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الدكتور صالح الدين العامري*

-1يف داللة «الكلمة» ورمزيتها

يتم تعميمه ،ومع حلظة انتشاره يصبح
ُيقال ّ
النص ُم ْلك صاحبه ما مل ّ
اً
األول مع كل
فهم وتفكيكًا
وتأويل ،وتتقلص سلطة صاحبه ّ
القارئ رشيكًا فيه اً
تلق جديد .وهذا ما نط ّبقه عىل األسامء اخلاصة بالكتب واملجالت والنصوص
ٍّ
عا ّمة.
ومن هذه الزاوية نرى فرض ّية تفكري املرشفني عىل جم ّلة «الكلمة» يف
ورمزا .وال ّ
شك يف هّأنم
اسم وصف ًة
ً
دالالت املصطلح ورمزيته قبل تثبيته اً
يدركون خصوصية املصطلح وأمهيته يف املوروث الفكري والروحي اإلنساين.
فالكلمة أساس التواصل البرشي ووسيلة حتقيق االجتامع املدين ،واإلنسان
مدين بالطبع يف فلسفة ابن خلدون االجتامع ّية.
ٌّ
* باحث من تونس ،جامعة الزيتونة ،نرش بحو ًثا عدة يف جملة الكلمة .الربيد اإللكرتوين:
slaheddine.alamri17@gmail.com
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وللكلمة طابع مقدّ س يف أغلب األديان ،وقد وردت يف الكتب الساموية الثالثة
بمعان متعدّ دة ،اَّإل أهنا مشحونة بالقداسة والتقديس .وجاء يف إنجيل يوحنّا اً
مثل« :يف ا ْل َبدْ ِء
َان ا ْلك َِل َم ُةَ ،وا ْلك َِل َم ُة ك َ
ك َ
َان ِعنْدَ ال َّل ِه» ( .)13-1 :1وجاءت الكلمة بمعنى الرشيعة ،ومن
ويطور حياهتم نحو األفضل.
معاين الرشيعة القانون الذي ين ّظم حياة النّاس
ّ
ننزل اجلهود التي يضطلع هبا املرشفون عىل املج ّلة واملسامهون فيها.
ويف هذا اإلطار ّ
واملضمنة يف املنشورات ،وتصلنا
نستشف هذا اهلدف من خالل الرشوط العا ّمة املعلنة
ّ
الرسالة واضحة ّ
ومتحرر من القيود املوروثة ،وغال ًبا ما عرقلت
حر
ّ
بأن خ ّطها التحريري ّ
القيود التحاور اإلجيايب وع ّطلت التقارب.
لقد جاءت عبارة الكلمة مبتدأ يف مجلة اسم ّية خربها النصوص الق ّيمة التي نرشت
األول ،وقد تكون وردت منعوتًا بال نعت حيدّ ها وحيدّ دها فيق ّلص من
منذ صدور عددها ّ
واملتحررين ليصوغوها
للقراء األحرار
ّ
حجم هويتها اإلنسان ّية ،وتُركت صياغة النّعوت ّ
حرة ومفتوحة حتى وإن كانت بعدد
حر وإرادي .تُركت حر ّية صياغة النعوت ّ
بشكل ّ
وتنوعهم.
القراء ّ
ّ
ونرجو أن تكون مسرية جم ّلة «الكلمة» تطيب ًقا ملضمون اآلية الرابعة والستني من
سورة آل عمران { ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِ ىَ ٰل ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم} ،وأن تكون كلمة
سواء بني الفرق واملذاهب اإلسالم ّية ،وأن تتدرج لتكون كلمة سواء بني الناس كافة.

-2جملة «الكلمة» منارة معرف ّية

من اإلجيابيات التي يعرفها عامل الفكر والثقافة يف العقود األخرية ،ارتفاع وترية
وتنوعه ورق ًّيا وإلكرتون ًّيا ،اَّإل ّ
أن هذه اإلجياب ّية حتمل يف ط ّياهتا جمموعة من السلبيات
النرش ّ
منهجا
أساسا مستوى املنشورات وطبيعتها ونوعيتها ودرجة إفادهتا للمتل ّقي
هيمنا منها
ً
ً
ّ
ومضمونًا.
ويتع ّقد األمر أكثر إذا قاربنا املنشورات من زاوية أكاديم ّية مس ّلحة بمجموعة من
استقر رأي
الضباب ّية تلوح لنا نقطة مضيئة
القواعد ال ّثابتة والصارمة .ويف هذه العتمة وتلك ّ
ّ
أصحاهبا عىل وسمها بالكلمة .ولئن كان اسمها يف صيغة املفرد ّ
فإن مضامينها املتواترة عىل
منهجا
عقود من الزمن جعلتها خطا ًبا يتشكّل من جمموعة خطابات علم ّية راقية وصارمة
ً
ومضمونًا.
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وك ّلام اقرتب الباحث عن املعرفة احلقيق ّية يف ّ
ظل مراكمة جمنونة للتشكيالت اخلطاب ّية،
تألألت أمامه خطابات «الكلمة» وقادته إىل حيث ال ّ
تزل القدم وال ُينتهك العقل.

وباعتباري أحد الباحثني املسامهني يف تأثيث منشورات «الكلمة» يف أكثر من عدد،
القارين ملنشوراهتا ،أستطيع التأكيد ّ
أن املواضيع املتنوعة ضمن املج ّلة
وألنّني من املواكبني ّ
والصامة العلم ّية .ويتجلىّ ذلك من
كانت غال ًبا عىل درجة عالية من من القيمة واألمهية رّ
خالل طرافة املواضيع املطروحة وراهن ّيتها واحرتامها للمعايري العلم ّية الدقيقة.
واملقصود بالطرافة هو املواضيع اجلديدة أو املجدّ دة من زوايا نظر معارصة ،حتفظ
الثوابت ،وتنفتح عىل مكتسبات جهود البحث احلديثة .وحيسب للكلمة اقتحام جماالت
التوجه الثقايف جلامعة أو طائفة.
بحجة الدّ ين أو املذهب أو
ّ
الالمفكّر فيه منذ قرون ّ

ّ
واحلث عىل جتاوز
وقد أسهمت هذه اخليارات يف خلق فضاءات من اإلبداع واإلثارة،
أنامط التفكري القديمة .واملقصود بالراهن ّية هو مواكبة «الكلمة» ملا يشغل بال املسلم املعارص
واخلاصة من املعنيني بام
إذا ما س ّلمنا باخللف ّية اإلسالم ّية للمج ّلة .وهذا أمر متاح للعا ّمة
ّ
ّ
الباث اخلاص يمكنه
تنرشه املج ّلة .فاملتل ّقي البسيط يمكنه إجياد ذاته فيام يقرأ ،واملتل ّقي/
املوجه.
اإلفادة ً
أيضا سواء عند التل ّقي املعريف الوظيفي أو عند اإلنتاج العلمي ّ
وتشع للغالب ّية وتفيد العا ّمة
وهبذا الشكل تكون «الكلمة» منارة تستقطب اجلميع
ّ
واخلاصة .وأ ّما املقصود باملعايري العلم ّية الدقيقة فهو سالمة اللغة واألسلوب ،وهي مسألة
ّ
أساس ّية يف بناء املعارف والرتويج هلا ،واخلطاب العلمي غري العاطفي واهلووي ،واحرتام
األمانة العلم ّية القائمة عىل التوثيق السليم والتّام.

ونقدّ ر ّ
املقومات جمتمعة مت ّثل أساس اخلطاب العلمي املطلوب لضامن إنتاج
أن هذه ّ
معريف مفيد .وقد نجح القائمون عىل أمر «الكلمة» يف ضامن هذه الرشوط ضمن ّ
جل
ّ
األعامل التي أجازوها للنرش.

-3جملة «الكلمة» فضاء للحوار والتقريب

ليس من املبالغة إذا قلناّ :
إن صناعة ثقافة احلوار والتقريب من أوكد الواجبات
منصات النّرش يف الفضاء العريب اإلسالمي
احلضار ّية واألخالق ّية التي جيب أن تتك ّفل هبا ّ
والسبب عندنا هو طبيعة الرصاع املتعدّ د األوجه واآلليات بني املسلمني
مهام كانت طبيعتهاّ .
خاصة .فأحداث مثل السقيفة مل تتجاوزها الذاكرة
عا ّمة واجلامعتني السن ّية والشيع ّية
ّ
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الزمن.
التارخي ّية ،وجراح مثل اجلمل وص ّفني مل تندمل بعد رغم مرور ّ

اجتاها واحدً ا نحا به القائمون عليه صناع ًة
والثقافة التي جاءت بعدمها اختذت
ً
أمرا
ووراث ًة نحو القطيعة والرصاع واالنقسام والتأزيم ومراكمة التأزيم .وصار احلوار ً
الشق منهم
صع ًبا ،وأصبح التعامل مع اآلخر املذهبي عىل قاعد الثالث املرفوع ،أي ال يرى ّ
الشق اآلخر وإهنائه يف اآلجل والعاجل.
وجوده الطبيعي اَّإل يف نفي ّ
ومن حسن ّ
حظ املسلم املعارص أن جيد «الكلمة» تقطع مع هذا التقليد الثقايف
والفكري ،وتفسح املجال أمام اجلميع كي حياور من زوايا خمتلفة .فمن احلوار املذهبي إىل
سجل السنّة والشيعة حضورمها يف أعداد املج ّلة
احلوار الفكري يف قضايا الفكر عا ّمة .وقد ّ
بشكل الفت للنظر ،فطرح ٌّ
كل فكره وثقافته بقدر من احلرف ّية والتوازن ،وغاب اجلدل
العقيم إىل حدّ مقبول بفضل حرص القائمني عىل شؤون «الكلمة».
وظهر أثر احلرص سواء من خالل حتديد رشوط واضحة للنرش ،أو من خالل
سهل هذا احلوار املبارش وغري املبارش جرس عبور
حتكيم النصوص واختيار املشاركني .وقد ّ
للتقريب بني املذاهب اإلسالم ّية وإن بدرجات متفاوتة .ودون مبالغة نستطيع القول :م ّثلت
خاصة.
«الكلمة» فضاء للحوار والتقريب بني املسلمني عا ّمة والسنّة والشيعة ّ

ومن أساسيات التقريب حتقيق التعارف بني األطراف التي احرتفت ذاكراهتا اجلمعية
والفرد ّية التباعد والتنافر واإلقصاء عرب تارخيها .ونقدّ ر ّ
أن غياب هذا العامل م ّثل حجر
عثرة وعامل تفرقة بني املسلمني .وقد أسهم التجاهل أو اجلهل املتبادل بني املختلفني صناعة
صور صدام ّية توارثتها األجيال دون مراجعة وال تقويم .وكان الفضل يف هذا السياق ملج ّلة
«الكلمة» لتسهم يف نقد املعادلة القديمة ،وفتح زاوية جديدة يف مقاربتها.

دراسات وأبحاث

ة ا قة ن ف
ت
ج�د ي
ل�� ا لعل �� ب�ي�� ا ل�رد و ا لم ج��مع
الشيخ حسن الصفار

ﷺ مدخل

متتاز املجتمعات التقليدية بمستوى متقدّ م من الرتابط والتكافل
االجتامعي ،فكيان األرسة حيتضن أفرادها ،وله قداسة واحرتام يف نفوسهم،
بعضا،
واألرحام يتواصلون فيام بينهم ،واجلريان يتعارفون ،ويتف ّقد بعضهم ً
وأبناء املجتمع يشعرون بانتامء مشرتك يثري عواطفهم ومشاعرهم اإلجيابية،
ويدفعهم لتبادل املساندة والتعاطف ،ويمنحهم الثقة واالطمئنان.

بينام تعاين املجتمعات احلديثة من تدين مستوى الرتابط والتواصل
وتغول الروح األنانية الفردية ،حيث أصيب كيان األرسة بالتفكك
االجتامعيّ ،
والضعف ،ومل يعد للقرابة والرحم معنى ُيلتفت إليه ،كام ال هيتم اجلار بمعرفة
جاره والتواصل معه ،واملحور األساس للعالقة بني الناس هو املصالح
والرغبات.
لكن الصورة املضيئة إنسان ًّيا يف املجتمعات التقليدية ،تستبطن زوايا
سلبية قامتة ،حيث ينشأ الفرد فيها عىل التبعية واالنقياد ،ويحُ ظر عليه التفكري
احلر املستقل خارج السائد يف حميطه األرسي واالجتامعي ،وال يمكنه أن يقرر
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حتى لنفسه ما ال ترضاه أرسته ،وال أن يعرتض عىل قرار تتبناه زعامة جمتمعه .إن عىل الفرد
أن يتامهى يف جمتمعه إىل حدّ الذوبان وانسحاق الشخصية ،دون أي تط ّلع خاص ،أو رأي
مستقل ،حتى حيظى بالرعاية وظل التكافل االجتامعي.

ويف املقابل فإن الصورة املظلمة للمشهد اإلنساين يف املجتمعات احلديثة ،تنطوي عىل
جوانب مرشقة ،تتمثل يف احرتام شخصية الفرد ،واالعرتاف بخصوصيته وحريته ،وإفساح
املجال لتطلعاته ،وحتفيزه لإلبداع.
وبالتأمل يف صورة املشهدين ،نجد أن البعد السلبي يف كل منهام ناتج عن التطرف
واملبالغة يف عنرص القوة واإلجيابية .فاملبالغة يف تعزيز الروح اجلمعية حولتها إىل نوع من
حتول إىل
الوصاية عىل الفرد يف املجتمعات التقليدية ،كام أن الغلو والتطرف يف الفردانية ّ
أنانية مقيتة يف املجتمعات احلديثة.
فكيف يمكن اجلمع والتوفيق بني عنرصي القوة يف كال النموذجني ،وجتاوز حال
التطرف والغلو فيهام ،فنعزز الروح اجلمعية ،وقيمة الرتابط والتكافل االجتامعي ،مع متتع
الفرد بحريته ومحاية حقوقه وخصوصيته؟

أعتقد أن ذلك ما يتطلع إليه املخلصون الواعون يف املجتمعات التقليدية واحلديثة،
فقد تعالت أصوات عدد من املفكرين الغربيني الناقدين لتجذر الروح األنانية الفردية،
واالستغراق املادي يف جمتمعاهتم ،وأبدى كثريون من أبناء تلك املجتمعات انبهارهم
بمشاهد الرتابط والرتاحم االجتامعي يف املجتمعات التقليدية ،وكان ذلك سب ًبا إلقبال
بعضهم عىل اعتناق اإلسالم.
وعىل الضفة األخرى فإن العلامء الواعني والباحثني املصلحني يف املجتمعات
التقليدية ،يدركون خطر اإلرهاب الفكري والقمع النفيس الذي حييط بحياة أفراد
جمتمعاهتم ،وأنه سبب رئيس حلال التخلف يف هذه املجتمعات ،وقد يدفع بعض أبنائها
للتخيل عن انتامئه الديني واالجتامعي كر ّد فعل لواقعه املأزوم.
لكن املشكلة تكمن يف بعض األوساط الدينية التي ترشعن حال الوصاية عىل الفرد،
ومصادرة احلريات وسلب احلقوق ،ضمن فهم خطأ موروث للدين من عصور التخلف
واالستبداد ،والتزا ًما ببعض األعراف والتقاليد البالية.

ﷺ حترير شخصية اإلنسان

حترير شخصية اإلنسان الفرد ،وإنقاذه من طغيان هيمنة املجتمع عىل فكره وسلوكه،
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كانت مهمة حمورية لرساالت األنبياء ،ذلك أن الفرد يف املجتمعات البدائية واإلقطاعية،
واملجتمعات التي حيكمها االستبداد ،يكون مسحوق الشخصية ،مسلوب اإلرادة ،ال حق
له يف التفكري ،فهناك فكر سائد شمويل ،يمثل احلقيقة املطلقة ،وال حرية له يف التعبري عن
رأي آخر ،فذلك كفر وزندقة وضالل وابتداع .وال فرصة أمامه لالختيار يف نمط السلوك
وأسلوب العيش ،فهو فرد يف قطيع ،ونسخة مكررة عن شخصية املجتمع ال تغاير فيها .إنه
أي شعور بالذاتية واخلصوصية.
ذوبان كامل ينعدم فيه ّ
وحني يأيت نبي إىل جمتمعه ،يدعو الناس إىل اهلل ،فإن دعوته تصطدم هبذا الواقع الذي
ال جيرؤ فيه األفراد عىل اإلصغاء لرأي آخر ،أو نقاش فكرة جديدة ،وهنا يتجه النبي ملعاجلة
جذور املشكلة ،وهي انسحاق شخصية الفرد ،وتبعيته املطلقة للجامعة ،وجتميده لعقله
وإرادته.
ويف القرآن الكريم آيات كثرية تتحدّ ث عن نضال األنبياء ،لتحرير اإلنسان من هيمنة
اجلامعة التي تلغي شخصيته ،وتصادر إرادته .من الشواهد التي يذكرها القرآن الكريم،
هتديد قوم نبي اهلل شعيب له بالنفي واإلخراج له من بلده ،وكذلك مجيع من آمن به واقتنع
برسالته ،ما مل يرتاجعوا عن إيامهنم ويعودوا للخضوع للرأي السائد يف جمتمعهم ،وإن مل يكن
ِ
اس َت ْكبرَ ُ وا ِمن َق ْو ِم ِه َلن ُْخ ِر َجن ََّك َيا
ذلك عن ً
رضا وقناعة منهم ،يقول تعاىلَ { :ق َال ا َمللأَ ُ ا َّلذي َن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
فيِ
ِ
ني} .
ب َوا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع َك من َق ْر َيتنَا َأ ْو َل َت ُعو ُد َّن م َّلتنَا َق َال َأ َو َل ْو ُكنَّا كَاره َ
ُش َع ْي ُ

ويف السياق ذاته واجه مرشكو قريش دعوة النبي حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص خضو ًعا للمعتقد
يوجه دعوة مبارشة لألفراد بأن يعطوا
اجلمعي السائد يف أوساطهم ،لذلك فإن النبي حممدً ا ّ
ألنفسهم فرصة التفكري ،خارج اهليمنة اجلامعية ،وأن ذلك كفيل بتغيري مسار حياهتم .يقول
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقوموا لِ َّل ِه م ْثنَى و ُفرادى ُثم َت َت َفكَّروا ما بِص ِ
تعاىلُ { :ق ْل إِنَّم َأ ِع ُظكُم بِو ِ
احبِك ُْم ِم ْن
ُ َ َ
ْ َ
َ َ َ َّ
َ
ُ
اَ
ِ
ِ ٍ (((
ٍ
ِجن ٍَّة إِ ْن ُه َو إِ اَّل نَذ ٌير َلك ُْم َبينْ َ َيدَ ْي َع َذاب َشديد﴾ .
ومجيع األنبياء كانوا يرفضون منطق تقليد السالفني واتّباعهم ،دون إعامل للفكر
ِ
ٍ
ِ
ِ
والنظر ،يقول ّ
وها إِنَّا
{وك ََٰذل َك َما َأ ْر َس ْلنَا من َق ْب ِل َك فيِ َق ْر َية ِّمن نَّذ ٍير إِ اَّل َق َال ُمترْ َ ُف َ
جل شأنهَ :
َو َجدْ نَا آ َبا َءنَا َعلىَ ُأ َّم ٍة َوإِنَّا َعلىَ آ َث ِ
ار ِهم ُّم ْقتَدُ َ
ون﴾(((.
ٰ
ٰ
ِّ
وحيذر اهلل سبحانه أبناء املجتمعات البرشية من الطاعة العمياء للزعامء ومراكز القوى
((( سورة األعراف ،اآلية .88
((( سورة سبأ ،اآلية .46
((( سورة الزخرف ،اآلية .23
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السبِيال﴾(((.
يف املجتمع ،يقول تعاىلَ :
{و َقا ُلوا َر َّبنَا إِنَّا َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو ُكبرَ َ ا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا َّ

إن هذه اآليات الكريمة ليست جمرد تشهري بأقوام سابقني ،بل هي بيان ملنهج إهلي
يف تقرير حرية اإلنسان ،وحتفيزه ملامرسة إرادته واستعامل عقله ،حتى ال يقع حتت هيمنة
اآلخرين ،واستالهبم لشخصيته .وما كان يستجيب لدعوة األنبياء اَّإل من امتلك شجاعة
التمرد والرفض لتلك اهليمنة ،وقرر ممارسة ح ّقه يف التفكري واالختيار .هكذا كان الدين يف
حقيقته وجوهره ،دعوة حترير لعقل اإلنسان وإرادته ،وسبيل خالص من اخلضوع واخلنوع
لغري اهلل تعاىل.

ﷺ تزوير الدين وتربير االستبداد

لكن املفارقة املثرية يف تاريخ األديان هي تراجع األمم واملجتمعات عن إنجازات
عهود األنبياء ،ليعود اإلنسان إىل أحضان اهليمنة االجتامعية ،ويقع يف قبضة االستبداد من
جديد ،حتت عباءة الدين ،وتوظيف شعاراته وعناوينه ،فيتحول الدين من حافز حترر ،وهنج
نضال ،إىل مربر خنوع ،وأداة قمع.

كام حيكي ذلك تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى ،ومعظم تاريخ املسلمني بعد عهد
النبوة واخلالفة الراشدة .وفظائع حماكم التفتيش التي أقامتها الكنيسة يف تلك العصور أشهر
من أن تذكر ،فقد كانت حتاسب األفراد ليس عىل آرائهم الدينية املخالفة فحسب ،بل عىل أي
رأي يتبنونه يف قضايا الطبيعة واحلياة ،فغاليلو حكم عليه ألنه قال بحركة األرض ،وأعدم
آريوس (336 - 256م) ألنه خالف القول بألوهية املسيح ،أما الطبيب اإلسباين ميخائيل
أيضا ،فقد أعدمته الكنيسة
سريفيتوس (1553 - 1511م) ،الذي رفض ألوهية املسيح ً
حر ًقا ،وبلغ عدد من صدرت ضدّ هم أحكام عقوبات بسبب آرائهم أكثر من 300.000
ألف شخص ،منهم  32.000أل ًفا أعدموا حر ًقا .كام عانت املجتمعات اإلسالمية يف كثري
من عهودها أوضا ًعا شبيهة بمامرسات حماكم التفتيش.
وهذه هي احلال العامة يف املجتمعات التقليدية ،التي ال تعرتف للفرد باستقالل
شخصيته ،وال تسمح له بالتمتع باحلريات الشخصية ،وتريده جز ًءا من قطيع ،ال ّ
يشذ عنه
يف رأي أو سلوك .فال توجد شخصية مميزة للفرد ،وال خصائص يتميز هبا عن اآلخرين.
تكرس واقع
وكانت أنامط احلياة االقتصادية املحدودة يف املجتمعات التقليديةّ ،
االنصهار ،حيث كان االعتامد عىل الصيد أو الرعي أو الزراعة ،ومجيع أفراد القبيلة يامرسون

((( سورة األحزاب ،اآلية .67
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األعامل نفسها ،ويعيشون اً
شكل واحدً ا من احلياة الرتيبة.

ورغم أن تطور احلياة يف املجتمعات البرشية قد فرض واق ًعا جديدً ا ،يتمتّع فيه الفرد
بقدر كبري من احلريات الشخصية ،اَّإل أن بعض املجتمعات ال تزال تصهر أفرادها بقسوة،
عرب أنظمة االستبداد السيايس ،واجتاهات التز ّمت الديني ،ورصامة األعراف والتقاليد
االجتامعية.

مربرات اهليمنة االجتامعية
ﷺ ّ

تقوم فلسفة املجتمعات اإلقطاعية والتقليدية يف قمعها لشخصية الفرد عىل عدد من
املربرات واحلجج ،أبرزها ما ييل:

اً
أول :قصور الفرد عن إدراك املصلحة واختاذ القرار الصائب ،مما جيعله بحاجة إىل
صغريا
توجهاته .إنه من املتفق عليه حاجة الفرد حني يكون
و ٍّيل يسيرّ ه ،ورا ٍع
يصحح ّ
ّ
ً
للرعاية والوالية ،لكن هذه احلالة تستصحب يف املجتمعات التقليدية ،حيث تستمر هيمنة
األب عىل األوالد مادام ح ًّيا ،ويكون قرار الزوجة بيد الزوج مطل ًقا ،وختضع املرأة لوصاية
الرجل .وجيب عىل الناس طاعة شيخ القبيلة ،وشيخ الدين ،وشيخ احلكم ،من منطلق أن
(الشيوخ أبخص) -حسب التعبري الدارج ،-أي أعرف باملصلحة.

ثان ًيا :الوقاية من نوازع الرش والفساد ،فلو ترك الفرد وشأنه ،فإنه يقع حتت تأثري
فيرض نفسه واآلخرين .ومن أجل
الرش والفساد،
الشهوات واألهواءّ ،
ّ
وحتركه نزعات ّ
محايته من نفسه ،ووقاية املجتمع من رشه ،ال ُبدّ من إحاطته بالرقابة ،وسياج األوامر
والنواهي الرادعة.

ثال ًثا :تعزيز الروح اجلمعية ،وأولوية املصلحة العامة .حيث تواجه املجتمعات
وأخطارا عىل وجودها ومصاحلها ،فال ُبدّ من تعزيز الروح اجلمعية ،للدفاع عن
حتدّ يات
ً
هيتموا بام خيدم
اهلوية والكيان ،بأن يكون األفراد جنو ًدا رهن إشارة قيادة املجتمع ،وأن ّ
أي تفكري يف مصاحلهم الشخصية .إن الفرد حمدود الطاقة
املصلحة العامة ،ويقمعوا ّ
والقدرة ،وقوته يف قوة جمتمعه ،فعليه ألاّ يفكر يف بناء قوته الشخصية ،بل عليه أن يذوب يف
إطار تعزيز قوة اجلامعة.
ربرات تُساق كمسلامت يف املجتمعات القديمة ،فإهنا اآلن أصبحت
وإذا كانت هذه امل ّ
حججا واهية يف املجتمعات احلديثة ،بسبب تطور احلياة وتقدم وعي اإلنسان ونضاله من
ً
أجل انتزاع حريته وكسب حقوقه.
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ﷺ اإلنسان بني نقاط الضعف ومواقع القوة

إن تلك الثقافة القديمة تركز عىل نقاط الضعف يف طبيعة الكائن البرشي ،وتتجاهل
تقرر املنهج اخلطأ يف التعامل مع سلبيات الطبيعة البرشية .فقد منح اهلل
مواقع القوة ،كام ّ
تعاىل ّ
كل فرد قدرة عقلية عظيمة ،يعتصم هبا من اجلهل ،وقصور املعرفة واإلدراك ،لذا
حمر ًضا إياه عىل التفكر والتدبر ،واستعامل العقل والنظر.
ّ
يتوجه إليه اخلطاب اإلهلي ّ
مؤه اًل لالستفادة من قدراته العقلية باملستوى املطلوب،
إنه حني يكون
صغريا ،ليس ّ
ً
فيحتاج إىل الوالية والرعاية ،ريثام تكتمل مداركه ،ويتعرف عىل طبيعة احلياة من حوله ،فإذا
اجتاز عتبة البلوغ ،أصبح مك ّل ًفا من الناحية الرشعية ،وحني يمتلك الرشد العريف ،يكون
شخصية مستقلة كاملة االعتبار ،اً
رجل كان أو امرأة.

زود اإلنسان بأدوات ،يتجاوز هبا قصور
ويشري القرآن الكريم ،إىل أن اهلل تعاىل ّ
املعرفة واجلهل ،الذي يصحبه يف مرحلة الطفولة ،يقول تعاىل{ :وال َّله َأ ْخرجكُم ِمن ب ُطونِ
َ ُ َ َ ْ ْ ُ
َ (((
ُأ َّم َهاتِك ُْم ال َت ْع َل ُم َ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْف ِئدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُرون} .
ون َش ْي ًئا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
إن قصور املعرفة واإلدراك عند الفرد ،ال يعالج باستعباده واستتباعه ،وإلغاء
شخصيته ،بل بتوجيهه إىل عقله ،وتشجيعه عىل التفكري والبحث ،ودفعه للسعي نحو العلم
واملعرفة ،وفتح اآلفاق والسبل أمامه .وهذا هو منهج األنبياء يف األصل ،فهم ال يسلكون
سبيل اهليمنة والسيطرة عىل الناس ،واهلل تعاىل مل يسمح هلم بذلك ،وإنام يتحدّ د دورهم يف
ْت ُم َذك ٌِّر
التذكري والتوجيه ،وإتاحة فرصة االختيار واختاذ القرار ،يقول تعاىلَ { :ف َذك ِّْر إِن اََّم َأن َ
* َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َص ْيطِ ٍر}(((.
َّاس َقدْ َجا َءك ُُم الحْ َ ُّق ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َم ِن ْاهتَدَ ى َفإِن اََّم يهَ ْت َِدي
ويقول تعاىلُ { :ق ْل َيا َأيهُّ َا الن ُ
لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِن اََّم َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما َأنَا َع َل ْيك ُْم بِ َو ِك ٍ
يل}((( .وهذا ما تسري عليه املجتمعات
املتقدمة ،التي تو ّفر ألبنائها فرص التعلم ،وجماالت البحث ،و ُت َط ِّور وسائل احلصول عىل
املعرفة وتد ّفق املعلومات.
لكن املجتمعات املتخلفة متارس جتاه أبنائها سياسة التجهيل والتعتيم ،وتضع
ربر اهليمنة
العوائق والعراقيل أمام وصول املعلومات واملعارف بيرس وسهولة للناس ،ثم ت ّ
عىل أبنائها بقصورهم وتدنيّ مستوياهتم.

((( سورة النحل ،اآلية .78
((( سورة الغاشية ،اآليتان .22-21
((( سورة يونس ،اآلية .108
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من جانب آخر ،فإن النظر لإلنسان من خالل ما يف نفسه من ميول شهوانية ،ونزعات
رشيرة فقط ،فيه ظلم وحيف .ففي أعامق اإلنسان فطرة نقية ،ونزعات خيرّ ة ،إىل جانب
{و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها﴾(((،
دواعي الشهوة واهلوى ،يقول تعاىلَ :
س َو َما َس َّو َاها * َف َألهْ َ َم َها ُف ُج َ
وورد عنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قالّ :
«كل مولود يولد عىل الفطرة»(((.
فاإلنسان مه ّيأ للسري يف طريق اخلري والصالح ،كام يمكن أن ينزلق إىل طريق الرش
ِ
ورا﴾(.((1
السبِ َيل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
والفساد ،يقول تعاىل{ :إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
وللبيئة التي حتيط باإلنسان دور مؤثر يف اختياره ألحد االجتاهني .واملطلوب هو
توفري البيئة الصاحلة ،والرتبية املناسبة ،ونرش القيم الفاضلةّ ،
وبث الدعوة إىل اخلري ،وتنمية
دوافع الصالح يف نفس اإلنسان ،وحتذيره من عواقب الفساد واالنحراف.

أما ّ
شل إرادة اإلنسان ،ومصادرة قراره ،وإلغاء شخصيته لضامن سريه يف طريق اخلري
والصالح ،فذلك امتهان إلنسانيته ،وخالف حلكمة اهلل تعاىل يف خلق احلياة الدنيا كدار
ابتالء وامتحان.

ﷺ الروح اجلمعية ،كيف تتحقق؟

ّ
وأهم شعار يرفعونه ،هو تعزيز
ربر يطرحه دعاة اهليمنة االجتامعية،
ّ
أهم م ّ
ولعل ّ
الروح اجلمعية ،وأولوية املصلحة العامة .وال شك أن الشعور باحلاجة إىل انتامء اجتامعي،
ّ
املتجذرة يف نفس اإلنسان ،فهو يو ّفر له اإلحساس بالقوة واألمن ،كام
هو من أقوى املشاعر
أن عضويته يف املجتمع تساعده يف تسيري شؤون احلياة ومواجهة مشاكلها.

أيضا -أن قوة املجتمع تتح ّقق بتضامن أفراده ،واهتاممهم باملصالح العلياوال شك ً
ملجتمعهم .ويظهر من تاريخ البرشية القديم واحلديث ،أن هناك رؤيتني يف الوصول إىل هذه
الغاية واهلدف:
الرؤية األوىل :تبالغ يف التقليل من شأن الفرد ،وتدعو إىل إذابته وصهره يف بوتقة
املجتمع ،ل ُيسلم قياده ،ويكبت رغباته ،ويكبح مجاح فكره ،خضو ًعا لإلرادة اجلمعية،
والتزا ًما بتوجيهاهتا .وتلك هي سمة املجتمعات اإلقطاعية والتقليدية التي يسودها

((( سورة الشمس ،اآليتان .8-7
((( حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،1ص ،337حديث رقم .1385 :حممد بن يعقوب
الكليني ،الكايف ،ج  ،2ص.13
( ((1سورة اإلنسان ،اآلية .3
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االستبداد الشمويل ،وتشاركها هذه النظرة املدرسة املاركسية الشيوعية يف التاريخ احلديث.

