر خص مه» ,17ويص ف ھيغ ل الص ينيين
بكلم ات أق ل م ا يمك ن الق ول عنھ ا :إنھ ا بعي دة ع ن الكرام ة اإلنس انية؛ ل يخلص إل ى أن «الش عور
باإلذالل والمھانة ھو الشعور الس ائد ،وم ا أس ھل أن يتح ول إل ى ش عور بالض عة واالنحط اط» .ث م
يمضي أكثر ل يعلن أن الص ينيين «مش ھورون بالخ داع حيثم ا اس تطاعوا ،فالص ديق يخ دع ص ديقه
ويغشه دون أن يستاء أحد أو يمتعض من محاولة الغش التي يقوم بھا اآلخرون إذا ل م ت ؤد الخدع ة
غرضھا ...حتى إنه يتحتم على األوروبيين أن يحترسوا جدا في تعاملھم معھم».18
إن ھيغل ال يقدم ھنا أي مس توى م ن الفھ م لطبيع ة الثقاف ة الص ينية الت ي تق وم عل ى أس اس كرام ة
الفرد .إن ھذه األمثلة القليلة تكش ف ع ن تحام ل واض ح تج اه الثقاف ات غي ر األوروبي ة الت ي تتمي ز
بق يم وع ادات مختلف ة ع ن نظيرتھ ا األوروبي ة .إن مقارن ة ھيغ ل بھ ذا الخص وص بالرحال ة أو
المؤرخين المسلمين والعرب القدماء -على سبيل المثال -تكشف عن بون واسع لص الح الم ؤرخين
العرب والمسلمين .إن المؤرخين العرب والمسلمين مثل اليعقوبي أو صاعد األندلسي أو البيرون ي
ق د كتب وا ص فحات رائع ة ع ن الف رس ,والص ينيين ،والھن ود وب اقي الش عوب األخ رى .لق د نظ ر
المؤرخون العرب والمسلمون إلى ھذه األمم من خالل منظار التمايز الحضاري ،ول م ينطلق وا ف ي
تقييمھم م ن خ الل عق دة ديني ة أو عنص رية .وعل ى ال رغم م ن أن الع رب رأوا أنفس ھم متم ايزين،
انطالقا من العقيدة اإلس المية ،ف إن ھ ذه النظ رة ل م تعك س أي اس تھانة أو تقلي ل م ن قيم ة الش عوب

5

األخرى .وقد الح ظ اح د الب احثين المعاص رين «أن نظ رة الحض ارة العربية/اإلس المية إل ى تم دن
الشعوب وتحضرھا كانت تتقبل االختالف الديني وحتى الديانات الوثنية للصينيين والھنود».19
يأخذ ھيغل على الصينيين اعتق ادھم بخراف ات «ال حص ر لھ ا» ،معل ال ذل ك بافتق ار الص ينيين إل ى
«االس تقالل ال ذاتي ال ذي يفت رض مق دما العك س المض اد تمام ا لحري ة ال روح» ,20والح ق أن ھ ذا
انتقاد بعيد عن الموضوعية مثلما يتسم بالنظرة الدونية لآلخر؛ ذل ك أن ك ل الحض ارات العظيم ة -
والصينية واحدة منھا -تنط وي عل ى خراف ات وأس اطير كثي رة .والحض ارات الت ي تفتق ر إل ى مث ل
ھذه الخرافات واألساطير ال تنطوي عل ى عراق ة .إن حض ارات ب الد م ا ب ين النھ رين والحض ارة
الفرعونية والفارسية فضال عن الحض ارة الص ينية والھندي ة ق د عرف ت خراف ات وأس اطير كثي رة.
وق د امتزج ت ھ ذه الخراف ات واألس اطير بعل وم وآداب ھ ذه الحض ارات كم ا ص اغت تعاليمھ ا
وطقوسھا الدينية والحياتي ة .ول يس م ن الحكم ة التقلي ل م ن ش أن ھ ذه الخراف ات م ن خ الل منظ ار
العلوم التي سادت أوروبا في مطل ع العص ور الحديث ة .ب ل يمك ن الق ول :إن األس اطير والخراف ات
ھي التي ولدت في كثير من األحيان النزع ة العلمي ة ف ي الحض ارات القديم ة ،كم ا ھ و ح ال عل وم
الفلك عند البابليين ،ومن ثم عند الفرس وكذا عند الھنود أو في الحضارة العربية اإلسالمية.
كذلك فإن من العجيب أن يأخذ ھيغل على الص ينيين ولعھ م بالخراف ات واألس اطير ،ف ي ح ين ك ان
األلماني -وحتى زمان ھيغل -يعيش في ظ ل خراف ات ال حص ر لھ ا .يق ول ھ اينريش ھاين ه )ال ذي
تتلمذ لفترة قصيرة على يد ھيغل وھجره بعد أن وصفه ساخرا بأنه يحب تدريس الط الب ال ذين ال
يفھمونه( بأنه في ألمانيا تحديدا« ،ربما يبقى ذلك اإليمان الشعبي الخاطئ المقلوب زمنا أطول مما
س تبقى المس يحية ف ي ألماني ا ،ھ ذه المس يحية الت ي ل م تض رب ف ي ج ذورھا ف ي ترب ة ال وطن كم ا
ض رب اإليم ان الش عبي ج ذوره .وف ي عص ر اإلص الح ال ديني س رعان م ا زال اإليم ان بقص ص
القديسين الكاثوليكية .على أن اإليمان بالسحر والشعوذة لم يزل ولم ينعدم إطالقا» .ويمضي ھاين ه
ليؤكد وھو -المعجب بلوثر -بأن لوثر نفس ه ربم ا ل م يع د ي ؤمن بالمع اجز الكاثوليكي ة ،عل ى أن ه ال
يزال يؤمن بالجن والشياطين».21
إن موقف ھيغل السابق يرتبط أيضا بموقفه من العلوم عند الص ينيين .فھيغ ل يتخ ذ موقف ا متناقض ا
وغريبا برغم اعترافه بتقدم الصينيين وتفوقھم في العلوم؛ فھيغ ل وعل ى ال رغم م ن اعتراف ه بتلق ي
العلوم «التشجيع والتقدير العاليين» ،فإنه يستدرك سريعا بأن ھذه العلوم ك ان «ينقص ھا م ن ناحي ة
أخرى األساس الحر للذاتية ،واالھتمام العلمي الحقيق ي ال ذي يجع ل منھ ا عم ال نظري ا ،ف ال مج ال
ھنا للمملك ة الروحي ة الفكري ة الح رة ،وم ا يمك ن أن نطل ق علي ه وص ف علم ي ھ و ھن ا ذو طبيع ة
تجريبي ة فحس ب يخ دم أساس ا منفع ة الدول ة :حاجاتھ ا ومتطلباتھ ا» ,22ك ذلك يع زو ھيغ ل ض عف
العل وم عن د الص ينيين إل ى طبيع ة اللغ ة الص ينية ،الت ي تش كل «عقب ة كب رى أم ام تق دم العل وم
وتطورھا» .كذلك يأخذ ھيغل على الصينيين تخلفھم ف ي عل وم الرياض يات والفيزي اء وعل م الفل ك،
برغم «شھرتھم السابقة في ھذه العلوم .فقد عرفوا أشياء كثيرة في وقت لم يكن األوروبيون فيه قد
اكتشفوا ھذه األشياء؛ لكنھم لم يفھموا كيف يطبقون ھذه المعرفة ،فاكتشفوا م ثال حج ر المغن اطيس
وف ن الطباع ة» ،ويش ير ھيغ ل إل ى أن الص ينيين ب رغم اخت راعھم الب ارود قب ل األوروبي ين ،ف إن
اليسوعيين «كانوا أول من علمھم صنع المدافع»؛ لكن ھيغل يأحذ عل ى الص ينيين اس تكبارھم «أن
يتعلموا أي شيء من األوربيين ،رغم أنھ م كثي را م ا يعترف ون بتف وق ھ ؤالء األوروبي ين عل يھم...
وعلى العكس من ذل ك ف إن األوروبي ين أيض ا -بس بب ذك ائھم -ليس وا ق ادرين عل ى محاك اة مھ ارة
الصينيين الصناعية ومھارتھم الطبيعية التامة».23
إن موقف ھيغل من علوم الصينيين يبدو غير مفھوم وال مقنع تماما؛ ذل ك أن ك ل العل وم إنم ا تنش أ
ع ن حاج ة عملي ة .ول ذلك فف ي الوق ت ال ذي ط ور الص ينيون ال ورق والب ارود والحب ر واخترع وا
البوص لة فض ال ع ن إب داعاتھم ف ي الط ب وتفن نھم الراق ي ف ي الص ناعات الدقيق ة األخ رى ،تلبي ة
لحاجاتھم العملي ة ،ف إن عل وم أوروب ا ف ي عھ د اإليط الي دافنش ي ل م تس تند إال إل ى تج ارب نظري ة
محدودة ال ترقى إلى العلوم الصينية بأي شكل من األشكال .لذلك لم تتحول العلوم ف ي أوروب ا إل ى
الشكل المتطور الحديث إال بعد ارتباطھا بالثورة الصناعية البازغة ،في إنجلت را أول األم ر ،وم ن
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ثم في بقية دول أوروبا الغربية ،وأمريكا تاليا .إن حاجة اإلنسان الستخدام المص ادر المت وفرة ب ين
يديه ھي التي تدفعه لالختراع .وھذه النزعة العلمية ال يمكنھا أن تولد من دون تش جيع .وھك ذا فق د
ط ور الص ينيون قب ل األوروبي ين أس اليب علمي ة راقي ة ونجح وا ف ي إنش اء ص ناعات ل م يك ن
لألوروبيين أي حظ منھا حتى القرن السابع عشر .أما مقارن ة موض وع كي ف تط ورت العل وم ف ي
أوروبا بعد ذلك وكيف أصابھا الركود ف ي الص ين ،ف ذلك ش يء آخ ر مختل ف تمام ا .إن ھيغ ل ھن ا
كأي شخص محدود األفق يحاجج بزعمه أن العرب مثال ال يملكون صناعات متطورة على غرار
ما تمتلكه الدول الغربية المتقدمة الحديثة في عالم اليوم ،وبالتالي فھم ال يملك ون أي معن ى أو فھ م
لمعن ى الحض ارة .إن تخل ف الع رب أو المس لمين ف ي الوق ت الحاض ر ال ينف ي الحقيق ة التاريخي ة
الراسخة التي تؤكد أنھم استطاعوا بناء حضارة كبيرة في وقت كانت فيه أوروب ا م ا زال ت ت تلمس
طريق الخروج من النفق المظلم الطويل.
يختتم ھيغل تقييمه للمجتمع الصيني بعبارات مليئ ة باالستص غار؛ ف إذا «ك ان اإلمبراط ور يتح دث
إلى الشعب باستمرار بجالل وبرقة وعطف أبوي فإن الشعب ليس لديه عن نفسه إال أس وأ مش اعر
الذاتية ،فھو يعتقد أنه لم يولد إال ليجر مركبة السلطة اإلمبراطورية».24
إن أمثال ھذه التوصيفات والمغالطات والمحاججات البالغية الھيغلية ال تكشف عن جھل بالحق ائق
التاريخية ،وال يمكن تفسيرھا برقي النموذج األوروب ي ع ن نظي ره الش رقي؛ ب ل تع ود أساس ا إل ى
انعدام القراءة التاريخية الصحيحة ،فضال عن غي اب التقي يم ال واقعي للحق ائق التاريخي ة الموج ودة
على أرض الواقع من خالل وضعھا ف ي الس ياق المق ارن .إن الص ورة النمطي ة الت ي ھيمن ت عل ى
فكر ھيغل ال تفسح إال مجاال قليال لظھور ال رأي الت اريخي الم دعم بالش واھد التاريخي ة .فالص ورة
النمطية للصين -والتي تعود إلى ما قبل ثالثة آالف سنة -تختلط ل دى ھيغ ل ب رحالت م اركو بول و
)المشكوك في صحتھا أصال( ،والتي يراھا ھيغل موثقة تماما ،فضال عن كتاب ات الدبلوماس يين أو
البح ارة األوربي ين ال ذين زاروا الص ين وال ذين ك انوا مك روھين إل ى ح د كبي ر م ن الص ينيين كم ا
يعترف ھيغل نفسه بذلك.

ھيغل والحضارة الھندية
إن المجتمعات الشرقية -بحسب ھيغل -ھي مجتمعات جامدة ،وصورة أيﱟ منھا لم تتبدل عما كانت
عليه الحال قبل آالف السنين ،وھكذا فالھند ال تختلف عن الصين« ،وقد ظلت ساكنة ثابت ة واكتم ل
تكوينھا في الداخل أعظم تكوين».25
يحدد ھيغل منذ البدء «خصائص الروح الحالمة بوصفھا المبدأ العام للطبيعة الھندية» ،26إن نتيجة
ھذا المبدأ أن «الفرد في حالة الحلم يكف عن أن يكون واعيا بنفسه بما ھو كذلك بحي ث يق در عل ى
التفرق ة ب ين ذات ه وب ين الموج ودات الموض وعية» ،وي رى ھيغ ل أن ت اريخ الھن د يكش ف ع ن أن
شعب الھند لم يقم بأي «فتوحات خارجية ،لكنه ھو نفسه كان مي دانا للغ زو الخ ارجي باس تمرار»،
من ھ ذا يص ل ھيغ ل س ريعا إل ى اس تنتاج مف اده أن «الق در المحت وم لإلمبراطوري ات اآلس يوية أن
تخضع لألوروبيين».27
إن ھذا االدعاء السابق يكشف عن عقلية تبشيرية واس تعمارية ص ريحة ،ال تتخف ى وراء الكلم ات.
بالعكس إنھا توظف الفك ر والكلم ات م ن أج ل إيج اد المب ررات للغ رب المس يحي ك ي يمض ي ف ي
حروبه االستعمارية إلكمال المھمة الملق اة عل ى )كاھ ل الرج ل األب يض( .وال غراب ة ف ي ذل ك فق د
امتزجت الدعوات االستعمارية التي انتشرت في دول أوروب ا خ الل الق رون الممت دة ب ين الخ امس
عشر وحتى التاسع عشر مع نزع ات قوي ة تبش يرية ت دعو إل ى ض رورة إنج از مھم ة تحري ر ھ ذه
الشعوب من التخلف والجھل والوثنية التي ترسف فيھ ا .لق د قض ت إس بانيا عل ى حض ارة االزتي ك
ودمرتھ ا ت دميرا ك امال ،حي ث وج د األس بان ھن اك ش عبا يم ارس طقوس ا ديني ة وثني ة غارق ة ف ي
الدموي ة ،مم ا جع ل تل ك الح روب تأخ ذ ص فة استئص الية .لق د نظ ر المفك ر الغرب ي إل ى الش عوب
األخرى من ھذا المنظار المسيحي المتدين .فھذه الشعوب الوثنية التملك ديانات س ماوية ،وبالت الي
يمكن تبرير الحروب من أج ل تحريرھ ا م ن وثنيتھ ا م ن خ الل اس تعمارھا وإرش ادھا إل ى الديان ة
الجدي دة .ف ي ھ ذا اإلط ار وح ده يمك ن فھ م بع ض التص ورات األوروبي ة ع ن اإلس الم .فوفق ا لھ ذا
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التصور يق دم اإلس الم ك دين وثن ي ،مل يء بتقالي د متخلف ة )تع دد الزوج ات ،الح ريم واإلم اء ،ح ب
الحرب .(..إن ھذا التصور وحده يستطيع أن يبرر حربا استعمارية )مشروعة(.
يعرض ھيغل لتقسيم المجتمع الھن دي بطبقات ه وطوائف ه وتمايزات ه االجتماعي ة ،حي ث تحول ت ھ ذه
الطبقات إلى واق ع متحج ر وص لب يص عب العب ور فوق ه .إن نظ ام الطبق ات الھن دي يش كل تم ايزا
مھما ال يمكن مقارنته بما ھو علي ه الح ال ف ي المجتمع ات األخ رى؛ ذل ك أن ه يمك ن أن توج د مث ل
ھذه التقسيمات «في كل دول ة عقالني ة»؛ لك ي يص ل اإلنس ان م ن خ الل عمل ه وس عيه إل ى تحقي ق
ذات ه ،لك ن أن تتحج ر التقس يمات الطبقي ة إل ى واق ع حج ري غي ر قاب ل للح راك ف ذلك م ن مي زات
المجتمع الھندي.28
إن نظام الطبقات الھندي يؤثر تأثيرا حاسما وقاطعا في تش كيل البن ى السياس ية فض ال ع ن األفك ار
الدينية للمجتمع الھندي .حيث تصبح «لكل طائفة واجباتھ ا وحقوقھ ا الخاص ة ،وم ن ث م فالواجب ات
والحق وق ليس ت لإلنس ان بص فة عام ة ،ولكنھ ا تتعل ق بطائف ة معين ة» .29إن ال دين أو األدي ان -إن
صح التعبير -صاغت بمفاھيمھا أنظمة القيم التي يعتنقھا اإلنسان الھندي ،كما انھ ا ح ددت أس اليب
حياته وتقاليده وطقوسه بشكل عام .لكن ھيغ ل ي رى أن ال دين ف ي الھن د مقط وع الص لة ب األخالق.
وعلي ه فھ و يس تنتج أن «الوض ع األخالق ي عن د الھن ود… أكث ر األوض اع انحطاط ا أو فس ادا».
ولتعزيز رأيه يقول ھيغل« :ويتفق اإلنجليز جميعا على ذلك».30
انطالق ا م ن ذل ك ،يق رر ھيغ ل أن «الخ داع والمك ر ھم ا الخاص يتان األساس يتان للرج ل الھن دي،
فالغش والسرقة والسلب واالغتيال ھي بالنسبة له أم ور عادي ة مألوف ة تكم ن ف ي عادات ه وأعراف ه.
وھو يحني رأسه في مذل ة ومھان ة أم ام المنتص ر وأم ام الس يد ،وھ و مت وحش ق اس تمام ا ال يب الي
ش يئا إزاء المغل وب وإزاء م ن ھ و أدن ى من ه ,31»....وي ذھب ھيغ ل إل ى ال زعم ب أن الص دق ھ و
«الض د المباش ر» لطبيع ة الھن ود« ،فھ م يك ذبون ع ن عم د؛ حي ث ال يك ون األم ر متعلق ا بس وء
الفھم».32
من دون شك ،فإن النظ ام الطبق ي ف ي الھن د يثي ر مس ائل أخالقي ة وخالفي ة كثي رة ،خصوص ا وأن ه
يب دو عص يا عل ى التب دل والتغيي ر .لك ن ھ ذه القض ية -أي قض ية التقس يم الطبق ي -تب دو ش ائكة،
خصوصا إذا ما تم تناولھا م ن خ الل الم نھج المق ارن .وعل ى س بيل المقارب ة ،ف إن رج ال الكنيس ة
المس يحية ك انوا يش كلون وح دة متم ايزة بوض عھا االقتص ادي واالجتم اعي والسياس ي ،ول م يتب دل
وضع ھذه الطبقة إال مع حدوث اإلصالح البروتستانتي .لكن ھذا األمر لم يحدث في الھند ألس باب
تتعلق بطبيعة البناء الطبقي للمجتمع الھندي .مع ذلك فتوصيفات ھيغل تبدو ھن ا غي ر علمي ة بتات ا،
وھ ي م ن دون ش ك اس تعالئية مقيت ة .ك ذلك ف إن استش ھاد ھيغ ل باتف اق اإلنجلي ز عل ى فك رة م ا
بخصوص اإلنس ان الھن دي ال يعط ي أي مص داقية لم ا يثبت ه ھ و .ول و طبقن ا مع ايير النق د الحديث ة
)خصوصا المدرسة الكولنيالية( لرأينا أن الفك رة الت ي يعرض ھا ھيغ ل م ن خ الل استش ھاده ب رأي
)اإلنجليز( إنما توحي شيئا آخر؛ ذلك أن ما يقوله النص الھيغلي متخفيا وراء االقتب اس اإلنجلي زي
إنما يطمس الحقيقة الھندية ،أو أنه على أقل تقدير يشوھھا بشكل فاضح؛ ذلك أن ما يقول ه أي ن ص
إنما يخفي وراءه شيئا آخر ل م يج د حق ه ف ي الظھ ور .والرواي ة اإلنجليزي ة ليس ت مفبرك ة ،ولكنھ ا
)نص( إنجليزي وال تقدم إال وجھة نظر شخص مس تعمر .وعل ى ھ ذا ف إن ال نص الھيغل ي المس تند
إلى وثيقة أو رواية إنجليزية )والمفارقة أن ھيغل يعتمد كثيرا على تقارير اإلنجليز في الكتابة ع ن
الھند( ،تخفي الجانب اآلخر من القصة .فاإلنجليز كتبوا عن الھند م ن وجھ ة نظ ر إنجليزي ة بحت ة.
وسواء أكانت ھذه الكتابات صحيحة أم خاطئة ،فإننا ال يمكنن ا تاريخي ا الج زم بص حتھا أو وثاقتھ ا.
إن اعتب ار ك ل م ا كتب ه اإلنجلي ز ع ن الھن ود ص حيحا ھ و تمام ا مث ل االعتم اد عل ى التق ارير
اإلس رائيلية ف ي النظ ر إل ى الفلس طينيين ف ي الوق ت الحاض ر .فك م ھ ي نس بة الص دق ف ي كتاب ات
الضباط اإلسرائيليين بخصوص الفلسطينيين؟ أعتقد أنه ال حاجة لإلجابة.
ويمكن تلمس مقدار الموقف السلبي لھيغل من الھنود عند تناوله لمسألة الفن والعل وم الھندي ة؛ ذل ك
إن الحديث عنھما -حسب ھيغل -سوف يبع دنا «ج دا ع ن س ياقنا» .إن ھيغ ل ھن ا يق ف عل ى الض د
تمام ا م ن الش غف الرومانس ي ال ذي اجت اح دول أوروب ا بخص وص الش رق واالكتش افات األدبي ة
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والعلمي ة المذھل ة الت ي عث ر عليھ ا المستش رقون .فھيغ ل ي رى أن ھ ذه الموج ة م اھي إال حم اس
ج ارف «أدى إل ى المبالغ ة الش ديدة ف ي س موھا ،وكالع ادة عن دما يكتش ف الم رء ألوان ا جدي دة م ن
الكنوز فإنه ينظر باحتقار إلى األلوان القديمة التي يملكھا ،ولقد كانت تلك ھي الح ال فق د قوب ل ف ن
الشعر الھندي والفلسفة الھندية بإطراء بالغ رفعھما فوق الشعر والفلسفة اليونانية».33
يتحول ھيغل ھنا إلى منظر قومي ديماغوجي مشبع بروح الزھو اليوناني ة المس يحية .فھ و ال يري د
أن يقارن بين تراث الھند وفلسفة اليونان .وھيغل ھن ا تحدي دا ال يرق ى إل ى الفك ر اإلنس اني ألكب ر
أدب اء ومفك ري أوروب ا ،خصوص ا ف ي ألماني ا )غوت ه ،ش يللر ،ليس نغ( ،ھ ذا التي ار الفك ري ال ذي
استوعب أجمل ما في التراث الشرقي اإلسالمي العربي والفارسي والھندي.
لق د ق دمت الھن د للحض ارة اإلنس انية كن وزا ض خمة م ن العل وم واآلداب والفن ون .فعل ى مس توى
العلوم يكفي االعتراف بإنجازات الحضارة الھندية ف ي عل م الفل ك ،وم ا حقق ه العلم اء الھن ود عل ى
مستوى النظري ات العلمي ة والتطبيقي ة م ن الق ول بكروي ة األرض وش رح نظري ة الجاذبي ة وتحدي د
مواقع النجوم والكواكب وغير ذلك الكثير .كذلك ارت بط عل م الفل ك بتق دم عل وم الرياض يات ،حي ث
قطع الھنود في ھذا العلم تحديدا خط وات ھائل ة ومنح وا الع الم ث روة ھائل ة ف ي الحس اب الرياض ي
واألعداد كما وضعوا القواعد العامة لعلم الجبر .إضافة إلى ذلك فقد برع الھنود في عل وم الكيمي اء
والفيزياء والطب في وقت لم تكن أوروبا تعرف شيئا من كل ذلك.
إن ھيغل ھنا يغفل -وبشكل عجيب -مفھوم تكامل العلوم ،وھو يميل إلى م ا يس مى بف رادة النم وذج
الغربي .إن ھيغل -وھنا العجيب -يحاول طمس حقائق التاريخ م ن خ الل التقلي ل م ن قيم ة المنج ز
الحضاري الذي قدمته الشعوب غير الغربية .فھيغل ال يريد أن يعترف بأن ما تحقق في أوروبا ما
ھو إال ثمرة التراكم الحضاري بين الشعوب المختلفة .فعل وم اليون ان والروم ان م اھي ف ي األص ل
إال ثم رة التق دم ال ذي تحق ق ف ي الحض ارات البابلي ة والمص رية والفينيقي ة .والع رب المس لمون ق د
استفادوا كثيرا من علوم الھند والصين وكذا فلسفة اليونان .اما العلوم األوروبية الحديث ة وفلس فاتھا
فما ھي إال إعادة إنتاج حضاري لإلرث الضخم الذي أنتجته جميع الحضارات السابقة.
المفارقة الكبرى أن األوروبيين عموما يميلون إلى التقليل من منجز الحضارات الكب رى الس ابقة -
باستثناء اليونان -ويروجون لفكرة فرادة النموذج األوروبي المتصل بالقاعدة الحض ارية اليوناني ة.
بمعنى آخر فإن المنجز اليوناني/األوروبي يقدم وكأنه منقطع ع ن الت راث اإلنس اني غي ر الغرب ي،
وھو ما ال يمكن تقبله حتما .إن العلم الغربي -حسب ھذا الفھم -يبدو نابعا من قدرة علمية خارقة ال
يمتلكھا )اآلخر( .كذلك فإن األوروبيين ال يرون في اآلخرين إال مجرد نقلة لتراث اآلخرين ،حيث
يوجه ھذا االتھام خصوصا تجاه الحضارة العربية/اإلسالمية.
إن ھيغل يبني تقييمه وتصوره العام عن الحض ارة الھندي ة باالس تناد إل ى خل يط غي ر متج انس م ن
الوثائق والكتابات .فھو ينظر إل ى الھن ود م ن خ الل كت ب األدب واألس اطير الھندي ة الت ي ال يمك ن
اعتبارھ ا بك ل األح وال وث ائق قاطع ة .ك ذلك ينظرھيغ ل إل ى حض ارة الھن ود م ن خ الل عي ون
وتأمالت الضباط االستعماريين اإلنجليز خصوص ا أولئ ك ال ذين عمل وا ف ي ش ركة الھن د الش رقية.
ان ھيغل يحول القصة التي يرويھا تاجر أو ضابط إنجليزي إلى مبدأ قاطع ف ي الحك م عل ى الھن ود
جميعا ،وھو ما يثير الشك كثيرا .وما ھو أھم من ذلك فإن ھيغل ال يقدم نفسه قارئ ا محاي دا لت اريخ
الشعوب ،فھو يقف كخصم يحاجج ضد فلسفاتھا وتقاليدھا وذلك أبعد عن مھنة المؤرخ ،فضال عن
فيلسوف التاريخ.

ھيغل :اإلسالم ،العرب والفرس

بينما يخصص ھيغل مجاالً ال بأس به للحديث عن الحضارة الفارسية ،فإن ه يب دي تج اھال واض حا
وعنص ريا تج اه الع رب واإلس الم م ن دون ل بس ودوران .فھ ل نظرھيغ ل إل ى ت اريخ الع رب م ن
خالل واقعھم الت اريخي ال ذي ع اش في ه ،أي ف ي الق رنين الث امن عش ر والتاس ع عش ر ،حي ث ك ان
العرب ال يمثلون إال قبائل بدوية تعيش في الصحراء تسيطر على مقدراتھا األمم األخ رى؟ ولم اذا
ال نلحظ أي ذكر للحضارة العربية اإلسالمية التي امتدت ألكثر من ستة قرون؟ لماذا تجاھل ھيغل
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ذلك التراث العلمي والفلسفي الكبير الذي خلفته الحضارة العربية اإلسالمية؟ ھل ھناك س بب مقن ع
لھذا التغافل؟
إن ھيغل ،بادئ ذي بدء ،يتحدث عن التوحيد اإلسالمي باعتباره الفكرة الجوھرية لھ ذا ال دين .كم ا
أن اإلس الم يتمي ز بعقيدت ه الش مولية عل ى عك س اليھودي ة الت ي اقتص رت ب دعوتھا عل ى مجموع ة
محددة )شعب ﷲ المختار( .اإلسالم نجح -بحسب ھيغل -في تحويل الفرد إلى إنسان ش جاع عظ يم
ونبيل يمتلك روحا عالية .كما يعترف ھيغل بأن العقيدة اإلس المية كان ت ھ ي العام ل الوحي د ال ذي
أدخل شعوب أفريقيا في نطاق الحضارة .ويؤكد ھيغل ص راحة ب أن المس لمين فھم وا «أفض ل م ن
األوربيين كيف ينفذون إلى ھذه البالد»34؛ لكن ھيغل ال يمضي في تحلي ل ھ ذه النقط ة المھم ة وال
كيف استطاع المسلمون فعل ذل ك ،بينم ا فش لت الحم الت التبش يرية األفريقي ة ف ي إنج از مث ل ھ ذا
التحول في المجتمعات األفريقية خصوصا بين القبائل الوثنية البدائية.
وھن ا تحدي دا يب دي ھيغ ل تح امال واض حا تج اه الزن وج ،فھ و يكي ل األوص اف المقذع ة لألفارق ة،
معتبرا الزنج ي رم ز «اإلنس ان الطبيع ي ف ي حالت ه الھمجي ة غي ر المروض ة تمام ا ،وال ب د لن ا إن
أردنا أن نفھمه فھما حقيقيا سليما أن نضع جانبا كل فك رة ع ن التبجي ل واألخ الق ،وك ل م ا نس ميه
شعورا أو وجدانا ،فال شيء مما يتفق م ع اإلنس انية يمك ن أن نج ده ف ي ھ ذا ال نمط م ن الشخص ية،
والروايات الغزيرة والمفصلة التي يرويھا المبشرون تؤكد ذلك تماما».35
ويذھب ھيغل إلى أقصى حد في السخرية من األفارق ة ،كاش فا ع ن س ذاجة تام ة ف ي فھ م شخص ية
اإلفريقي .فھيغل يعزو ميل الزنوج إلى تعدد الزوجات إلى رغبتھم في «الحصول على ع دد كبي ر
من األطفال ليباعوا جميعا كرقيق  -وكثيرا ما تسمع شكاوى ساذجة في ھذا الصدد ،كما ھي م ثال
في حالة ذلك الزنجي الذي كان ينتحب في لن دن؛ ألن ه أص بح اآلن فقي را تمام ا بع د أن ب اع بالفع ل
كل ذويه».36
ال شك أن ھيغل يكشف ھنا عن عقلية بدائية .فھو لم يكلف نفس ه ط رح الس ؤال البس يط :ھ ل ع اش
األفريقي كل حياته السابقة على االستعمار األوروبي وھو ينجب أطفاله ھ ؤالء بني ة ب يعھم للرج ل
األبيض؟ وم اذا ل و ل م يح دث الغ زو االس تعماري األوروب ي لق ارة أفريقي ا ،ھ ل ك ان ح ال ھ ؤالء
األطفال أنھم سيباعون في أرض أخرى؟ كيف لم يقرأ ھيغل أي شيء عن األفريقي الذي نج ح ف ي
بن اء إمبراطوري ات كبي رة ف ي م الي وغان ا والس ودان وغيرھ ا ،تحطم ت بفض ل أس لحة الرج ل
األبيض ،كما حصل في الصين والھند وغيرھما من أجزاء المعمورة؟
إن ھيغ ل ،وب دال م ن تقديرالبطول ة الخارق ة الت ي ك ان األفارق ة يب دونھا ف ي مواجھ ة الجي وش
األوروبية الغازية ،أو على األقل فھمھا بشكل صحيح ،يعرض تفسيرا عنصريا بحتا .يقول ھيغل:
«وھكذا فإن السمة التي يتميز بھا احتقار اإلنسانية عند الزنوج ليست ھي ازدراء الموت ،بق در م ا
ھي االفتقار إلى احترام الحي اة .وينبغ ي أن نع زو الش جاعة العظيم ة الت ي نج دھا عن دھم إل ى س مة
افتق ارھم الحت رام الحي اة ھ ذه ،الت ي ت دعمھا ق وة بدني ة كبي رة ،وھ ذه الش جاعة تظھ ر عن د أولئ ك
الزن وج ال ذين ك ان اآلالف م نھم يتعرض ون بمح ض إرادتھ م للم وت برص اص األوروبي ين وھ م
يقاتلونھم ،فالحياة ال قيمة لھا إال عندما تتخذ من شيء ذي قيمة ھدفا لھا».37
إن فضائل األفريقيين تتحول -عند ھيغ ل -إل ى رذائ ل؛ فالتض حية واالس تھانة ب الموت تتح ول إل ى
انعدام تقدير الحياة) .ربما كانت محاججة ھيغل العنصرية ھذه تشكل أساس ا للفھ م الغرب ي الح ديث
لقضية مواجھة الموت عند المسلمين خاصة(.
يعترف ھيغل إذن بتأثير قوة الدين اإلسالمي وقدرته على تطھير ال روح البش رية وعل ى دوره ف ي
نش ر عقي دة الواح د األح د بجعلھ ا ش يئا «مطلق ا والنھاي ة الوحي دة للحقيق ة» ،وھ و ينس ب ذل ك إل ى
بس اطة المب دأ اإلس المي؛ لكن ه م ن جھ ة أخ رى يتح دث ع ن «ب الد الع رب  ،إمبراطوري ة
التعصب».38
إن رأي ھيغ ل مت أثر -ب ال ش ك -بت راث المواجھ ة المس لحة ب ين المس لمين العثم انيين وأوروب ا
المسيحية .وحال ھيغل مثل حال كبار مفكري أوروبا عصر التنوير الذين رأوا اإلس الم م ن خ الل
تلك المواجھة العسكرية الشاملة بين اإلسالم التركي وأوروبا المسيحية .لقد كان ھيغل مث ل ف ولتير
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وروس و ،وك ذا ل وثر ق بلھم يس مي المس لمين ترك ا والعك س ص حيح .وھ ذا التم ازج ب ل والتط ابق
يقترن بنظرة احتقار على اعتبار أن ھذا الدين ھو رمز الرعب والتخلف واالنحطاط.
وكم ا ص رح رودنس ون ،فق د ك ان اإلس الم «يماث ل عملي ا م ع الت رك وكلم ة ترك ي تص ير مرادف ة
لـ«مسلم ،....أما العرب الذين قھروا إلى ما يشبه الع دم السياس ي ،فل ن يع ودوا يظھ رون إال بش كل
ثانوي جدا في اللوحة التي كانت تنشأ عن الشرق ،مماثلين تقريبا بالبدو النھابين».39
إن ازدواجية موقف ھيغل تجاه العرب والمسلمين يمكن إرجاعھا تحدي دا إل ى أس س البني ة الفكري ة
التي كان يقوم عليھا المنھج الھيغلي أصال .فعلى ال رغم م ن أن ھيغ ل ينظ ر بإيجابي ة إل ى اإلس الم
ك دين توحي دي ،إال أن ص فة التعص ب الص قة ب ه دوم ا .ل ذلك ال يمك ن الح ديث ھن ا ع ن إعج اب
ھيغل ي باإلس الم كم ا ذھ ب إل ى ذل ك بع ض الب احثين .40ربم ا ك ان األص ح الق ول :إن ھيغ ل س ار
خط وة إل ى األم ام  ،كم ا فع ل ذل ك قبل ه ف ولتير ،لكن ه ل م يس تطع أن يخ رج ع ن الص ورة النمطي ة
كثيرا .بل إن ھيغل ال يقدم أي تقييم إيج ابي للنب ي محم د –ص لى ﷲ علي ه وس لم .-إن ھيغ ل ھن ا ال
يرتق ي بفك ره اإلنس اني إل ى مص اف مواطن ه غوت ه أو ثوم اس كارلي ل م ثال .ھيغ ل ف ي الح ق ل م
يس تطع أن يتح رك إال خط وة قص يرة ج دا ع ن فك ر الق رون الوس طى ح ين ك ان المخي ال الش عبي
المسيحي قد صاغ صورة لإلسالم متأثرة إلى حد كبي ر بت اريخ المواجھ ة العس كرية ب ين المس لمين
والمسيحيين )الحمالت الصليبية وح روب االس ترداد ف ي إس بانيا( ،ھ ي أق رب للديان ة الوثني ة منھ ا
إل ى التوحي د .لق د ك ان المس لمون -بحس ب ھ ذا التص ور -يمارس ون طقوس ھم الوثني ة ف ي الكعب ة،
ويقدمون قرابينھم لآللھة فينوس .ووفقا لھذا التصور فإن الفض ل ف ي انتص ارات الع رب المس لمين
المتعصبين في حروبھم إنما تعود أصال ال إلى قوة روحية نابعة من اإلسالم؛ ب ل ھ ي عق اب إلھ ي
تج اه المس يحيين ال ذين ح ادوا ع ن طري ق ال رب ،أم ا النب ي محم د فيتح ول -حس ب ھ ذا التص ور
الشعبي -إلى مجرد صاحب دعوة ھرطقة ،حيث يقلده أتباعه الساراسين بشكل أعمى.41
يض ع ھيغ ل اس تنادا إل ى تقس يمه الت اريخي وبش كل غي ر مب رر الحض ارات البابلي ة واآلش ورية
والفينيقية فضال عن الفرعونية تحت مسمى الحضارة الفارسية .وھيغل إذ يقسم آسيا إل ى قس مين :
«آس يا القريب ة وآس يا البعي دة» ،فإن ه يض ع الص ينيين والھن ود ف ي الج نس اآلس يوي األص يل ال ذي
يسميه «الجنس المغولي» .ويعتقد ھيغل أن لھذا الجنس اآلسيوي المغولي طابعه الخاص المختل ف
تماما عن «الطابع الذي يميزنا» )الجنس األوروبي( .وبحسب ھذا التقسيم تكون فض يلة الحض ارة
اآلس يوية القريب ة ،ناتج ة ع ن كونھ ا قريب ة م ن أوروب ا .وھك ذا فھ و ي رى ف ي آس يا القريب ة والت ي
«تنتم ي إل ى الج نس القوق ازي ،أعن ي إل ى الع رق األوروب ي» 42قرب ا روحي ا ال بس بب تميزھ ا
وإبداعھا الذاتي القائم على فرادتھا ،بقدر ما ھي تعود إلى التأثير األوروبي الذي يعطيه ھيغ ل ھن ا
عمقا تأريخيا يمتد إل ى زم ن وج ود ھ ذه الحض ارات اآلس يوية القديم ة ،حي ث ل م يك ن ألوروب ا أي
وجود يذكر ،اللھم إال في الغابات والكھوف.
ويستلب ھيغل أفضل ما قدمت ه الحض ارات الت ي نش أت عل ى األرض العربي ة لتص بح م ن فض ائل
أوروب ا ال م ن إب داع الب ابليين أواآلش وريين أو المص ريين أو الفينقي ين .إن أروع م ا أت ت ب ه آس يا
القريبة من أوروبا -بحس ب ھيغ ل« -ل م تح تفظ ب ه لنفس ھا وإنم ا بعث ت ب ه إل ى أوروب ا .فھ ي تمث ل
البداي ة األول ى لك ل المب ادئ الديني ة والسياس ية ،لك ن أوروب ا كان ت مس رح تط ور ھ ذه المب ادئ
ونموھا» ،43وكما تقدم فإن ھيغل يقطع متشككا في نسبة منجزات ھذه الحضارات إلى تلك األق وام
التي تعيش في الصحاري في ذلك الوقت .وربما تساءل ھيغل ساخرا :ھل تستحق مثل ھذه األقوام
)البدو الرحل( مثل ذلك التراث العظيم؟ كان جواب ھيغل واضحا :ال.
يبدو لي أن تقي يم ھيغ ل اإليج ابي نوع ا م ا لحض ارة الف رس م ن جھ ة ،ونظرت ه الدوني ة للحض ارة
اإلسالمية والعربية من جھة أخرى ،ربما ك ان يع ود جزئي ا إل ى ت أثره ب الواقع السياس ي المعاص ر
الذي عاشه ھيغل نفسه ،فضال عن التأثير العمي ق للت راث األوروب ي الس ابق عل ى ھيغ ل .ف العرب
في ذلك الوقت لم يكونوا يشكلون قوة ذات أثر م ا ف ي الت اريخ؛ لق د كان ت ھ ذه الحقيق ة الماثل ة أم ام
عيني ھيغل قد حجبت عنه أكثر من ستة قرون من اإلب داع الحض اري الض خم .وربم ا ك ان ھيغ ل
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ال يصدق في قرارة نفسه أن ھذه القبائل -المنتشرة ھنا وھناك ف ي أط راف ش به الجزي رة العربي ة-
كانت في يوم من األيام تحكم إمبراطورية واسعة تمتد من الصين وحتى أعماق أوروبا.
أم ا لجھ ة موقف ه الم زدوج م ن المس لمين والف رس )وھ م ج زء م ن الش عوب اإلس المية( ف ي ذل ك
الوق ت ،فإن ه ربم ا ك ان مت أثرا بواق ع الص راع ب ين الدول ة العثماني ة م ن جھ ة والف رس )ص فويين
وقاجار( من جھة أخرى .لقد كانت الدول ة العثماني ة -ومن ذ ظھورھ ا -عل ى ص دام دم وي ومباش ر
مع األوروبيين ،بينما تمتعت الدولتان الصفوية والقاجارية بع دھا ف ي ب الد ف ارس بعالق ات وطي دة
مع األوروبيين ،ولم تدخل معھم في حروب أو مواجھات كم ا ك ان ح ال العثم انيين األت راك .يب دو
لي أن ھذا الواقع السياسي الذي كان يعيش ه ھيغ ل ق د أث ر بش كل م ا عل ى نظرت ه الفلس فية إل ى ح د
كبي ر ،وھ و يكش ف -وال ش ك -ع ن خط أ منھج ي وق ع في ه الفيلس وف ال ذي ص اغ مب ادىء فلس فة
التاريخ العامة من خالل الواقع الزمني المتغير.
كذلك يالحظ أن التقييم الھيغلي اإليج ابي للف رس يك اد يقتص ر عل ى ت راث م ا قب ل اإلس الم .فھيغ ل
يتحدث عن تراث «اإلمبراطورية الفارسية» ،قاصدا به تحديدا تراث م ا قب ل اإلس الم ،فھ و حينم ا
يشير إلى ملحمة الفردوسي )الشاھنامة( ،فإنه يرى أنھا ال تشكل «قيمة كمصدر تاريخي م ا دام ت
محتوياتھا شعرية ومؤلفھا مسلم».44
إن األوروبي -بحسب ھيغل ،وھذا ھو محض الدليل الذي يورده ھيغل إلثبات نظريت ه -يج د نفس ه
«في فارس ال يزال في بيته إلى حد ما ،وأنه يلتقي بأمزج ة أوروبي ة وفض ائل وعواط ف إنس انية،
فإنه بمجرد ما يعبر نھر الھند ...يلتقي ھناك بأعظم أشكال التناقض التي تتغلغ ل عب ر ك ل الس مات
الفردية».45
مع ذلك فإن السبب األكثر أھمية ربما كان يعود -حسب اعتقادي -إلى قلة المصادر التاريخية الت ي
اعتم د عليھ ا ھيغ ل ف ي تناول ه للع رب المس لمين ،وع دم امتالك ه رؤي ة متكامل ة ع ن الحض ارة
اإلسالمية .وھذا األمر نلمسه بشكل جلي من خالل عدم وجود أي إشارات إيجابي ة للت راث العلم ي
والفلسفي الذي قدمه العرب المسلمون .إن ھيغ ل ي ورد ش ذرات متفرق ة تش ير إل ى قبائ ل األع راب
مثلما يتحدث عن شعر حافظ الشيرازي أو ممالك المسلمين المغول في الھند أو نجاحات المس لمين
في نشر اإلسالم في أفريقيا .لكن ھذه الشذرات المتناثرة ال تقدم أي تص ور متكام ل ع ن الحض ارة
اإلس المية الكبي رة الت ي أقامھ ا الع رب المس لمون .إن ھ ذا الس بب -أعن ي ع دم اط الع ھيغ ل عل ى
تراث الحضارة اإلسالمية -ربما كان ھو السبب الرئيس في موقفه السلبي منھا.

ھل كان ھيغل يغرد خارج السرب؟
يمكن القول :إن ھيغل لم يكن استثناء في عنصريته تجاه الشعوب غير األوروبية عموما والشرقية
خصوصا واالسالمية على وجه التحديد .فالحق أن معظم مفكري أوروب ا المش ھورين ف ي الق رنين
الثامن عشر والتاسع عشر ق د تورط وا ف ي م زاعم اس تعالئية وعنص رية ،اس تندت إل ى تص ورات
مسبقة وموروثة عن التراث اليوناني ،و/أو تعززت بكتابات لرحالة وبعثات تبش يرية مس يحية .إن
كتاب ات المفك رين األوروبي ين ق د بقي ت مت أثرة إل ى ح د كبي ر ب ذلك الت راث اليون اني والروم اني
المليء بالمقارنات بينـ)ھم( وبينـ)نا(.
فقد قارن أرسطو مثال بين سكان أوروب ا «المتفج رين حيوي ة» ولك نھم مفتق رون نوع ا إل ى ال ذكاء
والمھ ارة ،وبالت الي فھ م أح رار ولك ن غي ر منظم ين سياس يا وغي ر ق ادرين عل ى حك م اآلخ رين،
بسكان األراضي األكث ر دفئ ا ف ي آس يا ،ال ذين ك انوا أذكي اء ولطيف ي المعش ر ،ولك ن يفتق رون إل ى
الحيوية ،وبالتالي كانوا في حالة خضوع وعبودية دائمين».46
وقد وظف األوروبيون فيما بعد صورة نمطية ع ن الش عوب اآلس يوية ،ك ان ق د وض عھا اإلغري ق
القدماء ،وكانت ھذه الصورة نابعة إلى حد كبي ر م ن ص راعھم م ع الف رس ال ذين دخل وا معھ م ف ي
حروب وغزوات متبادلة .47لقد تحولت الصورة النمطية لدى اإلغريق عن الشعوب اآلس يوية إل ى
أفكار ثابت ة وجام دة .وھك ذا تحول ت االختالف ات ب ين ھ ذه المجتمع ات -وفق ا للفھ م اإلغريق ي -إل ى
ف رق ج وھري ب ين الع المين اإلغريق ي واآلس يوي .وفق ا ل ذلك فق د نظ ر اإلغري ق إل ى المص ريين
والفرس على اعتبارھم ش عوبا مس تعبدة ،يحكمھ ا «طغ اة مس تبدون»...ومجتمعھ ا ھرم ي وجام د،
12

يكاد يكون عديم الحراك االجتماعي ،مع وجود ھوة ھائلة -ال يمكن بأي حال عبورھا -بين الح اكم
والمحكومين».48
ولم تكن التصورات المسيحية الخارج ة م ن رح م العھ د الق ديم غي ر إض افة ف ي االتج اه ذات ه .فف ي
سفر التكوين ،جرى تقسيم الشعوب واألمم المختلفة وفقا للرواية التوراتية الت ي وزع ت أبن اء ن وح
الثالثة حسب لون البشرة ،الذي أصبح ھو أيضا ً دليال على تحديد مدى النج اح والفش ل ال ذي كت ب
عل ى ك ل ج نس .فذري ة ياف ث ھ م األوروبي ون أص حاب البش رة البيض اء ،أم ا اآلس يويون ال ذين
تحدروا من سام فأصبحوا يعرفون بذوي البشرة الصفراء أو المختلطة ،وفي األخير يأتي األفارق ة
الذين يتحدرون من حام .ومن دون شك فإن ھذا التقس يم «اإللھ ي» تض من اعتق ادا ظني ا وص ريحا
بالتفوق للعنصر األوروبي على بقية األجناس والشعوب األخرى.49
لقد أصبحت أوروبا ھي أرض يافث أرض األغيار )غي ر اليھ ود عرقي ا( ،اإلغري ق والمس يحيين،
وآسيا كانت أرض الشعوب الس امية المجي دة م ن حي ث إنھ ا أنتج ت البطارك ة واألنبي اء )العب ريين
الق دماء( ،والش عب المخت ار )أي اليھ ود( والمس يح نفس ه ،ولكنھ ا -باعتبارھ ا أراض ي المخت ونين
الموالين للقوانين القديم ة )قب ل ظھ ور المس يح( -ش عوب محك وم عليھ ا بالدوني ة كم ا ن ص الكت اب
المق دس « :ليف تح ﷲ لياف ث فيس كن ف ي مس اكن س ام» )العھ د الق ديم( )إال يتض من ذل ك ح ق ياف ث
األوروبي في استعمار بالد سام اآلسيوي؟ ربما( .أما بالنسبة ألفريقيا -نصيب أبن اء ح ام التعس اء-
فج رى تأكي د الخض وع الح امي ب نفس الوض وح؛ فق در عل ى كنع ان أن يك ون خ ادم ك ل م ن س ام
ويافث« :ملعون كنعان عبد العبيد يك ون إلخوت ه» )العھ د الق ديم() .50ھ ل ھ ذا يفس ر جزئي ا مأس اة
«كنع ان» الفلس طيني ،وس كوت «ياف ث» األوروب ي عليھ ا باعتب ار أن المس ألة محتوم ة ومق درة
سابقا؟ ربما(.
إن تأكيد ھيغ ل عل ى ح ق دول الغ رب ف ي اس تعمار الص ين والھن د ودفاع ه الح ار ع ن ذل ك ل يس
جديدا بالمرة على الفكر الغربي .فقد تورط مفكرون وفالسفة غربيون كبار في مثل ھ ذه ال دعوات
االستعمارية قبل ذلك ،مثلما تجددت مثل ھذه المزاعم واالدعاءات بعد ذلك على يد آخرين.
فقد وضع الفيلسوف األلماني ليبينت ز ع ام 1672م مش روعا مفص ال وخط ة متكامل ة لغ زو مص ر،
ح اول م ن خاللھ ا إقن اع مل ك فرنس ا الق وي آن ذاك ل ويس الراب ع عش ر )ال ذي ك ان يع رف بالمل ك
الشمس( بتحويل اھتمامه من غزو أوروبا إلى غزو الشرق .وف ي مع رض تبري ره الختي ار مص ر
ھ دفا للغ زو ،يش ير ليبينت ز إل ى أن مص ر «لھ ا ق در الص ين أو إن الص ين لھ ا ق در مص ر ،إنھ ا أم
العلوم وفواكه األرض ومعجزات الطبيعة والفن» .ويؤكد ليبينتز بإصرار «أن ه بس بب مص ر فق د
المس يحيون األراض ي المقدس ة؛ ذل ك أنھ ا كان ت المنق ذ للمس لمين ال ذين يج ب أن يختف وا م ن
األرض».51
ويمض ي ليبينت ز أكث ر ف ي دعوت ه مل ك فرنس ا الجتي اح مص ر وتجن ب غ زو أوروب ا ق ائال ب أن
«الحملة على مصر وسيلة للتحكم في المصالح الدولي ة العلي ا ،وج ل آم ال المل ك يمك ن أن يض عھا
في مصر .إن غزو مصر ھو حق لفرنسا؛ ألن االدعاء بإقامة مملكة عالمية ھنا لھ و مح ض وھ م،
بل محض إثم ،وسيكون من العبث محاولة إقامتھا في أوروبا بثمن باھظ من العن ف وال دم والقت ل،
أما ھناك سيكون لفرنسا شرف التحكم في األقدار وقيادة العالم».52
مثل ھذا الحق االستعماري سيتحول مع انجلز )صاحب ماركس( إلى واجب إنس اني تملي ه المھم ة
الحضارية التي تقوم بھا الدول الغربية تجاه الشعوب المتخلفة في آسيا وأفريقيا ،في مرحلتھ ا نح و
النھوض الحضاري .ففي إحدى مراسالته ،يكتب انجلز من باريس فرحا بخب ر إلق اء الق بض عل ى
األمير المجاھد عبد القادر الجزائ ري ،مش يرا إل ى أن «ص راع الب دو ال أم ل في ه» ف ي إش ارة إل ى
المقاومة الجزائرية .ويقول انجلز بأننا «ربما إذا تأسفنا لتدمير حرية البدو ،فإننا ال يج ب أن ننس ى
ب أن ھ ؤالء الب دو ك انوا أم ة م ن اللص وص ال ذين ك ان مص در عيش ھم األساس ي يتك ون م ن ش ن
الغزوات إما على بعضھم اآلخر أو عل ى الق رى اآلھل ة» ،53ويك رر انجل ز ھ ذه النغم ة ف ي رس الة
أخرى كتبھا بعد أكثر من ثالثين عاما على رسالته اآلنفة ،قائال ب أن ھ ذه ال دول «يج ب أن توض ع
تحت السيطرة لبعض الوقت لتقاد من قبل الطبقة العاملة بأسرع ما يمكن نحو االس تقالل ...إن ھ ذا
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ما يمكن أن يح دث ف ي أم اكن أخ رى ،عل ى س بيل المث ال ف ي الجزائ ر ومص ر وھ ذا س يكون بك ل
تأكيد أفضل شيء بالنسبة لنا».54
إن موضوع تبرير احتالل أراضي اآلخرين يستحق وقف ة طويل ة ل يس ھن ا مجالھ ا .لكنھ ا بص ورة
عامة ،ترد كثيرا عند كبار المفكرين الغربيين فضال عن السياسيين االستعماريين ال ذين م ا برح وا
يعب رون ع ن مث ل ھ ذه الفك رة إم ا اس تنادا إل ى مب دأ أخالق ي أو حض اري .إن مس ألة التعام ل م ع
الشعوب األخرى بقيت وحت ى عص رنا الحاض ر تس تند إل ى فك رة المواجھ ة ،الت ي تب رر االح تالل
والغزو .وال شك أن ت اريخ المواجھ ات الش املة ق د دف ع كثي را م ن المفك رين الغ ربيين إل ى اعتب ار
المواجھة ليست قائمة في الماضي فحسب بين الفرس واليونان أو الفينيقي ين والروم ان ،أو الع رب
المس لمين والمس يحيين ،أو األت راك وال دول األوروبي ة ،ب ل إن ھ ذه المواجھ ة متج ددة وحتمي ة.
وبحسب أنطوني باغدين فقد «تغيرت خط وط المواجھ ة وك ذلك ھوي ات الخص وم ،إال أن الطريق ة
التي فھم بھا الفريقان ما يفصل بينھما قد ظل ت ثابت ة ،مس تندة -كم ا ك ان األم ر دوم ا -عل ى رؤى،
وعلى ذاكرات تاريخية متراكمة ،بعضھا صحيح والبعض اآلخر مغلوط كليا».55
إن ھيغل منسجم تماما مع فكرة المركزية الغربية بأكثر صورھا تطرف ا ،وھ و ي زاوج ب ين الغ رب
العقالني ذي األصول اليونانية/الرومانية والديانة المسيحية المحبة للحرية )ھذه األطروح ة س يعيد
صياغتھا الحقا ماكس فيبر حول البروتستانتية والروح الرأسمالية ،في قبال ما ينع ت الحق ا جم ود
اإلس الم  ،أو الخصوص ية اإلس المية الت ي ال تقب ل التق دم( .إن المس يحية تص بح «بطبيعتھ ا محب ذة
للتقدم واإلسالم بالتالي للركود والتأخر الثقافيين».56
لقد حث أوتو فون رانكه -الكاتب األلماني الشھير ومؤسس علم التاريخ الحديث -الم ؤرخ عل ى أن
يك ون موض وعيا وينس ى موقع ه الجغراف ي م ن الع الم .لك ن ھيغ ل وق ع ف ي ف خ موقع ه الفك ري
الجغرافي .فھو نظر من نافذة أوروب ا إل ى الش رق ،ول م يس تطع إب داء أي ق در م ن الموض وعية أو
التفھم اإلنساني للحض ارات األخ رى .ك ذلك أعل ن ج ان ج اك روس و ص راحة ب أن ش ر الم ؤرخين
بالنسبة إلى الفتى ھم المؤرخون الذين يطلقون األحكام .الوقائع! الوقائع! وبعدئذ فليحكم ھو بنفسه.
فھل قدم ھيغل الحقائق؟ أشك في ذلك وإن ك ان ھيغ ل الفيلس وف ق ادرا عل ى ص ياغة فلس فة ت اريخ
مثالية عامة ،فإنھا بدت خالية بشكل واضح من أي معيار إنساني.
لقد حاجج مؤرخو م ا بع د الحداث ة ب أن كتاب ة ت اريخ موض وعي ومحاي د إنم ا ھ ي مھم ة مس تحيلة؛
وذلك ليس بسبب أن كل م ؤرخ إنم ا يعب ر ع ن ھويت ه م ن خ الل كتاب ة الت اريخ )ف المؤرخ الغرب ي
األبيض يعكس غالبا موقفه عند كتابة تاريخ أفريقيا أو آسيا أثن اء الحك م االس تعماري م ثال( ،وإنم ا
بس بب حقيق ة أن ك ل م ؤرخ إنم ا يكت ب الت اريخ انطالق ا م ن جان ب اھتمام ه وتركي زه ،فض ال ع ن
منھجه وفلسفته التاريخية ،والتي صيغت ب دورھا م ن خ الل أفك ار الم ؤرخ .ولھ ذا فم ن المس تحيل
الحديث عن فلسفة موضوعية أو نظرة عالمية واحدة ،يمكن أن يتشارك فيھا الجمي ع ،فھ ذا الس بب
األخير سيكون وحده كافيا لمنع إثارة أي نقاش حول التاريخ ،وذلك ما ال يمكن الرضوخ له.

خالصة
بينما يصنف ھيغ ل باعتب اره أح د أكب ر فالس فة الت اريخ ،اس تنادا إل ى كتاب ه محاض رات ف ي فلس فة
التاريخ ،فإن ھذا الكتاب تحديدا يكشف عن س طحية ومحدودي ة المص ادر الت ي اعتم دھا ھيغ ل ف ي
دراسته للحضارات الشرقية تحديدا.
ليس ھذا فحسب ،بل إن ھيغل يكشف -من خالل ھذا الكتاب أيضا -عن تحيز وتحامل واضح إزاء
كل ما ھو متعلق بالشرق ،انطالقا من نظرة استعالئية وعنصرية مغلفة بطابع ديني غير قلي ل .إن
موقف ھيغل من الحضارات الصينية والھندية يجسد م ن جھ ة جھ ال بالخصوص يات الت ي تتص ف
بھا ھذه المجتمعات ،خصوص ا وھ و يعق د المقارن ة بينھ ا وب ين مجتمع ات أوروب ا الق رنين الث امن
عشر والتاسع عشر .إن إغف ال العام ل الزمن ي ف ي دراس ة أح وال أي مجتم ع إنس اني غي ر مقبول ة
تاريخي ا  ،فكي ف عن دما ي تم تجاھ ل ھ ذا الف ارق الزمن ي والجغراف ي الشاس ع عن د الح ديث ع ن
حضارة الصين والھند قبل ثالثة آالف سنة بأوروب ا العص ر الح ديث .ولم اذا التق ارن أوروب ا ف ي
عصور الحروب الدينية بحض ارة الص ين والھن د حي ث كان ت أس اطيلھا تتس يد البح ار وص ناعاتھا
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تغ زو األس واق العالمي ة .إن دع اوى التنظي ر الت اريخي المج رد ال يمك ن تبريرھ ا ب أي ح ال م ن
األحوال ،حينما تتم عملي ة تجاھ ل الحق ائق التاريخي ة الواقعي ة واختي ار م ا يناس ب الرؤي ة المح ددة
التي يعتنقھا ھذا الكاتب .إن فلسفة ھيغ ل التاريخي ة تكش ف ع ن فك ر أوروب ي نمط ي ،م ألوف لك ن
فرادته تكمن في اللغة الفلسفية المجردة التي صيغ بھا ،وھي -على كل حال -ال تص مد أم ام النظ ر
الفاحص الدقيق.
أما موقف ھيغل من اإلسالم فإن ه يش كل فض يحة كب رى ،خصوص ا عن د مقارنت ه بم ن س بقوه مث ل
بايل وحتى فولتير الساخر .لكن ھيغل ھنا أيض ا ال يش كل اس تثناء؛ ف النظرة اإليجابي ة إل ى اإلس الم
ھي التي تشكل استثناء ،أما القاعدة فھي صورة نمطية مشوھة ،لم يشأ ھيغ ل الخ روج عليھ ا وھ و
في صومعته النظرية المجردة.
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ﻋﻣﺎرة اﻟﻣﻧﺎزﻝ ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﺧﺎﻟد ﻋزب



ﻳرﺗﺑط اﻟﻣﺿﻣون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻣﺳﺎﻛن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻟﻳم اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧـﺗص ﺑﺣﻳـﺎة اﻷﺳـرة وأﺳـﻠوب
ﻣﻌﻳﺷﺗﻬﺎ ،ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ .وﻟﻠﺑﻳت ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺣرﻣﺗﻪ وﺧﺻوﺻﻳﺗﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺗطﻠـﻊ أﺣـد
إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻓﻳــﻪ أو َﻣـن ﻓﻳــﻪ .وﻗــد ﺷــرع اﷲ ﺣرﻣــﺎت اﻟﻣﺳــﻛن وﻧﻬــﻰ ﻋــن اﻟﺗﻌــدي ﻋﻠﻳﻪ.ﻫﻛــذا اﺧــﺗص اﷲ
اﻟﻣﺳﻛن ﺑﺎﻟرﻋﺎﻳﺔ واﻻﺣﺗرام ،ﻟﻳس ﻟﻣﺎ ﻫـو ﻋﻠﻳـﻪ ﻛﻣﻌﻣـﺎر ،وﻟﻛـن ﻟﻣـن ﻫـم ﻓﻳﻪ.ﻓﺎﻟﻣﺳـﻛن ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظـور
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻳﻌــد وﺣــدة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ ﻻ ﻳﻧﻔﺻــﻝ ﻓﻳﻬــﺎ اﻟﺑﻧــﺎء ﻋــن اﻷﺳـرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻳم ﻓﻳــﻪ.ﺑﻝ إن اﻟﻣﺿــﻣون
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻷﺳ ـرة اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ ﻫــو اﻟــذي ﻳﺣــدد ﺗﺻــﻣﻳﻣﻪ .ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻳﺑﻧــﻰ ﻣــن اﻟــداﺧﻝ إﻟــﻰ
اﻟﺧ ــﺎرج وﻟ ــﻳس اﻟﻌﻛ ــس .ﻛﺎﻧ ــت اﻷﺳـ ـرة ﺗﺣ ــدد ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟﺳ ــﻛﻧﻳﺔ ﻣ ــﻊ اﻟﺑﻧ ــﺎء ﻓ ــﻲ ﺣ ــدود إﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺗﻬ ــﺎ
اﻟﻣﺎدﻳﺔ .وﻳﻌﻧﻲ ذﻟك وﺟود ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺑﻳن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣﻌﻣﺎري .ﺗﺑدو اﻟﻣﻧـﺎزﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ
-ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم -ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺳﻳطﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ،وﻳﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺟدراﻧﻬﺎ اﻟﻠون اﻷﺑﻳض ﻛﻣﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎزﻝ ﻏـر

ﻧﺎطﺔ.1
ﻳﻘــوﻝ اﷲ -ﻋــز وﺟــﻝ -ﻓــﻲ ﻣﺣﻛــم آﻳﺎﺗــﻪ} :ﻳــﺎ أﻳﻬــﺎ اﻟــذﻳن آﻣﻧ ـوا ﻻ ﺗــدﺧﻠوا ﺑﻳوﺗــﺎ ﻏﻳــر ﺑﻳــوﺗﻛم ﺣﺗــﻰ
ﺗﺳﺗﺄﻧﺳ ـوا وﺗﺳــﻠﻣوا ﻋﻠــﻰ أﻫﻠﻬــﺎ ذﻟﻛــم ﺧﻳــر ﻟﻛــم ﻟﻌﻠﻛــم ﺗــذﻛرون{ .2ﻓﻘــد ﺷــرع اﷲ -ﺳــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــﺎﻟﻰ-
اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎس ﻗﺑــﻝ دﺧــوﻝ ﺑﻳــوت اﻟﻐﻳــر ،وﻟــذا ﻧﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎزﻝ اﻟﻘدﻳﻣــﺔ ﻣطرﻗــﺔ اﻟﺑــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻷﺑ ـواب
اﻟﺧﺷ ــﺑﻳﺔ ،وﻫ ــﻲ ﻣطرﻗ ــﺔ ﻣﻌدﻧﻳ ــﺔ ،اﻟﺑﺳ ــﻳط ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻳﺗﻛ ــون ﻣ ــن ﻟوﺣ ــﺔ ﻣﻌدﻧﻳ ــﺔ ﻓوﻗﻬ ــﺎ ﻟ ــوح آﺧ ــر ﺗـ ـرﺗﺑط
ﺑﻣﻔﺻﻝ ﻳﺗﺣرك .3ﻳطرﻗﻬﺎ اﻟزاﺋر ﺛﻼث ﻣرات ،ﻓـﺈن ﻟـم ﻳـؤذن ﻟـﻪ ﺑﺎﻟـدﺧوﻝ ﻳرﺟـﻊ ﻣـن ﺣﻳـث أﺗـﻰ ،وﻗـد
اﺳﺗﺑدﻟت اﻟﻣطرﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﺑوﺳﺎﺋﻝ أﺧرى ﺣدﻳﺛﺔ.
وأﻏﻠب ﻣداﺧﻝ اﻟﺑﻳوت اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻣﻧﻛﺳرة ﺑزاوﻳﺔ  90درﺟﺔ ﻟﻣﻧﻊ رؤﻳﺔ أﻫﻝ اﻟﺑﻳت ﻣـن اﻟزﻗـﺎق أو اﻟﺣـﺎرة
ﻋــن طرﻳــق اﻟﺑــﺎب اﻟﻣﻔﺗــوح ،وﻗــد اﺳــﺗﻌﻣﻠت اﻟﻣــداﺧﻝ اﻟﻣﻧﻛﺳ ـرة ﺑﻛﺛ ـرة ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎزﻝ اﻟﻔﺳــطﺎط ،4وﺑﻐــداد
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ.