ورغم أن عنوان هذه الرؤية وشعارها هو اجلامعة واألمة ،واملصلحة العامة ،اَّإل
ومناقضا هلذا العنوان ،يف تاريخ البرشية القديم واحلديث،
أهنا غال ًبا ما أنتجت واق ًعا مباينًا
ً
حيث تؤ ّدي إىل هيمنة أفراد أو طبقة من الناس عىل مقاليد األمور ،ليتحكّموا يف مصري األمة
والشعب ،وليتّخذوا ما شاؤوا من القرارات التي ختدم مصاحلهم اخلاصة ،وتلبي رغباهتم،
يف املزيد من التسلط واالستئثار.
كام نقرأ ذلك يف تاريخ العصور األوربية الوسطى ،ومعظم تاريخ السالطني املسلمني
وغريهم ،ويف سرية ستالني ،وهتلر ،وعيدي أمني ،وصدام حسني ،وأمثاهلم من طغاة هذا
العرص ،الذين رفعوا شعارات القومية والوطنية ،وحكموا باسم الشعب واجلامهري.

أما الرؤية الثانية :فهي هتتم بإعالء شأن الفرد ،وتدعو إىل احرتام خصوصياته
الشخصية ،ومحاية حقوقه املنبعثة من طبيعته اإلنسانية ،وترى أن قوة املجتمع تتح ّقق بقوة
أفراده ،وتوافقهم عىل عقد ونظام اجتامعي ،إلدارة شؤوهنم العامة.
يف ّ
ظل هذه الرؤية ،يتمتع الفرد بحرية التفكري والتعبري عن الرأي ،واختاذ القرار
يف شؤونه اخلاصة ،وما خيتاره لنفسه من أسلوب حياة ونمط سلوك .ويشرتك مع سائر
أفراد حميطه االجتامعي ،يف صياغة قوانني وأنظمة احلياة العامة ،ويف تقرير األهداف العليا
للمجتمع.

وأعتقد أن املجتمعات اإليامنية التي اتّبعت تعاليم األنبياء يف التاريخ القديم ،كانت
زوروا
تأخذ هبذه الرؤية ،وتعمل وفقها ،قبل أن يصيبها االنحراف والفساد ،بتس ّلط من ّ
وز ّيفوا تعاليم األديان.
كام أن املجتمعات احلديثة يف الدول املتقدمة ،تنتمي إىل هذه الرؤية ،فقوة أمريكا هدف
وشعار ملواطنيها ،وتعزيز الروح الوطنية منهج بارز ،يزداد تأ ّلقه وجت ّليه أمام التحدّ يات التي
تواجههم ،كام حصل بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب عام 2001م .وكذلك احلال يف
سائر الدول الغربية ،التي سعت جمتمعاهتا للتوفيق بني ممارسة احلقوق الفردية واحلريات
الشخصية ،وبني تعزيز الروح املجتمعية الوطنية ،وخدمة املصالح العامة.
بالتوجه العام هلذه املجتمعات املتقدمة ،ال يعني اإلشادة
ويقتيض التنويه ،أن اإلشادة
ّ
ّ
بكل التفاصيل واجلوانب ،ففي داخل تلك املجتمعات نفسها ٌ
أخذ ور ٌّد ،ومعارض ٌة ونقدٌ ،
للكثري من السياسات واملامرسات.
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ﷺ الفردانية والروح اجلمعية

حني تكون هناك هيمنة قمعية يف املجتمع فإن اإلنسان يفقد جوهر إنسانيته؛ ألن
جوهر اإلنسانية يتمثل يف بعدين:
األول :القدرة عىل التفكري.
الثاين :اإلرادة واالختيار.

هذا هو جوهر إنسانية اإلنسان ،ومن دون هذين األمرين ال يكون هناك فرق بينه
وبني سائر الكائنات األخرى .إن املجتمع الذي حيرتم اإلنسان ،ويتعامل معه كإنسان ،هو
املجتمع الذي يعرتف بحريته يف هذين البعدين ،فكلام كان اإلنسان أكثر قدرة عىل التفكري،
أي جمتمع تنخفض
وأكثر قدرة عىل اختيار البدائل ،فإنه يعيش إنسانيته بشكل أفضل ،ويف ّ
فيه هذه القدرة واإلمكانية ،تنحط إنسانيته.
إن اآلية الكريمةَ { :ق َال فِ ْر َع ْو ُن آ َمنْت ُْم بِ ِه َق ْب َل َأ ْن آ َذ َن َلك ُْم إِ َّن َه َذا لمََك ٌْر َمك َْرتمُ ُو ُه فيِ
ون * لأَ ُ َق ِّطعن َأي ِديكُم و َأرج َلكُم ِمن ِخ ٍ
ف َت ْع َل ُم َ
ا َمل ِدين َِة لِت ْ
الف ُث َّم
ُخ ِر ُجوا ِمن َْها َأ ْه َل َها َف َس ْو َ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
ني}( .((1تتحدث عن صورة من صور املجتمع االستبدادي ،الذي يقمع
لأَ ُ َص ِّل َبنَّك ُْم َأجمْ َ ِع َ
حق اإلنسان يف التفكري واختاذ القرار ،هذه احلالة القمعية قد تتجلىّ من خالل سلطة سياسية،
ّ
وقد تتجلىّ عرب قسوة عائلية ،وقد تتجلىّ يف ظل وضع اجتامعيُ ،يرهب األفراد ،ويسلبهم
القدرة عىل التفكري واالختيار.

واضحا عىل وجود اهلل سبحانه وتعاىل ،فآمنوا بدعوة
هناك مجاعة رأوا أمامهم برهانًا
ً
نبي اهلل موسى مالسلا هيلع ،الذي جاء يدعوهم إىل اهلل ،وهم جمموعة السحرة الذين أراد فرعون
وسى
احلق أمامهم
أن ينترص هبم ،لكنهم ملا رأوا ّ
واضحاَ { ،قا ُلوا آ َمنَّا بِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
ً
ني * َر ِّب ُم َ
َو َه ُار َ
ون}( ،((1فأنكر فرعون عليهم ،كيف تؤمنون وأنا مل آذن لكم؟! إنه ال يرى نفسه مهيمنًا عىل
أجسامهم ،وعىل وجودهم املادي فقط ،وإنام يرى نفسه مهيمنًا حتى عىل عقوهلم وعواطفهم.
{ َق َال فِ ْر َع ْو ُن آ َمنْت ُْم بِ ِه َق ْب َل َأ ْن آ َذ َن َلك ُْم} وهذه الروحية موجودة يف كل هيمنة
حق له أن يؤمن بالفكرة التي يقتنع هبا،
طاغية ،ففي املجتمعات االستبدادية ،اإلنسان ال ّ
يتجرأ عىل التفكري ،حيث خيشى أنه إذا فكر وبحث ،قد
وقد تصل إىل درجة أن اإلنسان ال ّ
يصل إىل نتيجة خمالفة للرأي السائد ،وهذا يوقعه يف حرج مع السلطة السياسية ،أو اهليمنة
االجتامعية ،أو احلالة العائلية ،لذلك يتو ّقف عن التفكري.
( ((1سورة األعراف ،اآليتان .124 - 123
( ((1سورة األعراف ،اآليتان .122-121
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ﷺ يف ظل االستبداد

إن األفراد يف املجتمعات التي تطغى عليها هذه اهليمنة يعيشون:

أول :امتهانًا إلنسانيتهم ،فال يعيشون كرامتهم ،التي تستوجب أن يتمتعوا باحلرية
يف تفكريهم.

ثان ًيا :يتوقف اإلبداع والتطوير ،ففي ّ
ظل اإلرهاب الفكري ال يظهر مبدعون ،وال
حيصل تقدّ م يف املجتمع؛ ألن التطور واإلبداع حيتاج إىل شعور باحلرية واألمن ،إذ إن هناك
تناس ًبا بني تقدّ م املجتمع وبني مستوى احلرية فيه .واملجتمعات التي يتمتّع أفرادها باحلريات
تكون أقرب إىل التقدم ،بينام املجتمعات املقموعة تتوقف فيها مسرية التقدم والتطور.
تتعزز حالة الظلم والفساد بسبب عدم وجود اإلرادة ،وعدم وجود القدرة عىل
ثال ًثاّ :
التفكري عند الناس.

يوم كانت املجتمعات األوروبية تعيش عهد اإلقطاع وسيطرة الكنيسة ،كانت احلركة
متوقفة ،وكانوا يعيشون التخلف .ومتى استطاع املجتمع األورويب أن يبدأ مسرية التقدم؟!
حينام انطلقت حركة عرص التنوير ،التي ركزت عىل فكرة (الفردانية) ،أي إشعار
الفرد بقيمته ومكانته ،والتأكيد عىل حقوق الفرد ،وعىل احلريات الشخصية ،وإدانة نزعة
الطغيان االجتامعي ،حتى إن بعض من ّظري عرص التنوير اعترب الروح اجلمعية مصدر آالم
رش مطلق ،وأهنا سبب التخ ّلف ،وتلك مبالغة ال نقبلها عىل إطالقها.
البرشية ،وأهنا ّ

حينام جتاوزوا هذه احلالة ،وبدأ الفرد يشعر بقيمته ،ويامرس حرية التفكري ،بدأت
أيضا -الفردانية،مسرية التقدم يف أوروبا .وهنا بدأ يربز مفهوم الفردية ،ويطلقون عليه
ً
وتعني أن اإلنسان هو أوىل من اجلامعة ،يفكر يف نفسه قبل كل يشء ،وفوق كل يشء ،تكون
له حريته يف الرأي والتفكري واالعتقاد ،ويف التعبري عن رأيه وقراراته ،ويف توجهاته وسلوكه.

ﷺ التطرف يف الفردانية

انتشار هذا املفهوم هو الذي أطلق اإلنسان يف أوروبا من حالة األرس واجلمود التي
كان يعيشها يف املجتمعات اإلقطاعية ،ويف ظل سيطرة الكنيسة ،وقد رافق هذه احلالة مترد
عىل الدين؛ ألن الدين الذي متثله الكنيسة كان مباركًا ومؤيدً ا للحالة االستبدادية السائدة،
وهذه احلالة اجلديدة التي تعني مقاومة الروح اجلمعية وسيادة الفردية أو الفردانية ،أصبح
فيها مبالغة وغلو وتطرف ،فبدأت تفرز سلبيات كثرية يف املجتمع األورويب ،ومع مرور
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الوقت اتسعت رقعة آثارها السلبية ،ومنها:

كثريا من املشاكل
 -1ارتفاع مستوى األنانية :فقد أصبح اإلنسان يف أوروبا يعيش ً
النفسية واحلياتية واالجتامعية بسبب غلبة احلالة الفردية ،وتعززت حالة األنانية عند الفرد،
فلم يعد يفكر يف غريه ،حتى يف أقرب املقربني إليه.
حاكم عىل اإلنسان ،واملهم هو
 -2غلبة الروح املصلحية :فالتفكري املصلحي أصبح
اً
الربح بأي طريقة وبأي وسيلة.

 -3غياب القيم وتاليش الروح الدينية :فليس هناك حساب للقيم ،وال حساب
للعواطف ،فقد غابت املعايري األخالقية ،واملشاعر اإلنسانية التي كانت يف املجتمعات
التقليدية السابقة.
ومن نتائج هذه اآلثار السلبية :حاالت القلق ،واالنتحار ،والكآبة ،ومظاهر العنف
واإلجرام ،والتفكك العائيل ،واالنحالل األخالقي .هذه املآيس التي يعاين منها الغرب
بسبب التطرف يف ممارسة احلالة الفردية ،التي جاءت كردة فعل حلالة القطيع اجلمعية
السائدة يف املجتمعات التقليدية السابقة.
ويف احلقيقة هناك عالقة جدلية بني الفردية وبني اجلمعية ،فهل يذوب اإلنسان
الفرد يف املجتمع وينسحق كام كان يف املجتمعات التقليدية السابقة؟ أو يعيش حالة الفردية
واألنانية كام هي احلال اآلن يف املجتمعات املادية يف الغرب لتغيب العواطف ،وتتفكك
األوارص العائلية واالجتامعية ،فال اآلباء ُيفكّرون يف أوالدهم ،وال األوالد يفكّرون يف
آبائهم ،وال اجلار يفكر يف جاره؟

بالطبع كال احلالتني خطأ ،فال حالة االنسحاق والذوبان التي كانت سائدة يف
املجتمعات اإلقطاعية سليمة؛ ألهنا كانت تقتل روح اإلبداع ،وطاقة اإلنسان وقدرته،
وتصادر شخصيته وقيمته .وال حالة األنانية املوغلة يف االجتاه الفردي؛ ألهنا تسلب اإلنسان
إنسانيته ،فيعيش يف جمتمع مادي استهالكي ،ليصبح شي ًئا من األشياء حتى يف املجاالت
التي يفرتض أن تتجىل فيها احلالة اإلنسانية ،كمجال الطب ،والعالقات األرسية.

وهذه احلالة املصلحية الربحية التي تتعامل مع اإلنسان كيشء من األشياء خارج
القيم األخالقية والعواطف واملشاعر اإلنسانية ،هي البالء األكرب الذي يعيشه إنسان هذا
العرص.
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ﷺ اإلسالم وحترير إرادة اإلنسان

قبل جميء اإلسالم كان املجتمع العريب يعيش حالة مشاهبة ،كانت قبلية جاهلية.
وجاء اإلسالم ،وأطلق عنان الفكر عند اإلنسان ،وأشعره بقيمته وكرامته ،لذلك انطلقت
مسرية احلضارة اإلسالمية ،التي رسعان ما حصل هلا تراجع وانتكاسة ،وذلك حينام عادت
حالة االستبداد إىل ذلك املجتمع ،الذي أنقذه اهلل سبحانه وتعاىل باإلسالم .ومعظم عهود
التاريخ اإلسالمي صارت شبيهة إىل حدٍّ ما باألوضاع التي كان يعيشها األوروبيون يف
العصور الوسطى ،مع االختالف يف بعض اجلوانب؛ ألن حالة القمع الفكري ،واالستبداد
السمة األبرز فيها.
السيايس ،وذوبان الفرد كانت هي ّ
وال تزال هذه الرواسب موجودة يف املجتمعات اإلسالمية ،فال جيرؤ اإلنسان فيها
عىل التفكري ،وعىل اختاذ القرار ،خياف من عائلته ،وجمتمعه ،والسلطة السياسية يف بلده،
حواجز وظلامت بعضها فوق بعض.

اإلسالم جاء حتى خيرج الناس من الظلامت إىل النور .وبام أن اإلرهاب والقمع
الفكري واالستبداد ظلامت ،فقد جاء اإلسالم ليخرج الناس برسالته من هذه الظلامت.
وفيام يتعلق بمسألة احلرية ،قد حتصل سلبيات بسبب املبالغة يف مفهوم (الفردانية) ،حيث
حتولت يف املجتمعات املادية إىل حالة من األنانية املفرطة ،وهذا ما جيب تسليط األضواء
عليه ،حيث ال إفراط وال تفريط ،وال ُبدّ من التوازن.

ﷺ الشخصية التوكيدية

يعترب مفهوم التوكيدية من املفاهيم احلديثة يف جمال علم النفس ،ويمكن أن نستخلص
من أبحاث العلامء املختصني التعريف التايل« :توكيد الذات يعني شعور الفرد بالثقة بنفسه،
وسعيه للتعبري عن ذاته يف الوسط الذي يعيش فيه ،والعمل عىل محاية مصاحله وحقوقه».
إن الثقة بالنفس هي مفتاح تفجري املواهب والكفاءات ،وبدوهنا تبقى قدرات
اإلنسان كامنة مشلولة ،حيث ينطوي كل إنسان عىل قدرات هائلة ،لكنه ال يلتفت إليها ،أو
يشك يف وجودها ،ويرتدد يف استخدامها ،بسبب ضعف الثقة بالنفس.
كام أن نجاح اإلنسان يف بناء عالقات سليمة متكافئة مع اآلخرين ،يعتمد عىل ثقته
بنفسه .واهلروب عن التعامل مع اآلخرين ،أو اخلوف من االرتباط هبم ،أو الفشل يف إدارة
العالقة معهم ،أو انسحاق الشخصية أمامهم ،كل ذلك من مظاهر وأعراض ضعف الثقة
بالنفس.
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وحينام يواجه اإلنسان مصاعب احلياة ومشاكلها يف امليادين املختلفة ،فإن أهم سالح
يتكئ عليه يف املواجهة ،هو الثقة بالنفس ،وبمقدار توفرها تكون درجة صموده ومقاومته.
من هنا تصبح الثقة بالنفس أوىل ركائز الشخصية التوكيدية.

أما الركيزة الثانية فهي التعبري عن الذات بأن يمتلك شجاعة اإلفصاح عن مشاعره
السلبية واإلجيابية ،بالطريقة املناسبة ،وعند انخفاض مستوى التوكيدية يرتدد اإلنسان
ويتهيب من إبداء مشاعره ،بسبب حالة من اخلوف أو اخلجل ..إن البعض من الناس
يصعب عليه التعبري عن رضاه أو انزعاجه جتاه اآلخرين ،بينام يعيش احتقانًا داخل ًّيا
بتلك األحاسيس واملشاعر ،واألمر األهم هو شجاعة إبداء الرأي التي يفتقدها ضعاف
الشخصية ،بينام يتحىل هبا ذوو الشخصية التوكيدية.
والركيزة الثالثة يف التوكيدية ،السعي حلامية احلقوق واملصالح ،التي قد تتعرض
للمصادرة واالنتقاص من قبل املعتدين والطامعني ،وال يصوهنا وحيفظها اَّإل حرص
اإلنسان عليها ودفاعه عنها.

التعبري عن املشاعر

املشاعر واألحاسيس هي انعكاس صور األحداث واألشخاص عىل لوحة نفس
اإلنسان ،حيث يواجه ما يرسه وما حيزنه ،ومن يرتاح إليه ومن يزعجه ،وما يرضيه وما
يغضبه .هذه االنطباعات ترتمجها املشاعر واألحاسيس ،التي تظهر عىل قسامت وجه
اإلنسان ،وعرب أحاديثه وكالمه.
السوية يفصح اإلنسان عن مشاعره جتاه األشياء واألحداث ،مما جيعله
ويف احلالة ّ
اً
وتفاعل مع احلياة ،وجيدد نشاطه النفيس والعاطفي ،وين ّظم عالقته بام حوله.
أكثر حيوية
وقد يكبت اإلنسان مشاعره ويقمعها ،مما حيدث له إيذا ًء نفس ًّيا ،ويضعف تفاعله مع الواقع
املحيط به ،وبمرور الزمن يصاب بتب ّلد األحاسيس وجفاف املشاعر.

ولعل من معاين قسوة القلب الذي ّ
حتذر منه النصوص الدينية ،هو كسل مستوى
األداء العاطفي ،ومجود املشاعر واألحاسيس اإلنسانية ،فقد روي عن رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
قوله« :إن أبعد الناس من اهلل القلب القايس»( .((1إن التفاعل العاطفي هو ميزة إنسانية
جتمدت مشاعر اإلنسان ،تساوى مع
خيتلف هبا عن اجلامدات التي ال مشاعر هلا ،فإذا ّ
( ((1عيل املتقي اهلندي ،كنز العامل ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة اخلامسة ،1985 ،حديث رقم،1840 :
ج ،1ص.427
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اجلامدات ،يقول تعاىلُ { :ث َّم َق َس ْت ُق ُلو ُبك ُْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َف ِه َي كَالحِْ َج َار ِة َأ ْو َأ َشدُّ َق ْس َوةً}(.((1
لذلك من املح ّبذ أن يعرب اإلنسان لآلخرين عن مشاعره اإلجيابية جتاههم ،مما ّ
ينشط
أداءه العاطفي ،ويسعد اآلخرين ،ويقوي عالقته هبم .فإبداء املشاعر له وظيفة إجيابية يف
حياة اإلنسان ،وكبتها وقمعها حالة غري سو ّية هلا مضاعفات سلبية ،وقد تفرض الظروف
اخلارجية عىل اإلنسان ذلك ،لكن البعض من الناس يمنعهم من إبداء أحاسيسهم،
انخفاض املستوى التوكيدي يف شخصياهتم ،وضعف ثقتهم بذواهتم ،وهذا ما ينبغي أن
يعالج بالتثقيف والتوجيه واملامرسة العملية.

التعبري عن الرأي

وأفكارا،
حركة فكر اإلنسان ،وتأمله فيام حوله ،وخلفيته املعلوماتية ،تنتج لديه أراء
ً
فيها ما يكون صائ ًبا مفيدً ا ،وفيها ما خيالف الصواب ،ويفتقد النضج .وتطور ساحة املعرفة
اإلنسانية إنام يكون بتداول اآلراء وتالقحها ،ولو انطوى كل إنسان عىل رأيه وفكرته،
ملا تقدمت حياة البرش خطوة واحدة يف أي ميدان من امليادين .لذلك يمت ُّن اهلل تعاىل عىل
ان * َع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
{خ َل َق الأْ ِ ن َْس َ
اإلنسان بمنحه القدرة عىل البيان والتعبري يقول تعاىلَ :
ان}(.((1

إن التعبري عن الرأي ّ
ينشط حركة الفكر عند اإلنسان ،ويشجعه عىل املزيد من
(((1
العطاء ،يقول اإلمام عيل مالسلا هيلع« :العلم يزكو عىل اإلنفاق»  .كام يساعد يف بلورة الرأي
وتقويم
وإنضاجه ،وتبينّ موقعه من الصحة واخلطأ .ويشكل إسها ًما وإثرا ًء لساحة املعرفة.
اً
لألوضاع االجتامعية.
وقد أصبح التعبري عن الرأي من أهم مقاييس تقدم املجتمعات ،حيث تعاين
املجتمعات املتخلفة قيو ًدا عىل حرية التعبري عن الرأي ،وهيمنا يف هذا البحث ما يرتبط
باجلانب الذايت ،حيث يامرس اإلنسان عىل نفسه قم ًعا ذات ًّيا ،ويصادر حقه يف التعبري عن
وانتقاصا من قدراته ،وتشكيكًا يف قيمة آرائه.
حذرا من خماوف ومهية،
ً
رأيهً ،

الرتبية التوكيدية

التنشئة األرسية هلا الدور األساس يف صياغة شخصية اإلنسان ،وحتديد معاملها
وتوجهاهتا ،لذلك يلحظ علامء النفس تأثري دور الرتبية العائلية عىل مستوى توكيد الذات،

( ((1سورة البقرة ،اآلية .74
( ((1سورة الرمحن ،اآلية .4-3
( ((1الرشيف الريض ،حممد بن احلسني ،هنج البالغة ،حكمة رقم.147 :
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وانخفاضا .فالتنشئة السليمة يتخرج منها أقوياء الشخصية ،من تتوفر هلم درجة
ارتفا ًعا
ً
عالية من التوكيدية ،بينام الرتبية اخلطأ تنتج عنارص مهزوزة الشخصية ،تفتقد الثقة بذاهتا،
وقدرة التوكيد.
إن احرتام الطفل وتشجيعه عىل التعبري عن مشاعره وآرائه ،وتدريبه عىل مواجهة
دائم ،هو الذي ينمي توكيد
املواقف ،وعدم اهلروب منها ،والتواري خلف مساعدة والديه اً
الذات وقوة الشخصية عنده .أما حتقري الطفل وعدم االعتناء بمشاعره وآرائه ،وتعويده
االتكالية عىل والديه يف مواجهة املشاكل ،فذلك ما يضعف شخصيته ،وخيفض درجة
التوكيدية لديه.

نحو ثقافة توكيدية

بعد العائلة يأيت دور املحيط االجتامعي والثقافة السائدة فيه ،فقد تكون قائمة عىل
أساس احرتام الفرد ،واالعرتاف بحقه يف التعبري عن ذاته ،وتشجيعه عىل إبراز كفاءته
ورأيه ،وهنا يكون املحيط االجتامعي مساعدً ا عىل تنمية الذات ،ورفع درجة توكيديتها.
عىل العكس من ذلك إذا سادت أجواء اإلرهاب والقمع الفكري ،والتقليل من شأن الفرد
إىل حد الذوبان واالنسحاق ،ليصبح أ ّمعة طب ًقا لشعار (حرش مع الناس عيد) وكام يقول
{و ُكنَّا ن ُ
ني}(.((1
وض َم َع الخْ َ ِائ ِض َ
َخ ُ
تعاىلَ :

ففي مثل هذا املحيط ينخفض مستوى التوكيدية عند الفرد ،مما جيعله سهل االنقياد
مع أي تيار جارف ،ولقمة سائغة لكل قوي معتدي.

إن تعاليم اإلسالم تريب اإلنسان عىل أساس املسؤولية ،فهو حماسب أمام اهلل تعاىل
ني}(.((1
ب َر ِه ٌ
عن أفعاله وأقواله ،ألنه شخصية مستقلة{ ،ك ُُّل ا ْم ِر ٍئ بِ اَم ك ََس َ
انبهارا باآلخرين وخضو ًعا هلم ،حيث
وال ُيقبل منه أبدً ا التنازل عن عقله وإرادته
ً
{و َقا ُلوا َر َّبنَا إِنَّا َأ َط ْعنَا َسا َد َتنَا َو ُكبرَ َ ا َءنَا َف َأ َض ُّلونَا
يرفض اهلل تعاىل االعتذار بذلك يوم القيامة َ
السبِيال}(.((1
َّ
وفريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،إنام تعني واجب كل مسلم يف االعرتاض عىل
اخلطأ ،وعدم مماألة االنحراف والفساد ،من أي جهة كان( ،فالساكت عن احلق شيطان أخرس).
( ((1سورة املدثر ،اآلية .45
( ((1سورة الطور ،اآلية .21
( ((1سورة األحزاب ،اآلية .67
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لكن التوكيدية والتعبري عن الذات والرأي ،ال تعني التهور والصدامية ،وال االنطالق
مع األهواء والرغبات ،دون ضوابط والتزامات ،إن ذلك يقود إىل الفوىض والفساد .حيث
وهب اهلل تعاىل اإلنسان اً
عقل يشكل مرجعية لسلوكه وممارساته ،والتوكيدية منهج وسلوك
يف ظل هدي العقل ونوره.
من هنا حيتاج اإلنسان إىل احلكمة واللباقة ليعبرّ عن ذاته ،وحيمي مصاحله وحقوقه،
باألسلوب الصحيح املناسب ،اَّ
وإل فقد جيلب لنفسه الشقاء ،وييسء إىل عالقاته مع
اآلخرين.

ﷺ أصالة الفرد واملجتمع

ال يناقش أحد يف أن اإلنسان كائن اجتامعي ،يرتبط بمحيطه البرشي ارتبا ًطا عضو ًّيا
ونفس ًّيا ،وذلك أمر حمسوس بالوجدان ،ملموس عىل أرض الواقع .لكن املفكرين واملدارس
الفكرية ختتلف يف تفسرياهتا وتصوراهتا ألبعاد هذه العالقة وطبيعتها بني الفرد واملجتمع.

وانطال ًقا من هذا االختالف ،تتنوع نظريات وأشكال النظام االجتامعي الذي تبرش
به ،وقد عرف بعض علامء االجتامع املجتمع بأنه« :جمموعة من األفراد يربط بينها رابط
مشرتك جيعلها تعيش عيشة مشرتكة ،وتنظم حياهتا يف عالقات منظمة معرتف هبا فيام
بينهم»(.((2
وهناك تعريفات أخرى مقاربة .تعددت اآلراء حول تفسري دوافع االنشداد
االجتامعي يف حياة اإلنسان ومن أهم تلك اآلراء ما ييل:
ٍ
وجبل عىل
الرأي األول :أن اإلنسان اجتامعي بالفطرة ،أي إنه ُخلق كجزء من كلُ ،
االنجذاب نحو نوعه فهو ميل غريزي فطري ،كغريزة حب الذات.

الرأي الثاين :أن اإلنسان مل خيلق اجتامع ًّيا ،وإنام اضطرته إىل ذلك العوامل اخلارجية،
فأجرب عىل احلياة االجتامعية ،فهو بطبعه يميل إىل احلرية ورفض القيود التي يستلزمها
العيش االجتامعي ،لكنه حيث ال يتمكن من احلياة وحيدً ا ،رضخ للقيود التي تستلزمها
احلياة مع اآلخرين.
اً
مضطرا ،وإنام هو خمتار للحياة االجتامعية ،من
جمبول وال
الرأي الثالث :أنه ليس
ً
خالل إدراكه العقيل وتفكريه ،فهو يرى أن احلصول عىل حظ أكرب من مواهب الطبيعة،

( ((2حسن بحر العلوم ،املجتمع املدين يف الفكر اإلسالمي ،ص.21
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ومواجهة حتدياهتا ،يستلزم تشكيل احلياة االجتامعية.

وهذا االختالف ال يرتتب عليه أثر كبري ،ما دام هناك اتفاق عىل أن اإلنسان كائن
اجتامعي.

ﷺ الفرد أم املجتمع

السؤال األساس الذي اختلفت املدارس الفكرية يف اإلجابة عليه هو :ما هي الصلة
بني الفرد واملجتمع؟ هل الفرد هو األصل أم املجتمع؟ هل الفرد هو األهم أم املجتمع؟
اختلفت النظريات يف اإلجابة عن هذا السؤال ،نستعرضها بيشء من اإلجياز:

النظرية األوىل :الفرد هو األصل

يرى أصحاب هذه النظرية أن الفرد هو األصل؛ ألن املجتمع ليس اَّإل جمموعة من
األفراد ،فلوال األفراد مل يتحقق املجتمع ،وتركيب املجتمع من األفراد تركيب اعتباري
وليس واقع ًّيا؛ ألن الرتكيب الواقعي إنام يتحقق إذا تالقت املواد والعنارص وحصل بينها
وكون ما ًء
كون عنرصً ا جديدً ا ،كام إذا تفاعل غاز األوكسجني وغاز اهليدروجني ّ
تفاعل ّ
حيث تنحل أجزاء الغازين يف الوجود اجلديد ،وهكذا فالرتكيب احلقيقي بني األشياء هو
اندماج وانحالل أجزائها وخصائصها يف املركب اجلديد.
وهذه امليزة ليست يف تركيب املجتمع من األفراد ،فأفراد اإلنسان ال يندجمون
مع بعض يف (كل) هو املجتمع .إذن فاملجتمع ليس له وجود أصيل عيني حقيقي ،بل
وجوده اعتباري وانتزاعي ،واألصل هنا هو الفرد .فالفرد يف اللحاظ الوجودي له وجود
قبل املجتمع وظهور الوضع املدين ،فهو يملك حقو ًقا قبل انخراطه يف املجتمع ،والقيمة
األخالقية للفرد أعىل ومقدمة عىل املجتمع(.((2
وقد قامت الديمقراطية الرأساملية عىل اإليامن بالفرد إيامنًا ال حد له ،وبأن مصاحله
اخلاصة بنفسها تكفل بصورة طبيعية مصلحة املجتمع يف خمتلف امليادين ،وأن فكرة الدولة
إنام تستهدف محاية األفراد ومصاحلهم اخلاصة ،وانبثق من هذه القاعدة إعالن احلريات
األربع :السياسية ،االقتصادية ،الفكرية ،الشخصية.

( ((2مرتىض مطهري ،املجتمع والتاريخ ،ص.24
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النظرية الثانية :األصالة للمجتمع

أصحاب هذه النظرية يرون أن اإلنسان ال تربز إنسانيته ،وال تتشكل هويته اإلنسانية،
أي من مميزاته كاألحاسيس وامليول والعقائد والعواطف اَّإل من
وال عواطفه البرشية وال ٍّ
خالل اندراجه يف سلك املجتمع ،ودون ذلك فهو إنسان بالقوة ال بالفعل ،أي مرشوع
إنسان ،وهو إناء برشي فارغ من الشخصية اإلنسانية ،فال يصبح إنسانًا بالفعل وال يمتلئ
إناء وجوده بالشخصية اإلنسانية اَّإل من خالل الروح اجلامعية.

إذن فالوضع االجتامعي مقدّ م عىل اخلصائص الفردية ،فاألصالة للمجتمع .وعىل
ّ
مسخرة
هذه األرضية قامت االشرتاكية املاركسية عىل إفناء الفرد يف املجتمع ،وجعله آلة
لتحقيق املوازين العامة التي يفرتضها ،بمصادرة حريات األفراد السياسية واالقتصادية
والفكرية والشخصية ،اَّإل ضمن أضيق حدود يسمح به النظام ،حيث يقوم االقتصاد
الشيوعي عىل إلغاء امللكية اخلاصة ،ومتليك الثروة للمجموع وتسليمها للدولة وكيلة عن
ٍّ
املجتمع يف إدارهتا وتوزيعها ،حسب قانون :من ٍّ
ولكل حسب حاجته.
كل حسب قدرته

إن املاركسية تعتقد أن حب الذات ليس اً
ميل طبيع ًّيا ،وظاهرة غريزية يف كيان
اإلنسان ،وإنام هو نتيجة للوضع االجتامعي القائم عىل أساس امللكية الفردية ،فإذا ح ّلت
امللكية اجلامعية االشرتاكية حملها ،ينقلب املحتوى الداخيل لإلنسان ،وتنقلب مشاعره
الفردية إىل مشاعر مجاعية ،ويتحول حبه ملصاحله ومنافعه اخلاصة إىل حب ملنافع اجلامعة
ومصاحلها(.((2

النظرية الثالثة :الفرد واملجتمع أصيالن

بعض علامء االجتامع يرفضون هذه اجلدلية ،يقول إدوارد كار« :إن السؤال عمن
يأيت قبل اآلخر -املجتمع أم الفرد -هو مثل السؤال عن الدجاجة والبيضة ،حتى لو عاجلته
كسؤال تارخيي فليس بوسعك أن جتري تبسي ًطا واحدً ا له بطريقة أو أخرى دون أن حتتاج
ومتمامن
إىل تبسيط معاكس وآحادي مماثل .إن املجتمع والفرد ال ينفصالن ،فهام رضوريان ّ
لبعضهام وليسا ضدين»(.((2
وكام قال ٌّ
كل من هيدجر وسارتر« :إن املجتمع يصنع الشخص ،والشخص يصنع
املجتمع»(.((2

( ((2السيد حممد باقر الصدر ،فلسفتنا ،ص.37
( ((2حممد عبد اجلبار ،املجتمع ،ص.10
( ((2سامية حسني الساعايت ،الثقافة والشخصية ،ص.7
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ويبدو من جمموع النصوص الدينية ترجيح هذه النظرة ،وهي أصالة الفرد وأصالة
املجتمع يف الوقت نفسه .فالفرد أصل جيب االعرتاف بشخصيته واستقالليته ،ورشعية
حبه لذاته ،واملجتمع أصل ال تتجىل وال تربز إنسانية اإلنسان اَّإل بعضويته فيه وعطائه له.
«وقد كان لتأكيد اإلسالم عىل حقوق الفرد واحرتام كيانه أن ظنه البعض أقرب األنظمة
واحلضارات إىل الغرب وحضارته ،فيقول روجيه أرنالديز الفرنيس :وما أستطيع قوله
باالستناد إىل جتربتي هو :إن احلضارة العربية التي أعرفها جيدً ا هي حضارة عظمى ،وهي
أيضا حضارة غربية؛ ألهنا قريبة جدًّ ا من احلضارة األوربية ،فأينام وجد اإلسالم فذلك جزء
ً
من الغرب .كام كان لتأكيد اإلسالم عىل دور اجلامعة وحقها يف القوامة واحرتام كياهنا أن
ظن البعض أن اإلسالم مجعي أي اشرتاكي وأنشؤوا يف هذا السبيل مقاالت وكت ًبا»(.((2

ﷺ تنمية الروح االجتامعية

وترتسخ يف نفوسهم مشاعر
ال شك أن املجتمع الذي تنبض قلوب أبنائه بحبه،
ّ
االنتامء إليه ،فيتبارون يف خدمته ،ويتنافسون يف الدفاع عنه ،والعمل من أجل ارتقائه ،هذا
مؤه اًل للتقدّ م والنجاح.
قادرا عىل مواجهة التحدياتّ ،
املجتمع يكون قو ًّيا متامسكًا ً
أما املجتمع الذي تسود أبناءه روح األنانية املفرطة ،ويتضاءل فيه التفكري يف املصالح
العامة ،فينشغل كل فرد هبمومه الذاتية فقط ،وينتهز كل فرصة للكسب الذايت ولو عىل
حساب مصلحة جمتمعه!!

والتمزق ،تؤدي به إىل الضعف والرتاجع
هذا املجتمع سيعيش حالة من التفكّك
ّ
يتأهل املجتمع ليكون يف أفق الصورة األوىل؟ وكيف يتجنّب
واالهنيار .ولكن كيف ّ
االنحدار إىل مزالق الصورة الثانية؟
إن ذلك يستلزم نرش وتعميق ثقافة املسؤولية االجتامعية ،عىل صعيد الرتبية ،وأنامط
السلوك واألعراف والتقاليد ،والنظم والترشيعات ،وتشكيل املؤسسات األهلية الفاعلة.

( ((2د .حممد ضيف اهلل بطانية ،احلياة االجتامعية يف صدر اإلسالم ،ص .8
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-1الشخص والنظرية

عرف املفكر األملاين أزوالد شبنجلر (1936-1880م) وبرز خالل
الربع األول من القرن العرشين ،واشتهر بدراسة فلسفة التاريخ ،وحتليل تاريخ
احلضارات املقارن ،مقد ًما نظرية يف احلضارة ،أثارت دهشة ،وكسبت اهتام ًما،
وحركت اً
جدل ،ونالت متابعة نشطة عند الكتّاب والنقاد الغربيني املهتمني
ّ
بحقيل احلضارة والتاريخ ،وذلك لفرادة هذه النظرية من جهة ،وجديتها من
جهة ثانية ،ونزعتها التشاؤمية الصادمة من جهة ثالثة.
رشح شبنجلر هذه النظرية ،وأسس هلا بشكل مستفيض يف كتابه الكبري
املوسوم بعنوان( :تدهور الغرب) أو (أفول الغرب) الصادر يف جزئه األول
سنة 1918م ،ويف جزئه الثاين سنة 1922م ،وعدّ ت هذه النظرية واحدة من
كربيات نظريات احلضارة ليس يف نطاق األدب األورويب احلديث واملعارص
فحسب ،وإنام عىل مستوى األدب اإلنساين العام.

ارتبطت السرية الفكرية والعلمية لشبنجلر من ناحية املكان ،بثالث مدن
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أملانية هي :هال وبرلني وميونخ ،يف مدينة هال أكمل شبنجلر دراسته اجلامعية سنة 1901م.
ويف برلني حصل عىل شهادة الدكتوراه سنة 1904م ،وكان موضوع رسالته عن الفيلسوف
اليوناين القديم هرقليطس الذي عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد ما قبل عرص سقراط .ويف
اً
منعزل عن الناس ،ومتفر ًغا للكتابة والتأليف.
ميونيخ أمىض شبنجلر الشطر األخري من حياته

مل يتمكن شبنجلر من االلتحاق بالوسط األكاديمي والتدريس يف اجلامعات األملانية
كام كان يرغب ،وحني وجد أن الطريق أمامه مغل ًقا أصابه اكتئاب وإحباط ،اً
وبدل من ذلك
مدرسا يف املدارس العليا املحلية يف مدينتي دسلدورف وهامبورغ ،وبعد ست سنوات
عمل
ً
اً
حامل صفة كاتب بعد أن فشلت
من التدريس قرر شبنجلر العودة إىل ميونيخ والبقاء فيها،
حماولته يف حتصيل صفة أستاذ جامعي ،ومن ثم فقد عُدَّ يف الوسط الفكري والنقدي من فئة
الكتّاب ،وليس من فئة أساتذة اجلامعات الذين كانوا يتفاخرون هبذه الصفة األكاديمية.
عىل مستوى التأليف ،مل يعرف عن شبنجلر غزارة التأليف والنرش ،ويف سجله قائمة
قليلة من التأليفات ،يذكر منها :كتاب (الربوسية واالشرتاكية) صدر سنة 1920م وكتاب
(اإلنسان والتقنية) صدر سنة 1932م ،وكتاب (أملانيا وتطور التاريخ العاملي) ،وآخر تأليفاته
كتاب (األعوام احلاسمة) صدر سنة 1933م ،أما أهم تأليفاته وأشهرها عىل اإلطالق كتابه
الكبري (تدهور الغرب) أو (انحدار الغرب) ،أو (أفول الغرب) عىل اختالف الرتمجات.

ظلت السرية الشخصية والفكرية لشبنجلر عادية وهادئة وبعيدة عن األضواء،
وليس فيها ما يثري الدهشة واالنتباه إىل أن صدر كتابه (تدهور الغرب) يف جزئه األول سنة
1918م ،فتبدلت سريته الشخصية ،وتغريت وضعيته الفكرية ،وحتول من كاتب ليس له
اً
جمهول ،إىل كاتب بلغ قمة الشهرة متفو ًقا عىل كثري من أقرانه ،ومناز ًعا
ذكر ويكاد يكون
مكانة آخرين كانوا متقدمني عليه بمراتب ودرجات فكرية وأكاديمية .وحسب انطباع
الدكتور قسطنطني زريق (2000-1909م) فإن هذا الكتاب رفع منزلة شبنجلر «من
وتأثريا»(((.
ذكرا
مدرس جمهول إىل كاتب من أوسع كتّاب الغرب ً
ً
م ّثل هذا الكتاب يف وقته حد ًثا فكر ًّيا قلب احلياة العامة الساكنة والرتيبة لشبنجلر،
حوله هذا الكتاب إىل شخصية معروفة أخرجته من عزلته وانطوائه
فمن الناحية االجتامعية ّ
وابتعاده عن الناس ،وأصبح مقصو ًدا يطلب اآلخرون زيارته ،واللقاء به ،واحلديث معه.
وعن هذا اجلانب ذكر الكاتب األمريكي آرثر هريمان أن شبنجلر «ألنه مل يكن معتا ًدا عىل
مضطرا ألن يفرض قائمة انتظار ملدة ثالثة أيام عىل عدد كبري من الزائرين
الشهرة ،فقد كان
ً

((( قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،بريوت :دار العلم للماليني1981 ،م ،ص.181
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الذين تد ّفقوا عليه»(((.

ومن الناحية األكاديمية ،فبعد صدور هذا الكتاب أخذت اجلامعات األملانية
اسم صاعدً ا
تلتفت إىل شبنجلر ،ساعية إليه ،راغبة يف ضمه إىل صفوفها األكاديمية بوصفه اً
عروضا من جامعتني يف مدينتي جوتنجن وليبزج
ومتفو ًقا .ويذكر يف هذا الشأن أنه تلقى
ً
مفض اًل التفرغ إىل الكتابة والبحث والتأليف.
لينظم إليهام ،لكنه اعتذر ّ
ومن الناحية الثقافية ،ما إن صدر كتاب شبنجلر حتى شق طريقه رسي ًعا إىل القراء
مميزا
الذين أقبلوا عليه ،مظهرين عناية به واهتام ًما بشكل كان الفتًا يف وقته ،حمق ًقا
نجاحا ً
ً
عىل مستوى التوزيع ،شجع عىل توايل طباعته ،وتعاقبت من ثم ترمجاته إىل لغات عدة منها:
اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واإلسبانية والروسية وغريها.

وعن سرية الكتاب وظروفه ،ذكر شبنجلر أن خمطوطة اجلزء األول استغرقت ثالث
سنوات من العمل املتفرغ ،وما إن اكتملت حتى نشبت احلرب العاملية األوىل سنة 1914م،
فعطلت نرش الكتاب الذي كان عنوانه( :املحافظ والليربايل) ،لكن صدفة جاءت من غري
ميعاد قادته إىل اختيار عنوان آخر ،حدث ذلك حني وقف أمام واجهة مكتبة لبيع الكتب يف
معروضا بعنوان( :تدهور العصور القديمة) ،فشدّ ه هذا
مدينة ميونيخ ،فالتفت إىل كتاب كان
ً
العنوان ،واستحسنه وعلق يف ذهنه ،فأوحى له بالعنوان الذي اختاره تال ًيا (تدهور الغرب).
قام شبنجلر بمراجعة الكتاب ثانية بعد أن توقف نرشه بسبب احلرب ،مضي ًفا إليه،
ومتوس ًعا فيه .وعن الظروف التي متت فيها هذه املراجعة نقل الكاتب األمريكي بروس
براندر أن شبنجلر راجع خمطوطة كتابه «بقدر قليل من املأكل وامللبس ،وقليل من التدفئة يف
سكنه ،وعانى من الصداع مدى طويلة ،وهو ما تطور غال ًبا إىل داء شقيقة شديد ،وحتملها
عىل الدوام يف أثناء الكتابة»(((.

جاهزا للنرش سنة 1917م ،فوجئ شبنجلر برفض النارشين
وما إن أصبح الكتاب
ً
يف أملانيا طباعته ونرشه ،وذكر بروس براندر أن شبنجلر «وبعد قيامه بزيارات عديدة لدور
نارشا يشرتيه ،سافر شبنجلر إىل فيينا وهناك
نرش كربى يف أملانيا من أجل بيع الكتاب ومل جيد ً
ُقبل الكتاب ،وطبع منه ألف ومخسامئة نسخة»(((.
((( آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ترمجة :طلعت الشايب ،القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة2000 ،م ،ص.300
((( بروس براندر ،رؤية الفوىض ..استطالعات عن انحسار احلضارة الغربية ،ترمجة وتقديم :هاشم أمحد
حممد ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة2016 ،م ،ص.128
((( بروس براندر ،املصدر نفسه ،ص.128
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كثريا حني غري عنوان كتابه ،ولو بقي عىل العنوان السابق (املحافظ
أحسن شبنجلر ً
والليربايل) ملا كانت له تلك اجلاذبية وتلك اإلثارة التي عرف هبا العنوان اآلخر ،ولكانت
له وضعية فكرية وأدبية غري الوضعية التي كسبها تال ًيا ،فالكتاب يعرف اً
أول وقبل كل يشء
من عنوانه ،فهو سمته وعالمته الدالة حسب منطق التحليالت الثقافية واألدبية والنقدية،
فالعنوان األول مل يكن يتسم بالدهشة التي اتسم هبا العنوان الثاين (تدهور الغرب) ،الذي
وحمفزا عىل استكشافه ومتابعته من جهة أخرى.
مثريا وصاد ًما من جهة،
ً
كان ً

اً
مستكمل
متم اًم ألطروحته،
يف سنة 1922م صدر اجلزء الثاين من الكتاب ،وجاء ّ
معززا مكانة
مراكم ملعلوماته ،حماف ًظا عىل وزنه الكمي والكيفي،
ملوضوعاته ،متاب ًعا لفنونه،
ً
اً
مؤلفه ،الفتًا من جديد االنتباه إليه ،راف ًعا من رصيده الفكري والنقدي.
وهبذا اجلهد املضني يكون شبنجلر قد أمىض عرش سنوات من العمل يف إنجاز كتابه
بجزأيه األول والثاين ،مقد ًما اً
إنجازا يسجل له يف
عمل ال يقارن بغريه وال يتشابه ،حمق ًقا
ً
تاريخ تطور البحث الفكري عن فلسفة التاريخ وتاريخ احلضارات املقارن.
ظهر عىل الكتاب أن شبنجلر أخذ راحته يف الكتابة ،باس ًطا قلمه ومتوس ًعا ،متشع ًبا يف
اً
نادرا ما اجتمعت يف كتاب واحد ،منها:
مواضيعه
ومفصل ،جام ًعا بني معارف وفنون شتى ً
التاريخ والرياضيات والطبيعيات والفن والفلسفة والدين والنفس واألخالق والقانون
مربزا ذاتيته
واالقتصاد والسياسة،
مظهرا قوة البحث والتنقيب ،كاش ًفا عن ثقافة واسعةً ،
ً
فيضا من النظرات والتأمالت.
املفكرة ،مس ّط ًرا ً
دون كتابه بصورة
يتكون لديه انطباع بأن شبنجلر ّ
من يرجع إىل الكتاب بسهولة ّ
هادئة ،كام لو أنه عاش يف أجواء هادئة بعيدة عن التوتر واالضطراب ،ومن يصل إىل مثل
دون كتابه يف
هذا االنطباع لن يكون خمط ًئا من ناحية الظاهر ،أما واقع احلال فإن شبنجلر قد ّ
ظل وضعيات وصفها أهنا مرتعة بالشدائد والعواصف ،وجد نفسه فيها معن ًّيا بالعثور عىل
وسائل التعبري التي متكّنه من عرض فكرته بأشد األشكال قوة وإلزا ًما.
ما بني اجلزء األول الصادر سنة 1918م واجلزء الثاين الصادر سنة 1922م ،تأكدت
ً
رسوخا بعد هذا الفاصل الزمني ،وبعد
لدى شنبجلر قناعته بفكرته أو نظريته ،وازدادت
دحضا ،ولن
ربا أن فكرته قد صيغت بطريقة ال تقبل تفنيدً ا أو ً
تعاقب األحداث املتكاثرة ،معت ً
اً
متأمل بتمكنه من إنجازها.
متوجها هبا إىل اجليل اجلديد،
اعرتاضا حاملا تُدرك وتُفهم،
تلقى
ً
ً
ناظرا إىل
من ناحية املوضوع ،وضع شبنجلر موضوع كتابه يف إطار فلسفة التاريخً ،
الفلسفة والتاريخ بمنظور يستحرض فيه عامل الزمن ،سع ًيا منه إلدراك اللحظة التارخيية،
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وتعقب فلسفة املصري .فمن جهة الفلسفة يرى شبنجلر أن القضية بالنسبة إليه ليست جمرد
وضع فلسفة من شتى الفلسفات املمكنة التي يمكن تربيرها منطق ًّيا ،بل القضية لديه هي أن
يضع ما يسميه فلسفة زماننا.

رشحا للحظة حقبية عظمى حسب
ومن جهة التاريخ ،يرى شبنجلر أنه بصدد أن يقدم ً
ربا أن ما يقدمه هو بمثابة
وصفه ،كانت نذرها بادية للعيان عندما ّ
كون أفكاره الرئيسة ،معت ً
نظرة جديدة للتاريخ ولفلسفة املصري ،هي ح ًّقا بالنسبة إليه األوىل من نوعها يف هذا امليدان.

وعن فكرة الكتاب من أين بدأت؟ وكيف تطورت بالشكل الذي وصلت إليه؟،
فقد رشحها شبنجلر اً
قائل :إنه اقرتح عىل نفسه سنة 1911م أن يضع دراسة واسعة عن
الظاهرة السياسية وتطوراهتا املحتملة يف عرصه ،وكانت احلرب العاملية تبدو له أهنا وشيكة
احلدوث ،إىل جانب مظاهر خارجية لألزمة التارخيية القائمة آنذاك ،لذا فقد وضع نصب
مرتكزا عىل فحص ومتحيص روح القرون ال السنني
عينيه أن جيدّ لفهم هذه األزمة،
ً
املاضية .وأثناء قيامه هبذه الدراسة الضيقة حسب وصفه ،تبني له أن التفهم املجدي لتلك
احلقبة التارخيية ،يستلزم منه توسيع دائرة دراسته بصورة هائلة ،إذا ما أراد الوصول يف بحث
من هذا النوع إىل نتائج أساسية وجازمة.
ومن ثم وجد شبنجلر أن من املستحيل عليه حرص نفسه يف عرص واحد ،وقرص
بحثه عىل وقائعه السياسية ،وحرش فكره يف إطار ذرائعي ،ومن دون أن يلجأ يف معاجلته
إىل أساليب ميتافيزيقية جتريدية أو متعالية رفيعة .واتضح له أن من غري املمكن تفهم قضية
سياسية باالقتصار عىل دراسة السياسة فحسب ،وال نستطيع أن ندرك أعامق الكثري من
القضايا املهمة اَّإل من خالل تظاهراهتا الفنية أو بواسطة أشكال مذاهبها العلمية والفلسفية
املجردة ،وذلك إذا ما نظرنا إليها من بعيد.
وهكذا بدأ املوضوع األسايس الذي اختذه شبنجلر لدراسته يتسع اتسا ًعا اً
هائل،
ووجد أنه أمام عدد كبري من أسئلة معظمها مل تكن متوقعة ،وبينها ترابطات وارتباطات،
فاتضح له بجالء أنه ال يستطيع توضيح نبذة واحدة من التاريخ اَّإل إذا أوضح رس التاريخ
نفسه ،فاجته بنظره إىل قصة اجلنس البرشي األرقى بوصفها نظا ًما لرتكيب نظامي ،مقدّ ًرا أن
هذا العمل مل يقم به أحد آنذاك حتى يف أبسط درجاته.
ويضيف شبنجلر :منذ هذه اللحظة فصاعدً ا أخذت صور العالقات واالرتباطات
تتدفق عليه بغزارة متزايدة حسب وصفه ،فكانت أشكال الفنون تربط نفسها بأشكال
احلرب وسياسة الدولة ،وجتىل له أن هناك عالقات وثيقة بني املذاهب السياسية وبني
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املذاهب الرياضية للحضارة ذاهتا ،وهكذا بني املذاهب الدينية وبني املفاهيم التقنية ،بني
الرياضيات واملوسيقى والنحت وبني االقتصاد وأشكال املعرفة .كام تبدّ ى له بوضوح
كبري أن الفيزياء والنظريات الكيامئية احلديثة تعتمد اعتام ًدا أساس ًّيا عىل مفاهيم األسطورة
لألسالف من اجلرمان .أضف إىل ذلك أن األسلوب االئتاليف للمأساة ،والتقنية اجلبارة
التي تنتظم علم املال والطباعة وأنظمة االعتامد واألسلحة البعيدة املدى من جهة ،ودولة
املدينة والنقود املسكوكة من جهة أخرى ،كل هذه األشياء هي بالنسبة إىل شبنجلر تعابري
متطابقة فيام بينها ،وتصدر عن املبدأ الروحي ذاته ،وفوق كل هذا وما وراءه تقف احلقيقة
القائلة :إن هذه املجموعات العظمى من الروابط املروفولوجية ،وكل جمموعة منها ترمز إىل
نوع خاص من اجلنس البرشي متبدٍّ يف الصورة الكاملة للتاريخ ،هذا هو املنظور الذي يرى
فيه شبنجلر ألول مرة األسلوب احلقيقي للتاريخ.
أفكارا مظلمة غري حمددة أو معروفة
هذه هي األفكار التي شغلت شبنجلر أعوا ًما ،بقيت
ً
حتى انتشلته هذه القاعدة يف دراسة التاريخ ،فأعطت لتلك األفكار اً
ملموسا ،ومن ثم
شكل
ً
بدأ شبنجلر يرى احلارض عىل ضوء خمتلف متا ًما ،فلم يعد احلارض أمامه جمموعة من حقائق
عرضية نشأت عن عواطف قومية أو نفوذ شخيص أو بتأثري عوامل اقتصادية جعلها منهاج
مؤرخ سيايس أو اجتامعي تتبدَّ ى يف شكل وحدة ورضورة ،بل اتضح احلارض له نو ًعا من تبديل
تارخيي للمظهر يطرأ داخل نظام تارخيي عظيم ذي بوصلة عينت جمراه منذ مئات السنني.

اً
وماثل يف خطوط
واضحا أمام ناظرية،
وهكذا أصبح شبنجلر يف النهاية يرى احلل
ً
عريضة هائلة ،تركبها روح رضورة باطنية كاملة ،اًّ
حل يشتق من مبدأ وحيد ،ومع أنه
قابل للكشف ،لكنه مل يكتشف أبدً ا ،فاتجّ ه شبنجلر لوضع حل له أبان عنه ورشحه يف هذا
وقسمه إىل قسمني ،القسم األول يبحث يف الشكل والواقعة ،يبدأ من لغة الشكل
الكتابّ ،
اً
حماول البحث عن أعمق أصوهلا مزو ًدا بقاعدة العلم الرمزية.
شكل احلضارات العظمى
ويبحث القسم الثاين عن املرئيات التارخيية العاملية ،مبتدئًا بحقائق احلياة الواقعية ،واملامرسة
التارخيية التي تقوم هبا البرشية األرفع رتبة ،ملعرفة جوهر اخلربة التارخيية ،وبواسطتها
تكون مستقبلنا اخلاص(((.
نستطيع أن ندبر أمر ّ
وقبل أن خيتم شبنجلر مقدمة الطبعة الثانية املن ّقحة من كتابه الصادرة سنة 1922م،
أعلن أن الواجب يفرض عليه تسمية أولئك الذين يدين هلم عمل ًّيا بكل يشء ،ومها األديبان
األملانيان يوهان غوته (1832-1749م) الذي أعطاه املنهاج ،وفريدريك نيتشه (-1844
((( انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ترمجة :أمحد الشيباين ،بريوت :دار ومكتبة احلياة ،ج،1
ص.120-114
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1900م) الذي منحه موهبة االستنطاق ،وجعل من نظرته إىل احلياة نظرة استرشاف.

هذان مها الشخصان اللذان تأ ّثر هبام شبنجلر ،ومثَّال له مصدر إهلام ،وقد ظل عىل
فكرا وأد ًبا ،متواف ًقا معهام
اسم ًّ
ونصاً ،
امتداد كتابه من بدايته إىل هنايته ُيذكِّر هبام ،ويرجع هلام اً
وخمتل ًفا ،بال تبعية أو تقليد.

ومن شدّ ة تع ّلق شبنجلر بغوته ظل يم ّيزه بتصويرات متعددة ،ناحتًا تعبريات لفظية
مركبة تصلح أن تكون جز ًءا من قاموسه اللفظي واالصطالحي ،من هذه التصويرات
والتعبريات (الفكرة الغوتية ،املنهاج الغويت ،األسلوب الغويت ،ذاتية غوته ،الالغوتية
وغريها) ،يف داللة عىل قرب شبنجلر من غوته ،وتع ّلقه بشخصه وأدبه ،مت ً
نموذجا
ّخذا منه
ً
يف قياساته ومقارباته عىل اختالف صورها وأشكاهلا.
وضوحا يف تأثر شبنجلر به ،ملتفتني له من
أما نيتشه فهو عند الكتّاب والنقاد أكثر
ً
هذه الناحية أكثر من التفاتتهم لغوته ،متحدثني عنه ومتوثقني من كالمهم ،راجعني لسرية
شبنجلر املبكرة بنيتشه ،وعالقته املستمرة بإرثه الفكري واألديب ،ويف هذا الشأن كتب آرثر
هريمان اً
قائل :إن شبنجلر «التهم أعامل نيتشه وهو طالب يف املدرسة الثانوية ،ووجد فيها
(((
إحساسا بالتسامي الذايت»  ،ويف مرحلة الدكتوراه اختار شبنجلر هريقليطس موضو ًعا
ً
(((
يفضله نيتشه من بني فالسفة اليونان .
لرسالته ،وهو الفيلسوف الذي كان ّ

وحينام أصبح شبنجلر كات ًبا معرو ًفا ارتبط بعالقة رشفية مع مركز أرشيف نيتشه،
الذي كانت ترشف عليه شقيقة نيتشه إليزابيث فورسرت نيتشه (1935-1846م) ،ونقل
هريمان أهنا تأثرت بكتاب شبنجلر يف أواخر سنة 1919م ،ورتبت ألن حيصل شبنجلر عىل
جائزة نيتشه ،وقبل وفاته بأشهر ختىل شبنجلر عن منصبه يف مركز أرشيف نيتشه.

-2احلضارة واملدنية

أقام شبنجلر نظريته يف احلضارة عىل أساس العالقة بني احلضارة واملدنية ،جام ًعا
بينهام ومفار ًقا ،جام ًعا بينهام من جهة أن كل حديث عن احلضارة ال يكتمل من دون احلديث
عن املدنية ،انطال ًقا من خلفية أن احلضارة تنتهي يف آخر املطاف إىل وضعية املدنية ،فكل
حضارة هلا مدنيتها ،وكل مدنية تكون مسبوقة بحضارة ،ومفار ًقا بينهام من جهة أن احلضارة
((( آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،مصدر سابق ،ص.279
((( آرثر هريمان ،املصدر نفسه ،ص.287
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مصو ًرا هلام بوصفهام طورين
مصو ًبا احلضارة وخم ّط ًئا املدنيةّ ،
هلا طبيعة مغايرة لطبيعة املدنيةّ ،
تارخييني خمتلفني ،بينهام بداية وهناية ،احلضارة بداية ،واملدنية هناية(((.
وعىل هذا األساس ال يمكن دراسة احلضارة بعيدً ا عن املدنية ،أو دراسة املدنية بعيدً ا
عن احلضارة ،فبينهام تالزم يتصل وال ينفصل ،هذان مها املفهومان املفتاحيان ،والركنان
املركزيان يف نظرية احلضارة عند شبنجلر ،ومن خالهلام يمكن الولوج لنظرية شبنجلر
وتكوين املعرفة هبا ضب ًطا وبيانًا ،واستظهار أين تلتقي هذه النظرية وأين تفرتق مع باقي
النظريات احلضارية األخرى.

استنا ًدا إىل نظريته يرى شبنجلر أنه ألول مرة يستعمل هاتني الكلمتني (احلضارة
واملدنية) هبذا املعنى ،بعد أن كان استعامهلام يتم للتعبري عن متييز غري حمدد يف نظره ،أما هو
فقد استعملهام باملعنى الدوري القائم عىل تعاقب رضوري وتنظيمي حازم حسب رأيه،
اً
مكتمل ،وهناية ملطاف
ربا أن املدنية هي نتيجة منطقية جوهرية مفهومة ،متثل حت ّق ًقا
معت ً
احلضارة ،فلكل حضارة مدنيتها اخلاصة ،ومن ثم فإن املدنية هي املصري احلتمي للحضارة.

عىل ضوء هذا املعنى ،يصبح من املمكن يف نظر شبنجلر معاجلة أعمق مشاكل ما
يصطلح عليه املورفولوجيا التارخيية ،قاصدً ا الرتكيب اخلارجي للتاريخ ،حيث يتضح
مصري احلضارات ،ويتكشف كيف أن املدنيات تشكل هناية ال تستطيع أن تقف أمام حتققها
إرادة أو عقل ،وتبلغها احلضارات مرة بعد أخرى ،مدفوعة برضورة باطنية من الداخل.

وتأكيدً ا هلذا التصور ،يرى شبنجلر أن كل حضارة تناضل كي حتقق ذاهتا ،وعندما تبلغ
هذا اهلدف وحتقق ذاهتا ،وتكتمل الفكرة وكامل حمتوى إمكاناهتا الباطنية ،وتنجز وتصبح
واقعية يف ظاهرها ،عندئذ تتصلب فجأة وتفسد وتتسمم ،وجتمد دماؤها ،وختور قواها ،فتميس
مدنية ،وتغدو حاهلا كحال غابة فطرية عمالقة مهرتئة ترشئب أغصاهنا النخرة البالية بأعناقها
نحو السامء ملئات أو آالف من السنني ،كام تشاهد يف الصني واهلند واحلقبة اإلسالمية(((.

وتقلي ًبا هلذا الرأي وتنوي ًعا له وتأكيدً ا ،ظل شبنجلر يقدم تصويرات تشبيهية من عوامل
خمتلفة ،راج ًعا تارة إىل عامل اإلنسان ،وتارة إىل عامل الطبيعة .من هذه التصويرات اعتبار
شبنجلر أن احلضارة متثل اجلسد احلي للنفس واملدنية متثل مومياءها ،ويف تصوير آخر
((( استعملنا تسميتي احلضارة واملدنية استنا ًدا إىل الرتمجة العربية لكتاب شبنجلر التي أنجزها الكاتب
السوري أمحد الشيباين .وهناك من استعمل بدلاً منهام تسميتي الثقافة واحلضارة ،فح ّلت الثقافة مكان
احلضارة ،واحلضارة مكان املدنية ،وذلك عىل اختالف الرتمجات واالستعامالت هلاتني الكلمتني.
((( انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،مصدر سابق ،ج ،1ص.217
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اعترب شبنجلر أن احلضارة هي بمثابة نظام عضوي أولدته األرض األم ،واملدنية أنجبتها
املكانيكية املنطلقة من الصناعة اخلشنة.

ومن ناحية اإلنسان وعالقته بعاملي احلضارة واملدنية ،يرى شبنجلر أن حيوية إنسان
احلضارة تتجه يف جمراها إىل الباطن ،بينام تتجه حيوية إنسان املدنية إىل اخلارج يعيش بني
األجسام والوقائع .وما يشعر به األول عىل أنه مصري يفهمه الثاين عىل أنه ترابط بني العلل
واملعلوالت ،فيصبح ماد ًّيا شاء أم أبى ،وفق ما لكلمة املادية من مفهوم ينطبق عىل املدنية فقط.

ومن ناحية األخالق ،يرى شبنجلر أن أخالق احلضارة هي التي يملكها اإلنسان،
أما أخالق املدنية فهي تلك التي يبحث عنها اإلنسان .األول هو أعمق من أن تستنزفه
الوسائل املنطقية ،بينام الثاين هو وظيفة منطق ،فمنذ عرص أفالطون وعهد كانت ما تزال
األخالق جمرد موضوع جدل ونقاش وتالعب باملفاهيم أو جتميع ملناهج ميتافيزيقية ،وهذه
مجي ًعا يف جوهرها ليست رضورية اً
انعكاسا للحياة بل أمست
فعل ،فأخالق املدنية مل تعد
ً
انعكاسا للمعرفة عىل احلياة(.((1
ً
ومن ناحية التاريخ ،وبالعودة إىل التاريخ القديم ،يرى شبنجلر أن اليونان م ّثلت
ربا
وضعية احلضارة وجت ّلت فيها الروح ،وم ّثلت الرومان وضعية املدنية وجتىل فيها الفكر ،معت ً
شارحا
أن الرومان مل يأتوا يف أعقاب اليونان ليدفعوا بتقدم عظيم ،بل إنام جاؤوا ليختتموه،
ً
رأيه اً
قائل« :إن الرومان املجردين من الروح والفلسفة والفن ،والذين تبلغ هبم العصبية
العرقية حد الوحشية ،هؤالء املركّزون لكل جهودهم وجمهوداهتم عىل حتقيق انتصارات
مركزا بكليته
حمسوسة ،حيتلون مرتبة تقع بني احلضارة اإلغريقية والعدم .أما خياهلم فكان
ً
عىل أهداف عملية ،مع أنه كان هلم قوانني دينية تنتظم عالقاهتم باآلهلة ،وقوانني أخرى
تنظم عالقات الناس بعضهم ببعض ،لكنه مل يكن هناك أساطري رومانية خاصة عن اآلهلة،
ومثل هذا اخليال مل يكن أبدً ا موجو ًدا يف خميلة سكّان أثينا ،وبكلمة واحدة الروح اليونانية
مقابل الفكر الروماين ،وهذا النقيض يمثل الفرق بني احلضارة واملدنية»(.((1
توصل شبنجلر إىل خالصة تعد
عىل ضوء هذه التأمالت والتنقيبات والتحليالت ّ
من أقوى اخلالصات وأنضجها ،كاش ًفا عن مراحل تطور الشكل الباطني للمدنية يف
عالقتها باحلضارة ،متحددة يف ثالثة مراحل أشار إليها شبنجلر من دون بيان وتفصيل،
وكأنه يتحدث عن عناوين رئيسة جمملة بال تبيني ،هذه املراحل الثالث هي :املرحلة األوىل:
( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.607
( ((1أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.88
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التحرر من احلضارة ،املرحلة الثانية :نشوء شكل أصيل للمدنية ،املرحلة الثالثة :التي ُّبس
والتص ُّلب النهائيني للمدينة(.((1

-3تدهور الغرب

اً
ومثال تطبيق ًّيا لعمله البحثي
نموذجا قياس ًّيا،
اتخَّ ذ شبنجلر احلضارة الغربية
ً
اً
إطارا
مرتكزا عىل هذه احلضارة ومستندً ا إليها،
والتحلييل ،الفلسفي والتارخيي،
ً
جاعل منها ً
ّجها بخطابه إىل داخلها ،باح ًثا عن مصائرها ،مسترش ًفا
وموضو ًعا،
متمحورا حوهلا ،مت ً
ً
مآالهتا ،مقارنًا بينها وبني حضارات كربى يف التاريخ القديم الرشقي والغريب.