وﻳﻔﺿــﻲ اﻟﻣــدﺧﻝ ﻋــﺎدة إﻟــﻰ ﻓﻧــﺎء ﻳﺗوﺳــط اﻟﻣﻧــزﻝ ،وﻳﻌــد اﻟﻔﻧــﺎء اﻟــداﺧﻠﻲ ﻣﺣــور اﻟﻧﺷــﺎط اﻟ ـرﺋﻳس ﻓــﻲ
ﺿ َﻣ ُن ﻣﻣﻳزات ﻋدﻳدة ﻟﻠﻣﻧزﻝ ،ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﻳزات ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
اﻟﻣﻧزﻝ ,واﻟﻔﻧﺎء َﻳ ْ
اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟوﺿــﻌﻲ  :ﻟﻠﺣﺻــوﻝ ﻋﻠــﻰ ﺧﻔــض ﻓــﻲ درﺟــﺔ اﻟﺣـ اررة داﺧــﻝ اﻟﻔﻧــﺎء ﻓــﺈن ذﻟــك ﻳﺗــﺄﺗﻰ ﻧﺗﻳﺟــﺔاﻟظــﻼﻝ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﺗﻘﺎﺑــﻝ أﺿــﻼع اﻟﻔﻧــﺎء ،ووﺟــود اﻟﻣﺳــطﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻳﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﺑﺧﻳ ـر-
ﻧــﺎﻓورات  -ﻳﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺧﻔــض ﻓــﻲ درﺟــﺎت اﻟﺣ ـ اررة واﻧﻌﻛــﺎس ﺟــزء ﻣــن اﻷﺷــﻌﺔ ﻣﻣــﺎ ﻳﻘﻠــﻝ اﻻﻣﺗﺻــﺎص

ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﺣ اررﻳـﺔ ،وﻛـذﻟك وﺟـود اﻟﻣزروﻋـﺎت ﻋﺎﻣـﻝ رﺋـﻳس ﻓـﻲ ﺗﻠطﻳـف اﻟﺟـو ،وﻹﺣـداث ﺗﻬوﻳـﺔ ﺟﻳـدة
 باحث من مصر .

1

دون ﺗﻠوث ﻧﺟد أن اﻟﻔﻧﺎء ﺑدرﺟﺔ ﺣ اررﺗﻪ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳـوف ﻳﻛـون ﻣﻧطﻘـﺔ ﺿـﻐط ﻣرﺗﻔـﻊ ،وأن اﻟﺧـﺎرج
)اﻟﺷﺎرع( ﺳﻳﻛون ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔرﻳﻎ )ﺿﻐط ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ( ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺳﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻳﺎر ﻫـواء ﻣﺳـﺗﻣر ﻣـن
اﻟﻔﻧــﺎء إﻟــﻰ اﻟﺷــﺎرع ،وﺑــﺎﻟطﺑﻊ ﺳــﺗﻛون اﻟﺗﻬوﻳــﺔ دون أي ﺗﻠــوث ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺗﻠطﻳﻔﻬــﺎ ﻟﻠﺟــو اﻟــداﺧﻠﻲ،

وذﻟك ﻳﻛون ﺑﻌد ﻋﻣﻝ اﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻬوﻳﺔ اﻟﺳﻠﻳﻣﺔ ﻷﺟزاء اﻟﻣﺑﻧـﻰ .وﻳﺿـﺎف إﻟـﻰ
ﻣــﺎ ﺳــﺑق اﻟــدور اﻟﻣﻬــم اﻟــذي ﻳﻠﻌﺑــﻪ اﻟﻔﻧــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻬ ـواء اﻟﺑــﺎرد اﻟــذي ﻳﺗﺑﻘــﻰ ﻣــن اﻟﻠﻳــﻝ
وﻳﺗﺳ ــرب إﻟ ــﻰ ﺳ ــﻣك اﻟﺟ ــدران وﺳ ــﻘوف اﻟﺳ ــطﺢ ،ﻣ ــﻊ ﻣﻼﺣظ ــﺔ ﻗﻠ ــﺔ اﺳ ــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﻧواﻓ ــذ اﻟﺧﺎرﺟﻳ ــﺔ،
واﺳــﺗﻌﻣﺎﻝ اﻟﺳ ـرادﻳب ﺗﺣــت اﻷرض اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــﺗص اﻟﺣ ـ اررة أو اﻟرطوﺑــﺔ ﺑــﺑطء ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﺻــﺎق

اﻟﺑﻳت ذاﺗﻪ ﻣن ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﻣـﻊ اﻟﺑﻳـوت اﻟﻣﺟـﺎورة ﻣﻣـﺎ ﻳﻘﻠـص ﺗﻌرﺿـﻪ ﻷدﻧـﻰ ﺣـد ﻣﻣﻛـن ﻣـن أﺷـﻌﺔ

اﻟﺷــﻣس ،وﺗــدﻝ اﻟﻘﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺣ اررﻳــﺔ اﻟﻣوﻗﻌﻳــﺔ ﺑـﺄن اﻟﺗﻔــﺎوت ﺑــﻳن اﻟﺳــطﺢ واﻟﺳــرداب -ﺗﺣــت اﻷرض-

ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺑﻳــوت اﻟﺗراﺛﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻛﺎظﻣﻳــﺔ ﻗــد ﺑﻠــﻎ أﻛﺛــر ﻣــن ﻋﺷ ـرﻳن درﺟــﺔ ﻣﺋوﻳــﺔ ،وﻗــد ﺳــﺟﻝ ﻓــرق
ﺣراري ﻗدرﻩ  18درﺟﺔ ﻣﺋوﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺳطﺢ واﻟﻔﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻧﻬﺎر ﺻﻳﻔﺎ ،وﻗد ﻳزداد ﻫـذا
اﻟﻔرق اﻟﺣراري ﺑﻣﻘدار أرﺑﻌﺔ درﺟﺎت ﻣﺋوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻔﻧﺎء ﺑﻘطﻊ ﻣن اﻟﻘﻣـﺎش ﻣـن أﻋﻠـﻰ .إن
ـر -ﻗــد ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ زﻳــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﺳــﻣﻰ
ﺳــﻣك اﻟﺟــدران ﻓــﻲ اﻟﺑﻳــت اﻟﺑﻐــدادي -واﻟــذي ﻳﺑﻠــﻎ أﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻣﺗـ اً

)ﺑﺎﻟﺗـﺄﺧر اﻟزﻣﻧــﻲ( ﻟﻠﺣـ اررة إﻟـﻰ داﺧــﻝ اﻟﻐــرف؛ ﺣﻳــث ﺳـﺟﻝ ﻓـﻲ ﻧﻔــس اﻟـدورة زﻣﻧــﺎ ﻳﺗـراوح ﻣــن 12-7
ﺳﺎﻋﺔ.5
ﻟﻘد ﺗﻣﻳزت اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ -ﻓـﻲ ﺗﻛوﻳﻧﻬـﺎ وﻫﻧدﺳـﺗﻬﺎ -ﺷـدﻳدة اﻻﻧﺳـﺟﺎم ﻣـﻊ ظـروف اﻟﻣﻧـﺎخ.
وﻳﻼﺣظ ﻫذا ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻝ ،ﻓﻔﻲ دﻣﺷق ﻣـﺛﻼ ﻳﻣﺗـد اﻟﻣﻧـزﻝ ﺑﺷـﻛﻝ ﻣﺳـﺗطﻳﻝ ﻣـن اﻟﺷـﻣﺎﻝ
إﻟــﻰ اﻟﺟﻧــوب ﻣﻧﺣرﻓــﺎ  20درﺟــﺔ ﻧﺣــو اﻟﻐــرب؛ وذﻟــك ﻟﻛــﻲ ﻳﺳــﺗﻔﻳد ﻫــذا اﻟﻣﻧــزﻝ ﻣــن أﺷــﻌﺔ اﻟﺷــﻣس

اﻟﺟﻧوﺑﻳﺔ وﻳﺗﺣﺎﺷﻰ اﻟرﻳﺎح اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻐرﺑﻳﺔ .6واﻧﺗﺷر ﻋﻧﺻر اﻟﺷﻣﺳﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﻓـﻲ
ﻣﺻر وﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ ﻣﻧـﺎزﻝ اﻹﻣـﺎرات ،وﻫـو ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻟـوح ﻣـن اﻟﺟـص ﻳﻛـون ﻣﻌﻘـودا ﻓـﻲ
اﻟﻐﺎﻟب ﻳﻌﺷق ﺑﻪ زﺟﺎج ﻣﻠـون ﻳﺳـﻣﺢ ﺑـدﺧوﻝ أﺷـﻌﺔ اﻟﺷـﻣس ﻣﻠوﻧـﺔ ،وﻫـو ﻓـﻲ اﻟﺑﻳﺋـﺎت اﻟﺻـﺣراوﻳﺔ -
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات -ﻳﺳﻣﺢ ﺑدﺧوﻝ اﻟﺿوء وﻳﻣﻧﻊ دﺧوﻝ اﻟرﻳﺎح اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺗرﺑﺔ.7
اﻟﻬــدوء :ﻻ ﺷــك أن ﻣﻌــدﻝ اﻟﺿوﺿــﺎء ﻓــﻲ اﻟﻣــدن اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ أﺻــﺑﺢ ﻳﻬــدد اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــﻳﺔ ﻟﻠﺳــﻛﺎن،
واﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳس ﻟﻠﺿوﺿﺎء ﻫـو اﻟﺷـﺎرع؛ ﻟﻛﺛـرة ﻣـرور اﻟﺳـﻳﺎرات ﺑـﺎﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬـﺎ واﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ آﻻت

اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻣزﻋﺟﺔ .وﺣﺗﻰ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد اﻟﺗـﻲ أﻣﻛـن ﻣﻧـﻊ اﺳـﺗﻌﻣﺎﻝ آﻻت اﻟﺗﻧﺑﻳـﻪ ﺑﻬـﺎ ﻓـﺈن ﻋـدد اﻟﻣﺣرﻛـﺎت
اﻟذي ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺑرﻳدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻬواء -أﺻﺑﺢ وﺣدﻩ ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن اﻹزﻋﺎج ،وﺗﻧﺗﻘﻝ  70ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋـﺔ ﻣـناﻟﺿوﺿﺎء إﻟﻰ داﺧﻝ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋن طرﻳق اﻟﻔﺗﺣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرع ،وﺑـﺎﻟطﺑﻊ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺑـﺎﻧﻲ
ذات اﻟﻔﻧــﺎء ﺳــﺗﻛون اﻟﻔﺗﺣــﺎت أﻗــﻝ ﻣــﺎ ﻳﻣﻛــن ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺎرع ،وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻧﺗﻘــﺎﻝ اﻟﺿوﺿــﺎء ﺳــوف

ﻳﻛون ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣدود.
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اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ  :ﺗﻌد اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟرﺋﻳﺳـﺔ اﻟﻣوﺟﻬـﺔ ﻓـﻲ اﺧﺗﻳـﺎر اﻟﻔﻧـﺎء ﻛﺄﺳـﺎس ﻟﻠﺗﺧطـﻳط
ﻟﻠﻣﻧﺎزﻝ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ .واﻟﻣﺗﻌﻣـق ﻓـﻲ د ارﺳـﺔ اﻟﻧـواﺣﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﺗﺧطـﻳط ﻳﺟـد أن
اﻟﻔﻧــﺎء ﻳﻠﻌــب دو ار ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﻣرﻛــز ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠــﺔ .ﻓﻬــو ﻳ ـرﺑط ﺑــﻳن أﻓ ـراد اﻷﺳ ـرة ،وﻳﻛــون
ﻋﺎدة اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـﻊ اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﻟﺧﺻوﺻـﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ

اﻷﺣواﻝ.8
ﺗط ــور ﺗﺧط ــﻳط اﻟﻣﻧ ــﺎزﻝ ﻓ ــﻲ اﻟﻌﻣ ــﺎرة اﻹﺳ ــﻼﻣﻳﺔ إﻟ ــﻰ أن أﺻ ــﺑﺣﻧﺎ ﻧ ــرى ﺑوﺿ ــوح ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻧ ــﺎزﻝ ﻓ ــﻲ
ﻣراﺣﻠﻬــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــرت ﺑﻬــﺎ ،وﻗــد ﺻــﻳﻐت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻛوﻧــﺎت وﻓﻘــﺎ ﻟﻠرؤﻳــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ .ﻓﺧﺻﺻــت
أﻗﺳﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺿﻳوف ﻣن اﻟرﺟﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﻧزﻟون ﺿﻳوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﺑﻳت ،وﻫذﻩ اﻷﻣـﺎﻛن ﻏﺎﻟﺑـﺎ
ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﻋــن ﺑــﺎﻗﻲ وﺣــدات اﻟﻣﻧــزﻝ ،وﻗــد ﻋرﻓــت أﻣــﺎﻛن اﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿــﻳوف ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎزﻝ
ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﻠك.
وﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻝ رﺷﻳد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ﺧﺻص اﻟطـﺎﺑق اﻷوﻝ ﻋﻠـوي ﻻﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿـﻳوف ،وﻋﻧـد ﺑداﻳـﺔ
اﻟطــﺎﺑق اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻋﻠــوي ﻳﻧﺗﻬــﻲ اﻟﺳــﻠم اﻟﺻــﺎﻋد إﻟــﻰ اﻟﻣﻧــزﻝ ﻣــن اﻟطــﺎﺑق اﻷرﺿــﻲ ،ﻟﻳﺑــدأ ﺳــﻠم آﺧــر ﻣــن
داﺧــﻝ اﻟطــﺎﺑق اﻟﺛــﺎﻧﻲ واﻟطواﺑــق اﻷﺧــرى ،وﻫــو ﻣــﺎ ﻳﻌﻛــس ﻓﻛــرة ﻋــزﻝ طواﺑــق اﻟﻣﻧــزﻝ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــﺗص

ﺑﺻــﺎﺣب اﻟﻣﻧــزﻝ وﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ ﻋــن طــﺎﺑق اﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ ،وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻧﻘــﻝ اﻟطﻌــﺎم ﻟﻠﺿــﻳوف ﻣــن اﻟطواﺑــق
اﻟﻌﻠوﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﻳﺗم ذﻟك ﻋن طرﻳـق ﺳـﻠم ﺳـري ﻓـﻲ إﺣـدى اﻟﺣﺟـرات ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧـزﻝ رﻣﺿـﺎن؛
ﺣﻳث ﺗﺿﻊ اﻟﻧﺳﺎء اﻟطﻌﺎم وﺗﻌـود إﻟـﻰ ﻣﻛﺎﻧﻬـﺎ ،وﺑﻌـد ﺗﺟﻬﻳـزﻩ ﻓـﻲ ﺣﺟـرة اﻟطﻌـﺎم ﻳﻧﺗﻘـﻝ اﻟﺿـﻳف إﻟﻳﻬـﺎ
ـﺎر آﺧــر ﻳﺗﺳــم
ﻟﻳــرى اﻟطﻌــﺎم ﺟــﺎﻫ از ﺑﻬــﺎ وﻻ ﻳــدري ﻣــن أﻳــن أﺗــﻰ ﻫــذا اﻟطﻌــﺎم .وﻧــرى ﻓــﻲ رﺷــﻳد اﺑﺗﻛـ ًا

ﺑﺎﻟطراﻓﺔ ،وﻫو دوﻻب اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ ،وﻫو دوﻻب ﺣﺎﺋطﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن رﻓّْﻳن ﻣن اﻟﺧﺷب ﻳدورن ﻋﻠﻰ ﻣﺣـور
ﺧﺷــﺑﻲ ،ﻳوﺿــﻊ اﻟطﻌــﺎم ﻋﻠﻳﻬﻣــﺎ ﺛــم ﻳــدار اﻟــدوﻻب ﻣــن اﻟﺧــﺎرج إﻟــﻰ داﺧــﻝ اﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ؛ ﻟﻳﻘــدم ﺻــﺎﺣب

اﻟﻣﻧــزﻝ اﻟطﻌــﺎم ﻟﺿــﻳوﻓﻪ ﻣــﺎ وﺿ ـﻊ ﻋﻠــﻰ رﻓوﻓــﻪ .وﻫــذﻩ اﻟﻔﻛ ـرة طﺑﻘــت ﻓــﻲ ﻣﻧ ـزﻟﻳن ﺑرﺷــﻳد ﻫﻣــﺎ ﻣﻧــزﻝ
اﻟﺑﻘراوﻟﻲ وﺟﺑري ،وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻔﻧﺎدق اﻟﻐرﺑﻳﺔ ﻟﻌزﻝ اﻟﻣطﺑﺦ ﻋـن ﺻـﺎﻟﺔ
اﻟطﻌــﺎم ،وﻧﻘﻠﻧﺎﻫــﺎ ﻧﺣــن ﻋــن اﻟﻐــرب دون أن ﻧــدري أن ﻟﻬــﺎ أﺻــوﻻً ﻋرﺑﻳــﺔ ﺗراﺛﻳــﺔ .وﻟــم ﻳــﻧس اﻟﻣﻬﻧــدس

أﻧــﻪ ﻗــد ﺗﺳــﺗدﻋﻲ اﻟﺿــرورة ﺗواﺟــد اﻟﻣـرأة ﻓــﻲ طــﺎﺑق اﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ ﻟﺷــﺄن ﻳﺗﻌﻠــق ﺑﻬــﺎ ﻳﻧﺎﻗﺷــﻪ اﻟرﺟــﺎﻝ ﻣﺛــﻝ

ﺣ ـوادث اﻟﺧطوﺑــﺔ واﻟــزواج أو اﻟﻣﻳ ـراث .ﻟــذا ﻓﻘــد ﺻــﻣﻣت ﻣﻣ ـرات أﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺎت اﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ وﺿــﻌت

ﻋﻠﻳﻬــﺎ أﺣﺟﺑــﺔ ﻣــن اﻟﺧﺷــب اﻟﺧــرط ﻛــﻲ ﺗَـرى اﻟﻣ ـرأةُ وﺗَﺳــﻣﻊ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ وﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻻ
ﺗرى ,وﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣرات اﻧﺗﺷر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻣﻣﻠوﻛﻳـﺔ ﺑﺎﻟﻘـﺎﻫرة .ووﺟـدت ﻗﺎﻋـﺎت ﻟﺗﺳـﺗﻘﺑﻝ
ُ

اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻳﻬﺎ ﺿﻳوﻓﻬن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ اﻟرزاز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة.

ﻟﻘـد ﺣـرص اﻟﻣﺳــﻠﻣون ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﻳر اﻟ ارﺣــﺔ ﻟﺿـﻳوﻓﻬم ،وﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟ ارﺣـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﻳﺔ ،وﻟــذا ﻧﺟـد ﻓــﻲ
اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻳﻣﻧﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﻋﻧﺻر ﻣﻌﻣﺎرﻳﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻳوﻓر ﺗﻠك اﻟراﺣﺔ ،وﻫو اﻟﻣﻔرج؛ ﺣﻳـث ﻳﺧﺻـص أﻋﻠـﻰ
اً

طــﺎﺑق ﻓــﻲ اﻟﺑﻳــت اﻟﻳﻣﻧــﻲ ﻻﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿــﻳوف واﻻﺟﺗﻣﺎﻋــﺎت واﻟ ارﺣــﺔ ،وﻳﺷــرف ﻋــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣدﻳﻧــﺔ
3

وﻣﻧﺎظرﻫــﺎ اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ ،وﻳﺳــﻣﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻛــﺎن ﺑــﺎﻟﻣﻧظر أو اﻟﻣﻧظـرة ،وﻳﺳــﻣﻰ أﻳﺿــﺎ ﺑــﺎﻟﻣﻔرج ،وﻫــو ﻳﻣﺗــﺎز
ﺑﺳﻌﺔ ﻧواﻓذﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﺎﻟﺳـﻳن اﻟﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻣﺑـﺎﻫﺞ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﻳﺳـﻣﻰ أﺣﻳﺎﻧـﺎ ﺑﺎﻟﻐرﻓـﺔ اﻟﻛﺑﻳـرة؛ ﻷﻧﻬـﺎ
أﻛﺑر ﻏرف اﻟدار .وﻟم ﻳﻘﺗﺻر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻔرج ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣن اﻟدار ﺑﻝ ﺑﻧﻲ ﻣﺳـﺗﻘﻼ ﻓـﻲ ﺣـداﺋق

اﻟﻣﻧـ ــﺎزﻝ ﻳطـ ــﻝ ﻋﻠـ ــﻰ ﻧـ ــﺎﻓورة ﻣﺣﺎطـــﺔ ﺑﺎﻷزﻫـ ــﺎر واﻷﺷـ ــﺟﺎر .وﻳﻠﻌـ ــب اﻟﻣﻔـ ــرج دو ار ﻣﻬﻣـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻳـ ــﺎة

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ اﻟﻳﻣﻧﻳــﺔ؛ ﻓﻬــو ﻏرﻓــﺔ اﺳــﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺿــﻳوف وﻣﺟﻠــس إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺣﻔــﻼت .ﻟــذا ﻳﻧﺻــب اﻫﺗﻣــﺎم
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧزﻝ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻳﻌﻧﻰ ﺑﺗﺄﺛﻳﺛﻪ وﺗزﻳﻳن ﺟدراﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرش واﻷطﺑﺎق واﻷواﻧﻲ .وﻳﻔﺗﺢ ﻓـﻲ ﺟـدران
اﻟﻣﻔرج ﻛوى وﻧواﻓذ ﻣﺗﻌددة ﺗزﻳن ﺟدراﻧﻪ ﺑزﺧﺎرف ﺟﺻﻳﺔ وﺑﺻﻔﻳن ﻣـن اﻟﻧواﻓـذ اﻟﻌﻠوﻳـﺔ ،9وﻓـﻲ اﻟﺑﻳـت
اﻹﻣ ــﺎراﺗﻲ -ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺑﻳ ــوت اﻟﺗﺟ ــﺎر -وﺟ ــد ﻋﻧﺻ ــر ﻣﺷ ــﺎﺑﻪ وﻫ ــو اﻟﻣﺟﻠ ــس ،وﻫ ــو ﻋﺑ ــﺎرة ﻋ ــن ﻣﻛ ــﺎن
ﻣﺧﺻص ﻟﻼﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ،ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻳﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرع واﻵﺧر ﻋﻠﻰ داﺧﻝ اﻟﻣﻧزﻝ.10

ﻟﻘد ﺑﻧﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻳﺗﻪ ﻟﺳﻛﻧﺎﻩ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﻷﺳرﺗﻪ ،ﻓﻛﺎن اﻟﺑﻳت ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟزﻳﺎدات ﻋﻠﻳﻪ أﻓﻘﻳـﺎ أو
أرﺳ ــﻳﺎ ،وذﻟ ــك ﺑﺣﺳ ــب زﻳ ــﺎدة اﻻﺣﺗﻳﺎﺟ ــﺎت اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن زواج أﺣ ــد اﻷﺑﻧ ــﺎء أو زﻳ ــﺎدة ﻋ ــدد اﻷﺣﻔ ــﺎد.
وﺣﺳب اﻟﻣﺳـﺎﺣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻳﺋـﺎت اﻟﺳـﻬﻠﺔ أو اﻟﺟﺑﻠﻳـﺔ .ﻟﻘـد ﺗﻣﻳـزت اﻟﻣﻧـﺎزﻝ اﻹﺳـﻼﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔـﺎءة
اﻟﺗﺻﻣﻳﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻣﺎر .وﻛﺎﻧت ﻣواد ﺑﻧﺎء اﻟﺑﻳت ﻣـن اﻟﺑﻳﺋـﺔ ،ﻓﻬـو ﻣـن اﻟطـﻳن اﻟﻣﺣـروق ﻓـﻲ دﻟﺗـﺎ

اﻷﻧﻬــﺎر وﻋﻠــﻰ ﺷــﺎطﺋﻳﻪ ،وﺳــﻘﻔﻪ ﻣــن ﺳــﻌف اﻟﻧﺧﻳــﻝ أو ﻣــن اﻟﻘﺑــﺎب ذات اﻟﻌﻘــود اﻟﻌﺑﻘرﻳــﺔ اﻟﺑﺳــﻳطﺔ

اﻟﻘوﻳــﺔ ،ﺗﺣﻔــظ ﻟــداﺧﻝ اﻟﺑﻳــت رطوﺑﺗــﻪ اﻟﺟوﻓﻳــﺔ وﺗﻌﻛــس ﻟﺧــﺎرج اﻟﺑﻳــت ﺣ ـ اررة اﻟﺷــﻣس اﻟﺳــﺎﻗطﺔ ﻋﻠﻳــﻪ.
وﻋﻠﻰ ﺷواطﺊ اﻟﺑﺣﺎر ﻣن ﺻﺧور اﻟﻣرﺟﺎن ورواﺳب اﻟﺷﺎطﺊ اﻟﺳـﻠﺗﻳﺔ ،واﻷﺳـﻘف ﻣـن ﺳـﻌف اﻟﻧﺧﻳـﻝ
أو اﻟﺧﺷــب .وﻓــﻲ اﻟﺑﻳﺋــﺎت اﻟﺟﺑﻠﻳــﺔ ﻛﺎﻧــت اﻟﺑﻳــوت ﻣــن اﻷﺣﺟــﺎر ،وﻟﺿــﻳق اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻛﺎﻧــت
ﻣﺗﻌددة اﻷدوار ﺑﺗﻌدد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻳت اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻠﺿﻳوف واﻷﺑﻧﺎء ،وﻷداء ﺳﺎﺋر

اﻟﺷــﻌﺎﺋر وﻟﻠ ارﺣــﺔ واﻻﺳــﺗﺟﻣﺎم ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻘﻣــر وﺗﺣــت ظــﻝ اﻟﺳــﻣﺎء .أﻣــﺎ اﻟﺑﻳﺋــﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ ﺑــﻳن

اﻟﺳــﻬﻝ واﻟﺟﺑـﻝ ،ﻓﻛــﺎن اﻟﺑﻳــت ﻣﺗﺳــﻌﺎ وﻣﻣﺗــدا أﻓﻘﻳــﺎ ،واﻟﺣـواﺋط ﻣــن اﻷﺣﺟــﺎر وﻣــﺎدة اﻟﺑﻧــﺎء ﻣــن اﻟطــﻳن
واﻷﺳــﻘف ﻣــن ﺟــذوع اﻟﻧﺧــﻝ .وواﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻧــﺎزﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﺑــدﻳﻊ اﻟﻣﻧظــر ،إﻻ أﻧﻧــﺎ ﺳــﻧﺗوﻗف
ﻛﺛﻳ ـ ار أﻣــﺎم ﻣﻧــﺎزﻝ ﺻــﻧﻌﺎء ذات اﻟواﺟﻬــﺎت اﻟﺑدﻳﻌــﺔ ،اﻟﺗــﻲ ﻳظــن اﻟﻣــرء أﻧﻬــﺎ ﻣــن إﻧﺗــﺎج ﻓﻧــﺎن ﻣﺣﺗــرف
وﻣﺑ ــدع .وواﺟﻬ ــﺎت ﻣﻧ ــﺎزﻝ ﺻ ــﻧﻌﺎء ﻣﺗﺷ ــﺎﺑﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻛ ــس واﺟﻬ ــﺎت اﻟﻣﻧ ــﺎزﻝ ﻓ ــﻲ ﺑ ــﺎﻗﻲ ﻣ ــدن اﻟﻌ ــﺎﻟم

اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ أﻧﻬﺎ واﺟﻬﺎت ذات وظﻳﻔﺔ ﻣﻌﻣﺎرﻳﺔ وﻓﻧﻳﺔ ﺗﻌﺑـر ﻋـن اﻻﺣﺗﻳـﺎج اﻟﻔﻌﻠـﻲ
اﻟذي أﻋدت ﻣن أﺟﻠﻪ؛ ﻓﻣـﺛﻼ ﻧـوع ﻓﺗﺣـﺔ اﻟﺷـﺑﺎك وﻣﺳـطﺣﻬﺎ ﺗﻌﺑـر ﻓـﻲ ﺟﻣﻳـﻊ اﻷﺣـواﻝ ﻋـن اﻻﺣﺗﻳـﺎج
اﻟﺣﻘﻳﻘــﻲ ﻟﻬــﺎ ٕوان اﺧﺗﻠﻔـت اﻟﺻــورة ،وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺗﻌطــﻲ ﺗﺷــﻛﻳﻼ ﺟﻣﺎﻟﻳــﺎ راﺋﻌــﺎ ﺑﻣــﺎ ﺗزﺧــر ﺑــﻪ ﻣــن

زﺧﺎرف ﻣﺗﻧوﻋﺔ .وﺗﻧﻔـرد واﺟﻬـﺎت ﻣﻧـﺎزﻝ ﺻـﻧﻌﺎء ﺑﺎﻟﻧواﻓـذ اﻟوﻫﻣﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـدو ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ﻋﻠـﻰ ﻫﻳﺋـﺔ
ﻧواﻓــذ ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟطواﺑــق اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻠﻧﺳــﺎء ،وﻗــد ﻟﺟــﺄ اﻟﻣﻌﻣــﺎر إﻟــﻰ ﻋﻣــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﻧواﻓــذ

اﻟوﻫﻣﻳﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺳب واﻟﺗﻣﺎﺛﻝ اﻟﺑدﻳﻊ ﺑﻳن اﻟواﺟﻬﺎت ذات اﻟﻧواﻓذ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﺗﺢ ﻓﻳﻬﺎ ﻧواﻓذ؛
وﻟ ــذﻟك ﻧﺟ ــد واﺟﻬ ــﺎت ﻣﻧ ــﺎزﻝ ﺻ ــﻧﻌﺎء ﺗﺿ ــم ﺧﻠﻳط ــﺎ ﻋﺟﻳﺑ ــﺎ ﻣ ــن أﺷ ــﻛﺎﻝ اﻟﻧواﻓ ــذ اﻟﺻ ــﻐﻳرة واﻟﻛﺑﻳـ ـرة
4

اﻟﻣﺳــﺗطﻳﻠﺔ واﻟداﺋرﻳــﺔ ،ﻧﻔــذت ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻋﻔوﻳــﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻳــﺔ ﻣﺣﺑﺑــﺔ أﻋطــت ﻣﻧظـ ار ﺟﻣــﻳﻼ ﻳﺧﻠــو ﻣــن اﻟﺗﻛـرار
اﻟﻣﻣــﻝ واﻟﻧﺷــﺎز اﻟﻣﺧــﻝ ﻓــﻲ أﺷــﻛﺎﻝ اﻟﻧواﻓــذ ،وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻌﻠــو ﻫــذﻩ اﻟﻧواﻓــذ رﻓــﺎرف ﺧﺷــﺑﻳﺔ ﺗﺑــرز ﻓــوق
ﻓﺗﺣﺎت اﻟﻧواﻓذ ﺗﻌرف ﻣﺣﻠﻳﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﻛﻧـﺔ ،ﺗﺳـﺗﻧد ﻋﻠـﻰ ﻋـوارض ﺧﺷـﺑﻳﺔ ﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـدران ،واﻟﻐـرض

ﻣن ﻫذﻩ اﻟرﻓﺎرف ﻫو ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻧواﻓذ اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ اﻟﻣزﺧرﻓﺔ ﻣن ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﻳﺎﻩ اﻷﻣطﺎر ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﻔﺳـدﻫﺎ،

وﻛذﻟك إﺿﻔﺎء ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﻬﺎت ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن زﺧﺎرف ﻫﻧدﺳﻳﺔ وﻧﺑﺎﺗﻳﺔ وﺣﻳواﻧﻳـﺔ.11
ﻛﻣــﺎ اﻧﺗﺷــرت اﻟزﺧــﺎرف اﻟﻛﺗﺎﺑﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎزﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ،وﻣــن ذﻟــك اﻟﻛﺗﺎﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﻠــو دار
اﻟﻳﺗﻳم ،ﻓﻘـد ذﻛـر أﺣـد اﻟـرواة أﻧـﻪ ﻣﺷـﻲ ﻓـﻲ ﺷـوارع ﻣﺻـر أي اﻟﻔﺳـطﺎط ﻓـرأى دا ار ﻣﻛﺗوﺑـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﺑﻬـﺎ
اﻷﺑﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

ب ﻟﻣن ازرﻩ
رﺣ ٌ
ﻣﻧزﻟﻧﺎ ْ
ﻓﻣن أﺗﺎﻧﺎ ﻓﻳﻪ ﻓﻠﻳﺣﺗﻛم

ﻧﺣن ﺳواء ﻓﻳﻪ واﻟطﺎرق
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ ﺻﺎدق

ﻳﻣﻠك ﻣﻧﺎ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺷﺗﻬﻲ

إﻻ اﻟذي ﺣرﻣﻪ اﻟﺧﺎﻟق

ﻻ ﻧﺣذر اﻟﻔﺎﻗﺔ ﻣن رﺑﻧﺎ

ﻓﺈﻧﻪ اﻟﻣﺎﻧﻊ واﻟرازق.12

وﻓﻲ رﺷﻳد زﻳﻧت ﺑﻌض ﻣـداﺧﻝ اﻟﻣﻧـﺎزﻝ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺷـﻳر إﻟـﻰ ﻣﻧﺷـﺄ اﻟﻣﻧـزﻝ وﺗـﺎرﻳﺦ إﻧﺷـﺎﺋﻪ؛

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ اﻷﻣﺻﻳﻠﻲ ،أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺗوﺣﻳد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟطوب اﻵﺟر اﻟرﻗﻳق ﻛﻣﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧـزﻝ ﻣﻛـﻲ .أو
ﻗد ﺗﺣﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﺑﺑردة اﻟﺑوﺻﻳري ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزﻝ ﻣﻛﻲ ﺑرﺷﻳد وﻣﻧزﻝ اﻟرزاز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة.
ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﺗــﻲ ُﻳﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﻣراﻋﺗﻬــﺎ ﻓ ـﻲ اﻟﻣﻧــﺎزﻝ اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺣــق اﻟﺟ ـوار ،ﺑــدا ذﻟــك
ﺑوﺿوح ﻣﻧذ ﻓﺗرة ﻣﺑﻛرة ،ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺳـطﺎط ظﻬـر ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼﻝ ﺣﺎدﺛـﺔ ﺗﺎرﻳﺧﻳـﺔ روﻳـت ﻛﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ :ﻛـﺎن
ﺧﺎرﺟــﺔ ﺑــن ﺣذاﻓــﺔ أوﻝ ﻣــن اﺑﺗﻧــﻰ ﻏرﻓــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺳــطﺎط ،ﻓﻛﺗــب ﻋﻣــرو ﺑــن اﻟﻌــﺎص ﺑــذﻟك إﻟــﻰ ﻋﻣــر ﺑــن
اﻟﺧطــﺎب ،ﻓﻛﺗــب ﻋﻣــر إﻟــﻰ ﻋﻣــرو أن ادﺧــﻝ ﻏرﻓــﺔ ﺧﺎرﺟــﺔ واﻧﺻــب ﺳـرﻳ ار -أي ﻣﻘﻌــدا -وأﻗــم ﻋﻠﻳــﻪ
رﺟﻼ ﻟـﻳس ﺑﺎﻟطوﻳـﻝ وﻻ ﺑﺎﻟﻘﺻـﻳر ﻓـﺈن اطﻠـﻊ ﻣـن ﻛواﻫـﺎ ﻓﺎﻫـدﻣﻬﺎ ،ﻓﻔﻌـﻝ ذﻟـك ﻋﻣـرو ﺑـن اﻟﻌـﺎص ﻓﻠـم
ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻛوى ﻓﺄﻗرﻫﺎ .وﺗﻌﻧـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎدﺛـﺔ أن ﻣـن ﺑﻧـﻰ ﻏرﻓـﺔ ﺗﻌﻠـو ﻣﻧزﻟـﻪ ﻋﻠﻳـﻪ أن ﻳ ارﻋـﻲ ﺣرﻣـﺔ ﺟـﺎرﻩ
ﻓﻼ ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻫو ﻣﺎﺗرﺗب ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎب ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻌﻣﺎرة ﻫو ﺿرر اﻟﻛﺷف.13
ﻧﻣــﺎذج اﻟﺑﻳــوت اﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻋدﻳــدة وﻧ ارﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻣرﻗﻧد وﻻﻫــور وﺻــﻧﻌﺎء أو ﻗرطﺑــﺔ ،وﻛﻠﻬــﺎ ﻏﻧﻳــﺔ ﺗﻧﺑــﻊ

ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﺣﺿﺎري ﻷﻣﺗﻧﺎ.
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إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن
اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎﺋﻪ واﻟﻤﺴﺘﺸﺮق اﻷرﻳﺐ

راﻣﻲ اﻟﺠﻤﻞ



إﺳ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴ ــﻮن ﺑﺎﺣ ــﺚ وﻣ ــﺆرخ ﻳﻬ ــﻮدي اﺷ ــﺘﻬﺮ ﲟﺆﻟﻔﺎﺗ ــﻪ ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬ ــﻮد ﰲ ﺑ ــﻼد
اﻟﻌـ ــﺮب ،واﻟﻠﻐـ ــﺎت اﻟﺴـ ــﺎﻣﻴﺔ ،وﻋـ ــﺪد ﻣـ ــﻦ أﻋـ ــﻼم اﻟ ـ ـﱰاث اﻟﻌـ ــﺮﰊ واﻹﺳـ ــﻼﻣﻲ .وﻗـ ــﺪ ﻛﺘـ ــﺐ
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗـ ـ ــﻪ ﺗﻠـ ـ ــﻚ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴـ ـ ــﺔ إﺑـ ـ ــﺎن اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴ ـ ـ ــﺎت واﻷرﺑﻌﻴﻨﻴـ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ــﺮن اﳌﺎﺿـ ـ ــﻲ .أﳘﻴﺘـ ـ ــﻪ
ﺗﺘﻤﺜ ــﻞ ﰲ أﻣ ـ ـﺮﻳﻦ :اﻷول ﻟ ــﻪ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﲟ ــﺎ أﻟﻔ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻛﺘ ــﺐ ودراﺳ ــﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ؛ ﻷ ــﺎ
ﻣﺎزاﻟ ـ ــﺖ اﳌﺮاﺟ ـ ــﻊ اﻷوﻟﻴ ـ ــﺔ ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ـ ــﻖ ﺑﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬ ـ ــﻮد ﰲ اﻟ ـ ـ ـﱰاث اﻟﻌ ـ ــﺮﰊ واﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ.
أﻣ ـ ــﺎ اﻷﻣ ـ ــﺮ اﻵﺧ ـ ــﺮ ،ﻓﻴﺘﻌﻠ ـ ــﻖ ﺑﺸﺨﺼ ـ ــﻪ؛ ﻓﻬ ـ ــﻮ ﺷﺨﺼ ـ ــﻴﺔ ُﻣ ْﻠﺒِﺴ ـ ــﺔ ،ﻏﺎﻣﻀ ـ ــﺔ ،ﻳﺘﻌﺴ ـ ــﺮ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﳌﻄﻠ ـ ــﻊ ﻋﻠﻴﻬ ـ ــﺎ اﻟﻮﻗ ـ ــﻮف ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻛﻨﻬﻬ ـ ــﺎ ،إﻻ ﺑﻔ ـ ــﺾ ﻣﻐﻠ ـ ــﻖ وﺣﻴ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻣﻐ ـ ــﺎﻟﻴﻖ ﺷﺨﺼ ـ ــﻴﺘﻪ
ﺗﻠﻚ ،وﻫﻮ اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻪ.
ﱂ أﻛـ ـ ــﺪ أﻗـ ـ ــﻊ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻣﺆﻟﻔـ ـ ــﺎت إﺳ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴـ ـ ــﻮن ) (1980-1899ﺣـ ـ ــﱴ اﺳـ ـ ــﺘﻠﺒﺘﲏ
اﺳ ـ ـ ــﺘﻼﺑﺎً ،ووﺟ ـ ـ ــﺪﺗﲏ ﻣﻨﻬﻤﻜ ـ ـ ـﺎً ﰲ ﻗﺮاء ـ ـ ــﺎ واﻟﻮﻗ ـ ـ ــﻮف ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ دﻗ ـ ـ ــﺎﺋﻖ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬ ـ ـ ــﺎ ..إﺳـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ
وﻟﻔﻨﺴ ـ ــﻮن ﺷﺨﺼ ـ ــﻴﺔ ﳏ ـ ــﲑة ،ﺗﻘﻠﺒ ـ ــﺖ ﰲ أدوار ﻣﻨﻔﺼ ـ ـ ـﻠﺔ ﺑﻌﻀ ـ ــﻬﺎ ﻋ ـ ــﻦ ﺑﻌ ـ ــﺾ ،وإن ﻛ ـ ــﺎن
ﳚﻤ ـ ــﻊ ﺑﻴﻨﻬ ـ ــﺎ ﲨﻴﻌ ـ ـ ـﺎً ﺧ ـ ــﻴﻂ واﺣ ـ ــﺪ ،ﺷ ـ ــﺪﻳﺪ اﻟﺮﻫﺎﻓ ـ ــﺔ ﰲ أوﻟ ـ ــﻪ ،ﲰﻴ ـ ــﻚ ﺑ ـ ــﺎدي اﳌﻌ ـ ــﺎﱂ ﰲ
وﺳ ــﻄﻪ وأﺧ ـ ـﺮاﻩ ،وﻫـ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻤﺜ ــﻞ ﰲ ﻳﻬﻮدﻳﺘـ ــﻪ ،واﻋﺘ ـ ـﺰازﻩ اﻟﺸـ ــﺪﻳﺪ ــﺎ ،ﰒ ﻣ ــﻦ ﺑﻌـ ــﺪ ذﻟـ ــﻚ
ﺗ ــﺄﺛﺮﻩ ﺑﺒﻮاﻋ ــﺚ اﳊﺮﻛ ــﺔ اﻟﺼ ــﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،ﻻ ﺑﻔﻀ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺖ ﺗﻄﻤ ــﺢ إﻟﻴ ــﻪ -وﻣ ــﺎ زاﻟ ــﺖ -ﻣ ــﻦ
ﻇﻔـ ــﺮ ﺳﻴﺎﺳـ ــﻲ ،وﻏﻠﺒـ ــﺔ اﻟﻘـ ــﻮة واﻟﺴـ ــﻄﻮة ،وﻟﻜـ ــﻦ ﺑﻔﻀـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﻴﻌﻘﺐ ذﻟـ ــﻚ ﻣـ ــﻦ إﺣﻴـ ـ ٍ
ـﺎء
 كاتب من مصر .
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ﻷوﺻـ ــﺎل دﻳﺎﻧﺘـ ــﻪ اﻷﺛ ـ ــﲑة ﻟﺪﻳ ـ ــﻪ ،وﻧﻔـ ـ ٍـﺦ ﰲ روﺣﻬ ـ ــﺎ ﻳﻀ ـ ــﻤﻦ ﻋﻮد ـ ــﺎ إﱃ اﳊﻴ ـ ــﺎة ﻣﺴﺘﺄﺳ ـ ــﺪة
ﻏﲑ واﻧﻴﺔ.
ُوﻟ ـ ـ ــﺪ إﺳـ ـ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴ ـ ـ ــﻮن ﻋ ـ ـ ــﺎم 1899م ﻷﺳ ـ ـ ــﺮة ﻳﻬﻮدﻳ ـ ـ ــﺔ أﺷ ـ ـ ــﻜﻴﻨﺎزﻳﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﳌﻬ ـ ـ ــﺎﺟﺮﻳﻦ
اﻟﻘ ـ ــﺪاﻣﻰ )ﻛﻤ ـ ــﺎ ﺳ ـ ــﻨﺮى ﰲ اﻟﺴ ـ ــﻄﻮر اﻟﻘﺎدﻣ ـ ــﺔ( ودرس ﺑﻔﻠﺴ ـ ــﻄﲔ ،وﺗﻌﻠـ ـ ـﻢ اﻟﻠﻐ ـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـ ــﺔ
واﻟﻌﻠ ـ ــﻮم اﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻴﻬﻮدﻳ ـ ــﺔ ،ﰒ ﺳ ـ ــﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﺼ ـ ــﺮ واﻟﺘﺤ ـ ــﻖ ﻫﻨ ـ ــﺎك ﺑﺎﳉﺎﻣﻌ ـ ــﺔ اﳌﺼ ـ ـ ـﺮﻳﺔ،
وﺻ ـ ـ ــﺎر أول ﻃﺎﻟ ـ ـ ـ ٍ
ـﺐ ﻳﻬ ـ ـ ــﻮدي ﳛﺼ ـ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺷ ـ ـ ــﻬﺎدة اﻟ ـ ـ ــﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﳉﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ اﳌﺼـ ـ ـ ـﺮﻳﺔ
ﺑﺈﺷ ـ ـﺮاف أﺳ ــﺘﺎذﻩ اﻟ ــﺪﻛﺘﻮر ﻃ ــﻪ ﺣﺴ ــﲔ .أﻟ ــﻒ ﻋ ــﺪداً ﻣ ــﻦ اﻟﺪراﺳ ــﺎت اﳍﺎﻣ ــﺔ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ
ﺑ ـ ــﺎﻟﱰاث اﻟﻴﻬ ـ ــﻮدي واﻹﺳ ـ ــﻼﻣﻲ اﳌﺸ ـ ــﱰك ،ﻧ ـ ــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ :ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬ ـ ــﻮد ﰲ ﺑ ـ ــﻼد اﻟﻌ ـ ــﺮب
) ،(1927ﺗ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺴ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻴﺔ ) ،(1929ﻣﻮﺳ ـ ـ ـ ــﻰ ﺑ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻴﻤ ـ ـ ـ ــﻮن ).(1936
وﻗـ ـ ـ ــﺪ ﻛﺘ ـ ـ ــﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺪداً ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﳌﻘـ ـ ـ ــﺎﻻت واﻷﲝ ـ ـ ــﺎث ﰲ ﻋـ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﺼـ ـ ـ ــﺤﻒ واﻟـ ـ ـ ــﺪورﻳﺎت
اﳌﺼ ـ ـ ـﺮﻳﺔ .ﰒ ﺳـ ـ ــﺎﻓﺮ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑﻌـ ـ ــﺪ إﱃ أﳌﺎﻧﻴـ ـ ــﺎ وﺣﺼـ ـ ــﻞ ﻫﻨـ ـ ــﺎك ﻋﻠـ ـ ــﻰ درﺟـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣـ ـ ــﻦ
ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ ﻳﻮﻫ ـ ـ ــﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠ ـ ـ ــﺎﻧﺞ ﺟﻮﺗـ ـ ـ ـﻪ ﻋ ـ ـ ــﺎم 1933م ﻋ ـ ـ ــﻦ أﻃﺮوﺣﺘ ـ ـ ــﻪ «ﻛﻌ ـ ـ ــﺐ اﻷﺣﺒ ـ ـ ــﺎر
وأﺛ ـ ـ ــﺮﻩ ﰲ ﻛﺘ ـ ـ ــﺐ اﳊ ـ ـ ــﺪﻳﺚ واﻟﻘﺼ ـ ـ ــﺺ اﻹﺳ ـ ـ ــﻼﻣﻴﺔ» .1ﰒ ﻋ ـ ـ ــﺎد ﺑﻌ ـ ـ ــﺪ ذﻟ ـ ـ ــﻚ إﱃ ﻣﺼ ـ ـ ــﺮ
أﺳـ ـ ــﺘﺎذاً ﻟﻠﻐـ ـ ــﺎت اﻟﺴـ ـ ــﺎﻣﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴـ ـ ــﺔ دار اﻟﻌﻠ ـ ــﻮم اﻟﻌﻠﻴـ ـ ــﺎ ،اﻟـ ـ ــﱵ ﻳﺒـ ـ ــﺪو أﻧـ ـ ــﻪ ﻛـ ـ ــﺎن ﻳﻌﻤ ـ ــﻞ ـ ـ ــﺎ
أﺳﺘﺎذاً ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮﻩ إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﲟﺼﺮ ،وﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺎ ،وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ زﻣﻨﻪ ،ﳒﺪﻩ ﻗﺪ اﻋﱰاﻩ ﲢﻮل ﻓﺠﺎﺋﻲ دﻓﻌﻪ إﱃ ﺗﺮك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ واﻟﺮﺟﻮع إﱃ
ﻓﻠﺴﻄﲔ أواﺧﺮ ﻋﺎم 1934م ،2ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻨﺪاء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﺷﻌﺮ ﺑﻪ آﻧﺬاك ،ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ ﻗﻠﻴﻼً
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس ،ﰒ ﻋﲔ ﻋﺎم 1941م ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،وﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ أﻟﻒ ﻛﺘﺒﺎً ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻴﺴﲑاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﺬة
واﻷﺳﺎﺗﺬة .وﻛﺎن إذ ذاك ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﰐ ﻣﻦ ﻗﻮة إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﺟﺮي
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اﻟﻴﻬﻮد؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ،وأن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻟﻜﻲ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وﺟﺪﺗﲏ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮاف ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻜﺘﺐَ ،وﻷْ ٍي
ﳏﺎور ﺛﻼﺛﺔ،
ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻮ ﺎ -ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻪ -ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً إﱃ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل َ
ﻫﻲ (1) :اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﻪ وأﺳﺮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺰوﺣﻬﻢ إﱃ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ (2) ،ﻋﺮوﺑﺘﻪ
وﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ (3) ،ﻳﻬﻮدﻳﺘﻪ واﻋﺘﺰازﻩ اﳌﺘﻮﻗﺪ ﺎ.
اﻟ ِﻲ ِ◌ ِ◌ ِ◌ﺷﻮف وﺣﻠﻢ اﻟﻤﺎﺷﻴﺢ
ﻣﻦ أي ﺑﻠﺪ ﺟﺎءت ﻋﺎﺋﻠﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن؟ وﻣﱴ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﺄرض ﻓﻠﺴﻄﲔ؟ وﳌﺎذا؟
ﰲ ﻋﺎم 1808م ﻫﺎﺟﺮ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ أراﺿﻴﻬﻢ ﰲ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ وروﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ اﻟﻘﺪس ﺑﺄرض ﻓﻠﺴﻄﲔ ،واﻟﺮﺣﻠﺔ ﰲ ذاك اﻟﺰﻣﺎن ﻻ ﻣﻨﺎص ُﻣﻬﻠﻜﺔ ،ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ
اﻷرﺿﲔ ﻗﺎﺻﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻻ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ َوﺛﺎرة .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ
 500ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ أرض اﳌﻴﻌﺎد .وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺣﺪا ﺗﻠﻚ
اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﻠﻜﺔ ،وﻗﺪ ﻗﻀﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﳓﺒﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ
َ
اﻟﺮﺣﻠﺔ؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ أﻣﺮﻳﻦ :ﺣﻠﻢ ﻇﻬﻮر اﳌﺎﺷﻴﺢ ،واﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﺷﻈﻒ اﻟﻌﻴﺶ،
وﺳﻮء اﳊﺎل واﳌﺂل .ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﳌﻬﺎﺟﺮون ﻫﻢ اﻟﻴﺸﻮف اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،3أو ﻗﺪاﻣﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺠﺮ ﻢ ﺗﻠﻚ ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﺒﲑ
وأﺣﺪ أﻋﻼم زﻣﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻮراﺗﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ اﳊﱪ إﻟﻴﺎﻫﻮ ﺷﻠﻮﻣﻮ زاﳌﺎن )-1720
 (1797ﺟﺎءون 4ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻠﻨﺎ  Vilnaاﻟﻠﻴﺘﻮاﻧﻴﺔ/اﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ،اﻟﺬي ﺑﺸﺮ ﺑﻈﻬﻮر اﳌﺎﺷﻴﺢ ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ،وأن ﻇﻬﻮرﻩ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺄرض اﳌﻴﻌﺎد )ﻋﺎم  5600وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﻟﻌﱪي/
 1840ﻣﻴﻼدﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟ َﻘﺒﱠﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ( .وﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1808م
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واﳍﺠﺮات اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﱰى ﻣﻦ ﺷﱴ ﺑﻘﺎع اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗﻼﻣﺬة اﳉﺎءون زاﳌﺎن وﻣﺮﻳﺪوﻩ ﻫﻢ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ أﻧﻔﺬﻫﺎ إﱃ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻳُﻌﺮﻓﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﲑوﺷﻴﻢ  .Perushimوﻗﺪ ﻛﺎن ﺣﻠﻤﻪ ﰲ زﻳﺎرة أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ
واﺳﺘﻴﻄﺎ ﺎ -ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ -ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي أﳍﺐ أﻓﺌﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ،وﺣﻀﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺒﺪ ﻣﺸﺎق ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳌﻬﻮﻟﺔ اﳋﻄﺮة .وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﻧﺰل ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن أن
ﻧﺰﻟﻮا ﰲ ﺻﻔﺪ ،وﻃﱪﻳﺔ ،واﻟﻘﺪس ،وﻗﺪ ﺗﺴﻤﻮا ﺑﺎﻟﻔﲑوﺷﻴﻢ؛ ﻷ ﻢ آﺛﺮوا اﻟﻌﺰﻟﺔ واﻻﻧﻔﺼﺎل
ﻋﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،زاﻫﺪﻳﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﲤﻮج ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺎت وﻏﻮاﻳﺎت .وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻓﺖ أن
اﻟﻔﺮﻳﺴﻴﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء  Phariseesﻛﺎﻧﻮا أول ﻣﻦ أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ذﻟﻚ اﻻﺳﻢ
)اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ أو اﳌﻌﺘﺰﻟﻮن!( .وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺗﻠﻚ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ ﻗﺴﻮة ،ﻓﻘﺪ آﺗﺖ ﲦﺎرﻫﺎ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ؛ إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺮوﺳﻴﺔ وﺷﺮﻗﻲ أوروﺑﺎ إﱃ أرض ﻓﻠﺴﻄﲔ اﻟﻨﻮاة
اﻟﱵ ﺻﺎرت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﺎس ﻳﻬﻮد اﻷﺷﻜﻴﻨﺎز أو اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ.
وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﳉﺎءون ﻛﺎن ﲦﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻧﺎﺑﻪ وﻋﺎﱂ ﳑﺘﺎز ﻳُﺪﻋﻰ اﳊﺎﺧﺎم ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ،
وﻫﻮ أول ﻣﻦ أﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪاً ﻋﻠﻤﻴﺎً  yeshivaﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮراة واﻟﺘﻠﻤﻮد ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ
ﺑﺮوﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء .وﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ وﻣﻌﻪ أﺳﺮﺗﻪ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ إﱃ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﲢﻘﻴﻘﺎً ﳊﻠﻢ اﳉﺎءون وأﻣﺎﻧﻴﻪ .وﲟﺎ أن اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ أﺷﺎرت إﱃ ﺣﻴﺎة وﻟﻔﻨﺴﻮن ﺗﺬﻛﺮ
ﺑﺎﻹﲨﺎع أن أﺳﺮﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻴﺸﻮف اﻟﻘﺪاﻣﻰ 5وأن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮة ﻧﺰﺣﺖ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ
اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎم 1809م ،ﻓﺈﻧﲏ أرى أن أﺳﺮة وﻟﻔﻨﺴﻮن
ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺑﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺮ اﻟﱵ ﻫﺎﺟﺮت ﻣﻦ ﺑﻠﺪة ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ أو ﻣﻦ ﺑﻠﺪة
ﳎﺎورة ﳍﺎ ﻣﻊ ﻫﺠﺮة ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ ﺗﻠﻤﻴﺬ اﳉﺎءون زاﳌﺎن اﻷﺷﻬﺮ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﺘﻠﻚ اﳍﺠﺮة
ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻔﻠﺴﻄﲔ ،ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ آراء أﺳﺘﺎذﻫﻢ اﳉﺎءون،
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وﺻﺎرت آراؤﻩ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ -اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮا إﱃ اﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﺘﻮراة
واﻟﺘﻠﻤﻮد دراﺳﺔ ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ -ﻫﻲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻬﻮدي اﻷﺷﻜﻴﻨﺎزي ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
أرﻳﺪ أن أﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻔﺎدﻩ أن أﺳﺮة إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻛﺎﻧﺖ
وﻻﺑﺪ أﺳﺮة ﻋﻠﻢ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ اﻟﻌﻠﻤﻴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻏﺮﺳﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﳊﺎﺧﺎم
ﺣﺎﻳﻴﻢ ﻓﻮﻟﻮﺟﲔ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ اﻟﺘﻮراة واﻟﺘﻠﻤﻮد اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﺪور ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻴﺎة ﺗﻠﻚ
اﻷﺳﺮ وﻣﻌﺎﺷﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻧﺒﻮءات اﳉﺎءون زاﳌﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ أﺣﻼﻣﻬﻢ اﻷﺛﲑة .إذن ﻛﺎن
ﳍﺬا اﻟﻨﺴﺐ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻔﻨﺴﻮن ،ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺬ ﺣﺪاﺛﺘﻪ ﻣﻐﻤﻮر ﺑﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻮراة واﻟﺘﻠﻤﻮد ،وﻫﻲ دراﺳﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻫﺰم اﳌﻼل .وﻳﺒﺪو
أن ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻗﺪ ﻃﺒﻌﺖ وﻟﻔﻨﺴﻮن وﻛﻮﻧﺘﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎً راﺳﺨﺎً ﻣﻦ وﺟﻬﺘﲔ :اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﺎ
ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ إﻟﻔﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻤﺤﺼﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .واﻷﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻴﻬﻮدﻳﺘﻪ وﺑﺄﻫﻞ
ﻣﻠﺘﻪ اﻋﺘﺰازاً ﱂ ﳜﻤﺪ أُوارﻩ ،ورؤﻳﺘﻪ إﻳﺎﻫﻢ ﰲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻟﺘﻔﺮد .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻠﺤﻈﻪ
ﰲ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ،وﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ أﺗﻰ
ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻃﻴﺎت ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ.
ﺗﻄﻮرﻩ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺘﺒــﻊ ﻷﻋﻤــﺎل إﺳ ـﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴــﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻳﻼﺣــﻆ ﺗﻐ ـﲑاً ﻣﺴــﺘﻤﺮاً ﻳﻌــﱰي أﺳــﻠﻮب ﺗﻔﻜــﲑﻩ،
واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟـﱵ ﻳﺘﻨـﺎول ـﺎ أﲝﺎﺛـﻪ .ﻓﻬـﻮ ﰲ )ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬـﻮد ﰲ ﺑـﻼد اﻟﻌـﺮب( اﳌﻨﺸـﻮر ،1927
أﻗــﻞ ﺣﻈـﺎً ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،واﻟﺮﺻــﺎﻧﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ ،وﻟﻜﻨــﻪ ﻣﻮﻓــﻮر اﳊﻤــﺎس ،ﻣﺘﻘــﺪ
اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ أﻋﻤـﺎل اﳌﺴﺘﺸـﺮﻗﲔ ,وﻛـﺎن ﰲ
أﻏﻠــﺐ اﻷﺣﻴــﺎن ﺗﺒﻌ ـﺎً ﳍــﻢ ،ﻻ ﻳﻜــﺎد ﳜــﺮج ﻋــﻦ أﻓﻼﻛﻬــﻢ ﺣــﱴ ﻳﻌــﻮد إﻟﻴﻬــﺎ .ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻳﻌﻤــﻞ
ﺟﺎﻫﺪاً ﰲ ﻃﻴﺎت ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻛﻴﺪ أﻣﺮﻳﻦ :ﻋﻠﻮ ﻣﻜﺎﻧـﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳـﺔ ﰲ اﳉﺰﻳـﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻗﺒﻴـﻞ
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اﻹﺳـﻼم وأﺛﺮﻫــﺎ ﰲ اﻹﺳـﻼم ﻛﻌﻘﻴــﺪة وﰲ اﻟﻌـﺮب اﳌﺴــﻠﻤﲔ؛ واﻷﻣـﺮ اﻵﺧــﺮ ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺘــﻪ
إﺛﺒــﺎت ﻗﺮاﺑــﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳــﺔ ﻟﻺﺳــﻼم أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳﺎﻧﺎت ،وﻗﺮاﺑــﺔ ﺑــﲏ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻌــﺮب
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب .وﻫﺬا أﻣﺮ ﻟـﻪ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻮﻏﻪ؛ ﻓﻬـﻮ ﻣـﻦ ﻣﻮﻗﻌـﻪ ﻛﻄﺎﻟـﺐ ﰒ أﺳـﺘﺎذ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ داﺧﻞ أﻫﻢ ﻣﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟﻌـﺮﰊ
آﻧــﺬاك ،ﳛــﺎول أن ﻳﻄــﺮح ﺻــﻴﻐﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻴﻎ اﻟﺘﻌــﺎﻳﺶ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟﻌــﺮب واﻟﻴﻬــﻮد ،ﻣــﱪزاً ﻣــﺎ ﻛــﺎن
ﻟﻠﻴﻬــﻮد ﻣــﻦ ﻓﻀــﺎﺋﻞ وﻣﺰاﻳــﺎ .ﻓﺎﻟﻜﺘــﺎب إذن ﻟــﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑـﺎً ﺧﺎﻟﺼـﺎً ﻟﻠﻌﻠــﻢ ،ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﰲ ﻣﻨﺰﻟــﺔ ﺑــﲔ
ﻣﻨﺰﻟﺘﲔ :ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﳌﺪاورة .وﻗﺪ ﳒﺢ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻣﺂرﺑﻪ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ.
ﰒ ﳜــﺮج ﻋﻠﻴﻨ ــﺎ ﺑﻌــﺪ ذﻟ ــﻚ ﺑﻜﺘــﺎب )ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ( اﳌﻨﺸــﻮر  ،1929ﻓﻨﺠــﺪ أن
ﻣﺴــﻬﻤﺎ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻟﻨﻀــﺞ اﻟﻔﻜــﺮي .ﻓﻘــﺪ ﺣــﺎول أن ﻳﺜﺒــﺖ ﰲ ﻫــﺬا
أﺳــﻠﻮﺑﻪ وﻣﻨﻬﺠــﻪ ﻗــﺪ ّ
اﳌﺼﻨﻒ ﺑﻌﺾ آراﺋﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﳍﺠﺎ ـﺎ .وﻗـﺪ ﻋـﺮض اﻟﻜﺘـﺎب ﻋﻠـﻰ
اﳌﺴﺘﺸــﺮق اﻷﳌــﺎﱐ اﻟﻜﺒــﲑ إﻧـّـﻮ ﻟِﺘﻤــﺎن )اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻳﻌﻤــﻞ أﺳــﺘﺎذاً ﺑﺎﳉﺎﻣﻌــﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ ﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﻮﻗــﺖ( ،وﻗــﺪ ﻣﺪﺣــﻪ ﻟِﺘﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺑﺬﻟــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺪ ،إﻻ أﻧــﻪ اﻧﺘﻘــﺪ آراءﻩ اﳉﺪﻳــﺪة اﳋﺎﺻــﺔ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳍﺠﺎ ﺎ .وﻗﺪ أﺛﺒﺖ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﺗﻠـﻚ اﳌﻼﺣﻈـﺎت واﻟﻨﻘـﻮد ﲨﻴﻌـﺎً ﰲ ذﻳـﻞ
اﻟﻜﺘــﺎب ﺑﻌــﺪ أن ﺗﺮﲨﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﳌﺎﻧﻴــﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ .وﻗــﺪ ﻇــﻞ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﳌﺮﺟــﻊ اﻟﻮﺣﻴــﺪ
ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ ،وذﻟﻚ ﺣـﱴ ﻇﻬـﻮر ﺗﺮﲨـﺎت ﻛﺘـﺐ
ﺑﺮﺟﺸﱰﻳﺴﺮ ،ﺑﺮوﻛﻠﻤـﺎن ،وﻣﻮﺳـﻜﺎﰐ .6وﻻﺑـﺪ ﻫﻨـﺎ ﻣـﻦ اﻹﺷـﺎرة إﱃ أن ﻣﻌـﺎرف وﻟﻔﻨﺴـﻮن ﰲ
ﻫ ــﺬا اﺠﻤﻟ ــﺎل ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻗﺎﺻ ــﺮة ﲟﻘ ــﺎﻳﻴﺲ اﳊﺎﺿ ــﺮ ،وﻻ ﳝﻜﻨﻨ ــﺎ أن ﻧﻌـ ـ ﱠﺪ ذﻟ ــﻚ ﺗﻘﺼـ ـﲑاً ﻣ ــﻦ ﻗﺒ ــﻞ
وﻟﻔﻨﺴــﻮن؛ ﻷن اﳌﻌــﺎرف واﻟﺪراﺳــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ــﺬا اﳊﻘــﻞ ﺗﻄــﻮرت ﺗﻄــﻮراً ﻛﺒ ـﲑاً ﺑُﻌﻴــﺪ ﻧﺸــﺮ
اﻟﻜﺘــﺎب ،وﰎ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻨﻘــﻮش واﻵﺛــﺎر اﻟــﱵ ﻏــﲑت ﻣﺴــﺎر ﻫــﺬا اﳊﻘــﻞ وأﺛﺮﺗــﻪ
إﺛـ ـﺮاءً ﻋﻈﻴﻤـ ـﺎً ،ﻻﺳ ــﻴﻤﺎ اﻛﺘﺸ ــﺎف اﻟﻨﻘ ــﻮش اﻷوﺟﺎرﻳﺘﻴ ــﺔ ﰲ رأس ﴰ ــﺮ ﴰ ــﺎل اﻟﻼذﻗﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم
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1928م ،وﻓـﻚ رﻣﻮزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻳـﺪي ﺑـﺎور  ،H. Bauerﻓﲑوﻟـﻮ ،C. Virolleaud
ودورم  E. Dhormeﻋﺎم 1930م.7
أﻣــﺎ ﻛﺘــﺎب )ﻛﻌــﺐ اﻷﺣﺒــﺎر( ﻓﻬــﻮ ﻛﻤــﺎ أﺳــﻠﻔﻨﺎ ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ رﺳــﺎﻟﺘﻪ ﻟﻨﻴــﻞ درﺟــﺔ اﻟــﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻳﻮﻫــﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠــﺎﻧﺞ ﺟﻮﺗــﻪ ،اﻟــﱵ ﺣﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋــﺎم 1933م .ﻟــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن اﻟﻨﺴــﺨﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺸـﻮرة ﺑﺎﻟﻘـﺪس ﻋـﺎم 1976م -أي ﻗﺒـﻞ وﻓـﺎة وﻟﻔﻨﺴـﻮن ﺑﺄرﺑﻌـﺔ أﻋـﻮام -ﻻﺑـﺪ وأﻧـﻪ
ﻗ ــﺪ أدﺧ ــﻞ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﺗﻌ ــﺪﻳﻼت ﻟﺘﻨﺎﺳ ــﺐ اﳌﻜﺘﺒ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ،ﻓﻤ ــﻦ اﻟـ ـﺮاﺟﺢ أن رﺳ ــﺎﻟﺘﻪ اﳌﻜﺘﻮﺑ ــﺔ
ﺑﺎﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻌﻨﻔﻮان اﻟﻔﻜﺮي ،ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻮى وأﻛﺜﺮ رﺻـﺎﻧﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﳌـﺬﻛﻮرة.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن وﻟﻔﻨﺴﻮن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨـﺎ ﲟﻈﻬـﺮ ﺟﺪﻳـﺪ ،ﻓﻬـﻮ ﺗﺮاﺛـﻲ ﻣـﻦ
اﻟﻄﺮاز اﻷول ،ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ ﻣﺘﻮﻧـﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ ،واﳊﺪﻳﺜﻴـﺔ ،واﻟﺘﻔﺴـﲑﻳﺔ ،اﻃﻼﻋـﺎً
ﻣﺒﻬﺮاً .وﻫﻮ ﺬا ﻗﺪ ﺧﻄـﺎ ﺧﻄـﻮة أﺧـﺮى ﺻـﻮب اﻟﺮﺻـﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ،ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ
ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب إﺛﺒﺎت ﻣﻴﻞ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر إﱃ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ.
أﻣــﺎ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋــﻦ )ﻣﻮﺳــﻰ ﺑــﻦ ﻣﻴﻤــﻮن( اﻟﺼــﺎدر ﻋــﺎم 1936م ،ﻓﻴُﻈﻬــﺮ ﻟﻨــﺎ وﻟﻔﻨﺴــﻮن ﰲ أ ــﻰ
ُﺣﻠﻞ اﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﻻﺗﺰان اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﲝﻖ ﻣﺮﺟﻊ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﱂ ﻳـﺘﻢ ﲡـﺎوزﻩ ﺣـﱴ اﻵن
ﰲ اﳌﻜﺘﺒ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ .ﻓﻘ ــﺪ اﺳ ــﺘﻄﺎع أن ﻳﻀ ــﻊ أﻣ ــﺎم اﻟﻘ ــﺎرئ اﻟﻌ ــﺮﰊ أﳕﻮذﺟ ـﺎً ﺟﺪﻳ ــﺪاً ﻟﻠﺒﺤ ــﺚ
اﻟﻌﻠﻤـ ــﻲ اﻟﺮﺻـ ــﲔ ،ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ ﻳﻌﻬـ ــﺪﻩ ذﻟـ ــﻚ اﻟﻘـ ــﺎرئ ﺣـ ــﱴ ﻋﻨـ ــﺪ أﺳـ ــﺎﻃﲔ ﻫـ ــﺬا اﻟﺰﻣـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ
اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء .ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﳌـﺘﻘﻦ ،واﻻﻃـﻼع ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺎدر وﻣﺮاﺟـﻊ
ﺑﻠﻐﺎت ﻋﺪة )اﻟﻌﱪﻳﺔ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ،اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ( ،واﻟﻘـﺪرة
ﻋﻠــﻰ إﺛﺒــﺎت ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ وإﺣﺎﻟﺘــﻪ داﺧــﻞ ﻣــﱳ اﻟــﻨﺺ وﺣﻮاﺷــﻴﻪ .واﳌﻄﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﻟﻔــﺎت ﺗﻠــﻚ
اﻟﻔﱰة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ اﻟﻌﺮب ﻻ ﳚﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴـﻖ اﻟﻌﻠﻤـﻲ
واﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺪﻗــﺔ اﻹﺣﺎﻟــﺔ واﻹﺳــﻨﺎد ﺣﺎﺿ ـﺮاً ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﺎ ﻢ ،ﻓﻜــﺄ ﻢ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻜﺘﺒــﻮن ﺑﻔــﻴﺾ ﻣــﻦ
اﳋــﺎﻃﺮ أو ﺑــﻮﺣﻲ ﻳــﻮﺣﻰ .إﻻ أﻧﻨــﺎ ﳚــﺐ أن ﻧﻨﺘﺒــﻪ إﱃ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ،وﻫــﻲ أن وﻟﻔﻨﺴــﻮن ﻗــﺪ
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ﻛﺘـﺐ )ﻣﻮﺳــﻰ ﺑـﻦ ﻣﻴﻤــﻮن( ﺑﻌــﺪ أن درس ﰲ أﳌﺎﻧﻴـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬﺎﺑـﺬة اﻻﺳﺘﺸـﺮاق اﻷﳌــﺎﱐ ،أي
ﺑﻌــﺪ أن ﲨــﻊ ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪ ُﺧﻄُـ َـﻢ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ وأ ِزﱠﻣﺘــﻪ ،وﺻــﺎر ﻣــﺜﻠﻬﻢ ﻣﺴﺘﺸ ـﺮﻗﺎً ،ﻣﻄﺒﻮﻋ ـﺎً
ﺑﻄﺒﺎﺋﻌﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،وﻣﻨﻬﺎﺟﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﺮﺻﲔ.
اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم ﻗﻂ!
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﺎ ُﺟﺒِﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻣﻦ ﺣﺐ دﻳﺎﻧﺘﻪ ورؤﻳﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﰲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﻤﻮ
واﻟﺮﻓﻌﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺬود ﻋﻨﻬﺎ ذوداً اﺿﻄﺮﻩ -ﻋﻠﻰ ﻏﲑ وﻋﻲ ﻣﻨﻪ -إﱃ ﻣﻬﺎوي اﳌﻐﺎﻻة
واﻟﺸﻄﻂ .ﻓﻨﺠﺪ ﻫﺬا ﺣﺎﺿﺮاً ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن وﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر .ﻓﻬﻮ ﰲ
ﻣﻌﺮض ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن وﻗﻀﻴﺔ إﺳﻼﻣﻪ ﺣﲔ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ وﺳﻜﻦ اﳌﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ رأي ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،ﳒﺪﻩ ﻳﺒﺴﻂ اﻷﻗﺎوﻳﻞ واﻟﺮواﻳﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻔﻨﺪاً آراء اﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﺈﺳﻼم اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،وﻗﺪ ﺧﻠﺺ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ« :واﻟﺬي ﻻ
ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن أﺳﺮة اﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻜﺜﺖ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ أﺳﻼﻓﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻷﻋﻮام اﻟﱵ أﻗﺎﻣﻮﻫﺎ
ﺑﺎﳌﺮﻳﺔ ...وﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﳑﻦ ﻣﻜﺜﻮا ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ وﺗﻈﺎﻫﺮوا ﺑﺎﻹﺳﻼم».8
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ،ﻓﻨﺠﺪ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻃﻮال دراﺳﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺮاﻗﺔ ﻛﻌﺐ ﰲ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻧﺴﻼخ اﻟﻴﻬﻮدي ﻋﻦ دﻳﺎﻧﺘﻪ ﺣﱴ إن آﻣﻦ إﳝﺎﻧﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﺑﺎﻹﺳﻼم
أو ﻏﲑﻩ ،ﻓﺈن ﻳﻬﻮدﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﺗﺰال داﺧﻠﻪ ،ﺗﺪﻓﻌﻪ وﺗﻄﺒﻊ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﳋﺎص .ﻟﺬﻟﻚ
ﻳﻘﻮل وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻋﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر :إﻧﻪ
«ﻛﺎن ﻳﻬﻮدﻳﺎً ﻣﻦ اﳌﻬﺪ إﱃ اﻟﻠﺤﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﺣﱴ ﺑﺮزت ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺤﻠﺔ ﺑﺮوزاً ﱂ ﻳُﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ اﻟﻴﻬﻮد ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﱰك
دﻳﻦ أﺟﺪادﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ».9
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وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ذاك اﳊﺪ؛ ﺑﻞ إن وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻻ ﻳﱰك ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻠﻮح ﻟﻪ ﺣﱴ ﻳﻐﺘﻨﻤﻬﺎ ﻛﻲ
ﻳﺆﻛﺪ رؤﻳﺘﻪ ﺗﻠﻚ .واﻟﻘﺎرئ اﳌﻨﺘﺒﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﺪم ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﺎرات واﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت اﳌﻨﺜﻮرة ﰲ
ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ.
رؤﻳﺘﻪ ﻟﻺﺳﻼم وﺗﺮاﺛﻪ
إذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ رؤﻳﺔ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻟﻺﺳﻼم وﺗﺮاﺛﻪ ﻓﻠﻦ ﳒﺪ ﺧﲑاً ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻨﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ،وﻋﻦ ﻛﻌﺐ
اﻷﺣﺒﺎر .إﻻ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ اﲣﺬﻧﺎ ﺧﻄﻮﺗﲔ إﱃ اﻟﻮراء وﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻓﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺳﻨﻠﺤﻆ
ﻣﻠﻤﺤﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻳﺮﺗﺴﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ رؤﻳﺘﻪ ﺗﻠﻚ :اﻷول ،ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻮة،
واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي اﺻﻄﺒﻎ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷﳌﺎﱐ.
إن إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮة ﰲ اﻹﺳﻼم أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻹﳝﺎن .ﻓﻠﻠﻨﺒﻮة ﰲ اﻹدراك اﻟﻌﻘﺪي
اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺳﻮخ وﻗﺪاﺳﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ أ ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻨﱯ اﳌﺮﺳﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ.
وﻫﻮ -وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء -اﻟﻌﻤﺎد اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﻦ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ إذ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﳍﻴﺔ ،ووﺳﻴﻂ رواﻳﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﻘﺪس ،وﻣﻮرد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺺ .10ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى
أن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﳊﺎد ﰲ اﻹﺳﻼم ﻛﺎن ﻳﺸﲑ ﰲ ﺑﻮاﻛﲑ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ إﻧﻜﺎر اﻟﻨﺒﻮة ﻻ
اﻹﻟﻮﻫﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﺑﻦ اﻟ ِﺮﻳْ ِﻮﻧﺪي اﳌﻠﺤﺪ )اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳍﺠﺮي( ،11وﳏﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ
اﻟﺮازي )ت  313ﻫـ( ﰲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﳏﺎوﻻت ﻹﻧﻜﺎر اﻟﻨﺒﻮة وﺗﻔﻨﻴﺪ دﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﺘﺎرﳜﻲ .12إذن اﻟﻨﺒﻮة ﰲ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻓﺎً أو ﺛﻮرة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ،
ﺿﻤﻦ ﳏﺎوﻻت ﻣﺘﻜﺮرة )أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺘﺴﻨﻤﻪ ﻧﻮازع اﻟﻘﻨﻮط وأﻣﺎرات اﻟﻔﺸﻞ( ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪاﻳﺔ
ﻓﺮد ﺑﻌﻴﻨﻪ أو أﻣﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎل أﻧﺒﻴﺎء ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .ﻓﺎﻟﻨﺒﻮة ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ
أﻓﺮاد «ﻣﻠﻬﻤﲔ» ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮب ،ﻳﺪﻋﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﺒﺎء واﻟﻘﺎدة إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،
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أو إﱃ اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷواﻣﺮ اﻟﺮب ،وﻫﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻔﺸﻠﻮن .ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ أن إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
وإﲰﺎﻋﻴﻞ ،وإﺳﺤﻖ ،وﻳﻌﻘﻮب ،وﻳﻮﺳﻒ ،وﻣﻮﺳﻰ ،وداود ،وﺳﻠﻴﻤﺎن -وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم
اﻟﺘﻮراﰐ -ﻟﻴﺴﻮا أﻧﺒﻴﺎءً ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﻢ اﻵﺑﺎء اﳌﺆﺳﺴﻮن ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ
 ،Patriarchsوﻗﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ،وﳐﻠﺼﻮﻩ .13أﻣﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ،ﻓﻠﻬﻢ ﻣﻨـﺰﻟﺔ أدﱏ ﻣﻦ ذﻟﻚ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮد ﺻﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﱯ واﻓﺘﺘﺎح ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮك إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،14وﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﺮة ﺣﱴ
ﺻﻨﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻨـﺰﻟﺘﻪ؛ ﻓﻬﻨﺎك اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﻜﺒﺎر وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً اﻟﺼﻐﺎر .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ
ُ
اﻟﻌﺮاﻓﻮن ،واﳋﻄﺒﺎء ،ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﳒﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻮف ﻋﺪة؛ ﻓﻤﻨﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ّ
اﻷﺗﻘﻴﺎء ،واﻟﻜﻬﻨﺔ ،واﳌﺼﻠﺤﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ،وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷدوار واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.15
ﻫﻜﺬا اﻟﻨﺒﻮة ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﺣﺴﺐ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻮراﰐ ،وﻫﻮ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺬي ﺗﺮﰉ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻔﻨﺴﻮن
واﺳﺘﺴﺎﻏﻪ ﻋﻘﻠﻪ .وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ ﰲ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻺﺳﻼم وﻧﺒﻴﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أن ﻇﻬﻮر اﻹﺳﻼم
ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺸﺮت ﺑﻈﻬﻮر اﳌﺴﻴﺢ/اﳌﺎﺷﻴﺢ ،و ﺬا ُﻣﻬﺪت اﳉﺰﻳﺮة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﺮﺳﻮل ،16ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺮى أن اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﺣﺪاﺛﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎً «ارﺗﺒﺎﻃﺎً
ﺷﺪﻳﺪاً» ﺑﻴﻬﻮد ﻳﺜﺮب وﺧﻴﱪ ،17وﻫﺬا ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻔﻄﻦ ،ﰒ ﻧﺄﰐ اﻵن
ﻟﻔﻘﺮة ﳏﻮرﻳﺔ ،أراﻫﺎ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﻓﻜﺮﻩ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ورﺳﻮﻟﻪ أﺷﺪ اﻹﺑﺎﻧﺔ؛ إذ
ﻳﻘﻮل:
«وإﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻫﻨﺎك ﻳﻬﻮدي ذو ﻋﺎﻃﻔﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ودﻋﺎ اﻟﻌﺮب إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ
دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ وﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎً ﰲ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وروﺣﻪ ﻟﻜﺎﻧﺖ دﻋﻮﺗﻪ ﻗﺪ
وﺟﺪت آذاﻧﺎً ﻣﺼﻐﻴﺔ وﻗﻠﻮﺑﺎً واﻋﻴﺔ ...ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﺎن واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﳊﻨﻴﻔﻴﲔ أو
ﻏﲑﻫﻢ دﻋﺎ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻹﻟﻪ ﻣﻊ إﺑﻘﺎء اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻠﻴﺪة ﻟﻜﺎﻧﺖ دﻋﻮﺗﻪ ﻗﺪ
ﺻﺎدﻓﺖ أرﺿﺎً ﺧﺼﺒﺔ».18
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ﻫﻜﺬا ﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻫﻨﺎك ﻳﻬﻮدي «ذو ﻋﺎﻃﻔﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ» أي ﰲ إﻫﺎب ﻧﱯ ،ﻟﺪاﻧﺖ ﻟﻪ
اﻟﻌﺮب ﲤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ داﻧﺖ ﻟﺮﺳﻮل اﻹﺳﻼم .وﻫﻮ ﺬا ﻳﺮى اﻹﺳﻼم ﻓﺮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﺗﻮﻟﺪ
ﻋﻨﻬﺎ ،وﺑﻔﻀﻠﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻣﻨﺎﺻﺮ ﻢ ﻗﺮﻳﺶ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ،
ﻓﻴﻘﻮل:
«ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻼﻣﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﲝﻖ واﻟﺬي ﻳﺆﱂ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺈﻟﻪ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻮاء إﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﱵ ﺟﺮت ﺑﲔ ﻗﺮﻳﺶ اﻟﻮﺛﻨﻴﲔ؛ ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﻔﺮ ﻣﻦ
اﻟﻴﻬﻮد أدﻳﺎن ﻗﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ...ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد
أﻻ ﻳﺘﻮرﻃﻮا ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ اﻟﻔﺎﺣﺶ ،وأﻻ ﻳﺼﺮﺣﻮا أﻣﺎم زﻋﻤﺎء ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺄن ﻋﺒﺎدة
اﻷﺻﻨﺎم أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﻟﻮ أدى ﻢ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻋﺪم إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻄﻠﺒﻬﻢ؛ ﻷن
ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺪة ﻗﺮون ﺣﺎﻣﻠﻲ راﻳﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ اﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ
اﻵﺑﺎء اﻷﻗﺪﻣﲔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻧﻜﺒﻮا ﺑﻨﻜﺒﺎت ﻻ ﲢﺼﻰ ﻣﻦ ﺗﻘﺘﻴﻞ واﺿﻄﻬﺎد ﺑﺴﺒﺐ إﳝﺎ ﻢ ﺑﺈﻟﻪ
واﺣﺪ ﰲ ﻋﺼﻮر ﺷﱴ ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﻬﻢ أن ﻳﻀﺤﻮا ﲝﻴﺎ ﻢ وﺑﻜﻞ
ﻋﺰﻳﺰ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ أن ﳜﺬﻟﻮا اﳌﺸﺮﻛﲔ .ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أ ﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﻋﺒﺪة
اﻷﺻﻨﺎم إﳕﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳛﺎرﺑﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻳﻨﺎﻗﻀﻮن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻮراة اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺻﻨﺎم واﻟﻮﻗﻮف ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﳋﺼﻮﻣﺔ».19
أﻣﺎ اﳌﻠﻤﺢ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﲜﻼء ﰲ دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺳﺎﻃﲔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷﳌﺎﱐ إﺑﺎن
إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻮﻫﺎن ﻓﻮﻟﻔﺠﺎﻧﺞ
ﺟﻮﺗﻪ ﻋﺎم 1933م .وﻣﺎ أﻋﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﲟﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷﳌﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ .ﻓﺎﻟﺪرس ﻋﻠﻰ أﻋﻼم ﻣﺜﻞ
ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻮروﻓﺘﺲ )اﻟﻴﻬﻮدي( ،وﻛﺎرل ﻫﺎﻳﻨﺮش ﺑﻜﺮ ،وﻫﺎﻧﺰ ﻫﻴﻨﺮش ﺷﻴﺪر ،وﺟﻮﺳﺘﺎف
ﻓﺎﻳﻞ )اﻟﻴﻬﻮدي أﻳﻀﺎً( ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻐﺮس ﰲ اﳌﺘﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘﺪوﻧﻪ ﻣﻦ آراء.
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وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون اﻹﺳﻼم وﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎرﳜﻲ
أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻲ؛ أي أن اﻹﺳﻼم ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﻌﺖ ﳍﺎ ﻇﺮوف ورواﻓﺪ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺪة
أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ واﺳﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ .وﻧﱯ اﻹﺳﻼم –ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ -ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ
ﻣﺼﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎرع .وﻫﺬا ﺟﻠﻲ ﰲ أﻋﻤﺎل ﻫﻮروﻓﺘﺲ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ،وﻛﺘﺎﺑﺎت
ﺳﻠﻜﺖ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﰲ ﺳﻠﻜﻬﻢ ،وﻋﺪدﺗﻪ ﻣﻦ
ﻓﺎﻳﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن .ﳍﺬا
ُ
اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ .واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ أن
ﻳﺴﺘﺼﺮخ ﻳﻬﻮدي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺛﻬﻢ اﻟﻌﺮﰊ
اﻹﺳﻼﻣﻲ أو دراﺳﺘﻪ وﻧﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ٍ
ﻣﺮض ورﺻﲔ ،ﻓﻨﺮاﻩ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﻻً ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ )ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن( ﻟﻠﻄﱪي )ت  310ﻫـ( ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ:
«وﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﺘﺎب ﳚﺪر ﺑﻨﺎ أن ﻧﺸﲑ إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺒﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﰲ
اﻟﺸﺮق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﻣﺔ وﰲ ﻣﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ ...إذا ﻛﻨﺎ اﻋﺘﺪﻧﺎ أن ﻧﺮﻣﻲ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم ﺑﻨﺸﺮﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻄﻂ وﺗﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺪﻳﻦ
اﳊﻨﻴﻒ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺎن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺄن ﻧﺴﻠﻚ ﻣﺴﻠﻜﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻖ اﳌﺄﻟﻮف ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻄﺒﻊ ﻛﺘﺒﻨﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ...وﳑﺎ ﻳﺜﲑ ﺗﻌﺠﱯ أن اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق ﱂ ﺗﺴﺘﻔﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن؛
إذ ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻌﺘﲏ
ﺑﺄﺧﺒﺎر اﻟﻔﺮق اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ..اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻌﺜﺮة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﲝﻖ داﺋﺮة
ﻣﻌﺎرف اﻟﺮواﻳﺔ واﳊﺪﻳﺚ اﻹﺳﻼﻣﻲ .وﳌﺎذا ﱂ ﻳﺘﻨﺎول ﻃﻼب اﻷزﻫﺮ ودار اﻟﻌﻠﻮم واﳉﺎﻣﻌﺔ
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي؛ إذ ﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻳﻐﻨﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﺴﻔﻲ واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
واﳉﻼﻟﲔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ».20
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وﰲ ﻣﻘﺎل آﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻦ ﳐﻄﻮط )اﳉﺎﻣﻊ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ( ﻟﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ وﻫﺐ اﳌﺼﺮي )ت
197ﻫـ( ﰲ اﳉﺮﻳﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﳒﺪﻩ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻓﻴﻘﻮل:
«إ ْن أﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻌﺠﱯ ﻣﻦ أن رﺟﺎل اﻷزﻫﺮ ﱂ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا ﻟﻶن إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻨﻔﻴﺲ
ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮرﻩ ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ واﺟﺒﻬﻢ أن ﻳﻌﺪوا ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﻟﱰاث اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺪﱘ
ﺣﺎدﺛﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﻓﻴﺒﺎدروا -ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ -إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻲ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ،وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﺤﻴﺢ
اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﰒ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮﻩ ﻟﻴﻌﻢ ﻧﻔﻌﻪ ﺑﲔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان».21
إن اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻻت وﻏﲑﻫﺎ ﻫﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن اﳌﺴﺘﺸﺮق ،اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك
اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ وﻟﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ ،واﻻ ﻤﺎك واﻟﺘﺒﺘﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ درﺳﻪ وﻓﻬﻤﻪ .وﳍﺬا ﻧﺮاﻩ
داﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﳝﻬﺮ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻻت ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ ،ﻓﻴﻜﺘﺐ :إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن )أﺑﻮ ذؤﻳﺐ(.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ،ﻣﻦ أﻣﺜﺎل أوﺟﺴﺖ ﻣﻴﻠﻠﺮ اﻟﺬي ﲰﻰ ﻧﻔﺴﻪ
«اﻣﺮأ اﻟﻘﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﻄﺤﺎن» وﻫﻲ ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﲰﻪ اﻷﳌﺎﱐ ،ﲤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻣﻊ
)أﰊ ذؤﻳﺐ( اﻟﱵ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ «وﻟﻔﻨﺴﻮن» اﻟﱵ ﺗﻌﲏ «اﺑﻦ اﻟﺬﺋﺐ» .وﻻ
ﳝﻜﻨﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن أﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺴﺎذج اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺮد ﲪﻴﺘﻪ وﻏﲑﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ إﱃ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﻪ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻣﺼﺮ ،و ﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﻞ
اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ .ﻓﺬﻟﻚ رأي ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪي ،ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻠﻤﺎذا ﻫﺎﺟﺮ إﱃ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻮر اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ إﻟﻴﻬﺎ؟ وﳌﺎذا ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ وﻛﺎن ﻣﻦ رﺟﺎﳍﺎ ﰲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ؟ وﳌﺎذا اﻧﺼﺮف ﻋﻦ درس اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ إﱃ دﻋﻢ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺄﻫﻞ ﻛﺜﲑ ﺟﺪل ،وﻻ ﻛﺪاً ﻟﻠﺨﺎﻃﺮ؛ ﻓﺎﻋﺘﻘﺎدي أن
وﻟﻔﻨﺴﻮن إﳕﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺮاﻩ ﰲ ﲤﺎس ﻣﻊ ﺗﺮاﺛﻪ ودﻳﺎﻧﺘﻪ ،ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ
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ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ )أي اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ( واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮارﻩ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﺳﺮار دﻳﺎﻧﺘﻪ
وأن ﻳﻔﺾ ﺑﻌﺾ ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ ﺗﺮاﺛﻪ .واﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ اﻷﻣﺮ أن وﻟﻔﻨﺴﻮن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼﻨﻌﺎً ﻗﻂ ﰲ
ﲪﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﲣﺎذﳍﺎ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺗﺮاﺛﻬﺎ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ،
ﻓﻤﺸﺎﻋﺮﻩ ﺗﻠﻚ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺧﺮ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﱃ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ذﻟﻚ اﳌﻨﺒﻊ ﻫﻮ ﺷﻐﻔﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ،وﻫﻮ ﺷﻐﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪﻳﻦ :ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺗُﺒﺘﻐﻰ ﻟﺬا ﺎ ،وﺻﻌﻴﺪ
آﺧﺮ ﻣﺼﻠﺤﻲ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺗُ َﻜﺄةٌ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺪارك أﻋﻠﻰ ﰲ ﻓﻬﻢ دﻳﺎﻧﺘﻪ وﺗﺮاﺛﻪ.
ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
أﻋﻮد ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ أن إﳝﺎن وﻟﻔﻨﺴﻮن ﺑﺪﻳﺎﻧﺘﻪ واﻋﺘﺰازﻩ ﺎ ﻛﺎﻧﺎ اﻟﺪاﻓﻊ اﶈﺮك
ﻟﻪ ﰲ أدوار ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ .ﻓﺒﻌﺪ ﻫﺠﺮﺗﻪ )أو ﻋﻮدﺗﻪ( إﱃ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
ﻋﻤﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪارس اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ،وﺑﻌﺪ أن
اﻃﻤﺄن ﻋﻠﻰ ﲦﺎر ﺟﻬﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪرب ،اﺷﺘﻐﻞ أﺳﺘﺎذاً ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎر إﻳﻼن ﺑﺎﻟﻘﺪس .وﻫﻨﺎ ﳒﺪ أن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺸﻲ أﻳﻀﺎً ﲟﺎ ﻛﺎن
ﻳﻌﺘﻤﻞ ﰲ ﻓﻜﺮﻩ؛ ﻓﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎر إﻳﻼن ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺪف إﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﲔ ﻳﻬﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻧﻔﺲ وﻟﻔﻨﺴﻮن أﺑﺖ اﻻﺳﺘﻜﺎﻧﺔ إﱃ اﻟﺪﻋﺔ وﻗﺮﻳﺮ اﻟﻌﻴﺶ ،ﻓﻴﺒﺪو أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن
إﻻ أن َ
ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻟﺔ وأﻧﻪ ُوﺟﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻟﲑﻓﻊ ﻟﻮاء دﻳﺎﻧﺘﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎً .وﻻﺑﺪ
ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ أﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ :ﱂ ﻳﻜﻦ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻻ ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﲔ إﱃ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳉﻨﺲ اﻟﻴﻬﻮدي )إذا ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﲑ( ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ .ﻓﻌﻤﻠﻪ وﺟﻬﺪﻩ وﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ
ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ إﳝﺎن راﺳﺦ ﺑﻌﻈﻤﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،وأ ﺎ دﻳﺎﻧﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن
وﻣﻜﺎن؛ ﺑﻞ إ ﺎ أﺻﻞ اﻷدﻳﺎن اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﲨﻌﺎء .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮاﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻹﺳﻼم
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ؛ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﻮﺛﺎﻗﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻹﺳﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
واﳌﺴﻴﺤﻴﺔ .وﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﺎﻧﺘﲔ )اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻹﺳﻼم( دﻳﺎﻧﺘﺎ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ،وأن «ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺪة ﻗﺮون ﺣﺎﻣﻠﻲ راﻳﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ» .22ﻣﻦ أﺟﻞ
ذﻟﻚ أﻧﺸﺄ ﻋﺎم 1955م 23اﲢﺎد دوﱄ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،وﲰﺎﻩ
اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .24وﻗﺪ اﻫﺘﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﻌﻮب اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﳋﺼﻮص ،اﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﳌﺴﲑة ﺟﺎك ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻠﻰ ﺣﺎل
ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،واﻟﻌﻮز اﳌﺎدي ،ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ أﻳﺴﺮ ﰲ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺟﻬﻮدﻩ ﺗﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن اﻧﺘﻤﺎءﻫﻢ ﻟﻠﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وزﳝﺒﺎﺑﻮي.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﺎك ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ J. Faitlovitch (1955-1881) 25راﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺣﱴ ﻟﻘﺐ ﺑﺄﰊ ﻳﻬﻮد اﻟﻔﻼﺷﺎ ،26وﻛﺎن ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﻄﻼً ﻣﻦ أﺑﻄﺎل
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ .أﻣﺎ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺣﲔ اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ؛
وذﻟﻚ ﺣﲔ زار ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻼﻣﻞ ﰲ اﻟﻘﺪس ﻋﺎم 1907م ،ودﺧﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪرس ﺑﺼﺤﺒﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد اﳊﺒﺸﺔ دﺧﻮل اﻷﺑﻄﺎل اﳌﻈﻔﺮﻳﻦ ،اﻋﱰاﻓﺎً
ﲜﻬﻮدﻩ اﳉﻤﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﰲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ وﻓﻬﻢ ﻳﻬﻮد اﻟﻔﻼﺷﺎ .وﻣﻦ
وﻗﺘﻬﺎ ووﻟﻔﻨﺴﻮن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ ﻧﻈﺮة إﺟﻼل وإﻛﺒﺎر .إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻛﺘﻤﻠﺖ أدواﺗﻪ،
وﻧﻀﺠﺖ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ وآراؤﻩ ،ﱂ ﳚﺪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﻐﻒ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳝﻠﺆﻩ ﲡﺎﻩ ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ؛
ﻓﻮﻟﻔﻨﺴﻮن ﱂ ﻳﻌﺠﺐ ﻛﺜﲑاً ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻮﻳﺪ؛ ﻷن اﻷﺧﲑ ﻛﺎن ﻳﺘﺒﻊ
اﻷﳕﻮذج اﻟﻴﻬﻮدي اﻷوروﰊ ،27وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﳕﻮذج ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن وﻟﻔﻨﺴﻮن
ﻣﺆﻣﻨﺎً إﳝﺎﻧﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﲔ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ
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ﻣﺮدﻩ إﱃ ﺷﻌﻮرﻩ اﳌﺘﻌﺎﻇﻢ ﺑﻌﺎﳌﻴﺔ دﻳﺎﻧﺘﻪ ،وأ ﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻬﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت داﺧﻞ
ﺑﻮﺗﻘﺘﻬﺎ .وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺰوع ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
واﶈﻠﻴﺔ .28ﻛﻞ ﻫﺬا ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮى ﰲ أﳕﻮذج ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ أﳕﻮذﺟﺎً ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن
اﳌﺘﻬﻮدﻳﻦ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﱂ ﻳﻨﻈﺮ وﻟﻔﻨﺴﻮن إﱃ اﻟﻔﻼﺷﺎ ﻋﻠﻰ أ ﻢ ﻳﻬﻮد
ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ّ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أو أ ﻢ ﻳﻬﻮد ﻏﲑ أﺻﻼء ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﻢ ﻳﻬﻮداً ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ،
ﳍﻢ ﻣﺎ ﻟﻐﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻬﻮد إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وﻛﺎن ﻳﺮى أﻳﻀﺎً وﺟﻮب ﻫﺠﺮ ﻢ إﱃ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺗﺄﺳﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺪف إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ
واﻟﻜﻮﻧﻐﻮ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ آراء ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻟﻔﻨﺴﻮن ﲤﻠﺆﻩ اﻟﻨـﺰﻋﺔ
اﻟﺘﺒﺸﲑﻳﺔ ذا ﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻸ ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﻗﺪ اﻧﻀﻢ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﱵ
ﺼﺪﱢر
أﺳﺴﻬﺎ ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ إﺑﺎن اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت واﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﺑﻞ ﳒﺪﻩ ﻳُ َ
اﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﱪﻳﺔ 29ﻟﻜﺘﺎب ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ «رﺣﻠﺘﺎن إﱃ ﻳﻬﻮد اﻟﻔﻼﺷﺎ» 30ﲟﻘﺎل اﺣﺘﻔﺎﺋﻲ ﺑﻌﻨﻮان
)ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ :اﳊﺎﱂ واﶈﺎرب( ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮد ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎرة
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻦ وﻓﺎة ﻓﻴﺘﻠﻮﻓﻴﺘﺶ .وﻗﺪ ﺗﻮﺟﺖ ﳎﻬﻮدات وﻟﻔﻨﺴﻮن ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺄن ﻋُﲔ رﺋﻴﺴﺎً ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﺟﻮدا  Agudahاﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ رﻋﺎﻳﺔ
اﳌﺘﻬﻮدﻳﻦ اﳉﺪد وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .وﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﻧﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄن دواﻓﻊ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻟﺘﻬﻮﻳﺪ
اﻷﻓﺎرﻗﺔ واﻷﺣﺒﺎش ،ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﺾ اﻧﻔﻌﺎل أو ﺻﺪﻓﺔ ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺮوح ﺗﻮراﺗﻴﺔ
ﲪﻠﺘﻬﺎ رؤﻳﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻔﻨﻴﺎ« :ﻓﻔﻲ ذﻟِﻚ ِ
ﻌﻮب ِﺷﻔﺎﻫﺎ ِ
اﻟﻴﻮم أﺟﻌﻞ ﻟِﻠ ﱡﺸ ِ
ﻃﺎﻫﺮًة ﻟِﻴَﺪﻋﻮا ﺑﺎَ ْﺳ ِﻢ
َ
ً
َُ
ٍ ِ
ب وﻳَﻌﺒُﺪوﻩُ ﺑِ ٍ
إﱄ اﳍَﺪاﻳﺎ وﻳﺘَﻀﱠﺮﻋﻮ َن» )ﺻﻔﻨﻴﺎ
اﻟﺮ ﱢ
ﻘﻠﺐ واﺣﺪ .ﻣ ْﻦ َﻋ ِْﱪ أ ﺎ ِر ُﻛ َ
ّ
ﻮش ﻳـُ َﻘﺪﱢﻣﻮ َن َ
 .(10-9 :3وﻛﺎن ﻣﻦ ﲦﺎر ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﺘﺎب أﻟﻔﻪ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﺑﺎﻟﻌﱪﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان «اﻋﺘﻨﺎق
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ :اﳌﺸﻜﻼت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺘﺎرﻳﺦ».31
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اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎﺋﻪ
أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﺘﺴﺎؤل ﰲ ﺳﲑة إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻧﺪرة اﳌﺼﺎدر
اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ أو ﺗﺘﻨﺎول ﺳﲑﺗﻪ ،32ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ أدوار ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ،
وأﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﰒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ .وﻟﻨﻔﱰض أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﻌﺮﰊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻫﻮ اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺬي
ﺧﺎن اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ أن ﻏﺮرت ﺑﻪ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ،وﺻﺎر ﻣﺪاﻓﻌﺎً ﻋﻦ دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻞ ﻣﻦ
ودرس ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ،وﻋﺎش ﺑﲔ أﻫﻠﻬﺎ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮ اﻟﺜﺮة ،وﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗﺬ ﺎ اﻟﻜﺒﺎرّ ،
ﳍﺬا ﻓﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﱰي اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﻏﻔﺎل ذﻛﺮﻩ ،وﻃﻲ وﺟﻮدﻩ .وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إن
ﻛﺎن ﻓﺮﺿﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ،ﻓﻬﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ إﻻ ﺑﺎﻟﺴﺨﻒ وﻗﺼﻮر اﻟﺮؤﻳﺔ .وﻟﻜﻦ ﻟﻨﻔﱰض
ﺻﺤﺘﻪ ﻛﻲ ﳒﺪ ﻣﺴﻮﻏﺎً ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻐﻔﻠﺔ أو اﻹﻏﻔﺎل.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﻮغ ﻏﻴﺎب ذﻛﺮﻩ ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ؛ ﺣﱴ إﻧﲏ ﱂ أﺟﺪ ﻟﻪ ذﻛﺮاً
ﰲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ،ﰲ ﻃﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪة اﳌﻨﻘﺤﺔ ،اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم 2006م ﰲ
 22ﳎﻠﺪاً؟ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ اﳋﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻲ واﻟﻄﻤﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ،ﻓﻤﺎ اﻟﺬي اﻗﱰﻓﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻟﺘﺴﻮﻣﻪ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﱪﻳﺔ ﺳﻮء
اﻟﺘﻨﺎﺳﻲ واﻹﻏﻔﺎل؟ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا ﰲ اﻋﺘﻘﺎدي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﻣﺮ وﺣﻴﺪ :وﻫﻮ رؤﻳﺔ
وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻓﻬﻤﻪ ﳍﺎ .ﱂ ﻳﻜﻦ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺘﻌﺼﺒﲔ اﻟﻐﻼة ،اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﻈﺮون إﱃ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ دﻳﻨﺎً ﻟﻪ ﻋﺮﻗﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻋﺮﻗﻴﺔ ﳍﺎ دﻳﻦ؛ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ
ﻟﻠﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺧﺮ..ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔَ دﻳﻨﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف رواﻓﺪﻫﻢ وﻣﺸﺎر ﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ .وﳍﺬا ﳒﺪﻩ
ﻣﺜﻼ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﺳﺘﺼﺪار ٍ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﺧﺎﻣﻲ )وﻫﻮ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻋﻨﺪﻧﺎ( ﻳﻌﻄﻲ
اﳌﺘﻬﻮد اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﲰﻪ ﻣﻦ دون أن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﲰﺎً ﻋﱪﻳﺎً ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل اﻵن.
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ﻫﺬا ﻃﺮف ﻣﻦ ﻗﺼﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن )أﰊ ذؤﻳﺐ( وﺳﲑﺗﻪ ذات اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻮﺻﻮل .وﻻ
أﻋﺮف ﳌﺎذا اﺳﺘﺤﻀﺮ ذﻫﲏ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أﺳﻄﻮرة اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺘﺎﺋﻪ ..ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﻴﻪ اﻟﺬي
أﻋﻨﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻴﻪ اﻟﻴﻬﻮدي «أﺣﺸﻮﻳﺮوش» اﻟﺬي ﺿﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ
وﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻠﻴﺐ ،ﻓﻠﻌﻨﻪ اﳌﺴﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻴﻪ ﺣﱴ رﺟﻮﻋﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺑﻞ ﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻮع آﺧﺮ..
ﺗﻴﻪ ﺑﲔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ ،ﺗﻴﻪ ﰲ ﻓﻼة اﻟﺬاﻛﺮة .ﻟﻘﺪ ﺗﻘﻠﺐ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﰲ أدوار ﻋﺪة ﺣﺴﺐ
اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن :ﻓﻬﻮ ﰲ ﻣﺼﺮ )أﺑﻮ ذؤﻳﺐ( ،اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺒﺤﺎﺛﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ
واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻨﺠﺎر ،وﻫﻮ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ )ﻓﻮﻟﻔﻨـﺰون( ،اﳌﺴﺘﻌﺮب «اﻷورﺷﻠﻴﻤﻲ» ﻛﻤﺎ
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﻼف رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراﻩ ،اﻟﺬي درس ﻋﻠﻰ أﻋﻼم اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷﳌﺎﱐ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺰﻣﺎن :ﻫﻮروﻓﺘﺲ ،ﻫﺎﻳﻨﺮﻳﺶ ﺑِﻜﺮ ،ﻣﻴﺘﻔﻮخ ،ﺷﻴﺪر ،ﻓﺎﻳﻞ ،ﻛﻮﻧﺘﺴﻞ ،راﻳﻨﺪورف ،ﺑﻠﺴﻨﺮ،
وﻣﺎﻳﺮ .أﻣﺎ ﰲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻬﻮ )ﺑﻦ زﻳﻴﻒ/زﺋﻴﻒ أو ﺑﻦ زﻳﺐ( ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ 33اﻟﺬﻳﻦ
وﺿﻌﻮا أﺳﺲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﳛﻠﻢ ﺑﺘﻬﻮﻳﺪ
اﻟﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳊﻞ اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ-اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ،وﻫﻮ اﳌﺒﺸﺮ اﻟﺬي ﺳﻌﻰ
ﲜﻬﺪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﻠﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،وأﻳﻀﺎً ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.
اﻟﺘﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺗﻴﻪ ﺑﲔ اﳍﻮﻳﺎت ،واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ،واﻟﻠﻐﺎت ،واﻷﲰﺎء ،واﻟﻜﲎ ..ﺗﻴﻪ ﻓﻌﻠﻲ وآﺧﺮ
ﺲ ذﻛﺮﻩ وﺻﲑﻩ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻬﻮﻟﲔ ،ﺣﱴ ﻟﻨﺠﺪ ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
رﻣﺰي .ﺗﻴﻪٌ ﻃَ َﻤ َ
ﻒ
ﻒ اﻟﺘﺠﺎﻫﻞ واﻟﻐﻔﻠﺔ ُﻛﻠَ ٌ
ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﱴ ُوﻟﺪ أو ﻣﱴ واﻓﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ .إﻻ أن ُﻛﻠَ َ
ﺑﺎﻫﻈﺔ ،ﺗَـ ْﻔ َﺪح اﻟﻌﻠﻢ وﻃُﻼﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗَـ ْﻔ َﺪح ﻏﲑﻫﻢ .34وإﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن -ﻋﻠﻰ أﺻﻌﺪة
ﻛﺜﲑة -ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ،وﻟﻌﻞ اﳌﻨﻘﺐ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻷرﺷﻴﻔﺎت
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﳌﺼﺮﻳﺔ ،واﻹﺻﺪارات اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ أو
ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺳﻴﺠﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﳜﱪﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ .وﻗﺪ أﺷﺮت ﰲ اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﱃ
وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ وﻟﻔﻨﺴﻮن ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﺮواﻳﺔ رودوﻟﻒ زﻳﻠﻬﺎﱘ ،35وﻟﻌﻞ
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اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﲑة ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺮار وإﺷﺎرات ﻗﺪ ﻧﻐﲑ ﺎ ﺷﻴﺌﺎً ﳑﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ أو ﳑﺎ
ﻧﻘﻨﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺼﻨﻔﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻟﻔﻨﺴﻮن وأﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أوﻻً اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

 -1ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ وﺻﺪر اﻹﺳﻼم ،إﺻﺪارات ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1927 ،م.
 -2ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،إﺻﺪارات ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
1929م.
 -3ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ،إﺻﺪارات ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1936 ،م.
 -4ﻛﻌﺐ اﻷﺣﺒﺎر ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،اﻟﻘﺪس1976 ،م.

ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ:
1‐ Ka‘b al‐Ahbar und seine Stellung im Hadit und in
der islamischen Legendenliteratur. Inaugural
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der
Philosophischen Facultät der Johann Wolfgang
Goethe‐Universität zu Frankfurt am Main,
vorgelegt von Israel Wolfensohn aus Jerusalem,
1933.
ﺛﺎﻟﺜﺎً اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ:
1‐ Ben‐Zeeb, Israel, Jewish Elements in the Arabian
Nights Moznaim, VI, 1937‐38, pp. 55‐60, 489‐96.
2‐ Wolfenson (Ben‐Zeeb) Israel, Ali bey Alkabir and
the Jews in Egypt. Zion, IV, No. 3, April 1939, p.
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237‐49, Publishes two documents dated 1768‐73
preserved in the communal archives in Cairo.
‐3‐ Te’o‘dot ‘al beith ha‐qebaroth ha‐yehoudi ha
qadoum bé Qahir. Sefounot I, 1957.
4‐ Dr. Yaacov Faitlovitch, ha‐holem ve‐ha‐lohem, in
Masa el ha‐Falashim, Tel Aviv 1959.
5‐ Gerim ve‐giyyur ba‐avar u‐va‐hovveh, Jerusalem
1961.
6‐ Ha‐Misyon be‐Yisrael. Koma (Jeruslaem) 1963.
7‐ Ha‐toe’doth ha‐Ebrioth shebeguenizé ha‐qehila
ha‐yahoudith bé‐Qahir. Cairo Geniza documents,
Ben‐Zvi Institute, 1964, pp. 263‐295.
8‐ Ha‐Yehudim ba‐‘Arav. Jerusalem 1975.
Ka‘b al‐Ahbar und seine Stellung im Hadit und in der islamischen Legendenliteratur - 1
 - 2ھذا ما يذكره عرفه عبده علي في كتابه )يھود مصر :بارونات وبؤساء ،ص  (125-124إذ يذكر أن ولفنسون ھاجر إلى
فلسطين/إسرائيل واشتغل بالتدريس بالجامعة العبرية بالقدس عقب صدور العدد األول من جريدة )الشمس( في  14سبتمبر
1934م .ولكن ولفنسون نشر كتابه عن موسى بن ميمون عام 1936م ضمن إصدارات لجنة التأليف والترجمة والنشر
المصرية ،كما أن الشيخ مصطفى عبد الرازق ص ّدر ھذا الكتاب بمقدمة أثنى فيھا على ما بذله ولفنسون من بالغ جھد وما قدمه
من عظيم منفعة .والسؤال ھنا كيف يكون ذلك وولفنسون قابع ساكن في فلسطين/إسرائيل ؟ لذلك فإنني أشك في أن رجوعه
لفلسطين/إسرائيل كان رجوعا ً نھائيا ً في ذلك الوقت ،وأعتقد أنه ذھب إلى ھناك وقام بالتدريس لفترة ما وطد خاللھا عالقاته
برجال الدولة التي كانت في طور اإلنشاء آنذاك ،ثم عاد بعد ذلك لمصر واستقر أعواما معدودة ،ثم ھاجر منھا ھجرته النھائية
عام 1941م عندما ُكلف بمھمة اإلشراف على تدريس اللغة العربية بالمدارس اليھودية.
 - 3اليشوف كلمة عبرية הישוב تشير لغة إلى معاني االستيطان ،والسكن ،واالستقرار في المكان؛ وتشير اصطالحا ً إلى تلك
الجماعات اليھودية التي ھاجرت إلى أرض فلسطين قبل تأسيس الدولة اإلسرائيلية.
« - 4الجاءون» لفظة عبرية تعني العبقري أو المعظم ،وكانت تطلق على كل ذي شأن في تخصصه ،ثم صارت لقبا ً لرؤوس
األكاديميات والمدارس العبرية في العراق من القرن السادس حتى القرن الثالث عشر ،وفي فلسطين من القرن التاسع حتى القرن
الثاني عشر .وقد اشتھر منھم الجاءون سعديا الفيومي في المشرق ،وجاءون فيلنا الحبر إلياھو شلومو زالمان.
 - 5انظر:
 Parfitt, Tudor (ed.) (2002) Judaising Movements: Studies in the margins of Judaism, p.
57,58
 Semi, Emanuela Trevisan (1999) “Universalisme et prosélytisme: l’action de Jacques
Faitlovitch” p. 203
 - 6إال إنني اعتقد أن أفضل ما كتب في ھذا المجال ھو كتاب العالم الدكتور رمزي بعلبكي )الكتابة العربية والس امية :دراس ات
في تاريخ الكتابة وأصولھا عند الساميين( وھو منشور ضمن منشورات دار العلم للماليين عام 1981م .وقد انتق د بعلبك ي بعض ا ً
مما أتى به ولفنسون في تاريخ اللغات السامية .انظر :الكتابة العربية والسامية ،ص .160-149
 - 7انظر :رمزي بعلبكي ،المرجع السابق ،ص .91-89
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 - 8موسى بن ميمون :حياته ومصنفاته ،ص .37
 - 9كعب األحبار ،ص .55-54
 -10يكفي أن ننظر في عنوان كتاب واحد من كتب أبي بكر البيھقي )ت 458ھـ( وھو كتاب دالئل النبوة ومعرفة أحوال
صاحب الشريعة.
 -11انظر :مقال ابن الراوندي )ابن الريوندي( لبول كراوس مصحوبة بتنقيحات جورج فايدا في الطبعة الثانية من دائرة
المعارف اإلسالمية.
The Encyclopaedia of Islam (2nd edition) vol.3, p. 905‐906.
 -12انظر :عبد الرحمن بدوي ،من تاريخ اإللحاد في اإلسالم ،دار سينا للنشر1993 ،م ،ص .241 ،234 ،7
 -13انظر في ھذا الصدد ما يلي:
F.L. Cross, E.A. Livingstone (eds.) (1990) The Oxford Dictionary of the Christian Church, pp. 1042,
1132; B.M. Metzger, M.D. Coogan (eds.) The Oxford Companion to the Bible, p. 26, 245, 576, 620
 -14انظر :م .ص .سيجال ،حول تاريخ األنبياء عند بني إسرائيل ،ص 90 ،89ت .حسن ظاظا ف ي أبح اث ف ي الفك ر اليھ ودي،
دار القلم ،بيروت1987 ،م.
 -15انظر David L. Petersen (1977) Late Israelite Prophecy: Studies in Deutero‐Prophetic Literature,
p.2.
 -16إسرائيل ولفنسون ،تاريخ اليھود في بالد العرب ،في الجاھلية وصدر اإلسالم ،ص .102
 -17المصدر نفسه ،ص .94
 -18المصدر نفسه ،ص .90
 -19المصدر نفسه ،ص .143-142
 -20جريدة األھرام .1934 /1/4
 -21جريدة األھرام .1933 /11/25
 -22تاريخ اليھود في بالد العرب ،ص .142
 -23راجع موقع .www.akadem.org
.World Union for the Propagation of Judaism -24
 -25انظر مادة  Faitlovitchفي الطبعة الثانية من دائرة المعارف اليھودية  Encyclopedia Judaicaالمجلد السادس ،ص
.678-677
père des Beta Israel (Falashas) -26
 -27انظر.Parfitt, p. 58 :
 -28المصدر نفسه ،ص .58
 -29نشرت الترجمة العبرية بتل أبيب عام 1959م بعنوان .Masa el ha‐Falashim
Meine Zweite Reise zu den Falashas -30
 -31الكتاب نشر بالقدس عام 1961م بعنوان . Gerim ve‐giyyur ba‐avar u‐va‐hovveh
 -32فيما يخص المصادر العربية فقد رجعت إلى المظان التي يُتوقع أن أجد شيئا ً فيھا عنه ،فرجعت إلى المصنفات التي تعنى
بالتراجم فبحثت في )األعالم( للزركلي وذيوله ،و)معجم المؤلفين( لكحالة ،و)موسوعة المستشرقين( لعبد الرحمن بدوي ،فلم
أجد عنه كلمة واحدة .ولعل أكثر ما ھالني مما سبق ھو إغفال عبد الرحمن بدوي لذكره في موسوعته ،فقد كان بدوي أحرى
الناس بالحديث عنه لقرب عھده به ،وألنه كان والبد قد سمع عنه الكثير أو ربما قابله ورآه رأي العين .وقد يستدرك البعض
قائلين إن الدكتور بدوي ربما لم يسلكه في سلك المستشرقين ،لذلك أھمل ذكره في موسوعته؛ إال أننا نجد بدوي يترجم لمن ھم
على حال ولفنسون من االزدواجية الثقافية والعرقية .أما الطامة الكبرى فكانت عندما التجأت إلى المراجع األجنبية .فبطبيعة
الحال كان البد أن يكون المرجع األھم في ھذا الصدد مرجعا ً كبيراً في الدراسات اليھودية والعبرية ،احتشد لتصنيفه علماء
واختصاصيون ثقات في تلك الدراسات .لذلك رجعت إلى )دائرة المعارف اليھودية(  Encyclopedia Judaicaفي طبعتھا
الثانية المنقحة المزيدة التي تقع في  22مجلداً من القطع الكبير ،والصادرة عام 2006م عن دار نشر طومسون جيل .وقد بحثت
في االثنين وعشرين مجلداً عن إسرائيل ولفنسون ،أو أبي ذؤيب ،أو يزرائيل بن زئيف )وھو االسم العبري الذي تسمى به
ولفنسون بعد عودته إلى إسرائيل كما سنرى في متن البحث( وقلبت األسماء على وجوھھا جميعا ً ولم أظفر بشيء .ثم بحثت في
موسوعة ويكيبيديا علي شبكة اإلنترنت وعديد من المعاجم المتخصصة في الدراسات اليھودية والعبرية الصادرة عن كبريات
دور النشر األكاديمية في العالم أيضا ً وال شيء .وفي خضم تلك اللجة الكالحة ،استنقذتني بعض اإلشارات واإلحاالت التي
وجدتھا في عدد من الكتب واألبحاث المذكورة في ھوامش ھذه الدراسة.
 -33كلمة «المستشرقين» ھنا ال تفيد المعنى المتعارف عليه ،بل تشير إلى تقسيم ظھر في بداية إنشاء الدولة اإلسرائيلية بين
نوعين من العارفين والخبراء باللغة العربية وتراثھا :الصنف األول ھم المستعربون )عربستم بالعبرية( وھؤالء كان لھم خبرة
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في التعامل مع العرب الفلسطينيين ،وخبرة ميدانية عملية واسعة .أما الصنف اآلخر فھم المستشرقون )ميزراحينم بالعبرية(
وكانوا يمثلون العلماء واألكاديميين الذي درسوا التراث العربي دراسة واسعة معمقة .انظر دراسة جابريل بيتربرج Gabriel
Piterberg (2001) Erasures. New Left Review, issue: July/Augustus 2001.
 -34ويتجلى ذلك مثالً في مدى معرفة االختصاصيين؛ ففي كتاب بعنوان «اليھود في مصر :بين قيام إسرائيل والعدوان
الثالثي» ،المنشور ضمن سلسلة مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ،نجد مؤلفه نبيل عبد الحميد سيد أحمد ،أستاذ التاريخ
الحديث ،يذكر في صفحة  27على سبيل التعليق ما يلي« :وإسرائيل ولفنسون ھو أحد اليھود المصريين ،وقد تتلمذ على يد طه
حسين ،وأشرف عليه في رسالته للدكتوراه» .وھنا نجد أن االختصاصي المظنون به التدقيق ،قد جانبه الصواب ،وسقط في
الوھم لقلة ما كان يُعرف عن الرجل ،فقال :إنه )أي ولفنسون( من اليھود المصريين ،مما قد يوحي إلى القارئ بأنه قد ولد في
مصر ،وھو لم يكن كذلك ،بل كان من اليھود الفلسطينيين ،المولودين بالقدس ،ثم اإلسرائيليين من بعد قيام الدولة اإلسرائيلية.
 -35انظر:
‐Rudolf Sellheim’s review of Between Bible and Qur’an: The Children of Israel and the Islamic Self
Image by Uri Rubin, Oriens, Vol. 36 (2001), p. 335
كتب زيلھايم مراجعته تلك باأللمانية ،ويذكر فيھا في معرض الحديث عن ولفنسون ما نصه“In seinem ‘Lebenslauf’ :
” schreibt er:..وترجمة ھذه العبارة ھي« :في سيرة حياته )والضمير عائد على ولفنسون( قد كتب »..وھذا دليل على أن
ھناك نصا ً مكتوبا ً كتبه ولفنسون عن نفسه وعن مسيرته .إال أننا ال نعلم بأية لغة ُكتب ھذا النص ،وفي أي مكان نشر ،ومتى؟
فضالً عن أن زيلھايم لم يذكر -كما أشرت -إلى مصدر ھذه السيرة ال في متن مراجعته وال في ثبت المراجع.
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مقاالت العدد السادس والعشرين
حديث التسامح :چ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ
رؤية العالم واإلنسان في العالقات بين الحضارات والفنون
المحـــــور
1
رؤية اإلنسان في الفكر اليوناني
 2ديلتاي ومفھوم رؤية العالم في الدين والفن والفلسفة
الدين من المنظور الفلسفي الغربي
3
 الفلسفة الوضعية نموذجا -الفنون واإلسالم ورؤى فھم الحضارات
4
المسيحية والفن في العصر الوسيط
5
بين المنظور الديني والتطور التاريخي
 6ظھور االستقالل الذاتي للفنون الجميلة في الغرب
الحرفة إلى اإلبداع الفني:
من ِ
7
تطور الفنون في أوروبا بعد القرن الخامس عشر
الفنون اإلسالمية والفنون الغربية )قراءة مقارنة(
8
 9الفن الغربي المعاصر "الحداثية وما بعد الحداثية"
المدنية والحضارة في أفكار اإلسالميين المحدثين
10
والمعاصرين
بعض أوجه النقاشات الحديثة
11
والمعاصرة في الحضارة والثقافة
الدين والسياسة في المسيحية واإلسالم
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برھان غليون
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المجتمع العلمي والتقاليد الوطنية في البحث
ماھيةُ المنھج في المجال التداولي اإلسالمي
أزمة الفيزياء المعاصرة
أو محاولة البحث عن النظرية النھائية للكون
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ھيغل والشرق :نقد المنھج واللغة في فلسفة التاريخ
االستشراق بين إدوارد سعيد ومعارضيه
التأريخ االستشراقي لألدب العربي وإشكالية المركز والھامش
إسرائيل ولفنسون اليھودي التائه والمستشرق األريب
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المعاصر
جدل األنا واآلخر في رواية "ليون اإلفريقي"
العرب والغرب  ..بين نظريتى
"المؤامرة" و "صدام الحضارات"!
من أجل عولمة إنسانية!