وهبذا االستناد رأى شبنجلر أن احلضارة الغربية قد وصلت إىل مرحلة التحقق
واالكتامل ،قاصدً ا بذلك أهنا انتقلت من وضعية احلضارة إىل وضعية املدنية ،ومن ثم فهي
يف طور األزمة ،أو طور التدهور ،أو طور االنحطاط أو االنحدار أو األفول عىل اختالف
التعبريات املتداولة ،الوضع الذي ينتهي هبا إىل التدهور واألفول كمصري حتمي ال يمكن ر ُّده،
اً
وأفول.
تدهورا
حاهلا كحال احلضارات األخرى يف التاريخ التي سبقتها وانتهت إىل املآل نفسه
ً
مقر ًرا
هذه اخلالصة املك ّثفة والصادمة واجلازمة ّ
تعجل شبنجلر يف اإلعالن عنهاّ ،
ربا أنه ينهض بأول حماولة للتنبؤ بالتاريخ ،طار ًقا مصري
هلا يف أول سطور مدخل كتابه ،معت ً
شارحا رأيه اً
قائل« :يف هذا الكتاب تحُ اول ألول مرة ،املغامرة يف وضع
احلضارة يف عرصه،
ً
تقرير مسبق للتاريخ ،واإلقدام عىل تتبع مراحل غري مطروقة يف مصري احلضارة ،وأعني
عىل وجه التخصيص احلضارة الغربية من أوروبية وأمريكية ،حضارة زمننا عىل ظهر هذا
الكوكب ،هذه احلضارة التي بلغت يف واقع احلال مرحلة االكتامل والتحقق»(.((1

وحني طرق شبنجلر هذه القضية باح ًثا عنها رأى أنه مل يسبق أبدً ا للخيال آنذاك أن راوده
ّ
حل مشكلة مرتامية األطراف كهذه املشكلة ،ويف حالة حدوث مثل هذه املراودة فإن وسائل
ٍ
حلها بقيت يف جمموعها إما جمهولة أو أهنا قد استخدمت استخدا ًما غري كاف ال يفي باملراد.

ومن جهة طريقة النظر هلذه املشكلة ومعرفة مداها وطبيعتها ،يرى شبنجلر أن تدهور
الغرب قد يبدو ألول وهلة أنه انحطاط يامثل انحطاط احلضارة الكالسيكية اليونانية ،ومن
ثم فهي ظاهرة حمدودة الزمن واملجال ،لكنها يف إدراك شبنجلر هي مشكلة فلسفية ،أو

( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.148
( ((1أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.39
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ٍ
باإلمكان أن تصبح مشكلة فلسفية بعد الوعي بخطورهتا وع ًيا اً
وعندئذ سوف تظهر
كامل،
هذه املشكلة حمتوية عىل مجيع مسائل الوجود الكربى وقضاياه.

والكتشاف الشكل الذي تتبدّ ى فيه احلضارة الغربية مكتملة وأهنا بلغت حد االكتامل،
حيتاج يف نظر شبنجلر معرفة ما احلضارة؟ وما عالقاهتا باحلياة والروح والطبيعة والفكر،
وما أشكال مظاهرها ،قاصدً ا هبذا األشكال اللغات والعقائد واألفكار والفنون والعلوم
والقوانني واألنظمة االقتصادية والرجال العظام والدول والعصور التارخيية واملعارك
وتوسع يف بحثها ،وم ّثلت بنية كتابه الكبري.
واألحداث الضخمة ،وهي األشكال التي درسها
ّ
وإذا كان العامل الكالسيكي -حسب قول شبنجلر -قد بلغ مرحلة االنتقال إىل املدنية
يف القرن الرابع ،فإن العامل الغريب قطعها يف القرن التاسع عرش ،ويف القرن العرشين وصل
ناظرا إىل هذين القرنني باعتبارمها
إىل أعىل نقطة يف خط مستقيم صاعد من خطوط التاريخً ،
يشكّالن مرحلة من مراحل احلياة تلحظ يف كل حضارة بلغت آخر مراتب النضج ،وباتت
تطبعها روحية املدنية ،فهذا االكتامل الباطني والظاهري -يف نظر شبنجلر -هو بمثابة اخلامتة
التي تنتظر كل حضارة حية ،كام أنه مغزى مجيع االنحطاطات التارخيية.

اجتاها صاعدً ا متتاب ًعا أبد ًّيا ،بل إنام هو
من هنا يرى شبنجلر أن مستقبل الغرب ليس ً
ظاهرة من ظواهر التاريخ ،حمددة من حيث الشكل والديمومة حتديدً ا صار ًما ،تغ ّطي عد ًدا
اً
قليل من القرون ،مقدّ ًرا أن البعض سيناهض هذه النظرية ،مصورين أهنا تقيض عىل مجيع
خطرا عىل الكثريين.
اآلمال ،وسيكون هلا بالغ الرضر ،وستشكل ً
ال يتّفق شبنجلر مع رأي هؤالء ،وال يرى فيام طرحه أي تثبيط لعزائم جيل وا ٍع
يفيض اً
آمال ،داع ًيا هذا اجليل ألن يكتشف قبل فوات األوان أن بعض آماله ستنتهي إىل
أحالم غري قابلة للتحقق ،وقد ّ
نكذب عىل أنفسنا -حسب قوله -لكننا ال نستطيع جتنّب
حقيقة كوننا أبناء مدنية هي يف شتاء العمر ،مؤكدً ا أن كل من ال يعرتف هبذا الواقع لن يكون
أبلها متحذل ًقا أ ّفاكًا حسب وصف شبنجلر(.((1
ابنًا هلذا اجليل ،بل إنام يصبح ً
وحني يلتفت شبنجلر إىل املستقبل يرى أن موضوعه الذي هو يف األساس يرتكز
حول املشكلة احلارضة ملدنيتهم الغربية ،اَّإل أنه يتّسع ليصبح موضوع فلسفة جديدة يعتربها
فلسفة املستقبل ،وأهنا -يف نظره -هي الفلسفة الوحيدة التي بمتناول إمكانات الفكر
األورويب خالل املراحل القادمة ،كام أن هذه الفلسفة -يف تقدير شبنجلر -متتد لتُميس
إدراكًا كل ًّيا للرتكيب اخلارجي للتاريخ العاملي.

( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.111
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-4احلضارات ..طبيعتها وبنيتها

ارتكز شبنجلر يف تصوره عن تدهور الغرب وانحطاطه عىل تأمالت وحتليالت
مست طبيعة احلضارات وتراكيبها وصريورهتا يف التاريخ ،متوق ًفا عند
فلسفية وتارخيية َّ
ناظرا لبداية احلضارات وهنايتها ،مقارنًا يف املجال األورويب بني تدهور
فكرة املصريً ،
احلضارة اليونانية القديمة املوصوفة عنده باحلضارة الكالسيكية يف القرن الرابع امليالدي،
وبني احلضارة الغربية املوصوفة عنده باحلضارة الفاوستية ابتداء من القرن التاسع عرش
وصعو ًدا إىل القرن العرشين ،متس ّل ًحا بمعارفه يف العلوم الطبيعية والفلسفية ،ومستعينًا
بثقافته الواسعة يف ميادين التاريخ والفنون والقانون واالقتصاد والسياسة.
كبريا استغرق منه عرش سنوات ،رصفها يف
يف هذه املحاولة بذل شبنجلر جهدً ا ً
اً
متوصل إىل نظريات أثارت دهشة املشتغلني يف حقل دراسة
التأمل والبحث والتنقيب،
احلضارة والتاريخ ،وقد حركت هذه النظريات اً
جدل ،وفتحت ً
نقاشا واس ًعا ،بقي ممتدًّ ا
وعابرا من أوروبا إىل أمريكا ثم إىل مناطق عديدة يف آسيا ،جعلت من شبنجلر واحدً ا
ً
من أعالم الفكر واحلضارة املعارصين ،وأصبحت نظرياته موضو ًعا لكثري من الكتابات
والتأليفات واألطروحات اجلامعية بلغات عدة ،ومعتمدة يف املقررات واملناهج الدراسية
يف العديد من املعاهد واجلامعات يف بلدان العامل.
مجع شبنجلر يف دراسته للحضارة فكرة واحلضارات تارخيًا بني الفلسفة والعلوم
الطبيعية ،مت ً
أساسا لتكوين املعرفة بالرتكيب الباطني للتاريخ وللحضارات،
ّخذا من الفلسفة ً
أساسا لتكوين املعرفة بالرتكيب الظاهري للتاريخ وللحضارات .لذا
ومن العلوم الطبيعية
ً
فقد جاءت نظرياته متشبهة بالفلسفة من جهة ،ومتشبهة بالعلوم الطبيعية من جهة أخرى،
ويمكن عدها أهنا من أقرب النظريات احلضارية إىل العلوم الطبيعية ،كام أن هذه املحاولة
م ّثلت واحدة من أنشط املحاوالت احلديثة واملعارصة استعانة بالعلوم الطبيعية يف دراسة
احلضارة واحلضارات.
متفرقة يف كتاب شبنجلر ومتباعدة ،وعند النظر فيها بح ًثا
هذه النظريات حرضت ّ
وتنقي ًبا ،يمكن مجعها وضبطها يف النسق اآليت:

أول :يرى شبنجلر أن احلضارة هي الظاهرة الرئيسة ليس عىل مستوى التاريخ املايض
أيضا ،لذا فإن شبنجلر يتفارق مع أولئك الذين كانت
فحسب ،وإنام عىل مستوى املستقبل ً
هلم تقديرات أخرى بشأن حتديد طبيعة الظاهرة الرئيسة يف منهج التحليل التارخيي ،فمن
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القدماء يربز ابن خلدون (808-732هـ1406-1332/م) الذي اتخّ ذ من الدولة ظاهرة
رئيسة يف منهج التحليل التارخيي ،ومن ا ُملحدَ ثني يربز كارل ماركس (1883-1818م)
الذي اتخّ ذ الطبقة ظاهرة رئيسة ،إىل جانب من اتخّ ذ الدين واألمة واإلنسانية كظواهر رئيسة.
من جانب آخر ،إن احلضارة -يف نظر شبنجلر -هي الظاهرة الرئيسة ليس عىل
مستوى التاريخ املايض فحسب ،فهي ليست موضو ًعا للاميض ،وال تظهر وتتجلىّ اَّإل يف
التاريخ املايض ،بقصد العودة إىل الوراء ،وإنام هي الظاهرة الرئيسة عىل مستوى املستقبل
كذلك ،فاحلضارة هي موضوع يتعلق باملايض واحلارض املتّجه نحو املستقبل ،فال ينبغي
اً
وحتليل باملايض بعيدً ا عن املستقبل.
حرص احلضارة دراس ًة

واحلضارة هي الظاهرة الرئيسة عند شبنجلر ،بمعنى أهنا مت ّثل املجموع النهائي
إلمكاناهتا املختلفة ،تلتقي فيها وجتتمع مجيع الظواهر األخرى عىل اختالف أنواعها
وأشكاهلا ،وليست هناك ظاهرة أخرى بإمكاهنا احتواء مجيع هذه الظاهرات كام هو حال
ظاهرة احلضارة ،فهي أكرب الظاهرات وأرحبها ،وعىل هذا األساس ال يمكن فصل ظاهرة
عن أخرى ،وال يمكن فهم أية ظاهرة منفصلة كل ًّيا عن ظاهرة أخرى ،وباحلضارة يتحقق
بعضا ،ويصبح باإلمكان النظر إليها بطريقة كلية ومركّبة.
ربط هذه الظواهر بعضها ً

ثان ًيا :يعتقد شبنجلر أن احلضارة تولد يف اللحظة التي تستيقظ فيها روح عظيمة
اً
شكل ال شكل له من قبل ،تكون
مكونة
تنفصل عن الروح األولية وتعزل نفسها عنهاّ ،
ملتصقة برقعة من األرض تنمو فيها وتزدهر ،ومتوت هذه الروح عندما حتقق كامل إمكاناهتا
متمثلة يف أشكال عدة ،منها :لغات ومذاهب وفنون وعلوم ودول وشعوب ،ومن ثم تعود
إىل روحها األوىل أو نفسها األولية.

هبذا املعنى فإن احلضارة تبدأ -عند شبنجلر -مع انبعاث روح عظيمة تكون قادرة
عىل تغيري نفسية األمة ،وقلب مزاجها العقيل ،تدفع هبا نحو سبل مغايرة لسبلها السابقة،
وجتعلها منفصلة عن روحها األويل .أي إن احلضارة تنبثق بانبعاث روح عظيمة وكبرية،
روحا عادية أو بسيطة أو عابرة ال يصدق عليها وصف الروح العظيمة أو الكبرية.
وليست ً
من جانب آخر ،إن احلضارة -عند شبنجلر -هي روح مفعمة باإلمكانات الروحية
الفاعلة والنشطة الناهضة باألمة ،وليست جمرد إمكانات مادية متحققة يف وسائل وأدوات
وثروات ،وما بني احلالتني تظهر -لدى شبنجلر -املفارقة بني احلضارة واملدنية ،فاحلضارة
هي روح تتّجه إىل الباطن ،واملدنية هي جسد تتّجه إىل اخلارج.
من جانب ثالث ،إن الروح الذي ينهض باحلضارة تكون له هناية يف نظر شبنجلر ،وال
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يظل ح ًّيا اً
فاعل مدى الدهر ال فناء له وال أفول ،فعندما حيقق الروح كامل إمكاناته يف أشكاله
ٍ
املتعددة عىل مستوى الفنون والعلوم واملذاهب واملدن وسائر األشكال األخرى ،عندئذ يتّجه
الروح حتم ًّيا نحو الفناء واألفول ،ومن ثم ترجع األمة إىل روحها األويل ،وهذا هو املصري
احلتمي -يف رأي شبنجلر -الذي ينتظر مجيع احلضارات بام يف ذلك احلضارة الغربية املعارصة.

ثال ًثا :يف تصور شبنجلر أن لكل حضارة طبيعتها اخلاصة التي ال يستطيع أي نوع
آخر من الناس أن يمتلكها بالشكل ذاته متا ًما .كام أن كل حضارة متتلك أسلو ًبا اً
كامل يف
وحتس وتعيش كل
وخاصا من التاريخ بواسطته تدرك
أيضا -نو ًعا مع ّينًافرد ّيته ،ومتتلك ً
ّ
ًّ
الصريورة ،عامة أو فردية ،باطنية أو ظاهرية .لذلك فإن نزعة اإلنسان الغريب هي نزعة
غريبة كل الغرابة عن اإلنسان الكالسيكي يف العرص اليوناين القديم ،وأن اإلدراك التارخيي
الشديد لدى اإلنسان الغريب يناقض مناقضة تامة اإلدراك الالواعي احلامل لدى اإلنسان
اهلندي ،وهكذا مع باقي الصور والنامذج األخرى.
وتأكيدً ا هلذا املعنى ،يرى شبنجلر أن كل حضارة جيب أن متتلك بالرضورة فكرهتا
املصريية اخلاصة هبا ،لكون أن احلضارة هي ليست اَّإل التحقق والشكل لنفس واحدة مفردة
وفريدة يف نوعها ال تتامثل مع غريها .ومن ثم فإن لكل حضارة أسلوهبا اخلاص يف االنطفاء
واخلمود الروحيني ،وينشأ هذا األسلوب بالرضورة عن حياهتا الكلية.
وتتمة لرأيه يضيف شبنجلر أن لكل حضارة فلسفتها اخلاصة التي تشكل جز ًءا من
َّ
كامل تعبريها الرمزي ،وتؤ ّلف مع معضالهتا املحيرّ ة ومناهج فكرها زخر ًفا ذهن ًّيا يرتبط
بشكل وثيق بزخرفة اهلندسة املعامرية وبفنون الشكل.
بناء عىل هذا التصور تصبح لكل حضارة طبيعتها اخلاصة ،التي جتعلها ال تتامثل
مع باقي احلضارات األخرى وال تتطابق ،وستظل احلضارات تعرف هبذه الطبيعة الفارقة
فيام بينها ،ولن تتبدل أو تتغري بفعل أي عامل من العوامل ،وبتأثري أي ظرف من الظروف،
اً
مستقبل.
قديم وحدي ًثا ،وستظل عليه
فاحلضارات كانت عىل هذا احلال وما زالت اً
راب ًعا :يف نظر شبنجلر أن احلضارات هي تراكيب عضوية والتاريخ هو جمموع سريهتا
الشخصية ،وعىل هذا األساس يصبح من وجهة نظر مورفولوجية أن التاريخ الضخم
للحضارة الصينية أو اليونانية الكالسيكية يعادل من حيث التشكّل عىل مستوى الشكل
والبنية والرتكيب الظاهري ،يعادل التاريخ البسيط لإلنسان الفرد أو تاريخ احليوان أو
تاريخ النبات شجرة أو زهرة.
ُكرر ذواهتا
ويضيف شبنجلر إذا ما أردنا أن نتع ّلم املعرفة باألشكال الباطنية التي ت ِّ
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يف كل زمان ومكان ،فإن املورفولوجيا املقارنة بني النبات واحليوان قد أمدَّ تنا منذ زمن
طويل باملناهج« ،وكام أننا ال نستطيع يف ميدان تاريخ سباع الطري أو تاريخ النبات ذي الثامر
املخروطية الشكل أن نتن َّبأ أين أو متى ستنشأ فصائل جديدة ،كذلك فإننا ال نستطيع أن نقرر
أين أو متى ستنشأ حضارة جديدة .ولكن يف اللحظة التي حيمل الرحم بكائن جديد ،أو تدفن
أيضا -بأنالبذرة يف الرتبة ،فإننا نعرف الشكل الباطني ملجرى احلياة اجلديد هذا ،ونعرف ً
(((1
سياق تطوره الصامت واكتامله قد يعكّر صفوه ضغط قوى خارجية ،لكنه ال يبدّ له أبدً ا» .

ويرى شبنجلر أن يف مصائر احلضارات املتعددة التي تتبع الواحدة منها األخرى ،أو
التي تنمو إحداها إىل جانب األخرى ،أو تالمس الواحدة منها الثانية ،أو تغمر هذه تلك
بظالهلا ،أو ختمد أنفاس األخرى ،يف هذه املصائر يضغط كامل حمتوى التاريخ البرشي.
لذا فإن من املمكن يف نظر شبنجلر التعرف عىل شكل احلضارة األويل الذي تتم ّثله مجيع
احلضارات بطريقة فردية ،إذا ما قمنا بإطالق رساح أشكال احلضارات التي تكون خمتفية يف
ٍ
فعندئذ نستطيع -حسب
أعامق تاريخ التقدم البرشي ،وتركنا هلذه األشكال أن متر بروحنا
قول شبنجلر -أن ننجح يف متييز الشكل احلضاري البدائي ،أي احلضارة التي ترتكز إليها
كنموذج مجيع احلضارات اإلفرادية.
خامسا :أوضح شبنجلر أن كل حضارة متر بمراحل العمر ذاهتا التي يمر هبا اإلنسان
ً
الفرد ،فلكل حضارة طفولتها وشباهبا ورجولتها وشيخوختها ،ولكل مرحلة من املراحل
مراهقتها ونضجها وانحطاطها ،ولكل من أطوارها وحقباهتا الذاتية والرضورية ديمومة
دائم.
تتكرر اً
دائم الديمومة ذاهتا ّ
معينة هي اً

ناظرا إىل عامل الطبيعة متحدّ ًدا يف تعاقب فصول السنة
هذا املعنى ّ
صوره شبنجلر ً
مميزا كل فصل بسامت
ربا أن لكل حضارة ربيعها وصيفها وخريفها وشتاؤهاً ،
األربعة ،معت ً
ّسم بإبداعات عظمى للنفس املستيقظة جديدً ا
ومالمح معينة ،فربيع احلضارة يظهر مت اً
ّسم بذروة
ّسم بالوعي والنضج ،وخريفها يظهر مت اً
واملثقلة باألحالم ،ويظهر صيفها مت اً
الذكاء واإلبداعات الصارمة ،وتنتهي يف شتائها إىل مدنية بلغت حتقيق ذاهتا ،ومن ثم جتمد
دماؤها وختور قواها.
اً
وتداول بني الكتّاب والباحثني يف
يعدّ هذا الرأي من أكثر آراء شبنجلر شهرة
دراسات احلضارة والتاريخ ،متن ّبهني هلذا الرأي ،مناقشني له وجمادلني ،متوافقني معه
مصاف القائلني بالدورات التارخيية للحضارات ،يف مقابل
وخمتلفني ،واضعني شبنجلر يف
ِّ

( ((1أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.31
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اجتاهني متعارضني معروفني مها :االجتاه القائل أن حركة التاريخ هي يف نكوص دائم،
واالجتاه القائل :إن حركة التاريخ هي يف صعود دائم.

قسم شبنجلر دورة احلضارة إىل ثالثة مراحل
وعن مراحل احلضارة وأطوارهاّ ،
تتعاقب يف مجيع احلضارات ،هي :مرحلة ما قبل احلضارة وتسودها فوىض من أشكال
التعبري البدائية والتقليد الساذج ،ثم مرحلة احلضارة وتنقسم إىل مرحلتني :املرحلة املبكرة
يف الطور األول ،واملرحلة املتأخرة يف الطور الثاين ،وتعقبها مرحلة املدنية وهي املرحلة
الثالثة حيث هناية احلضارة وأفوهلا.
قسم شبنجلر احلضارات يف العامل منذ تارخيها القديم إىل ثامين حضارات ،وصفها
سادساّ :
ً
باحلضارات الراقية أو الرفيعة أو العظيمة وهي :املرصية والبابلية والصينية واهلندية والكالسيكية
اليونانية والرومانية والعربية واملكسيكية والغربية .من بني هذه احلضارات الثامين اعتنى شبنجلر
متوس ًعا يف احلديث عنها ،هي :احلضارات الكالسيكية والعربية والغربية.
بثالث منهاّ ،

وقد وجد شبنجلر أن هذه احلضارات الثامين هلا مجي ًعا الشكل ذاته ،والتطور نفسه،
اً
متأمل أن يستحصل من دراسته
ختوله ألن ينظر إليها نظرة قياسية مقارنة،
والديمومة ذاهتاّ ،
عىل معرفة تغ ّطي من ناحية النظر إىل املايض حقبات مفقودة من التاريخ ،ومن ناحية النظر
إىل األمام تغ ّطي املستقبل ،منطل ًقا من خربته العامة ملا يسميه الكينونة العضوية ،مقدّ ًرا أن
أمام الفكر التارخيي واج ًبا ذا ِش ّقني ،الشق األول يتم ّثل يف معاجلة أنامط حياة احلضارات
بطريقة مقارنة ،ويتم ّثل الشق الثاين يف متحيص العالقات بني هذه احلضارات.

-5نقد التقسيم الثالثي للتاريخ

يف تت ّبعه لتاريخ احلضارات املقارن ،تو ّقف شبنجلر عند التقسيم الثالثي للتاريخ
نادرا
بعصوره القديمة والوسيطة واحلديثة ،مقدّ ًما موق ًفا نقد ًّيا شديدً ا وصار ًما
ً
ومستفيضاً ،
ما يصدر مثل هذا املوقف هبذا الشكل من الغربيني الذين ابتكروا هذا التقسيم الثالثي
تدعيم لتارخيهم وحضارهتم ،وتأكيدً ا
النمطي الرتيب ،وظلوا يروجون له ،ويدافعون عنه،
اً
لتفوقهم عىل باقي احلضارات األخرى.
ملركزيتهم الغربية،
وترجيحا ّ
ً
أبان شبنجلر عن هذا النقد بصورة رئيسة يف مدخل الكتاب ،وظل يذكّر به ،ويلفت
كثريا
االنتباه إليه يف أقسام عدة من الكتاب متتد إىل هنايته ،تكثف يف اجلزء األول ،وتضاءل ً
ناظرا يف هذا النقد إىل احلضارة الغربية من جهة ،وإىل باقي احلضارات
يف اجلزء الثاينً ،
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غري الغربية من جهة أخرى ،مق ّل ًبا جوانبه وأبعاده الفكرية والتارخيية واألخالقية والنفسية،
التمسك به.
داع ًيا إىل التخيل عنه ،وعدم
ّ
وعند النظر يف جمموع هذه األقوال النقدية ،يمكن ضبطه يف العنارص واألبعاد اآلتية:

أول :اعترب شبنجلر أن تقسيم التاريخ إىل قديم ووسيط وحديث هو منهاج سقيم
غري ذي معنى إىل حدٍّ ال يصدّ قه العقل ،مع ذلك فقد سيطر عىل التفكري التارخيي الغريب
سيطرة مطلقة ،متس ّب ًبا يف فشل الغربيني يف إدراك املركز احلقيقي للجنس البرشي يف التاريخ
العام ،وعىل مستوى العامل ،كام أنه املنهاج الذي تس ّبب كذلك يف فشل الغربيني يف احلكم عىل
أمهيته النسبية وتقدير اجتاهه.
ثان ًيا :يرى شبنجلر أن احلضارات القادمة ستجد من الصعوبة عليها التصديق بصحة
هذا املنهاج بام له من ٍ
تتال بسيط حمدّ د بخطوط مستقيمة ،وتناسبات عديمة من كل معنى،
تزداد ال معقوليته مع كل قرن ،وعاجز عن أن يمتص داخله امليادين اجلديدة للتاريخ ،مع
ذلك مل هياجم هذا املنهاج يف نظر شبنجلر بحمية وإخالص.

تعود دارسو التاريخ منذ زمن طويل أن
ثال ًثا :يف تقدير شبنجلر ،إن االنتقادات التي ّ
يشنّوها عىل هذا املنهاج فإهنا ال تعني شي ًئا ،فقد طمس هؤالء الدارسون معامل املخطط الواحد
املوجود من دون أن يقدّ موا أي خمطط آخر اً
بديل عنه .ويرى شبنجلر أن العبث بأشباه اجلمل
كالقول اً
مثل« :العصور اإلغريقية الوسيطة» أو «العصور اجلرمانية الغابرة» ،فإنه ال يقدّ م
للغربيني أقل مساعدة لتشكيل صورة باطنية واضحة ومقنعة ،متثل داخلها الصني واملكسيك
وأمرباطورية أكسوم يف إثيوبيا وأمرباطورية الساسانيني ،أماكنها الالئقة هبا.

راب ًعا :أوضح شبنجلر أن هذا املنهاج بعصوره الثالثة التقليدية ال حيدّ د فقط مساحة
أيضا ،فهو يعالج رقعة أوروبا
التاريخ ،بل إن ما هو أسوأ من ذلك أنه يعد املرسح املكاين ً
الغربية بوصفها قط ًبا ثابتًا ،وبقعة فريدة يف نوعها ،اختريت عىل سطح الكرة األرضية دون
مفضل اَّإل ألننا نحن الغربيني نعيش فوقها ،كام جيعل هذا املنهاج تواريخ عظمى
ما سبب ّ
ذوات ديمومة تبلغ دورات ألفية من األعوام ،إىل جانب حضارات غارقة يف القدم تدور
بكل بساطة وتواضع حول هذا القطب.
وتشبيها هلذا األمر ،يرى شبنجلر أنه أشبه بمنهاج غريب طريف لشمس وكواكب،
ً
إذ يتم اختيار قطعة من األرض كمركز طبيعي للمنهاج التارخيي ،ثم جعلها بمثابة الشمس
املركزية ،ومن هذه القطعة تستمد مجيع أحداث التاريخ ضوءها احلقيقي ،ومنها تصدر
األحكام حسبام تراه العني ،لكن هذا التاريخ الشبحي حسب وصف شبنجلر ،والذي
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يسميه شبنجلر الغرور
تكفي يف نظره نفخة من نقد لتبدّ ده ،ال يعرف له وجو ًدا اَّإل داخل ما ّ
األورويب الغريب اخلاص ،خم ّل ًفا خدا ًعا برص ًّيا اً
أمرا طبيع ًّيا نتيجة للعادة املزمنة،
هائل أمسى ً
تق ّلصت بواسطته تواريخ طويلة بعيدة هلا آالف األعوام من السنني كتارخيي الصني ومرص.

تصور شبنجلر ،إن أفضل ما يليق هبذا املنهاج األورويب الغريب الشائع
خامسا :يف ّ
ً
للتاريخ ،الذي جتعل فيه احلضارات العظيمة مدارات للفلك األورويب بوصفه املركز
املزعوم لكل أحداث العامل ،هو اسم املنهاج البطليمويس القديم -نسبة إىل عامل الفلك
مركزا للكون ،أما املنهاج الذي قدّ مه شبنجلر
اليوناين بطليموس -الذي اتخّ ذ من األرض
ً
ويرى فيه اً
بديل صوره بوصفه اكتشا ًفا كوبرنيك ًّيا -نسبة إىل عامل الفلك البولوين كوبر
نيكوس -جماله يف امليدان التارخيي ،وهبذا فإنه ال يعرتف بأي نوع من مركز مميز ال للحضارة
الكالسيكية اليونانية القديمة ،وال للحضارة الغربية احلديثة عىل باقي احلضارات األخرى،
من هندية أو بابلية أو صينية أو مرصية أو عربية أو مكسيكية ،فهذه احلضارات -يف نظر
شبنجلر -هي عوامل منفصلة لكينونة ديناميكية هلا من حيث الكتلة داخل الصورة العامة
مرارا هذه احلضارة الكالسيكية
للتاريخ ما للحضارة الكالسيكية من قيمة ،بل إهنا تتجاوز ً
من حيث العظمة الروحية وقوة التسامي والتحليق(.((1

سادسا :يضيف شبنجلر أن هذا التقسيم الثالثي للتاريخ قد أعمى الغربيني عن
ً
ّخذا من الفن اً
رؤية التاريخ احلقيقي وتركيب احلضارات األرقى ،مت ً
مثال تطبيق ًّيا عىل ذلك،
فبتأثري هذا التقسيم أ ّدى إىل طرح الفنني اهلندي واآلسيوي الرشقي جان ًبا ،وكذا طرح فن
أكسوم وسبأ وفن الساسانيني وفن روسيا ،وإن مل حتذف هذه الفنون مجي ًعا ،فإنه يف أحسن
احلاالت سيتم نفيها إىل أن تكون جمرد مالحق ،ومل خيطر عىل بال أحد أن مثل هذه النتائج
تستثري اجلدل عن اختالل املنهج وفساده ،مع ذلك بقوا عىل طريقتهم ،فجرى ترسيم تاريخ
الفن صعو ًدا وهبو ًطا بشكل عقيم(.((1
وجه شبنجلر نقدً ا للفالسفة
من جانب آخر
وتدعيم هلذا املوقف النقدي املفارقّ ،
اً
اً
متسائل :ما أمهية املفاهيم التي يضعها هؤالء معتربين أن هلا صفة كونية
واملؤرخني الغربيني
متفح ًصا هذا األمر
مع أن أبعد آفاقهم ال يتجاوز حدود الدائرة الذهنية لإلنسان الغريب؟
ّ
ومتث ّبتًا منه ،عائدً ا إىل أفضل املؤلفات الغربية حسب تقديره ،منتخ ًبا من العرص اليوناين
القديم أفالطون ،ومن العرص األورويب احلديث منتخ ًبا اًّ
كل من كانت ونيتشه.
( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.62-60
( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.401
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بشأن أفالطون يرى شبنجلر أنه عندما يتحدث عن اإلنسانية فإنام يعني اهللينيني
اليونانيني يف تباينهم مع الربابرة ،وهذا ما يتفق متا ًما والصيغة الالتارخيية للحياة والفكر
مهمة وكاملة بالنسبة إىل
الكالسيكيني ،كام أن مقدماته املنطقية تنطلق به إىل نتائج تعدّ ّ
اإلغريق اليونانيني ،وليست مهمة وكاملة بالنسبة إىل سواهم.

وبالنسبة إىل كانت ،يرى فيه شبنجلر أنه عندما يفلسف األفكار األخالقية يرص عىل
أهنا نظريات صحيحة بالنسبة إىل كل الناس يف كل العصور والبلدان ،لكن من دون ترصيح
مسلم به عنده ،مع أن ما يعرضه من أشكال رضورية للفكر ،إنام
أو تلميح هبذا األمر كونه
اً
هي ح ًّقا -يف نظر شبنجلر -أشكال رضورية للفكر الغريب فقط.