مدن وثقافات
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اإلسكندرية
الثﱠغر والمعبر والرﱢباط
عمارة المنازل في الحضارة اإلسالمية
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مسار حركة األديان في العالم ،تأثيرات اإلنترنت
على الدين ،والحركات الدينية الجديدة
مسألة التعايش بين أھل الديانات
في التجربة األندلسية
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اإلسالم والعالم
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الحسين اإلدريسي
صالح سالم
ميشيل كيلو
فيصل الحفيان
خالد عزب
جان فرانسوا ماير
ج.ھـ .إليوت

ظﻬور اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب
ﻣﺎرك ﺟﻳﻣﻳﻧﻳز



 -1ﺻوب اﻟﺗﺣرر

إن ﺗﺄﺳﻳس اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﻬﺟﺎً دراﺳﻳﺎً ﻣﺳﺗﻘﻼً ،ﺷ ّﻛﻝ ﺣدﺛﺎً ذا ﻣدى ﻛﺑﻳر .وﻟﻘد ﻛﺎن

ﻫذا اﻟﺣدث ﻫﺎﻣﺎً طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم َﻳﻌن أﻳﺿﺎً إﺿﺎﻓﺔ ﻓرع ﺟدﻳد وﺣﺳب إﻟﻰ ﺷﺟرة اﻟﻌﻠم.
ﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻟم ﻳﻛن ﻟﻔظﺎً ﻻﺋﻘﺎً ﻳﻔﻳد ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وﺗﻌﻳﻳن ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺛوﺛﺔ وﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺣﺗﻰ ذﻟك

اﻟﺟدة ﻓﻲ اﻟﻧظر اﻟذي ﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرون ُﻳْﻠﻘُوﻧﻪ ،ﻣﻧذ ﻫذا اﻟوﻗت ،ﻟﻳس
اﻟوﻗت ،ﺑﻝ ﺗﻣﺛّﻠت ّ
ﻋﻠﻰ ﻓن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن واﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻫم أﻳﺿﺎً.

وﻟﻛن ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﺣدﻳداً ﻫذا اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻟﻳﺔ؟ وِﻟ َم ﻟم ﻳظﻬر إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن
ْ
ﻋﺷر ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرﻗﻰ ظﻬور اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن إﻟﻰ أزﻣﻧﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﻘدم؟ وﻣن اﻟﻣﻌروف واﻟﻣؤﻛد

أن ﱠ
ﻼزم ﻟﻛﻝ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ،أﻟم ﺗﺗﻣﻳزاﻟﻘرون ﻛﻠﻬﺎ ،ﻣﻧذ اﻟﻌﻬد اﻹﻏرﻳﻘﻲ-اﻟروﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻔن ُﻣ ٌ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﻠوﻏﺎً إﻟﻰ أﻳﺎﻣﻧﺎ ،وﻣن دون اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ اﻟﻌﻬد اﻟﺣﺟري اﻟﻘدﻳم ،ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗداء
ﺷﻬدت ﺗﻔﺗﺣﺎً ﻓﻧﻳﺎً أﻛﻳداً ،وﻓق ﻣﻘﺎدﻳر ﻣﺧﺗﻠف ،وﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺣﻘﺑﺔ؟ وﻛﻳف ﻳﻣﻛن ،اﺑ ً
وﻣﻛرس ﻟﻺﺑداع اﻟﻔﻧﻲ
ﻣن ﻫذا ،ﺗﻔﺳﻳر اﻟﺑروز اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻟﺗﻔﻛﻳر ﻣﺧﺻوص ،ﻣﺳﺗﻘﻝ،
ّ
ﺗﺣدﻳداً؟

ﻳﺗﻌﻳن ﻫﻧﺎ ،ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ،ﺗﺣدﻳد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻔظ «اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟذاﺗﻲ».
ّ
ﻻ ﻳﻌﻧﻲ «اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟذاﺗﻲ» أﺑداً اﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻔن اﻟذاﺗﻲٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ وﺟود ﺗﻌﺎﻟﻘﺎت

ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ .ﻫذا اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻣﺧﺻوص ،اﻟذي أﺷرت ﻟﻪ ﻟﻠﺗو ،ﻳﻔﺗرض ﺿﻣﻧﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ أن

ﻣﺣدد ،إﻻ أن ﻟﻔظ «ﻓن» ) (Artاﻟوارث ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻷﺻﻠﻪ
ﻳﻛون ﻟﻪ ﻏرض ّ
ﻳﻌﻳن ﻓﻲ اﻟﻐرب ،ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻼﺗﻳﻧﻲ ) ،(arsواﻟداﻝ ﻋﻠﻰ «ﻧﺷﺎط وﻣﻬﺎرة»  -ﻻ ّ
ﻋﺷر ،ﺳوى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ،واﻟﻣﻬﻧﺔ ،واﻟﺧﺑرات ،أي ﺑﻣﻬﺎم
 ﻳﺻدر ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ ﻛﺗﺎب« :ﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ» ?Qu’est-ce que l’esthetique
ﻟـ«ﻣﺎرك ﺟﻳﻣﻳﻧﻳز» ) ( Marc Jimenezﺗرﺟﻣﺔ :ﺷرﺑﻝ داﻏر .وﻧﻧﺷر ﻫﻧﺎ ﻗﺳﻣﺎً ﻣن اﻟﻔﺻﻝ اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻟﻠﻔﻧون واﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺎت.
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ﻳدوﻳﺔ ﻓﻲ ﺻورة أﺳﺎﺳﻳﺔ .وﻟم ﻳﻛن ﻟﻔﻛرة «اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ» ،ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﻳث ﻟﻬﺎ ،أن ﺗظﻬر

ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎت ﻳﻧظر ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔن وﻳﻌﺗرف ﺑﻪ ،ﻋﺑر ﻣﻔﻬوﻣﻪ ،ﺑوﺻﻔﻪ
ﻧﺷﺎطﺎً ﺛﻘﺎﻓﻳﺎً ،ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎر ﻓﻲ أي ﻣﻬﻣﺔ أﺧرى ذات طﺎﺑﻊ ﺗِ َﻘﻧوي.

اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺎم 1750م ،أن ﺗﻌﻠن
ﻫﻛذا أُﺗﻳﺢ ﻟﻠﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ دﺷﻧت ﻣﺣطﺗﻬﺎ اﻟﺣدﻳﺛﺔ
ً
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔً ﺑﻳن ﻟﻳﻠﺔ وﺿﺣﺎﻫﺎ ﺑﻔﺿﻝ ﻋﻣﻝ اﻟﻔﻳﻠﺳوف اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ َﺑوﻣﻐﺎرﺗن وﺣدﻩ .ذﻟك

ﻧﺎﺗﺞ ﻣﺳﺎر طوﻳﻝ ﻣن اﻟﺗﺣرر ﺷﻣﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎً ﻫو ُ
اﻷﻗﻝ ،ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟروﺣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﻔﻧﻲ ،ﻣﻧذ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺗﺣدﻳداً.
ﻳﺗﻌﻳن ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻳﺔ إﻟﻬﻳﺔ ،ﺑﻝ ﻳﻌود إﻟﻰ ﻋﻣﻝ إﻧﺳﺎﻧﻲ،
أﻣﺎ اﻟﻔﻛرة اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻹﺑداع ﻻ ّ
ﻓﺎﻧﺗﻬت إﻟﻰ ﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌد ﺟداﻻت ﻻﻫوﺗﻳﺔ وﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ،ذﻟك أن اﻟﻔﻛرة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻣﻝ

ﻧطﺎق اﻟﻔن ﺗﺣدﻳداً ،وﻓﻲ ﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة .إﻟﻰ ﻫذا ،ﻓﺈ ّن ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﻘَﺑﻠﻳﺔ ﺑﺎت
ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗدﻣﻳر ،ﻓﻼ ُﻳﻧظر إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﻝ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻧزاﻋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن

ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻧﺗظر أﻳﺿﺎً اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻟﻛﻲ ﻳﺗﺣ ّرر اﻟﺟﻣﻳﻝ ﻣن ﻗﻳم اﻟﺧﻳر واﻟﺣق،
وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ﻟﻛﻲ ﻻ ُﻳﻧظر إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻔﻧﺎن
اﻟوﺣﻳدة.
أدت إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺣرر
إن ﺣرﻛﺔ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻛدت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،واﻟﺗﻲ ّ
اﻟذي اﺷرت إﻟﻳﻪ ،ﻟم ﺗﺛﺑت ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ .ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗرﺟﻣت اﻟﺗﻐﻳﻳ ارت اﻟﻌﻣﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ

ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟوﺳطﻰ ،وﻫﻲ

اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﺳﻳم ﻣﺑﺳط ﻟﻠﻣﺳﺎر ،ﻏﻳر أﻧﻪ ﻛﺎف ﻹظﻬﺎر أن إﻋﻼﻧﺎً ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﻳم

ﺗﺗﻌﻳن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ؟ ﻣﺛﺎﻝ واﺣد ﻋﻠﻰ ﻫذا :أن اﻻﻋﺗراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻧﺎن
اﻟﺟدﻳدة ﻫو ﺑﺄن ّ
اﻟذي ﻳﺗﺧﻠّﻰ ﺷﻳﺋﺎً ﻓﺷﻳﺋﺎً ﻋن ﻧﺻﺎﺑﻪ ِ
اﻟﺗردد أﺣﻳﺎﻧﺎً ،-ﻳﻣﻛن ﻟﻪ أن
اﻟﺣ َرﻓﻲ -ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣن ّ
ﻳﺗﻌﺎﻟق ﻣﻊ
اﻟﺗﺣرر اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻟﻠﻔﻧﺎﻧﻳن ﻣن اﻟوﺻﺎﻳﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻷﻣﻳرﻛﻳﺔ واﻷرﺳﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻲ
ّ
ﻛﺎﻧوا ﻳﺧﺿﻌون ﻟﻬﺎ .ﻫﻛذا ﺟرى اﻻﺗﻧﻘﺎﻝ ﻣن ِ
اﻟﺣ َرﻓﻲ ،اﻟﻣوﺻوﻝ ﺑﻧظﺎم اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﻧﻳﺔ
واﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻣﺷﻳﺋﺔ اﻷﻣﻳر ،إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎن ذي اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﻣﻌرﻓﺔ أﻛﻳدة وﻟﻳس
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ﺑﺧﺑرات ﻋﻣﻠﻳﺔ وﺣﺳب ،ﺛم إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎن اﻟذي ﻳﻔﺎوض ﺣوﻝ ﻗﻳﻣﺔ أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،وﻳوﻓّر
ﻟﻬﺎ اﻟﺗروﻳﺞ اﻟﻼزم ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻬور.

رﺳم ﻣﺑﺳط ،وﻟﻛن ﻛﺎن ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن إﻋﻼن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻌود إﻟﻰ
إﻧﻪ ٌ
ﺗﺣﺿﻳرات ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ أوﻗﺎت ﺑﻌﻳدة .وﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﺗطور

ﺑطﻲء ،ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻣﺎدي ،ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ ،ﻫدف إﻟﻰ ﺗﺣرﻳر اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟوﺻﺎﻳﺎت
اﻟﻘدﻳﻣﺔ ،اﻟﻼﻫوﺗﻳﺔ واﻟﻣﺎوراﺋﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻣن اﻟوﺻﺎﻳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﻟﻧﺣدد ﺑﻌض اﻟﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟطرﻳق ﺻوب اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ.

ﱟ
اع
إﺑد ٍ
ﻣﺳﺗﻘﻝ ذاﺗﻳﺎً
 -2ﻓﻛرةُ ْ
ﻳف إﻟﻰ اﻷب اﻟدوﻣﻳﻧﻳﻛﺎﻧﻲ ،اﻟﻔﻳﻠﺳوف واﻟﻼﻫوﺗﻲ أﻟﺑﻳر اﻟﻛﺑﻳر (Albert
ﻳﻌود ﻫذا اﻟﺗﻌر ُ
ُ

اﺑﺗداء ﻣن ﻻ ﺷﻳﺊ».
)« :(1280-1193)le Grandأن ﺗﺑدع ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ أن ﺗﻧﺗﺞ ﺷﻳﺋﺎً
ً
ﻫذا اﻟﺗﺄﻛﻳد اﻟﺗﻌرﻳﻔﻲ اﻟذي أطﻠﻘﻪ أﺳﺗﺎذ ﺗوﻣﺎ اﻷﻛوﻳﻧﻲ) ، (Thomas d’Aquinﺣواﻟﻲ

أﺣد ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻳﻪ
اﻟﻌﺎم 1230م ،ﻻ ﻳﺳﺗﺛﻳر ،ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ ،أي اﻋﺗراض ﺑﻌﻳﻧﻪ ،وﻻ ﻳﻘوى ٌ
ٍ
ﺑﺳﺑب ﻣن اﻋﺗﻳﺎدﻳﺗﻪ اﻟظﺎﻫرة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﺄﻛﻳد اﻟﺗﻌرﻳﻔﻲ ﻳﻛﺷف ﻋن
اﻟﻠوم إﻟﻳﻪ،

أﻣر ﻣﻬم ،وﻫو أن اﻹﺑداع ﻛﺎن «ﻣﺣﻝ ﺗﻔﻛﻳر» ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ .ﻟﻘد

ﻛﺎن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻼﻫوﺗﻳون ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﻳﻔﻛرون ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ اﻷﺻﻝ ،واﻻﺑﺗداء،

واﻟﻣﺑدأ اﻷوﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻷﺷﻳﺎء ،ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﺣﺻﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻐﺎﺑرة ،ﻓﻲ اﻟﻌﻬد

اﻹﻏرﻳﻘﻲ -اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﺣﻳث ﻟم ﻳﻛن أي ﻣﻔﻬوم ﻟﻺﺑداع ﻣوﺟوداً ﻓﻳﻪ ،ﺑﻝ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻛرة

اﻹﺑداع ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻣﻛﻧﺔَ اﻟﺗﺻور .إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﻳﻛن ﻣﻘﺑوﻻً ،وﻓق ﻫذا اﻟﻣﻧظور اﻟﻼﻫوﺗﻲ،

ﺗﺻور ﻓﻛرة ﺗﻧﺳب إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻗدرة إﺑداﻋﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،ﺑﻝ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك وﻫو اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺄي
ُ
ﻓﻛرة ﺗﻌﺗرف ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ .وﻓﻛرة اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ

ﺧﻠﻘﺎً ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣرﻓوﺿﺔ ،طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺧﻠق ﻫو ﻣن اﻣﺗﻳﺎزات اﷲ .واﻹﻧﺳﺎن ،إذ

ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻣﻼً ﻓﻧﻳﺎً ،ﻻ ﻳﻘوم ،وﻫو أﺳﻳر ﻧﻬﺎﺋﻳﺗﻪ ،إﻻ ﺑﻛﺷف اﻟﻘدرة اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺧﺎﻟق
اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻘدرة .وﻣوﺿوع ﺟﻧﺔ ﻋدن ﻓﻲ ِﺳ ْﻔر اﻟﺗﻛوﻳن ،اﻟذي أﺗﺎح ﻣﺟﺎﻻً واﺳﻌﺎً ،ﺧﻼﻝ ﻗرون
وﻗرون ،ﻟﺗﺄوﻳﻼت ﻻﻫوﺗﻳﺔ ﻣﺧﻠﺗﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﻟﺟداﻻت ﻻﻫوﺗﻳﺔ ﻋدﻳدة ،ﻳﻌﺑﱢر ﺑوﺿوح ﻋن اﻟﻔﻛرة
3

اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺧﻠق ﻳﺑﻘﻰ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﷲ :ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن،ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻟم ﻳﺧﻠق

اﻟﺟﻧﺔ اﻷرﺿﻳﺔ ،ﺑﻝ ﺟرى وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺟﻧﺔ ﻋدن ،ﻣﻊ ﻣﻬﻣﺔ وﺣﻳدة ،وﻫﻲ ﻓﻼﺣﺗﻬﺎ.

إن ﻣﻳراث اﻟﻘدﻳس أﻏوﺳطﻳﻧوس ) ،(430-354) (Saint Augustinأﺣد آﺑﺎء اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ

اﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ،ﻣﺎرس ﺗﺄﺛﻳرﻩ طواﻝ ﻋدة ﻗرون .وﻻ ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻔﻧﺎن ،ﻓﻲ أي ﺣﺎﻝ ،أن ﻳﻛون

ﻣﻧﺎﻓﺳﺎً ﷲ ،ﻟﺧﺎﻟق اﻷﺷﻳﺎء ﻛﻠﻬﺎ« :وﻟﻛن ،ﻳﺎ إﻟﻬﻲ ،ﻛﻳف ﺧﻠﻘﺗم اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض ،وأي آﻟﺔ

ﻳﺳوي ﺟﺳداً ﻣن
اﺳﺗﻌﻣﻠﺗم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻛم اﻟﻌظﻳم ﻫذا؟ ﻣﺎ ﻛﻧﺗم ﺗﻌﻣﻠون ﻣﺛﻝ اﻟﻔﻧﺎن ،اﻟذي ّ
ﺟﺳد آﺧر ،ﻛﻣﺎ ﻳروق ﻟﻪ ،واﻟذي ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧراج اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﻳراﻩ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﺑﻔﺿﻝ

ﻋﻳﻧﻪ اﻟداﺧﻠﻳﺔ .ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ،ﻣن أﻳن وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻔﻛر ،إن ﻟم ﺗﻘوﻣوا ﺑﺧﻠق اﻟﻔﻛرة

ق ﺟﺳد اﻟﻔﻧﺎن ،واﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر أﻋﺿﺎءﻩ ﻛﻠﻬﺎ،
ﻧﻔﺳﻪ) (...أﻧﺗم ،ﻻ أﺣد ﻏﻳرﻛمَ ،ﻣ ْن َﺧﻠَ َ
واﻟﻣﺎدةَ اﻟﺗﻲ ﻳﺻﻧﻊ ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻳﺋﺎً ﻣﺎ ،واﻟﻌﺑﻘرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻور وﺗرى ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﺎ ﺳﻳﻧﻔّذﻩ ﻓﻲ
اﻟﺧﺎرج».1

ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻧﺗظﺎر ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻐرب ،ﻟﻛﻲ ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ «ﻣﻔ ﱠﻛ اًر ﻓﻳﻪ»

وﻣﻘﺑوﻻً ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ .ﻓﻲ ﻫذا ظﺎﻫرة ﻣدﻫﺷﺔ ،ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻷن اﻟﺗﻔﻛﻳـر ﻓﻲ إﺑداع
ﻓﻧﻲ ،واﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺻﻧﻳـﻊ إﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﺧـﺎﻟ ٍ
ق ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ واﻟﻘﻳم ،ﻳﻛﺷف ﻋن ﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ

ان ،ﺣﺗﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،وﻗﺑﻝ ﺗوطد أﻓﻛﺎر ﻛﺎﻧط وﻫﻳﻐﻝ،
اﻟدﻳﻧﻳﺔ .وﻫذﻩ ﻟم ﺗﺗو َ
ﻋن ﻧﻛران أي ﻗدرة ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠقٕ .واذا ﻣﺎ أﻗرت ﺑوﺟود ﻗدرة إﺑداﻋﻳﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ

ﻗﺎﻣت ﺑذﻟك ﻹظﻬﺎر اﻟﻌﻠم اﻟﻣطﻠق ﻋﻧد اﷲ وﻗدرﺗﻪ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻳﺔ :ﻳﺑﻘﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺧﻠوﻗﺎً.
وﻳﺑﻘﻰ اﷲ ﺧﺎﻟﻘﺎً «ﻏﻳر ﻣﺧﻠوق».

ﺗرﻛزت ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﻓﻛرة ﺧﻠق ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻔن ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،ﻗﺑﻝ أن

ﻳﻘر اﻟﻼﻫوت ﺑﻬﺎ إذاً ،وﻗﺑﻝ أن ﺗﻔﻛر اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻳﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻛون ﻗدم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﻔﺎﺟﺋﺎً ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

إﻻ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ،ﻣﺎ ﻳدﻋو إﻟﻰ اﻟﺳؤاﻝ :أﻟﻳﺳت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺑوﻟﺔً ﺣﺗﻰ أﻳﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻧوع
ﻣن اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻣن ِﻗَﺑﻝ اﻟﻔﻛر اﻟدﻳﻧﻲ؟
واﻟﻔن ﻳﺷﻛﻝ ،واﻗﻌﺎً ،اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﻳﻪ وﺗﻧﻌﻘد ،ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻣﻳزة ،ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻌواﻣﻝ
اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ،ﺑﻝ اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻛﻣﺎ اﻟﻣﺎدﻳﺔ .ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك:
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اﺳﺗطﺎب ﺧطﺎب اﻟﻼﻫوت واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ طرَح ﺗﻌرﻳف ﻋن ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻝ اﻟظروف
اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،أو ﻳﺗوﺟب ﻋﻠﻳﻬﺎ ،أن ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻓﻳﻬﺎ .إﻻ أن ﻫذا اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻘﻲ

ﻣﺟردإً ،وان اﺗﺧذ ﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎدئ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ أو ﻗواﻋد أﺧﻼﻗﻳﺔ .وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ،ﻓﻲ ﺻورة
إﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻣن دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺷطط ،ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻋﻘﺎﺋد ﻋدﻳدة ،ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ،أﻛدت

ﻋﻠﻰ ﺧﺿوع اﻹﻧﺳﺎن ﻟواﺣد ﻣن اﻵﻟﻬﺔ أو أﻛﺛر ،أو ﻋﻠﻰ اﻧﺻﻳﺎﻋﻪ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻘدرة ،أوﻋﻠﻰ
اﻣﺗﺛﺎﻟﻪ ﻟﻣﺻﻳرﻩ اﻟﺧﺎص ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﻳﺿﺎً ﻧظرﻳﺎت ﺗﺷدد ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﺎم،

واﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،إن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟوﺣﻳدة اﻟﺗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺗﻘوم ﻓﻲ ﺧﻳﺎرﻩ ﺑﻳن ﻫذا
أو ذاك ﻣن اﻟﺗﺻورات ،طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺟﺎذب اﻟذي ﻳﻣﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻳﻪ .ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ ،ﻳﺑﻘﻰ ﻣﺛﻝ

ﻫذا اﻟﺗﺣدﻳد ،وﻓق ﻟﺗﻌﺑﻳرﻧﺎ ،ﻣﺟرداً وﺑﻛﻼم آﺧر -وﻟو ﺷﺋﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﻳﻳن

ﻳﺗﻌﻳن ﻓﻲ ﻧﺻﺎب أداﺋﻲ :ﻻ ﻳؤدي
اﻟﻣﻌﺎﺻرﻳن -إن ﻗدم ﺣرﻳﺔ أو ﻋدم ﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ّ
اﻟﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋدﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﻌﻳﻧﻪ.

وﻓﻲ اﻟﻔن ،اﻟوﺿﻊ ﻟﻳس ﻣرﻛﺑﺎً وﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ ﺧﺻوﺻﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻣرﺗﺑط ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻣﺻﻧوﻋﺎت.
ٕواﺑداع ﻋﻣﻝ ﻓﻧﻲ ﻳﻌﻧﻲ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻝ ﻣﺟرد وﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ .وﻫو ﻣﺟرد ،ﻷﻧﻪ

ﻳدرج ،ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ،آﻟﻳﺎت ﻧﻔﺳﻳﺔ ٕوادراﻛﻳﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﻠﻛﺔ اﻻﺧﺗراع ،وﻫو ﻣﻠﻣوس طﺎﻟﻣﺎ أن
ﻫذا اﻟﺷﻳﺊ ﻳﺗﺄﺗﱠﻰ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ،اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ اﻹدراك .ﻳﻘوﻝ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،ﻋن ﺣق ،إن

اﻹﺑداع ﻳﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ ﻓﻌﻼً وﻛﺎﺋﻧﺎً َ◌ .وﻳظﻬر ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﻣﺛﻝ ﺗﺟﺳﻳد ﻓﻌﻠﻲ
ﻟﻘوة اﻟﻔﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺧﻠق ،اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﻳد ﻣﺻﻧوﻋﺎت ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﻘوم ﺻﻧﻌﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳد أﺷﻳﺎء ﻣوﺟودة ﻗﺑﻼً.

ﻓﻔﻲ ﻋﺻر «اﻟﻧﻬﺿﺔ» ،طﺎﻟب ﻛﺛﻳرون ﺑﻘوة ﺑﺄن ﺗﻛون ﻟﻠﻔﻧﺎن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻘدرة ،وﻣﺎ ﻛﺎﻧوا

ﻳدﻋون ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺿﺎﻫﺎة اﻟﻘدرة اﻹﻟﻬﻳﺔ ،وﻻ اﻧﺗزاع اﻣﺗﻳﺎز اﻟﺧﻠق ﻣن اﷲ ،ﻫم – ﻓﻲ أي
ّ
اﺑﺗداء ﻣن ﻻ ﺷﻳﺊٕ ،واﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﺑرة ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ اﺧﺗﺻﺎﺻﻳﺔ
ﺣﺎﻝ -ﻻ ﻳﻧﺗﺟون
ً

ﻋدﻳدة ذات طﺎﺑﻊ ﻋﻠﻣﻲ .ﻟﻳون ﺑﺎﺗﻳﺳﺗﺎ اﻟﺑرﺗﻲ)-1404) (Leon Battista Alberti
 ،(1472ﻣﺻور وﻧﺣﺎت ،وﻣوﺳﻳﻘﻰ وﻣﻌﻣﺎري ،وﻟﻪ ﻳﻌود اﻟﻔﺿﻝ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف ﻗواﻋد

اﻟﻣﻧظور اﻟﺟوي ،اﻟذي ﻓرض ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﺛﻝ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺻورﻳن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ .ﺷدد
5

أﻟﺑرﺗﻲ ،ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺻور إﻳطﺎﻟﻲ آﺧر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،ﻫو ﺑﻳﺎرو دﻳﻼ
ﻓرﻧﺷﻳﺳﻛﺎ ) ،(1492 ،1420 ،1410) (Piero Della Francescaﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ دراﺳﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت ﻟﻣن ﻳﻌﻛف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﻳر واﻟﻧﺣت« :إن أﻓﺿﻝ اﻟﻣﺑدﻋﻳن ﻫو وﺣدﻩ ﻣن ﺗﻌﻠم

اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣواف اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻣﻳزاﺗﻬﺎ) ،(...وأؤﻛد ،إذاً وﺟوب ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺻور

ﻟﻠﻬﻧدﺳﺔ».

ﻟﻳس اﻟﺗﺻوﻳر واﻟﻧﺣت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻳن ﺗﺳﺗﻧدان ﻓﻘط إﻟﻰ ﺧﺑرة ،إﻟﻰ ﻣﻬﻧﺔ ،إﻟﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﺣرﻓﻲ،

ٕواﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣوﻻن إﻟﻰ ﻧﺷﺎط ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﺿﻊ ﻗﻳد اﻟﻌﻣﻝ ﻋدداً ﻣن اﻟﻣﻠﻛﺎت واﻟﻣؤﻫﻼت ،اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺢ
ﻟﻠﻔﻧﺎن ﺑﺗﺧطﻲ رﺗﺑﺗﻪ ِ
ﻛﺣ َرﻓﻲ ﺑﺳﻳط ،ﻟﻛﻲ ﻳواﻓق ﺻورة «اﻟﻧﻬﺿوي ذي اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ».
ﻳﻘود ﻫذا اﻟﻣﺛﻝ ﺣﻛﻣﺎً إﻟﻰ اﺳﺗذﻛﺎر ﻗﺎﻣﺔ ﻟﻳﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ ) (1519-1452اﻟﻛﺑﻳرة،
وﻫواﻟﻔﻳﻠﺳوف واﻟﻣﻌﻣﺎري واﻟﻣﻬﻧدس وﻋﺎﻟم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺎت واﻟﻣﺻور واﻟﻧﺣﺎت ،ﻓﻲ اﻟوﻗت

دون ،ﺑﻌد أن ﺣﻝ ﺿﻳـﻔﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠك ﻓراﻧـﺳوا اﻷوﻝ* ،وﺑﺷﻳﺊ ﻣن اﻟﺣﺳرة،
ﻋﻳﻧﻪ .وﻟﻘد ّ
ﻓﻲ ﻣﻌـرض اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﻣﺻﻳرﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ ،أن «إﺻدار اﻷواﻣر ﻫو ﻋﻣﻝ اﻟﺳﻳﱢد» ،وأن

أن ﻫذا ﻻ ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن أن ﻳﺣﻝ ﻓﻲ ﻗﺻر
«اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻻ ﻳﻌدو ﻛوﻧﻪ ﻋﻣﻼً ﻳدوﻳﺎً» ،إﻻ ّ
ﻛﻠو )وﻫو ﺣﺎﻟﻳﺎً ﻗﺻر ﻛﻠو -ﻟﻳﺳﻲ ،ﻗرب ﻣدﻳﻧﺔ أﻣﺑواز( ،ﻣﺳﺑوﻗﺎً ﺑﻌﻼﻣﺎت اﻟﺷرف ﻛﻠﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﺑﺎت اﻟﻌﺻر ﻳﻐدﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﻘري .وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﻘط اﻟرﻳﺷﺔ -ﺳﻬواً )؟( ﻣن ﻳد

ﺗﻳﺗﻳﺎن** ) ،(1576-1490) (Titienﻳﻧﺣﻧﻲ اﻹﻣﺑراطور ﺷﺎرﻟﻛﺎن ﻻﻟﺗﻘﺎطﻬﺎ ،ذﻟك أن
ﺳﻣﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﺻور ﻛﺎﻧت ﻗد اﺟﺗﺎزت ﺟﺑﺎﻝ اﻟﺑﻳرﻳﻧﻳﻪ واﻷﻟب وﻧﻬر اﻟرﻳن.

ﺗﺿﻲء ﻫذﻩ اﻟطراﺋف ظﺎﻫرةً ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر )ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ( ،وﺗﺗﺧذ
ﻣﻛﺎﻧﺔً ﻣﺗﻌﺎظﻣﺔً :اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺗزاﻳد ﺑﻘدرة اﻟﺧﻠق ﻋﻧد اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻌﺑﻘري .ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﺑﻘرﻳﺔ ،ﻣن دون
ﺷك ،ﻣوﻫﺑﺔ ﻣن اﷲ -وﻫو ﻣﺎ ﻟن ﻳﺗﻐﱠﻳر ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻬد اﻟروﻣﻧﺳﻲ -إﻻ أن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ

اﻹﺑداع ﺗﺑﻘﻰ ﻓردﻳﺔ .ﻫﻛذا ﺗﺻﺑﺢ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻔﻧﺎن ،ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﻳق ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ،اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ.

وﻛﺎن ﻓﻳﻼرﺗﻲ ) ،(1465 -1400) (Filarteاﻟﻣﻌﻣﺎري ﻓﻲ ﺑﻼط ﻛﺎﺳﺗﻳﻠو ﺳﻔورزﻳﺳﻛو

وﺿﻊ ﺗواﻗﻳﻊ
) (Castello Sforzescoﻓﻲ ﻣﻳﻼﻧو ،ﻗد اﺷﺗرط ﻣﻧذ ﺑﻌض اﻟوﻗت
َ
اﻟﻣﺻورﻳن واﻟﻧﺣﺎﺗﻳن ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬم ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻌرف ،اﻟﻳوم ،ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﻘرن
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اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر )اﻹﻳطﺎﻟﻲ( ﺑﺎﺳﻣﺎء ﻓﻧﺎﻧﻳﻬﺎ .وﻫو ﻣﺎ ﺗﻛرر ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺛﻳرة ﻋﻧدﻣﺎ ﺻﺎر

اﻟﻔﻧﺎﻧون ﻻ ﻳﺗﺄﺧرون ﻋن ﺗوﻗﻳﻊ اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺻ ﱠوروا ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻳﺋﺎﺗﻬم ،وﻫو ﻧـوعٌ ﻓﻧﻲ ﻣﺗﻘن
ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ،ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ أﻗرب إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﺗﻘﻠﻳدي ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻋﻣﻝ ﻣﺑﺗﻛر .ﻛﻣﺎ أن
إﻗدام اﻟﻣﺻورﻳن ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻫﻳﺋﺎﺗﻬم ،ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎ ،ﺟﺎﻋﻠﻳن ﻣﻧﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﺎً -أو

ذاﺗﺎً -ﻟﻔﻧـﻬم ،ﻳﻛﺷف ﻋن ﺗﺑدﻝ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻـرَ ،ﻳﻘﺿﻲ إن وﻋﻲ اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﺑﺄن ﻟﻬم ﻗدرةً
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠق ﺑﺣرﻳﺔ ،وﺑﻌدم اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ ﻗواﻧﻳن أﺧرى ﻏﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬم ﻋﺑﻘرﻳﺎﺗﻬم
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻳﺗﺣوﻝ ﻋﻧد ﻣﺎﻳﻛﻝ أﻧﺟﻠو(Michel-

 Angeloإﻟﻰ وﻋﻲ ﺣﺎد .وﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ ﻳﻘﺑﻝ ﺑﺄن ﻳﻛون اﻟﻣﻬﻧدس

اﻟﻌﺳﻛري اﻷوﻝ ﻋﻧد ﺳﻳزار ﺑورﺟﻳﺎ ،(Cesar Borgia) 2ﻓﺈن ﻣﺎﻳﻛﻝ أﻧﺟﻠو ﻟن ﻳﺗﺄﺧر،

اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ ﺗواﺿﻊ
ﺑﻌد ﻋدة ﻋﻘود،ﻋن رﻓض أي ﻟﻘب أو ﻣﻳزة ،ﻓﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺻرف ّ

ﻣﺷوب ﺑﺎﻻﻋﺗزاز ﺑﺎﻟﻧﻔس ،وﺳﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑﻠﻘب اﻹﻟﻬﻲ دﻻﻟﺔً ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺻور وﻓق ﻓﻛرﻩ ،ﻻ
وﻓق ﻳدﻳﻪ.

أﻣﺎ ﺑﻌض ﻣﻌﺎﺻري ﻣﺎﻳﻛﻝ أﻧﺟﻠو ،ﻓﺳﻳﻘﺑﻠون ﻣن دون ﺗردد ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس

ﻋﺷر ،ﺑﺎرﺗﻘﺎء اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﺗرﻗّﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .ﻳﻌﺎﻣﻝ اﻷﻣراء اﻟﺣﺎﻛﻣون
اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻬم ﻣن اﻷﺳﻳﺎد ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻘﻳم ﻫؤﻻء اﻷﺳﻳﺎد ﻓﻲ ﻗﺻور اﻷﻣراء أﻧﻔﺳﻬم،

ﻣﺛﻝ راﻓﺎﻳﻳﻝ) ،(Raphaelأو ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻻﻣﺗﻳﺎزات واﻷﻟﻘﺎب اﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺗﻳﺗﻳﺎن ،اﻟﻣذﻛور
ﺳﺎﺑﻘﺎً ،اﻟذي ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻟﻘب «ﻛوﻧت ﻗﺻر ﻻﺗران» وﻋﺿو اﻟﺑﻼط اﻷﻣﺑراطوري.

إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻔرداﻧﻳﺔ اﻟﻣﻣﱠﻳزة ﻟﻠﻔﻧﺎن ،ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﻧظر إﻟﻳﻪ ،ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ ،وﻻ
ﱠ
ﻣﺣﻝ ﺗﻔﻛﻳر ﻣﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻛون ﻟﻪ ذﻟك
ﺑﻌد
ﺻﺎر ُ

ﻻﺣﻘﺎً ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻣﻊ إﻳﻣﺎﻧﻳوﻳﻝ ﻛﺎﻧط .إﻻ أن أﻓﻛﺎر اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ،وﻗدرة

وﺗﻌﻳن ﻗطﻳﻌﺔ ﺻرﻳﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠطﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻌﺑﻘري اﻟﺧﻼق ،اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺄﻛد ﻣﻧذ ﻫذا اﻟﻌﺻر ّ
اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ،ﻟم ﺗﺗوﻟّد ﻣن ﺗﻔﻛﻳر ﻣﺟرد .ﻛﻣﺎ أن اﻷﺣداث ،اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗو ،ﺗؤﻛد

ذﻟك .ﺗﺗرﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم ،اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ،اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑﻳرة واﻗﻌﺎً ،وﻫﻲ

اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﻳدﻳن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﻳﺎﺳﻲ.
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وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ،ﻓﻲ اﻟﻣﻳدان اﻟذي ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ،أن ﺗﻐﻳر ﻣﻛﺎﻧﺔ ِ
اﻟﺣ َرﻓﻲ ،اﻟذي ﻳﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ
ﺗدرﻳﺟﻳﺎً ﻛﻔﻧﺎن ،ﻳﺷﻛﻝ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷدﻳد ﻟﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت.
 -3ﻣن ِ
اﻟﺣَرﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎن
ﻳﺑدو ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻓﻲ إﻳطﺎﻟﻳﺎ وﻓرﻧﺳﺎ ﺗﺣدﻳداً ،ﻣﺛﻝ اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺣدﻳﺛﻳن،

أي ﻧﺣن.
وﻣؤرﺧو اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،اﻟﻣﻌﻧﻳون ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟدد اﻟذي ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻫذا
ّ
اﻟﻌﺻر ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻳﺎدﻳن ،ﺳواء اﻟﻔﻧﻳﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ،اﻧﺳﺎﻗوا أﺣﻳﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳﻝ ﺻور ﻫذا
اﻟﻌﺻر .وﻣن اﻟﺻﺣﻳﺢ اﻟﻘوﻝ إن ﻓﻛرة ﻓﺎﻋﻝ ﺧﻼّق وﻣﺳﺗﻘﻝ ظﻬرت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن

اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ،وﻟﻘد أﺳﻬﻣت ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﻧﺎن ،اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻠ ِﺣرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ .وﻟﻛن وﺟب اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻰ أﻧﻧﺎ
ﻻ ﻧﻧﺗﻘﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ أﻋﺟوﺑﺔ ،ﻣن اﻟﺟﺣﻳم اﻟﻣزﻋوم إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺟﻧﺔٕ .واذا ﻛﺎن ِ
اﻟﺣ َرﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ ﺧﺎﺿﻌﺎً ﻹﻛراﻫﺎت ﻣﺗﻌ ﱢددة ،وﻷﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣن اﻟﻌﺑودﻳﺔٕ ،واذا ﻛﺎن ﻳرزح
أﻳﺿﺎً ﺗﺣت ﺛﻘﻝ اﻟدﻳن ،واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺳﻳد اﻟراﻋﻲ اﻟﻔﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻣﺗﻊ ،ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ،ﺑﺑﻌض
اﻟﻣﻛﺎﺳب .واﻟﺣرﻓﻳون ،اﻟﻣﻧﺿوون ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻳﻣﻠﻛون وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻧﺗﺎج ،وﻳﺣظون

ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣرﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧﺗﺟون أﻋﻣﺎﻻً ذات ﻏﺎﻳﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺷدﻳدة
اﻷﻫﻣﻳﺔ ،وﺗﻌﻧﻲ أن ِ
اﻟﺣ َرﻓﻲ ﻳﻘﻳم ﺻﻠﺔً ﺑﻳن ﻋﻣﻠﻪ وﻫذا اﻟﻧﻔﻊ .وﻫو ﻳﻌﻲ ،ﺑﺗﻌﺑﻳر آﺧر،
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻳدرك ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻳن اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ.

ﺗﺑدﻝ أوﻝ ﻳﺣﺻﻝ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر :ﻣﺎ ﻋﺎد

اﻟﻣﺻور أو اﻟﻧﺣﺎت ﻳﻧﺗﺟﺎن أﻋﻣﺎﻻً ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺟﻣﺎﻋﻲ ،وﺗراﻫم ،ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧوا

ﻓﻳﻣﺎ ﻣﺿﻰ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻳﺗﺣوﻟون إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﻳن ﻳﺣﺻﱢﻠون ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻬم ﻣن

اﻟﻣﻣوﻝ اﻟﻔﻧﻲ ،واﻟﻌﺿو ﻓﻲ
زﺑﺎﺋﻧﻬم .وﻳﺻﺑﺢ اﻟزﺑون ،اﻟذي ﻳطﻠب ﻣن اﻟﻔﻧﺎن طﻠﺑﻳﺔً ﻓﻧﻳﺔ ،و ّ
اﻟﺳﻠك اﻟﻛﻬﻧوﺗﻲ أو ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ أرﺑﺎب ﻋﻣﻝ .وﻫو ﻳﺳﺗﺄﺟر اﻟﻔﻧﺎن ﻷداء ﻣﻬﺎم
ﻣﺗﻘﻳدﻳن ﺑﺎﻷواﻣر اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ
ﻣﺣددة ،وﻳﺗوﻗﻊ ﻣن «اﻟﻣﻌﻠم» اﻟﻔﻧﺎن وﻣن ﻣﺳﺎﻋدﻳﻪ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻠوﺣﺔّ ،
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وﺗﺷﻳر ﻫذﻩ اﻷواﻣر إﻟﻰ آﺟﺎﻝ اﻟﺗﺳﻠﻳم ،واﻟﻣواد -ﻣن أﻟوان وأﺻﺑﺎغٕ -واﻟﻰ
اﻟرﺳم وﻣوﺿوع اﻟﺗﺻوﻳر.
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ﻋﻠﻳﻧﺎ أن ﻧﻧﺗظر ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻟﻛﻲ ﻧﺷﻬد ﻓﻳﻪ اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻧﻣط إﻧﺗﺎج ِﺣ َرﻓﻲ
إﻟﻰ ﻧﻣط إﻧﺗﺎج رأﺳﻣﺎﻟﻲ ،وﺗﺄﺛﻳر ذﻟك ﺑﺷﻛﻝ ﺣﺎﺳم ﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ اﻟﻔﻧﺎن .إن ﺗﺣرر اﻟﻣﺻورﻳن
واﻟﻧﺣﺎﺗﻳن اﻟﺗدرﻳﺟﻲ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،وﻣن ﻧﻣط ِ
ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻹﻗطﺎﻋﻲ ،ﻳﺷﻛﻝ ،ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﺧﺻوص ،ﺣﻘﺑﺔ ﻣﻬﻣﺔ ،واﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ ﺗﺷﻬد ﺑذﻟك .واﻟﻌﻘود ﺑﻳن ﺻﺎﺣب اﻟطﻠﺑﻳﺔ

واﻟﻔﻧﺎن ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻً ﺷﺧﺻﻳﺔ ،ﻟدرﺟﺔ أن ﻫذا اﻷﺧﻳر ﺑﺎت ﻳﻣﺗﻠك ﺣرﻳﺔ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ

اﻟﺣرﻛﺔ .ﻫذا ﻣﺎ ﻳظﻬر ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻔﻧﺎن ﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﺻوﻳر

واﻷﻟوان ،ﺑﻝ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك :ﻓﻧﺣن ﻧﻌرف ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،أن ﻣﺎﻳﻛﻝ أﻧﺟﻠو ﺑﺎت

ﻳﻣﺗﻠك اﻟﺣق،ﺣواﻟﻲ اﻟﻌﺎم 1530م ،ﻓﻲ ﱢ
ﺑت ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻳﻧﻔذ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻟوﺣﺔ أو
ﻓﻲ ﺗﻣﺛﺎﻝ .ﻫذا ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻠوﺣﺎت ﻳرﺗﻔﻊ ﻋﺎﻟﻳﺎً .واﻟﺳﻌر ،اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻩ طﺑﻘ ًﺎ

ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﺎ ﻋﺎدي ﻳﺗﻌﱠﻳن وﻓق اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻪ ،ﺑﻝ ﺑﺎت ﺣ ًار،

أي ﺗﺗﺻﻝ ﻗﻳﻣﺗﻪ ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﻔﻧﺎن -اﻟﻣﻌﻠم وﻣوﻫﺑﺗﻪ ،وﻫو اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﺣﻝ ﺗﺟﺎذب ﺑﻳن
اﻷﻣراء ،واﻟﻣدن ﻣﺛﻝ روﻣﺎ وﻓﻠورﻧﺳﺎ وﺑﺎرﻳس -واﻟﺑﺎﺑﺎ .وﺳﺗﺗﻌزز ﻫذﻩ اﻟوﺟﻬﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺑدأت

ﻣﻧذ ﻣطﺎﻟﻊ اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﺑﻘوة ،ﺗﺑﻌﺎً ﻻزدﻳﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔن ﻓﻲ اﻟﺳوق .ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ذﻟك:

ﻋﺎش ﻓﻳﻠﻳﺑو ﻟﻳﺑﻲ ) (Filipo Lippiأو ﻓ ار ﻓﻳﻠﻳﺑو )،(1469 -1406) (Fra Filippo
ﺣﺳب ﻓﺎزاري ،ﻓﻲ اﻟﻌوز ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺎد اًر ﻋﻠﻰ ﺷراء زوج ﺟوارب .ﺑﻌد ﻋﻘود

ﻋدة ،ﻳﺗوﺻﻝ اﺑﻧﻪ ﻓﻳﻠﻳﺑﻳﻧو ﻟﻳﺑﻲ  ،(1505-1457) Filippino Lippiﻓﻲ ﺑداﻳﺎت

اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،إﻟﻰ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺛروة ،ﺑﻌد أن ﻛﺳب أﻟف دوﻛﺎ ﻣن اﻟذﻫب -وﻫو ﻣﺑﻠﻎ
ﻫﺎﺋﻝ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت -ﻟﻘﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدارﻳﺎت ﻓﻲ ﻛﻧﻳﺳﺔ اﻟﻣﻳﻧرﻓﺎ

ﻓﻲ روﻣﺎ.

ﻟﻘدﺗﻐﻳرت اﻷﺣواﻝ ﺑﻳن ﺟﻳﻝ وآﺧر ﻣن دون اﻷﺧذ ﻓث اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳﻣﻌﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن،

ﺿﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﻓﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ .وﻫذا اﻟﺗﻐﻳر ،اﻟذي ﻳﺧص رﺗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ،و َ
اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺗداوﻝ ﺗدرﻳﺟﻳﺎً ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺑروز ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺟدﻳدة ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺗﺟﻳن

واﻟﺗﺟﺎر ،ﻫذﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗرﺟم اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧطﺎق اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ.

إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻣﺎت أﺧرى ﻋن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﺗﺗزاﻳد ،ﻓﻲ ﺻﻠﺔ ﺑﻳﻧﺔ ﻣﻊ اﺗﺳﺎع ﺳوق

اﻟﻔن .ﻟﻘد ﻛﺎن اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻔﻧﻲ ،ﻓﻲ اﻟﻘرون اﻟوﺳطﻰ وﻓﻲ ﺑداﻳﺎت اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻳﺳﺗﺟﻳب
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ﻻﺷﺗراطﺎت ﻣﺣددة ﻳﻣﻠﻳﻬﺎ ﺻﺎﺣب اﻟطﻠﺑﻳﺔ ﻧﻔﺳﻪ .وﻳﻣﻛن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ أن ﻳواﻓق ﻏﺎﻳﺎت

ﻧﻔﻌﻳﺔ أو رﻣزﻳﺔ ﻋدﻳدة :ﻛﺎﻟﺗزﻳﻳن ،واﻟﺗﺟﻣﻳﻝ ،واﻟزﺧرﻓﺔ ﻟﻛﻧﺎﺋس أو ﻗﺻور ،أو اﻻﺣﺗﻔﺎﻝ،
ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ ،ﻳﻣﺟد اﻷﻣﻳر ،أو اﷲ ،أواﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،اﻟﻛﻬﻧوﺗﻳﺔ أو اﻷرﺳﺗﻘراطﻳﺔ .إن

ﺗﺎﺟ اًر ﻏﻧﻳﺎً ﻣن ﻓﻠورﻧﺳﺎ ،ﺟﻳوﻓﺎﻧﻲ روﺗﺷﻳﻠﻠﻳﻪ) ،(Giovanni Rucellaiاﻟزﺑون اﻟﻛرﻳم ﻋﻧد
ﻓﻧﺎﻧﻳن ذاﺋﻌﻲ اﻟﺻﻳت ،ﻣﺛﻝ ﻓﻳﻠﻳﺑو ﻟﻳﺑﻲ ،وﻓﻳروﻛﻳو ) ،(Verrocchioوأوﺗﺷﻳﻠو

ﻳﻌﺑر ﻋن ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ إن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﺗﺟﻠب ﻟﻪ «اﻟرﺿﺎ اﻟواﺳﻊ
)ّ ،(Ucello
واﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ،ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺧدم ﻣﺟد اﷲ ،وﺷرف اﻟﻣدﻳﻧﺔ ،وذﻛراﻩ اﻟﺧﺎﺻﺔ».3

ﻛﺎن ﺳﻌر اﻟﻠوﺣﺎت ﻳﺗﺣدد ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘوﻝ ،وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ،وﻓق ﻋﻘد ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﺣددة.

ﻋدد اﻟوﺟوﻩ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺗﺻوﻳر ،واﻷﻟوان واﻷﺻﺑﺎغ
وﻛﺎن اﻟﺳﻌر ﻳﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﺗﺣدﻳدًاَ ،
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ :ﻓﺿﻲ ،ذﻫﺑﻲ ،أزرق ﻻزوردي...اﻟﺦ .ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟوﻗت اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ.
ﻫﻛذا ﺗﺗﺣﺻﻝ ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ ،ﻋﻧد ذاك ،ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺣددة ،ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻳن ﺻﺎﺣب

اﻟطﻠﺑﻳﺔ واﻟﻔﻧﺎن .وﻳﻣﻛن أن ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻳﻣﺔ ﺗﺳﻣﻳﺔ ﻗﻳﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻳﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ

ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑون واﺷﺗراطﺎﺗﻪ.

ﻏﺳؤ أن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﺗﻐﻳر ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺻر اﻟﻧﻬﺿﺔ :ﺗ ارﺟﻌت ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ ﺗﺣدﻳد

ﺳﻌر اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺧﺑرة اﻟﻔﻧﺎن ،وﻣﻬﺎرﺗﻪ وﻣوﻫﺑﺗﻪ .وﺑﺎت ﻳؤﺧذ ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر

اﻟﻘدرة اﻟﺧﻼﻗﺔ ﻟدى اﻟﻔﻧﺎن ،وأﻗﻝ ﻣن ذﻟك ﻗﻳـﻣﺔ اﻷﻟوان ،اﻟﺗﻲ ظﻠت -ﻣﻊ ذﻟك -ذات أﺛﻣﺎن

ﻋﺎﻟﻳﺔ ،طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎﺗﻌرض ﺑﻬرﺟﺔً ،ﺑﺎت ﻳﻧظر إﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣظﻬرﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﺑﻛﻼم آﺧر،
ﺗﺻدرت اﻟﻣوﻫﺑﺔ واﻟﻌﺑﻘرﻳﺔ ﻏﻳرﻫﺎ ،ﺑوﺻﻔـﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﺋدة

ﻳﻌﻳن اﻟﻔﻧﺎن ﺑوﺻﻔﻪ ﻣؤﻟﻔﺎً ،ﻓﻬذا ﻳﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﻪ ﻛﻣﺎﻟك
إﻟﻰ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣؤﻟف .أن ّ
ﺣﺻري ﻟﻌﻣﻠﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻟﻣوﻫﺑﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻫذا وﺗﻠك ﻗﺎﺑﻼن ﻟﺗﻘدﻳر ﻣﺎﻟﻲ ﻣزﻳد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻔن
اﻟﻣﺗوﺳﻊ .وﻗﻳﻣﺔ اﻟﺗداوﻝ ﺑﺎﺗت ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻳﺔ ،وﻟم ﻳﻌد وﻗت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻌﻠﻲ،

اﻟﻣﺧﺻص ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ،ﻣﻌﻳﺎ ارً ﻛﺎﻓﻳﺎً ﻟﺗﺣدﻳد ﺳﻌرﻩ .وﺑﺎت ﻳﺣﺳب وﺣدﻩ زﻣن

اﻹﺑداع ،ﻻ زﻣن اﻟﺷﻐﻝ .واﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن اﻟﻛﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧوﻋﻲ .وﻣﺎ ﻋﺎد اﻟوﻗت اﻟﻼزم

ﻹﺑداع ﻋﻣﻝ ﻓﻧﻲ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻛﻣﻲ ،إذ إﻧﻪ زﻣن ﻣﺣﺳوب وﻓق ﺗﻘدﻳر أﺣد اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن،
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ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘﻝ ،ﻣﺷﻬور ،ﻣﻌﺑود ،وﻟﻪ ﺳﻣﻌﺔ ذاﺋﻌﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود .ﻫﻝ ﻧﻘوى ،واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ،
وﺑﺷﻛﻝ ﻣﻌﻘوﻝ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﻳد ﺳﻌر اﻟﺷﻬرة واﻟﻌﺑﻘرﻳﺔ؟

وﻳدون ﻋﻼﻣﺗﻪ ،وﻫﻲ اﻟﺧﺎﺗم اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ اﻟداﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض اﻟﻘﻳﻣﺔ
اﻟﻌﺑﻘري ﻳوﻗﻊ ﻋﻣﻠﻪ،
ّ
اﻟﻼﺣق ﺑﻌﻣﻠﻪ ،ﻣن اﻵن وﺻﺎﻋداً .إﻻ أن ﻋﻣﻼً ﻓﻧﻳﺎً ﻣوﻗﱠﻌﺎً ﻣن ﺻﺎﻧﻌﻪ ﻻ ﻳزن ﻓﻲ ﺣﺳﺎب

راع ﻓﻧﻲ ،أو ﺷﺧص ﺑﻌﻳﻧﻪٕ ،واﻧﻣﺎ ﻳزن ﻓﻲ اﻟﺳوق ،ﻟدى ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷراة ،ﺳواء أﻛﺎﻧوا
ﻣﺗﻧﻌﻣﻳن أم ﻫواة ﻣﺗﻧورﻳن.
ﺑورﺟوازﻳﻳن ّ

ﻛﺎن ﻟظﺎﻫرة اﻟﺳوق ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﻳن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة،
وﻫﻲ ﺗﻛوﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ،طﺎﻟﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ،وﺣرﻳﺻﺔ ،ﻓﻲ
اﻟوﻗت ﻋﻳﻧﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﻳﺔ .ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗﻌﻠق اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟدواﻓﻊ

ﻣﻳﺳرة .وﻫذا اﻟﺧﻳﺎر ﻳﻔﺗرض ،ﻓﻲ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﺣدﻫﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﺻورﻩ ﻓﻲ ﺻورة ّ
ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ،وﺟود اﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﻳﺊ ،ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدراك ،واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ

واﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ،وﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺷﻌور اﻟﺗﻣﺗﻊ أو اﻻﻣﺗﻌﺎض ﻣن اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻔﻧﻲ .ﻋﻧدﻫﺎ ﻳظﻬر ﺣﻛم اﻟذوق اﻟذي ﻳﻘرر ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻧﺗظر ﻣﻧﻪ.

إن ﺑروز ﻣﺟﺎﻝ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘﻝ ﻳﺣرر ،ﺗﺣدﻳداً ،اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺣورﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﻧت ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ

ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﺟﻣﻳﻼً ﻓﻲ ذاﺗﻪ أم أﻧﻪ ﻳواﻓق ﻣﺛﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻝ أو ﻓﻛرة ﻣﺎ،
ﺷﺧﺻﻳﺔً ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛﻝ ﻓرد ﻋن اﻟﺟﻣﻳﻝ .وﺗوﺳﻊُ اﻟﺟﻣﻬور ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻋﺷر ،وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻳﺿﺎﻋف ،إذاً ،اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔن .وﻫﻲ

أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺗﻘوﻳم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋدﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،أو إﻟﻰ ﺿواﺑط أو ﺗواﻓﻘﺎت -

وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺳﺗﻘﻊ ﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﻳﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺎت .إﻻ أﻧﻪ ﻳوﺟب أﻳﺿﺎً ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟذوق،

وﺗرﺑﻳﺗﻪٕ ،واﻳﺟﺎد ﺷرﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻔﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر :ﺳﺗﻛون ﻫذﻩ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣ ّﻛﺎم
أو اﻟﻘﺿﺎة ،اﻟذﻳن أطﻠق ﻋﻠﻳﻬم ،ﺑداﻳﺔ اﺳم ﺣ ّﻛﺎم اﻟﻔن ،ﺛم ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣق :ﻧﻘﺎد اﻟﻔن.

وﻟﻛن ﻟﻧﺗﻣﻬﻝ ﻗﻠﻳﻼً ،ﻓﻼ ﻧﺳرع اﻟﺧطﻰ .ﺷﻬدت اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺑروز ﻓﻛرة اﻹﺑداع اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ،

وﺳﻳﺗﺣرر اﻟﻔﻧﺎن ،ﺷﻳﺋﺎً ﻓﺷﻳﺋﺎً ،ﻣن اﻹﻛراﻫﺎت اﻟدﻳﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻘرون

اﻟوﺳطﻰ ،ﺑﻝ ﺳﻳﺑﺗﻌد أﻳﺿﺎً ﻋن اﻟﻼﻫوت واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣدرﺳﻳﻳن .ﻏﻳر أﻧﻪ ،ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻫذا
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اﻟﺗﺣرر ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻘدﻳر اﻟذي ﺑﺎت ﻳﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ،
ﺳﻳﻣﺿﻲ ﻗرﻧﺎن ﻗﺑﻝ أن ﺗﺗوﺻﻝ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻛﻧﻬﺞ ﺧﺎص ،وﻗﺑﻝ أن ﻳﺷﻛﻝ

اﻟﻔن ﻧطﺎﻗﺎً ﺗﺎ ﱠم اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ،وﻣﺗﻣﺎﻳ اًز ،ﻟﻳس ﻋن اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ واﻟﺳﻠطﺔ وﺣﺳبٕ ،واﻧﻣﺎ أﻳﺿﺎً ﻋن
اﻟﻌﻠم واﻷﺧﻼق .وﻫو ﺗﺄﺧر ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻔﺳﻳر ،ﻓﻔﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،ﻳﺗﺄﻛد اﻟﻔﻧﺎن ﻓﻲ
ﺻورة ﻣﺑدع ،ﻟﻪ ﻣوﻫﺑﺔ ،وﻗﺎﺑﻝ ﻷن ﻳﻌرف ﺑﻪ ﻛﻌﺑﻘري.

وﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟدﻳن طﺑﻌﺎً أن ﻳرى إﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎن -ﻣن دون أي ﺗﺑدﻳﻝ -ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻧﻔّذ إرادة
إﻟﻬﻳﺔ ،وأﻧﻪ أداة ﻳﺣرﻛﻬﺎ إﻟﻬﺎم ﻻ ﻗدرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ .إﻻ أن ﻫذ اﻟﺗﻘﻳﻳد ،اﻟذي ﺷﻛﻝ

ﻣﺎدة ﻟﻠﺳﺟﺎﻝ اﻟﻼﻫوﺗﻲ ،ﻻ ﻳﻐﻳر ﺷﻳﺋﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ .إن اﻟﻔﻧﺎن ،واﻟﻧﺣﺎت ،واﻟﻣﻌﻣﺎري،

واﻟﻣؤﻟﻔﻳن اﻟزﻣﻧﻳﻳن واﻟﻌﺎﺑرﻳن ﻫم ﻣن ﻳﺗم ﺗوﺟﻳﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻘدﻳر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬم ،وﻫم ﻣن
ﺳﻳﺣظون ﺑﻌﺑﺎرات اﻟﺗﺧﻠﻳد.

وﻫﻛذا ﺑﺎﺗت ﻣﺳﺄﻟﺔ «ﻣن ﻳﺑدع؟» ﻣﺣﻠوﻟﺔ :إﻧﻪ اﻟﻔﻧﺎن .إﻻ أن ﺳؤاﻻً ﻳﺑﻘﻰ -ﻣﻊ ذﻟك -ﻗﻳد
وﺗﺣرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗراع؟ أﻫو اﻟﻌﻘﻝ
اﻟطرح :ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻘوى اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻔﻧﺎن إﻟﻰ اﻹﺑداع،
ﱢ

ﺷﻐﻝ اﻟﺟداﻻت اﻟﺷدﻳدة واﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻔﻛرﻳﺔ اﻟﻣﻌﻘدة
أم اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ أو اﻟﺷﻌور؟ وﻫو ﺳؤاﻝ َ
طواﻝ ﻋﻬد اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻗﺑﻝ أن ﺗطرح اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟدى ﻛﺎﻧط ﺣﻼًّ ﻟﻪ.
وﻗﺑﻝ أن ﻳظﻬر اﻟﺳؤاﻝ ﻣن ﺟدﻳد ،ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻋﻧد ﺑﻌض ﻣﻧظّري اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن.

 -4ﻋﻘﻝ وﺣﺳﺎﺳﻳﺔ

ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ،ﻟم ﻳﻛن ﻟﻠﺧﻳﺎر ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣﻌﻧﻰ.

ﺗﺗﻌﻳن ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،واﻹﻧﺳﺎن
واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﺗﺷﻛﻝ اﻟﻣﺑدأ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐﺎﻟب ،واﺳﺗﻬداﻓﺎت اﻟﻔن ّ
أو اﷲ ،وﺗؤﻟف ﻋﻠوم اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس

ﻋﺷر اﻹﻳطﺎﻟﻲ ،وﺳﻳﻠﺔَ ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ .وﻗد ﻗﻳﻝ ﻛﺛﻳ اًر ﻛﻳف أن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ
أﺗت ،ﻋﻧد ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ وأﻟﺑرﺗﻲ ،ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔﻧﺎن .وﻗد ﻛﺎن

اﻟﻣﺻورون واﻟﻧﺣﺎﺗون ﻳﻘﺑﻠون ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻧون اﻟﺣرة ،وﻳﻘوﻣون ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌﻣﻝ ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﱢ

أﻛﺛر دﻗﺔً ﻣن ﻋﻣﻝ اﻟﺣرﻓﻳﻳن ،اﻟﻣﻘﺗﺻر ﻋﻧد ﻫؤﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻳدوﻳﺔ ،أي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻠﺻﻳق ﺑﺎﻟﻔﻧون اﻷداﺗﻳﺔ .ﻏﻳر أن ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺧﻬﺎ أو
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إﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺑﻝ ﻗﺎم ﻋﻣﻝ اﻟﻔﻧﺎﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻳد اﻟطﺑﻳﻌﺔ .وﺗﺷﻛﻝ اﻟطرﻳﻘﺔ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وﺳﻳﻠﺔ ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﻳد ،وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة .إن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ،اﻟذي ﻏﻠب ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ،
وﺑﻘﻲ ﻓﻌﺎﻻً ﺣﺗﻰ ﻋﻬد اﻟطﻼﺋﻊ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ،ﻟﻳس ﻓﻌﻝ ﺧﺿوع ﻟﺳﻠطﺔ

ﻣﺗﻌﺎﻟﻳﺔ وﺿﺎﻏطﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﷲ ،وﻟﻳس ﺷﻬﺎدةً ﻟﻣﺛﺎﻝ ﺑﺳﻳط وﺗﺎم ﻟﻠﻔﻧﺎن إزاء اﻟطﺑﻳﻌﺔ.
واﻟﻔﻧﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑﺣﻳث ﻳﻘوى ﻋﻠﻰ ﻣزﻳد ﻣن اﻟﺗﻣﺟﻳد ﻟﺧﺎﻟﻘﻬﺎ ،أي اﷲ .وﻫﻲ ﻓﻛرة
وﺻف ﺑﻬﺎ ﺟﻳورﺟﻳو ﻓﺎزاري

) (Giorgio Vasariﺗﺣدﻳداً ) ،(1574-1511ﻋﻣﻝ

اﻟﻔﻧﺎن ﻏﻳوﺗو ،إذ ﻗﺎﻝ ﻋﻧﻪ« :ﻳﺗﻘﻳد اﻟﻔﻧﺎﻧون ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﺑﻝ ﻳﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ :إﻧﻬﺎ ﻣﺛﺎﻟﻬم.
إﻧﻬم ،وداﺋﻣﺎً ،ﻳﺳﺗﺧرﺟون ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ أﻓﺿﻠﻬﺎ وأﺟﻣﻠﻬﺎ ،ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻔﻧﻧوا ﻳﺎﺳﺗﻧﺳﺎﺧﻬﺎ أو

ﻧﻘﻠﻬﺎ .4وﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ،ﺑﻌﺑﻳر آﺧر ،إن ﺗﻛرﻳم اﷲ ﺑﻣﺣﺎﻛﺎة ﺻﻧﻳﻌﺔ ،أي اﻟطﺑﻳﻌﺔ أو
ﺗﺗﻌﻳن
اﻹﻧﺳﺎن ،ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺑﻠوغ اﻟﺟﻣﺎﻝ .ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ،اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺻر وﺣدﻫﺎ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔّ ،

ﻓﻲ ﺻورة ﻣوﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف اﻟذي ﻳﺧص

ﺑﻪ ﻓﺎزاري ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ« :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺗﺄﺛﻳرات اﻟﺳﻣﺎوﻳﺔ أن ﺗﻣطر ﻣواﻫب ﻋظﻳﻣﺔ ﻋﻠﻰ

ﺑﻌض اﻟﺑﺷر ،إﻧﻪ أﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﺷﻳﺋﺎً ﻳﻔوق ﻛﻝ ﻣﺎ ﻫو طﺑﻳﻌﻲ

وﻳﺗﺣﺻﻝ ﻣن اﻟﺗراﻛم اﻟزاﺧم ﻋﻧد إﻧﺳﺎن ﺑﻌﻳﻧﻪ ،ﻟﻠﺟﻣﺎﻝ واﻟﻧﻌﻣﺔ واﻟﻘوة :ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻫذا

اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺈن ﻛﻝ ﺣرﻛﺔ ﻣن ﺣرﻛﺎﺗﻪ إﻟﻬﻳﺔ اﻟطﺎﺑﻊ ،ﻣﺎ ﻳﺟﻌﻝ اﻵﺧرﻳن ﻳﻧﻛﺳﻔون ،وﻳﺗم
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺣﻳﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻝ ﻧﻌﻣﺔ ﺳﻣﺎوﻳﺔ ،ﻻ ﺗﻌود أﺑداً إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻬود

اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.5

إن ﻧﻣط اﻟﺗﻣﺛﻳﻝ اﻟﻔﻧﻲ وﻓق اﻟﻣﻧظور ،اﻟذي ﻗﺎم أﻟﺑرﺗﻲ ﺑﺑﻠورﺗﻪ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

ﺑﺣوث ﺑروﻧﻳﻠﻠﻳﺗﺷﻲ) ،( Brunelleschiﻫو ،ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ،ﺗﻛرﻳم ﻟﻠﺣﻛﻣﺔ اﻟرﺑﺎﻧﻳﺔ .وﻫو

ﻳﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎن ﻓوق اﻟﻠوﺣﺔ
أﻳﺿﺎً ﺳﺑﻳﻝ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ،وﻟﻼﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﺑﻳر اﻟﺗﻲ ّ
أو ﻓﻲ اﻟرﺧﺎم.

وﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﻳﺗم اﻟﺣدﻳث ﻋن ﺣﺳﺎﺑﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔن ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر

ﻏورس إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻛون ﺑواﺳطﺔ
اﻹﻳطﺎﻟﻲ .وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎدس ﻗﺑﻝ اﻟﻣﻳﻼد ﺳﻌﻰ ﻓﻳﺛﺎ ا

اﻟﻌدد« :ﻧظﺎم اﻷﺷﻳﺎء» ،ﻧظﺎم اﻟﻛون ،ﻗﺎﺑﻝ ﻷن ﻳﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﻗواﻋد ﺣﺳﺎﺑﻳﺔ وﻫﻧدﺳﻳﺔ.
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واﻟرﻗم ﻫو اﻟﺣﺎﻛم ،إذاً :ﻳﻣﻛن اﻟﺧﻠوص ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون – ﺗﻌرﻳﻔﺎً-
ﺳوى اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻋﻳﻧﻬﺎ .إﻻ أﻧﻪ ﻟﻳس ﻓﻲ إﻣﻛﺎن اﻟرﻗم ،إن ﻛﺎن ﻣﻌرﻓﺔً وﺣﻛﻣﺔ ،أن ﻳﻛون

ﺳوى ﺗﻧﺎﻏم وﺟﻣﺎﻝ .ﻟﻘد اﻧﺗﻬﻰ ﻓﻧﺎﻧو اﻟﻧﻬﺿﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧﻼص أﻣﺛوﻟﺔ ﻓﻳﺛﺎﻏورس ،اﻟذي

وﻳﻌﺑرون ﻛذﻟك ﻋن اﻧﺑﻬﺎر ﻣﻣﺎﺛﻝ إزاء
ﻳظﻬر اﺳﻣﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ وﺛﺎﺋق ذﻟك اﻟﻌﻬدّ ،
ﺗﻔﺳﻳر اﻟﻛون ﺑواﺳطﺔ اﻟرﻗم.
وﻟﻛن ﻫﻝ ﺗﻌﻧﻲ ﻏﻠﺑﺔ اﻟﻌﻘﻝ واﻟﻣدرﻛﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ واﻟﺗﺟرﻳدﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﻓـﻲ

اﺳﺗﺑﻌﺎد
اﻟﺗﻘﻳد اﻟﺻـﺎرم ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺳﺎﺑﻳﺔ واﻟﻬﻧدﺳﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺧﺿوع ﻟـ«ﻋﻠم اﻟﻣﻧظور»،
َ
ّ
اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎن ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،واﻟﺗﻲ ﻳﺟﻬد ﻓﻲ ﺗوﺻﻳﻠﻬﺎ

إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور؟ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻻ ،ﺑدﻟﻳﻝ أن ﻣﻌﺎﺻرﻳﻬم ﺗواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت

اﻟﺧﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺟﻊ أﺑداً ،أو ﻻ ﺗﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﻌﻘﻝ اﻟﻣﺗﺷدد .ﻫﻛذا رﺳم ﻛرﻳﺳﺗوﻓورو

ﻻﻧدﻳﻧو) ،(Cristoforo Landinoاﻟﻣﺻور اﻟﻔﻠورﻧﺳﻲ ،اﻟﻔﻳﻠﺳوف وﺻدﻳق أﻟﺑرﺗﻲ،
ﺻورة ﻓﻧﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻪ ،وﺑﻛﻠﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ« :ﻛﺎن ﻣﺎزاﻛﻳو

) (Masaccioﻣﻘﻠداً ﻣﻣﺗﺎ اًز ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ،وﻟﻪ ﻗدرة ﻣﻣﻳزةﻋﻠﻰ إﺑراز اﻟﻧﺗوءات ﻓﻲ اﻷﺷﻛﺎﻝ ،ﻓﻲ
اﻟﻠوﺣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻟﻳف اﻟﺟﻳد ﻟﻬﺎ ،ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣن أي زﺧرﻓﺔ) .(...وﻛﺎن ﻓ ار ﻓﻳﻠﻳﺑو ﻟﻳﺑﻲ

ﻳﺻور ﺑﺳﻬوﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻣﻌﺗﻧﻳﺎً ﻛذﻟك ﺑﺎﻟزﺧرﻓﺔ ،وﻛﺎن إﻟﻰ

ذﻟك ﻣﺎﻫ اًر ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،

وﻋظﻳﻣﺎً) ،(...وﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟزﺧﺎرف اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻳﻧﻘﻠﻬﺎ أو ﻳﺑﺗﻛرﻫﺎ.وﻛﺎن أﻧدرﻳﺎ دﻳﻝ

ﻛﺎﺳﺗﺎﻧﻳو) ( Andrea del Castagnoﻣﻌﻠﻣﺎً ﻛﺑﻳ اًر ﻓﻲ اﻟرﺳم وﻓﻲ إﺑراز اﻟﻧﺗوءات ،وﻛﺎن

ﺗﺗﺑدى ﻓﻲ ﻓﻧﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺣدﺛﻪ اﻟﻣﻧظور ﻓﻲ ﻋﻳن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ،ﻛﻣﺎ
ﻳﻬوى ﺧﺻوﺻﺎً اﻟﻣﺷﺎﻛﻝ اﻟﺗﻲ ّ
ﻛﺎن ﺷدﻳد اﻟﺣﻳوﻳﺔ ،وﻳﺑدي راﺣﺔ ﻛﺑﻳرة ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ) .(...أﻣﺎ ﻓ ار أﻧﺟﻳﻠﻳﻛو (Fra
) Angelicoﻓﻛﺎن ﻓﻛﻬﺎً وورﻋﺎً ،وﺷدﻳد اﻟﺗﺄﻧق ،وﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻟﺑﺣﺑوﺣﺔ».6

ﻳﻣﻛن أن ﻧرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺎﻫد ﻣﻠﺧﺻﺎً ﻋن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﻬﺿﺔ .وﻓﻳﻪ ﺣدﻳث ﻋن

«اﻟﻔرد اﻟﺧﻼق» ،وﻋن ﻣﻬﺎرﺗﻪ ،وﻋن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻟﻳد ،وﻋن اﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ،وﺣﺗﻰ
ﻋن طﺑﻌﻪ «اﻟﻔَ ِﻛﻪ» .ﻏﻳر أن ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أن ﺗﺗﻘﻳد ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣددات :ﺗﻘﻠﻳد اﻟطﺑﻳﻌﺔ،
اﺣﺗرام ﻗواﻧﻳن اﻟﻣﻧظور ،وﺗﻛرﻳم اﷲ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻔﻧﺎن « ِ
اﻟﻔﻛﻪ».
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وﺗظﻬر ﺑذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻣوﺿﻬﺎ ﻛﻠﻪ .ﺗﺷﻬد «اﻟﻧﻬﺿﺔ» اﻧﺗﺻﺎر

اﻟﻧزﻋﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ :اﻹﻧﺳﺎن ﻫواﻟذي ﻳﻘﻳس اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺧﻼق ﻣن ﺟﻬﺗﻳن :ﺑوﺻﻔﻪ ﻓﻧﺎﻧﺎً ﻣﻔﺳ اًر

ﺑﻳن اﻟطﺑﻳﻌﺔ واﻟﻔن ،ﺣﺳب ﻋﺑﺎرة ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ ،وﺑوﺻﻔﻪ )أي اﻹﻧﺳﺎن( ﻣوﺿوﻋﺎً
ﻟﻠﺗطوﻳر ،ﻛﻣﺎ ﻳظﻬر ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﻳر أو ﻓﻲ اﻟﻧﺣت .ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻬ ﱠﻣﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣو ﺗدرﻳﺟﻳﺎً إﻟﻰ إﺣﻼﻟﻪ ﻣﺣﻝ اﷲ .وﻟﻛن ﺣﻳن ﻧﺗﺣدث ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ،ﻻ

ﺑﻌد إﻟﻰ ﻓردﻳﺔ ،وﻻ –إذا ﺷﺋﻧﺎ -إﻟﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺑوﺻﻔﻪ ذاﺗﺎً.
ﻧﺷﻳر ُ
إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺟﻣﺎﻝ ،اﻟﻣﻌرف ﻣﺛﻝ «ﺗواﻓق ﻋﺎﻗﻝ» ،ﻣوﺻوﻝ ﻓﻲ ﺗﻌرﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻏم .وﻫو
ﻳﺷﺗرط وﺟود ﻣﻌﺎرف ﻋﻠﻣﻳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻘﻠﻳﺔ .وﺑﺗﻌﻳر آﺧر ،إن ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﻻ ﻳزاﻝ ﺑﻌﻳد

اﻟﻣﻧﺎﻝ ،وﻫو اﻟذي ﻳﻘود إﻟﻰ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺧﻳﻠﺔ واﻟﺣدس واﻻﻧﻔﻌﺎﻝ واﻟرﻏﺑﺔ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن

اﻟﻣؤدﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺑداع،
اﻟﻣؤﺛرات ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﺧﻼﻗﺔ ،أو ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﻘوﻳﺔ
ّ
اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث اﻟﺟﻣﺎﻝ .ﻟﻧﺎ ،ﻛذﻟك ،أن ﻧﺗﺗظر ﻋﻘوداً وﻋﻘوداً ﻗﺑﻝ أن ﺗؤدي ﻫذﻩ

اﻟﻣﻠَﻛﺎت واﻟﻌواﻣﻝ دو اًر أﺳﺎﺳﻳﺎً ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟذوق ،وﻓﻲ ﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ.

إن ﻓﻛرة اﻟذات اﻟﺧﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻟﻠﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻝ ﻟن ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎً
وﻧﺗﺑﻳن ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲَ ،ﻣﻛﻣن
إﻻ ﻣﻊ ﺗوﻟّد اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﻌﻘﻝ ﻣﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ.
ّ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ .ﻟﻧﺗﺧذ اﻟﻔرد ﻛﻣﺛﺎﻝ :طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﻳﺗﻧﺎﻓﺳﺎن ،أو أن اﻟواﺣد ﻳﺳود

ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻹﻧﺳﺎن ﺿﻌﻳﻔﺎً ،ﻏﻳر ﻣﺗوازن .وﻻ ﻳﻣﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻝ
ﺣر ،وﻻﻣﺳﺗﻘﻼً .واﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﻗﻝ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،اﻟذي ﻻ ﻳﺗﻘﻳد إﻻ ﺑﺈﻣﻼءات ﻣدرﻛﺎﺗﻪ،
أن ﻳﻛون ّاً
ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺧﻼق ،أو إﻟﻰ دﻳن ،أو إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺗﻌﺎﻝ .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ،إن ﻓرداً ﺷدﻳد اﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ،
وﻣﺻﺎﺑﺎً ﺑﺈﻓراط ﻋﺎطﻔﻲ ،ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋﻠمٕ ،واﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﻘﺎدرةﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳﻧﻪ

ﻣن ﺑﻌض أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﻘﻝ.

اﻟﻣﺗﻛون ﻓﻲ «اﻟﻧﻬﺿﺔ» ،ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺣطﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺻوب ﺧﻼﺻﺔ ﺑﻳن
إن اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
ّ
اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔٕ .وان ﻣن ﻳﻣﻠك ﻣن اﻟﺑﺷر ﻣﻘﺎدﻳر ﻣﺗﺳﺎوﻳﺔ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﺳﻳد ﻧﻔﺳﻪ ،أي

ﻣﺳﺗﻘﻼً ،وﺣ اًر ،ﻣﺛﻠﻣﺎ أراد ذﻟك ﻟﻳوﻧﺎردو داﻓﻳﻧﺷﻲ.إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﺗﺑدو ،ﻋﻠﻰ أي

ﺣﺎﻝ ،ﻣﺛﻝ ﺗوازن ﻫش ،وﺳﺗﻐذي دوﻣﺎً ،ﻓﻲ أﺷﻛﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺟداﻻت اﻟﺗﻲ
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ﺳﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﻬود اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﺗﺣدﻳداً ،وﻫو ﻗرن اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ،
وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷرأﻳﺿﺎً ،وﻫو ﻗرن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻳﻳن .ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق

اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،ﺣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘرون ،أن ﻳﺗﺣرر ﻣن وﺻﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠم ،واﻟدﻳن واﻷﺧﻼق ﻟﺗﺄﻛﻳد

أن اﻟﺷروط
اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟزة .وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺿﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد أﻧﺟز ﺑﻌد ﻫذا اﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ،إﻻ ّ
اﻵﻳﻠﺔَ إﻟﻳﻪ ﺑﺎﺗت ﻣﺗواﻓرة :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﻧﺎن ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫذﻩ ﺗﺄﻛﻳد ﻓﻛرة اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ،

اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻔن واﻟﻣﺑدع ،واﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﻳن اﻟﻌﻘﻝ واﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ.

ٕواذا ﻛﺎن ﻟك ﻋﻬد ﻳﺣﻣﻝ ﻣﻌﻪ ﺣﻠﻪ اﻟﺧﺎص ﻟﻛﻝ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺑدو ﺟﻠﻳﺎً أن ﻛﻝ
واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺟد ،وﻟن ﺗﺟد أﺑداً ﺣﻼًّ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً ﻟﻬﺎ .إن اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻳﻌﻳد -

ﻋﻠﻰ طرﻳﻘﺗﻪ -طرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﻧطﺎق اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧطﺎق اﻟﻌﻠﻣﻲ
واﻟﻧطﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ .وﻳﺣدث ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﻛﻳر أن ﻳﺗﺳﺎءﻝ أﻳﺿﺎً ﻋن وﺟودﻋﻘﻼﻧﻳﺔ ﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺧﺻوص ،وﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻓﻲ اﻟﻔن .ﻏﻳر اﻧﻪ ﻳﻣﻛن ﺻﻳﺎﻏﺔ ﻫذﻩ
ﻣﺗﻛون.
اﻹﺷﻛﺎﻟﻳﺎت طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗطرح ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ إطﺎر ﻧﻬﺞ دراﺳﻲ ّ

ﺗرﺳم اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟطرﻳق اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﺗﻛوﻳن ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﻲ ،وﻧﺷﻬد ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻼً ﻣﺣدوداً
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ،اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔﻧﺎن ،وﻓﻛرة اﻹﺑداع .إﻻ أن اﻟﻧﻬﺿﺔ

ﺗﺧﻠف ﻟﻠﻌﻬود اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣوﺿوﻋﺎت ﺟدﻳدة ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظﻬور
اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ،ﻣﺛﻝ ﺗﻔﻛﻳر ﻋﻠﻣﻲ وﻓﻠﺳﻔﻲ.

ﻳﺑﻘﻰ ،واﻗﻌﺎً ،ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﻣن دون ﺣﻝ ،وﻟن ﻳﺗواﻧﻰ ﻻﻫوﺗﻳون وﻓﻼﺳﻔﺔ وﻓﻧﺎﻧون

وﺷﻌراء ﻋن اﻟﺟدﻝ ،طواﻝ اﻟﻌﻬد اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ ،ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻔﻧون ،ﻓﻲ ﺗﻌرﻳف اﻟﺟﻣﻳﻝ،

اﻟطﺑﻳﻌﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ دور اﻟﺷﻌور واﻟﻣﺧﻳﻠﺔ ،أو ﻓﻲ أﻫﻣﻳﺔ اﻟذوق اﻟﻔردي ﻓﻲ اﻟﺣﻛم

ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ.

ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﻳرة ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻷن اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ،

ﻋﻧد ﻛﺎﻧط ﺗﺣدﻳداً ،ﺳﻌت إﻟﻰ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺷروط أﺣﻛﺎم اﻟذوق .إﻻ أن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔﻧﺎن

ﻣﺛﻝ ﻣﺑدع ﻟن ﻳﻛﻔﻲ أﺑداً ﻹﻟﺣﺎق ﺻﻔﺔ اﻟذاﺗوﻳﺔ ﺑﻪ ،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻟﻪ أن ﺗﻣ ّﻛﻧﻪ ﻣن أن ﻳﺳﺗن
ﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ أﻳﺿﺎً إن اﻟﺟﻣﻬور ﻟﻳس ﻣؤﻫﻼً ﺑﻌد ﻟﻠﺣﻛم ،طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ
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ﻳﺟﻬﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ أن ﺗﺣﺗﻛم إﻟﻳﻬﺎ .وﻻ ﻳﺻﻌب ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺻور ﺑﺄن

اﻻﻧﺻﻳﺎع إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺗﻌﻠو اﻷﻓراد اﻟﻣﺗﻔ ِوﻗﻳن ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ذات طﺑﻳﻌﺔ دﻳﻧﻳﺔ أم ﻣﺎ وراﺋﻳﺔ

أم أﺧﻼﻗﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺣرﻳﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄن ﺗﻔوز ﺑﺗﻣﺎم ﺗﻌﺑﻳرﻫﺎ.

إن اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ،اﻟذي اﻓﺗﺗﺣﻪ دﻳﻛﺎرت ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ،واﻟذي اﺷﺗﻣﻝ

ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻓﻛرة ذات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ ذاﺗﺎً-
ﻣﻔﻛرة ،ﻳﺷﻛﻝ إﺣد اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﻳن اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻔﻧون اﻟﺣدﻳﺛﺔ.

Saint Augustin, Les Confessions (Paris: Garnier-Flammarion, 1964), - 1
livre11, chap.5, p. 256.
* ﻳﺟﻌﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤرﺧﻳن ﻣن واﻗﻌﺔ اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠك ﻓراﻧﺳوا اﻷوﻝ ) (1547-1494ﻓﻲ ﻗﺻورﻩ
ﻟﻠﻣﺻور اﻟﻣﻌروف داﻓﻳﻧﺷﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ دﺧوﻝ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ «اﻟﻧﻬﺿﺔ».

** َﻋﻣﻝ ﻫذا اﻟﻣﺻور اﻹﻳطﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺻور ﻋدد ﻣن ﻣﻠوك وأﻣراء أوروﺑﺎ ،ﻣﺛﻝ ﻓراﻧﺳوا اﻷوﻝ
وﺷﺎرﻟﻛﺎن وﻓﻳﻠﻳب اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻏﻳرﻫم ،وﻛﺎن ﻟﺗﺻوﻳرﻩ أﺛر ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻝ اﻟﺗﺻوﻳر اﻷوروﺑﻲ.

ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻔﻧﻲ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﻳﺔ ﻣؤﻟﻔﻪ.

 - 2أﺣد اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳن اﻹﻳطﺎﻟﻳﻳن اﻟﻣﺣﱠﻧﻛﻳن واﻟﻌﻧﻳﻔﻳن )ﺣواﻟﻲ  ،(1507-1475اﻟذي اﺗﺧذﻩ ﻣﻳﻛﻳﺎﻓﻳﻠﻠﻲ

ﻧﻣوذﺟﺎً ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ «اﻷﻣﻳر».

Cite par: Michael Baxandall, L’Oeil du quattrocento;L’Usage de la - 3
peinture dans l’Italie de la Renaissance (Paris;Gallimard, 1985), p11
Giorgio Vasari, Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et - 4
architectes XIIIe et XIVe siecles= le Vite de’ piu eccellenti pittori ,scultorie
architettori (Paris; Berger-Levrault, 1981), vol.2.
 - 5اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ ،ج.5
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أزﻣﺔ اﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرة

أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻛون

ﺟﻣﺎﻝ ڥوﻋﻳش



ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﻋـن اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﺗروﺳـﺗوﻧداﻟﻳﺔ؛ ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗطـرح اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﻻ ﻛ ُﻣﻧﺗَﺟـﺔ ﺑـﻝ ﻛ ُﻣﻧﺗِﺟـﺔ
ﺗﺳﻣﻰ ﺑـﺳﭘﻳﻧو از اﻟﻔﻳزﻳﺎء ) ،(Spinozism of Physicsوﻫذﻩ اﻟﻧزﻋـﺔ ﻏﻳـر ﺧﺎﺿـﻌﺔ
وﻫﻲ «ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ» ،و ّ
إن ﻛ ــﻝ ﺗﻔﺳ ــﻳر ﻣﺛ ــﺎﻟﻲ ﻟﻠطﺑﻳﻌ ــﺔ «ﻣﻧﻘ ــوﻝ» ﻣ ــن ﺣﻘﻠ ــﻪ اﻟﺧ ــﺎص ،ﻻ ﻳﻠﺑ ــث أن
ﻟﻣﺗطﻠّﺑ ــﺎت اﻟﺷ ــﻌورّ .
ﻳﺗﺣوﻝ إﻟﻰ «ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻐﺎﻣر» ،وأﻣﺛﻠﺗﻪ ﻛﺛﻳرة...
ّ

إن اﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ ) (First Maximﻟﻛ ّﻝ «ﺣﻘﻳﻘﺔ» ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠـﻰ ﺷـرح «ﻛـﻝ
ّ
ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗوﻗّﻔــت أﻣــﺎم ﺣــﺎﺟز
ﻣطﺑﻘــﺔ ﻛﺛﻳ ـ ار ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺳــﻳ ارت اﻟطﺑﻳﻌﻳــﺔ؛ ّ
ﺷــﻲء» ﺑـ ـﻗــوى اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ،وﻫــﻲ ّ
ﻣﻧﻳﻊ ،ﻣﺛﻼ أﻣﺎم اﻟظواﻫر اﻟﻌﺿوﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣظﺎﻫر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﻧطق اﻟﻌﻘﻝ.

ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﻛﻝ ﻓﻛر ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ٕواﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج؛ ﻓﻠﻳس ﻣﺳﺗﺣﻳﻼ أن ﻳﻌﺎد إﻧﺗـﺎج ﻧﺷـﺎط اﻟﺣرﻳـﺔ
ﻋﺑر اﻟﻔﻛر ،ﻟﻛن ﻓﻘط ﻋن طرﻳق اﻟﻌﻘﻝ اﻟﻌﻠﻣﻲ ).(Scientific Reason
إن ﻋﻠﻣﻧـﺎ ﻫـو ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـﻝ «واﻗﻌــﻲ»؛ ّإﻧﻬـﺎ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء ،1ﻟﻛــن ﻓﻘـط اﻟﻔﻳزﻳـﺎء اﻟﻧظرﻳــﺔ ،ﺑﻧزﻋﺗﻬـﺎ ﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻣﺛــﻝ
ّ
أﻧظﻣــﺔ اﻟﻔﻳزﻳ ــﺎء «اﻟﻛﻼﺳ ــﻳﻛﻳﺔ» واﻟﻔﻳزﻳ ــﺎء اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳ ــﺔ ،اﻟﺗ ــﻲ ﻋﻣﻠ ــت ﻓ ــﻲ اﻷزﻣﻧ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرة ﻋﻠ ــﻰ

«ﺑﻌث» اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﺑﻳﻘورﻳﺔ ،ﻓﺎﻧطﻠﻘت اﻟﻔﻳزﻳﺎء ﻣن ﺟدﻳد ﺑﻌد «ﺳﺑﺎت طوﻳﻝ»...

ّإﻧﻧــﺎ ﻻ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﺗﻛــوﻳن ﻓﻛـرة ﺣــوﻝ اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﺑ ـ«اﻧﺗﻬــﺎج» طرﻳــق اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛــﺎ
ﻷن اﻹﺷـﻛﺎﻝ اﻟﻣﻌـﺎﻟﺞ اﻷوﻝ ﻫـو
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠـﻰ أﻓﻛـﺎر ﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ ﺧﺎﻟﺻـﺔ؛ ّ
اﻟﻛواﻧﺗﻳﺔ واﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟذرﻳﺔ ا ّ
ذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺎﻟﺳﺑب «اﻟﻣطﻠق» ﻟﻠﺣرﻛﺔ ) ،(Absolute Cause of movementواﻟذي ﺑدوﻧـﻪ ﻻ ﺗﻣﺛّـﻝ

اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻛ ّﻝ «ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ» و«ﻧﻬﺎﺋﻲ» ،اﻷﻣر اﻟذي ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺎ ،ﺑﻣﺎ ّأﻧﻪ ﻣن وﺟﻬـﺔ
ﻧظر ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ،اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﺣدﺛﺔ ﻣن طرف اﻟﺣرﻛﺔ ،وذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ.

ﻓﻼ ﻳﺑﻘﻰ إﻻّ طرﻳق واﺣـد ﻣﻔﺗـوح ﻟﺗﻛـوﻳن «ﺣﻘﻳﻘـﻲ» ﻟﻔﻳزﻳـﺎء ﻧظرﻳـﺔ اﻟطرﻳـق اﻟـدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻲ اﻟـذي ﻳﺑ ّـﻳن

ـﺄن اﻟﺣرﻛــﺔ ﻣﻣﻛــن أن «ﺗوﻟــد» ﻣــن اﻟﺳــﻛون أﻳﺿــﺎ .وﻋﻠﻳــﻪ ،ﻓﺎﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻫــﻲ ﻓــﻲ ﺣرﻛــﺔ ﺣﺗّــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ
ﺑـ ّ
ﺗﻛون ﺳﺎﻛﻧﺔٕ ،وا ّن ﻛﻝ ﺣرﻛﺔ ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ﻫﻲ ﺣرﻛﺔ ﺛﺎﻧوﻳﺔ ،ﺻﺎدرة ﻋن ﺣرﻛﺔ أوﻟﻳﺔ  -واﺣـدة ،ﻧﺎﺗﺟـﺔ
ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ )وﻫﻲ ﻗوى ﺑداﺋﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻳﺔ(.
 باحث من الجزائر .

-1-

ﻓﺈﻧﻧــﺎ
ﻫــذا اﻟﻣﺷــروع اﻟﻧﻘــدي ،ﻳﺣــﺎوﻝ أن ﻳﺧﺗﻠـف ﻋــن اﻟﻣﺷــﺎرﻳﻊ اﻟﻧظﻳـرة اﻟﺗــﻲ وﺟــدت إﻟــﻰ ﺣــد اﻵنّ ،
)Physics

ﻳﻣﻳــز اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻻﻓﺗ ارﺿــﻳﺔ
ﻧﺷــﻳر ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻔــرق اﻟــذي ّ
اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻹﻣﺑرﻳﻘﻳــﺔ ) ،(Empirical Physicsاﻟﻔــرق اﻟﻣﺗﻣﺛــﻝ ﻓــﻲ اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺑداﺋﻳــﺔ ﻟﻠﺣرﻛــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ
 (Hypotheticalﻋــن

ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ؛ أي اﻟظواﻫر اﻟدﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺔ ،ﻟﻛن ﺑﺎﻷﺣرى ﻻ ﺗرﺗﻘـﻲ إﻟـﻰ اﻟﺳـﺑب اﻷﺻـﻠﻲ ﻟﻠﺣرﻛـﺎت ﻓـﻲ
اﻟطﺑﻳﻌــﺔ وﻻ ﺗﺷــﻐﻝ إﻻّ ﺣرﻛــﺎت ﺛﺎﻧوﻳــﺔ .ﺑــﻝ وأﻛﺛــر ﻣــن ذﻟــك ،ﻻ ﺗﺑﺣــث ﻋــن اﻟﺣرﻛــﺎت اﻟﺑداﺋﻳــﺔ أو

اﻷوﻟﻳــﺔ إﻻّ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳــﺔ )ﺑﻣــﺎ ّأﻧﻬــﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــﺎء رﻳﺎﺿــﻲ( ،ﻓﺑــدت ﻛــذﻟك اﻟﻔﻳزﻳــﺎء
اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ﺗﻬﺗم ﺑـ«اﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت» اﻟداﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ،أو «اﻟﻼﻣوﺿـوﻋﻳﺔ» ،ﺑﻳﻧﻣـﺎ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء اﻷﻣﺑرﻳﻘﻳـﺔ
ﻻ ﺗﻬﺗم إﻻّ ﺑﻣﺎ ﻳﺣدث أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ؛ أي اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ.

إن دورﻧﺎ اﻟﻳوم ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠم ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ «اﻟـدﻗﻳق» ﻟﻠﻛﻠﻣـﺔ ،وﻟﻛـﻲ ﻧﺻـﻝ إﻟـﻰ
ّ
إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ وﺟود ﻓﻳزﻳﺎء اﻓﺗراﺿﻳﺔ ،ﻳﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷروط ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ،ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ ﻟﻠطﺑﻳﻌـﺔ ﻛﻌﻠـم.
ﻫﻧــﺎ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻌرﻓــﺔ أﺧــذ ﻣﻌﻧــﺎﻩ اﻟﺗﻘرﻳﺑــﻲ ،وﻣــن اﻟﺳــﻬﻝ -ﺣﺳــب ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم -إدراك ّأﻧــﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧــﺎ
اﻟوﺻــوﻝ إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ اﻷﺷــﻳﺎء اﻟﺗــﻲ ﻧــدرك ﻣﺑــﺎدئ إﻣﻛﺎﻧﻳﺗﻬــﺎ؛ ﻓﻣــﺎ ﻧﻌرﻓــﻪ ﻋــن ﻣوﺿــوع ﻣــﺎ ،ﻋــن آﻟــﺔ

ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺛﻼ ﻧﺟﻬﻝ ﺑﻧﺎءﻫﺎ ،أﻧﻧﺎ ﻧدرك ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻓﻘط...
ّ
أن ﻣﺧﺗـرع ﻫـذﻩ اﻵﻟـﺔ ﻳﻣﻠـك ﻣﻌرﻓـﺔ «ﻛﺎﻣﻠـﺔ»
وﻫذا اﻷﻣر ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻗﺗﻧﺎع ﺑﺳﻳط ﺣوﻝ وﺟودﻫﺎ ،ﻏﻳـر ّ
ﻷن اﻵﻟ ــﺔ ﻗ ــد «ﺗواﺟ ــدت» ﻓ ــﻲ دﻣﺎﻏ ــﻪ ﻛ ـ ـ«ﻓﻛـ ـرة
)أي أوﺳ ــﻊ(؛ ّ
ﻷﻧ ــﻪ ﻳﻣﺛ ــﻝ «روح» ﻫ ــذا اﻹﻧﺟ ــﺎز ،و ّ

ﻣﺗﺻورة» ﻗﺑﻝ أن ﺗﺻﺑﺢ «واﻗﻌﺎ».
ّ
أن وﻟوج ﻋﻣق اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠـ«ﻓﻳـزﻳس») 2اﻟطﺑﻳﻌـﺔ( ﻫـو ﻋﻣﻠﻳـﺔ «ﻣﺳـﺗﺣﻳﻠﺔ» ،إﻻّ إذا ﺗـدﺧﻠﻧﺎ
ﻛﻣﺎ ّ

ﺑـ ـﻓﻌــﻝ ﺣــر ،ودون ﺷــك ﻓﺎﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﺗﺳــﺗﺟﻳب ﺑﻛــﻝ اﻧﻔﺗــﺎح وﺣرﻳــﺔ ،وﻟــﻳس أﺑــدا ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻣﻐﻠﻘــﺔ؛ ﻓﻬــﻲ

ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻌدد ﻛﺑﻳر ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟواﺟب «ﻣﺟﺎوزﺗﻬﺎ» ،ﻗﺻد اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ «ﺧﺎﻟﺻﺔ».

ﻣﻌﻳﻧــﺔ ،وﻗــد ﺗﻛــون ﻣﻌ ّدﻟــﺔ ﻣــن طــرف ﺷــروط
ﻟــذﻟك ﻳﺟــب اﻓﺗ ـراض طﺑﻳﻌــﺔ «ﺗﺳــﺗﺟﻳب» ﻓــﻲ ﺷــروط ّ
أﺧــرى .ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن «اﻟﺗــدﺧﻝ» ﻓــﻲ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻳــدﻋﻰ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑــﺔ ) ،(Experienceوﻛــﻝ ﺗﺟرﺑــﺔ ﻫــﻲ
ﺳؤاﻝ ﻣطروح ﻋﻠـﻰ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ،واﻟﺗـﻲ ﻣـن «واﺟﺑﻬـﺎ اﻹﺟﺎﺑـﺔ» ﻋﻧﻬـﺎ .ﻟﻛـن ﻛـﻝ ﺗﺳـﺎؤﻝ ﻳﺣﻣـﻝ ﺿـﻣﻧﻳﺎ

ﻷن ﻛ ــﻝ ﺗﺟرﺑ ــﺔ –ﻛﺗﺟرﺑ ــﺔ -ﻫ ــﻲ ﺗﻧﺑـــؤ؛ ﻓﺎﻟﺗﺟرﻳ ــب ﻫ ــو إﺛـ ـﺎرة ظـ ـواﻫر وﺑﻧ ــﺎء وﻗ ــﺎﺋﻊ
ﺣﻛﻣ ــﺎ ﻗﺑﻠﻳ ــﺎ؛ ّ
إن اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻧﺣو اﻟﻌﻠم ،ﻳﺟب أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ «إﻧﺗﺎج» ﻣواﺿﻳﻊ ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺑذاﺗﻪ.
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ؛ ّ
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ﻧﺣــن ﻻ ﻧﻌــرف إﻻّ «اﻹﻧﺗﺎﺟــﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻳــﺔ» ،ﻛــذﻟك اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﻓﺗ ارﺿــﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣــﺔ ،ﻫــﻝ ﻫــﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻗَْﺑِﻠﻳﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ؟ ﻓﺎﻟﺑﻧﺎء ﺑواﺳـطﺔ اﻟﺗﺟرﺑـﺔ ﻻ ﻳﺳـﺗطﻳﻊ أن ﻳﺿـﺎﻫﻲ اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺗﻠﻘـﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﻔـوي

ﻟﻠظواﻫر.

وﻋﻠﻳــﻪ ،ﻓـدون ﺷــك ،ﻳﻣﻛــن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻷﺷــﻳﺎء ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﻫــو ﻗﺑﻠــﻲ،
ﻓــﺎﻟظواﻫر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ -ﻧﺣــو اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳــﻳﺎت واﻟﺿــوﺋﻳﺎت ﻣــﺛﻼ -ﻫــﻲ ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟ ـ«ﻗـواﻧﻳن ﺑﺳــﻳطﺔ»،
ﻳظﻬــر ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟظ ـواﻫر واﻵﻟﻳــﺎت ،اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺳــﺗﺑق ﻣﻌرﻓــﺔ ﻧﺗــﺎﺋﺞ «ﻛــﻝ»

أي ﺗﺟرﺑـﺔ.
اﻟﺗﺟﺎرب ﻣﺳﺑﻘﺎ؛ ّ
ﻷن ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺳﺗﻛون ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن «ﻗـﺎﻧون» ﻣﻌـروف دون ﺗـدﺧﻝ ّ
ﻟﻛن ﻣن أﻳن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻫذا «اﻟﻘﺎﻧون» ؟

أن «ﺟﻣﻳﻊ» اﻟظواﻫر ﺗرﺗﺑط ﺑـ«ﻗـﺎﻧون واﺣـد  -وﺣﻳـد» ،وﻫـو «ﻣطﻠـق»
ﻣﺎ ﻧرﻳد اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻳﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ّ
ﻟﻛﻧﻪ ﺿروري ،ﻟذﻟك ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ )اﻟظواﻫر( ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻬـﺎ ﻗﺑﻠﻳـﺎ .وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا «ﻟـم
و ّ
ﺗــﺗﻣ ّﻛن» اﻟﺗﺟرﺑــﺔ ﻣــن ﺗﺣﻘﻳــق ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ؛ وذﻟــك ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ أن ﺗﻐــﺎﻣر ﻓﻳﻣــﺎ وراء ﻗــوى

أن اﻷﺳﺑﺎب اﻷوﻟﻳﺔ ﻟﻠظواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳـﺔ ﻻ ﺗظﻬـر ﺑطﺑﻳﻌﺗﻬـﺎ،
اﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻛوﺳﺎﺋﻝ .وﺑﻣﺎ ّ
ﻳﺟـب اﻟﺗﺳــﻠﻳم ﺑوﺟودﻫــﺎ ،ﻟﻛـن ﻣــﺎ ﻧﺿــﻣرﻩ ﻓــﻲ اﻟطﺑﻳﻌـﺔ ﻟــﻳس ﻟــﻪ إﻻّ ﻗﻳﻣــﺔ ﻓرﺿـﻳﺔ ،واﻟﻌﻠــم ﻣﺛﻠﻣــﺎ ﻫــو
ﻣﺑﻧﻲ ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻓﺗراﺿﻳﺎ ،ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻪ.
ّ
ﻟﻛــن ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻛــون اﻷﻣــر ﻋﻛــس ذﻟــك ،وذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟﻔرﺿــﻳﺔ أﻫــم ﻣــن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ،

ﻓ ـ ـ«ﺗذﺑ ــذب» اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﺑ ــﻳن اﻹﻧﺗﺎﺟﻳ ــﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﻳ ــﺔ ﻳﺟ ــب اﻋﺗﺑﺎرﻫ ــﺎ ﻛﻣﻔﻌ ــوﻝ ﺻ ــﺎدر ﻋ ــن ازدواﺟﻳ ــﺔ
اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗــﻲ ﺑﻔﺿــﻠﻬﺎ ﺗﺑﻘــﻰ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط داﺋــم :اﻻزدواﺟﻳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻣﺑــدأ ﻟﺟﻣﻳــﻊ ظ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌــﺔ

وﺿرورة ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ذاﺗﻬـﺎ .ﻫـذا اﻻﻓﺗـراض «اﻟﻣطﻠـق» ﻳﺟـب أن ﻳﻛـون ﻣﻌﻘـوﻻ ﻓـﻲ ذاﺗـﻪ ،ﻛـذﻟك ﻳﺟـب

ﻷﻧ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺣﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــدم ﺧﺿ ــوع ظـ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ﻻﺳ ــﺗﻧﺗﺎج ﻫ ــذا
أن ﻳﺧﺿ ــﻊ ﻟﻠﺗﺟرﺑ ــﺔ اﻷﻣﺑرﻳﻘﻳ ــﺔ؛ ّ
اﻻﻓﺗـ ـراض ﺳ ــﻳﻔﻘد ﻫ ــذا اﻷﺧﻳ ــر ﻗﻳﻣﺗ ــﻪ وﻳﺻ ــﺑﺢ «ﺧﺎطﺋ ــﺎ» ،ﺣﻳ ــث ﺑﻔﺿ ــﻝ اﺳ ــﺗﻧﺗﺎج ﺟﻣﻳ ــﻊ ظـ ـواﻫر

ـﺗﺗﺣوﻝ إﻟــﻰ «ﺗﻘﻠــﻳص ﻗﺑﻠــﻲ» ﻟﻬــذﻩ
اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻋــن طرﻳــق اﻓﺗ ـراض واﺣــد و«ﻣطﻠــق» ﻓـ ّ
ـﺈن ﻣﻌرﻓﺗﻧــﺎ ﺳـ ّ
اﻟطﺑﻳﻌــﺔ؛ أي ﺗﺻــﺑﺢ 'ﻋﻠــم ﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻗﺑﻠﻳــﺔ' .إذا ﻛــﺎن ﻫــذا اﻻﺳــﺗﻧﺗﺎج ﻣﻣﻛﻧــﺎ -ﺑﺷــرط اﻟﺑرﻫﻧــﺔ ﻋﻠﻳــﻪ

ﻓﺈن ﻧظرﻳﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻛﻌﻠم ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ﺳﺗﺻﺑﺢ اﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻛذﻟك...
ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊّ -
ﻟﻔﻬم 'طﺑﻳﻌﺔ اﻟطﺑﻳﻌﺔ' ،ﻳﺟب ﻓﻬم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ،ﻧﺣو اﻟﻌﺑﻘري ﻓـﻲ اﻟﻔـن ،اﻟـذي ﻻ ﻳﺻـﻧﻊ اﻷﺟـزاء
ﻷﻧــﻪ اﻛﺗﺷــف
ﺑﺈﺗﻘــﺎن ﺧــﺎرﺟﻲ ﺑــﻝ ﺑــداﻓﻊ داﺧﻠــﻲ :ﺑـ ـإﻟﻬــﺎم .وﻫﻧــﺎ ﻳﺟــب اﻟﻌــودة إﻟــﻰ ﻓﻳزﻳــﺎء ﻧﻳــوﺗن؛ ّ
ﺑطرﻳﻘــﺔ ﻫﺎﺋﻠــﺔ وﺟــود ﻗــوة ﻓــﻲ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﺗﺳـ ّـﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟﺎذﺑﻳــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ،رﻏــم ّأﻧــﻪ ﻟــم ﻳــذﻫب ﺑﻌﻳــدا ﻓــﻲ
-3-

اﻛﺗﺷــﺎﻓﻪ .ﻓﻘــد أﺳــﻬم ﻋﻠــم اﻟﻔﻠــك ﻓــﻲ اﻟﻛﻬرﺑــﺎء ،واﻟﻛﻬرطﻳﺳــﻳﺔ ،وظ ـواﻫر اﻟﻣــد واﻟﺟــزر اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر

أﺳﺎس ﺣﻳﺎة وﻣوت ﻛﻝ اﻷﻧواع اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ ،اﻟﻧﺑﺎﺗﻳﺔ واﻟﺣﻳواﻧﻳﺔ...

ﺣﻳ ــز وزﻣ ــن :اﻟ ــذرات ﻟﺑﻧ ــﺎت اﻟﻛ ــون
اﻓﺗ ــرض ﻧﻳ ــوﺗن اﻟﻛ ــون ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــورة ذرات وﺣرﻛ ــﺔ وﻗـ ـواﻧﻳن و ّ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ذات ﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ «ﺟﺳﻳﻣﺎت» ﺻﻠﺑﺔ وﻣﺗﺣرﻛﺔ ،وﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺧﺗـراق،

أﻣﺎ ﺧواص اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ّﻛﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟذرات ،ﻓﻳﻌـدد ﻧﻳـوﺗن ﻣﻧﻬـﺎ
وﻫﻲ ذات أﺷﻛﺎﻝ وأﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔّ .
اﻟﺗﻣدد واﻟﺻﻼﺑﺔ و«اﻟﻼﺧﺗراﻗﻳﺔ» واﻟﻘﺻور اﻟذاﺗﻲ ،وﺑواﺳطﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ «ﻳﻧﺿـﺑط» اﻟوﺟـود،

أن اﻟــزﻣن واﻟﻣﻛــﺎن «ﻣطﻠﻘــﻳن»؛ اﻟــزﻣن واﺣــد ﻓــﻲ ﻛــﻝ اﻟوﺟــود ،ﻳﺗــدﻓق ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛﻝ «ﺷــﻼﻝ
ﻓــﺎﻋﺗﺑر ّ
طرد» ﻟﺗﺗﺎﻟﻲ وﺣدات اﻟزﻣن.
ﻣّ

ﺗﺑﻧـﻰ دﻳﻛـﺎرت ﻫـذا اﻟﺗﺻـور ﻓـﻲ
«ﺻﺎﻏت» ﻓﻳزﻳﺎء ﻧﻳوﺗن اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﻓﻳزﻳﺎﺋﻳـﺎ ،وﻗـد ّ
«ﻗواﻋدﻩ» ﻟـ«ﺗوﺟﻳﻪ» اﻟﻌﻘﻝ ،ﻣن ﻫﻧـﺎ ﻳﻣﻛـن اﻟﻣﻼﺣظـﺔ ﺑوﺿـوح ،ﻟﻣـﺎذا اﻷرﺗﻣﻳﺗﻳـك واﻟﻬﻧدﺳـﺔ ﺗﻌﺗﺑـر
ﻷﻧﻬــﺎ اﻟوﺣﻳــدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻧــﺎوﻝ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺷــﻛﻝ ﺻــﺎرم وﺑﺳــﻳط ،ﻗــﺎﺋم
ﻋﻠوﻣــﺎ أﻛﺛــر دﻗــﺔ ﻣــن ﻏﻳرﻫــﺎ؛ » ّ
ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺳــﺗﻧﺑطﺔ وﻋﻘﻼﻧﻳــﺔّ .إﻧﻬــﺎ أﺳــﻬﻝ ﻋﻠــوم وأوﺿــﺣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق ،وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ -ﻛﻣــﺎ
ﻧرﻳدﻩ -ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺧطﺊ ﻓﻳﻪ اﻹﻧﺳﺎن «.3

ـﺗم
ﻫــذا اﻟﺗﺻــور اﻟرﻳﺎﺿــﻲ أﺣــدث ﺗﻐﻳﻳـرات )ﺑــﻝ ﺷــروﺧﺎ( ﺟذرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــور اﻟﻔﻳزﻳــﺎﺋﻲ ﻟﻠوﺟــود ،ﻓـ ّ
«ﻧﻔﻲ» ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳرﻓض ﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﻧطـق اﻟرﻳﺎﺿـﻲ أو ﻳﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ،ﻛﺎﻟﻣﻘـﺎدﻳر ﻏﻳـر اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ
ﻋﺟـﻝ ﺑظﻬـور
ﻟﻠﺗﻛﻣﻳم ﻣﺛﻼ .و ّ
ﻣﻣـﺎ ّ
ﻟﻛﻧﻬﺎ «أﺧﻔﻘت» ﻓﻲ اﻟﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﻳر ﻛﻝ اﻟظواﻫر اﻟﻛوﻧﻳﺔّ ،
ﻋﻠوم ﺟدﻳدة ﻛﺎﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟﻧووﻳﺔ اﻟﺗﻲ ّأدت إﻟﻰ ﺗطوﻳر ﻣﻘﺎرﺑﺗﻲ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ واﻟﻛواﻧﺗﺎ.
وﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻳﺗﺣـدث اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻋـن «اﻟﺛـورة» ) (Revolutionﻓـﻲ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ،واﻟﺗـﻲ ﻧﺟﻣـت ﻋـن
اﻛﺗﺷــﺎف ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛــﺎ اﻟﻛــم ،ﻟﻛــن اﻟﺛــورة ﻣﻔﻬــوم «د ارﻣــﺎﺗﻳﻛﻲ» ،ذو ﺟﺎذﺑﻳــﺔ ﻏرﻳﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺑــدو ،ﻓﻬــو

ﺑﺄن ﻗواﻧﻳن اﻟﻔﻳزﻳﺎء
ﺑﺄن ﺷﻳﺋﺎ ﻣﺎ ﻗد اﻧﻘﻠب رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب .ﻫﻧﺎ ﻳﺟب اﻟﺗﻧوﻳﻪ ّ
ﻳوﺣﻲ -ﻷوﻝ وﻫﻠﺔّ -
«اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ»  -ﻋﻧــد ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﺻـ ّـﻣﻣت اﻟﻧظرﻳــﺔ «اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ» ﻟوﺻــﻔﻬﺎ – ﻟــم
«ﺗﻧﻘﻠــب» أرﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــب ،ﻓﺣرﻛــﺔ اﻟﭘﻧــدوﻝ ﻣــﺎ ازﻟــت ﺗوﺻــف -ﺣﺗــﻰ ﻳوﻣﻧــﺎ ﻫــذا -ﺑــﻧﻔس اﻟطرﻳﻘــﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗوﺻف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد )19م( ،أو ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ذﻟك ﺑﻛﺛﻳر.
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ﻓﺈن اﻟﻣﻔﺎﻫﻳم «اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ» ﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ اﺳﺗﺧدﻣت ﺑﻧوع ﻣن «اﻟﻧﺟـﺎح» ﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟكّ ،
ﻓﻬم ﺟزﺋﻲ ﻟظـواﻫر اﻟﻔﻳزﻳـﺎء اﻟﻣﺟﻬرﻳـﺔ؛ ﻓﻬـﻲ ﻣﻔـﺎﻫﻳم ذات ﺻـﻼﺣﻳﺔ ﺗﻘرﻳﺑﻳـﺔ .وﻣـن اﻟﻣﻬـم أن ﻧـدرك

ﺗﻠك اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن ﻓﻳﻬﺎ ﺗطﺑﻳـق اﻷﻓﻛـﺎر «اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻳﺔ» ،اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـف -ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـب اﻷﺣﻳـﺎن-
ﺑﻌدم اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ...

اﻟﺗﻐﻳـرات اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺣـدﺛت ﻓـﻲ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء أﺛﻧـﺎء ﻫـذا اﻟﻘـرن ،ﻳﺟـب ﺗـذﻛر ّأﻧـﻪ ﻟـم ﺗوﺟـد
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻔﻛر ﻓـﻲ ّ
أﺑدا ﻧظرﻳﺔ «ﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ» «ﺷﻣوﻟﻳﺔ» ﻟﻠﻣﺎدة ،ﻓﺎﻟﻘواﻧﻳن «اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻳﺔ» ﻫـﻲ ﻗـواﻧﻳن ﻣﻔﻳـدة وﺿـرورﻳﺔ،

رﻏم ّأﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻛ ّﻝ ﺷﻲء ﻋن اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻛوﻧﻳـﺔ ،وﺑواﺳـطﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﻧﻳن ﻳﻣﻛﻧﻧـﺎ وﺻـف ﺳـﻠوك
ﻣﻛوﻧ ــﺔ ﻣ ــن ﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ رواﻓ ــﻊ وﺣ ــداﻓﺎت ،...وﻫ ــذا إذا أﻋطﻳﻧ ــﺎ ﺑﻌ ــض «اﻟﺛواﺑ ــت
)أي ﺣرﻛ ــﺔ( آﻟﻳ ــﺔ ّ

اﻟﻣﺎدﻳﺔ» ﻧﺣو اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ،ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻟﻠزوﺟﺔ ،إﻟﺦ ،...ﻟﻠﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﻳب اﻵﻟﻳﺔ.
وﻟﻛن ،إذا طرﺣﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت:

ﻟﻣــﺎذا ﺗﻛــون اﻟﻛﺛﺎﻓــﺎت ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻠﻳــﻪ ؟ ﻟﻣــﺎذا ﺗﺄﺧــذ «ﺛواﺑــت» اﻟﻣروﻧــﺔ ﻗﻳﻣــﺎ ﺑﻌﻳﻧﻬــﺎ ؟ ﻟﻣــﺎذا ﻳﻧﻛﺳــر

ـﺈن ﻣﻘﺎرﺑـﺎت اﻟﻔﻳزﻳـﺎء «اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻳﺔ» ﺗﺑﻘـﻰ
اﻟﻘﺿﻳب إذا زاد اﻟﺷ ّـد ﻓﻳـﻪ ﻋـن ﺣـد ﻣﻌ ّـﻳن ؟ وﻫﻛـذا ،...ﻓ ّ
ﻷﻧﻬــﺎ )اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻟﻛﻼﺳــﻳﻛﻳﺔ( ﻻ ﺗـدﻟّﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑب اﻧﺻــﻬﺎر اﻟﻧﺣــﺎس
ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﺻــﻣت ﻋــن اﻟــرد؛ ّ

ﻣــﺛﻼ ﻋﻧــد درﺟــﺔ ) ،(1083°Cأو ﺳــﺑب اﻧﺑﻌــﺎث اﻟﺿــوء اﻷﺻــﻔر ﻣــن ﺑﺧــﺎر اﻟﺻــودﻳوم ،أو ﺳــﺑب

اﻣﺗﻼك اﻟﻬﻳدروﺟﻳن ﻟﺧواﺻﻪ اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ،أو ﻣرد إﺿﺎءة اﻟﺷﻣس ،أو ظـﺎﻫرة اﻧﺣـﻼﻝ ذرة اﻟﻳوراﻧﻳـوم
«ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎ» ،أو ﺳﺑب ﺗوﺻﻳﻝ اﻟﻔﺿـﺔ ﻟﻠﺗﻳـﺎر اﻟﻛﻬرﺑـﺎﺋﻲ وﺳـﺑب اﻣـﺗﻼك اﻟﻛﺑرﻳـت ﻟﺧﺎﺻـﻳﺔ اﻟﻌـزﻝ ،أو

ﻣﺳﺟﻠﻳن ﻛﻝ
ﺳﺑب ﺗﺻﻧﻳﻊ اﻟﻣﻐﻧﺎطﻳﺳﻳﺎت ﻣن اﻟﺻﻠب ) .(...وﻧﺳﺗطﻳﻊ اﻻﺳﺗطراد أﻛﺛر ﻣن ذﻟكّ ،
«اﻟﺣﻘﺎﺋق» اﻟﻳوﻣﻳـﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﻣﻠـك اﻟﻔﻳزﻳـﺎء «اﻟﻛﻼﺳـﻳﻛﻳﺔ» اﻹﺟﺎﺑـﺔ اﻟﻣوﺿـوﻋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬـﺎ،

إﻻّ ﻓﻳﻣﺎ ﻧدر.

أن اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﺗﻣﺗﻠــك اﻟﻳــوم -ﻛﻣــﺎ اﻋﺗﻘــد واﻳﻧﺑــرڤ )« –(Weinbergﻧظرﻳــﺔ
ﻫــﻝ ﻣﻌﻧــﻰ ذﻟــك ّ
ﻓﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ» ؟
إن ﻓﻛرة اﻟﻘواﻧﻳن اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ ﺗﺻـﺑﺢ -أﻛﺛـر ﻓـﺄﻛﺛر -ﺑﺳـﻳطﺔ ،وذﻟـك ﻛﻠّﻣـﺎ
ﻓﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺎت واﻳﻧﺑرڤّ ،
اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣـن اﻟﻣﺗﻧـﺎﻫﻲ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻐر ،إذا ﺣـدث وأن وﺟـدت «ﻗـواﻧﻳن ﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ» ﻳﺟـب أن ﺗﻛـون ﺑﺳـﻳطﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﺳﻧﺑﻘﻰ ﺑﺻدد اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗطﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.4
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ﻟﻛن ،ﻫﻝ ﺗﻔﺳﻳراﺗﻧﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ «ﻳﻘﻳﻧﻳﺔ» ؟ ﻫﻝ ﺳﻧﺻﻝ – ﺑﻔﺿـﻝ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء أو ﻏﻳرﻫـﺎ -إﻟـﻰ «ﻳﻘـﻳن
أي ﺗﻔﺳـﻳر ﻣـن ﺗﻔﺎﺳـﻳرﻧﺎ ؟ ﻛﻣـﺎ ّأﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻣﺑرﻫﻧـﺎت رﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻋﻣﻳﻘـﺔ ،ﺗﺑ ّـﻳن ﻟﻧـﺎ اﺳـﺗﺣﺎﻟﺔ
ﻛﺎﻣﻝ» ﻓـﻲ ّ
ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺑــدو ﻣــن اﻟﻣﺣﺗﻣــﻝ أﻻّ ﻧﻛــون ﻗــﺎدرﻳن أﺑــدا ﻋﻠــﻰ
اﻟﺑرﻫــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺗﺟــﺎﻧس ﻣﻧظوﻣــﺔ رﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻣــﺎّ ،

أن ﻗ ـواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر رﻳﺎﺿــﻳﺔ .ﻟﻛــن ذﻟــك ﻗــد ﻻ ﻳﻘﻠــق
اﻟﺑرﻫــﺎن ّ
أن ﻗـواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌـﺔ «ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ» رﻳﺎﺿ ّـﻳﺎ -ﻟـن ﻧﻛـون ﻣﺗﺄﻛـدﻳن
اﻟﻌﻠﻣﺎء؛ ّ
ﻷﻧﻧﺎ -ﺣﺗـﻰ ﻟـو ﻛﻧـﺎ ﻧﻌـرف ّ
ﺻﺣﺗﻬﺎ «اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ» و«اﻟﻣطﻠﻘﺔ».
ﻣن ّ

واﻹﺟﺎﺑﺔ ﺳـﺗﻛون ﻣﻧطﻘﻳـﺎ وواﻗﻌﻳـﺎ ﺑـﺎﻟﻧﻔﻲ؛ ﺑﻣـﺎ ّأﻧـﻪ ﻻ ﺗﺗـواﻓر ﻟـدﻳﻧﺎ ﻧظرﻳـﺔ أو ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﺗﺳـﺗطﻳﻊ ﺷـرح
ﺗوﺳــﻌﺎ ﻫــﺎﺋﻼ ﻓــﻲ
ﻛــﻝ ﻣــﺎ ﻳﺣــدث ﻓــﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧــﺎ .إﻻّ ّ
ﺗوﺳــﻌت ّ
أن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻳﺔ ﻋــن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻗــد ّ

اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ؛ ﺣﻳث ﺗ ّـم اﻛﺗﺷـﺎف ﺧـواص ﻣﻳﻛروﺳـﻛوﭘﻳﺔ ،وﻣﺟـﺎوزة اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن اﻟﻌواﺋـق اﻟﻣﻌرﻓﻳـﺔ،
ﺗرﺳــﺑت ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟﻛﻳﻣﻳــﺎء وﺧ ـواص اﻟﻣــﺎدة ﺑﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ؛ ﻓﻔــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻔﻳزﻳــﺎء ﻫــذﻩ
ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ّ

وﻏﻳرﻫـﺎ ،ﺑﻣﻘــدورﻧﺎ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺎءﻻت ﻟــم ﻳﻛــن ﻣﻣﻛﻧــﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷـﺗﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼﻝ ﺗﺻــورات اﻟﺧطــﺎب

«اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ».