وهكذا احلال بالنسبة إىل نيتشه وأفقه التارخيي ،فإن مفاهيمه عن االنحطاط والقيم واإلرادة
والقوة ،إنام هي مفاهيم تكمن عمي ًقا يف جوهر املدنية الغربية ،وهلا أمهية حاسمة بالنسبة إىل حتليل
َّ
يتخط أبدً ا منهاج التاريخ األورويب بعصوره القديمة
املدنية الغربية ،وما جيزم به شبنجلر أن نيتشه مل
والوسيطة واحلديثة ،كام مل يتخ َّطه -يف نظر شبنجلر -أي مفكر آخر يف عرص نيتشه.
حتريرا اً
كامل من حمدوديات
حيرر نفسه
ً
لذا أوجب شبنجلر عىل اإلنسان الغريب أن ّ
متظاهرا بفهم تاريخ العامل ،وفهم العامل
يتجرأ
الذات واألفق واملصالح العملية ،قبل أن
ً
ّ
كتاريخ(.((1
هذه لعلها هي أبرز مالمح نظرية شبنجلر يف احلضارة ،ويف العالقة بني احلضارة
تفرد هبا تقري ًبا يف حقل دراسة احلضارة والتاريخ.
واملدنية ،التي ّ

-6النقد الغريب

تعدّ دت وجهات النظر يف املجال الغريب وتباينت جتاه شبنجلر وكتابه ونظرياته يف
احلضارة والتاريخ ،بني من عظم شبنجلر ووجد يف كتابه إثارة ودهشة وقوة ،راف ًعا شأنه،
وترس ًعا،
داعم طرحه ،وبني من ض ّعفه ووجد يف كتابه ونظرياته إرباكًا
ً
مقدّ ًرا أمهيته ،اً
والتباسا ّ
ناقدين له ،وخمتلفني معه ،ومبتعدين عنه.

هذا االنقسام يف وجهات النظر حدث مبك ًّرا ،وظهر متزامنا مع صدور اجلزء األول
من كتاب شبنجلر سنة 1918م ،وتواصل هذا االنقسام ممتدًّ ا إىل ما بعد صدور اجلزء الثاين
ومستمرا ما بعد حياته ،متخ ّط ًيا موطنه
حارضا يف زمن حياة شبنجلر
سنة 1922م ،وبقي
ًّ
ً

( ((1انظر :أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.75-70
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عابرا إىل البلدان األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ،ثم إىل العديد من البلدان
أملانياً ،
غري الغربية ،ومنها البلدان العربية واإلسالمية.
وقد انخرط يف هذا االنقسام عىل مستوى وجهات النظر ،أدباء ونقاد ومؤرخون
ومفكرون كبار ،يربز من هؤالء ويتقدم األديب األملاين توماس مان (1955-1875م)
احلائز عىل جائزة نوبل يف األدب سنة 1929م ،إذ اعترب سنة 1919م أن كتاب شبنجلر يعد
تأثريا عاطف ًّيا يعادل ما وجده من تأثري
أهم كتاب يف تلك املرحلة ،ووجد فيه بعد مطالعته ً
حني قرأ لشبنهور أول مرة(.((1

ويربز من هؤالء كذلك ،املؤرخ الثقايف إجيون فريدل (1938-1878م) الذي
امتدح شبنجلر مع ّظ اًم له اً
قائل« :ربام كان املفكر األقوى واألكثر نشا ًطا الذي ظهر عىل الرتبة
(((2
األملانية منذ عرص نيتشه»  .ومن هؤالء كذلك املفكر األملاين لودفيج فتنشتاين (-1889
1951م) حيث نقل عنه آرثر هريمان أنه صعق بعد مطالعته كتاب شبنجلر ،وربام لعب هذا
دورا يف إبعاده عن الوضعية املنطقية نحو وجهة فلسفية جديدة(.((2
الكتاب ً
أيضا ،املفكر االجتامعي ماكس فيرب (1920-1864م) الذي كان
يضاف إىل هؤالء ً
مصو ًرا أن شبنجلر مل يكن أكثر من ٍ
هاو مثقف وذكي ،وقد رغب فيرب يف أن
انطباعه
مغايراّ ،
ً
ِ
يتواصل معه ،فدعاه ليشارك يف ندوته عن علم االجتامع يف جامعة ميونيخ ،و َقب َل شبنجلر
الدعوة وحرض ،ودار بينهام عىل مدى يوم ونصف اليوم سجال عنيف .وأما أشد هؤالء
حيا فهو املؤرخ الالهويت أدولف فون هارناك (1930-1851م) فقد أبلغ شبنجلر يف
جتر ً
ملتبسا واعتباط ًّيا وال سند له(.((2
رسالة أنه وجد كتابه
ً
من جهته وجد شبنجلر يف هذا اجلدل املحتدم ،أن كتابه قد أحدث األثر الذي كان
واضحا جتاه
انزعاجا
يتمناه ،لكن ما أملح إليه يف مقدمة الطبعة الثانية من كتابه ظهر عليه
ً
ً
ّ
مصو ًرا موقفه اً
فورا رصخة تقول:
منتقديه،
ّ
قائل« :وما كاد يصدر هذا الكتاب حتى تعالت ً
دونكم التشاؤم ،وارتفعت هذه الرصخة من حناجر أولئك الذين يعيشون أبدً ا يف املايض،
ويندبون كل فكرة أوجدت لرائد درب الغد .لكنني مل أكتب ألولئك الناس الذين يتخ ّيلون أن
التنقيب عن منابع الفعل هو الفعل ذاته ،فأولئك الذين يضعون التعاريف جيهلون املصري»(.((2
( ((1آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ص.299
( ((2بروس براندر ،رؤية الفوىض ،..مصدر سابق ،ص.130
( ((2آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ص.299
( ((2آرثر هريمان ،املصدر نفسه ،ص.299
( ((2أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،مصدر سابق ،ج ،1ص.37
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أما عن النقد املعريف واملنهجي يف املجال الغريب ،فيمكن اإلشارة إىل هذه العينة
القليلة املختارة كنامذج نقدية متعددة ،متو ّقفني عند املالحظات اآلتية:

سجل املفكر اإلنجليزي روبن كولنجوود (1943-1889م) رأ ًيا نقد ًّيا لرؤية
أولّ :
شبنجلر يف تفسري التاريخ ،واعتباره أن التاريخ ما هو اَّإل سلسلة متتابعة من األحداث
املتكاملة جتري بنسق واحد يف مجيع احلضارات ،لكون أن كل حضارة تشبه بقية احلضارات
األخرى يف دورة احلياة املحدودة ،وعىل ضوء ذلك يصبح باإلمكان التن ُّبؤ عىل وجه الدقة
بمستقبل احلضارة الغربية .بينام يف رأي كولنجوود أن هذا التصور يبتعد عن احلقيقة؛ ألن
صورها شبنجلر ال حتمل معنى من معاين التاريخ ،بقدر ما حيمل تعاق ًبا
تتابع املراحل التي ّ
(((2
هو أشبه بتعاقب املراحل التي تنظم حياة احلرشات يف عامل الطبيعة .

دون عامل االجتامع الشهري بيرتم سوروكني (1968-1889م) مالحظة نقدية
ثان ًياّ :
لرؤية شبنجلر حول جربية تعاقب أطوار احلضارة التي تولد يف طور ،ثم تزدهر يف طور،
مغايرا
منهجا
ثم تضمحل يف طور آخر ،خم ّط ًئا هذا املنهج يف تفسري حركة احلضارات ،متبنّ ًيا
ً
ً
يرى فيه أن احلضارة هي تكتل لظواهر عدة اقتصادية وسياسية وعلمية ودينية ،حتسب
لإلنسانية كلها ،توجد يف مكان ،ثم تنتقل إىل مكان آخر وهكذا(.((2
وجه املؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي نقدً ا لنظرية شبنجلر يف اهنيار احلضارات،
ثال ًثاّ :
ً
مناقشا هلا وخم ّط ًئا جربيتها واستنادها احلتمي إىل قوانني الطبيعة ،ومش ّككًا يف أدلتها
ربا أهنا ال ترقى إىل منزلة الدليل ،وليس هلا سند اَّإل مذهب القدر اجلربي،
وبراهينها ،معت ً
شارحا رأيه اً
قائل« :ومهام يكن من أمر تفسري الغربيني املحدثني الهنيار احلضارات عىل
ً
وقدرا ،فإهنم ال يسعون إىل ربط مصائر هذه النظم البرشية بمصري
أساس مبدأ اجلرب قضا ًء
ً
عوضا عن ذلك يلجؤون إىل تطبيق قانون للشيخوخة
الكون املادي يف جمموعه ،وهم
ً
صحته يدَّ عون الوالية عىل كافة ملكوت
واملوت قصري املدى ،ونجدهم يف سبيل إثبات ّ
احلياة عىل هذا الكوكب .ومن قبيل ذلك يعلن شبنجلر أن كل حضارة متر من خالل نفس
تتابع األجيال الذي يمر به الكائن البرشي ،لكن بالغته جتاه هذا املبحث ال ترقى -يف أية
ناحية -إىل منزلة الدليل ،فإن املجتمعات ليست كائنات حية وف ًقا ألي معنى»(.((2
( ((2انظر :نيفني مجعة علم الدين ،فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب،
1991م ،ص.68
( ((2انظر :نيفني مجعة علم الدين ،املصدر نفسه ،ص.68
( ((2أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،ترمجة :فؤاد حممد شبل ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة2011 ،م،
ج ،1ص.415
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مسج اًل عليه
راب ًعا :اعتنى الباحث األمريكي آرثر هريمان بدراسة نظرية شبنجلر،
ّ
بعض املالحظات النقدية ،يمكن ضبطها وحتديدها يف مالحظتني أساسيتني مها:

اً
املالحظة األوىل :يرى هريمان أن كتاب شبنجلر (أفول الغرب) مل يكن اً
أصيل
عمل
ملخصا
عرضا
كام حيلو له اال ِّدعاء به أحيانًا ،أو كام يعتقد بعض القراء ،فالكتاب إنام يقدّ م ً
ً
للتشاؤمية التارخيية والسخط الثقايف عىل مدى نصف قرن ،اعتمد فيه شبنجلر عىل تراث
النقد الثقايف بعباراته امللغزة ،ومفاهيمه امليتافيزيقية مثل :روح الشعب وذاكرة العرق ،كام
أيضا -عىل نظرة القرن التاسع عرش العضوانية للتطور التارخيي التي مزجهااعتمد فيه
ً
بالتقليد احليوي الذي ورثه عن نيتشه.
املالحظة الثانية :يف نظر هريمان ،إن شبنجلر بالرغم من أنه مل يستخدم مصطلح
متضمنًا يف خطابه(.((2
التمركز األورويب ،اَّإل أنه كان
ّ

-7النقد العريب

كثريا بنظرياته يف احلضارة والتاريخ ،فقد
ُعرف شبنجلر يف املجال العريب ،واشتُهر ً
صنّف عنه الدكتور عبدالرمحن بدوي (1423-1335هـ2002-1917/م) كتا ًبا مبك ًّرا
يعرف
صدر سنة 1945م بعنوان( :شبنجلر) ،لعله أول كتاب يصدر عنه باللغة العربيةّ ،
مسهم يف لفت االنتباه إليه ،مقدّ ًما مادة وافرة عن شخصه ونظرياته.
بسريته وأفكاره،
اً
جتدّ دت املعرفة بشبنجلر يف املجال العريب وتطورت بصورة كبرية بعد صدور الرتمجة
العربية لكتابه الشهري( :تدهور الغرب) ،التي أنجزها يف ستينات القرن العرشين الكاتب
السوري أمحد الشيباين ،صدرت يف جملدين كبريين ،واحتوت عىل مقدمة وافية بقلمه ،رشح
بالبحاثة املوسوعي ،وعدَّ كتابه من
فيها املرتجم أبرز نظريات شبنجلر وأفكاره ،واص ًفا له
ّ
مصو ًرا أن التقدير هلذا الكتاب بلغ يف الغرب حدًّ ا صنّف
ذخائر الرتاث اإلنساين اخلالد،
ّ
معه كأعظم مؤ َّلف صدر يف النصف األول من القرن العرشين.
ربا أنه يم ّثل أول حماولة تتحدى
أنجز الشيباين هذه الرتمجة
متفاخرا هبذا العمل ،معت ً
ً
فيها املكتبة العربية القارئ العريب برتاث إنساين خالد من هذا العيار ،جاءت -حسب قوله-
نتاج كدح ع َّبأ هلا كامل طاقات ضمريه وعقله ،مقدّ ًرا أنه نقله إىل العربية بدقة حرفية ،وأمانة
خملصة ،إدراكًا منه بأمهية العمل ،واض ًعا الكامل نصب عينيه ،متط ّل ًعا تقديم ترمجة تتّسم
( ((2انظر :آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ص.290
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بأسلوب سهل ،لكتاب يستحق -يف نظره -أن يدرس وال يقرأ(.((2

مفض اًل تسميته( :تدهور احلضارة الغربية) اً
بدل
تدخل الشيباين يف عنوان الكتابّ ،
من تسمية( :تدهور الغرب) ،انسجا ًما -حسب قوله -مع روح الكتاب .إىل جانب هذه
التسمية يف ترمجة عنوان الكتاب ،توجد ترمجات أخرى متداولة يف الكتابات العربية ،منها:
(انحطاط الغرب)( ،انحدار الغرب)( ،أفول الغرب) .ومن بني هذه الرتمجات سوف
نعتمد تسمية( :تدهور الغرب) ،استنا ًدا إىل الطبعة العربية املتداولة للكتاب ،وهي الطبعة
التي رجعت إليها يف هذا العمل.
كام لقيت مؤ ّلفات شبنجلر عناية عىل مستوى الرتمجة ،جاءت من كاتب مرصي
مغمور عمل يف حقل التعليم ،هو عيل حسن اهلاكع (1984-1891م) الذي تع ّلم لغات
مجا إىل العربية ثالثة من مؤلفاته صدرت
عدة منها األملانية ،وعرف عنه إعجابه بشبنجلر مرت ً
يف القاهرة ابتداء من سنة 1949م ،أحدها كتاب( :أفول الغرب) حسب ترمجته ،صدر يف
ثالثة أجزاء.

وضمن هذا السياق املتّصل باملجال العريب ،لعل مالك بن نبي (1393-1322هـ/
مازجا
1973-1905م) يعدّ أحد أكثر املفكرين العرب استفادة من نظريات شبنجلر،
ً
هذه النظريات يف نسق خطابه احلضاري ،بال ترصيح منه أو تلميح ،نلمس هذا األمر يف
قسمها ابن نبي إىل ثالثة
مسألتني أساسيتني عند ابن نبي ،األوىل :مسألة دورة احلضارة التي ّ
قسمها ابن نبي
أطوار هي :الروح والعقل والغريزة .والثانية :مسألة مراحل احلضارة التي ّ
إىل ثالثة مراحل هي :ما قبل احلضارة ومرحلة احلضارة وما بعد احلضارة.
أما من جهة النقد ،فقد تشكّلت يف الكتابات العربية املعارصة ،وجهات نظر نقدية
جتاه نظريات شبنجلر ،جاءت من كتّاب وباحثني اعتنوا بدراسة مسألة احلضارة ،ويف هذا
نموذجا لصورة النقد العريب وهيئته ،هاتان
النطاق يمكن اإلشارة إىل حماولتني ،نتّخذ منهام
ً
املحاولتان مها:

أولاً  :نقد فؤاد زكريا

يف كتابه (اإلنسان واحلضارة) الصادر يف مخسينات القرن العرشين ،وعند حديثه عن
فكرة الدورات احلضارية ،تو ّقف الباحث املرصي الدكتور فؤاد زكريا (2010-1927م)
مسج اًل عليها أربع مالحظات نقدية ،يمكن وصفها باخلطرية ،هي:
عند نظرية شبنجلر،
ّ

( ((2انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.8
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ّ -1
حذر الدكتور زكريا من االطمئنان لنظرية شبنجلر ،والركون إليها يف التن ُّبؤ
ربا أهنا تنطوي عىل أرضار بالغة للرشق والغرب عىل السواء،
باهنيار احلضارة الغربية ،معت ً
فبالنسبة إىل الغرب يرى زكريا أن آراء شبنجلر استُغلت «يف تدعيم نفوذ العهود االستبدادية
وخاصة العهد النازي ،إذ إن هذه اآلراء قد جعلت النازية تبدو رضورة ال مفر منها ،ووجد
دعاة النظام اجلديد يف ذلك خري سند لدعواهم ،وخري مؤ ّيد لرسالتهم ،ويكفي أن هذه
حتض عىل السلبية واالستسالم بإزاء الطغيان؛ فام دام اإلنسان ال يستطيع حيال
اآلراء كانت ُّ
التطور الرضوري شي ًئا ،فعليه أن يقبل كل ما حيدث ،وحياول أن هي ّيئ نفسه للتسليم بام
ُقدِّ ر له ،ويدخل ضمن ذلك بطبيعة احلال كل أنواع املظامل التي عاناها املجتمع الغريب عىل
يدي النازيني والفاشيني .ومن هنا أمكن القول :إن آراء شبنجلر كانت يف صالح الطبقة
التحرر من
الطاغية املستغ ّلة يف املجتمع ،وضد مصالح الطبقة املضطهدة التي تسعى إىل
ّ
مظامل االستغالل.

أما بالنسبة إىل الرشق ،فليس هذا هو نوع احلضارة التي نو ّد أن نبنيها؛ فلم يقل أحد:
إن هنضة الرشق ستقوم عىل أنقاض الغرب ،وتبدأ بعد اهنياره ،وإنام حياول الرشق أن ينتزع
من الغرب اعرتا ًفا بكيانه وباستقالله ،وأن حيمله عىل التعايش معه دون أن يقيض أحدمها
عىل اآلخر ،وكل املستنريين من دعاة النهضة اآلسيوية واإلفريقية ال يزعمون أهنم سيقضون
عىل الغرب وال يو ّدون ذلك ،وال جيدون هلم مصلحة فيه ،بل يؤكّدون أن بالدهم سوف
حتتل مكانتها يف العامل مع غريها من البالد دون تشاحن أو تضارب»(.((2
شارحا رأيه اً
قائل« :ونظرية
 -2خ َّطأ زكريا نظرية شبنجلر من الناحية العلمية،
ً
شبنجلر يف دورات احلضارة تبعد كل البعد عن الروح العلمية الصحيحة؛ فقوله بالدورات
مسارا يوازي األخرى بالضبط ،هذا القول ينطوي بال شك عىل
املقفلة التي تتبع كل منها
ً
االعتقاد بنوع من احلتمية اخلف ّية التي تتحكّم يف سري التاريخ ،دون أن نعرف مصدرها
احلقيقي .وال شك يف أن القارئ اليقظ لكتابات شبنجلر سوف يتساءل :ما هي القوة التي
جتعل كل حضارة تسري يف طريق معلوم ،تنمو فيه وتزدهر ،ثم تذوي بالتدريج حتى تنطفئ،
ال بد أن يف الكون قوة مع ّينة هي التي جعلت لكل احلضارات مثل هذا املسار املنتظم الذي
ال حتيد عنه ،فإذا طالبنا شبنجلر بتحديد هذه القوة ،فلن جتد لديه جوا ًبا شاف ًيا»(.((3
واضحا يف آراء شبنجلر ،وحسب قوله« :ويف آراء
تناقضا داخل ًّيا
 -3وجد زكريا
ً
ً
شبنجلر تناقض داخيل واضح؛ فهو قد بدأ بأن أكّد رضورة النسبية ،ونقد النظرة املوحدة

( ((2فؤاد زكريا ،اإلنسان واحلضارة ،القاهرة :مؤسسة هنداوي2017 ،م ،ص.40
( ((3فؤاد زكريا ،املصدر نفسه ،ص.41
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إىل التاريخ البرشي ،ومن أجل هذه النسبية كان قوله باحلضارات املقفلة ،وهو القول الذي
يعتقد أنه جينّبنا خطأ احلكم عىل احلضارات كلها من منظورنا احلايل .ولكن هل خضع تفكري
شبنجلر نفسه لقاعدة النسبية هذه حني عرض علينا نظريته يف الدورات التارخيية! ال شك
أن من يمكنه تأمل التاريخ البرشي يف هذه اللمحة الواحدة ،فريى فيه دورات حضارية
تستقل كل منها عن األخريات ،وإن كانت تتشابه كلها يف االجتاه العام الذي تسري فيه؛
من يستطيع تأمل التاريخ عىل هذا النحو ينبغي أن يكون ذا بصرية شاملة مطلقة ،تعلو
عىل حدود الزمان وقيود املكان؛ أي إن تفكريه هو ذاته كان أول تفكري خرج عىل مبدأ
النسبية كام وضعه؛ وكان يكفيه -لو أراد أن يكون متّس ًقا مع نفسه -أن يؤكد رضورة مراعاة
الطبيعة اخلاصة لكل جمتمع حني نصدر عليه أحكا ًما ،اَّ
وأل نتأمل التاريخ من خالل منظورنا
اخلاص ،بل نمتنع عن إصدار األحكام املطلقة عليه؛ كان هو يكفيه ،ولكنه مل يشأ أن يقف
حكم مطل ًقا عىل جمرى احلضارات بوجه عام»(.((3
عند هذا احلد ،بل أصدر هو ذاته اً
اً
انفصال تا ًّما بني احلضارات ،فالنظرة
 -4بخالف نظرية شبنجلر ،ال يرى زكريا
الواقعية إىل التاريخ تؤكّد -حسب رأيه« -استحالة القول باالنفصال التام بني احلضارات؛
كثريا من مظاهر
فواقع التاريخ ذاته يثبت حدوث تداخل بني مراحل احلضارة ،ويؤكّد لنا أن ً
احلضارات قد حدث فيه تقدّ م ال شك فيه ،يسري يف خط واحد مستقيم منذ أبعد العصور
حتى عرصنا احلايل»(.((3

ثان ًيا :نقد قسطنطني زريق

ناقش الباحث السوري الدكتور قسطنطني زريق يف كتابه( :يف معركة احلضارة)
وأفكارا
ربا أن شبنجلر قدّ م معلومات زاخرة،
ً
الصادر سنة 1964م ،نظرية شبنجلر ،معت ً
زمخة ،والتامعات نيرّ ة ،تدل -يف نظر زريق -عىل عقل ج ّبار واسع االطالع ،جعلت من
تأثريا ،وما يزال
كتابه واحدً ا من أهم الكتب التي ظهرت يف هذا العرص ،وأنفذها وأوسعها ً
له مقامه السامي بني املؤلفات التي تبحث يف نشوء احلضارات وتطورها.
مسج اًل عليه نقدً ا يمكن حتديده
ومن جهة النقد ،أظهر زريق اختال ًفا مع شبنجلر،
ّ
يف أمرين رئيسني مها:
األمر األول :يرى زريق أن شبنجلر ذهب إىل تقرير االنفصال التام واالختالف
املطلق بني احلضارات ،واختصاص كل منها برموزها ومفاهيمها وثقافتها وتقاليدها

( ((3فؤاد زكريا ،املصدر نفسه ،ص.42
( ((3فؤاد زكريا ،املصدر نفسه ،ص.43
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وعلمها ودينها ،وعجزها عن إدراك احلضارات األخرى حق اإلدراك ،أو االقتباس منها
أو التأثري فيها.

هذا املوقف يؤ ّدي -يف نظر زريق -إىل القول بالنسبية املطلقة ،واعتبار كل ظاهرة
ٍ
عندئذ وكل فكرة أو عقيدة أو حقيقة من احلقائق تغدو فيه متع ّلقة بحضارهتا،
اجتامعية
وموقوفة عليها ،وال ختضع ألية مقارنة أو موازنة بمثيالهتا يف احلضارات األخرى.

ال يوافق زريق عىل هذا الرأي ،ويصفه بالتشدّ د واملغاالة ،وعىل خالفه يعتقد زريق
أن «احلضارات التارخيية عىل اختالف ميزاهتا ومظاهرها ،تتشابه يف بعض وجوهها تشا ًهبا
اً
وتكوهنا نتيجة ملشكالت
أصيل ،وذلك بسبب انبثاقها مجي ًعا من طبيعة إنسانية واحدة،
ّ
أساسية جاهبت الشعوب حيثام ُوجدت ،ومهام كانت ظروفها وأحواهلا .وهذا التشابه
هو الذي يسرَّ هلذه احلضارات أن تتفاهم ،وأن يؤ ّثر بعضها يف بعض عندما كانت تتقارب
اً
اً
وتبادل ال جمال
تفاعل
وتتّصل ،هو الذي مكّنها من أن تأخذ وتعطي ،وأن تتفاعل وتتبادل
إلنكارمها خالل التاريخ»(.((3

األمر الثاين :تع ّلق بفكرة القدر أو فكرة املصري التي يصفها زريق بالفكرة الطاغية
عىل فلسفة شبنجلر ،إذ يعتقد أن نشوء احلضارات وازدهارها وانحالهلا إنام هو بفعل القدر،
وال يدرك كنه هذه احلضارات وتعاقبها اَّإل عىل ضوء هذه الفكرة القدرية ،وإذا أصبح هذا
اإلدراك أصبح باإلمكان متابعة تق ّلب األحداث وتبدّ ل احلضارات ،وسيتم العلم بام نحن
عليه ،وتقدير أن ما يطرأ علينا هي أمور حمتملة ال مفر منها ،وعندها نكتسب حريتنا احلقة،
اختيارا بني أن نفعل هذا أو أن نفعل ذاك ،بل هي اختيار بني أن نفعل
وليست هذه احلرية
ً
ما يقتضيه القدر أو ال نفعله.
تر ّددت هذه الفكرة -حسب قول زريق -يف مواضع كثرية من كتاب شبنجلر،
واعتربها يف مقدمة الطبعة الثانية أهنا حمور فلسفته ،إذ يقول« :ال ينتظرن أحد أن جيد كل
مفص اًل هنا ،وإنام هو وجه واحد ملا أراه أمامي :نظرة جديدة للتاريخ ولفلسفة القدر،
يشء ّ
وهي ح ًّقا األوىل من نوعها».

تلق ترحا ًبا بني املفكرين وعلامء االجتامع ،ذلك أهنا
هذه الفكرة يف نظر زريق «مل َ
تناقض الروح العلمية الشائعة التي تؤمن باألسباب الطبيعية ،وبمقدرة العقل عىل تب ّينها،
وعىل التأثري يف األحداث بالسيطرة عىل الطبيعة ،وبتبديل النظم االجتامعية»(.((3
( ((3قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،مصدر سابق ،ص.69
( ((3قسطنطني زريق ،املصدر نفسه ،ص.183
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-8مالحظات ونقد

ّ
وتكشفت بعض وجهات النظر
بعدما حتدّ دت نظرية شبنجلر يف احلضارة واملدنية،
النقدية حوهلا يف النطاقني الغريب والعريب ،بقيت اإلشارة إىل بعض املالحظات التحليلية
نسجلها عىل هذه النظرية ،متحدّ دة يف النقاط اآلتية:
والنقدية التي ّ

أول :متكّن شبنجلر من تكوين نظرية جديدة حول احلضارة وفلسفتها ،نظرية
وصلت إىل درجة عُدَّ ت واحدة من كربيات النظريات املعارصة التي أثرت الفكر احلضاري
وحركت اً
ً
ونقاشا
جدل واس ًعا
اإلنساين ،وأسهمت يف جتديد حقل الدراسات احلضاريةّ ،
مستفيضا عن احلضارة واحلضارات فلسف ًة وتارخيًا ،وكرست ما أحاط هبذا احلقل من رتابة
ً
ومجود ،وخت ّطت نطاق املجتمعات األوروبية والغربية ،وعربت إىل العديد من املجتمعات
األخرى غري الغربية.

متفردة ،جعل منها متفارقة مع النظريات
هذه النظرية ش ّيدها شبنجلر بطريقة ّ
األخرى ،حتى لو ظهرت متقاربة معها ومتشاهبة ،متّصلة هبا ومتفاعلة ،مكتسبة منها
وآخذة .وكل من رجع إليها التفت إىل هذه املفارقة الفارقة يف طريقة بناء النظرية وصياغتها.

مل يستند شبنجلر يف تكوين هذه النظرية إىل حوادث التاريخ وجتارب األمم وقوانني
قديم وحدي ًثا ،وإنام إىل جانب
احلضارات فحسب ،كام هي سرية النظريات احلضارية عادة اً
ذلك حاول شبنجلر دراسة احلضارات وتكوين املعرفة هبا من خالل التعرف عىل خمتلف
ظواهر احلضارات وأقسامها الدينية والفلسفية والفنية والرياضية والعلمية والطبيعية
مازجا بني هذه الظواهر
والقانونية واألخالقية واهلندسية والسياسية واالقتصادية وغريها،
ً
ربا أن احلضارة تتجلىّ يف مجيع هذه الظواهر،
بطريقة تركيبية ال تقبل الفصل أو التفكيك ،معت ً
مقدّ ًما اً
عمل مل يقم به أحد هبذا الشكل من البناء ،وهبذا املستوى من املعرفة ،وهبذا التنقيب
من البحث.
لذا فقد ظهر كتاب شبنجلر عىل صورة كتاب موسوعي ،يقدّ م ملحات عن تاريخ تطور
اً
مشتمل عىل الدين والفن والقانون واألخالق والرياضيات والطبيعيات
املعارف والعلوم
والسياسة واالقتصاد والفلسفة ،ومن يرجع إىل عناوين حمتويات الكتاب وحتديدً ا اجلزء
يتكون لديه انطباع أن الكتاب ال عالقة له باحلضارة وفلسفتها ،فلم ترد تسمية
األول ،قد ّ
احلضارة يف عناوين املحتويات ،اً
وبدل منها حرضت تسميات تتصل بميادين أخرى طبيعية
وفنية ونفسية ،من هذه العناوين :الكون الكبري ،املوسيقى والفنون التشكيلية ،معرفة
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الطبيعة ،األصل واملنظر الطبيعي ،صورة النفس وشعور احلياة.

وما أثار الدهشة أن شبنجلر افتتح كتابه بعد املدخل بفصل محل عنوان( :مفهوم
األرقام) ،متحدّ ًثا فيه عن تاريخ الرياضيات ورمزية األرقام ،وبدا كام لو أنه ذهب بعيدً ا
ّجها إىل موضوع علمي رصف حتكمه قوانني صارمة ،يتفارق كل ًّيا وموضوع احلضارة
مت ً
واضحا بالقدر الكايف ما يريد شبنجلر بيانه من هذا
واحلضارات ،ومل يكن مفهو ًما أو
ً
الفصل.

ورشحا هلذا االختيار ،أوضح شبنجلر أنه أراد إيضاح الوسيلة التي تعمد النفس إليها
ً
يف سعيها إىل حتقيق ذاهتا يف صورة عاملها اخلارجي ،وح ًّبا منه يف تصوير أن احلضارة مهام نأت
التحول ،فإهنا قادرة عىل التعبري ،وتصوير فكرة ما عن الوجود البرشي،
هبا مراحل حال
ّ
هلذا اختار احلديث عن الرقم كونه العنرص األويل الذي ترتكز عليه كل الرياضيات ،والتي
وعلم من أشد أنواع العلوم
مميزا بني إبداعات العقل،
مركزا
هي يف أعامقها مت ّثل
خاصا ً
ً
ًّ
اً
رصامة(.((3
هلذا يمكن القول :إن شبنجلر اختار طري ًقا صع ًبا وشا ًّقا يف تشييد نظريته ،متفار ًقا
مسج اًل
قديم وحدي ًثا ،مقد ًما نظرية جديدة،
ّ
هبذا الطريق عن غريه من املؤرخني واملفكرين اً
يؤرخ له يف تاريخ تطور نظريات احلضارة وفلسفتها.
هبا حد ًثا فكر ًّيا قو ًّيا بات ّ

مدونات األدب الغريب احلديث واملعارص التي
ثان ًيا :يعدّ كتاب شبنجلر من أهم ّ
فتحت احلديث عن مصري احلضارة الغربية ،فقد تن َّبأ شبنجلر يف هذا الكتاب بتدهور
قياسا وتتاب ًعا للحضارات السابقة التي تدهورت بعدما انتقلت
احلضارة الغربية وأفوهلاً ،
من مرحلة احلضارة إىل مرحلة املدنية ،حم ّققة ذاهتا ،بالغة حدَّ اكتامل ،وهو الوضع الذي
وصلت إليه احلضارة الغربية املعارصة يف نظر شبنجلر ،ومن ثم فال خيار أمامها اَّإل التسليم
هبذا املصري احلتمي.
هلذا الغرض حتديدً ا ،جاء كتاب شبنجلر الذي تركَّز بصورة أساسية عىل حتليل تدهور
اً
وأفول ،ومل يكن
تدهورا
احلضارة الغربية ،فقد كان شبنجلر معن ًّيا بتحليل أزمة احلضارة
ً
وهنوضا ،مقدّ ًما فلسفة من ّظمة هلذا التدهور ،متّصلة من ناحية
معن ًّيا بقيام احلضارة تقدّ ًما
ً
النظر بفلسفة التاريخ ،ومرتكزة من ناحية العمل عىل تاريخ احلضارات املقارن ،فلسفة
اً
جاعل منها أعظم فلسفة يف الفكر الغريب املعارص
كم وكي ًفا،
كبريا اًّ
بذل فيها شبنجلر جهدً ا ً
تدهورا وانحطا ًطا.
تفلسفت حول مصري احلضارة الغربية
ً

( ((3انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.128
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صورت يف داخل الفكر الغريب بوصفها فلسفة تشاؤمية ،عرفت
هذه الفلسفة ّ
اصطالحا بالتشاؤمية التارخيية أو التشاؤمية الثقافية ،وقد اتّصلت هبا والتقت معها مجيع
ً
النظريات والفلسفات األخرى التي متحورت حول نقد احلضارة الغربية ،وعُدَّ ت من
املدونة يف املعاجم الغربية األدبية والفلسفية واالجتامعية والتارخيية.
املصطلحات ّ
تضمن هذا التصوير موق ًفا نقد ًّيا ،مستبطنًا ر ّدة فعل غلب عليها الطابع السلبي جتاه
هذه الفلسفة ،وذلك بقصد احلد منها ،والتضييق عليها ،وحماولة تنميطها هبذا التوصيف
تكرر احلديث عنه وبات ملتص ًقا هبا ،ومألو ًفا يف الكتابات التي
التشاؤمي ،الوصف الذي ّ
تطرقت هلذه الفلسفة ،بام يف ذلك الكتابات العربية ،فقد عدّ ها أمحد الشيباين أهنا فلسفة
ّ
ً
متشائم
تشاؤمية بأوسع ما لكلمة التشاؤم من معنى ومفهوم ،جعلت شبنجلر فيلسوفا
اً
يتجاوز يف تشاؤمه بمراتب ودرجات شوبنهاور (1860-1788م) املعروف بفيلسوف
التشاؤمية(.((3

تتنمط هبا،
مع ذلك تبقى فلسفة شبنجلر أكرب من أن تتأ ّطر هبذه النزعة التشاؤمية أو ّ
وهي أوسع أف ًقا ورحابة من هذه النزعة الض ّيقة ،فنحن أمام فلسفة هلا تأسيساهتا الضخمة
فكر ًّيا وفلسف ًّيا وتارخي ًّيا ،ولسنا أمام نزعة ض ّيقة من السهل وصفها بالتشاؤمية ثقاف ًّيا أو
تارخي ًّيا.