ﺣﻲ ﺣوﻝ «ﺗﻳﻳـورام» اﻟﺟﺳـﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳـﺔ ،ﺣﻳـث ﻳرﺟـﻊ اﻟﻔﺿـﻝ ﻟـﺑﻌض اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ
وﻳﻣﻛن َﺳ ْوق ﻣﺛﺎﻝ ّ
اﻹﻏرﻳق -ﻣﺛﻝ دﻳﻣﻘرﻳطس ،ﻟوﻗﻳﺑوس ،ﻫﻳرﻗﻠﻳطس -...ﻟﻛوﻧﻬم «أوﻝ» ﻣن ﻗ ّـدم ﻣﻔﻬـوم اﻟـذرات ﻓـﻲ
أن آﺧـرﻳن ﻗـد ﺳـﺑﻘوﻫم ﺑـزﻣن طوﻳـﻝ ﺑﺄﻓﻛـﺎر ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ(،
ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺎدة )وﻟﻳس ﻫـذا اﺳـﺗﺛﻧﺎء ،ﻓﺎﺣﺗﻣـﺎﻝ ّ
أن «ذرات اﻟﻘدﻣﺎء» ﻟﻳﺳت ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳد ﻧﻔس «اﻷﺷﻳﺎء» اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻳزﻳﺎء اﻟﻳوم
وﻳﺟب اﺳﺗدراك ﻫﻧﺎ ّ
ﻛذرات .وﻟﻳﺳت ﻣن اﻷﻣور اﻟﺑﺳﻳطﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ﻧﻔﻬم ﺑدﻗﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺻـدﻩ اﻟﻔﻼﺳـﻔﺔ اﻹﻏرﻳـق

ﺑﻣﻌﻧــﻰ ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ،وﻟﻛــن اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ اﻟرﺋﻳﺳ ـﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺷــﻐﻠﻬم ﻫــﻲ ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت اﻟﻣــﺎدة ﻳﻣﻛــن

ﺗﺟزﻳﺋﻬــﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻳــﺎ أم ﻻٕ ،واذا ﻟــم ﻳﻛــن اﻷﻣــر ﻛــذﻟك ،ﻓﻣــن واﺟــب اﻟﻌﻠــم اﻛﺗﺷــﺎف -وﺑﻣﻘﻳــﺎس ﻣﺗﻧــﺎﻩ
اﻟﺻــﻐر-
اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ ﻟﻠﻣــﺎدة ،أو «اﻟــذرات» .وﺑﺎﻟﺿــرورة ،ﺳــوف ﻳﺻــﻝ ﻫــذا اﻟﺗﻘﺳــﻳم إﻟــﻰ
ّ
)واﻟﻣﻔﻬــوم ﻳﻌﻧــﻲ ﻏﻳــر
ﻧﻬﺎﻳــﺔ ،ﻟﻧﺟــد ﺷــﻳﺋﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﻧﻘﺳــم ﺑﻌــد ،وﺗﻠــك ﻫــﻲ «اﻟــذرة»
ـﺄن اﻟﻣ ـواد ﻣﺑﻧﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻝ ﻣــن «اﻟــذرات» ،ﻓﻘــد
ﻗﺎﺑــﻝ ﻟﻼﻧﻘﺳــﺎم( .وﻗــد اﻋﺗﻘــد «اﻟــذرﻳون» اﻹﻏرﻳــق ﺑـ ّ
ﺑﺄن اﻟﺧواص اﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ﻳﻣﻛـن أن ﺗﺷـرح ﺑﺷـﻛﻝ ﻣـﺎ ﺑدﻻﻟـﺔ ﺗﺷـﻛﻳﻼت وﺣرﻛـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﺷﻌروا ّ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟـ«ﻟذرات» ؟
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ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺷوب ﺑﺎﻟﻐﻣوض ،ﻟﻛن ﺗوﺟـد ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳـد
وﻳﻌﺗﻘد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻳوم ﺑﺷﻲء ﻣﻣﺎﺛﻝ؛ و ّ
ﻓروﻗﺎت ﻛﺑﻳرة ﺑﻳن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻌددﻳﺔ أو اﻟﻛﻣﻳﺔ وﺑﻳن اﻟﺗﺧﻣﻳﻧـﺎت اﻟﻐﺎﻣﺿـﺔ ﻟﻠﻘـدﻣﺎء .ﻓ ـ«ذراﺗﻬـم» ﻻ
ﻣﻛوﻧـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﭘروﺗوﻧـ ــﺎت
ﺗﻧـ ــﺎظر «ذرات اﻟﻳـ ــوم»؛ ّ
ﻷن ﻫـ ــذﻩ اﻷﺧﻳ ـ ـرة ﻗﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻼﻧﻘﺳـ ــﺎم ،ﺑﻣـ ــﺎ ّأﻧﻬـ ــﺎ ّ
واﻟﻧﻳوﺗروﻧ ــﺎت واﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺎتّ .إﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎﻷﺣرى اﻟﭘروﺗوﻧ ــﺎت واﻟﻧﻳوﺗروﻧ ــﺎت واﻹﻟﻛﺗروﻧ ــﺎت ،وﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ
أﺧــرى ﻣــن اﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻌــب دو ار «ذرات اﻹﻏرﻳــق» .ﻟﻛــن ﻣــﺎذا ﻧﻌﻧــﻲ ﺑــ«ﺟﺳــﻳم
أوﻟﻲ»؟

إن اﻟﺗﻌرﻳــف «اﻟــدﻗﻳق» ﻟﻬــذا اﻟﻠﻔــظ ﻣــﺎ زاﻝ إﻟــﻰ ﺣــد ﻣــﺎ ﻣﺛﻳ ـ ار ﻟﻠﺟــدﻝ؛ ﻓﻬــو ﻳﻌﺗﺑــر أوﻟﻳــﺎ إذا ﺗﻌــذر
ّ
وﺻ ــﻔﻪ ﻛﻧظ ــﺎم ﻣرﻛ ــب ﻣ ــن ﺟﺳ ــﻳﻣﺎت أﻛﺛ ــر أوﻟﻳ ــﺔ .ﻓﺎﻟﺟﺳ ــﻳم اﻷوﻟ ــﻲ ﻟﻳﺳ ــت ﻟ ــﻪ «أﺟـ ـزاء» ،وﻏﻳ ــر

أي ﺷﻲء أﺑﺳط ،ﻓﺗﺻوراﺗﻧﺎ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﻋن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﻘﺳﻳم ﻗد أﺗت إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺗﻬﺎ...
«ﻣرﻛب» ﻣن ّ

أن اﻟﻣـﺎدة ﻏﻳـر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﺗﻘﺳـﻳم ﻻﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻫـو ﻣـﺎﻳﻠﻲّ :أﻧﻧـﺎ
أن اﻟﺟوﻫر ﻓﻲ ﻓﻛرة ّ
وﻳﻣﻛن اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺟددا ّ
ﻻ ﻧﺳــﺗطﻳﻊ اﻻﺳــﺗﻣرار إﻟــﻰ اﻷﺑــد ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻷﺷــﻳﺎء ﺑدﻻﻟــﺔ اﻷﺟ ـزاء وأﺟ ـزاء اﻷﺟ ـزاء اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧــﻰ
ﻣﻧﻬﺎ .ﺳوف ﻳﻔﻘد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣﻌﻧﺎﻩ ،ﺣﻳث ﺗﺻﺎدف ﺟﺳﻳﻣﺎت ﻏﻳر ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺧﺗﺻـﺎر ،وﻫـذﻩ ﻫـﻲ

ـﺄن اﻹﻟﻛﺗــرون ﻓــﻲ
اﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷ ـ ّﻛﻝ ﺑﻧﻳــﺔ اﻟﻛــون .ﻟﻛــن ﺑﻌــد ﻛــﻝ ﻫــذا ،ﻛﻳــف ﻧﺟــزم ﺑـ ّ
أن ﻣــﺎ ﻧﻌﺗﺑـرﻩ اﻟﻳــوم أوﻟﻳــﺎ ﻳوﺟــد ﻓــﻲ اﻟﻐــد ﻋﻠــﻰ
ﺣﻘﻳﻘــﺔ اﻷﻣــر ﻫــو ﺟﺳــﻳم أوﻟــﻲ ؟ أﻟــﻳس ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ّ

أي ﺣـﺎﻝ
ﺷﻛﻝ ﻣرﻛب ؟ ﻓذرات اﻟﻳـوم ﻛﺎﻧـت  -ﻋﻠـﻰ ّ
ﻋﺷر ﻟﻠﻣﻳﻼد )19م(؛ أﻟﻳس ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﻳﻌﻳد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻳزﻳﺎء ﺑﻧﺎءﻩ ﻣن ﺟدﻳد ؟ ﺗوﺟد اﻟﻛﺛﻳـر ﻣـن
–

اﻟﺟﺳـﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻓﻳزﻳـﺎء اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ

أن ﺟﺳــﻳﻣﺎت ﻣﺛــﻝ اﻹﻟﻛﺗــرون أو اﻟﭘروﺗــون أو
اﻟﺣﻘــﺎﺋق اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻔــﻲ ﺑﻘــوة ﻫــذا اﻻﻓﺗـراض ،و ّ
اﻟﻧﻳوﺗرون ﻟن ﺗوﺟد ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣرﻛب ،ﺷﺑﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗرﻛﻳب اﻟذي وﺟدت ﻋﻠﻳﻪ ذرة اﻟﻬﻳدروﺟﻳن.

أن ﻫـذﻩ اﻟظـواﻫر ﻟﻳﺳـت
ّ
إن ﻋﻣﻠﻳﺎت اﻟﺧﻠق واﻟﻔﻧﺎء ﻫﻲ ﻣﻼﻣﺢ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠ ـﻓﻳـزﻳس ،وﻣـن اﻟواﺿـﺢ ّ
ﺑﺄي ﺷﻛﻝ -ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳـﺔ ،ﻓـﻳﻣﻛن وﺻـف اﻟﺗﻔﺎﻋـﻝ اﻟﻛﻳﻣﻳـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ ّأﻧـﻪ ﺟزﻳﺋـﺎت
ّ -

اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻷﻟوﻳــﺔ ﻟﺟزﻳﺋـﺎت أﺧـرى ،وﻟﺧدﻣـﺔ ﻫــذا اﻟﻐـرض ﺗﻛـون اﻟـذرات ﻫــﻲ
«ﺟدﻳـدة» ﻧﺗﺟـت ﻋـن
ّ
اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت اﻷوﻟﻳـ ـﺔ ﻟﻠﺟزﻳﺋ ــﺎت .وﻋﻠ ــﻰ ﻧﻘ ــﻳض ذﻟ ــك ،اﻋﺗﺑ ــر اﻟﺗﺻ ــﺎدم اﻟ ــذي ﻳﻧ ــﺗﺞ ﻋﻧ ــﻪ اﻟﺟﺳ ــﻳﻣﺎن
ّ

اﻟــداﺧﻼن أﺻــﻼ ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﺎدم ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻋــدد ﻣــن اﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت «اﻟﺟدﻳــدة» اﻟﺗــﻲ ﻧﺗﺟــت ﻋــن
اﻟﻣﻛوﻧــﺎت اﻷﻟوﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻧظﻣــﺔ
اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ .ﻟﻛــن ﻻ ﻳﻣﻛــن وﺻــف ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة ﺑدﻻﻟــﺔ إﻋــﺎدة ﺗوزﻳــﻊ
ّ
ﻣرﻛﺑــﺔ «ﺟدﻳــدة» ،ﻛﻣــﺎ ﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﻳﺳــري ﻫــذا اﻟوﺻــف ﻋﻠــﻰ اﻷﺣــداث اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﺗﻔــﻲ ﻓﻳﻬــﺎ ﺑﻌــض
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اﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت «اﻷﺻــﻠﻳﺔ» اﻟداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻝ .وﻛﻣﺛــﺎﻝ ﺗوﺿــﻳﺣﻲ ﻟﻠﺣــدث اﻷﺧﻳــر ﻫــو ﻓﻧــﺎء زوج

اﻹﻟﻛﺗرون /اﻟﺑوزﻳﺗرون؛ إذ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ اﻟﺟﺳـﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎدﻳـﺔ اﻟﻣوﺟـودة أﺻـﻼ ،ﻣﺧﻠّﻔـﺔ وراءﻫـﺎ أﺷـﻌﺔ

ﺟﺎﻣﺎ .وﻋﻠﻳﻪ ،ﻻ ﻳﻣﻛن أﺑدا
أن اﻟﻣـﺎدة
اﻟﺗوﺻﻝ إﻟـﻰ «ﻧظرﻳـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳـﺔ» ) (Last Theoryﻣﺑﻧﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ّ
ّ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳﻳم اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ،ﻓﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑدو أﻣ ار ﻣﺳﺗﺑﻌدا.

ﻣﻛوﻧـﺎت ﻫـذﻩ اﻷزﻣـﺔ ؟
وﻟﻛ ّـن ﻣـﺎ ﺧﻠﻔﻳـﺔ اﻷزﻣـﺔ ؟ )?  ،(What the Background of the Crisisﻣـﺎ ّ
أن اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﻳن اﻟﻌﻘـﻝ واﻟﺟﺳـم ﺳـﺗﻧﺗﺞ أﻓﻛـﺎ ار
أي ﻋﺎﻟم ّ
ﻗﺑﻝ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻟم ﻳﻌﺗﻘد ّ
إن اﻷزﻣﺔ أﺻﻠﻬﺎ «ﺛﻘﺎﻓﻲ» ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷزﻣﺔ ﻟﻳﺳت أزﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟزء ﻣـن
وﻣﻌطﻳﺎت ّ
ﺟدﻳﺔّ .
ﺗﺗﻐﻳــر اﻷﺳــﺋﻠﺔ .ﻛــﺎن اﻟــﻧﻣط اﻟﺳــﺎﺋد ﻗﺎﺋﻣ ـﺎ
ﻳﺗﻐﻳــر اﻟــﻧﻣط )اﻟﭘ ـرادﻳﭬم( ّ
اﻟــﻧﻣط اﻟﻛﺎﻣــﻝ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓــﺔ ،وﻋﻧــدﻣﺎ ّ
أن ﻛــﻝ ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم ﻳﻌﻣــﻝ ﺑــﻧﻔس اﻟﻛﻳﻔﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــﻝ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻛــﺎﺋن ،ﻓﺎﻷﺷــﻳﺎء ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ
ﻋﻠــﻰ ّ
اﻟﻣﺗﺷﻲء( ﻓﺣﺳب ،ﻧﺣو اﻟﺷـﻛﻝ اﻟـذي ﻳـدﻓﻊ
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋن طرﻳق اﻟﺗﻼﻣس اﻟﻣﺑﺎﺷر )اﻟﻣﺎدي
ّ

اﻟﻘﺿﻳب اﻟﻣرﺑوط ﺑﺎﻟﻌﺟﻠﺔ داﺋرﻳﺎ ،وﻗد ّﺑﻳن ﻧﻳوﺗن -ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺛﺎﻝ -ﻛﻳف ﻳﻧطﺑق ﻫـذا اﻟﭘـرادﻳﭬم
اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗواﺑﻊ ،ﻓﺎزدادت ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وأﺻﺑﺢ ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﻠﺗﻔﺳﻳر.

ﻣطﺑﻘـﺎ ﻟﻛـﻝ ﻣـﺎ ﻳﺑـدو ﻣـن أﺷـﻳﺎء ﺑﻣـﺎ ﻓﻳﻬـﺎ
ٕواﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘرن )أي اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر ﻟﻠﻣـﻳﻼد( ،ﻛـﺎن ّ
ﺗطــور اﻷﻧـواع واﻷﻓﻌــﺎﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳــﺔ وﺣﺗــﻰ اﻹدراك ﻧﻔﺳــﻪ .ووﻓــق ﻫــذا اﻟــﻧﻣط ﻣــن اﻟﺗﻔﻛﻳــر رﻓﺿــت
ﻛﻝ اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻘﺎﺋﻠـﺔ ﺑوﺟـود اﻷرواح وﺑﻘﺎﺋﻬـﺎ ﺑﻌـد اﻟﻣـوت اﻟﺑﻳوﻟـوﺟﻲ ﻟﻠﺑﺷـر .ﻓﺄﻣـﺎ اﻵﻻت اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳـﺔ

طــﻝ ،ﻟــذﻟك
واﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳــﺔ ﻓﻠــﻳس ﻟﻬــﺎ أرواح وﻻ ﺗﺳــﺗطﻳﻊ «أن ﺗﻘــﺎوم» ﺑﻌــد اﻻﻧﻔﺻــﺎﻝ أو اﻟﺗﻌ ّ

ﺧﺎﺻـﺔ
ﻧﻔس اﻟﺷﻲء أﺻﺑﺢ ﻳﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ «اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳـﺔ اﻟﺑﺷـرﻳﺔ» اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـﻝ ﺑـﻧﻔس طرﻳﻘـﺔ اﻵﻟـﺔ ،و ّ
إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻧﻳن واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳزﻣﺎت.

وﺑﻧـ ــﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﺗﻘـ ــدم ،أﺻـ ــﺑﺣت اﻟﻔﻠﺳـ ــﻔﺔ اﻟﻣﺎدﻳـ ــﺔ واﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳـ ــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﺎﺋدة ﻛﻧزﻋـ ــﺔ ﻋﻠﻣﻳـ ــﺔ
«ﺻــﺎرﻣﺔ» ،وﻫﻧــﺎ ظﻬــر ﻧــوع ﻣــن اﻟﻣﻳــﻝ ﻟﻠﺑﺣــث ﻋــن اﻟظـواﻫر اﻟﻌﻠﻣﻳــﺔ ،ﻛﺗﻔﺳــﻳر ﺑﻧﻳــﺔ اﻟــذرة ﺑﻣﻧطــق
ﻓﻳزﻳـ ــﺎﺋﻲ ﺑﺣـ ــت ،أو ﻣﻌﺎرﺿـ ــﺔ ﻧﺗـ ــﺎﺋﺞ اﻟﻧظرﻳـ ــﺔ اﻟﻛﻣﻳـ ــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺑـ ــدأ اﻟﻼدﻗـ ــﺔ أو اﻟﻼﺗﺣدﻳـ ــد

أن «ﻛ ــﻝ ﺷ ــﻲء» ﻳﻣﻛ ــن ﻗﻳﺎﺳ ــﻪ ﺑدﻗ ــﺔ ،ﻓﻔ ــﻲ اﻟﺗﺟ ــﺎرب
ﻟﻬ ــﺎﻳزﻧﺑرڤ ) ،(Heinsenbergﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ّ
ﻣﻘﻳـد ﺣرﻛﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻶﺧـر،
ﺗم ﺗﻧﺎوﻝ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﻳن ﻓوﺗوﻧﻳن ﻣﺗﺷﺎﻛﻠﻳن أو ﻣﺗراﺑطﻳن ،اﻟواﺣـد ّ
اﻟﻔﻛرﻳﺔ ّ
ـﻳﺑدﻝ
ﻓﺈن اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺳ ّ
ﻟو ﻛﺎن اﻷوﻝ ﻳدور ﻣن اﻟﻳﻣﻳن إﻟﻰ اﻟﻳﺳﺎر ،وﻟو ّ
ﺑدﻝ اﻷوﻝ ﺣرﻛﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻛس ّ
ﺣﺎﻟﺗــﻪ ﻛــذﻟك ،ﻟﻳﺑﻘﻳــﺎ ﺑــﻧﻔس ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗـراﺑط .وﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣــﺎ وﺗﺑــدﻳﻝ ﻟﺣﺎﻟــﺔ أو ﻣــﺎ ﻳﻌﻧــﻲ
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اﻟﺗﺧﺎطر ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﺗﺟري ﻓﻲ زﻣن ﺻﻔر؛ أي رﺑﻣـﺎ ﺑﺄﺳـرع ﻣـن ﺳـرﻋﺔ اﻟﺿـوء ،وﻫـذﻩ ظـﺎﻫرة ﻻ ﻳﻣﻛـن

ﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟﺑﺻرﻳﺎت ﺗﻔﺳﻳرﻫﺎ ﻋﻠﻣﻳﺎ.

إن «ﻗﺑ ــوﻝ» ﺑﻌـــض ﻋﻠﻣـــﺎء اﻟﻔﻳزﻳ ــﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـ ـرﻳن ﺑوﺟـــود وﻗـــﺎﺋﻊ وظـ ـواﻫر طﺑﻳﻌﻳـــﺔ ﻓـــوق -ﺣﺳـــﻳﺔ
ّ
) ،(Extrasensory Perceptionﻳظﻬر اﻷزﻣﺔ اﻟﻧظرﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻧظرﻳﺎت اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ ،ﻫذﻩ
اﻷزﻣﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ ﻗﺑوﻝ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﻳﺎت ﻋﻠﻣﻳﺎ وﻗﺑوﻝ ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﺣـث ﻟﻠوﺻـوﻝ إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ أﻛﺛـر

أﻫﻣﻳﺔ .ﻟذﻟك ،ﺑدأ اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓـﻲ «اﻟﺗﺧﻠّـﻲ» ﺗـدرﻳﺟﻳﺎ ﻋـن اﻟﻐﺎﻳـﺔ ) (Aimوﻋـن اﻟﻣﻧﻬﺟﻳـﺔ ) (Method؟

وﺑدأ ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ «اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ» )أي اﻟﻼﻣﺗﻛـررة( ﻛﻧﻘـﺎط ﺗﺣ ّـوﻝ ﻣرﻛزﻳـﺔ
ﺟــدﻳرة ﺑﺎﻟﺑﺣــث واﻟد ارﺳــﺔ .ﻓﻘــد أدى ﺗﺣﻠﻳــﻝ ﺑﻌــض اﻟﺣـوادث «اﻟﻣرﺗﺟﻠــﺔ» واﻷﻓﻛــﺎر اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﺗﺑــدو
«ﺧﺎطﺋــﺔ» إﻟــﻰ وﺿــﻊ دﻟﻳــﻝ أﺳﺎﺳــﻲ ﻷﺑﺣــﺎث ﻋﻠﻣﻳــﺔ ،وﻫﻧــﺎ ﺑــدأ اﻻﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن ﻓﻛ ـرة ﺿــرورة وﺟــود

ﭘرادﻳﭬﻣــﺎت ﻣﺗﻌــددة ﺗﻛــون ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑظ ـواﻫر اﻟﺧﺑ ـرة اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ )

Different aspects of

.(experience

أن ﻣﺑـ ـ ــﺎدئ اﻟﻧظـ ـ ــﺎم اﻟﻣﻳﺗ ـ ـ ــﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ
ﺣﺗـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــﺎﻛس ﭘﻼﻧـ ـ ــك ) (M.Plankﻋـ ـ ــﺎم 1900م ،ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻳـ ـ ــرى ّ
) (Metaphysical systemﻣﻬﻣ ــﺔ ﻟﺗﻔﺳ ــﻳر وﺗﺣﻠﻳ ــﻝ اﻟﻌـ ـواﻟم اﻟﺻ ــﻐﻳرة أو اﻟﺟزﻳﺋﻳ ــﺔ )(Microcosmos

اﻟﻼﻣدرﻛﺔ ﻣن طرف اﻟﺣواس ،وﻹﻳﺟﺎد «اﻟﻘـواﻧﻳن» اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺳـب ﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻌطﻳـﺎت ﻳﺟـب أن «ﺗﻧﺣـﺎز»

ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﺣﻘﻝ اﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺣﺳوس ،أو ﻛﻣﺎ ﻳﻘوﻝ ﺷرودﻧﭬر:

ﻋﻣﺎ
ﺗﻌﻣﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻓﺎت أﺻﻐر وﺑﺄزﻣﻧﺔ أﺻﻐر وﺟدﻧﺎ اﻟطﺑﻳﻌﺔ
ّ
ﺗﺗﺻرف ﺗﺻرﻓﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﺟدا ّ
«ﻛﻠّﻣﺎ ّ
أي ﭘـرادﻳﭬم ﻣﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﺧﺑراﺗﻧــﺎ ﻓــﻲ
ﺗﻌودﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻼﺣظﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻷﺟﺳــﺎم اﻟﻣرﺋﻳــﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺳــﺔ ،و ّ
أن ّ
ّ
اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أﺑدا أن ﻳﻛون ﺷﻳﺋﺎ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ».5

ـﺎﻳر ﻟﻸﻧظﻣـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ؛ ﻧظـﺎم ﺗﻔﺳـﻳر ﻣﻳﺗـﺎﻓﻳزﻳﻘﻲ
أي ﺣﻘﻝ ﺧـﺎص أو اﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻳﺗطﻠّـب ﻧظﺎﻣـﺎ ﻣﻐ ا
ّ
إن ّ
ﻣﺗﻌﻠّق ﺑﺧﺑراﺗﻧﺎ اﻟﺑﺎطﻧﻳﺔ ،وﻫذا اﻟﺣﻘﻝ ﻻ ﻳﺣـوي «أﺷـﻳﺎء» ﺑـﻝ ﻋﻣﻠﻳـﺎت ﻣدرﻛـﺔ ﺷﺧﺻـﻳﺎ ﻣـن طـرف
اﻟذات اﻟوﺣﻳـدة ﻓﻘـط ،دون «ﺗـدﺧﻝ» ﻋﻘـﻝ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻌﻣﻠﻳـﺔ اﻻﺗّﻔـﺎق ﺣـوﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت

وﻣﺎﻫﻳﺗﻬﺎ أﻣر «ﻣرﻓوض» و«ﻏﻳر ﻣﻧطﻘﻲ».

أن ﻧظﺎﻣــﺎ واﺣــدا ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم ﻻ ﻳﻣﻛﻧــﻪ ﺗﻔﺳــﻳر ﺟﻣﻳــﻊ اﻟظ ـواﻫر واﻟﺧﺑ ـرات،
ﻟــذﻟك ،ﺑــﺎت أﻣ ـ ار ﻣؤﻛــدا ّ
ﺑﺄﻧﻧــﺎ ﻧﻌــﻳش ﻓــﻲ «ﻛــون واﺣــد» إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ّأﻧﻧــﺎ ﻧﻌــﻳش ﻓــﻲ «أﻛـوان
ﺗﺣوﻟﻧــﺎ ﻣــن اﻻﻋﺗﻘــﺎد ّ
ﺣﺗّــﻰ ّأﻧﻧــﺎ ّ
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أن ﻏﺎﻟﺑﻳ ــﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧ ــﺎت اﻟﺑﺷـ ـرﻳﺔ ﻗ ــد
ﻣﺗﻌ ــددة» )« .(»Pluriverseوﺑﻣـ ـوازاة ﻫ ــذا ّ
اﻟﺗﻐﻳ ــر ﻻﺣ ــظ اﻟﻌﻠﻣ ــﺎء ّ
ﻛﻳﻔت ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﺣددة.
ﻧظّﻣت ﻛﻝ ﺧﺑرﺗﻬﺎ ﻓﻲ طراﺋق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣﻘﺎﺻد ّ
ﻣﺗﻌددة ،ﻓﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺎت ّ

ﻟﻘــد «ﺗﺣﻘّــق» اﻟﻌﻠــم ﺗــدرﻳﺟﻳﺎ ﻣــن ّأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻣﻛــن ﻟﻺﻧﺳــﺎن إدراك ﻣــﺎ ﻫــو واﻗــﻊ ؟ ﻟﻛــن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧــﻪ وﻋــﻲ
وﻣﻌرﻓﺔ اﻟواﻗﻊ ؟ ﺑﻝ ﻣﺎ ﻣن اﻟواﻗـﻊ ؟ ﻓـرﻏم اﻟﺗﻔﺳـﻳرات اﻟﻌﻠﻣﻳـﺔ اﻟﻣﻧﺟـزة ﻣـن طـرف ﭘﻼﻧـك ،أﻳﻧﺷـﺗﻳن،
أن اﻟﻧظرﻳـﺎت وﺗﺻـﻣﻳم
ٕواﻳدﻳﭬﺗون ،ﻟم ﻳﺣـدث ﺗﻘـدم ﻳـذﻛر ﻓـﻲ ﺣﻘـوﻝ اﻟﻔﻳزﻳـﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ،وﻣـرد ذﻟـك ّ
اﻟﺗﺟﺎرب ﻻ ﺗزاﻝ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻧظـﺎم ﺗﻔﺳـﻳر واﺣـد؛ أي وﺟـود ﻧظـﺎم ﻓﻳزﻳـﺎﺋﻲ ﻋـﺎﻟﻣﻲ  -ﺷـﻣوﻟﻲ
واﺣد و«ﺻﺣﻳﺢ» ،ﻧﺣو إﻳﻣـﺎن اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺑﺎﻟوﺣـدات واﻟﺛواﺑـت اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳـﺔ ﻛﺛـﺎﺑﺗﻲ ﭘﻼﻧـك وأﻓوڥـﺎدرو،...

ﻗوﺗﻬﺎ»
وﻫذا ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي أﻋطﻰ ﻓﻳزﻳﺎء وﻣﻳﻛﺎﻧﻳك ﻧﻳوﺗن « ّ

وﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻌﻠﻣﻳﻳن.

ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـ ــﻝ ،ﺗﻌﺗﺑـ ــر اﻟﻔرﺿـ ــﻳﺔ ﺣـ ــوﻝ طﺑﻳﻌـ ــﺔ ﺗرﻛﻳـ ــب اﻟﻛوارﻛـ ــﺎت ﻧﺗﻳﺟـ ــﺔ ﻣﻬﻣـ ــﺔ وﺿـ ــرورﻳﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳـ ــﻝ

اﻟﭘرادﻳﭬﻣـ ــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ ﻟﻧظرﻳـ ــﺎت اﻟﺑﻳـ ــڤ ﺑـ ــﺎﻧڤ أو اﻷوﺗـ ــﺎر اﻟﻔﺎﺋﻘـ ــﺔ أو اﻟﺗﻣﺎﺛـ ــﻝ اﻟﻔـ ــﺎﺋق ،اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ

إن درﺟــﺔ اﻟﺗﻌﻘﻳــد اﻟﺗــﻲ وﺻــﻠت إﻟﻳﻬــﺎ ﻛﻣــﺎت اﻟﻣﺟــﺎﻝ ﻓــﺎﺋق
ﺑﺎﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳــﺔ اﻟﻣﺷ ـ ّﻛﻠﺔ ﻟﻠﻛــونّ .
اﻟﺗﻣﺎﺛﻝ وﻛﺛرة ﻣرﻛﺑﺎﺗﻬﺎ ودرﺟﺔ ﺗﻧوع ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ أدﻳﺗﺎ ذاﺗﻳﺎ إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗﻘوﻝ:

«ﺑﻌدم ﺗرﻛب اﻟﻛوارﻛﺎت واﻟﭬﻠووﻧﺎت وﻣرﻛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣـن ﺟﺳـﻳﻣﺎت ﻣـﺎ أﻛﺛـر ﺻـﻐ ار وﺑﺳـﺎطﺔ ،ﺗﻧﺗﻣـﻲ إﻟـﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺎﻟﻲ «ﺑﻌد اﻟﻛوارﻛﻲ» ﻟﻠﻣـﺎدة ؟» .ﻟـﻳس ﻟـدﻳﻧﺎ ﻏﻳـر اﻟﺗﺧﻣـﻳن ﺑﺷـﺄن ﻫـذﻩ اﻟﺟﺳـﻳﻣﺎت ،ﻓـﻼ

ﺗﺗــوﻓر ﺣﺗــﻰ اﻵن ّأﻳــﺔ ﻣﻌطﻳــﺎت ﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ .وﻣــﻊ ذﻟــك ،ﻳﺿــﻊ اﻟﻔﻳزﻳــﺎﺋﻳون ﺑرادﻳﭬﻣــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﺗرﻛﻳــب
اﻟﻛوارﻛﺎت وﻳواﺻﻠون دراﺳﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻫذا إﻻّ ﻓرﺿﻳﺎت .ﻓﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻘوﻝ ﺣﺗﻰ اﻵن ﻣﺎذا ﻳﺟـري

ﻓﻌــﻼ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت اﻟﻘﺻــﻳرة ﺟــدا ؟ وﻣــﺎ ﻳ ـزاﻝ «اﻟﺗوﺣﻳــد اﻟﺷــﺎﻣﻝ» ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟطﻔوﻟــﺔ ﻣــن
ﺣﻳﺎﺗ ــﻪ ،وﻳﻌﺗﺑ ــر ﻫ ــذا اﻟﻣﺟ ــﺎﻝ ﺣﺗ ــﻰ اﻟوﻗ ــت اﻟﺣﺎﺿـ ـر ﻣ ــن ﺑﻧ ــﺎت اﻟﺧﻳ ــﺎﻝ اﻟﻧظ ــري ،ﺣﻳ ــث اﻷﺳ ــﺋﻠﺔ

واﻷﻟﻐﺎز ﺗﻔوق ﺑﻛﺛﻳر اﻷﺟوﺑﺔ و«اﻟﺣﻠوﻝ»؛ ﻋﺎﻟم «ﻛﺎﻣﻝ» ﻣن اﻷﺷﻛﺎﻝ واﻟﺻـور اﻟﻣﺟـردة ،وﻣﺟـﺎﻝ
رﺣب ﻷﺟ أر اﻟﻔرﺿﻳﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ.

إن اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺗﻣﺗّـﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻷﻫﻣﻳـﺔ ،ﻓﻬـﻲ ﺗﻣـد اﻟﺟﺳـور ﺑـﻳن «اﻟﺣﻘـﺎﺋق
ّ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ» اﻟﻣﺗﻧ ــﺎﺛرة ،وﺗﻣ ّﻛ ــن ﺑطرﻳﻘ ــﺔ اﻟﺗﻘ ــدﻳر اﻻﺳ ــﺗﻘراﺋﻲ ﻣ ــن اﻟ ــذﻫﺎب ﺑﻌﻳ ــدا ﻋﻧﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ ﻋـ ـواﻟم

أن «اﻟﺗوﺣﻳـ ـد
ﻣﺟﻬوﻟ ــﺔ؛ ﻟﺗﺻ ــﺑﺢ اﻟﻣﺳ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳ ــﺔ ﺗﻧ ــزع ﻧﺣ ــو اﻷﺳ ــﺎطﻳر واﻷﻟﻐ ــﺎز ،وﻫﻧ ــﺎ ﻳﺑ ــدو ّ
أن
اﻷﻋظم» ﻟﻠﻘوى اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻷرﺑﻊ ﻓﻲ اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺣﺳﺎب وﺗوﺿﻳﺢ « ّأﻳﺔ» ظﺎﻫرة ﻓﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ ،و ّ
ﺑﺿ ــﻊ ﻣﻌ ــﺎدﻻت ﻛﺎﻓﻳـ ـﺔ ﻟﺗﻔﺳ ــﻳر ﻧﺷ ــﺄة وﺻ ــﻳرورة اﻟﻛ ــون ﺑﺄﺳـ ـرﻩ ،ﺑﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻟ ــك اﻟﻔﻳزﻳ ــﺎء واﻟﻛﻳﻣﻳ ــﺎء

ﻷﻧﻬﺎ
ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻋﻣﻠﻳﺎت ﻣﺎدﻳﺔ أﻳﺿـﺎ .وﺑـذﻟك ﺳـﻳﺗم
واﻟﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻳﻛوﻟوﺟﻳﺎ؛ ذﻟك ّ
ّ
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«ﺑﻠوغ» اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻌﻠـم ،وﻟـن ﻳﺑﻘـﻰ أﻣـﺎم اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﺳـوى اﺳـﺗﺧدام -ﻣـرة ٕواﻟـﻰ اﻷﺑـد -ﻗـواﻧﻳن
اﻟطﺑﻳﻌــﺔ «اﻟﻣﻘــررة ﻟﺣــﻝ» ﻣﺳــﺎﺋﻝ ﺗطﺑﻳﻘﻳــﺔ ﻣﺣــددة .وﺳــﻳﺗطﻠب اﻷﻣــر ﺗﺣوﻳــﻝ اﻟظــﺎﻫرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺟــرى

دراﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ظواﻫر أﻛﺛر ﺑﺳﺎطﺔ ،وﺑذﻟك ﺳﻳﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛـن ﺣـﻝ ّأﻳـﺔ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت ،وﻫﻛـذا
ﻟن ﻳﻛون ﻫﻧﺎك ﻣزﻳد ﻣن اﻷﺳرار واﻷﻟﻐﺎز...

إﻻّ ّأﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳﺟـ ــوز اﻻﺗّﻔـ ــﺎق ﻣـ ــﻊ ﻫـ ــذا أﺑـ ــدا ،ﻓﺎﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ «ﻻ ﺗﻧﻔ ـ ـد» وﻟـ ــذﻟك ،ﻓﻣﻬﻣـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﻧظرﻳـ ــﺔ
«ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ» ،ﺳﻳﻌﺛر داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ظواﻫر ﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎﻗﻬﺎ ،وﻟن ﻳﺗم أﺑدا ﺑﻧﺎء ﻧظرﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.

ﺛﻣﺔ إﺷﻛﺎﻝ:
ّ
أن اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧوﻋﻬﺎ اﻟﻛﻳﻔﻲ أم ّأﻧﻬﺎ ﻻﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ؟ وﻣن أﻳن اﻟﺑراﻫﻳن
ﻛﻳف ﻟﻧﺎ أن ﻧﻌرف ﻫﻝ ّ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ أو ﺗﻠك ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ؟

إن اﻟﺗﺳــﻠﻳم «ﺑﺑﺳــﺎطﺔ» وﺑــدون ﺗﺣﻔظــﺎت ﺑﻼﻧﻬﺎﺋﻳــﺔ اﻟﻛــون اﻟــذي ﻳﺣﻳطﻧــﺎ أﻣــر ﻳﻧطــوي ﻋﻠــﻰ ﻏﺎﻳــﺔ
ّ
إن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺑﺷرﻳﺔ «ﻗﺻﻳر ﺟـدا» ،ﻟـذﻟك ﻻ ﻳﻣﻛـن اﻋﺗﺑـﺎر ﻫـذا اﻻﻓﺗـراض «ﺣﻘﻳﻘـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ»
اﻟﺧطورة؛ ّ

وﻣؤﻛدة .ﻓﻘد ﻳﺣدث أن ﺗـؤدي ﻣﻌرﻓـﺔ ﻋـدد ﻛﺑﻳـر ﺟـدا ﻣـن اﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻟـرواﺑط ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ إﻟـﻰ «ذرى
اﻟﻣﻌرﻓـ ــﺔ» اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ،اﻟﻔرﻳـ ــدة ﻓـ ــﻲ ﻧوﻋﻬـ ــﺎ ،ﻳﺑـ ــدأ ﺑﻌـ ــدﻫﺎ ﻋـ ــدد اﻻﺳـ ــﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗـ ــﻲ ﻻ ﺟ ـ ـواب ﻟﻬـ ــﺎ
ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗص.

ﻓﻌــﻼ ،ﻟﻘــد اﻋﺗﻘــد ﻣﻧظــرو اﻟﺧطــﺎب اﻟﻔﻳزﻳــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻــر -ﻓــﻲ ﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣـراتّ -أﻧﻬــم ﺑﻠﻐـوا ﺗﻘرﻳﺑــﺎ
اﻟﻔﻬ ــم اﻟﺗ ــﺎم ﻟﻘـ ـواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ ،وﻟ ــم ﻳﺑ ــق ﻏﻳ ــر ﻏﻣ ــوض ﻳﺗﻌﻠّ ــق ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻ ــﻳﻝ .وﻓ ــﻲ ﻛ ــﻝ ﻣـ ـرة ﻛﺎﻧ ــت
ﻣﺣـ ــﺎوﻻﺗﻬم «ﻟﻠ ـ ـﺗﺧﻠّص» ﻣـ ــن ﻫـ ــذا «اﻟﺗﻘرﻳـ ــب» ووﺿـ ــﻊ ﻧظرﻳـ ــﺔ «ﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺔ» وﻏﻳـ ــر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـ ــﺔ ﺗﺑـ ــوء

ﺑـ ـ«اﻟ ــﻔﺷﻝ» .وﺑﻘﻳــت ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺳــﺗﻣرة أﺳــﺋﻠﺔ «ﻣﺻ ـرة» ﻋﻠــﻰ ﻋــدم إﻳﺟــﺎد أﺟوﺑــﺔ ﻟﻬــﺎ ،وﺗﺣوﻟــت إﻟــﻰ

ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺎت وأزﻣــﺎت ﻧﺷــﺄت ﻣﻧﻬــﺎ أﺧﻳ ـ ار ﻧظرﻳــﺔ «ﺟدﻳــدة» .وﻣــن اﻟﻘﺿــﺎﻳﺎ ﻏﻳــر اﻟواﺿــﺣﺔ –ﻣــﺛﻼ-

ﻛﻳف ﻳﺗﺣدد ﻣﻘدار ﺳرﻋﺔ اﻟﺿوء وﺷﺣﻧﺔ اﻹﻟﻛﺗرون واﻟﺛواﺑـت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـﺔ اﻷﺧـرى ؟ وﻟﻣـﺎذا ﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ

ﻫذا اﻟﺷﻛﻝ اﻟذي ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻵن ،وﻟـﻳس ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛﻝ ﻣﻐـﺎﻳر ؟ وﻋﻠـﻰ ّأﻳـﺔ ﺻـورة ﺳـﺗﻛون اﻟﻧظرﻳـﺔ «ﻣـﺎ
ﺑﻌد اﻟﻛﻣﻳﺔ» اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺗطﻳﻊ -ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطـﺎف -أن ﺗﻔﺳـر ﺑﺟـﻼء طﺑﻳﻌـﺔ اﻷﺛـر اﻟـذي

ﺗﺗرﻛﻪ اﻟﺟﺳﻳﻣﺎت اﻟﻛﻣﻳﺔ ﻟدى ﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻓﻲ «ﻓراغ ﺗﺎم» ؟

إن ّأﻳــﺔ ﻧظرﻳــﺔ -ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت درﺟــﺔ ﺷــﻣوﻟﻳﺗﻬﺎ -ﺗﺣــوي داﺋﻣــﺎ ﺑﻌــض اﻷﺣﻛــﺎم اﻷوﻟﻳــﺔ ﻛﺑــدﻳﻬﻳﺎت أو
ّ
اﻟﻣﻌﻳﻧـﺔٕ ،واّﻧﻣـﺎ ﺗﻌطـﻰ ﻣـن اﻟﺧـﺎرج ،ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗﺣﻠﻳـﻝ
«ﺛواﺑت» ،ﻻ ﺗﺳﺗﺧرج ﻣن داﺧﻝ اﻟﻧظرﻳﺔ
ّ
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وﺗﻌﻣــﻳم ﻣﻌطﻳــﺎت اﻟﺗﺟــﺎرب .وﻻ ﻳﻣﻛــن أن ﺗوﺟــد ﻧظرﻳــﺔ «ﻣطﻠﻘــﺔ» وﻣﻧﻐﻠﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ،ﻓﺈﺛﺑﺎﺗﻬــﺎ
ﻳﻣﻛن ﻓﻘط ﻓﻲ إطﺎر ﺑﻧﺎء ﻧظري أﻋم ﻳﺗﺣدد ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﻧظرﻳﺔ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ.

ـﺈن ﻋـدد اﻻﺳـﺗﻔﻬﺎﻣﺎت اﻟﻘﺎﻋدﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـرز
وﻟﻳس ﻣن ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ،وﻛﻣـﺎ ّﺑﻳﻧـت اﻟﺗﺟـﺎرب ،ﻓ ّ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗطور اﻟﻌﻠم ﻻ ﺗﻘﻝ -ﻛﻣﺎ اﻓﺗرض ذﻟك ﻓﺎﻳﻧﻣﺎن )ٕ -(Feynmanواّﻧﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻛـس ﺗـزداد
أﻛﺛــر ﻓــﺄﻛﺛر .وﻳﺟــوز اﻟﻘــوﻝ :إ ّن اﻟﺣــدود اﻟﺗــﻲ «ﻳﻼﻣــس» ﺑﻬــﺎ اﻟﻌﻠــم ﻋــﺎﻟم اﻟﻣﺟﻬــوﻝ ﺗطــوﻝ ﻋﻠــﻰ
ﻋﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر...
اﻟدوام ،ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺑﻪ اﻷﻓق ،ﻛﻠّﻣﺎ اﻗﺗرﺑﻧﺎ ﻣﻧﻪ ،ﻳﺑﺗﻌد ّ

ﻋﻣﺎ ﺳـﺑق ،ﻓﺣﺗـﻰ اﻟﻧظرﻳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد وﺿـﻌت وأﻋ ّـدت ﺑﺻـورة ﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻧﺳـﺑﻳﺎ -وﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ
وﻓﺿﻼ ّ
ﺗﺗﻐﻳر وﻳﺟرى اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ ،وأﺣﺳن ﻣﺛﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧذﻫب إﻟﻳﻪ ﻫو اﻟﻛﺗب اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ داﺋﻣﺔّ -
ﺗﺻور اﻟظﺎﻫرة،
اﻟﺣﺎﻟﻳﺔ )وﻧﺣن ﻧﻘﺻد ﻛﺗب :ﻫﺎوﻛﻳﻧڤ ،وﻳﻛﻣﺎن ،واﻳﻧﺑرڤ ،ﻓﺎﻳﻧﻣﺎن ،(...ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ّ
ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ اﻟﻌﻠـم ﻣـرة ٕواﻟـﻰ
و ّ
ﻛﺄن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻟﻳن ﻣﻔﺻوﻟﻳن ﺑدﻗﺔ أﺣدﻫﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر :اﻷوﻝ ﻫو ﻣﺎ ّ
اﻷﺑد ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻟﻌﻠم ﻓﻳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطور.

إن ﺳﻠم اﻷﺷﻛﺎﻝ اﻟﺑﻧﻳوﻳﺔ واﻟﻘـواﻧﻳن اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳـﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻻ ﻳﻧﻔـذ ،وﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺎﺣﻳـﺔ ﻻ ﻳوﺟـد ﻣـﺎ
ّ
أن اﻟطﺑﻳﻌـ ــﺔ ﻻ ﺗﺷـ ــﺑﻪ ﻋـ ــددا ﻻﻧﻬﺎﺋﻳـ ــﺎ ﻣـ ــن «اﻷﺑﻧﻳـ ــﺔ»
ّ
ﻳﻘﻳـ ــد اﻟﺗطـ ــور «اﻟﻼﻣﺗﻧـ ــﺎﻫﻲ» ﻟﻠﻌﻠـ ــوم ،رﻏـ ــم ّ
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟواﺣدة داﺧﻝ اﻷﺧرى ،ﻓﻘد «ﺑﻧﻲ» اﻟﻛون ﺑﺻورة أﻋﻘد ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

وﻟﺳﺑب آﺧر ،ﻟن ﺗﺗﺣﻘق اﻵﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظرﻳﺔ «ﻣوﺣدة» و«ﺷﺎﻣﻠﺔ» ﻟﻠطﺑﻳﻌﺔ ،ﻓﻣن اﻟﺻـﺣﻳﺢ ّأﻧـﻪ

أن اﻟﻛون ﻣﺑﻧﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳـﺗوﻳﺎت – اﻟطواﺑـق .وﻳﺷـ ّﻛﻝ ﻋﻠـم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ،وﺟدﻧﺎ ّ
اﻟﻛﻳﻣﻳﺎء أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺑﻳوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟزﻳﺋﺎت 'اﻟزﻻﻟﻳﺔ' اﻟﻣﻌﻘدة ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻗواﻧﻳن اﻟﻛﻳﻣﻳـﺎء ﺑـدورﻫﺎ
أﻣﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﻳرة ﻓﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ اﻟﻧظرﻳـﺔ اﻟﻧووﻳـﺔ ،اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺗـد ﺟـذورﻫﺎ إﻟـﻰ ﻓﻳزﻳـﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻳزﻳﺎء اﻟذرﻳﺔّ ،
أن
أن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـذي ﻧﺗﺣـدث ﻋﻧـﻪ ﻳﺗﺣـدد داﺋﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗوى اﻷﻋﻣـق ،إﻻّ ّ
اﻟﺟﺳﻳﻣﺎت اﻷوﻟﻳﺔ .ورﻏم ّ

اﻷوﻝ ﻻ ﻳؤدي إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺑدا ،ﻓﻌﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ آﺧر ﻻ ﻳﺣدث ﺗﻌﻘﻳد ﻛﻣﻲ ﻓﺣﺳب،
ﺑــﻝ ﺗﻐﻳﻳــر ﻟﻛــﻝ اﻻﻧﺳــﺟﺎم ﻣــﻊ ﻗ ـواﻧﻳن اﻟطﺑﻳﻌــﺔ ،ﻳﺷ ـ ّﻛﻝ ﻗﻔ ـزة ﻧوﻋﻳــﺔ «ﺣﻘﻳﻘﻳــﺔ» ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟدﻳﺎﻟﻳﻛﺗﻳﻛﻲ.

اﻟﻔﻠﺳــﻔﻲ-

وﺑﺎﺗــت ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﺣــﺎوﻻت ﺗوﺟﻳــﻪ اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﻧﺣــو ﻗـواﻧﻳن اﻟﻔﻳزﻳــﺎء وﺣــدﻫﺎ دون أﻣــﻝ ﻋﻠﻣــﻲ ﻳــذﻛر ،ﻓﻣﻧــذ

ﺑﺄﻧــﻪ ﺷــﻲء ﻣــﺎدي – ﻣﻠﻣــوس؛ وﻗـورن ﻣــﻊ اﻟﻣــﺎدة اﻟﺻــﻔراء اﻟﺗــﻲ
ﻣــﺎﺋﺗﻲ ﺳــﻧﺔ «ﺗﺻـ ّـور» اﻟﻌﻠــم اﻟﻔﻛــر ّ
ﻳﻔرزﻫﺎ اﻟﻛﺑد .ﻟﻘد «ﻗطﻊ» ﻋﻠم اﻟﻔﻳزﻳوﻟوﺟﻳﺎ أﺷواطﺎ ﺑﻌﻳدة ﻋن ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ،وﻧﺷـﺄ اﻟﻔﻛـر -
دون أدﻧ ــﻰ ﺷ ــك -ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﻋﻣﻠﻳ ــﺎت ﻓﻳزﻳﺎﺋﻳ ــﺔ ،ﻟﻛ ــن ﻫ ــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﻳ ــﺎت ﺗﺣ ــوي اﻟﻛﺛﻳ ــر ﻣ ــن اﻟﻌﻘ ــد
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واﻻﻧﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻔﺟﺎﺋﻳﺔ ،وﻟﻛﻝ ﻋﻠم ﻣﺟـﺎﻝ ﻧﺷـﺎطﻪ ،وﻻ ﻳﺟـوز ﻟـﻪ أن ﻳﺷـﻐﻝ ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻏﻳـرﻩ ﻣـن اﻟﻌﻠـوم.

إن اﻟطﺑﻳﻌ ــﺔ «ﺗﺣ ــب» ﺗﻘ ــدﻳم «ﻣﻔﺎﺟ ــﺂت» إﻟ ــﻰ
وﻗ ــد ﺣ ــدﺛت ﺗﻌﺎرﺿ ــﺎت ﻣﺷ ــﺎﺑﻬﺔ ﻓ ــﻲ وﻗ ــت ﻻﺣ ــق؛ ّ
أن ﺑﻌض ﺧواﺻﻬﺎ وﻗواﻧﻳﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗت «ﺷﺎﻣﻠﺔ» وﻣؤﺛرة داﺋﻣـﺎ وﻓـﻲ
اﻟﻌﻠﻣﺎء ،ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻌﻠن ﻋن ّ
ﻛﻝ ﻣﻛﺎن.

أن اﻟﻌﻠــم ﺳﻳﻛﺗﺷــف
ﻟﻛ ـ ّﻝ ﺷــﻲء ﻓــﻲ اﻟﻛــون ﻣﺟــﺎﻝ ﺗطﺑﻳﻘــﻪ اﻟﻣﺣــدد ،وﻳﺟــب أن ﻧﻛــون ﻣﻬﻳﺋــﻳن إﻟــﻰ ّ
أﻣـﺎ اﻟﺧـواص اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﻟﻧـﺎ،
ﺗﺻورﻫﺎّ ،
ﺧواص ﻏرﻳﺑﺔ أﺧرى ﻟﻠزﻣن واﻟﻣﻛﺎن ،ﻻ ﻧﺳﺗطﻳﻊ ﻧﺣن اﻟﻳوم ّ

أن اﻟﻛــون ﻣﺗﻧـ ّـوع إﻟــﻰ
ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻌﻛــس ،ﺳــﺗﻔﻘد أﻫﻣﻳﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻟظـواﻫر «اﻟﺟدﻳــدة» .وﻫﻛــذا ،ﻧــرى ّ
درﺟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻬو ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻪ ﻣوﺣد إﻟﻰ درﺟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻛذﻟك.

« - 1اﻟﻔﻳزﻳــﺎء» ﻟﻔــظ اﺷــﺗق ﻣــن اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ ﻓﻳزﻳﻛــوس )(φυσικη؛ طﺑﻳﻌــﻲ ،واﻟﻛﻠﻣــﺔ ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻣــن اﻟﺟــذر ﻓﻳـزﻳس

)(φύσιςأي :اﻟطﺑﻳﻌﺔ .اﻟﻔﻳزﻳﺎء ﻫو ﻋﻠم اﻟطﺑﻳﻌﺔ ،ﻓﺑدءا ﻣن اﻟﻛوارك اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﺻـﻐر ،إﻟـﻰ اﻟﻛـون اﻟﻛﺑﻳـر اﻟﻣﻣﺗـد،
ﺗﺣــﺎوﻝ اﻟﻔﻳزﻳــﺎء ﺻــﻳﺎﻏﺔ «ﻗـواﻧﻳن» رﻳﺎﺿــﻳﺔ «ﺗﺣﻛــم» ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣــﺎدي اﻟطﺑﻳﻌــﻲ ،وﺳـﺑر أﻏ ـوار ﺗرﻛﻳــب اﻟﻣــﺎدة
ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،واﻟﻘوى اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ اﻟﺟﺳﻳﻣﺎت واﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺎدﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟﻘـوى.
و ّ
أﺣﻳﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻳزﻳــﺎء اﻟﻣﻌﺎﺻ ـرة ،ﺗﺿــﺎف ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺟــﺎﻻت د ارﺳــﺔ ﻗ ـواﻧﻳن اﻟﺗﻧــﺎظر واﻻﻧﺣﻔــﺎظ ،ﻣﺛــﻝ ﻗ ـواﻧﻳن ﺣﻔــظ
اﻟطﺎﻗﺔ واﻟزﺧم واﻟﺷﺣﻧﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ .وﻷﺟﻝ ﻫذا ،ﻳدرس اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳون ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻣـن اﻟظـواﻫر اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳـﺔ ﺗﻣﺗـد ﻣـن
اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺻــﻐﻳرة اﻟﻣــدى إﻟــﻰ اﻟﻣﺟــﺎﻻت واﺳــﻌﺔ اﻟﻣــدى ،وﻣــن اﻟﺟﺳــﻳﻣﺎت اﻟﻣﺎدﻳــﺔ ﺗﺣــت  -اﻟذرﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻛــون
ﻣﻧﻬ ـ ــﺎ ﺟﻣﻳ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ــﺎدة اﻟﺑﺎرﻳوﻧﻳ ـ ــﺔ )ﻓﻳزﻳ ـ ــﺎء اﻟﺟﺳ ـ ــﻳﻣﺎت( ﻣ ـ ــن د ارﺳ ـ ــﺔ «ﺳ ـ ــﻠوك» اﻷﺟﺳ ـ ــﺎم اﻟﻔﻳزﻳﺎﺋﻳ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻌ ـ ــﺎﻟم

«اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻲ» إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺟوم ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣـﺎدي ،ﺳـواء ﺿـﻣن اﻟﺳـرﻋﺎت اﻟﻌﺎدﻳـﺔ أو ﻗرﻳﺑـﺎ ﻣـن ﺳـرﻋﺔ
اﻟﺿوء ،وأﺧﻳ ار دراﺳﺔ اﻟﻛون ﻓﻲ ﺷﻣوﻟﻳﺗﻪ.

 - 2ﺗﺗــرﺟم ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻛﻠﻣــﺔ «ﻓﻳـزﻳس» ) (Phusisﺑ ـ«اﻟطﺑﻳﻌــﺔ» ،ﻓﻧﺳــﺗﻌﻣﻝ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ اﻟﻼﺗﻳﻧﻳــﺔ «ﻧــﺎﺗو ار» )،(Natura

ﻏﻳرﻧــﺎ اﻟﻣﺣﺗــوى اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣــﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ «ﻓﻳـزﻳس» ،ﻓﻘــوة
واﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ «ﻣــﻳﻼد» .ﻟﻛــن ،ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ ﻧﻛــون ﻗــد ّ
اﻟﺗﻌﺑﻳر اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻳوﻧﺎﻧﻲ ﻗد ﺗم «ﺗﺣوﻳرﻩ».

أن ﻫــذﻩ اﻟﺗرﺟﻣــﺔ ﻣــن اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟروﻣﺎﻧﻳــﺔ اﻋﺗﺑــرت ﻣرﺣﻠــﺔ
وﻫــذا ﻳﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﺗرﺟﻣــﺎت اﻷﺧــرى ،إﻻّ ّ
أوﻟﻰ ﻟطـور ﻣـن «اﻻﻧﻐـﻼق» وﻧﻘـﻝ ﻣـﺎ ﻳﻣﺛـﻝ اﻟﻣﺎﻫﻳـﺔ اﻷﺻـﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻟﻳوﻧﺎﻧﻳـﺔ ..واﻵن ،ﻣـن واﺟﺑﻧـﺎ ﺗﺟـﺎوز ﻛـﻝ
ﻷن اﻟﻛﻠﻣـﺎت واﻟﻠﻐـﺔ ﻟﻳﺳـت «أﻛﻳﺎﺳـﺎ»
ﻫذﻩ «اﻟﺗﺷوﻳﻬﺎت» واﻟﺑﺣث ﻋن ﻗوة اﻟدﻻﻟـﺔ «اﻟﺻـﺣﻳﺣﺔ» ﻟﻠﻐـﺔ وﻟﻠﻛﻠﻣـﺎت؛ ّ
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ﺻﻐﻳرة ﺗﺣﻣﻝ اﻷﺷﻳﺎء ﻹﻳﺻﺎﻝ ﺣرﻛﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات.

ﻓﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻳزﻳس ) (φύσις؟

ﺗرﻳد ﻣﻌﻧـﻰ اﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟذاﺗﻲ )ﻛﺗﻔـﺗﺢ وردة أو زﻫـرة ﻣـﺛﻼ( ،وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺗﻔـﺗﺢ واﻟظﻬـور رﻣـز ﻟﻠﺑﻘـﺎء و«اﻟـدوام» ).(...
إن اﻟﻔﻳ ـزﻳس اﻋﺗﺑــرت ﻛﺗﻔــﺗﺢ ) (Openingﻓــﻲ اﻟظ ـواﻫر اﻟﺳــﻣﺎوﻳﺔ ،ﻓــﻲ اﺿــطراﺑﺎت أﻣ ـواج اﻟﺑﺣــﺎر ،ﻓــﻲ ﻧﻣــو
ّ
اﻟﻧﺑﺎﺗــﺎت وﺣرﻛــﺔ ازدﻳــﺎد اﻟﺑﺷــر واﻟﺣﻳواﻧــﺎت .ﻟﻛــن «اﻟﻔﻳ ـزﻳس» ﻟــﻳس ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ ﻓﻘــط ﺗﻠــك اﻟظ ـواﻫر اﻟﺗــﻲ ﻻزﻟﻧــﺎ اﻟﻳــوم
ﻧﻧﺳــﺑﻬﺎ ﻟﻠطﺑﻳﻌــﺔ ،ﻓﻬــذا اﻟﺗﻔــﺗﺢ ﻫــو اﻟﺑﻘــﺎء ﻓــﻲ اﻟــذات ﻧﺣــو اﻟﺧــﺎرج ،وﻫــذا اﻟﺗطــور ﻻ ﻳﻣﻛــن داﺋﻣــﺎ ﻣﻼﺣظﺗــﻪ ﻣــن

إن «اﻟﻔﻳزﻳس» ﻫﻲ اﻟوﺟود ) (Existenceﻧﻔﺳﻪ.
اﻟﺧﺎرجّ ،
ﻟ ــم ﻳﺑ ــدأ اﻟﻳوﻧ ــﺎن ﺑﻣﺣﺎﻛ ــﺎة اﻟظـ ـواﻫر اﻟطﺑﻳﻌﻳ ــﺔ )اﻟﻔﻳـ ـزﻳس( ،ﺑ ــﻝ ﺑ ــﺎﻟﻌﻛس ،ﻓﻌﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس ﺗﺟرﺑ ــﺔ أﺳﺎﺳ ــﻳﺔ ﺷ ــﺎﻋرﻳﺔ
وﺗﻔﻛﻳرﻳــﺔ ) (Dichtenddenkendﻟﻠوﺟــود ،اﻧﻔــﺗﺢ ﻣــﺎ ﻳﺳـ ّـﻣﻰ ﺑــﺎﻟﻔﻳزﻳس .وﻣﻧﻬــﺎ ،ﺑــدؤوا ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﻛﻧــﻪ اﻟطﺑﻳﻌــﺔ.
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻓـ«اﻟﻔﻳزﻳس» ﺗﻌﻧﻲ أﺻﻼ اﻟﺳﻣﺎء واﻷرض ،ﻛذﻟك اﻟﺣﺟر واﻟﻧﺑﺎت ،وأﻳﺿﺎ اﻟﺣﻳوان واﻹﻧﺳﺎن...
3 - Descartes (René), Œuvres et lettres, Pléiade Gallimard, Paris, (1952), p.41.
4 - Weinberg (Steven), Facing Up: Science and Its Cultural Adversaries,
Harvard University Press, (2001), p.84.
5 - Schrödinger (Erwin), Science and Humanism; physics in our times,
Cambridge University Press, (1961), p.25-26.
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ت بِ ُك ُم ّ
ﷲُ َج ِمي ًعا﴾
﴿فَا ْ
ت أَ ْي َن َما تَ ُكونُو ْا يَأْ ِ
ستَبِقُو ْا ا ْل َخ ْي َرا ِ

رؤية العالم وعالئق الثقافات والحضارات
عبدالرحمن السالمي

مص طلح «رؤي ة الع الم» ف ي األص ل مص طلح فلس في س ّكهُ الفيلس وف األلم اني
فلھل م دلت اي ب ديالً لمف ردات وتع ابير أخ رى ،يعن ى ب ه النظ رة الحاكم ة لألف راد
ين تُج اه القض ايا النظري ة الكب رى
وللمجتمع ات ف ي ثقاف ٍة معين ٍة أو دي ٍن مع ٍ
واألخرى المحلية والفردية من جانبھا العملي.
أما القضايا الكبرى فتتناول تصورات الخير والشر ،والسعادة والش قاء ،والنج اح
والفش ل ،وأح وال الوج ود اإلنس اني وأولويات ه ،وأم ا األخ رى العملي ة فتتن اول
القض ايا نفس ھا ولك ن عل ى المس توى الف ردي ،وف ي الجان ب المحل ي وال واقعي
الض يق ،والعالق ة ب ين األم رين ھ ي عالق ة ب ين الخ اص والع ام ،وب ين الف ردي
والجمعي .فالتصورات البازغة لدى األفراد في مسائل المعنى تتأثر كثيراً بالبيئ ة
الخاص ة وبالتربي ة وبالعالق ة باألس رة ،والعالق ة ب المجتمع المحل ي ف المجتمع
الواس ع .وف ي التص ورات الفلس فية اإلس المية القديم ة أن العق ل أو س لطة الحك م
على األشياء والمعاني إنم ا ھ و قس مان  :طبع ي وكس بي ،والطبع ي ھ و الفط ري
ال ذي تكم ن في ه إنس انية اإلنس ان ،أم ا الكس بي فھ و ال ذي ينم و ويتط ور ب التعلم
والتربي ة وتج ارب الحي اة الناجم ة عنھ ا أو عبرھ ا ،وال ش ك أن ال دين والثقاف ة
االجتماعية ھما عامال التأثير األساسيان على األفراد ،وھما اللذان يكونان معظ م
تص ورات الف رد ،وي ؤثران بالت الي ف ي تص رفاته ت أثيراٌ ً◌ كبي راُ ً◌ تج اه أس رته
وتجاه مجتمعه ،وفي القضايا الخاصة والعامة .فالتصورات الثقافي ة العام ة أو م ا
يُع رف بالثقاف ة الوطني ة أو القومي ة أو األولوي ات ل يس حص يلة ميكانيكي ة
للتصورات الفردية أو المحلية ،وإنما يك ﱢونھ ا ال وعي المس تقل ع ن الواق ع وإن ل م
ينفصم عنه بالكلية .وتدخل ف ي ذل ك العوام ل الجغرافي ة والديمغرافي ة والتجرب ة
التاريخية والمثاالت الت ي ص نعتھا تل ك األوض اع وأع اد تش كيلھا المث الي ال ديني
والثقافي الكبير والعام.
وھك ذا فإنن ا نس تطيع الح ديث ع ن رؤي ة الع الم وال ذات أو روح الحض ارة ف ي
المجال اإلسالمي ،كما في المجال األوروب ي والغرب ي الع ام ،وال روح ھ ذا يض م
عناص ر موروث ة مادي ة ومعنوي ة ،كم ا يض م عناص ر واعي ة تتش كل ف ي اآلف اق
الجديدة وسط تجاذب بين عاملين :عامل الحفاظ على الموروث الع ام ال ذي يمث ل
روح الحضارة ،وعامل التجديد ال ذي يقص د إل ى ال تالؤم أو االس تجابة للحاج ات
الجديدة النابعة من اإلحساسات الفردية ،ومن إرادة النُخب الثقافية والسياسية إل ى
أن تتبلور في مشروع عام.

1

لقد حفل ت الس نوات الماض ية بنقاش ات واس عة بش أن الحض ارات والثقاف ات ،وق د
ق ال ص مويل ھ انتيغتون ،المفك ر األميرك ي :إن ك ل الحض ارات المعاص رة
محورھا الدين ،وھكذا األمر في أوروبا والواليات المتحدة ،فھي مجال حضار ٌ
ي
واح ٌد مح ورهُ ال دين المس يحي أو الم وروث اليھ ودي  -المس يحي .أم ا حض ارة
المسلمين عنده فمحورھا الدين اإلسالمي ،وھو في العقود األخيرة في حالة يقظة
تدفع ه إلب راز الخصوص يات ،ومص ارعة اآلخ رين؛ وم ن ھن ا ج اءت أطروحت ه
بش أن ص راع الحض ارات ،وف ي ح ين واجھ ه المتش ددون المس لمون بأطروح ة
الفسطاطين ،ركزت األكثرية من المفك رين والمثقف ين الغ ربيين والش رقيين عل ى
مسألة الحوار أو التحالف بين الحضارات ،وليس على مسائل الصراع.
ھكذا يجب التركيز في فھم جوانب ھذه النقاشات على مسألة الحضارة ،ليس م ن
أجل الصراع أو الحوار؛ بل من أجل استكشاف اآلفاق والمشتركات الت ي تتن اول
األسئلة والمفاھيم األخالقية الكبرى ،واألفاق التي ينبغي ريادتھا لصون وتط وير
بل للس ير ف ي مقتض ياتھا بم ا يخ دم العالق ات
تلك المفاھيم المش تركة ،واقت راح س ٍ
بين بني البشر ،والقائمة على قيم وأخالقي ات الس الم والتع اون والتس امح والتق دم
وبمقارن ات فاھم ة ف ي ش ت ّى المس ائل والمنظوم ات الحض ارية والثقافي ة
واالقتص ادية والديني ة والقانوني ة والسياس ية .وكم ا س بق الق ول؛ ف إن المش تركات
كان ت ھ ي رائ دنا ،دونم ا تجاھ ل لالفتراق ات وأبعادھ ا؛ س واء م ا اتص ل منھ ا
باألمور السياسية واإلستراتيجية ،أم باألمور الدينية واألخالقية .وفي ھذا المن زع
ومنازع أخرى خاصة وش املة؛ أن ه آن األوان للقي ام بمقارن ٍة ش املة الحض ارتين
العربية -اإلسالمية/واألوروبية  -الغربي .الستكشاف العناص ر الرئيس ة ف ي تل ك
الحض ارة ،وم ا ھ ي األساس يات ل ديھم ف ي مج ال روح الحض ارة ،ورؤي ة ال ذات
والع الم .وك ان ھيغ ل ،الفيلس وف األلم اني ،ق د ح دد ثالث ة عناص ر رئيس ة ف ي
حضارة الغرب األوروبي وھي :الدين والفلسفة والفنون.
وأول م ا يخط ر بالب ال أن المنظوم ة الھيغلي ة ف ي فھ م الحض ارة الغربي ة إن
اعتبرناھ ا أساس ا للمقارن ة وال تفھم ،تب رز لن ا كقاع دة للقواس م المش تركة ب ين
الحض ارتين والمنظ ومتين الغربي ة واإلس المية ،ك وجھين لعمل ة واح دة .بي د أن
أستاذنا العالمة البرفيسور رضوان السيد خالل حديثي معه ي رى عك س ذل ك؛ إذ
بعد الدين عندنا ال تأتي الفلسفة كما ال ت أتي الفن ون وإنم ا ت أتي م ن وجھ ة نظ ره
الق يم األخالقي ة وم ن ث م العم ل الف ردي أي اإلب داع ،أو الفع ل الف ردي ف ي مجال ه
العام؛ ولكن إذا ما ركزنا على تفنيد ھذه العناصر الحضارية بإيج از مب ّس ط نج د
أنھ ا تش ترك ف ي مص دريتھا وإن اختلف ت بع د ذل ك ف ي مفاھيمھ ا ،فال دين
)اإلسالم/المسيحية/اليھودية( وھ و المص در األول لھ اتين الحض ارتين ق د تأس سّ
في الدعوة اإلبراھيمية للتوحيد اإللھ ي .أم ا الفلس فة اإلس المية والغربي ة فكالھم ا
تنبع من الفلسفة األرسطية والتي تتكون من عناص رھا األربع ة :المنط ق )اللغ ة-
الشروح-التأوي ل( ،الفيزي اء )الك ون-ال روح-الح واس-ال ذاكرة ...إل خ( ،األخ الق،
2

الميتافزيقا )السبب الم ادي-الس بب الفعل ي-الس بب التعبي ري( واألھ م م ن ذل ك أن
الفلس فة األرس طية أق رت بالمب دأ األول ال ذي ال أح د قبل ه ،وھ و المص در لك ل
الحرك ات وھ و ذات ه غي ر متح رك ،والمتفض ل بنعمائ ه ،والموج ود األزل ي
الالمنقطع .فھو برھنة بالعقل على وحداني ة ﷲ ،وھك ذا نج د نح ن أنفس نا ف ي ھ ذا
التق ارب ال ديني والفلس في ب ين اإلس الم والغ رب مختل ف كلي ا ع ن مص ادر
الحضارات األخرى كالھندوسية والبوذية والصينية .أما الفن ون اإلس المية والت ي
يقس مھا الب احثون إل ى ثالث ة أقس ام -1 :األموي ة  -2الكالس يكية المب ّك رة-العباس ية
حت ى الق رن 11م -3 .الكالس يكية المت أخرة  -المرحل ة اإلقليمي ة وھ ي م ع بداي ة
تشظي الدولة العباسية وقيام دول الغزنوية والسامانية والسالجقة ،قابلھا ف ي ذل ك
أن ب رزت خاللھ ا ثالث ة اتجاھ ات مت أثرة :أ -بالمرحل ة المتوس طية المتقدم ة
)المسيحية المبكرة واإلغريقية/الرومانية المتأخرة( ،ب -اإليرانية والش رق حت ى
ما وراء النھر .ج -إنتاج والدة الفن اإلسالمي المتكامل مع ظھ ور الف ن اإلقليم ي
لكل منطقة والذي ُعرف بمسمى الفن اإلسالمي كظاھرة حض ارية متف ردة ينع ت
بھ ا وم ن ث م ُعرف ت أس ماء الفن انين كمي زة فني ة ف ي اإلب داع يحتف ى بھ ا وعالم ة
تجاري ة تس ويقية لك ل فن ان دون س واه ,وھ ي مرحل ة متقدم ة ع ن فن اني عص ر
النھض ة ف ي أوروب ا .بي د أن المي زة األساس ية ف ي ھ ذا العنص ر ھ و اس تطاعة
اإلسالم في دمج فنون لثقافات وحضارات متعددة وليك ون رابط ا ً ب ين حض ارات
الشرق والغرب ،ساعدت على امتداده الك وني م ع الحف اظ عل ى ثقاف ات الش عوب
واألعراق ومتجاوزاً التضييق في المركزية اإلقليمية النظرة نحو اآلخر.
م ع ھ ذا اإليج از المبس ط لعالئقن ا الحض ارية فالواج ب علين ا اآلن أن نعتم د
المراجع ة النقدي ة والواعي ة ف ي فھ م أساس يات تجربتن ا الحض ارية بم ا ف ي ذل ك
مراجعة منزلتي الفنون والفلسفة فيھا  -كما أن علينا أن نق رأ التجرب ة الحض ارية
الغربي ة بثالث ة أش كال أوالً :فھ م الغ ربيين لحض ارتھم ،وثاني ا ً :فھ م الع رب
والمسلمين ورؤاھم للغرب والعالم ،وثالثا ً :فھم الغ ربيين ق ديما ً وح ديثا ً للحض ارة
والثقافة لدى العرب والمسلمين.
ونأم ل م ن وراء عملن ا وأعم ال مفك رين ع رب ومس لمين آخ رين أن ينش أ ل دينا
شكل رابع للفھم والتقدير ھو الصيغة العربية  -اإلسالمية للتفھم والتعامل ووضع
االستراتيجيات الطويلة األمد )الناجمة عن وع ي واس ع( للتالق ي والمش اركة م ع
العالم وفيه.
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جدل األنا واآلخر في رواية «ليون اإلفريقي»


الحسين اإلدريسي
بين يدي الروائي

لم يكن أمين معلوف صاحب رواية «ليون اإلفريقي» خريج دراسات أدبية بالقدر الذي كان فيه رجل اقتصاد ،بع د دراس ته
وتخريجه من مدرس ة اآلداب العلي ا بالجامع ة اليس وعية ف ي بي روت ،لك ن الظ اھر أن وط أة االغت راب ف ي ال ديار الفرنس ية
وبع ده ع ن ال وطن إب ان الح رب األھلي ة ق د دفع ه ل دخول األدب م ن بوابت ه الروائي ة وبقل م فرنس ي متم رس  ،وق د كان ت
«الح روب الص ليبية كم ا رآھ ا الع رب» أول ى روايات ه .والظ اھر م ن ھ ذه الرواي ة أنھ ا تتك ئ عل ى عناص ر الت اريخ اتك اء
رئيسا ،مع أنھا ليست تاريخا خالصا ،إنما توظف الت اريخ الس تخالص رس ائل للمجتم ع اإلنس اني المعاص ر بش رقه وغرب ه
جوھرھا التسامح واإلخاء والمحب ة ،وب نفس نق دي لك ل الج رائم الت ي ت ذرعت ف ي الح روب الص ليبية بالص ليب لتص ل إل ى
االستيالء والسيطرة عبر آليات البطش والقتل ،ولو أن اللباس الخارجي للرواية يقدمھا في مجموعة قصص متتابع ة تحك ي
واق ع الح روب الص ليبية ف ي المنطق ة بداي ة م ن الق رن الث اني عش ر ،وداخ ل ھ ذا الس ياق الروائ ي الج امع ب ين المرتك زات
التاريخية والسير ذاتية يمكن إدراج روايتي سمرقند وحدائق النور حيث تضم األولى سيرة عمر الخيام ف ي ال بالد الفارس ية
إبان القرن الحادي عشر الميالدي ،وتق دم الثاني ة س يرة «م اني» ف ي عالقت ه باألب اطرة الساس انيين إب ان الق رن الثال ث ،وال
تتوقف منھجية البناء السردي الروائي عند معلوف على استرجاع التاريخ ،فحسب ،بل تمتد الختراق المستقبل واستشرافه،
وذلك ما نقرأه في رواية القرن األول بعد «بياتريس» ليبرھن على أن الذھنية الروائية ليست حبيسة الموروث ،تحم ل من ه
الزاد لتنثره في الحاضر ،إنما ھي قادرة على استنباط اإلفادات من تخيي ل روائ ي إيج ابي ،ومھم ا أبح رت الرؤي ة الروائي ة
ألم ين معل وف ف ي الش رق والغ رب ،فإنھ ا ال تغي ب ع ن انش غاالت ال وطن اللبن اني ال ذي خصص ت ل ه رواي ة «ص خرة
طانيوس» ،متمحورة حول إحدى شخصيات جبل لبنان إب ان الق رن التاس ع عش ر ،ث م رواي ة «ب دايات» الت ي جعلھ ا تحك ي
عن سيرة عائلته منذ القرن التاسع عشر ،وحينما نصل إلى رواية «ليون اإلفريقي» ،نجد بطلھا الحس ن ب ن محم د ال وزان،
الذي ال يمكن التجني عليه بنسبته إلى منطقة قد يتبرأ منھا ،حس ب المؤل ف ول ذلك ف ال يوج د تعري ف أفض ل م ن ذل ك ال ذي
افتتح به أمين معلوف ھذا العمل الروائي على لسان ليون« :ختنت أنا حس ن ب ن محم د ال وزان ،يوحن ا -لي ون -دومديتش ي،
بي د م زين وعم دت بي د أح د الب ابوات وأدع ى الي وم «اإلفريق ي» ،ولكنن ي لس ت م ن إفريقي ة وال م ن أوروب ة وال م ن ب الد
العرب ،وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتي ،ولكنني ل م أص در ع ن أي بل د ،وال ع ن أي مدين ة وال ع ن أي قبيل ة،
فأنا ابن السبيل ،وطني ھو القافلة وحياتي أقل الرحالت توقعا .1مع أن ھذا التعريف مليء بالتبرؤ ونفي االنتماء ،إذ ال يكاد
المتلق ي يخ رج بص فة انتم اء وال ھوي ة مح ددة لبط ل الرواي ة ،ول و أنھ ا ش كلت بأكملھ ا مش ارب متع ددة ،إفريقي ة ،عربي ة،
غرناطية ،أوربية ،فاسية وزياتية ،وحتى حينما نقف على االس م نج د عجن ا الس م متع دد اللغ ة واالنتم اء والديان ة ف ي قول ه:
«ختن ت أن ا حس ن ب ن محم د ال وزان ،يوحن ا -لي ون دومديتش ي ،بي د م زين ،وعم دت بي د أح د الب ابوات» ،2وإذا كان ت ھ ذه
العبارة التي أوردھا معلوف على لسان الحسن الوزان تعتبر نسيجا من السجاد الروائي اإلبداعي ،فإنھ ا تج د مص اديقھا ف ي
ترجمة حياته حيث ينتسب الحسن بن محمد الوزان إلى قبيلة بني زيات الزناتية… وولد ھو بمدينة غرناطة قبي ل س قوطھا
بيد اإلسبان… انتقل م ع أس رته ص غيرا إل ى ف اس ،3وأول م ا يلف ت النظ ر ھ و تك دس ھ ذه الثنائي ات الت ي تلبس ت بالحس ن
الوزان جب را ال اختي ارا ،لك ن ت دبيرھا وتش خيص مس الكھا ك ان إب داعا والتماع ا م ن ذھني ة الحس ن ال وزان ،وھ و م ا يثبت ه
الدكتور محمد حجي في ترجمته« :الحسن بن محمد الوزان شخص ية عربي ة إس المية ف ذة ،اجتم ع ل ه م ن الخص ال العلمي ة
واإلنسانية ما جعل الغربيين المسيحيين يقدرونه حق قدره».4
 باحث من المغرب .
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وما رسخ خصال التعددية في سلوك الحسن الوزان حركيته المدھشة ،بعد أن أسند إليه س لطان ف اس محم د الوطاس ي مھ ام
سياسية خطيرة دفعته إلى القيام برحالت عديدة داخل المغرب وخارجه ،ومنھا تسع رحالت فصل القول فيھا ف ي «وص ف
إفريقيا» ،وھي:
رحلة إلى الشواطئ الغربية القريبة من فاسرحلة إلى وسط المغربرحلة إلى بالد السودان ،صحب فيھا عمه )أورد معلوف في روايته خاله(رحلة إلى األطلس الكبيررحلة إلى بالد حاحارحلة من مراكش إلى سوسرحلة إلى الحجازرحلة إلى األستانة-االنتقال إلى البالد الليبية

والتونسية5

ثنائية الوزان بين الظاھر والباطن
قبل مالمسته ھذه الثنائيات داخل العمل الروائي من األجدر اإلطالل على معالج ة المحق ق ألص ل العم ل الروائ ي «وص ف
إفريقيا» ،الذي لم أستطع االنفصال عنه ،وأنا أقرأ رواية معلوف حتى أستطيع تمييز بصمات معلوف ع ن بص مات الحس ن
الوزان ،وإذا كان أم ين معل وف ق د عج ن ھ ذه الثنائي ات معتب را إياھ ا مظھ را م ن مظ اھر التس امح واالنفت اح ،ف إن المحق ق
الراحل محمد حجي يعتبره ذكاء وسرعة تأقلم من الوزان مع البيئة المسيحية ،،مدركا أنه ال يمكن أن يعيش عيشة إس المية
في بؤرة المسيحية ،فتظاھر بالتمسح وحمل اس م مالك ه وحامي ه الباب ا ،فص ار ي دعى  Leonأو يوحن ا األس د الغرن اطي ،أو
اإلفريقي تسترا وعمال بقوله تعالى} :من كفر با من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطم ئن باإليم ان{ 6لك ن ھ ذه الق راءة ق د
يرفضھا البعض م ن منطل ق أنھ ا تل بس التجرب ة الوزاني ة ت أويال متعس فا م ن الخ ارج ،وھ ي ب ذلك تنف ي الحقيق ة ع ن إيم ان
الوزان بثنائياته لتدخلھا في لعبة الظاھر المخالف للباطن ،مع أن الراحل محمد حجي قد دعم وجھ ة نظ ره ھ ذه ول م يتركھ ا
عارية ،والتي يقدمھا في أربعة أدلة بقوله« :ولنا أكثر من دليل على استمرار إس الم الحس ن ال وزان ط وال الس نين الثالث ين
التي قضاھا أسيرا في إيطاليا» ،من ذلك؛
 الصبغة اإلسالمية المتجلية في كتاب «وصف إفريقيا» ،كلم ا تح دث المؤل ف ع ن ع ادة أو عي د أو غي ر ذل ك مم ا يخ صالمسلمين نسبه إلى نفسه مع جماعة المسلمين قائال« :عندنا» وھذا كثير في الكتاب ،بينما لم ينسب نفسه للمس يحيين ،وإنم ا
عبر بقوله« :عندنا ھنا في إيطاليا».
 اھتمام الكتاب بالمالمح اإلسالمية في المدن والقرى الت ي زارھ ا المؤل ف واعت زازه بالش ريعة ول و أن ه يحك ي وقاع ا قب لانتقاله للبيئة المسيحية ،إذ تنصر ال تستھجن ذلك.
 التواريخ المذكورة في وصف إفريقيا كلھا ھجرية إال مرات قليلة جدا ورد فيھا الت اريخ الم يالدي ،وق د أحص ى ماس نيونالتواريخ المذكورة في القسم المتعلق بالمغرب األقصى من كتاب «وص ف إفريقي ا» ف إذا ھ ي  72تاريخ ا منھ ا  67ھج ري
وأربعة بالميالدي وواحد مؤرخ بسنة طرد اليھود من إسبانيا.
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 تمسك المؤلف باسمه اإلسالمي رغم مرور سنين على أسره وتداول اسمه المسيحي فھو يوقع في ن ابولي أو روم ا يق ول:«العب د الفقي ر إل ى ﷲ مؤلف ه يوحن ا األس د الغرن اطي الم دعو قب ل الحس ن ب ن محم د ال وزان الفاس ي» ب ل نالح ظ أن نس به
«الغرناطي» يأتي بعد اس مه المس يحي اعتب ارا ب أن غرناط ة أص بحت آن ذاك حاض رة مس يحية ،وكأن ه أرغ م عل ى ذل ك أو
اصطنعه تسترا وتقية ،في حين تأتي النسبة القديم ة إل ى ف اس م ع اس مه اإلس المي ت ذكيرا بالوس ط اإلس المي ،7وتبق ى ھ ذه
االس تدالالت تخريج ات تأويلي ة م ن المحق ق تخل و م ن تعبي ر م ن ال وزان نفس ه للمص ادقة المباش رة والص ريحة عل ى ھ ذه
االستنباطات ،وما يغذي رأيا مغايرا للمذھب الذي ذھبه المحقق محمد حج ي ف ي تأكي د ط رح الظ اھر والب اطن ف ي ثنائي ات
اإلفريقي ،وإن كان توقف بھذا التخريج ف ي البع د العقائ دي ب ين اعتب اره اإلس الم باطن ا حقيقي ا والمس يحية ظ اھرا متص نعا
وطارئا ،وما يغذي معارضه ذلك ،ھو أن ھذه العناصر نفسھا التي بنا عليھا قراءته قد أوردھا أم ين معل وف نفس ه ،ليس وق
قراءتھا في اتجاه خاطئ ،وإن كان ھروب الحسن الوزان واختفاؤه يجعل القراءتين ف ي حي رة م ن أمرھ ا ،ف ال ھ و بق ي ف ي
روما المسيحية ،وال ھو أعلن عن نفسه في الوطن اإلسالمي الذي ھرب إليه!!
 تجليات جدل األنا واآلخر في الروايةمظاھر الجدل العقائدي:
قبل أن يقدم الروائي على لسان «ليون اإلفريق ي» االس م ال ذي اخت اره أم ين معل وف دون «الحس ن ال وزان» ف ي العن وان،
الھوية المتعددة والغير حاسمة في خانة واحدة ،نجد عبارة ص غيرة تتوس ط بي اض ص فحة كامل ة ،للش اعر اإليرلن دي و.ب،
ييتس ،في قوله« :ال ترتب مع ذلك بأن ليون اإلفريقي ،ليون الرحالة ،كان أيضا أنا» ،8وھو ما يخ رج لي ون اإلفريق ي م ن
شخصيته التاريخية إلى رمز يخترق المستقبل ،وإذا تجاوزنا ذلك إلى كتاب غرناطة فإن أول ما يواجھنا أسفل العن وان ھ ي
التواريخ المزدوجة الھجرية والميالدية ،مبتدأ بالتاريخ الھجري مجمال ،يتلوه التاريخ الميالدي مفصال يشمل الي وم والش ھر
والس نة )894ھ ـ 5/ك انون األول «ديس مبر  24/1488تش رين الث اني «ن وفمبر»  ،9(1489وال يف وت اس تدراك الروائ ي
بإيراد الشھر اإلسالمي على سبيل التوافق ،بقوله« :وافق وقوع شھر رمضان المبارك» 10وإذا ما تجاوزن ا الثنائي ة المطل ة
م ن الت واريخ لنق ف عل ى ألف اظ ف ي الرواي ة ذات حمول ة عقائدي ة ف ي قول ه« :الالمب الي بمص ير المس لمين… ومھ ددة م ن
الكفرة» ،11ورغم ورود ھذا القول على لسان ليون اإلفريقي ،إال أنه مسند لض مير الغائ ب الغي ر مح دد ف ي الح ديث ،مثلم ا
ھو منتشر على ط ول الرواي ة ،ذل ك ب أن الثنائي ات المش يرة للتم ايزات العقائدي ة ال تص وب س ھامھا إل ى عقي دة وديان ة دون
غيرھا ،كما أنھا ال تتبنى ھوية عقائدية بصورة عمياء ،ومما يساعد عملية التل وين التعددي ة انزالق ات المحادث ة عل ى ألس نة
متعددة ،فنجد قسما منھا يمارس تقريعه للمسيحيين في مواقع متع ددة ،م ن ذل ك م ا نق رأه« :مث ل «بس طة» المدين ة المس لمة
الواقعة في شرقي غرناطة ،وكان الروم يحاصرونھا ويضربونھا بالمدافع منذ خمسة أشھر ،وقد رفع الملوك المسيحيون –
ليھدم ﷲ ما بنوا ويبين ما دمروا -أبراجا من الخشب ،12»...فالسارد ھنا يص بغ المدين ة بص باغة ديني ة تح ت ت أثير التض اد
وسط ثنائية عقائدية تتسم بالعنف المتبادل ،وال يجد من وسيلة ھنا لصد ھذا العن ف المس يحي غي ر ال دعاء بالھ دم والت دمير،
وكثيرا ما اقترنت ھذه المغايرات الدينية بلغة حربي ة تستحض ر المعج م الق ائم عل ى «داري اإلس الم والكف ر» ،م ن ذل ك م ا
نقرأه في قوله« :وألحفت سلمى قائلة« :ولكنك تخ اطر بالبق اء ط ويال ف ي دار الكف ر!» ،13وكلم ا تغلغ ل الس ارد ف ي أكن اف
األحداث إال وزادت الثنائي ة العقائدي ة القائم ة عل ى الرم وز الديني ة المتغ ايرة اش تغال وتم ايزا ف ي التعبي ر الروائ ي« :ورف ع
راھب صليبا فوق ب رج المراقب ة فھت ف ل ه الجن ود ثالث ا «قش تالة ،قش تالة ،قش تالة» ،14وق د ك ان يلج أ الھ اربون م ن بط ش
التدين القس ري الق ائم عل ى نظ رة اإللح اق إل ى خي ار النف ي ،وھ و م ا يجع ل ال ذات منش طرة ب ين المنف ى والتعمي د إذ يق ول:
«أحمد ﷲ كل يوم أن ھداني سبيل المنفى ألن الذين اختاروا العمادة ھم اآلن ضحايا أسوأ أنواع االضطھاد ،سبعة من أبناء
عمومتي وخؤولتي في السجن ،وبنت أخ وزوجھا أحرقا حيين بتھمة البقاء على اليھودية ف ي الس ر» ،15فل م تنف ع الم دارات
وال الحيل من مقص الرقابة العقائدية )العمادة والتعذيب( ،وما يمكن التقاطه ھن ا أن النظ رة العقائدي ة لآلخ ر ل م ترك ز عل ى
المسلمين فحسب ،كما لم تستثن اليھود من الرقابة التي تغلغلت ف ي عب ارات كثي رة إل ى ال دماء ،بص وت خاف ت ھ ذه الم رة:
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«وأنزلتني إلى األرض قبل أن تتابع بصوت أكثر خفوتا« :جميع الذين غيروا دينھم متھمون بالبقاء عل ى يھ وديتھم ،ول يس
في وسع إسباني النجاة من محكمة التفتيش مادام لم يثبت أن «دم ه نق ي» أي أن ه ل يس ف ي أج داده مھم ا ابتع دوا ف ي ال زمن
يھودي أو عربي ،ومع ذلك فإن في ملكھم فرديناند نفسه دما يھوديا ،وكذلك المفتش «توركمادا» الحقتھم ني ران جھ نم إل ى
أبد اآلبدين» ،16وما يمكن تسجيله على ھذه العبارة الواردة عل ى لس ان يھودي ة أنھ ا أش ارت إل ى أص حاب مح اكم التفت يش،
بالصفة الوطنية )إسباني( وليس بالصفة الدينية )ك اثوليكي مس يحي( وم ع أنھ ا وض عت مفاص لة عقائدي ة وقومي ة )يھ ودي،
عربي( فإنھا وض عتھما ف ي ص ورة واح دة م ن جھ ة المعان اة والتفت يش أم ام المح اكم وأدوات الرقاب ة ،م ع ط رح اس تدراك
استفھامي لم يتم تحديد الجواب عنه ،فيما يتعلق بالدماء اليھودية الممزوجة بدماء ملكھم فرديناندو المفتش «توركم ادا» وال
يغادر السارد ھذه الثنائية الدينية القائمة على المفاصلة ب دون حش وھا بمش اھد متراكم ة تؤك د سياس ة الع زل ف ي حديث ه ع ن
«سارة اليھودية» .…« :سارة المبرقشة ،كنت حتى ذلك الحين كثي را م ا أس مع الح ديث ع ن اليھودي ة ،بي د أن قس ماتھا ل م
تكن تعني لي شيئا… ومطت سارة شفتيھا متضاحكة ،وقالت« :ھذا ما يردده حاخامن ا باس تمرار… ك ان ك ل م ا فيھ ا يب دو
ل ي غريب ا ،ثيابھ ا الت ي بجمي ع األل وان ،وض حكتھا المتواص لة ،وأس نانھا الذھبي ة ،وأقراطھ ا الض خمة ،وال أنس ى عطرھ ا
الخانق…» ،17كما أن الشيء الجدير بالتس جيل جن وح الس ارد إل ى ن وع م ن التم اھي العقائ دي ب ين اليھ ود والمس لمين ق ائم
على المنافرة القائمة بين المسيحيين من جھة والمسلمين واليھود من جھة مضادة ،وھو ما يتعزز في اإلشارة إل ى ن وع م ن
التساند والمواساة بين سلمى المسلمة الغرناطية وسارة اليھودية ،وذلك لتشابه وضعيتھما ،18وفي سياق آخر ك ان ق د وص ل
فريق م ن المفتش ين إل ى غرناط ة ،وھ م رج ال دي ن متزمت ون أعلن وا عل ى الف ور أن يع ود جمي ع المس يحيين ال ذين اعتنق وا
اإلسالم إلى دينھم األول… .وأذعن بعض األشخاص لألمر ،ولكن األكثرية عارضته ،وقد أقيمت بعض المحارق كما فع ل
باليھود إللقاء الرعب في قلوب المعاندين ،19ولم تتوقف ھذه الثنائية وتبعاتھا عل ى األرواح فحس ب ،ب ل تع دتھا لتش مل دور
العبادة أيضا في قوله« :أحرقت كنيسة كانت قد بنيت حديثا ،واقتصاصا لحرقھا عبث فسادا ف ي مس جدين» ،20لك ن الس ارد
ھنا ال يمر إال بعد إدانة الحدثين في قول ه« :لق د ك ان ش خص س طحي اإليم ان» ،21وس رعان م ا اكتظ ت األس طر بعب ارات
الصدام والذبح والتعميد القسري والقتال «… .لم يعد في مقدور أحد قراءة الفاتحة على جثمان أبي ه ف ي العل ن عل ى األق ل،
ألن ھؤالء المسلمين المرتدين تحت وطأة القوة كانوا يرفضون جحد دينھم… وأخذوا يرسلون إلى فاس رس ائل تقط ع ني اط
القل ب… وطلب وا الفت وى والمش ورة ف ي م ا ب ين التعمي د القس ري والمواجھ ة…،عق د المھ اجرون الغرن اطيون ال ذين رق ت
قلوبھم عدة اجتماعات في ذلك العام… وأذكر على ھذا أني شاھدت حضور مفتي وھران» .22وتتغلغل الثنائية الضدية إلى
الممارسة العقائدية للنجاة على شكل فت وى عل ى لس ان ال وھراني بقول ه« :فك روا ف ي أن ه باإلمك ان إش كال محرق ة بالرس الة
التي ترسلون ،ال تلوموھم عل ى عم ادتھم ،ب ل ادع وھم فق ط أن يظل وا مخلص ين لإلس الم ،وإذا أك ره ھ ؤالء المس اكين عل ى
شرب الخمر؟ وإذا ادعوا إلى أكل لح م الخنزي ر للتأك د م ن أنھ م ليس وا مس لمين؟ ق ال المفت ي« :فليفعل وا إذا أكرھ وا ،ولك ن
ليحتجوا في قلوبھم» وإذا عرض عليھم أن يشتموا النبي -صلى ﷲ عليه وسلم-؟ وكرر قائال« :فليفعل وا إذا أكرھ وا ،ولك ن
ليقولوا العكس في قلوبھم» ،23وقد ج اء ت دخل مفت ي وھ ران مناس با لتخفي ف غل واء الثنائي ات الض دية العقائدي ة وض غوطھا
على طرف دون آخر ،ولتنقل مستوى الثنائية من الظاھر إلى الباطن ،فيبدو الظاھر متوحدا على مستوى التمثيل والتظ اھر
النائم على ثنائية عقائدية صارخة ،لكن ھذه الوضعية المتأزمة للمسلمين كان يقابلھ ا ن وع م ن التش في اإلس المي ف ي اآلخ ر
العقائدي حينما يكون في موقع وموقف قويين ،وھو ما نقرأه في مواجھة الموروث القبطي في مصر على لسان السارد ف ي
حديثه عن فيضان النيل المرتبط بالسنة القبطية« :إن «مسري» ھو في الس نة القبطي ة الش ھر ال ذي يبل غ في ه فيض ان المي اه
مداه ،وھمس ت :لمص ر فض ل كبي ر ف ي البق اء إس المية بينم ا الي زال الني ل والط اعون يتبع ان تق ويم الفراعن ة ،وفھم ت م ن
الطريقة التي غض بھا من بصره ،ومن ابتسامته المرتبكة أنه لم يكن ھ و نفس ه مس لما ،ول م يلب ث أن انھم ك ق ائال« :ت أخر
الوقت وأظن أن علينا نشر األشرعة 24»...فقد أطلق ليون اإلفريقي زفرته العقائدية التي احتفظ بھا ونقلھا م ن األن دلس ف ي
اتجاه مصر ،إذ كان ينتظر من مخاطبه نوعا من التأكي د والغبط ة م ن منطل ق التماث ل العقائ دي ،لك ن ب رودة المتلق ي أثبت ت
عدم سروره بھذا الخطاب ،نظرا لمسيحيته ،وھو ما عبر عنه في جواب ضمني موجه لليون اإلفريقي « ...وشد على ي دي
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ولم ينس أن يضيف قائال« :في البيت صليب وأيقون ة بإمكان ك نزعھم ا إذا كان ا يجرح ان ش عورك ووض عھما ف ي ص ندوق
حتى عودتي ،25ويمكن أن نستشف من ھذا الرد نوعا من التھدئة ونھج البرودة في الرد على مناوشة عقائدية مض ادة ،لك ن
الرد يحمل نوعا من استبطان الموقف وتجميده ريثما تتم العودة من جديد ،يختصرھا قوله« :حتى عودتي» ،فنزع الرم وز
المسيحية لن يكون نزعا ج ذريا واقتالع ا تام ا ،إنم ا ھ و ظرف ي ومؤق ت ،إل ى أن تمض ي س اعة الح رج ھ ذه ،وربم ا أح س
اإلفريقي بالحرج وبنوع من النقد الذاتي ،مما دفعه إلى الرد بلطف ومحبة قائال...« :ووعدته بأن ه عل ى العك س مم ا يق ول،
لن يزاح شيء م ن مكان ه ،وش كرته عل ى اھتمام ه الب الغ ...وبينم ا كن ت أتح دث إل ى ذل ك القبط ي ك ان البحري ون ق د وقف وا
بعيدا ،26»....وقد تبين في تفاصيل سردية مقبل ة أن ھ ذا الوع د ل م يك ن ري اء ع ابرا س يتم نس خه ،ب ل ھ و وع د مكب ل ش كل
لصاحبه إحراج ا م ع ض يوف م ن حج م الع دول ال ذين أب دوا تش ددا إزاء ھ ذه الرم وز الديني ة الكنيس ة ،إذ يق ول …« :وف ي
لحظ ة كتاب ة العق د الح ظ ھ ذا وج ود األيقون ة والص ليب عل ى الج دار ،ورج اني أن أنزعھم ا فقل ت« :ال أس تطيع ذل ك ،فق د
وعدت صاحب ھذا المنزل بأن ال أمسھما حتى يعود» وبدا الحرج على الرجل وسائر المدعوين إلى أن تدخلت ن ور قائل ة:
«إذا كنا ال نستطيع نزع ھذين الشيئين فال يمنع من تغطيتھما» ومن غير أن تنتظر جوابا قرب ت م ن الج دار س اترا مكس وا
بالدمقس فسر الكاتب بالعدل وبدأ علمه ،27وإذا كانت ھذه العملية التي نحتھا المرأة قد عملت على سلك نھج وسطي يرضي
الطرفين ،فإن عبارات أخرى أوردھا السارد تزيد الوضع العقائدي تأجيجا في دعوة للمواجھة نقرأھ ا ف ي قول ه.…« :ولق د
خضعنا حتى اآلن لشريعة الكفار الذين استولوا على غرناطة ومالقة ،ثم على طنجة ومليلية ووھران وطرابلس وب وجي…
ونحن بحاجة لكي نواجھھم» ،28وقد تحققت ھ ذه المواجھ ة فع ال عب ر أس اليب انتقامي ة ملون ة حس ب أل وان الق وة الجغرافي ة
العقائدية ،وھي مواجھة تعوض المواجھة العسكرية الغير ممكنة في المواقع المذكورة والمسؤولين عليھا ،ومن مظاھر تلك
المواجھ ة الديني ة الت ي وع د بھ ا الس ارد العم ل عل ى تحوي ل كاتدرائي ة إل ى مس جد ف ي قول ه ...« :مدين ة غريب ة ھ ي
القسطنطينية ،إنھا مثقلة جدا بالتاريخ ...ففي أقل م ن س تين س نة م ن االح تالل الترك ي ك ان وجھھ ا ق د تغي ر تمام ا ،الت زال
ھناك بالطبع آيا صوفيا التي تحولت من كاتدرائية إلى مس جد م ن ع ادة الس لطان ال ذھاب إلي ه ف ي موك ب ي وم الجمع ة»،29
ويبين ليون في مواقع أخ رى أن ھ ذه الثنائي ة القائم ة عل ى المغ ايرة العقائدي ة الديني ة ل م تك ن ب دوافع إيماني ة ص ادقة لخدم ة
الدين ،بل كثيرا ما كانت أقنعة ألغراض سياسية وس لطوية واجتماعي ة مثلم ا ھ و الح ال ف ي حديث ه ع ن الح روب الص ليبية
بقوله.…« :وكنت منذ وصولي إلى رومة كثيرا ما سمعت بالحمالت الصليبية ،حتى من ض م لي ون العاش ر بال ذات ،ولك ن
ذل ك ك ان ب الطبع ش عارا بغي ر طائ ل يش به إل ى ح د كبي ر م ا يرفع ه بع ض األم راء المس لمين عن دما يتح دثون عل ى الجھ اد
إلزعاج خصم أو تھدئة مراء ،وكان األمر مختلف ا ج دا م ع أدري ان لعن ه ﷲ وجمي ع المف رطين ف ي الغي رة ! فق د ك ان يعتق د
جازما أنه بحشد المس يحية لمحارب ة اإلس الم يض ع ح دا النش قاق ل وثر ويص الح اإلمبراط ور ش ارل ومل ك فرنس ا» ،30وق د
كشف ھذا التصريح عن أن البواعث الصدامية القائم ة عل ى ثنائي ة ال ذات واآلخ ر ال تنطل ق م ن منطلق ات عقائدي ة خالص ة
حتى وإن تلبست لبوسا دينيا على مستوى الش عار والممارس ة الحربي ة ،ألنھ ا محكوم ة بخلفي ات دنيوي ة الديني ة ،وھ و بھ ذا
يبرئ الدين من تلك الذھنيات والوقائع الصدامية ،ليضع الوزر على النوازع المصلحية اإلنسانية.
مظاھر الجدل القومي:
ال تتوق ف ثنائي ة ال ذات واآلخ ر عل ى المس توى العقائ دي فحس ب ،وإن كان ت الس مة العقائدي ة ھ ي الطاغي ة ف ي ھ ذا العم ل
الروائي ،إنما نقرأ نوعا من المفاصلة على المستوى القومي أيض ا ف ي مواق ع متع ددة ،وق د افت رش لھ ا الس ارد ف ي الم دخل
فرشا يحيل على التعددية اللغوية في قول ه...« :تس مع ف ي فم ي العربي ة والتركي ة والقش تالية والبربري ة والعبري ة والالتيني ة
والعامية اإليطالية» .31وھي تعددي ة ال تعب ر ف ي جوھرھ ا ع ن مفاص لة ب ين ال ذات واآلخ ر ،ألنھ ا تعددي ة منبعث ة م ن ذات
واح دة وعل ى لس ان واح د ،لص احبه لي ون اإلفريق ي ال ذي يعتب ر الشخص ية المحوري ة والنموذجي ة المرج و الوص ول إليھ ا
كمقصدية معنوية وحض ارية ،لتج اوز تل ك الثنائي ات الت ي تعم ل عل ى التفكي ك والتص ادم بن اء عل ى المفاص لة القومي ة الت ي
كانت تخترق الحجاب الديني نفسه على سمكه ،من ذلك ما نقرأه في قول السارد« :وقد كنت قد عرفت الحقيقة الجائرة ع ن
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«بس طة» م ن ض ابط برب ري ش اب ف ي الح رس يق يم بع ض أف راد أس رته ف ي المدين ة المحاص رة» ،32وھ و م ا يب ين ع دم
االكتفاء بالصفة العقائدية في تحديد الھوية ،بل يتم تشريح صورھا القومية الصغرى ،مما يتأكد ف ي مواض ع أخ رى كقول ه:
«…وذھب بعضھم إلى التأكيد بأن أسطوال مس لما كبي را ق د ظھ ر ف ي ع رض الرابط ة جن وبي غرناط ة ،وأن ه انض م إل ى
المصريين أتراك ومغاربة» .33لكن ھذه الثنائية القومية األمازيغية التي يسمھا «البربرية» في عملية النھب وقطع الطري ق
في قوله .…« :ويكون مع ذل ك تح ت رحم ة النھ ابين عرب ا وبرب را ،أحيان ا يعيش ون ف ي ال بالد فس ادا» ،34وھ و م ا يجع ل
السارد في موقع الواصف المحايد ،ومن ذلك ما نقرأه ف ي وص فه إح دى القبائ ل األمازيغي ة «…وينتم ي أھ ل ھ ذه المنطق ة
إلى قبيلة من البربر مرعوبة الجان ب مع روف أفرادھ ا ب ـ«الزناغ ا» ،وھ م رج ال أش داء يلبس ون ف وق جل ودھم تبان ات م ن
الصوف… إن كمية ھائلة من األفاعي تزحف بين بيوتھم وادعة أليفة كالھرر أو الك الب الص غيرة ،وعن دما يجل س أح دھم
للطعام تتجمع األفاعي حوله لتتبلغ بفتات الخبز وفضالت األطعمة التي يدعھا لھا 35وإن كانت ھذه الصورة الوص فية عل ى
براءتھا تومئ إلى نوع م ن الص داقة األمازيغي ة م ع األف اعي ،وھ ي ذات دالالت ق د تك ون س لبية إن ت م النظ ر إل ى األفع ى
كحيوان قاتل سام ،وقد تكون الصورة الوص فية إيجابي ة ت وحي بالطبيع ة المس المة لإلنس ان األم ازيغي حت ى م ع الحيوان ات
السامة وعطفه عليھا ،وھو الجانب الملفت حقا ف ي ھ ذا الوص ف ،وال ذي يعطي ه قيم ة التمي ز وس مة الغراب ة والمغ ايرة ع ن
باقي األقوام .ولعل ما يؤكد الطابع اإليجابي للعنصر األمازيغي )البربري( ھو عدم استعدائه اآلخر على معي ار ق ومي ،ب ل
إنه يطرح الترجمة كآلية للدفاع عن الذات المغايرة قوميا ولغوي ا وذل ك م ا نق رأه ف ي قول ه ....« :وطل ب من ي الش خص أن
أعذر مواطنيه على نزقھم وأمر الحشد بأن يفسحوا لي الطريق شارحا باللغة البربرية أني لست جاسوسا وال مبعوثا لف اس،
وإنما مجرد تاجر أندلسي يعمل لحساب الجنويين ،وھكذا تمكن ت م ن دخ ول المدين ة والتوج ه إل ى الفن دق» ،36وق د الزم ت
السارد اإلشكالية اللغوية المالزمة للمغايرة القومية ،إذ لم تتوقف على األمازيغية فحسب ،بل وجدناھا في موقع آخ ر محيل ة
على التركية في قوله ...« :وكان في اإلمكان بدء المحادثات ...ولم أشارك فيھا إال بالنزر اليسير ،إذ كان علي أن أع رض
ال أن أفاوض على اإلطالق ،ألن المحادثات التي كانت قد بدأت بالعربية ل م تلب ث أن اس تكملت بالتركي ة وھ ي لغ ة ل م أك ن
أجيدھا قبل إقامتي في رومة» ،37وبالقدر الذي طال فيه النعت القومي المتمايز العامة من الناس ،نجده يطال األمراء أيض ا
تميزا لھم ،وھو ما نقرأه في إشارة السارد لألمير البربري ف ي قول ه« :وكان ت محطتن ا التالي ة ف ي المنش ية الت ي زرت فيھ ا
األمي ر البرب ري ال ذي يحكمھ ا» ،38كم ا تعم د الس ارد ف ي إش ارة ذكي ة من ه إل ى التنبي ه عل ى أن المس يحية ق د اس تمرت ف ي
القومية األمازيغية إلى جانب إسالمھم في حديثه عن االحتفال المسيحي بعيد الغط اس ف ي قول ه« :ك ان الباب ا مزدھي ا تح ت
تاجه وھو يقول :في عيد الغطاس ھ ذا ال ذي نحتف ل في ه بعم ادة المس يح بي دي يوحن ا المعم دان ونحتف ل أيض ا بحس ب الس نة
المتبعة ،بالمجوس الثالثة الذين أتوا من بالد العرب لعبادة ربنا ،أية سعادة تفوق سعادة استقبالنا في حضن كنيستنا المقدس ة
مرزبانا جديدا قادما من أطراف بالد البربر لتقديم قربانه في بيت بطرس».39
وال يكتفي ھذا النص الش اھد باإلحال ة عل ى مس يحية األم ازيغ فحس ب ،ب ل يش ير إل ى األص ول المس يحية للع رب أيض ا ف ي
حديثه عن المجوس الثالثة اآلتين من بالد العرب ،التي لم يحدد موقعھا بدقة ،ولعل ھ ذا االلتق اء الق ومي المتع دد ف ي المق ر
البابوي لروما تحت العنوان المسيحي يومئ إلى التوزيع األصولي للمسيحية على الجغرافيا والت اريخ واألع راق ،وإن ك ان
يسكت على تحويل المرجعية المسيحية عل ى مس توى الجغرافي ا م ن الش رق –كنيس ة المھ د -إل ى الغ رب -البابوي ة بروم ا،-
وإذا كانت ھذه التعددية القومية من داخل المسيحية في الرواية لم تؤد إلى اصطدام داخلي ،فإنھا في الوسط اإلسالمي تشير
إل ى ص دامات عنيف ة ف ي الش رق ،وك ان طرف ا الن زاع ھ م الجراكس ة والعثم انيون ف ي ق ول الس ارد« :ك ان الجراكس ة أول
الضحايا ،وسواء أكانوا مماليك أو من نسل المماليك فقد كانوا يطاردون بال ھوادة … ولقد اس تعيدت العاص مة ش ارعا بع د
شارع ،وأخذ الجراكسة يطاردون العثمانيين بمساعدة الشعوب النشيطة ،وإذ غدا الضحايا جالدين فقد بدوا بال رحمة ،ولق د
رأيت بنفسي غير بعيد من منزلي مصرع س بعة م ن األت راك ك انوا ق د احتم وا بالمس جد ،ف إذ ك ان ح والي العش رين قاھري ا
يالحقونھم فقد لجئوا إلى أعلى المئذنة ،وشرعوا يطلقون ن ار بن ادقھم عل ى الحش د ،لك نھم م ا لبث وا أن ق بض عل يھم وذبح وا
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روم وا مس ربلين ب دمائھم م ن أعل ى المبن ى» ،40فالظ اھر أن إس الم القومي ات ل م يم ح مفاص التھم التني ة ،وظ ل الجراكس ة
يختزنون آالمھم التي عانوا منھا تجاه األتراك إل ى أن ج اءت س اعة االنتق ام للتف ريج ع ن ال نفس ،وھ و م ا يؤك د أن العالق ة
كانت محكومة بموازين القوى ،التي لم تسنح للوحدة العقائدية بأن تمحو آثار تلك الجراح ،ب ل إن تل ك ال روح الكنس ية الت ي
جمعت الروم والعرب واألمازيغ من داخل الكنيسة ،ما كانت لتتحقق بين الجراكسة واألتراك من داخل المس جد ،فم ا تحق ق
داخل الكنيسة ،نسف داخل المسجد من خالل النص الشاھد إذ لم ينفع األت راك احتم اؤھم بالمس جد م ن أن ين الوا القت ل عل ى
يد مطارديھم الجراكسة كما لم تراع حرمة المئذنة التي غدت منبرا إلطالق نار البنادق على الحشد واإللقاء بھم من أعالھا
بالجثث مسربلة مذبوحة ،وقد تصل المفاصلة والمغايرة القومية أقصاھا في ذل ك الواق ع م ن خ الل تص وير الرواي ة ،حينم ا
يتم تحويل السود إلى عبيد بناء على ألوانھم في حديثه عن عاھ ل غ اوو المس مى األس كيا ال ذي ك ان يعتب ر أق وى رج ل ف ي
بالد الزنج بقوله...« :بيد أنه أعطاه خمسة عبيد وخمسة جمال ومائ ة م ن أني اب القي ل الض خمة» ،41ھك ذا يتح ول اإلنس ان
األسود إلى سلعة تھدي إلى جانب الجمال وأنياب الفيل الضخمة ،ولو أن المفاصلة القومي ة ھن ا ال تنبن ي عل ى أس اس ل وني
فحسب ،إنما ھي قبلية وطبقية باألساس ،ألن المستعبد لھؤالء يشترك معھم في اللون والزنجية أيضا ،وتبقى الس مة القومي ة
مطبوعة على لسان السارد ،حينما يصف بالد ھؤالء بالسمة الزنجية في حديثه عن أقوى رجل في بالد الزنج.42
مظاھر الجدل على المستوى الجنسي:
باإلضافة إلى المغايرات العقائدية والقومية داخل الرواية والقائمة على جدل األنا واآلخر في الس لوكات الفردي ة والجماعي ة
نجد ثنائية تنبني عل ى الج نس ل يس كمعط ى بيول وجي ع ادي تتطلب ه طبيع ة اإلنس ان حس ب تكوين ه ووظيفت ه الت ي ال تح دد
موقعه االجتماعي والفكري ،إنما تقوم ھذه الثنائية على أن نوعية الجنس ھ ي امتي از ف وق طبيع ي ،تعك س باألس اس طبيع ة
التفكير السائدة واألنماط االجتماعية المؤسسة على ذلك التفكير ،والتي كانت تمتزج تارة بأغطي ة ديني ة متداخل ة مثلم ا نق رأ
في قول السارد في أول فصل من فصول الرواية المعنون بـ«ع امر س لمى الح رة»  ...« :حت ى إن محم دا رج ع ذات ي وم
ومعه فتاة مسيحية ذات ش عر أس ود مض فور اش تراھا م ن جن دي ك ان ق د أس رھا ف ي غ زاة بج وار «مرس ية» ،وق د س ماھا
«وردة» وأس كنھا حج رة ص غيرة مطل ة عل ى ص حن ال دار ،وذھ ب إل ى ح د الق ول بأن ه سيرس لھا إل ى إس ماعيل لتعليمھ ا
الضرب على العود والرقص والكتابة مثلما يفعل بمحظيات السالطين ،وقد قالت لي أمي« :كنت ح رة وكان ت جاري ة ،ول م
يكن الصراع بينن ا متكافئ ا .ك ان بوس عھا أن تس تخدم عل ى ھواھ ا جمي ع أس لحة الغواي ة ،وأن تخ رج م ن دون حج اب ،وأن
تغني وترقص وتصب الخمر وتغمز بعينيھا وتتعرى ،في ح ين ك ان لزام ا عل ي بحك م وض عي أال أتخل ى ق ط ع ن وق اري،
وأال أظھ ر ك ذلك أي اھتم ام بمل ذات أبي ك ،وك ان ي دعوني «بن ت عم ي» ،وإذا تح دث عن ي ق ال ب إجالل «الح رة» أو
«العربية» ،وكانت وردة نفسھا تبدي لي االحترام الواجب على خادم حيال س يدتھا ،وأم ا ف ي اللي ل فكان ت ھ ي الس يدة».43
وما يمكن أن نستشفه من ھذا الشاھد ھو تحويل الفتاة المس يحية إل ى س لعة اش تراھا محم د م ن الجن دي اآلس ر لھ ا ،وبم ا أن
ھذه السلعة تختزن األنوثة رأسمال لھا ،فإن المشتري لھا سيدخرھا للترفيه )الرقص ،الموسيقى ،المتعة( على اعتبارھا أنھا
تنتمي للحريم ،لكن ھذه السمة يبدو أن لھا امتيازات تغبطھا عليھا الزوجة الحرة ،وتتمث ل ف ي حري ة التع ري والخ روج م ن
دون حجاب ،والغناء والرقص وصب الخمر والغمز ،وذلك ما يجعلھا في العمق ھي السيدة ،وھذا ما يص ور معان اة الم رأة
المسلمة من قيود داخل حريتھا وتحررھا إزاء الحريم ،وبذلك تصبح كل االمتيازات التي كانت تتمتع بھا الزوجة الحرة من
قبيل التسمية «الحرة» أو «العربية» ،ومن قبيل كل اإلجالل الذي كانت تبديه األمة «وردة» لسيدتھا ،كل ھ ذا االمتي ازات
تصبح ساقطة أمام أسلحة الغواية لألمة «وردة» والنتيجة ھي أن المتعة الليلية أعطت لألمة المسيحية السيادة ،وس لبت م ن
المرأة الحرة سيادتھا التي تحولت إلى قيد مثق ل ،وھ و م ا عب ر عن ه بالعب ارة الملخص ة« :م ن دون أن ترف ع عينيھ ا نطق ت
على مھل بھذه الكلمات التي الأزال أذكرھ ا« :نح ن نس اء غرناط ة حريتن ا عبودي ة مس تورة ،وعبوديتن ا حري ة بارع ة»،44
وكثيرا ما كانت ھذه المفاصلة تتكرر في الرواية على شكل شكوى من النساء المسلمات تجاه أزواجھم من الس الطين ال ذين
مالوا إلى اإلماء المسيحيات ميلة واحدة في قول السارد« :كان ت جريم ة الس لطان الت ي ال تغتف ر ف ي نظ ر أم ي ھ ي ھج ره
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زوجته الحرة… من أجل سبية مسيحية اسمھا «إيزابيل دوسوليس» ،وق د س ماھا ھ و ثري ا .»45فاس م الم رأة المس يحية ھن ا
باعتبارھا آخرا ليس ملكا لھا إنما ھو «ملك للمالك الجديد» ،البد من تغييره حتى يتأقلم مع خصوصيات «الذات األنوي ة»،
وال يتوق ف األم ر ھن ا ب ل يتج اوزه إل ى تعري ة الم رأة –باعتبارھ ا آخ را -جس ديا أم ام الحاش ية ،حي ث يق ول« :ي روى أن
السلطان جمع ذات صباح أفراد حاشيته في ساحة الريحان ليشاھدوا ھذه الرومية وھي تس تحم» ،46وكثي را م ا ك ان الس ارد
يستل إلى األماكن الشديدة الخصوصية والحساسية في المفاصلة الجنسية ،وھي الحمام ات ف ي قول ه« :ث م إن ھن اك النس اء،
وع دد م ن الحمام ات مخصص ة لھ ن وح دھن ،بي د أن معظمھ ا ھ و لخدم ة الجنس ين ،وف ي األمكن ة نفس ھا ،ولك ن ل يس ف ي
األوقات ذاتھا ،والحم ام ال ذي كن ت أعم ل في ه يؤم ه الرج ال م ن الثالث ة ص باحا حت ى الثاني ة بع د الظھ ر ،وأم ا س ائر الي وم
فيس تبدل في ه ص بيان حج رة التجفي ف بزنجي ات ك ن يش ددن ح بال إل ى ع رض الب اب إلش عار الرج ال ب أنھم ال يس تطيعون
الدخول ،وإذا احت اج أح دھم إل ى ق ول كلم ة لزوج ه فم ا علي ه إال اس تدعاء إح دى القيم ات بش ؤون الحم ام لنق ل

الرس الة»47

فالظاھر أنه ال توجد أداة للحجز والفصل بين النساء في أجواء االستحمام وب ين األج واء الخارجي ة س وى الزنجي ات ،وھ ي
مفاصلة تجم ع ب ين المغ ايرة العرقي ة واألنثوي ة ،وھن ا ي تم وط ئ أنوث ة الزنجي ات عل ى اعتب ار أنھ ن دون مس توى الس يدات
المستحمات ،عبر إسناد أعمال دونية لھن ،لكن السارد يبين أن معاناة المرأة ومفاصلتھا ال تجد لھا وعي ا ذاتي ا ل دى الم رأة،
وال أدل على ذلك من إشارته إلى ذل ك الص راع الناش ب بي نھن لتق ديم خ دمات للس يد ف ي قول ه« :ف إنھن لس ن أق ل م ن مائ ة
امرأة ،يدبرن المكائد على الدوام للخطوة بليلة مع السيد ،أو باالمتيازات ألبنائھن أو بسجادة لغرفتھن ،أو بحلية أو عط ر أو
إكس ير… ،48».وتتع د مظ اھر المغ ايرة الجنس ية إل ى الح د ال ذي تص ل في ه إل ى ظ اھرة احتفالي ة حينم ا يق دم الس ارد قص ة
الخرقة المتعلقة بليلة الزفاف عند العروس ،بإطالق الزغاريد ،49وھي حالة تلخص نوعا من المفاصلة والتمايز القائم ة ب ين
األن ا المتجلي ة ف ي ال ذكورة ،والت ي تق ف ف ي درج أعل ى م ن ص فة وخص ائص اآلخ ر الت ي تتل بس لب وس األنوث ة مقرون ة
بضرورة إثبات العزوبة وإثب ات مظھ ر خرقھ ا وكس رھا م ن ال ذات العلي ا )األن ا( نوع ا م ن االمتي از ال ذي يوج ب اإلش ھار
واالحتفال ،والظاھر أن الروائي يوظف في ھذا السياق ويعرض صورا من الصور التي قدمھا ليون اإلفريقي في «وصف
إفريقيا» ،وھي اقتباسات وتوظيفات ترمي إلى بلورة رسائل معينة بعضھا نق دي للم وروث الثق افي واالجتم اعي ،وبعض ھا
اآلخر ذو داللة نقدية للواقع المعاصر.
وال تتوقف الثنائيات الضدية بين األنا الذاتية واآلخر على المستويات العقائدية والقومية والجنسية فحسب في رواي ة «لي ون
اإلفريقي» ،إنما نقرأ صورا ونماذج متعددة من ثنائيات سياسية واجتماعية تعكس مش اھد م ن التن وع المحك وم بثنائي ة الش د
والجذب ،وتؤطرھا ذھنيات صدامية في الغالب ،لكن ما ينبغي اإلش ارة إلي ه ھ و أن الرواي ة نفس ھا تض م مش اھد تمح و ھ ذه
الثنائيات الضدية لتؤسس مشھدا واحدا وذاتا واحدة ،وھو ما يمكن تقديم نماذج منه.
نقائض الثنائيات الضدية ودالالتھا:
لم يكن الغرض من استخراج مشاھد الجدل ب ين األن ا ف ي مختل ف تالوينھ ا واآلخ ر ف ي ص وره المتع ددة ف ي رواي ة «لي ون
اإلفريقي» ھو قطع القول بأن ھذا العمل مؤسس على ثنائيات ضدية أساسا ،فبالق در ال ذي ق دم في ه الروائ ي ھ ذا الج دل م ن
خالل أطراف متصارعة ،فقد ق دم مش اھد عمل ت عل ى مح و ذل ك الج دل ،لتؤك د النت ائج عل ى أن الثنائي ات الض دية ل م تك ن
سلطة عليا شاملة لكل الفئات والجھات والمواقع والمواقف ،ب ل كان ت تتح رك بجانبھ ا مواق ف ت نقض ھ ذه الثنائي ات حس ب
خصوصياتھا الدينية على سبيل المث ال الت ي كان ت تت أجج ف ي الكانتون ات الطائفي ة ،نالح ظ أنھ ا ت نقض وتمح ى حينم ا نج د
«اآلخر الديني» طبيبا في نظام سياسي لألنا الديني ة اإلس المية وھ و م ا نق رأه ف ي حديث ه ع ن الس لطان ال ذي انص رف إل ى
الملذات على الرغم من تحذيرات طبيبه إسحاق حمون ،50فالظاھر أن ھذا المنصب قد منح لآلخر دينيا على أس اس الكف اءة
العلمي ة والمھني ة ،ول م تمن ع مخالفت ه العقائدي ة م ن منح ه وتقلي ده ھ ذا المنص ب ،وم ن المظ اھر الس اطعة ف ي نق ض الج دل
العقائدي بين ثنائية األنا واآلخر ما نقرأه ف ي قول ه« :فف ي أجم ل ال دارات ،وف ي أكث ر دك اكين األس واق رواج ا ،ي رى عل ى
األخص األرمن واليونان والطليان واليھود الذين كان بعضھم قد أتى من األندلس بعد سقوط غرناطة ،وال يق ل ع ددھم ع ن