ثال ًثا :نجح شبنجلر يف تقديم نظرية جادة عن احلضارة ،عرفت عند الباحثني
واشتهرت يف حقل دراسة احلضارة والتاريخ ،كشف عنها ورشحها يف كتابه املعروف ،لكنه
توسع بإسهاب كبري يف احلديث عن العديد من القضايا
عند بيان هذه النظرية والتأسيس هلا ّ
عابرا بني األزمنة ،مستغر ًقا يف
واملسائل التي تنتمي إىل علوم شتى ،متو ّغ اًل يف التاريخً ،
اً
وسيل من احلدسيات،
فيضا من التأمالت،
التفاصيل ،متن ّق اًل بني املعارف والعلوم ،مقدّ ًما ً
متوس ًعا يف احلديث عن كل علم من العلوم ،ويف كل فن
كبريا من الصفحات،
ّ
مس ّط ًرا اًّ
كم ً
من الفنون ،بطريقة ال ختلو من إرباك ،غلب عليها اإلرساف يف القول ،واتّسمت بفائض يف
الكالم ،وضعف يف الضبط والرتكيز.
فحصا وتأ ّم اًل ،فحني
تظهر هذه املالحظة وتتجلىّ عند كل من يرجع إىل الكتاب
ً
كثريا ،ومستغر ًقا يف التفاصيل ،ظهر كتابه كام لو أنه كتاب
حتدّ ث شبنجلر عن الفن ّ
متوس ًعا ً
عن الفن ،متحد ًثا عنه بوصفه فنّانًا ،يكتب ألهل الفن وخياطبهم ،وهكذا حني حتدث عن
الرياضيات والطبيعيات وباقي العلوم والفنون األخرى ،فقد كان اًّ
كثريا من هذه اجلهة،
ممل ً
( ((3انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.9
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ومل يكن مو ّف ًقا هبذه الطريقة.

وتتأكد هذه املالحظة عند معرفة أن معظم االستشهادات املقتبسة من كتاب شبنجلر،
واملتداولة يف العديد من الكتابات والتأليفات العربية واإلسالمية ،تكاد تنحرص يف عدد قليل
قياسا باجلانب الكمي للكتاب الذي يفوق ألف
جدًّ ا من النصوص ال مت ّثل نسبة مئوية تذكر ً
صفحة ،هذه النصوص املقتبسة تتحدّ د حرصً ا يف آراء شبنجلر عن احلضارة واحلضارات
التي باتت معروفة ،وكأهنا من املحفوظات.

ومن أوضح الشواهد الدالة عىل هذه املالحظة ،ما ذكره قسطنطني زريق مع أنه ما
كان بصدد اإلشارة إىل هذه املالحظة ،فقد وجد أن نظرية احلضارة عند شبنجلر التي عرض
هلا ورشحها يف كتابه الكبري بجزأيه ،باإلمكان تلخيصها يف مجلة واحدة ،ونص كالمه« :وإذا
أردنا أن ّ
نلخص نظريته بجملة واحدة ،اقتبسنا منه اجلملة التالية :إن احلضارات هي كائنات
عضوية ،والتاريخ العاملي هو جمموعة سريها»(.((3

راب ًعا :مت ّثل احلضارة فلسفة وتارخيًا املوضوع األسايس لكتاب شبنجلر ،مرك ًّزا البحث
عىل ناحية املصري وتدهور احلضارات ،لكن املالحظ أن شبنجلر قد ّتوسع يف احلديث عن
اً
ً
ومناقشا نظريات
جمادل
العديد من القضايا والظواهر ،طار ًقا أبواب علوم وفنون شتى،
وأفكارا عدّ ة ،منسوبة إىل علامء وفالسفة ومؤرخني ينتمون إىل أزمنة خمتلفة قديمة ووسيطة
ً
ِ
وحديثة ،لكنه مل يأت عىل ذكر نظريات احلضارة عند اآلخرين السابقني عليه من القدماء
خلوا كشف عن مفارقة غري مفهومة.
واملحدثني ،فخال كتابه كل ًّيا من هذه النظريات ًّ
كثريا بالفروع والتفريعات توس ًعا
وهبذا اللحاظ يمكن القول :إن شبنجلر قد اعتنى ً
وبس ًطا ،ومل ِ
يعتن بالقدر نفسه بفكرة األصل التي هي نظريات احلضارة ،فظهر كتابه ثر ًّيا
ومنقبضا عىل مستوى األصل.
عىل مستوى الفروع والتفريعات،
ً

وال نعلم عىل وجه التحديد ،ملاذا أمهل شبنجلر تلك النظريات املتعلقة باحلضارة
وفلسفة التاريخ ،التي هي أقرب إىل كتابه موضو ًعا وقضية ،وكانت بحاجة إىل مناقشة
وجمادلة ،وال شك أنه يعلم قط ًعا بوجود مثل هذه النظريات ،كنظرية املفكر اإليطايل
جامباتيستا فيكو (1744-1686م) صاحب كتايب( :مبادئ فلسفة التاريخ) و(العلم
نقصا يف بنية كتابه ،وداع ًيا لتسجيل مالحظة
اجلديد) ،وهكذا نظريات أخرى ،شكّل غياهبا ً
عليه.
خامسا :جرت يف العديد من الكتابات العربية مقاربات ومقارنات عىل مستوى
ً

( ((3قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،ص.65
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النظريات واألفكار بني شبنجلر وابن خلدون (808-732هـ1406-1332/م)،
صور أن ابن خلدون
وجدوا فيها توافقات وتشاهبات عىل مستوى اإلطار العام ،فهناك من ّ
صور أن شبنجلر جاء وذكّر بنظريته ابن خلدون،
جاء سب ًقا يف نظريته عىل شبنجلر ،وبني من ّ
صور أن نظرية شبنجلر مت ّثل امتدا ًدا لنظرية ابن خلدون ،وهكذا تتعدد صور
إىل جانب من ّ
التوافقات بينهام والتشاهبات.
هذه التوافقات والتشاهبات بني شبنجلر وابن خلدون تركّزت عىل ثالث مسائل
أساسية هي :هناية احلضارة ،ودورة احلضارة ،والنزعة التشاؤمية .وبني هذه املسائل الثالث
هناك تداخل بينها وتشابك ،تظهر كام لو أهنا مسألة واحدة ،فنهاية احلضارة حتدث عىل
قاعدة أن احلضارة هلا دورة تارخيية جربية تشبه أطوار الكائن اإلنساين يف تعاقب أعامره،
ابتداء من طور الوالدة ،وانتهاء بطور الشيخوخة ،كام تشبه كذلك الدورة الزمنية يف تعاقب
فصول السنة األربعة ،هذه النهاية و ّلدت نزعة وصفت بالتشاؤمية.
ومن الكتّاب العرب الذين أشاروا ملثل هذه التوافقات ،مرتجم كتاب شبنجلر أمحد
الشيباين الذي رأى جاز ًما أن ابن خلدون قد خلّص من ُ
قبل كامل فلسفة شبنجلر ،وحسب
اً
مذهول وهو يقرأ اجلملتني التاليتني البن
مبهورا
قوله« :وال أستطيع أن أتصور شبنجلر اَّإل
ً
خلدون« :إن من عالمات امللك التنافس يف اخلالل احلميدة»« ،إن املدنية هي هناية العمران
وخروجه إىل الفساد وهناية الرش والبعد عن اخلري» ،واحلق أن ابن خلدون قد خلّص كامل
فلسفة شبنجلر يف اجلملة األنفة الذكر»(.((3
وضمن هذا السياق ،رأى قسطنطني زريق يف نظرية شبنجلر ما يذكّر بابن خلدون،
فبعد أن أشار إىل نظرية شبنجلر يف أن كل حضارة متر بدورين خمتلفني ومتعاقبني مها :دور
الفتوة واالزدهار واإلنتاج الروحي ،ودور اهلرم والركود واإلنتاج املادي ،الذي يسبق
انحالل احلضارة وزواهلا ،بعد هذه اإلشارة ع ّقب زريق اً
قائل« :ويف هذا ما يذكّرنا بابن
خلدون الذي نجد له السوابق العديدة يف هذه امليادين ،عندما يعترب احلضارة غاية العمران
ومبعث الفساد واالهنيار»(.((3

ونلحظ هذا األمر كذلك عند الدكتور حسني مؤنس (1416-1329هـ-1911/
1996م) الذي أفرد يف كتابه( :احلضارة) فقرة قارب فيها بني ابن خلدون وشبنجلر
وموقفهام من الثقافة واحلضارة.
( ((3أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.44
( ((3قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،ص.36
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ومن الغربيني رأى املؤرخ البلجيكي جورج سارتون (1956-1884م) أن هناك
تشا ًهبا يف النزعة التشاؤمية بني ابن خلدون وشبنجلر ،وحسب قوله« :إن ابن خلدون كان
أخريا يف شبنجلر مؤلف كتاب انحطاط الغرب»(.((4
من ّ
رواد النزعة التشاؤمية التي ظهرت ً
كشفت هذه املقارنات واملقاربات عن عالقة وثيقة بني شبنجلر وابن خلدون جتاه
مسألة احلضارة ،لكن ما مل يلتفت إليه أولئك الكتّاب عر ًبا وغربيني وغريهم أن شبنجلر مل
ِ
نصا ،مع أنه أشار إىل أسامء عربية وإسالمية عدة،
اسم وال ًّ
يأت قط عىل ذكر ابن خلدون ال اً
نذكر منهم :الفارايب الذي عدّ ه شبنجلر صاحب عقل من طراز رفيع ،ومنهم :ابن سينا
والكندي وجابر بن حيان والسهروردي والرشيف املرتىض وصدر الدين الشريازي ،ومل
منهجا وفلسفة وموضو ًعا.
يكن من بني هؤالء ابن خلدون الذي هو األقرب إليه
ً
ال يستبعد أن يكون شبنجلر الذي وصل إىل هؤالء األسامء وغريهم ،قد وصل إىل
اسم إن مل يكن معرفة ،وهو الذي قال عنه مرتجم كتابه أمحد الشيباين:
ابن خلدون ال أقل اً
تبحر يف تاريخ العرب ،وا ّطلع عىل كل شاردة وواردة فيه .وليس لدينا عىل وجه الدقة
إنه ّ
تفسري واضح هلذا األمر ،الذي ال خيلو من غرابة ،وال يسلم من نقد أو مساءلة ،وال يستبعد
أن يكون ما حدث مقصو ًدا حتى ال يقال عن شبنجلر أنه ظهر متأ ّث ًرا بابن خلدون العريب.

وبارزا يف أغلب
حارضا
كبريا ظل
ً
وهبذه اخلطوة يكون شبنجلر قد غ ّيب اً
ً
اسم ً
دراسات احلضارة وفلسفة التاريخ ،ويكفي معرفة ما قاله املؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي
(1975-1889م) عن ابن خلدون وكيف أنه «وضع فلسفة للتاريخ هي بال جماملة أعظم
عمل أبدعه عقل يف أي زمان ومكان»(.((4
سادسا :اعتنى شبنجلر باحلضارة العربية وأعطاها مساحة كبرية عىل مستوى احلديث
ً
وخصص هلا يف اجلزء الثاين من كتابه ثالثة فصول كبرية ،وعدّ ها من
والتحليل واملقارنة،
ّ
احلضارات الثامين املوصوفة عنده باحلضارات الرفيعة أو الراقية أو العظيمة .وقد وجد أمحد
ومربزا له يف
مسج اًل له هذا املوقف،
كبريا جتاه احلضارة العربية،
ً
ّ
الشيباين يف موقفه إعجا ًبا ً
مقدمته.
لكن ما أثار الدهشة واالستغراب يف حديث شبنجلر عن احلضارة العربية ،أنه
دمج احلضارة اإلسالمية يف تركيب كيل واحد مع احلضارات القديمة التي ظهرت يف
املنطقة الواقعة بني هنري النيل والفرات والبحر األسود وجنوب اجلزيرة العربية ،بدياناهتا
( ((4عيل الوردي ،منطق ابن خلدون ،لندن :دار كوفان1994 ،م ،ص.132
( ((4نيفني مجعة علم الدين ،فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي ،مصدر سابق ،ص.21
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املتعددة اليهودية واملسيحية والزرادشتية وغريها ،واص ًفا هلا بالنفس املجوسية ،مت ً
ّخذا من
نموذجا تفسري ًّيا يف حتليالته عن احلضارة العربية ،كاش ًفا يف نظره عن
هذا الوصف املثري
ً
ربا عن بنيتها اجلامعة ،وصورهتا الكلية ،وامتدادها
الرتكيب الباطني هلذه احلضارة ،ومع ً
الزمني والتارخيي ،وشعورها العام جتاه العامل.
وبيانًا هلذا الوصف ،يرى شبنجلر أن احلضارة العربية هي حضارة أديان الرؤى
املقررة التي مجيعها تتّخذ لنفسها صورة نفس ثنائية ،وأن مجيع أديان هذه احلضارة ابتداء من
ّ
إبداعات أشعيا وزردشت حتى اإلسالم تشكّل وحدة باطنية كاملة للشعور بالعامل ،وهذه
املجموعة -يف نظره -تشكّل وحدة من روح وتطور ال يمكن أبدً ا العزل أو الفصل بني
عنارصها ،وجيب عىل املرء اَّأل يتخ ّيل أبدً ا أنه باستطاعته أن يفهم أحد أديان هذه املجموعة،
من دون العودة إىل بقية األديان التي تتأ ّلف منها ...ولكن أشكال هذه األديان وتراكيبها
هي وحدها التي تتغري أو تتبدل ،إذ إن يف أعامق هذه األديان تكمن الروحانية الواحدة
دائم بجميع لغات أديان هذا العامل(.((4
ذاهتا ،وهذه الروحانية هي نفسها التي تنطق اً
من وجه آخر ،يرى شبنجلر أن احلضارة العربية مل يبدعها العرب ،بل عىل العكس
من هذا متا ًما ،وذلك ألن احلضارة املجوسية تبدأ يف زمن املسيح ،واألمة العربية متثل آخر
اإلبداعات العظمى هلذه احلضارة بوصفها طائفة مقيدة باإلسالم ،كام كان اليهود والفرس
طائفتني ترتبط كل واحدة منهام بدينها(.((4
وعن موقعية اإلسالم يف هذه احلضارة ،يقرر شبنجلر رأيه اً
قائل« :لقد وجدت
أخريا تعبريها احلقيقي يف اإلسالم ،وهبذا أصبحت ح ًّقا احلضارة العربية
احلضارة املجوسية ً
(((4
املتحررة منذ اإلسالم فصاعدً ا من كل ما لعبودية التشكّل الكاذب من قيود وأغالل» .

مضطرا إليه الفتقاره إىل مصطلح آخر ،فقد وجد
اختار شبنجلر هذا الوصف وكان
ًّ
أن هناك ثنائية صارمة حتكم صورة النفس املجوسية ،وحسب قوله« :إن الطابع املميز لصورة
النفس املجوسية هو ثنائية صارمة تتأ ّلف من جوهرين غامضني مها الروح والنفس ،وبني
هذين اجلوهرين ال يوجد أي من السكون الكالسيكي أو العالقة الوظائفية الغربية ،بل
مغايرا ،والتي نضطر نحن هنا لتسميتها
إنام توجد عالقة مركبة يف جزئياهتا وكلياهتا تركي ًبا
ً
باملجوسية ،وذلك الفتقارنا إىل أي اصطالح آخر»(.((4
( ((4انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص ،533ج ،2ص.357-336
( ((4انظر :أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،2ص.241
( ((4أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،2ص.446
( ((4أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.531
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وبتأثري هذا الطابع أصبح الرجل املجويس -حسب قول شبنجلر -يرى يف «التاريخ
الكوين كدراما كونية عظمى تتأ ّلف من اخللق والصهر والسبك ،ورصا ًعا بني النفس
والروح ،اخلري والرش ،اهلل والشيطان»(.((4

مضطرا –حسب قوله -الستعامل هذه التسمية ،اَّإل أنه قد
ومع أن شبنجلر كان
ًّ
كثريا يف استعامهلا وصل حدَّ اإلرساف تقري ًبا ،ومل يتقيد بقيد االضطرار مكتف ًيا باحلد
ّ
توسع ً
توسعه يف االستعامل عُدَّ ت
األدنى كام تقتيض قاعدة االضطرار يف سرية العقالء .ومن شدّ ة ّ
هذه التسمية من الكلامت املفتاحية لكتابه ،ومن العالمات الدالة يف أدبه ،فقد ظل يق ّلبها
اً
وتوس ًعا يف حقلها الداليل.
متسكًا هبا،
استعامل يف تركيبات ثنائية كثرية،
ّ
مظهرا ّ
ً
ومن صور هذا االستعامل يف تركيباته الثنائية املتعددة املعاين والدالالت ،هذه العينة
املختارة الواردة يف اجلزأين من الكتاب« :الدين املجويس ،العامل املجويس ،الزمان املجويس،
الفقه املجويس ،الشعور املجويس ،الطراز املجويس ،اإلنسانية املجوسية ،احلضارة
املجوسية ،الفكرة املجوسية ،الروح املجوسية ،النفس املجوسية ،العنارص املجوسية،
الكنائس املجوسية ،أمة جموسية ،قومية جموسية» ،إىل غري ذلك من تسميات وتركيبات
أخرى حرضت يف كتابه وتواترت.
هذه القضية تعدّ من أخطر القضايا التي أشكلت عىل شبنجلر ،وتعامل معها بنوع
من التساهل والتسليم ،ومل يلتفت إىل خطورهتا وحساسيتها ،وال إىل خطئها وعدم صدقيتها
من النواحي كافة ،الفكرية والدينية والتارخيية واألخالقية.

ومل يتن ّبه شبنجلر إىل أن هذه القضية ال يقبل هبا املسلمون علامء ومفكرين ومؤرخني
وروحا ،وبني مجيع
وهنجا
واجتامعيني ،الذين يفاصلون كل ًّيا بني احلضارة اإلسالمية سرية
ً
ً
احلضارات األخرى التي ظهرت عىل امتداد املنطقة العربية وما جاورها ،ويرون أن هناك قط ًعا
تارخي ًّيا أو قطيعة تارخيية حدثت يف عالقة احلضارة اإلسالمية بام قبلها ،كام أن هؤالء املسلمني ال
يساوون مطل ًقا بني الدين اإلسالمي واألديان األخرى السابقة عليه ،فهو خاتم الديانات الساموية،
حاكم عىل كتب تلك الديانات التوحيدية ومهيمنًا عليها ،إىل غري ذلك
وجاء كتابه القرآن الكريم اً
من تفارقات جوهرية ال يمكن التهاون هبا ،أو التنكّر هلا ،أو التغافل عنها ،أو املجادلة فيها.
ال أدري ملاذا غابت هذه املالحظة عىل عظمتها وخطورهتا ،ومل ِ
جير االلتفات إليها
قبضا وبس ًطا بالعودة إىل كتابه .والغريب
يف الكتابات العربية التي ناقشت نظرية شبنجلر ً
ذكرا ،لكنها مضت عنها
مرت عىل هذه املالحظة وأشارت إليها ً
أن بعض الكتابات العربية ّ
( ((4أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.622
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وجتاوزهتا بال مساءلة وال مناقشة.

من هذه الكتابات التي تصدق عليها هذه املالحظة ،مقدّ مة أمحد الشيباين ،وتصدق
فضل استعامل تسمية املاجية ،وأشار إىل هذه
بشكل أكرب عىل موقف قسطنطني زريق الذي ّ
التسمية بال حت ُّفظ وال مناقشة ،وأحال إىل تعريفها يف هامش كتابه اً
قائل« :يعني هبذا االسم
حضارة تشمل يف نظره -شبنجلر -احلضارات اليهودية واملسيحية القديمة ،واآلرامية
والبيزنطية واإليرانية والعربية ،وقد ح ّلل هذه احلضارة يف الفصول السابع والثامن والتاسع
من املجلد الثاين»(.((4

ومن الذين توقفوا عند هذه املالحظة مناقشني هلا ومعرتضني الدكتور حممد إقبال
(1357-1294هـ1938-1877/م) ،الذي اعترب أن غرضه األسايس من حمارضات
كتابه «جتديد التفكري الديني يف اإلسالم» بيان أن روح اإلسالم حمررة من غشاوة املجوسية،
تلك الغشاوة التي رأى أهنا ض ّللت شبنجلر فيام ذهب إليه ،فهو يف نظره جيهل اً
فاضحا
جهل
ً
تفكري املسلمني يف معضلة الزمان ،مؤكدً ا أن تطبيق فكرة املجوسية عىل اإلسالم هو تصوير
خاطئ ،مالح ًظا أن املجويس قد س ّلم بوجود آهلة باطلة وإن مل يتّجه إىل عبادهتا ،أما اإلسالم
فينكر وجود هذه اآلهلة.
ويضيف إقبال تتمة لرأيه :إن شبنجلر قد أخفق يف تقدير ما لفكرة ختم النبوة يف
اإلسالم من قيمة ثقافية حني املقارنة بني هذه الفكرة ،وبني أهم خصائص الثقافة املجوسية
يف نزعة الرت ّقب الدائم ،والتط ّلع الدائب لظهور أبناء زرادشت الذين مل يولدوا بعد(.((4

مرتكزا عىل أساس التفارق بني مفهومي التاريخ
ساب ًعا :ش ّيد شبنجلر نظريته
ً
وتبصا ،وظل ملتفتًا
والطبيعة ،ومها من أبرز املفاهيم الكربى التي تو ّقف عندمها
ً
فحصا رًُّ
مميزا
معم ًقا التفارق بينهامً ،
هلام بشدة ،مذك ًّرا هبام يف مناسبات عدة يف كتابه ،مق ّل ًبا وجوههامّ ،
جهده من هذه الناحية ،مصط ًّفا إىل جانب التاريخ.
وجه اإلشكالية عند شبنجلر يف هذه املسألة يتحدّ د يف النظر إىل التاريخ وكأنه من
عامل الطبيعة ،وإحلاق التاريخ بالطبيعة ،والزعم أن احلضارة اإلنسانية وجدت كام وجدت
الكهرباء ،وأصبح بعض املؤرخني يدورون حول احلوادث املحسوسة معتقدين أهنم قد
أدركوا التاريخ.

( ((4قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،ص.63
( ((4انظر :حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،دمشق :دار وحي القلم،
2015م ،ص.181
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وهذا ما خ َّطأه شبنجلر ،وم ّثل داف ًعا له خلوض غامر هذا املوضوع ،وحسب قوله« :إن
الذي دفعني إىل التأمل يف هذا املوضوع من مواضيع وعينا للعامل ،هو مشاهديت املؤرخني
املعارصين وهم يفهمون ويدورون حول احلوادث املحسوسة واألشياء اجلارية ،ويعتقدون
مع ذلك بأهنم قد أدركوا التاريخ وعرفوا جريانه ...وبكلامت أخرى ،فإنه كان ينظر إىل
التاريخ كطبيعة باملفهوم املوضوعي للفيزيائيني ،وكان يعالج عىل هذا األساس ،وإىل هذا
يتوجب علينا أن نرد اخلطأ األليم يف تطبيق مبادئ العلة والقانون واملنهاج ،وهي
األساس ّ
املتحجر عىل صورة احلوادث ،إهنم يزعمون أن احلضارة اإلنسانية قد
هيكل هذا الكائن
ّ
(((4
وجدت كام وجدت الكهرباء» .

ربا أنه أعطى كلمتي التاريخ والطبيعة مفهو ًما
وتدعيم ملوقفه م ّيز شبنجلر جهده ،معت ً
اً
حمدّ ًدا غري مألوف يف د َّقته من قبل ،كاش ًفا عن رأيه اً
قائل« :إن كلمتي التاريخ والطبيعة قد
تتضمنان
أعطيتا يف هذا الكتاب مفهو ًما حمدّ ًدا غري مألوف يف د َّقته من قبل ،وهاتان الكلمتان
ّ
احلاالت املمكنة إلدراك كلية املعرفة وفهمها كصورة للعامل ،صورة واحدة متجانسة حسنة
التنظيم تفيض روحانية ...أقول :إن فهمنا هلاتني الكلمتني عىل هذا الشكل هو العنرص
الرئييس»(.((5

لكن املفارقة يف هذا الرأي ،أن شبنجلر قد نظر إىل التاريخ بعيون الطبيعة ،وحكّم
قوانني الطبيعة عىل حركة احلضارات يف التاريخ اإلنساين ،وتعامل معها بوصفها كائنات
عضوية ،تتحرك وفق قوانني جربية مستلهمة من قوانني عامل اإلنسان الطبيعي يف أطواره
العمرية الثابتة واجلربية ،وكذا من قوانني عامل الطبيعة وأطوار فصول السنة األربعة .بام
عزز سلطة الطبيعة عىل التاريخ ،ونظر إىل التاريخ بقواعد الطبيعة
يعني أن شبنجلر قد ّ
وقوانينها ،متفار ًقا مع رؤيته يف التفارق بني التاريخ والطبيعة.
ثامنًا :أعطى شبنجلر ألفكاره وآرائه سامت السبقية واجلزمية والتاممية واحلسمية،
مصو ًبا أفكاره،
وظل عىل امتداد كتابه من بدايته إىل هنايته ،يمتدح نفسه من هذه اجلهات،
ّ
تفوقه .نلمس هذه احلالة يف العديد من الشواهد والقرآئن البيانية
مؤ ّكدً ا ريادتهّ ،
معز ًزا ُّ
والكالمية ،منها ما جاء يف مقدمة الكتاب اً
قائل« :يف هذا الكتاب فكرة قد صيغت اآلن
تتجسد احلروف
دحضا ،فكرة لن يعرتض عليها أي معرتض حاملا
صياغة ال تقبل تفنيدً ا أو ً
ّ
والكلامت»(.((5
( ((4أزوالد شبنجلر ،تدهور احلضارة الغربية ،ج ،1ص.118
( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.125
( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.35
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دون شبنجلر اً
قائل« :واحلق أنه مل يسبق أبدً ا
ومنها ما جاء يف مدخل الكتاب ،حيث ّ
للخيال حتى اليوم أن راوده حل مشكلة مرتامية األطراف كهذه املشكلة ،وحتى حالة
حدوث مثل هذه املراودة فإن وسائل حلها بقيت يف جمموعها إما جمهولة ،أو أهنا يف أحسن
األحوال قد استخدمت استخداما غري ٍ
كاف ال يفي باملراد»(.((5
ً
صوره اً
قائل« :وما أراه هو نظرة جديدة إىل
وحني حدّ د شبنجلر موضوع كتابهّ ،
التاريخ وفلسفة املصري ،وهي اً
فعل النظرة األوىل من نوعها يف هذا امليدان»( .((5وحني
متسائل عن مفهومها ،حتدث شبنجلر اً
اً
قائل« :وإذا كان علينا أن
تو ّقف عند كلمة التاريخ
ٍ
نتساءل عن مفهوم كل التاريخ ،يتحتّم عندئذ أن نبدأ باإلجابة عن سؤال مل يطرح أبدً ا حتى
اآلن وهو :ملن هو التاريخ؟»(.((5
وهكذا حني لفت االنتباه إىل قصة اجلنس البرشي بوصفه نظا ًما تركيب ًّيا ،حتدث
شبنجلر اً
قائل« :ونظرت إىل قصة اجلنس البرشي األرقى بوصفها نظا ًما لرتكيب نظامي،
وحتى اآلن مل يقم أحد بمثل هذا العمل حتى يف أبسط درجاته»(.((5

أما وجه املالحظة ،فيتحدّ د يف التكرار املستمر هلذه التصويرات املدحية والتصويبية
تكررت هبذه الصورة التي ظهرت عند
القاطعة واجلازمة ،وهي حالة غري حم ّبذة عادة إذا ّ
شبنجلر يف كتابه .وكان من األفضل له أن يرتك هذا الشأن لتقديرات الكتّاب والنقاد،
لتكون مثل هذه التقويامت واالنطباعات تأيت من غريه ال من شخصه ،وهذه الطريقة هي
أسلم له وأفضل ،وتعدّ أكثر مصداقية ،وأشدّ موثوقية ،وأبلغ داللة.

( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.39
( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.37
( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.48
( ((5أزوالد شبنجلر ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.115
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حممد حمفوظ

ﷺ حتوالت العامل والسؤال املعريف

إن األمم التي هترب من عرصها تفسح املجال واس ًعا خلصومها وأعدائها
لصياغة راهنها ومستقبلها.

يرافق التحوالت الكربى التي جتري يف العامل ،وعىل خمتلف الصعد
واملستويات ،الكثري من التساؤالت واالستفسارات .وقد أغرت هذه
التحوالت اجلميع بمامرسة السؤال والتساؤل ،ومواجهة اليقينيات املختلفة
باملزيد من أسئلة الشك والنقد والتقويم.

فالعامل اليوم يمتلئ باليقينيات عىل خمتلف الصعد ،كام يمتلئ بأسئلة
الشك عىل خمتلف املستويات .لذلك ال يمكن أن متوت األسئلة يف عامل يموج
باملتناقضات والتعقيد ،فكل يشء يف هذا العامل املعارص يؤسس عىل الدوام
لألسئلة ،ويستدعي اإلثارة والبحث ،فال مناص من السؤال والتساؤل ،مهام
ومتطورا.
بدا العامل متقد ًما
ً
فالتساؤل هو تقوى الفكر عىل حد تعبري (هايدغر) ،وهو سبيل
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عم حتجبه القوة أو املادة من حقائق ووقائع .واخلطاب الغريب املعارص ،الذي
الكشف اَّ
يؤسس للتواريخ بعد موهتا ،ال يلغي التساؤالت ،وال ينفي الدهشة ،بل يؤكدها وحي ّفز عىل
تأسيسها يف كل املواقع واحلاالت؛ ألنه ال يمكن أن مترر عنارص هذا اخلطاب بدون نقد
ومساءلة ومتحيص .وال ريب أن كل تساؤل ينطوي عىل نقد ،كام أن كل نقد يثري العديد
من األسئلة والتأويالت املتعددة .هلذا فإن إثارة األسئلة عىل مسارات الواقع املختلفة من
رضورات احلياة والوجود؛ ألنه ال حقيقة ناصعة إذا مل تسبقها أسئلة الشك والنقد ورفع
احلجب واألوهام .ففي رحاب السؤال واملساءلة ،تتولد عنارص احلقيقة ،واستمرار النقد
يعني فيام يعني نمو احلقائق واألفكار والقناعات داخل املحيط االجتامعي.

توسل السؤال والنقد حتى
من هنا قيل :إن العلم عبارة عن خطأ
َّ
مصحح .فالبد من ُّ
ننجو من الزور والرياء واملخاتلة وخطاب املطلق الذي يخُ في الكثري ،وال ُيظهر اَّإل القليل
والنادر ..وكل منظومة فكرية ال تقبل السؤال وتقمع النقد واملساءلة فإن مآهلا السكون
واملوت.