8

أربع ين ألف ا ،وھ م متوافق ون عل ى امتي اح ع دل موالن ا الس لطان ،وف ي األس واق تتراص ف عم ائم األت راك م ع قلنس وات
المسيحيين واليھود بال ضغينة وال بغضاء» .51وھي صورة حضارية راقية حقا تعكس نوعا م ن الوح دة االجتماعي ة الغي ر
ملتفتة للمغ ايرة العقائدي ة الت ي ل م يك ن التع ايش والتواص ل نتيج ة س قوطھا ،ب ل ظ ل ك ل ط رف م تحفظ بمخزون ه العقائ دي
وبرمزيات ه الديني ة )العم ائم والقلنس وات( ،مم ا نق رأه ف ي ن ص آخ ر م ن الرواي ة ف ي ص ورة م ن ص ور الت داخل المس يحي
اإلسالمي ...« :لمح األمير وھو يجيل ناظريه حول األيقونة والصليب القبطي على الجدار فابتس م وھ و يح ك رأس ه بش كل
ظاھر ،وكان له ملء الح ق ف ي أن يث ور فض وله :مغرب ي ب زي مص ري مت زوج م ن جركس ية أرمل ة ،أمي ر عثم اني ي زين
منزله على الطراز المسيحي ! وھممت أن أقص عليه كيف حصلت عل ى ھ ذه ال دار عن دما ق اطعني ق ائال :إن منظ ر ھ ذين
الشيئين ال يضايقني ،وإذا كان صحيحا أنني مسلم بفضل من ﷲ ف إنني ول دت مس يحيا وعم دت مثل ي مث ل الس لطان وجمي ع
المماليك» ،52ولو أن إسقاط ھذه الثنائي ات الجدلي ة الديني ة يالح ظ أنھ ا تتل بس لبوس ا م ن التخ وف والت وجس ،إال أن الس ارد
سرعان ما يخفف وطأة ھذا التخوف بطمأنة فجائية ،ليبين أنه حتى وإن كانت القاعدة في العالق ة الديني ة قائم ة عل ى الج دل
والثنائية ،فإن مشاھد التحالف تعمل من حين آلخر على خرق تلك القاعدة ،ولو بشكل استثنائي ،وھذه االستثنائية ف ي خ رق
المغايرة ال تالزم الدار اإلسالمية فحسب في حكي السارد ،إنما تحل أيضا بال ديار المس يحية البابوي ة ،حينم ا يحك ي الحس ن
الوزان عن حالته وھو في السجن البابوي تحت العنوان اإلس المي ،وھ و م ا نق رأه ف ي قول ه...« :وم ا إن خ رج حت ى أقب ل
ضابط من الحرس على زنزانتي يس ألني إذا كن ت ف ي حاج ة إل ى ش يء وطلب ت بش جاعة بمالب س نظيف ة ومنض دة ص غيرة
ومصباح ،وأدوات للكتابة ،وقد حصلت عليھا جميعا في اليوم نفسه ،وفي المساء كان الغذاء المألوف قد تبدل ،فعوض ا ع ن
الفول والعدس قدم إلى لحم والزانيا ونبيذ أحمر مصنوع «تربياتو» شربت منه دونما إفراط» ،53لكن ھ ذا التح ول الفج ائي
في معاملة البابوية للحس الوزان القائم على تخلي الطرف المأسور والضعيف على ھويته الديني ة الت ي كان ت دافع ا رئيس يا
للجدل بين الذات واآلخر ،كما أنه مقدمة لتبادل الخدمات فيما نقرأ قوله« :عندما قابلت البابا بعد أس بوع ك ان ق د حض ر ل ي
برنامجا حافال :سوف أقسم وقتي بعد اليوم ب ين الدراس ة والتعل يم ،فلس وف يعلمن ي ك اھن الالتيني ة ،وآخ ر للتعل يم المس يحي
وثالثا إلنجيل واللغة العبرية ،وسوف يتولى كاھن أرمن ي إعط ائي ف ي ك ل ص باح درس ا ف ي اللغ ة التركي ة ،وك ان عل ي أن
أعلم بدوري سبعة طالب العربية ،وسأتقاضى عن ھذا العمل أجرا مقداره «دوكا» ذھبي ة ف ي الش ھر ،وم ن غي ر أن أك ون
قد عبرت عن أدنى احتجاج اعترف ولي نعمتي ضاحكا أن األمر كان ص يغة ملطف ة ع ن األش غال الش اقة ،مض يفا ذل ك أن
ھذا البرنامج يعبر عن حماسته حيالي وشكرته ووعدته ببذل ما في وسعي كيال أقصر في استحقاق فضله» ،54فالظاھر من
خالل ھذا الشاھد ،أن الجدل بين الذات واآلخر قد تمت جدليته في برنامج عمل ي اكتس ى ص يغا تعليمي ة ،تق وم عل ى التلق ين
الممزوج بآليات ومضامين تحيل على اآلخر ،لكنھا في اآلن ذات ه تف تح ب اب التلق ي م ن اآلخ ر مقاب ل التلق ين ،ويق وم أساس ا
على فتح االستفادة من ھذا اآلخر السائر في طريقه إل ى ال ذوبان القس ري ف ي ھ ذه ال ذات األخ رى اآلس رة والمس توعبة ل ه.
لكن األنا المعبرة عن السارد لم تكن في إيرادھا لھذه المشاھد التي ي تم فيھ ا إس قاط الج دل والج دران ب ين األن ا واآلخ ر من ذ
مرة ،بل عبرت في كثير من المواضع عن سعادتھا القصوى ،ومدى تأثرھا ببعض تلك التفاعالت الصادقة ،مثلما نق رأ ف ي
قول السارد ...« :واستدعاني البابا مساء يوم التعميد ،وبدأ ب أن أعل ن أن ي أص بحت بع د الي وم ح را ...،ث م تن اول م ن عل ى
منضدة كتابا منمنما وضعه في راحة يدي المبس وطة وكأن ه قرب ان وإذا فتحت ه فق د وجدت ه مكتوب ا بالعربي ة« ،اق رأ بص وت
مرتفع يا بني!» ونفذت األمر وأنا أقلب الصفحات بحيطة وحذر كبي رين« :كت اب دع اء األي ام ...وق اطعني ح امي بص وت
مرتجف غير واث ق بقول ه« :ھ ذا أول كت اب باللغ ة العربي ة خ رج م ن مطبع ة وعن دما ترج ع إل ى أھل ك احمل ه مع ك بعناي ة
فائقة» .ورأيت في عينيه أنه يعلم أنني سأرحل ذات يوم ،وبدا من التأثر بحيث لم أتمكن من منع دموعي أن تسيل ،ونھ ض
وانحنيت لتقبيل يده ،فضمني إليه بق وة ض مة أب حقيق ي .وﷲ لق د أحببت ه من ذ تل ك اللحظ ة عل ى ال رغم م ن االحتف ال ال ذي
فرضه علي قبل قليل ،فألن تھتز مشاعر رجل بھذا النفوذ ،وبھذا اإلجالل من نصارى أوربا وال بالد الت ي خارجھ ا ،لرؤي ة
كتاب صغير باللغة العربية وقد خرج من محترف طباع يھودي ،فذلك ما بدا لي جديرا بخلف اء م ا قب ل عص ور االنحط اط،
كالم أمون ب ن ھ ارون الرش يد تغم دھما ﷲ برحمت ه» ،ھك ذا تغط ي العواط ف الجياش ة الف وارق الجدلي ة الديني ة واللغوي ة

9

لتعت رف بالقيم ة العلمي ة الت ي ي رى الس ارد إحالتھ ا الس اطعة عل ى زم ن التق دم واالزدھ ار ،خالف ا لعص ور االنحط اط الت ي
أصبح فيھا تضخيم الذات وعزلھا عن اآلخر عنوانا للتفوق والوجود واالمتياز.
خالصة
عمل أمين معلوف ببراعة على استالل نصوص ومشاھد وشخص يات ج اھزة م ن «وص ف إفريقي ا» عب ر م ا س مته جولي ا
كريسفا« :فسيفساء م ن االستش ھادات» ،ومث ل« :امتص اص ل نص آخ ر» ،55وق ام بإلباس ھا ألبس ة الس رد المتنوع ة األل وان
والمختلفة المشارب ،ومن ھذه األلبسة المتعددة أطلت الثنائيات الض دية الت ي حاولن ا الوق وف عليھ ا فيم ا يتعل ق بج دل األن ا
واآلخر ف ي مس توياته المتع ددة ،معتم دا باألس اس م ا س ماه عب د المال ك مرت اض ب ـ«لغ ة المناج اة» ،عب ر «تض من خط اب
ضمن داخل خطاب آخر يتسم حتما بالسردية :األول جواني ،والثاني براني ،ولكنھما يندمجان ان دماجا تام ا ...إلض افة بع د
حدثي ،أو سردي أو نفسي إل ى الخط اب الروائ ي ...وتن دس ھ ذه اللغ ة الحميم ة ض من اللغ ة العام ة المش تركة ب ين الس ارد
والشخصيات ،وتمثل الحميمية والصدق واالعتراف والبوح ،56»...وھو ما يلمسه المتلقي بوضوح على لسان السارد ال ذي
يتشتت في شخصيات متعددة ليبوح ما يتمن ع علي ه ف ي ذات ه الواح دة األولي ة ،وتب رز مك امن االخت راق ف ي الق درة المدھش ة
على إذابة الفروق الزمنية والسردية بين السارد والشخصية وال زمن ويس تطيع التوغ ل إل ى أعم اق ال نفس البش رية فيعريھ ا
بصدق ويكشف عن نواياھا بحق ويقدمھا .57كما أن ضمائر «المتكلم» أو «األنا» ظلت ف ي الرواي ة وس يلة لتعري ة دواخ ل
النفس وكشف النوايا أمام المتلقي ،لكن ھذا الكشف يبق ى زئبقي ا ومتح وال ،ال يس تقر عل ى ح ال ،مم ا يجع ل المتلق ي يتمس ك
أكثر ويتتبع للوقوف على الوجه النھائي للشخصية الت ي تكتس ي ص بغة الت دوير م ع لي ون اإلفريق ي« ،إن ت دوير الشخص ية
واضح الداللة من المعنى الذي تمنحه اللغة ،فإنما الشخصية المدورة أو المكثفة إذا واكبنا «طودوروف» و«ديك رو» عل ى
مصطلحھما المترجم ،أصال عن فوستر –ھي تلك المركبة المعقدة التي ال تستقر على حال ،وال يستطيع المتلق ي أن يع رف
مسبقا ماذا سيؤول إليھا أمرھا ،ألنھا متغيرة األحوال ومتبدلة األطوار ،فھي في كل موقف عل ى ش أن ،فعنص ر المفاج أة ال
يكفي لتحديد نوع الشخصية ولكن غنى الحركة التي تكون عليھا داخل العمل السردي ،وقدرتھا العالية عل ى تقب ل العالق ات
مع الشخصيات األخرى والتأثير فيھا… .إنھا الشخصية المغامرة المعقدة ،بكل الدالالت التي يوحي بھا لف ظ العق دة ،والت ي
تكره وتحب ،وتصعد وتھبط ،وتؤمن وتكفر ،وتفعل الخير كما تفعل الشر .58وھو ما جعلنا نعيش التموجات المتقلبة للس ارد
علنا نمسك بخريطة المسالك الطرقي ة الت ي ينحوھ ا الس ارد ،لك ن ھ ذا التم وج ال يق وم عل ى اإللغ اء والتن افي مھم ا تض ادت
مشاھده ،إنما يقوم على التعدد النقدي وال أدل على ذلك أنن ا نج د ترس يخا للثنائي ات الض دية الت ي يحكمھ ا الج دل م ن داخ ل
العناوين الدينية والقومية والجنسية ،لكن السارد يعود لنقد ھذا الجدل الذي سبق عكسه وترسيخه بمواقف معاكسة تدل عل ى
الوحدة واالندماج النافي للجدل ،مما يسمح لمختلف العناص ر التفاع ل داخ ل ال نص الروائ ي ،وف ي ت أثير مباش ر بالتطوري ة
والسيميائيات الدينامية ،ولعل ھذا ما يوافق ما قدمه «كريزنسكي» في مقارنته بين الرواية والخلية« :فكما أن الخلية مكونة
من جزئيات ،فإن الرواية توظف معطيات وراثية تحدد نمذجاتھا 59وما يزيد ھذه النظرة موافق ة م ع المش اھد المنعكس ة ف ي
نصنا المدروس ومع ما وضحه الباحث من أن إنتاج الرواية ينشأ عن توترات تتم ضمن حرك ة مراوح ة ب ين س يناريوھات
إيديولوجية وإحالية وأخالقية وتناصية واستيطيقية ونزوية» ،60وال يمكن الوقوف على تحدي د موق ف نھ ائي خ ارج الثالث ي
المك ون للعم ل الروائ ي )الس ارد ،المؤل ف ،المتلق ي( ذل ك ب أن ھ ؤالء يظل ون مھيئ ين ف ي ك ل لحظ ة م ن لحظ ات التش كيل
السردي بتبادل المواقع واألدوار ،وعليه فقد تحكمت ف ي حركي ة الشخص يات ثنائي ة «اإلف راغ واإلم الء» ،حس ب م ا ح دده
«فيليب ھامون» للشخصية ،ذلك بأنه« :اعتمادا على مفھوم العالمة اللسانية يمكن تحديد الشخصية بأنھ ا م رفيم ف ارغ ،أي
بياض داللي ال تحيل إال على نفس ھا ،إنھ ا ليس ت معط ى قبلي ا وكلي ا ،فھ ي تحت اج إل ى بن اء تق وم بإنج ازه ال ذات المس تھلكة
للنص زمن فعل القراءة ،ھذا المورفيم الفارغ يظھر من خالل دال ال متواص ل ،ويحي ل عل ى م دلول ال متواص ل ،فكم ا أن
المعنى ليس معطى ال في بداية النص وال في نھايته ،وإنما يتم اإلمساك به من خالل النص كله ،كم ا يق ول «ب ارث» ،ف إن
الشخصية ال تكتمل مالمحھا )ال تتلقى داللتھا النھائية( إال مع عملية التلقي )القراءة(.61
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 - 1ليون اإلفريقي ،أمين معلوف ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ،ط  ،1سنة 2001م ،الجزائر ،ص .9 :ترجمة عفيف دمشقية.
 - 2نفسه ،ص.9
 - 3وصف إفريقيا ،للحسن بن محمد الوزان الفاسي ،ترجمة ،محمد حجي ،ومحمد األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،الشركة المغربية
للناشرين المتحدين ،الرباط ،ط  ،2سنة 1983م ،الصفحة .7-6
 - 4نفسه ،ص.5
 - 5نفسه ،ص.10-9-8
 - 6نفسه ،ج  ،1ص.11
 - 7وصف إفريقيا ،ج  ،1ص.12-11
 - 8ليون اإلفريقي ،ألمين معلوف ،ص.4
 - 9نفسه ،ص.13
 -10نفسه.
 -11نفسه.
 -12ليون اإلفريقي ،ص.33
 -13نفسه ،ص.83
 -14نفسه ،ص.62
 -15نفسه ،ص.102
 -16نفسه.
 -17نفسه ،ص.102-101
 -18نفسه ،ص.103
 -19ليون اإلفريقي ،ص.121
 -20نفسه ،ص.122
 -21نفسه.
 -22نفسه ،ص.123-122
 -23نفسه ،ص.124
 -24نفسه ،ص.244
 -25نفسه.
 -26نفسه ،ص.245-244
 -27ليون اإلفريقي ،ص.266
 -28نفسه ،ص.278
 -29نفسه ،ص.280
 -30نفسه ،ص.336
 -31نفسه ،ص.9
 -32نفسه ،ص.35
 -33ليون اإلفريقي ،ص.37
 -34نفسه ،ص
 -35نفسه ،ص.170
 -36نفسه ،ص.205
 -37نفسه ،ص.282
 -38نفسه ،ص.299
 -39نفسه ،ص.319
 -40ليون اإلفريقي ،ص.291-290
 -41نفسه ،ص.236
 -42نفسه ،ص.235
 -43نفسه ،ص.14
 -44ليون اإلفريقي ،ص.14
 -45نفسه ،ص.24
 -46نفسه.
 -47نفسه ،ص.129
 -48نفسه ،ص
 -49نفسه ،ص.210
 -50ليون اإلفريقي ،ص.25
 -51نفسه ،ص.280
 -52نفسه ،ص.286
 -53نفسه ،ص.313
 -54ليون اإلفريقي ،ص.317-316
 -55لذة النص –عمر أوكان ،إفريقيا الشرق 1996م -الدار البيضاء ،ص.29
 -56في نظرية الرواية ،عبد المالك مرتاض ،عالم المعرفة 1998/240م ،المجلس الوطني للثقافة والفنون ،الكويت ،ص.138-137
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 -57نفسه ،ص.185
 -58في نظرية الرواية )م س( ،ص.101
 -59دينامية النص الروائي ،أحمد اليبوري ،منشورات اتحاد كتاب المغرب ،ط 1993 /1م  -الرباط ،ص.19
 -60نفسه ،ص.20
 -61سيميولوجية الشخصيات الروائية ،فيليب ھامون ،ترجمة سعيد بنكراد ،دار الكالم ،الرباط 1990م ،ص.9
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مسار حركة األديان في العالم ،تأثيرات اإلنترنت على الدين،
والحركات الدينية الجديدة



ُحسام َت ّمام



«سيكون القرن الحادي والعشرين قرن األديان أو لن يكون!» ،ھذه نبوءة الفيلسوف
الفرنسي أندريه مالرو في القرن الفائت ،ويبدو أنھا تتحقق.
يبدو الدين حاضراً وبقوة في كل األحداث والقضايا الكبرى في عالم اليوم ،وكان على العالم
أن يتجه مرة أخرى للبحث والتنقيب في مسارات الصعود الجديد للظاھرة الدينية بعد أن
أفلت مقولة المدنية العلمانية ،التي ظلت زمنا تحكم مسار دراسات االجتماع الديني.
وفي «مرصد األديان» )- (Religioscopeفي مدينة فريبورغ السويسرية دار ھذا النقاش-
 ،مع عالم االجتماع السويسري جان فرانسوا ماير ،Mayerحول أھم القضايا التي تتصل
بالظاھرة الدينية في العالم ،والتي يحاول ھذا الحوار التطرق إليھا.
أي مسار لحركة األديان في عالم اليوم؟ وھل ثمة خيط واحد ينتظم حركتھا على اختالفھا ما
بين سماوية ووضعية؟ وھل يستقل اإلسالم بمسار مختلف عن غيره من األديان؟
وھل يمكن أن نتكلم عن توجه عام مشترك في حركة األديان في الفترة التي درسھا التقرير؟
ماذا فعلت الثورة المعلوماتية في األديان؟ وھل مايزال اإلنترنت وسيلة لنقل محتواھا أم أنه
صار يتدخل في مضمونھا من عقائد وطقوس؟ ما األديان التي استثمرت في اإلنترنت وما
التي أحجمت؟ وھل سيؤدي الحضور الكثيف للدين على الشبكة إلى انتشاره أم سينتھي
بتفكيكه؟ ھل يمكن فعال أن يستغني الدين عن الواقع ويتحول إلى الفضاء االفتراضي؟
التصور التقليدي لإلنترنت في عالقته مع الدين أنه وسيلة لنقل المحتوى الديني ،لكن إلى أي
مدى يمكن أن يؤثر اإلنترنت في المضمون الديني نفسه من عقائد أو طقوس؟
كيف نفھم الحضور المتعاظم للدين؟ ھل نحن بإزاء ظاھرة عودة الدين أم ھي حركات دينية
جديدة؟ وكيف سيتفاعل القديم والجديد في حقل األديان؟ ولماذا الخوف من اإلسالم في
الغرب؟
وجان فرانسوا ماير ) Jean-François Mayerولد عام 1957م( ھو باحث سويسري في
األديان .حصل على شھادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة ليون  Lyonفي فرنسا سنة
1984م .اھتماماته األساسية كانت حول األشكال الدينية غير التقليدية والحركات الدينية

 حوار مع عالم االجتماع الديني "جان فرانسوا ماير" وھو عالم اجتماع ديني من سويسرا ومدير مرصد األديان ھناك.


ٌ
باحث في علم الدين ،ومدير في برنامجIslam on Line :

1

الجديدة ،حيث يمتزج البحث التاريخي مع البحث المتخصص .كتب أكثر من عشرة كتب
بالفرنسية ولغات أخرى ،وعدداً من المقاالت بلغات مختلفة .عمل ماير بين  1987و
1990م مع المؤسسة السويسرية للعلوم الوطنية .كما عمل كمحلل للشؤون الدولية في
الحكومة الفدرالية السويسرية وكمستشار ومحاضر في الدراسات الدينية بجامعة فرايبورغ.
وأطلق في سنة 2002م موقعه مرصد األديان مزدوج اللغة ،وھو يشغل حاليا منصب مدير
مرصد األديان في فرايبورغ.
حالة األديان
نشرتم -وھذا ألول مرة  -في يناير 2009م تقريرا عن حال األديان أو أھم األحداث ذاتالصبغة الدينية خالل سنة 2008م .ما فكرة التقرير وما أھمية نشر تقرير سنوي حول
األديان؟ وھل سيصبح ھذا تقليداً سنويا ً دائما ً؟
لقد اعتاد « Religioscopeمرصد األديان» أن ينشر بعض المقاالت الدورية عن تطورات
المجال الديني خالل السنة الماضية ،ونحن نعتزم القيام بذلك خالل العام 2010م .الفكرة
ليست بالضرورة تغطية كل التطورات التي يشھدھا الحقل الديني في العالم أجمع ،إن أمرا
كھذا يتطلب مشاركة عدد من الخبراء المعتمدين وفي مناطق مختلفة من العالم ،وعبر
مختلف التقاليد الدينية.
األمر في الواقع يتعلق برصد بعض المؤشرات الخاصة باالتجاھات الدينية الحالية ،إلى
جانب ذلك تسھم مراجعة التطورات خالل السنة الماضية في توفير رؤية لما ھو آت من
خالل متابعة تطورات األحداث التي تم رصدھا وتسليط الضوء عليھا.
نحن نعيش في بيئة معولمة تنتقل فيھا المعلومات بحجم ھائل يوميا،وأتصور أن موقعا
متخصصا في رصد المعلومة الدينية وتحليلھا في عالم اليوم يجب أن يكون قادرا على حصر
المعلومات ذات الصلة ،ليس فقط المعلومات التي شكلت العناوين الرئيسة في السنة الماضية؛
لكن أيضا كل الحاالت التي لم تُوالھا وسائل اإلعالم األھمية المطلوبة .إضافة إلى مرصد
األديان ،فنحن نصدر كل شھرين نشرة مراقبة األديان  Religion Watchوالتي تلقي
الضوء على مختلف االتجاھات داخل الحقل الديني ،لذا فاألمر اعتيادي جدا بأن يصدر
المرصد ھذا التقرير؛ باعتبار أن ذلك ھو نتاج مالحظة دؤوبة للتطورات الدينية حول العالم.
 ما ھي أھم القضايا أو األحداث التي يغطيھا التقرير؟الحق أنه من حيث الحجم ھو أشبه بنشرة أكثر منه تقريرا تعمدنا إلى أن يكون قصيرا نسبيا؛
بحيث يمكن ألكبر عدد من القراء االطالع السريع على محتوياته واالستفادة منھا .األھم من
ذلك البد أن نتذكر أن األديان ال تشھد تغيرات سريعة كما ھو الحال لدى الرأي العام مثال،
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األديان تمتد على مساحات زمنية واسعة؛ ألنھا مرتبطة بالمخيال الجماعي ،على عكس
الرأي العام الذي يتغير بسرعة؛ لذلك ال يجب أن نتوقع تغييرات جذرية داخل حركة األديان
في بضعة شھور ،وبالتالي فإن تطورات المجال الديني يمكن أن تأخذ وقتا طويال ،بالرغم من
أن بعضھا يمكن فعال أن يتأثر بتسارع وتائر الحياة في بعض الميادين.
ما نحاول القيام به أوالً ھو كيف يمكن لألحداث أو االتجاھات التي تم تسجيلھا في كراسة
2008م أن تتأكد أكثر؛ مثال يمكن أن نالحظ أن عددا من الزعماء الدينيين استمروا في
إعطاء أھمية خاصة ألزمة البيئة حول العالم .ھذا أمر موجود لدى الكثير من الوجوه
العلمانية من سياسيين ومفكرين وعلماء؛ لكنه شھد نموا مطردا لدى مفكري األديان ،بما في
ذلك بعض األديان التي كان ينظر إليھا وحتى وقت قريب باعتبارھا غير مھتمة بقضية كھذه،
كما ھو الحال لدى اإلنجيليين األميركان .وكما يمكن أن يالحظ أي شخص فھناك جھود
متعاظمة تبذل في العالم اإلسالمي كما في الدول الغربية لمواجھة ما تم اعتباره الفھم المتشدد
لإلسالم ،والذي ينظر إليه كتھديد .ھذه المواجھة ال تعني بالضرورة الحرب على اإلرھاب؛
بل أيضا تنمية متزايدة لعمل أيديولوجي مواجه ،إن ھذا الملف سيشھد حتما تطورات دقيقة،
والمرصد بالتأكيد سيتابع ذلك خالل السنوات القليلة المقبلة.
كما رصدنا أيضا ً ظاھرةً انتشرت في أنحاء متعددة من العالم ،وھي مسألة النشاطات
التبشيرية ،وقد عبرت األحداث العنيفة التي وقعت في إقليم أوريسيا بالھند خالل صيف
2008م )حيث تمت مھاجمة مجموعات مسيحية وقتل عدد من األشخاص( عن أھمية مثل
ھذا الموضوع.
ھناك موضوع لم نعطه أھمية في تقرير 2008م و بدا أنه مھم جدا بعد ذلك ،وھو األزمة
االقتصادية وردود فعل الجماعات الدينية عليھا .في دول مثل الواليات المتحدة األمريكية كان
لألزمة أثر مباشر على الجماعات الدينية نفسھا ونشاطاتھا ،مثل المؤسسات التعليمية وبعض
القطاعات المتصلة بعالم األعمال .لكن األكثر أھمية كان مالحظة كيف ربطت الجماعات
الدينية بين األزمة المالية وبين تقلص االھتمام بالجانب الروحي أو األخالقي داخل قطاع
المال .لقد نبه كثيرون كيف استطاع قطاع المال اإلسالمي أن يثبت قوته خالل األزمة؛ إذ
استطاع أن يقدم الطريقة التي يمكن من خاللھا منع حدوث مثل ھذه الكوارث .تقاليد دينية
أخرى بدأت تشعر أنھا يجب أن تسھم في تقديم التوجيھات األخالقية التي تساعد في رسم
مجموعة من المبادئ الحاكمة في قطاع المال ،ھذا مثال كان مضمون الرسالة التي قدمتھا
الكنيسة الكاثوليكية في روما ،والتي طورت قائمة من المبادئ االجتماعية لغرض توجيه
«المؤمنين» في المجتمع« :بناء الحياة على أساس من الجانب المادي دون توجيه أخالقي،
ھو كمثل البناء على الرمال» ،ھكذا قال البابا بنديكت السادس عشر.
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ألقى التقرير الضوء كذلك على التوترات داخل المجموعات الدينية داخل األديان ،فمثال تشھد
المجموعات اإلنجيلية مزيدا من االنقسام بين المحافظين في الغرب ،والذين يتحدون مع
الكنائس اإلنجيلية في الجنوب من جھة ،وبين االتجاھات الليبرالية الناشطة في الغرب من
جھة ثانية .وفي حين تحاول بعض المجموعات القيام بجھود توحيدية عبر الحوار ،تسعى
أخرى لتكريس مزيد من الفرقة واالختالف.
 لكن ما ھو -برأيك -الخيط الناظم للتقرير؟ وھل يمكن القول مثال  :إن ھناك توجھا عامامشتركا ً لحركة األديان ولو خالل الفترة التي غطاھا التقرير؟
يمكنني أن أقول :إن االختالفات الكبيرة داخل الحقل الديني تجعل من الصعب القول  :إننا قد
نرصد خطا مشتركا يجمع بينھا ،وال أظن أن القيام بذلك ممكن أصال .من جھة ثانية أرى
سؤالكم مشروعا جدا؛ ففي سياق العولمة تتأثر جميع األديان وإن بصيغ مختلفة؛ لذا ليس
غريبا أن نجد بعض القضايا المشتركة بشكل أكبر أو اقل عبر عدد من التقاليد الدينية؛ نالحظ
أن ھناك تقاربا بين الزعماء والجماعات الدينية الذين ينخرطون أكثر فأكثر في مسار الحوار
ليروا ما يمكنھم تقديمه بشكل مشترك ،وكيف يمكنھم -في بعض الحاالت -مواجھة تحديات
العلمنة .يھتم بطريرك روسيا الجديد ) Kirillكيريل( مثالً بھذه القضية كثيرا ويحاول -على
الرغم من وجود اختالفات مع الكنيسة الكاثوليكية -إيجاد طريقة لمواجھة آثار العلمنة على
جماعات المؤمنين.
من المثير أن نالحظ كذلك كيف يسھم المفكرون الدينيون في تقليص التوترات من خالل
النقاشات الدينية؛ ھناك بيان نشر في أكتوبر 2007م شارك فيه  138عالما مسلما عنوانه
«تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» يمكن أن يشكل مثاال جيدا على مثل ھذه الجھود.
يعني أننا نحاول أن نرصد كل االتجاھات؛ التي تسھم في تحقيق التوافق ،كما تلك التي تؤدي
إلى التوتر؛ ذلك أن دور وعمل الجماعات الدينية يمكن أن يكون غامضا ويتحرك في
االتجاھين كما يالحظ أغلب الدارسين.
 ھل من السھولة أن نجمع في دراسة حركة األديان بين الديانات السماوية الثالث وبينالديانات الوضعية أو اآلسيوية؟ أليس ثمة خصوصية للدين السماوي عن األديان الوضعية؟
إن ذلك يمكن أن يفرز مجموعة من القضايا واالعتراضات لدى بعض العقائد ،فالمؤمن
بعقيدة ما يشعر أن اتجاھه الديني ال يجب أن يجمع مع أديان أخرى طالما ھو يعتقد أن دينه
ھو األوحد.
صحيح أن األديان التي تشترك في األصل اإلبراھيمي تجتمع حول مشتركات ،ويمكن أن تتم
دراستھا سوية ،وصحيح أيضا أن مفھوم الدين كما ھو متداول داخل ھذه األديان ال يمكن
تعميمه على باقي األديان .في يناير 2008م شاركت في ندوة أكاديمية في نيودلھي جمعت
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دارسين كانوا يؤكدون -وإن ليس بإلحاح كبير -أن تطبيق مفھوم الدين على الھندوسية مثال
يؤدي إلى حالة تعميم تحجب مضمون ھذه الديانة وحشرھا داخل خانة تحول دون فھمھا؛
لھذا فسؤالك يمس فعال قضايا ھامة.
مع ذلك ،فما أالحظه أن ھناك عددا كبيراً من الناس في مختلف مناطق العالم يوجھون حياتھم
وفق معتقدات ،ليس فقط في الجانب المادي ،وإنما في أبعاد يرونھا تفوق فھم اإلنسان .ھؤالء
الناس ينتظمون في جماعات ،بل أكثر من ذلك يمكن أن تمنحھم معتقداتھم الشعور بھوية
مشتركة ،وحتى لو لم يكونوا معتنقين أقوياء فإن ھذه الھوية تستطيع جمعھم داخل جماعة
واحدة.
أخيرا ،نستطيع أن نالحظ أيضا ً ّ
أن مفھوم الدين كما ھو متداول في الغرب انتشر في جميع
أنحاء العالم؛ في بيئة معولمة يتم استخدام نفس التصنيفات في أي مكان من العالم .إذن،
فالعوامل السابقة بالتحديد يمكن تحليلھا من خالل جميع التقاليد الدينية .وذلك على الرغم من
وجوب اإلقرار أننا يجب أن نكون حذرين؛ حتى ال نصل لدرجة الخلط الناتج عن حالة فجة
من التبسيط.
 ماذا وجدتم بخصوص اإلسالم؟سنقول مرة أخرى :إن الھدف من التقرير لم يكن تغطية أھم القضايا في العالم اإلسالمي
خالل العام 2008م ،ولكن جرى لفت االنتباه إلى بعض االتجاھات المفتاحية ،وتطورات
بعض القضايا المطروحة في التقرير .
باإلضافة إلى ما ذكرته في إجاباتي السابقة يمكن اإلشارة إلى النقاشات الدائرة في الغرب
حول إمكانية إضافة بعض العناصر من القوانين اإلسالمية ألجل المسلمين المقيمين في
الغرب ،في سياق يتميز بتنامي ظاھرة المجتمعات المتعددة الثقافات؛ وفي حين ال يمكن
التعويل كثيرا على إمكانية حدوث ھذا األمر ،فإن انطالق ھذه النقاشات في حد ذاته يبدو
مثيرا.
يمكن أن أشير أيضا إلى مبادرة الملك السعودي عبد ﷲ بن عبد العزيز للحوار بين األديان
والثقافات خالل المؤتمر الذي عقد في يوليو 2008م .في نفس االتجاه نظم مؤتمر كاثوليكي/
إسالمي في روما في نوفمبر .والتوترات الكبيرة التي حصلت في اندونيسيا
)وأيضا ماليزيا( ضد الطائفة األحمدية تمت اإلشارة إليھا ،خاصة وأن الحكومات ھناك
حاولت تقييد حرية ھؤالء في توسيع نشاطات الطائفة.
لماذا أشرنا إلى ھذه التطورات طالما ال تشكل حدثا قائما بذاته؟ ألن ھذا يعد مؤشرا مثيرا
للفت االنتباه حول قضايا تنامت بفعل التعددية الدينية ونشاطات الجماعات الدينية المعارضة
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في العالم اإلسالمي ،و حيث تحاول الحكومات استمالة بعض النشطاء الدينيين من خالل
االستجابة لبعض مطالبھم .ھذا مثال مھم يمكن من خالله استنتاج العديد من المؤشرات
والدالالت وإطالق كثير من النقاشات.
األديان واإلنترنت
 تركز العالقة الكالسيكية بين الدين واإلنترنت على دراسة دور اإلنترنت كوسيط أو أسلوبلتوصيل ونشر المعلومة الدينية .نحتاج أن نعرف إلى أي مدى يستطيع اإلنترنت التأثير على
المحتوى الديني سواء في جانب المعتقدات أو جانب الممارسة؟
كل التطورات التكنولوجية لھا تأثير على الدين .ال أريد أن أضخم فكرة أن االنترنت غيّر من
طبيعة األديان ،على الرغم من أنه ال يمكننا على األقل أن ننفي أن اإلنترنت قادر على إحداث
تغيرات في المظاھر التنظيمية لألديان من خالل قدرته على خلق قنوات جديدة لالتصال،
وفتحه نوافذ وفرص لفاعلين جدد ال ينتمون لمؤسسات .أكثر من ذلك يمكن أن نالحظ
محاوالت داخل العديد من الجماعات الدينية لتطوير طقوس دينية على اإلنترنت ،إن ھذا
يتعدى مجرد نشر للمضمون الديني إلى حاالت يصلي فيھا الناس معا على النت ،أو تقدم
خدماتھم الدينية الخاصة على اإلنترنت مباشرة ،وإال ماذا يعني مثال حين يقوم بعضھم بإنشاء
كنيسة افتراضية أو مسجد افتراضي في العالم االفتراضي في الحياة األُخرى؟ ھل تشكل
العوالم االفتراضية أيضا فضاءات حيث يمكن توصيل وانتشار الرسالة الدينية؟ ھل يمكن
للناس أن يتحولوا دينيا داخل ھذه العوالم االفتراضية؟
ھذه فقط عينة من القضايا التي يطرحھا وجود اإلنترنت ..ما يمكنني تأكيده وأظن أني
أوضحت ھذا في كتابي )في اإلنترنت والدين( ،ھو ّ
أن اإلنترنت أصبح أكثر فأكثر يشكل
مفتاحا لمستقبل االتصال بالنسبة لألديان ،وھذا ال يشمل فقط الباحثين عن التدين أو
المحتاجين روحيا  Spirituel Seekersفحسب؛ بل كذلك للصحافيين وأي شخص يبحث
عن معلومة فيتوجه إلى اإلنترنت ،طبعا على األقل في المناطق التي يمكن الوصول إلى
اإلنترنت فيھا بسھولة ،وھو الشيء الذي أصبح متاحا للجميع اآلن؛ األمر الحاسم اليوم يكمن
في كيفية تطوير نظام اتصاالت يتسم بالفعالية.
 األطروحة السائدة أيضا أن اإلنترنت يؤدي إلى تفكيك األديان ،ويكسر المراجع الدينيةالتقليدية ،ويؤدي إلى تفاقم الفردانية...فما رأيك وھل توافق على ذلك؟
ھناك بعض الصحة في ھذه االفتراضات ،على الرغم من كونھا تميل إلى مبالغة واضحة.
يشجع اإلنترنت بشكل أساسي على االتصال األفقي بدل االتصال العمودي أو الھرمي .ثم ّ
إن
أي شخص يستطيع الذھاب إلى اإلنترنت والحصول على جمھور ،حتى الجماعات الصغيرة
والھامشية يمكنھا بناء واجھة كبيرة وتحقيق االنتشار ..ھذا ما حصل بشكل كبير عند بداية
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استخدام اإلنترنت في العالم العربي عندما لم تستطع المؤسسات الدينية الرسمية أن تواكب
سرعة الفاعلين الجدد على اإلنترنت.أما اليوم فقد استطاع الكثير منھم مواجھة ھذا التحدي.
قبل ظھور اإلنترنت كان ھناك خط واضح بين منتجي ومستھلكي الميديا ،لكن اإلنترنت
يسمح بالتحول السريع من مستھلك إلى منتج وبأقل تكلفة  ..طبعا ھذا ال يتضمن وسائل
الميديا الثقيلة لذا ھناك حدود لھذا األمر ،لكن نجاح بعض المدونين يوضح كيف يمكن لألفراد
أن يصبحوا مصدرا للمعلومات والتعاليق ،وھو ما يجعل الفروق في ھذه الحالة غير واضحة
تماما.
في حالة اإلسالم لفتت الدراسات المتعلقة بالفتوى على اإلنترنت انتباھي كثيرا؛ ألن ھذا يعني
أن الفتوى تنفصل عن المكان وعن السياق؛ بحيث أن الشخص الذي يقدم الفتوى يمكنه أن
يوجد بعيدا عن الشخص الذي يتلقاھا بآالف الكيلومترات ،ودون أن يكون بينھما معرفة
سابقة .األصعب في األمر ھنا ليس أن نتجاھل بأن ھذا يشكل تحديا كبيرا للمؤسسات الدينية
التقليدية؛ ولكن بأن يتم الرد على ھذا التحدي بنبذ استخدام اإلنترنت بدل التكيف مع ھذا
الواقع الجديد.
فيم ا يخ ص موض وع الفرداني ة فل دي مقارب ة مختلف ة قل يال؛ فم ن جھ ة يمك ن الق ول فع ال :إن
بعض التطورات التي تحدث على اإلنترنت تسرع من مسار الفردنة ،لكن من جھة ثانية أرى
تط ورات مثي رة تح دث ف ي نف س الوق ت ،وت ؤدي إل ى إنش اء «تجمع ات» Communities
جديدة على اإلنترنت ،أو دعنا نسميھا على األقل «شبكات»  Networksطالما أن اس تخدام
كلم ة تجمع ات ق د تحت اج لنق اش عل ى ال رغم م ن أن ي أفض ل اس تخدامھا .لك ن أن تك ون ھ ذه
الشبكات افتراضية ،فھذا ال يعني أنھا ضعيفة :التضامنات القوية والتفاعالت يمكنھ ا أيض ا أن
تحدث داخل ھذا النوع من البيئات.
 ما األديان التي ربحت من اإلنترنت وما التي خسرت؟ بمعنى؛ أيھا استثمر بنجاح فياإلنترنت وأيھا فشل أو تجاھل ورفض االستثمار فيه؟
ليس ھناك اليوم دين يرفض التعامل مع اإلنترنت ،لكن صحيح فعال أن بعض الجماعات
الدينية ال تزال تمانع في استخدامه باعتبار أنه يحتوي على مضمون قد «يلوث» معتقدات
اإلتباع .جماعات مسيحية قليلة تحاول نبذ استخدام اإلنترنت ،لكنھا إما صغيرة أو ھامشية،
بعض الجماعات الدينية اليھودية المتشددة تشجع أتباعھا على تقليص دخولھم إلى مواقع
محددة ،لكن ھذه األمثلة تُع ﱡد استثنا ًء في العالم الصناعي.
فعالً ،فليس كل األديان تنجح في التكيف أو في تنمية وعي عميق بالتحديات والفرص التي
يطرحھا ھذا الوسيط الجديد ،لكن كلھا اآلن أصبحت تدرك بشكل أكبر أو أقل بأنھا تحتاج إلى
الحضور على اإلنترنت كما أكدت ذلك مرارا.
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لكن الحضور على اإلنترنت ال يتعلق فقط بنشر المحتوى الديني؛ إنه يعني أيضا نشر
مضمون قادر على الجذب والحفاظ على وجود الموقع على السيرفرز ،وسط بيئة شديدة
التنافس حيث تحضر مواقع أخرى على بعد «نقرة» واحدة .إن ھذا يعني أيضا القدرة على
الرد السريع والتعليق في حالة حدوث أزمة أو حوادث ما .ويعني أيضا تحديث المحتوى
دوريا وإال فقد الموقع زواره .إن إدراك ھذا كله يحتاج إلى تنمية مستمرة.
يصعب الحديث عن رابح وخاسر على اإلنترنت ،أستطيع أن أقول :إن اإلنترنت أصبح يشكل
الفرصة الذھبية؛ أوالً لتلك المجموعات الخارجة عن سيطرة المؤسسات،وكذا المجموعات
الجديدة أيضا .فجأةً أصبح الوصول إلى الناس في كل أنحاء العالم ممكنا ً)بشرط أن يكونوا
راغبين في زيارة موقعك طبعا( ،وفي نفس الوقت الربط بين األشخاص عبر الحدود .في
فرنسا مثال وفي السنوات األخيرة بدأ بعض الكاثوليك المحافظين في استخدام اإلنترنت
كطريقة فعالة لطرح رؤاھم المعروفة ،والربط بين الناس الذين يحملون نفس ھذه الرؤى
والتحرك للحصول على مزيد من الدعم لتحقيق أجندتھم )في ھذه الحالة :الحصول على
«رعايا» حيث يمكنھم ممارسة شعائرھم وقداسھم على الطريقة الكالسيكية القديمة التي تعود
إلى ما قبل مجمع الفاتيكان الثاني( ،ھذا طبعا مثال صغير على ھذا النوع من التطورات.
عندما بدأت أھتم بالدين على اإلنترنت اھتممت أوال بالحركات الدينية الجديدة؛ اعتقدت أوال
أنھم وجدوا في اإلنترنت طريقة جديدة لتقاسم معتقداتھم ،ھذا كان صحيحا في البداية ولكن
الحقا وجدت أن األمر أكثر تعقيدا من ذلك :اإلنترنت يمنح لھؤالء الفرصة للتعريف
باالنتقادات التي يوجھونھا إلى الجماعات التي تعارضھم وتنتقدھم .بھذا الشكل يصبح
اإلنترنت فضاء للجدل بين الحركات الدينية " ،"cult controversiesوھو مجال خالفي
متنوع ال يمكن الحفاظ داخله على األسرار الداخلية حال تسربھا على اإلنترنت .إن ھذا ال
يتعلق باألديان فقط؛ بل بالمجموعات الدينية نفسھا.
 صار اإلنترنت ساحة الباحثين عن الدين فما ھو حدود التحول االفتراضي للدين؟ ھليمكن فعال أن يستغني الدين عن الواقع )المساجد والكنائس والمعابد ،والدعوة والعظات
المباشرة( ويتحول تماما إلى االفتراضية؟
مثلما أنا متأكد جدا من أن اإلنترنت سيصبح مھما جدا لألديان ،فأنا اعتقد أيضا أنه لن يمتد
إلى درجة التخلي عن الواقع؛ الناس سيستمرون في التالقي المباشر .اإلنترنت ھو فضاء
إضافي لألنشطة الدينية؛ لكنه لن يحتل الفضاءات الموجودة .يمكن أن نالحظ باھتمام أن
األشخاص الناشطين والفاعلين على النت ھم أشخاص ناشطون وفاعلون أيضا في السياقات
الواقعية غير االفتراضية .في حالة النشاطات الدينية القليلة التي الحظتھا ،لفت انتباھي أن
الناس تواقون لاللتقاء المباشر بعد فترة من المشاركة إذا ما أتيحت لھم الفرصة لذلك .لكن ما
ھو صحيح فعال ھو أن اإلنترنت اليوم ظاھرة حديثة ،وقد تعلمنا نحن استخدامه كبارا أو في
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جماعات ،لكن ربما ستتغير بعض األشياء عندما يصبح استخدامه يبدأ مع سنوات الطفولة
األولى لدى عدد أكبر من الناس ،ربما سيتم حينئذ استخدامه بطريقة مختلفة عنا.
ال أعتقد أن الدين سيصبح افتراضيا ،ولست قلقا حيال ذلك؛ لكني ال استطيع أن أنفي أن ھناك
أشكاال جديدة وافتراضية من األديان ھي قيد التشكل .أعتقد أن نفس الشيء حدث في حالة
الكتاب اإللكتروني إذا ما أخذنا ھذا المثال من مجال آخر؛ أكيد أن الكتاب اإللكتروني
سيستمر لكن ذلك لن يعني قطعا ً نھايةً للكتاب المطبوع.
الحركات الدينية الجديدة
 أنت أھم أقطاب دراسة الحركات الدينية الجديدة..فما مدى فاعلية ھذا المفھوم وأھميته؟وكيف تدخل ابتداء في فضاء علم االجتماع الديني؟
استخدم االنتروبولوجيون دائما ً مصطلح الحركات الدينية الجديدة خالل العقود السابقة.
ويستخدم اليابانيون مصطلح األديان الجديدة ) "new religions" (shin shukyoمنذ عدة
عقود لتوصيف مجموعة من الحركات الجديدة ذات أصول ترجع إلى الديانة اليابانية )الشنتو
 (Shinto /أو إلى البوذية أو إلى معتقدات تلفيقية Syncretic
في الغرب استعملت مصطلحات من مثل ديانة  Cultأو طائفة  Sectحتى سنوات
السبعينيات ،لكنھما كانا يطرحان مشكلتين:
أوالً ،في حين يمكن أن يستخدم مصطلح ديانة  Cultلتوصيف واقع ديني جديد ،فإن
مصطلح طائفة  Sectكان يرتبط بشكل واسع بالسياق المسيحي والفھم المسيحي للحياة الدينية
والتنظيم الديني :لكن ماذا يمكن أن نفعل إذن مع حركات قادمة مثال من الھند أو اليابان أو
حركات ليس لھا أي عالقة جينيالوجية مع المسيحية؟
ثانيا ً الديانة أو الطائفة كانت تميل ألن تكون ذات حشو مبالغ فيه في فترة السبعينيات
والثمانينيات حيث كان سياق الجدل الطائفي " "cult controversiesسائدا .شكل ھذا
مشكال حقيقيا أمام الدارسين؛ لقد كانوا يستخدمون ھذه المصطلحات بشكل تقني بأقل أو أكبر
قدر من الحيادية؛ لكنھا كانت ترتبط في أذھان الناس بمعاني سلبية للغاية ،كما لو أنھا سيئة أو
مصدر للخطر؛ لقد شكل ھذا مصدراً مستمراً لسوء الفھم.
ورغم أنه ال يزال ھناك استخدام لھذه المصطلحات ،يظھر مصطلح الحركات الدينية الجديدة
كتوصيف أكثر حيادية ويتوسع استخدامه تدريجيا في الخطاب األكاديمي؛ بل أصبحنا نالحظ
أن استخدامه بدأ ينتشر في بعض وسائل اإلعالم أيضا.
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طبعا ھذا المصطلح ليس كافيا تماما؛ فإلي أي مدى تصل حركة ما لتوصف بأنھا جديدة؟ ثم
إنه مفھوم يجمع تحته مجموعةً كبيرةً من الحركات التي ال تجمع بينھا أي صلة سوى أنھا
تشترك في كونھا ال تندرج مباشرة تحت أي تقليد ديني مؤسس ومعروف.
في جانب آخر توضح العبارة أن ھذه الحركات ھي بشكل ما حديثة الظھور وأننا نشھد
«إبداعا» دينيا ھائال في عالم اليوم .إن ھذا يشكل على نحو ما اقترابا سوسيولوجيا وتاريخيا:
رؤية عالم الدين وبالتالي معتنق المعتقد يمكن أن تنسحب إلى جوانب أخرى.
وبالنظر إلى أن ھذا المفھوم يعتبر فضفاضا ً فال بأس من تعميمه على أشكال جديدة تنحدر من
األديان الكالسيكية والحركات الجديدة المنشقة عن األديان المعروفة دون أن تكون على
قطيعة معھا تماما .حاليا وبالتعاون مع أكاديميين جزائريين ،يخطط مرصد األديان لتنظيم
ندوة في سنة 2010م غرضھا فحص مختلف االقترابات التي تتطرق للحركات الدينية
الجديدة في العالم اإلسالمي كما في الغرب .ونأمل أن يم ّكن ھذا من توفير مجال خصب
إلنتاج مقاربات مقارنة توضح لنا اإلدراكات المختلفة التي يولدھا استخدام ھذا المفھوم ،بل
أكثر من ذلك سيكون ذلك فرصة لمالحظة أشكال التجديد الديني والتغيرات التي تحدث في
سياقات مختلفة.
 وھل نحن نشھد ظاھرة «العودة إلى الدين» أم انبثاق لحركات دينية جديدة؟بحكم أني مختص في التاريخ فأنا حذر جدا عند استخدام شعارات من مثل «العودة إلى
الدين» لسبب بسيط ھو أن الدين لم يختف أبدا من الصورة ،وذلك على الرغم من الرؤى
النظرية العلمانية والماركسية التي حاولت أن تصور للناس أن الدين إلى زوال .وكما نعلم
فالواقع قد فند مثل ھذه التوقعات على الرغم من وقوع بعض التغييرات فعالً.
في نفس الوقت ال أنكر أن العديد من أشكال الدين أو السلوكات ذات الصبغة الدينية أصبحت
تلعب دورا متناميا أكثر مما كانت عليه قبل ثالثين سنة مثال ...تنامي العلمنة في أشكال
مختلفة وأماكن مختلفة ال يعني أبدا أن الدين اختفى ،بل بالعكس فإن تحديات العلمنة ربما ھي
التي دفعت بعض الجماعات الدينية إلى أن تصبح أكثر فعالية في المجال العام.
فيما يخص ظھور الحركات الدينية الجديدة نعم ھذا صحيح :ھناك عدد كبير من الحركات
الدينية الجديدة ظھرت ،وستستمر في الظھور؛ لكن ھذا ال يعني أنھا ستحتل مكان األديان
الكالسيكية..حركات دينية جديدة كثيرة ال تزال متواضعة وبعضھا سيتالشى مع الوقت ،لكن
أيضا ھذا ال يمنع أن تشكيلة متنوعة من الديانات ستستمر في التزايد.
ظھرت الحركات الدينية الجديدة في كل وقت من التاريخ ،لكن القرون السابقة لم تكن مواتية
لتطورھا؛ ألن مبدأ الحرية الدينية لم يكن مقبوال على نطاق واسع ،والتحول إلى ديانة أخرى
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كان عمال غير محمود العواقب من الناحية االجتماعية .وھذا األمر ال يزال ساريا في بعض
الحاالت في أنحاء مختلفة من العالم وبدرجة أقل في العالم الغربي.
الحركات الدينية الجديدة ال تظھر فقط في الغرب أو في الھند أو اليابان؛ في الصين نحن
نشھد والدة تشكيلة من الحركات الدينية ،مثال على ذلك حركة  Falun Gongالتي ليست
حركة دينية بالمعنى الكامل ،ولكنھا تحمل بعض الخصائص المشابھة.
حركات كھذه ستظھر أيضا في العالم اإلسالمي على الرغم من وجود بعض المعارضة؛
المثال الكالسيكي على الحركات الدينية الجديدة التي ظھرت في المحيط اإلسالمي ھي
المعتقدات البھائية التي نشأت متأثرة باألفكار األلفية وفكرة المھدوية لدى الشيعة ،لكنھا
تطورت إلى واقع ال يمكن اعتباره بأي شكل فرعا من اإلسالم الكالسيكي؛ بل أصبحت شيئا
مختلفا حين أصبحت تطالب بإدماج معتقدات سابقة.
 ما ھو الفرق بين الحركات الدينية الجديدة وبين األديان التقليدية؟ وما ھو رد المؤسساتالدينية الرسمية على مثل ھذه الحركات؟ ھل ھناك منافسة بين الطرفين؟ وھل تؤثر الحركات
الدينية الجدية فعليا على األديان الكالسيكية؟ و كيف يتفاعل القديم مع الجديد؟
ال بد من التفريق ھنا بين نوعين من الحركات الدينية الجديدة؛ أوالً ھناك جماعات تنحدر
مباشرة من التقاليد الدينية الموجودة ،وتبني عليھا ،ومن ثم تطالب بأنھا اكتشفت ماھية ھذه
األديان وأنھا تمتلك الفھم الصحيح لھا.
وإذا أخذنا السياق المسيحي سنجد أن «أقدم» الحركات الدينية الجديدة حركتان  :شھود يھوه،
والمورمون .وھاتان جماعتان ال عالقة بينھما ،ومختلفتان تماما ،تدعيان الدعوة إلى
المسيحية الحقة ،وھو مصدر اعتقاد قوي لدى أتباعھما على الرغم من أن ادعا ًء كھذا ليس
مقبوال من طرف الكنائس المسيحية الكالسيكية جميعھا .لكن ھذه الجماعات تسعى لبناء
محتوى يقوم على نفس األسس التي تقوم عليھا بقية الكنائس ،في نفس الوقت الذي تبقى فيه
منفصلة عنھا ومالكة لفھم مختلف للكثير من مظاھر المعتقدات المسيحية.
ثانيا ،ھناك جماعات أخرى ال تنحدر مباشرة من تقليد ديني مؤسس بالرغم من أنھا يمكن أن
تحتوي على عناصر من األديان الموجودة...ھذا يمكن أن يكون مثال العديد من الديانات
اليابانية الجديدة مثال.
وسواء تعلق األمر بانشقاق عن تقليد ديني موجود أو بشكل جديد من الجماعات الدينية فإن
ذلك يشكل تحديا للمؤسسات الدينية التقليدية .ففي أي مجتمع ھناك أناس يمكن وصفھم
بالباحثين عن التدين أو المحتاجين روحيا ،والذين يبحثون عن األجوبة وعن الممارسات
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الدينية .التحول الديني باتجاه حركة دينية جديدة يمكن أن يحدث تحت تأثير مجموعة من
العوامل مثله مثل أي تحول ديني آخر.
بالنسبة لردود الفعل تجاه الحركات الدينية الجديدة فھي ال تأتي فقط من التقاليد الدينية األقدم
والغالبة التي تحاول فعال أن تحمي «سوقھا الديني»؛ فمثال في آسيا الوسطى يمكنك أن
تالحظ جماعات دينية مسيحية ومسلمة في آن واحد وفي أماكن متعددة يتخذون مواقف
لمواجھة المجددين الدينيين الذين ينظر إليھم باعتبارھم يثيرون قلقا في المجتمعات المحلية.
في الغرب ،وبشكل مثير ،نرى في بعض الدول كيف أن حكومات الدول ترد على األشكال
الجديدة من الجماعات الدينية مثلھا مثل الكنائس .في فرنسا وبلجيكا مثالً ھناك مؤسسات
تابعة للدولة مكلفة بمراقبة نشاطات الحركات الدينية الجديدة .ھذه ليست سياسة تتبعھا كل
الدول الغربية ،ولكنھا منتقدة من بعض المدافعين عن مبدأ الحرية الدينية ويتوجسون من
تدخل الدولة في ھذا المجال.
بشكل أساسي ،فإن تغيير قواعد اللعبة من طرف العب جديد ھو أمر ال يمكن منع حدوثه؛
لذلك فردود األفعال ھذه ليست مفاجئة .وكل دولة لديھا سياق ديني واجتماعي وسياسي ھو
الذي يحكم ردود الفعل الخاصة؛ في الواليات المتحدة األمريكية مثال من المسلﱠم به جدال أن
ھناك حرية في السوق الديني تحصنه ضد تدخلية الدولة من قريب أو بعيد.
 بما أننا نتكلم عن الحركات الدينية الجديدة ،ھل يمكن اعتبار اإلسالموفوبيا أو النقد الموجهإلى اإلسالم في الغرب امتدادا للفوبيا التي كانت تثيرھا الحركات الدينية الجديدة بشكل عام،
والطوائف الدينية بشكل خاص ،والتي انتشرت في الغرب خالل العشرين سنة األخيرة؟
إلى حد ما يمكن القول :إن ھذا ينبع من نفس اإلدراكات ،فھو يع ّد أمرا غير معروف
ومصدرا محتمال للتھديد .ال يمكن ھنا إحداث توازن؛ ألن اإلسالم يرتبط أيضا بالمخاوف
المتعلقة بالھجرة كما بتراث تاريخي صدامي ،لذا فھناك فعال تشابه ما ،وصحيح أنه في عالم
ما بعد  11سبتمبر تراجع الجدل الطائفي في نفس الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المخاوف
من اإلسالم .في نھاية التسعينيات مثال كانت وكاالت حماية القانون في دول عديدة مھتمة
بالمشاكل المحتملة التي ستحدثھا الحركات األلفية أو حركات نھاية العالم.
في بداية سنوات الـ 2000م تراجع مثل ھذا االھتمام لدى ھذه الوكاالت ويبدو أنه تحول
ليشمل الناشطين اإلسالميين .جماعات عديدة من التي كانت تنتقد الطوائف الدينية حاولت أن
تعمم نفس المقاربة على الجھاديين اإلسالميين )مثل أطروحة غسيل األدمغة ،(..لكن األمر
كلل بقليل من النجاح .أعتقد أنه إذا كان ھناك بعض أوجه الشبه بين الجماعات من حيث
القدرة على التجنيد وقوة النضال ،فال يمكن أن يتم سحب التحليل من شكل جماعة ما إلى
شكل أخرى.
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بشكل عام ال يمكن أن ننظر ببساطة إلى النقد الموجه إلى اإلسالم واإلسالموفوبيا وكأنھما
امتداد للجدل الطائفي؛ بعض الحجج قد تكون متماثلة وبعض المخاوف قد تحمل نفس
الخصائص؛ لكن اإلسالموفوبيا لھا جذورھا الخاصة أيضا.
 لكننا نالحظ في الغرب اآلن أن ھناك تخوفا واسعا من اإلسالم ،ورغبة في إعادة جذبالمتحولين إلى اإلسالم ،والذين ينظر إليھم كضحايا لعملية غسيل األدمغة .أال توافق أن
اإلسالم صار يبدو كمصدر للخوف الديني الجديد الذي يخلف الخوف القديم من الطوائف
الدينية في الغرب؟
من خالل تجربتي وعبر البحوث التي أجريتھا حول التحول الديني إلى الحركات الدينية
الجديدة يمكنني أن أقول :إن ھناك بعض التشابھات؛ التحول إلى اإلسالم أو التحول إلى
الحركات الدينية الجديدة قد يكون مرعبا لبعض الناس طالما يتم ربطه بمشاعر الخوف من
شر ما ،و خطر محتمل.
أتذكر أني كنت أنتظر افتتاح ندوة إسالمية قبل سنوات قليلة مضت ،وذلك في إطار أحد
مشاريعي البحثية حول التحول الديني إلى اإلسالم :أخبرتني سيدة شابة كانت تعتزم التحول
إلى اإلسالم بعد أن زارت العراق قبل سنة من ذلك التاريخ ،قالت  :إنھا ال تجرؤ على إخبار
عائلتھا أنھا تحضر ندوة إسالمية  :الن ذلك قد يتسبب في حالة من الھلع داخل العائلة .يجب
االعتراف أنه في سياق زيادة حاالت التحول نحو أشكال متشددة من اإلسالم والحركات
الجھادية بشكل خاص ،ال تساعد على تھدئة مثل ھذه المخاوف.
من منظور عام يمكن القول :إن حاالت التحول الديني ينظر إليھا كتھديد من حيث عدﱢھا نوعا
من الخيانة للجماعة األصلية ،وقد يكون رد الفعل عنيفا .في مصر أو في أي مكان آخر يمكن
أن يكون ھذا مماثال في حالة تحول مسلم إلى جماعة دينية أخرى .ھذه قضية واسعة وتحتاج
إلى نقاش كبير ال يتسع له المقام ،لكني أعتقد أن البحث في ردود األفعال المترتبة عن التحول
الديني واألنشطة التبشيرية ھي موضوع مھم جدا.
لننظر إلى األمر بواقعية؛ في عالم اليوم حيث يسافر الناس بسھولة ،وفي وجود اإلنترنت
حيث يتصلون بكم ھائل من المعلومات بسرعة فائقة توفرھا االتصاالت الحديثة ،سنشھد
باستمرار حاالت ألشخاص يتحولون من اعتقاد إلى آخر .سيحدث ذلك مرات ومرات؛ وفي
حين يمكننا أن نتفھم أن حاالت التحول الديني يتم اعتبارھا كخسارة لفرد من المجموعة
الدينية؛ وأن أعضاءھا سيحاولون إقناع بعضھم بأالّ يفعلوا ،فان ھذا سيولد توترات أحيانا،
وال يوجد ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع ذلك.
النقد الموجه لإلسالم في الغرب لن يمنع الناس من االھتمام باإلسالم وبالتحول الديني
لإلسالم ،وھذا ينطبق على باقي األديان .بالنسبة للباحثين في حقل األديان فإن ھذا يمثل مجاال
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خصبا للبحث .أنا بنفسي أجريت بعض المقابالت مع متحولين إلى اإلسالم وبدا مثيرا جدا
االستماع إلى قصص ھؤالء ،وبالمثل كان مثيرا االستماع إلى قصص المتحولين إلى
الحركات الدينية الجديدة.
مھما كانت اعتقاداتنا ،فإن ھذه القصص تس ﱢوغ البحث العميق والطويل الذي يكتنف الوجود
اإلنساني في محاولته العثور على أجوبة ألسئلة الحياة المختلفة.
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