نحن هنا ال ندعو إىل التشكيك يف نوايا السائلني ،وإنام نؤسس ملواقع السؤال والنقد
دائم بال أسئلة ورشوط ونقد،
يف مسار احلقيقة وإثراء الفكر واملعرفة؛ ألن الكائن املتلقي اً
ونذوبه يف أوعية متامهية ومتطابقة تقتل كل
نساهم معه أو نساعده عىل انتزاع عقالنيته،
ّ
حس حيوي فيه وإرادته اإلنسانية .فالكائن اإلنساين ال يمكنه أن يامرس إنسانيته وعقالنيته
وشهوده ،إذا مل يامرس السؤال والبحث املضني عن األفكار واحلقائق .وال يوجد عىل
دائم بحاجة إىل التطوير
صعيد األفكار البرشية من يتصف بالكامل والشمول؛ ألن األفكار اً
والرتاكم ،والسؤال مدخل من مداخل تطوير نظام املعرفة والتفكري والتأويل.
ونحن ال نعني هبذا ،أن الناس مفطورون عىل السؤال والتساؤل ،ولكن ما نريد
قوله :إن حياة اإلنسان احلقيقية مرهونة بقدرته عىل استعامل عقله ،لكي يكتشف احلقائق
بنفسه ،ويعرف احلدود الفاصلة بني القضايا واألمور ،بني الوسائل والغايات ،بني ما هو
كائن وما ينبغي أن يكون.
وكلام ارتفعت حقيقة استخدام العقل لدى املجتمعات اإلنسانية ،كانوا هم أقرب إىل
النجاح والسعادة .فال تنمو املجتمعات حضار ًّيا اَّإل باملزيد من استخدام العقل؛ ألنه وسيلة
النمو ،وهو الذي يمنح املجتمعات ماء احلضارة وعصب التقدم.
وال شك يف أن السؤال ومواجهة بدهييات احلياة االجتامعية بالنقد واملساءلة ،مها
جزء من منظومة استخدام العقل .وهبذا املعنى يكون (السؤال باملعنى العام احلضاري) هو
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عصب احلياة واألفكار .فال حياة بال تساؤل ،كام أنه ال أفكار ناضجة وحيوية بدون نقد
وتقويم وتطوير.
وال يمكننا أن نقارب أي ظاهرة من ظواهر االجتامع والوجود بال تساؤل ،فهو الزمة
ملختلف الظواهر ،ومن دونه ال وجود لثقافة تريد أن تشق سبيلها إىل الدينامية والفعالية.

فال يمكننا أن نامرس فعل احلياة عىل أكمل وجه بدون السؤال والتساؤل ،فهو وسيلة
اإلنسان الكتشاف املجهول ،وتطوير معارفه ،وهتذيب مداركه ،وإنضاج عالقته بالطبيعة
والكون.
هلذا من الرضوري االهتامم بأسئلة الواقع ،واإلنصات إىل األفكار النقدية ،التي
تتجه إىل الوقائع واحلقائق القائمة ،لالستفادة منها ،وإزالة ركام عهود طويلة من السكون
واهلمود الفكري.
ويف هذا اإلطار ينبغي التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1لعل من األخطاء اجلسيمة التي قد ترتكبها املجتمعات بحق نفسها ومستقبلها،
حاجزا نفس ًّيا وعقل ًّيا بينها وبني أسئلة واقعها وحتديات راهنها؛ ألن هذا
هي حينام تُوجد
ً
احلاجز يمنع الكثري من الفوائد التي جينيها املجتمع لو أنصت بشكل إجيايب وف ّعال إىل أسئلة
راهنة.
إن االنصات إىل أسئلة الراهن ،وامتالك حساسية شديدة اللتقاط املهم والرضوري
من هذه األسئلة ،ومن ثم التفاعل املعريف واملجتمعي معها ،تعدُّ من أهم وسائل تطوير
املجتمعات وتقدمها.

لذلك من األمهية بمكان ،العناية بأسئلة الواقع ،وبذل اجلهود من أجل اكتشاف
ومعرفة جواهر هذه األسئلة وأمهها ،حتى يتسنَّى لنا كمجتمعات عربية وإسالمية االستفادة
منها ،لكي نواكب الراهن ،ونستعد االستعداد األمثل ملواجهة التحديات والصعاب.

فام جيري يف العامل اليوم من أحداث وتطورات وحتوالت مليئة بالدروس والعرب،
حتم سيمنع عن
ولكن املجتمع الذي ال يعتني العناية الفائقة بأسئلة حارضه وراهنه ،فإنه اً
نفسه االستفادة من هذه الدروس بام خيدم واقعه ومستقبله .فال نستطيع مواكبة العرص اَّإل
بالتواصل الف ّعال مع أسئلة الواقع ،والتفكري اجلاد يف بلورة إجابات عنها .أما االنزواء من
الواقع هبواجسه وحتدياته ،واهلروب من العرص بآفاقه وجماالته واحتامالته ،فهو ٍّ
ختل عن
دورنا الطبيعي يف احلياة ،ونكوص عىل أعقابنا ،وهروب من مصرينا ومستقبلنا.
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إن األمم التي هترب من عرصها تفسح املجال واس ًعا خلصومها وأعدائها لصياغة
راهنها ومستقبلها.

انتقاصا لالستقالل وتأكيدً ا وتعمي ًقا للتبعية،
ومن املؤكد أن يف هذه الصياغة ستكون
ً
وامتصاصا خلرباتنا وإمكاناتنا البرشية والطبيعية ،هلذا نحن بحاجة إىل التواصل مع
وهن ًبا
ً
الواقع ،وقراءة أسئلته بصورة صحيحة وسليمة.

دائم أن
 -2لكل حقبة يف التاريخ أولوياهتا اخلاصة وإمكاناهتا املحدودة .هلذا ينبغي اً
تتشكل لدينا رؤية جديدة ومتكاملة عن مسارات الواقع ودروبه ،حتى نتحاشى األخطاء
القاتلة واملميتة.
كام أن لكل حقبة وعرص معايري خاصة للتقويم ،نابعة من ظروف ذلك العرص،
ومتطلبات األمة وأولويات عملها.

ُّ
والتخشب عند معيار ثابت يف تقويم الواقع خيرجنا من دائرة الشهود ،وجيعلنا عرضة
لألحكام اخلاطئة والتصورات املشوهة.
ومجاع القول :إن التواصل مع الواقع ،واإلنصات احليوي إىل أسئلته وحتدياته ،هو
الذي يوفر لنا القدرة عىل حتديد متطلبات كل حقبة وأولوياهتا اخلاصة والعامة.

ﷺ العرب وسؤال التحول اجلديد

يف احلقب التارخيية السابقة تع ّطل مرشوع الديمقراطية يف العديد من الدول العربية
واإلسالمية ،بدعوى وتربير أن الديمقراطية ال زالت مرشو ًعا طوباو ًّيا ،وأن بلداننا تعيش
تأجل هذا املرشوع تارة باسم االستقالل ورضورة استكامله،
أولويات أخرى؛ لذلك ّ
وتارة أخرى بدعوى أولوية التنمية والعدالة االجتامعية ،وتارة ثالثة بفعل أن التحديات
والتهديدات اخلارجية التي يواجهها العاملني العريب واإلسالمي ،حتول دون اختاذ اخلطوات
العملية يف هذا السياق .فتعددت يف العقود املاضية مربرات ومسوغات تأجيل الديمقراطية.
ولكننا مل نستطع بفعل هذا التأجيل واملامطلة والتغييب ،من إنجاز تنميتنا الشاملة،
ومل نستطع أن ننهي التحديات والتهديدات اخلارجية.

وعند التأمل والتحليل العميقني ،نكتشف أن اإلخفاق يف كل هذه املجاالت كان
بفعل التغييب املقصود للديمقراطية كنظام سيايس واجتامعي وثقايف.
وأن األوضاع املعارصة التي نعيشها عىل خمتلف الصعد ،ال تتحمل الدخول يف نفق
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ماسة للديمقراطية بكل عناوينها وجماالهتا؛
التأجيل والتعطيل والتغييب .وإنام هناك حاجة َّ
وذلك ألنه ال يمكن أن نخرج من العديد من اإلخفاقات واالنتكاسات اَّإل بتبني اخليار
الديمقراطي ،وأن الديمقراطية بالنسبة لنا مل تعد مرشو ًعا مثال ًّيا ،وإنام أصبحت رضورة
سياسية وجمتمعية وحضارية .وإن أي تسويف أو تأخري أو تعطيل ،فإن حمصلته النهائية،
هو الدخول يف أتون االنفجارات االجتامعية والسياسية املفتوحة عىل كل االحتامالت
واملخاطر.
وإنه آن األوان بالنسبة لنا ،أن نخرج من اخلديعة التارخيية التي وقعنا فيها.

فال مقايضة بني التنمية والديمقراطية ،أو بني االستقرار واحلرية ،فال تنمية بدون
ديمقراطية .بل نستطيع القول :إن رشط التنمية املستدامة هو الديمقراطية السياسية
احلقيقية .كام أنه ال استقرار سياس ًّيا واقتصاد ًّيا وأمن ًّيا ،بدون نظام ديمقراطي ،يكفل للجميع
حقوقهم ومكتسباهتم.
كام أننا ال يمكن أن نواجه املرشوع الصهيوين مواجهة حقيقية ،بدون االنخراط يف
مرشوع اإلصالحات السياسية واالقتصادية يف بلداننا العربية واإلسالمية.

بمعنى أن االستبداد السيايس يعطل الكثري من قدرات أمتنا وطاقاهتا ،وخيرجها من
املعركة احلضارية مع العدو الصهيوين .فالديمقراطية هي بوابة انتصارنا احلضاري عىل
الغدَّ ة الرسطانية املغروسة يف جسدنا العريب واإلسالمي.
إننا أحوج ما نكون اليوم إىل الديمقراطية ،ليس باعتبارها فقط خيارنا للخروج من
أيضا -طوق نجاتنا ،وبوابة دخولنا يف التاريخ من جديد.مآزقنا العديدة ،وإنام لكوهنا ً

اً
وقابل للتحقق يف جمالنا العريب
وإن الديمقراطية أصبحت اليوم مرشو ًعا ممكنًا
واإلسالمي ..بمعنى أن هناك العديد من العوامل والظروف املؤاتية إلنجاز هذا التطلع
التارخيي.
ومهمتنا هي العمل عىل توظيف هذه العوامل والظروف ،بام خيدم متتني القاعدة
االجتامعية والسياسية ،وتفعيل دور النخبة باجتاه توسيع املشاركة العامة ،وتقوية مؤسسات
تغول السلطة واستبدادها ،والسعي املتواصل من أجل تعزيز
املجتمع املدين واحلد من ّ
اخلطوات واملبادرات واألنشطة االجتامعية والسياسية والثقافية واحلقوقية ،التي تصب يف
وتوسع من قاعدة اخليار الديمقراطي ،وتق ّلص من مساحة االستقرار
جمرى الديمقراطية،
ّ
بالرأي واحتكار القوة والسلطة.
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ووفق التجربة التارخيية والثقافية ملجالنا اإلسالمي ،نستطيع القول :إنه ال يمكن
التقدم وحتقيق قفزات نوعية يف حياتنا عىل خمتلف املستويات ،حينام يتم استبعاد اإلسالم
من احلياة العامة للمسلمني .بمعنى أن التجارب السياسية والقانونية واالجتامعية ،التي
استبعدت اإلسالم من التوجيه والقيادة ،مل حتصد اَّإل املزيد من التوترات والصدامات بني
مرشوع الدولة ومرشوع املجتمع واألمة.

كام أن اإلسالم الذي نقصده كقاعدة ثابتة ملشاريع التقدم والتطور يف األمة ،ليس
مجلة الطقوس الفردية واالرتباط السطحي والشكيل باإلسالم .بل املقصود أن تكون
خياراتنا الكربى منسجمة وقيم اإلسالم ،ومستوحاة من املبادئ العليا للدين .لذلك فإن
طريق التقدم يف املجال اإلسالمي ال يمر عرب إلغاء اإلسالم أو جتاوز قيمه العليا ،بل عرب
استنطاق اإلسالم وحضوره يف احلياة السياسية والعامة للمسلمني .وهنا ال نجعل اإلسالم
يف مواجهة الديمقراطية .لذلك فإننا ضد منطق املقايضة بني اإلسالم والديمقراطية؛ إذ إن
األخرية ،من املكتسبات اإلنسانية التي ينبغي أن نتفاعل معها ،ونستفيد منها أقىص فائدة.
وعليه ،فإن طريق تقدم املسلمني يف احلقبة املعارصة ،يمر عرب:

 -1حضور اإلسالم وقيمه العليا يف حياة املسلمني اخلاصة والعامة.

 -2وتبني الديمقراطية كمنهج سيايس وإداري وقانوين ،إلدارة أمورنا ،وتنظيم
اختالفاتنا ،وضبط رصاعاتنا وتنافساتنا ،وتطوير واقعنا السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
وال تناقض بني رضورة احلضور النوعي لإلسالم يف حياتنا العامة ،وتبني الديمقراطية
كمنهج وآلية وطريقة ومتطلبات .ونحن هنا ال ندعو إىل توفيقية متعسفة بني الطرفني ،بل
ندعو إىل قراءة اإلسالم قراءة حضارية وإنسانية ،بعيدً ا عن جتارب االستبداد التارخيية،
وحماوالت التهميش والتشويه املعارصة .إن هذه القراءة الواعية واملدركة جلوهر التجارب
اإلنسانية عىل هذا الصعيد ،ستوصلنا إىل حقيقة عميقة مفادها:

أننا ال يمكن أن نتقدم ونتطور كعرب ومسلمني اَّإل بجناحي اإلسالم والديمقراطية.

صحيح أن العالقة بني اإلسالم والديمقراطية تكتنفها الكثري من التساؤالت
وااللتباسات واالستفهامات ،وأن طبيعة العالقة بحاجة إىل توشيح وبيان معاملها وأسسها
ومعايريها ،ولكن مع كل ذلك نجزم القول :إننا كمجتمعات ،ال يمكن أن نحقق قفزات
كربى يف مضامر التقدم والتطور ،بدون اإلسالم والديمقراطية.
وهنا الديمقراطية ليست هي الوجه الثاين من املعادلة ،بل إن ثراء اإلسالم ،وكامل
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قيمه ،وحيوية مبادئه ،وحركة االجتهاد ،وتطور مسرية االنبعاث اإلسالمي ،كل ذلك
سيساهم بشكل أو بآخر يف إعادة حتديد أولويات املجتمعات العربية واإلسالمية ،وسيوفر
القدرة التامة لقراءة جادة وجديدة لقيم اإلسالم السياسية واحلضارية.

فالدينامية والفعالية املعارصة ،ملجتمع العرب واملسلمني ،مرهون إىل حد بعيد هبذه
القراءة ،وصياغة الواقع اإلسالمي املعارص ،عىل ضوء وهدى حضارية اإلسالم وإمكاناته
املذهلة عىل استيعاب منجزات اإلنسان ومكتسبات احلضارة.
وأمامنا اليوم فرصة تارخيية كربى ،إلعادة بناء واقعنا وجمتمعاتنا عىل هدى اإلسالم
ومنجزات العرص.

وهبذه العملية نحقق يف واقعنا ديمقراطية أصيلة ،هلا عمقها الثقايف واالجتامعي،
وهلا االمتداد املطلوب عىل الصعيدين الفكري والفلسفي .وتنطوي هذه العملية التارخيية
عىل إمكانية التقدم والتطور عىل قاعدة التكامل بني الغايات املادية واملتطلبات الروحية
واملعنوية.
والتحديث القرسي عىل املستويني االجتامعي واالقتصادي ،ال يصنع ديمقراطية ،بل
يفيض إىل أشكال من الديمقراطية مع مضامني استبدادية وأمنية رصفة.

وهلذا نجد عىل مستوى التجربة يف املجالني العرب واإلسالمي ،أن حماوالت
التحديث القرسي رافقها باستمرار ضمور وحتديد وتقليص للمشاركة السياسية العامة،
وتعاظم العالقة غري املتكافئة مع القوى اخلارجية ،وخطوات متواصلة لطمس اهلوية
الذاتية وتعبرياهتا االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،وتبنّي خيارات قمعية وإقصائية جتاه
املكونات والتعبريات السياسية املغايرة .وكأن النخبة التي تقود عملية التحديث القرسي،
جترب النقص يف قاعدهتا االجتامعية باالرمتاء يف أحضان األجنبي ،وعدم سالمة وصالحية
مرشوعاهتا التحديثية باستخدام القهر والقمع يف تنفيذها.

وغفلت هذه النخبة عن حقيقة أساسية وهي :أنه ال يمكن إنجاز التحديث
االقتصادي واالجتامعي يف املجالني العريب واإلسالمي ،بدون إصالح سيايس حقيقي،
يوسع من دائرة املشاركة السياسية ،ويعطي الشعب بكل مكوناته وتعبرياته احلق القانوين
ّ
والعميل بإدارة شؤونه ،وتسيري أموره ،وحتديد خياراته ،وبلورة مصائره الراهنة واملستقبلية.
فال حتديث حقيقي يف ظل االستبداد والديكتاتورية ،وإقصاء القوى السياسية
واالجتامعية .وكل حماولة حتديثية ،ال تلتفت إىل هذه احلقيقة ،فإن مآهلا الفشل الذريع
والدخول يف متاهات جديدة وإحباطات مرتاكمة.
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فالديمقراطية بكل عناوينها السياسية والثقافية واالقتصادية ،هي بوابة التحديث
احلقيقي يف بلداننا العربية واإلسالمية ،وذلك ألن الديمقراطية ،هي التي تقوم بتطوير البنى
االجتامعية والسياسية ،وذلك لرعاية واحتضان كل جتليات التحديث وخطواته املتنوعة.

وهبذا يتم حترير فكرة التقدم والتحديث من شبكة العنكبوت التي نسجتها األفكار
الغربية وحاالت االستنساخ احلريف للتجارب والتصورات ،والتجارب اإلنسانية ليست
اً
جمال لالستنساخ والتبني املطلق ،وإنام هي للتعلم منها ،واستنباط الدروس والعرب واخلربة
من أحواهلا وحمطاهتا.
وهبذا متتزج يف واقعنا إرادة التعلم من التجارب اإلنسانية والسياسية ،مع الرؤية
النقدية التحليلية ،التي تتجه إىل متحيص هذه التجارب ،وغربلة هذه اخلربات ،وذلك
من أجل اجرتاح رؤية وجتربة جديدة ،مفتوحة عىل التجارب واخلربات اإلنسانية ،كام أهنا
تتواصل بشكل عميق مع خصوصياهتا ووقائعها الذاتية .وهبذا تستجيب جمتمعاتنا إىل
قواعد اإليامن ،وتنسجم ورضورة الشهود واملشاركة يف العمران احلضاري.

ﷺ النقد والوعي االجتامعي

توجه حركة
الوعي االجتامعي هو عبارة عن مجلة املفاهيم واألفكار والثقافات التي ّ
أفراد هذه املسألة ومتوالياهتا املتعددة .هلذا خيتلف الوعي االجتامعي من جمتمع إىل آخر،
باختالف املفاهيم املهيمنة عىل املسار االجتامعي ،وطبيعة الفهم اإلنساين إىل تلك املفاهيم
واحلوافز القصوى التي ختلقها املفاهيم يف حياة الناس.

يعتقد الكثري من الناس أن الوعي االجتامعي ،هو جمرد نصوص لفظية أو شعارات
يلوكها لسان اإلنسان ،وامتالك القدرة عىل توصيف الواقع االجتامعي بجملة من الكلامت
رباقة ،يعترب واع ًيا اجتامع ًّيا ويرضب به املثال يف هذا املجال ،ولقد أضاع هذه
واأللفاظ ال َّ
الفهم ومتوالياته النفسية واالجتامعية والثقافية ،الكثري من الفرص السانحة ،التي كان
بإمكان املجتمع العريب ،لو كان يسوده وعي اجتامعي حقيقي ،أن يغتنمها ويرتمجها إىل
حقائق اجتامعية وثقافية تطور من واقعه ،وتنهي الكثري من مشاكله وأزماته.

ومن جراء هذا الفهم املغلوط للوعي االجتامعي ،حتولت فرص النمو واالنطالق،
يف املجتمع العريب ،إىل ٍ
مهاو تزيد من تعقيد املشكلة وتضيف هلا أبعا ًدا أخرى.
وتظهر أعراض هذا الفهم املغلوط ملقولة الوعي االجتامعي ،يف الكثري من األعراض
واملؤرشات واملسارات التي يسري عىل هداها املجتمع العريب .ففي أساليب الرتبية والتنشئة
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االجتامعية ،تسود قيم التلقني والتلقي والفردية القائمة عىل نفي حاجة اإلنسان إىل التعاون
والتآلف مع اآلخرين ،لذلك ينشأ الواحد منا وهو ال يفكر اَّإل يف ذاته ويف حدودها الضيقة
أيضا.
واآلنية ً
ويف التنشئة الثقافية ،تسود قيم الفرادة املوهومة ووهم امتالك ناصية احلقيقة املطلقة
ورضورة االكتفاء بام عندنا من علم وثقافة ،وكأن العلم والثقافة وصال إىل حدودمها
خمزنة يف صندوق ،وما علينا إذا أردنا العلم والثقافة اَّإل فتح الصندوق،
القصوى ،وهي ّ
ودورنا ينحرص يف استهالك ذلك العلم املكتشف من ذلك الصندوق.

لذلك ومن جراء هذا الرتكيب املجتمعي القائم ،عىل فهم مغلوط أو ناقص ملفهوم
الوعي االجتامعي ،نخرس فرص النمو والتطور وتنقلب علينا بشكل سلبي وترتاكم يف
حميطنا عناوين ويافطات تربر لنا هذا الواقع املعاش ،وبدون االستطراد يف بيان األعراض
واآلثار السيئة للفهم املغلوط ملقولة الوعي االجتامعي ،نحاول أن نوضح مقصودنا من هذه
املقولة.
توجه حركة
الوعي االجتامعي هو عبارة عن مجلة املفاهيم واألفكار والثقافات التي ّ
أفراد هذه املسألة ومتوالياهتا املتعددة .هلذا خيتلف الوعي االجتامعي من جمتمع إىل آخر،
باختالف املفاهيم املهيمنة عىل املسار االجتامعي ،وطبيعة الفهم اإلنساين إىل تلك املفاهيم
واحلوافز القصوى التي ختلقها املفاهيم يف حياة الناس ،لذلك فإن الوعي االجتامعي هو
وليد فهم الناس إىل تارخيهم وحارضهم وقيمهم العليا ،ونتاج التفاعل البرشي مع األطر
النظرية املتاحة أو املتداولة.
وهبذا نستطيع أن نحدد مفهوم الوعي االجتامعي بالعنارص التالية:

 -1جمموع املفاهيم والقيم املتداولة يف حياة الناس ونظام التفاضل املوجود بينها.
 -2تفسري الناس وفق ظروفهم ومستوياهتم املختلفة ،إىل تلك املفاهيم والقيم.

 -3جتربة الناس اليومية يف االلتزام هبذه املفاهيم ،ونظام عالئقهم السائد يف
أوساطهم ،وبينهم وبني اآلخرين.

اً
ومكتمل ،وإنام هو دائم
ناجزا
ووفق هذا املنظور ،فإن الوعي االجتامعي ليس مفهو ًما ً
التحول والتطور من جراء حتوالت املجتمع املختلفة ،لذلك فإن بقاء الوعي االجتامعي ثابتًا
ومشوه ملعنى الوعي
ومتغريا هو الذي يؤسس لفهم مغلوط
والواقع االجتامعي متحركًا
ّ
ً
االجتامعي ،من هنا فإن رشط الوعي االجتامعي الفعال هو وجود فكر نقدي ،يدعم هذا
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الوعي ،ويرفده باآلفاق اجلديدة ،ويؤسس حلاالت حتول اجتامعي متواصل هبدف الرقي
والتقدم االجتامعي ،هلذا ينبغي َأ اَّل نتشاءم أو ننظر بريبة وشك إىل كل األفكار النقدية
للعوائد واملسارات االجتامعية وإنام من األمهية بمكان أن نستوعب هذه األفكار النقدية
ونوفر هلا األطر االجتامعية الطبيعية ،لكي تأخذ هذه األفكار مسارها الطبيعي يف التفاعل
مع الواقع االجتامعي وهبذا التفاعل تنضج األفكار وتتبلور املسارات وتعم احليوية اجلسم
االجتامعي كله.
وجتارب املجتمعات ذات الوعي املتميز ،تؤكد لنا أمهية حركة النقد ورضورهتا
القصوى يف خلق الوعي االجتامعي اجلديد ،فلوال األفكار النقدية -التي بثها فالسفة التنوير
يف أوروبا وما أحدثته من وعي اجتامعي جديد -لبقي الظالم واجلمود سائدً ا يف أوروبا.
فشيوع مفاهيم النقد البناء يف املحيط االجتامعي يبدد اجلمود ،وينهي الرتابة ،ويبث احليوية
واحلياة يف أرجاء املجتمع ،ويزيد من مستوى املسؤولية العامة ،ويساهم يف بلورة وإنضاج
قوى اجتامعية جديدة ،تأخذ عىل عاتقها دور التجديد والتطوير يف املحيط االجتامعي.

وإن شيوع حاالت االضطراب والفوىض يف بعض املجتمعات ،ليس من جراء
حركة النقد السائد ،وإنام هو يف حقيقة األمر من جراء غياب أطر االستيعاب ألفكار النقد
اجلديدة ،أو من ردود الفعل السلبية وذات الطابع االرجتايل جتاه األفكار اجلديدة .أما
املجتمع الذي يوجد لنفسه القنوات الطبيعية الستيعاب أفكار أبنائه اجلدية ،فإنه سيتمكن
من إضافة قوة جديدة إىل قوته ،وسيدخل دماء جديدة تنهي السكون وحتول دون تب ُّلد
وتك ُّلس احلياة االجتامعية.
هلذا فإننا نؤكد عىل رضورة توفر األطر املناسبة الستيعاب وامتصاص األفكار
اجلديدة ،والرؤى النقدية اهلادفة إىل التطوير وإعادة صياغة وتشكيل الوعي االجتامعي بام
ينسجم ومتطلبات العرص ورضورات التقدم االجتامعي.

وال بد َأ اَّل نستعجل يف إطالق األحكام واختاذ املواقف جتاه من اجتهد يف سبيل تطوير
وجتديد الوعي االجتامعي .وإن التحليل العلمي النقدي للسائد اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا هو الذي
يوفر األرضية العقلية والنفسية لتجاوز البائد من ذلك السائد ،وإهناء ما فيه من أنامط بالية..
ولقد حاول الدكتور (هشام رشايب) يف كتابه «البنية البطركية ..بحث يف املجتمع العريب
املعارص» أن يوضح الصلة الرضورية بني الوعي االجتامعي والفكر النقدي.

هلذا من الرضوري أن نتعامل مع التحليالت النقدية ملسار املجتمعات العربية برؤية
منفتحة  -مستوعبة بعيدة كل البعد عن لغة النفي والتخوين.
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وإن النقد اهلادف يف أحد وجوهه الرئيسة يشكل رش ًطا رضور ًّيا لتحقيق التطور
االجتامعي املأمول .فال وعي اجتامع ًّيا متجد ًدا اَّإل بفكر نقدي ،وال فكر نقد ًّيا بنَّا ًء اَّإل
بوجود أطر جمتمعية تستوعب تلك األفكار وتمُ ِّوجاهتا .وهكذا يصبح الفكر النقدي رش ًطا
من رشوط الوعي االجتامعي اجلديد .بمعنى أن وعي املجتمع بذاته وباآلخرين وبدوره
التارخيي ال ينجز اَّإل عىل قاعدة نقدية مستديمة ،تسائل السائد ،وجتعله عىل طاولة الترشيح
والتقويم .ورضورة احلفاظ عىل الوئام االجتامعي ال تعني بأي شكل من األشكال قرس
اجلميع وإرغامهم عىل نمط اجتامعي حمدد ،وإنام تعني حيوية التنوعات وفاعليتها يف إثراء
مفهوم الوئام االجتامعي بأفكار ورؤى وآفاق جديدة.
وبالتايل فإن اإلرصار عىل إجياد مسافة تفصل الوعي االجتامعي السائد عن الفكر
النقدي يؤدي -فيام يؤدي إليه -إىل شيوع حالة العجز التي تنتاب املجتمع جتاه مشاكله
وحتدياته املصريية.
وعليه فإنه ال مربر للخوف من النقد وفحص املسلامت االجتامعية؛ ألن هذا النقد
والفحص هو الذي يطرد العنارص السلبية وامليتة من الفضاء االجتامعي .واخلوف احلقيقي
ينبغي أن يكون حينام تغيب عمليات النقد ،وحينام تتضاءل فرص الفحص عىل وقائع
املسرية االجتامعية .فالنقد رضورة قصوى لسالمة املجتمع؛ ألنه يتجه صوب نقاط الضعف
ويعمل عىل تعريتها وفضحها ،ويشحذ اهلمم لتوفري اإلرادة املجتمعية القادرة عىل سد تلك
النقاط .فال قوة حقيقية ألي جمتمع تغيب فيه عمليات النقد والتقويم .فالقوة مرهونة بقدرة
أبناء املجتمع عىل مساءلة سائدهم ،وفحص قناعاهتم العامة ،وذلك ليس من أجل إشاعة
الفوىض واهلدم ،وإنام من أجل طرد كل األمراض التي قد تربز يف الفضاء االجتامعي.

هلذا كله فإننا ندعو إىل عدم اخلوف من النقد االجتامعي ،بل من الرضوري أن نوفر
األطر البحثية التي تقدم لنا دراسات وأبحاث جادة عن واقعنا االجتامعي ،ملعرفة عنارص
قوتنا وضعفنا ،ومن ثم العمل عىل تأكيد عنارص القوة وطرد عنارص الضعف .فال حيوية يف
املجتمع بال نقد ،وال قدرة للمجتمع للتخلص من عيوبه بدون تشجيع الباحثني واملختصني
عىل قراءة الواقع االجتامعي ونقده.
والنقد االجتامعي ال يؤسس للفوىض واالنفالت أو تضخيم السلبيات ،وإنام هو
رضورة من رضورات حتقيق األمن االجتامعي.

ومجاع القول :إننا بحاجة دائمة إىل ممارسة النقد والفحص ،حتى يزداد وعينا
االجتامعي ،وتنضج قدراتنا املجتمعية ،ونتمكن من طرد كل عنارص الضعف واالهرتاء من
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فضائنا االجتامعي .وعليه فإن اخلوف من النقد يرض بالواقع االجتامعي حقيقة .وال سبيل
أمامنا -إذا أردنا احليوية والفعالية الدائمة -اَّإل مواصلة الفحص الدائم والنقد املستمر
لكل وقائعنا وحقائقنا االجتامعية .النقد الذي ال يستهدف التقويض ،بل التقويم وتصحيح
االعوجاج

ﷺ اإلسالم واملدنية مقاربة أولية

هناك عالقة وثيقة بني املدينة واإلسالم ،إذ ارتبط اإلسالم منذ انطالقته األوىل باملدن
وحوارض اجلزيرة العربية ،وتأكد هذا االرتباط مع هجرة الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إىل يثرب التي
سارع رسول اهلل إىل تسميتها باملدينة.
فعالقة اإلسالم باملدينة واحلوارض عالقة محيمة ،إذ إن جمموع قيمه ومبادئه تدفع نحو
ِ
ِ
ِ
وب}،
اإلقامة واالستقرار النفيس واالجتامعي ،وقد قال تعاىلَ { :ألاَ بِذك ِْر ال َّله َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
ومن املؤكد أن اإلقامة واالستقرار الذي يوفرمها الدين اإلسالمي ،من الرشوط الرضورية
لتأسيس املدينة وفق قواعد ومتطلبات تزيد من فعالية الناس وحيويتهم احلضارية.
واملدينة أو احلارضة مل جيعلها اإلسالم بال قانون وترتيب إداري يساهم يف تنظيم
شؤون املدينة من مجيع النواحي ،وإنام عمل عىل تنظيم شؤون املدينة ودفع باجتاه احلشد
واستكامل اجلامعة ،وحارب كل النوازع التي حتول دون استقرار املدينة وتطورها النفيس
واالجتامعي واحلضاري.

واإلسالم هنا مل يلغ نظام الطاعة الطبيعي ،إىل األرسة ،العشرية ،القبيلة ،وإنام جعل
طاعتهم يف سياق طاعة الرشيعة وااللتزام بقيمها ومبادئها .ولقد جاء يف املأثور« :ال طاعة
ملخلوق يف معصية اخلالق».

فاإلسالم أسس مفهوم الطاعة عىل أسس جديدة ،ومعايري متعالية عىل معايري الرتاب.
فالطاعة أضحت مع اإلسالم إىل الرشيعة وليس إىل أي معيار آخر ،وال شك أن طاعة
الرشيعة وااللتزام هبدهيا وترتيب املواقف واخليارات وفق هدهيا ،هو من الرشوط األساسية
لالستقرار السيايس واحلضاري ،وخلق املجتمع املدين يف املجالني العريب واإلسالمي.
والطاعة وفق هذا املنظور ،هي التي تصهر التاميزات أو جتعلها يف سياق الوحدة والبناء
واالنفتاح والتسامح ،بدل أن تكون وسيلة وسب ًبا لالنكفاء واالنعزال والتفتت واالنخراط
يف مرشوعات جتزيئية ،تزيد من ضعف األمة عىل املستويني السيايس واحلضاري.
ويف التاريخ العريب واإلسالمي نرى نموذج احلالة املدنية يف فعاليات املدينة
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اإلسالمية ،والدينامية االجتامعية التي عبرَّ ت عن نفسها بأشكال من التوازن بني التدخل
السلطاين ،الذي يتمثل يف مؤسسات الوايل والقايض واملحتسب وصاحب الرشطة ،وبني
احلاجات االجتامعية (املدينة) التي عبرّ ت عن نفسها بابتداع أشكال من املؤسسات التي
تقوم بمامرسة دورها يف هذا الصدد.

عىل هدى هذا نستطيع القول :إن املسألة املدنية كقيم متجسدة يف حركة اإلنسان
اخلاصة والعامة ،وكشبكة للعالقات اإلنسانية ،ال يمكن فهمها خارج السياق التارخيي
لواقعنا وجمتمعنا .هلذا نحن بحاجة دو ًما إىل البحث عن اإلطار والقاعدة اللتني حتتضنان
هذه القيم وتطورها يف املحيط العام.

اً
وصورا متعددة ،فهي نمط من
أشكال
واملسألة املدنية يف املجتمعات اإلنسانية تأخذ
ً
متجاوزا ذلك كل
العالقات االجتامعية والثقافية واحلضارية ،قائم عىل العمل املؤسيس،
ً
األنامط والسياقات االجتامعية والسياسية والثقافية ،التي ال خترج عن واقع األنا الضيق،
وتسعى نحو حتجيم نشاطها يف إطار من اإلمكانات الشخصية بوحدها .فكل نمط مؤسيس
يامرس اً
فعل اجتامع ًّيا عا ًّما أو ثقاف ًّيا أو حضار ًّيا ،فهو جزء من املسألة املدنية ومفهوم املجتمع
املدين يف املجال العريب واإلسالمي.

ومنها قدرة القوى االجتامعية املتعددة يف املنطلقات والغايات ،عىل إدارة تنافسهام
وعملهام يف حميط اجتامعي حمدد بوسائل سلمية  -حضارية .فالشأن العام يف املجتمع يدار
عن طريق قوى اجتامعية تتكامل بعضها مع بعض بشكل مبارش أو غري مبارش ،وتتنافس
مع بعضها بوسائل تثري الواقع املجتمعي وتنضجه وتزيد من خربته يف إدارة تنافس أبنائه
أو رصاعهم .وأساس هذه القدرة عىل التنافس السلمي يف إدارة الشأن العام ،هو تفعيل
القواسم املشرتكة بني هذه القوى ،والتسامل والرتايض عىل مجلة من املنطلقات والغايات
التي تكون تطلع اجلميع حتى وإن اختلفت أساليب الوصول ،وتعددت وسائل التعبري عن
هذه املنطلقات والغايات .فاملجتمع املدين هو عبارة عن اإلطار املؤسيس ملامرسة املسؤولية
الدينية والوطنية ،وهو أحد جسور األمة إلنجاز تطلعاهتا وتنفيذ طموحاهتا .وواقعنا العريب
واإلسالمي -يف هذه اللحظة التارخيية -بحاجة ماسة إىل قيمة املجتمع ومبادئ املامرسة
وتعمق مفهوم التواصل واحلوار كنهج ثابت ودائم
املدنية ،التي تبحث عن املشرتك وتربزهّ ،
يف التعاطي مع اآلخرين ،ومتتص خربات اآلخرين وأفكارهم عىل قاعدة نسبية احلقيقة،
وتنرش قيمها وأفكارها باحلوار واحلرية واملجادلة بالتي هي أحسن.
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ﷺ الفكر السيايس العريب واملسألة املدنية

يشكل كتاب (جان جاك روسو) «العقد االجتامعي  -مبادئ احلقوق السياسية»
انعطافة نوعية يف مسرية الفكر السيايس واملدين احلديث؛ إذ بلور طبيعة العالقة التي ينبغي
أن تكون بني جمموع القوى واإلرادات التي تعيش يف بقعة جغرافية واحدة وتشكل وطنًا
واحدً ا.
ويكتسب مصطلح (العقد االجتامعي) الذي طرحه (روسو) بعده السيايس بالعالقة
مع مضمونه املحدد .فمصطلح العقد كام يقرر (نصري األسعد) حيكي عن رشاكة واحتاد
رشكاء ،وتب ًعا لذلك فهو يتناول حقوق الرشكاء وواجباهتم يف إطار ذلك االحتاد الطوعي،
واضحا لكيفية صريورة
الذي يتضمن مفهومي السلطة والسيادة ،مثلام يتضمن تعيينًا
ً
اإلرادة العامة عامة بالفعل.
ويف هذا السياق يقول (جاك روسو) :إن الذي جيعل اإلرادة العامة عامة ،هو
املصلحة املشرتكة التي تؤلف بني املنضوين يف العقد ،أي االتفاق بني املصلحة والعدالة.

وتنبع أمهية املسألة املدنية بآلياهتا والقيم التي تنتجها يف الفكر السيايس العريب ،من أن
غياب هذه املسألة جيعل القوة والقهر هو السلوك املتبع بني املتباينني سياس ًّيا وأيديولوج ًّيا.
ويكفي أن نعرف أن  %90من حروب العامل يف املحيط اإلسالمي وعامله ،كام أن  %90من
املهجرين من العامل اإلسالمي.
ّ
فاملسألة املدنية هي عبارة عن تعاقد جمموع اإلرادات (يف إطار الوطن أو األمة)
ورضاها عن صيغة توافقية ،إلدارة شؤون البالد والعباد .وهبذا تتضح منظومة احلقوق
والواجبات يف شتى احلقول.

فاملسألة املدنية ليست معطى ثابتًا أو مسب ًقا ،بل هي عملية متكاملة تصنع عن طريق
دينامية اجتامعية تتجه باستمرار صوب متتني اللحمة الداخلية ،وتوفري كل األسباب التي
تكرس هذه الدينامية يف هذا االجتاه.
وهبذا التعاقد تتشكل شخصية اعتبارية ملختلف أبناء املجتمع ..ويسعى كل فرد من
أفراده إىل متتني مبادئ هذا التعاقد ومحايته من األخطار الداخلية واخلارجية التي هتدده.

تقوي
وهذه األنا اجلامعية -عىل حد تعبري (روسو 1713 /1788م) -هي التي ّ
أوارص الوحدة الوطنية.
ولعلنا يف التاريخ العريب واإلسالمي نرى نموذج احلالة املدنية يف فعاليات املدينة
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اإلسالمية والدينامية االجتامعية التي عربت عن نفسها بأشكال من التوازن بني التدخل
السلطاين الذي يتمثل يف مؤسسات الوايل والقايض واملحتسب وصاحب الرشطة وبني
احلاجات االجتامعية (املدنية) التي عربت عن نفسها بإبداع أشكال من املؤسسات التي
تقوم بمامرسة دورها يف هذا الصدد .فالنشاط املديني تركز بشكل أسايس يف اإلنتاج احلريف
والتجارة ،وانتظم يف (األصناف) ،وهذه األخرية هي تنظيامت اجتامعية تراتبية متامسكة،
كل تنظيم فيام يعرب عن أهل حرفة من احلرف .واملالحظ أن التنظيم (الصنف) -الذي
يدعوه البعض الطائفة -يعتمد تراتبية أهل الصوفية ابتداء من املبتدئ (املريد) إىل الصانع إىل
املعلم إىل شيخ احلرفة إىل شيخ السوق ،وبني كل مرتبة تقوم أعراف وطقوس وأخالقيات
وتقنيات تعرب بدورها عن التفاوت احلاصل بني كل مرتبة ومرتبة يف املعرفة والقيمة ،أي
وف ًقا لدرجات حتصيل أو معرفة (رس املهنة) الذي أضفى عليه الطابع القديس الديني(((.

فالروح والرتاتبية املعنوية التي يبثها النشاط املديني يشكل نقطة االنطالق والتصوير
للمسألة املدنية يف العاملني العريب واإلسالمي .إذ إن تراث العرب واملسلمني التارخيي يف
هذا املجال ثري وذو مضمون عميق عىل مستوى التجربة التارخيية واخلربة التي أوجدها
يف النسيج املجتمعي .وذلك ألن التحوالت القرسية أو الفجائية يصاحبها متزق اجتامعي
رهيب ال جيعلها منتظمة يف سياق متكامل ،وإنام حيوهلا وكأهنا جزيرة معزولة عن املحيط
العام.
والذي يؤكد هذا االجتاه (االنطالق من التجربة املدنية العربية واإلسالمية) هو أن
القيم املدنية والدينية يف اإلطار اإلسالمي منصهرة فيام بينها وهناك تطابق حممود بني القانون
الديني والقانون املدين يف التجربة اإلسالمية التارخيية.

وانطال ًقا ممّا يذكره (دونالد سميث) حول الفرق بني النظم العضوية ونظم الكنيسة
قيم ومبادئ تُعيل من الشأن
الدينية يمكن اعتبار اإلسالم دينًا عضو ًّيا؛ وذلك ألنه يتضمن اً
املدين واإلنساين .وهذه القيم هي التي حتدث قفزة نوعية يف عالقة اإلنسان باملكان والزمان
وعالقته مع بني جنسه.

لذلك فإن «املدين يف مجيع أشكاله القديمة واحلديثة يظهر كواقع جديد أو كنتيجة
لتمفصل النظام االجتامعي والنظام املكاين بني العالقات املكانية رباط جديل ال يمكن
اختزاله إىل أحد طرفيه .وإذا صح أن نسمي الواجبات االجتامعية نظا ًما فإن حيز املديني،
حيز الظروف اجلديدة يشكل بذاته نو ًعا من التجاوز أي عامل تغيري وحتقق.
((( مرشوع النهوض العريب ،وجيه كوثراين ،ص.93
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ومن هنا فإن املدينة ال تعكس بشكل سلبي نظا ًما اجتامع ًّيا معينًا ،ولكنها تلعب
دورا نش ًطا يف حتويل هذا النظام ذاته ويف استخدامه .فهي تنظم مجلة من االحتامالت
ً
أيضاً -واملحظورات التي يف ظلها يتطور أفراد ومجاعات وأقوام يرسمون اسرتاتيجيات خمتلفة
لتحقيق أهداف خاصة أو مجاعية»(((.

ويبدو يل أن القفزة النوعية التي حتدثها القيم املدنية يف النسيج املجتمعي ،هي التي تربز
كطاقة اَّ
خلقة متجهة إىل بناء واقع اجتامعي يتمثل هذه القيم عىل مستوى عالئقه املختلفة،
ويتجسد كنموذج يطمح إىل التوسع واالمتداد بحيث يكون هو النسق االجتامعي السائد..
ّ
متجسدة يف حركة اإلنسان اخلاصة والعامة
من هنا نستطيع القول :إن املسألة املدنية كقيم
ّ
وكشبكة للعالقات اإلنسانية ال يمكن فهمها خارج السياق التارخيي لواقعنا وجمتمعنا؛ هلذا
ينبغي أن نبحث عن اإلطار والقاعدة التي حتتضن هذه القيم وتطورها يف املحيط العام.
ناجزا سل ًفا ،وإنام هي تتشكل وتصاغ
فاملسألة املدنية يف الفكر اإلنساين ليست معنى ً
من جمموع املواقف والترصفات واألطر والسياسات ،التي تعيل من قيم ومبادئ هذه املسألة
وتعطيها األولوية والقدسية الالزمة.

ويف اإلطار العريب من األمهية بيان أن التعاقد االجتامعي يقتيض وشأنه شأن
كل االتفاق (حصول عىل يشء يف مقابل التنازل عن يشء بكيفية إرادية) عىل حد تعبري
(سعيد بن سعيد العلوي)؛ لذلك فإن أول ما يقتضيه (التعاقد) هو أن يتم إفراغه يف صيغة
ويوجهها ميثاق علني وصارم.
قانونية تضبطها جمموعة من البنود الرصحية والواضحة،
ّ
ويسند هذه العملية منهج التعايش السلمي الذي ال يعني إلغاء مبدأ التدافع والرصاع يف
احلركة االجتامعية ،وإنام يعني -بشكل حمدد -استبدال تقنيات التدافع وأساليب الرصاع
من تقنيات وأساليب عنفية  -قهرية إىل أساليب سلمية تقوم عىل احلجة والربهان وحتكيم
الرأي العام .وتبقى احلدود التي حتافظ عىل منهجية هذا التدافع ،هو الوالء لألمة واملجتمع
والوطن ،وأن كل األفكار واملرشوعات اجتهادات يف هذا السبيل.

نحسب أن شيوع هذه األفكار والقيم املدنية سيطور مستوى الفكر السيايس العريب،
وطرق معاجلاته للمشاكل العالقة التي تبحث عن عقل جديد.

ﷺ رؤية يف مفهوم املجتمع املدين

تتداخل عدة معطيات وقضايا عند تناول مسألة املجتمع األهيل يف الفضاء املعريف
((( جملة الفكر العريب املعارص ،العدد  ،29ص.50
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العريب واإلسالمي .منها ما هو مرتبط بالظرفية التارخيية التي تأسس فيها هذا املفهوم
ودالالته السياسية واملعرفية واالجتامعية ،ومنها ما يرتبط باحلمولة الفلسفية هلذا املفهوم
الذي تبلور يف بيئة معرفية مغايرة لبيئتنا الثقافية واحلضارية ،ومنها ما يرتبط بجدوى هذا
املدخل يف تطور املجتمعات العربية واإلسالمية.

وال ريب أن املدخل الفعال لدراسة املجتمع املدين وموقف اإلسالم ودوره يف هذا
اإلطار ،هو أن املجتمع -املدين أو األهيل -هو جزء من األمة التي يوليها اإلسالم العناية
الكاملة ،وجيعلها قطب الرحى يف عملية البناء والتنمية ويف إطار البناء العلمي والثقايف
الذي يؤسس ركائز احلركية األهلية املدنية ،ينبغي العناية باملفاهيم والقيم التي تشكل
مداخل رضورية ومفاتيح فعالة لدفع قوى األمة نحو البناء املؤسيس ،وكذلك قراءة
األحداث والتطورات واستيعاب منطلقها واجتاه حركتها واملفاهيم املتحكمة يف مسارها،
و«أن ما ينبغي احلديث عنه ،وما يشكل أداة مفهومية أوضح وأسهل للبحث مها جمموعتان
من العوامل الداخلية ،ال تتامهى مع الرتاث ،وإنام تغطي البنى املحلية الفكرية واالجتامعية
واالقتصادية ،كام نشأت يف إطار التحرر من املايض من جهة ،ويف إطار التأثر باخلارج يف
العقود املاضية من جهة ثانية ،أي من حيث هي ثمرة للتفاعل السابق بني الرتاث املجروح
واملهتز ،وأحيانًا املدمر ،وبني احلداثة بام هي جمموعة األنامط اجلديدة التي فرضت نفسها
عىل وسائل وطرق إنتاج املجتمعات ،لوجودها من الناحية الفكرية واخليالية والسياسية
واالجتامعية واالقتصادية واالسرتاتيجية م ًعا .أما املجموعة الثانية فهي العوامل التارخيية
التي تربط بني النظام العاملي ،من حيث هو ترتيب لعالقات القوة عىل الصعيد الدويل،
وبسياسات الدول املختلفة الكبرية والصغرية الوطنية ،وما ينجم عنها من تعارض يف
املصالح ،ومن نزاعات متعددة للهيمنة والسيطرة والتحكم بمصري املجتمعات الضعيفة،
لالستفادة من مواردها ،واحتواء ثامر عملها وجهودها»(((.
ومن خالل هذه القراءة الواعية والدقيقة تتضح الظروف املوضوعية واملؤرشات
العامة التي تؤسس لشبكة التضامن االجتامعي والتآلف الداخيل بصورة حيوية وفعالة.
وهذا ال شك هو رشط حتويل الظروف املوضوعية واملؤرشات العامة التي تدفع
باجتاه اخليار املدين إىل واقع ملموس وحركة اجتامعية متواصلة.

وبالتايل تتصاعد قدرة املجتمع عىل إجهاض كل مرشوع ارتدادي ،وترتفع وترية
احلركية االجتامعية باجتاه البناء املدين واملؤسيس.
((( راجع :حول اخليار الديمقراطي ،دراسات نقدية ،ص.114
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فالوعي الذايت بالظروف املوضوعية وقوانني حركتها هو رشط االستفادة منها،
وتوظيفها بام خيدم أهداف الوطن واألمة.

وستبقى األمة العربية واإلسالمية بعيدة عن دورها التارخيي ،ما دامت العالقة
متوترة بني األمة ومرشوع دولتها .ودفع األمة إىل ممارسة خيارات ليست سلمية وحضارية
يف إنجاز مطاحمها يكلف اجلميع الكثري من الطاقات واإلمكانات والثروات واألرواح.
مستمرا يف بعض البلدان
وجتارب احلروب األهلية املؤملة التي جرت وما زال بعضها
ًّ
العربية واإلسالمية ،ليست ببعيدة عنا ،بل إن تداعياهتا وآثارها طالت مجيع مناطق املجال
احلضاري للعرب واملسلمني.
وفعالية األمة الثقافية واحلضارية من األمور اهلامة عىل مستوى الغايات التي تتوخاها
املنطقة العربية واإلسالمية ،وعىل مستوى العمران احلضاري .إذ إن األهداف الكربى التي
حتتضنها األمة وتتطلع إىل إنجازها وتنفيذها ال تتحقق عىل مستوى الواقع اَّإل بفعالية األمة
وحركتها التارخيية وجتسيدها لقيم الشهادة .واملجتمع املدين هو أحد جسور األمة إلنجاز
تطلعاهتا وتنفيذ طموحاهتا.
ويعرف املجتمع املدين بأنه «املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية
التي تعمل يف ميادينها املختلفة لتحقيق أغراض حضارية وثقافية واجتامعية»(((.

ومن خالل هذا التعريف املخترص نستطيع القول :إن املجتمع املدين يعني :نم ًطا
متجاوزا بذلك
من العالقات االجتامعية والثقافية واحلضارية ،قائم عىل العمل املؤسيس،
ً
كل األنامط والسياقات االجتامعية والثقافية التي ال خترج عن واقع األنا الض ّيق ،وتسعى
نحو حتجيم نشاطها يف إطار اإلمكانات الشخصية وحدها ،فكل نمط مؤسيس يامرس اً
فعل
اجتامع ًّيا عا ًّما أو ثقاف ًّيا فهو جزء من مفهوم املجتمع املدين.
قدرة القوى االجتامعية املتعددة يف املنطلقات والغايات ،عىل إدارة تنافسها وعملها
يف حميط اجتامعي حمدد بوسائل سلمية  -حضارية ،فالشأن العام يف األمة ،يدار عن طريق
قوى اجتامعية تتكامل بعضها مع بعض بشكل مبارش أو غري مبارش ،وتتنافس بعضها مع
بعض بوسائل تثري الواقع املجتمعي وتنضجه ،وتزيد من خربته يف إدارة تنافس أبنائه أو
رصاعهم .وأساس هذه القدرة ،والتنافس السلمي يف ادارة الشأن العام ،هو تفعيل القاسم
املشرتك بني هذه القوى ،والتسامل والرتايض عىل مجلة من املنطلقات والغايات التي تكون
تط ُّلع اجلميع ،حتى وإن اختلفت أساليب الوصول ،وتعدّ دت وسائل التعبري عن هذه
((( راجع :ندوة املجتمع املدين يف الوطن العريب ،ص.854
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املنطلقات والغايات.

فاملجتمع املدين هو عبارة عن اإلطار املؤسيس ملامرسة املسؤولية الدينية والوطنية.

حافزا حقيق ًيا وجتربة ثرية تساهم يف بلورة
وإن التجربة التارخيية اإلسالمية ،تشكل ً
خياراتنا جتاه صوغ جمتمع أهيل عريب إسالمي جديد ،يأخذ عىل عاتقه جتديد احلركية
أيضا.
االجتامعية اإلسالمية ،ورفدها بروافد جديدة وإغنائها بخربات وإمكانات جديدة ً

وهذا املجتمع األهيل سيشارك يف إعطاء عامل اإلسالم اليوم شخوصه العاملية يف
كل جمال ويف املنابر كافة ،ويتيح لعاملنا العريب واإلسالمي املسامهة اجلادة يف تكريس نظام
عاملي جديد أكثر تساحمًا وإيامنًا ومسؤولية وحرية .فاحلركية األهلية ال تتواصل وترتاكم
بمعزل عن قوى األمة احلية ،بل هي التي ترفد احلركية األهلية بإمكانات التواصل وأسباب
االستدامة.
فالقوى املجتمعية هي صانعة املجتمع األهيل وهي هدفها يف الوقت ذاته .حيث الغاية
هي تطوير هذه القوى عىل املستويني النوعي والكمي ،حتى تشارك يف العمران احلضاري.
والقدرة عىل االستدامة والتطوير أمام حتديات الراهن املتعددة ال تتأتَّى اَّإل بحيوية املجتمع
األهيل اإلسالمي وفاعليته وحتمله ملسؤولياته الدينية والوطنية.

وإن هذه احلركية األهلية ال تولد صدفة أو جاهزة ،وإنام هي بحاجة إىل بناء نظري
وعميل وممارسة جمتمعية مستديمة تبلور الوسائل املالئمة واالسرتاتيجيات الفعالة التي
توصلنا إىل فعالية أهلية مؤسسية تتجاوز األشخاص وتستمر يف العمل والعطاء وفق نسق
مؤسيس متطور.
ويف املجال العريب واإلسالمي املعارص ،مازال هناك الكثري مما ينبغي عمله ،حتى
يرتسخ العمل املؤسيس املدين ،وتسري جمتمعات هذا املجال احلضاري يف اجتاهها.

ﷺ اإلسالم واحلوار الثقايف

ثمة حقائق طبيعية واجتامعية ،ينبغي إدراكها واستيعاب مدلوالهتا
يف هذا الكون ّ
حتى يتسنّى للجميع االنسجام مع الناموس الكوين واالجتامعي العام.
ولعل من أهم احلقائق التي حتتاج إىل استيعاب وإدراك تا َّمني ،هي حقيقة التعدد
والتنوع يف هذا الوجود .فهي قاعدة تكوينية شاملة وناموس كوين ثابت ،وأي سعي إىل
إلغائها بدعوى املطابقة ورضوراهتا وفوائدها هو سعي عقيم ألنه خيالف الناموس ،ويريد
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تبديل حقائق الوجود ،وهذا ليس بمقدور اإلنسان فعله.

ولكن هذا التنوع يف احلقائق ال يؤدي إىل املفاصلة الشعورية والعملية واالجتامعية،
وإنام يف اإلنسان نزوع أصيل وحاجة حيوية إىل اعتامد مشرتكات مع بني جنسه وال تنهض
بدوهنا حياة اجتامعية .من هنا فإن مشكلة اإلنسان الدائمة ال تنشأ من وجود االختالف أو
التنوع ،وإنام تنشأ من العجز عن إقامة نسق مشرتك جيمع الناس ضمن دوائر ارتضوها.

واحلوار بني اإلنسان وأخيه اإلنسان من النوافذ األساسية لصناعة املشرتكات التي
ال تنهض حياة اجتامعية سوية بدوهنا .وعليه فإن احلوار ال يدعو اآلخر إىل مغادرة موقعه
الطبيعي ،وإنام هو الكتشاف املساحة املشرتكة وبلورهتا واالنطالق منها جمد ًدا وم ًعا يف النظر
إىل األمور.
وكام يقول أحد املفكرين العرب« :إن احلوار بحاجة إىل ثقافة وفكر حيرتم الفروق
والتنوع ،ويرى احلقائق املجتمعية ماهيات مركبة ذات وجوه وأبعاد ال جواهر بسيطة مطلقة
ذات بعد واحد .إنه فكر جييد التبادل والتأليف انطال ًقا من توسط مرشف من غري أن جينح
إىل دجمية اَّ
كلنية تلغي املسافات والتخوم ،أو يقع يف تفريعية انقسامية تقطع العالئق وتعدم
التواصل».
ولقد أظهرت وقائع احلروب واملنازعات أن التصادم داخل اجلامعة البرشية الواحدة
كان أشد فتكًا من تصادم اجلامعات البرشية املختلفة ،ويقول يف هذا الصدد الدكتور
(عبداملنعم سعيد) رئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية يف األهرام :إن الرصاع مع إرسائيل
ك ّلف يف العقود اخلمسة املاضية حوايل ( )200ألف من الضحايا ،ولكن الرصاعات
األهلية واحلروب الداخلية يف اإلطار العريب واإلسالمي ك ّلفت  25مليون ضحية ،ومن
حيث التكلفة املالية فإن الرصاع األول ك ّلف العرب حوايل  300بليون دوالر ،أما باقي
الرصاعات فبلغت تكاليفها حوايل 12تريليون دوالر.
هلذا فإن حوار الثقافات ينبغي َأ اَّل يتوقف عند األحكام القاطعة أو الكاسحة ،والتي
هي صدى أو انعكاس حلقبة التصنيفات األيديولوجية وبذور احلوار والتالقي الذي يقمع
باإلدانات والتهويش.
وإن احلوار يف احلقل الثقايف يقتيض العمل عىل مستويني يف آن واحد ،مستوى الذات
والعمل عىل التخلص من رواسب لغة النفي واإلقصاء والتخوين وكل املفردات التي تلغي
اآلخر ،وال تسمح بأي شكل من األشكال بأي مستوى من احلوار معه.
ولذلك فإن تنظيف النفس والعقل من كل املفردات واملنطق السائد يف تلك احلقبة
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نتوجه إليها ،وتكون لدينا الشجاعة
التارخيية يعدّ من األعامل اجلوهرية التي ينبغي أن
ّ
وتؤسس للتسامح،
تشجع احلوار،
الكافية إلعالن هنايتها ودخولنا يف حقبة تارخيية جديدةّ ،
ّ
وتؤصل حلرية الرأي اآلخر .وال بد -يف هذا اإلطار -أن نصغي بشكل دينامي إىل أسئلة
ّ
الواقع ،وننهي منه حاالت تغييب الواقع يف إشكاليات ثقافية زائفة ،وبلورة موقف نقدي
من تيارات الفكر الغربية ،وحماولة استدراك االنقطاعات التي منعتنا من املراكمة الثقافية،
فكثرت لدينا البدايات ،وتكررت األسئلة ،دون أن يتشكل لدينا سياق تارخيي من التفاعل
والنمو .ويضيف (سعداهلل ونوس) يف حواره مع املفكر السوري (أنطوان مقديس) :إن
املحاولة هي تعميق التالحم بني الواقع وأسئلة الثقافة واستكشاف أفق تارخيي ملراكمة
ثقافية دينامية فعالة.

يتحول إىل حوار طرشان،
واحلوار الثقايف الذي خيرج عن هذا السياق أو النطاق،
ّ
وال يفيض اَّإل إىل املزيد من التعصب للرأي وسيادة عقلية اخلصم واإلفحام .وإن الرضورة
مزدوجا لعملية احلوار الثقايف ،وعي مستوى احلوار الثقايف
احلضارية تفرض علينا وع ًيا
ً
واحلضاري الذي وصلت إليه املجتمعات املتقدمة بني تياراهتا ومدارسها الفلسفية والفكرية
والسياسية ،ووعي واقعنا العريب واإلسالمي وتلمس املمكنات املتوفرة النطالق هذه
العملية احلضارية والعقبات التي حتول دون ذلك .ومن خالل هذا الوعي املزدوج لعملية
احلوار الثقايف تتأسس الظروف املوضوعية والذاتية النطالق مبادرات نوعية يف هذا املجال.
ودون هذا الوعي تبقى الكثري من املبادرات شكلية وال خترج يف كثري من مفرداهتا
عن موضوع لالستهالك ورمي الكرة يف مرمى الطرف اآلخر .ويف هذا الوضع تتجىل يف
احلياة الثقافية كل األشكال اخلادعة واملستعارة لعملية احلوار الثقايف.
اً
ومنفتحا عىل العامل فإنه سيجد املوضوعات
متفاعل مع عرصه
وما دام املثقف
ً
اجلديدة واملعاجلات اجلا ّدة باحلوار والتفاعل.

ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا :إن احلوار الثقايف الذي يأيت يف سياق وعي اللحظة التارخيية
لواقعنا العريب واإلسالمي ،ومتطلباته احلضارية ،ووعي اللحظة التارخيية التي يعيشها
اآلخر ،فإن هذا احلوار يعدّ نواة صلبة للعمل الثقايف اجلاد الذي يرتاكم ويتواصل خللق حالة
ثقافية بصفات جديدة وعقلية حضارية متارس القطيعة املعرفية مع تلك العقلية الضيقة التي
ال ترى يف الوجود اَّإل لونني ،إما أسود أو أبيض.
وليس ما أقوله هنا إسقا ًطا ملفهومات غريبة عن تطلعات حياتنا الثقافية ،وإنام هي
من تطلعاهتا اجلوهرية ومطاحمها األوىل.
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وبالتايل فإن احلوار الثقايف ليس تصدّ ًعا يف الذات الثقافية ،بل هو إثراء هلا وإضافة
نوعية إىل بنائها وسياقها املعريف ،وإن أهم ما متارسه عملية احلوار هذه أهنا ترفع األوابد عن
اإلبداع وآفاق الثقافة اجلديدة.

فاإلسالم يوفر كل متطلبات احلوار الثقايف الف ّعال ،املتّجه صوب القضايا الرئيسة،
وهي ّيئ األرضية االجتامعية للقبول باآلخر وجو ًدا ورأ ًيا .وإن كل حماوالت اإلقصاء والنفي
ونكران اآلخر ال تنسجم واملنظومة الفكرية اإلسالمية؛ وذلك ألن اإلسالم هو دين احلوار
واالعرتاف باآلخر وتنمية القواسم املشرتكة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان.

ويف هذه الظروف احلرجة التي يمر هبا جمالنا اإلسالمي ،حري بنا مجي ًعا أن نعيد
االعتبار إىل هذه القيمة ،ونوفر األطر املجتمعية الكفيلة بتنميتها وجعلها ثابتة من ثوابت
االجتامع اإلسالمي .فالقرآن احلكيم هو كتاب احلوار والدعوة إىل االعرتاف باآلخر ،لذلك
فإن الباري لجو زع ناقش يف كتابه الكريم كل القضايا واألمور التي قد يتعرض هلا اإلنسان.
فاهلل لجو زع يدعو إىل التوحيد ،وقد أكد عىل هذه القيمة الربانية يف الكثري من آيات الذكر
احلكيم ،اَّإل أنه ناقش مسألة الرشك وحاور املرشكني ،كام أنه يدعو إىل االيامن اَّإل أنه حاور
الكفار .فكل القضايا العقدية والفكرية والسياسية والغيبية ،حاور القرآن الكريم فيها
األطراف األخرى ،وجعل من قيمة احلوار هي القيمة العليا التي ينبغي أن تصبغ كل
جوانب حياتنا .ويف إطار تأكيد اإلسالم عىل قيمة احلوار بكل مستوياته وآفاقه نؤكد عىل
النقاط التالية:

 -1لعل من األخطاء الكربى التي تُرتكب يف الكثري من حاالت احلوار ونامذج
التواصل الثقايف والفكري ،أن تبدأ عملية احلوار بنقاط االختالف الشديد وحماور االفرتاق.
وذلك ألن احلوار الذي يبدأ من نقاط االفرتاق ،فإنه لن ُيفيض إىل أي نتيجة إجيابية عىل
هم كل طرف إثبات صحة
الصعيد املجتمعي؛ وذلك ألنه سيتحول إىل حوار الهويتُّ ،
مقوالته وقناعاته .لذلك من الرضوري أن يبدأ احلوار من القضايا املشرتكة ،وذلك حتى
وتتعمق يف الوعي والسلوك
يتسنى للجميع املعرفة املتبادلة ،وتتو ّطد أسباب التواصل،
ّ
النقاط املشرتكة .فليس من احلكمة والصواب أن يبدأ احلوار بنقاط االفرتاق .وإننا مجي ًعا
بحاجة إىل احلوار حول القضايا املشرتكة ،وذلك من أجل إرساء دعائم احلوار القائم عىل
العلم واحلكمة.
 -2إن احلوارات الثقافية واإلنسانية ،وحتى تُؤيت ثامرها اإلجيابية عىل املستويات
كافة ،من املهم أن نتعامل معها وفق نمط واقعي  -موضوعي .بمعنى أن احلوارات اإلنسانية
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بحاجة إىل األخالق الفاضلة والتعامل احلسن والتمسك بأسباب احلكمة وذلك حتى ال
يتحول احلوار إىل ساحة للحرب وتبادل الشتائم واالهتامات.
إن القبول باحلوار يعني االبتعاد عن كل ترصف يشني اآلخر ،من سوء الظن
ومقوالت التخوين والتكفري .وإن جمالنا اإلسالمي أحوج ما يكون اليوم إىل تلك احلوارات
اهلادفة والبعيدة كل البعد عن حاالت التشويه واملواقف املسبقة التي تتضمن إدانة اآلخر
واهتامه دون حوار ومعرفة دقيقة.
 -3إن احلوارات الثقافية والفكرية ال تستهدف دفع اآلخر إىل االنتقال إىل موقع
الذات وقناعاهتا اخلاصة .وخيطئ من يتعامل مع احلوار وفق هذه العقلية؛ وذلك ألنه سيدفع
احلوار إىل حالة من املامحكة واملساجلة العقيمة التي ال تُفيض اَّإل إىل املزيد من اجلفاء واجلهل
املتبادل .إن احلوارات الثقافية اهلادفة هي التي تستهدف تنمية القواسم املشرتكة ،وتنظيم
االختالفات وإدارهتا وفق عقلية حضارية  -سلمية ،تتبنَّى خيار التواصل مع اآلخرين
كوسيلة ثابتة يف معاجلة االختالفات والتناقضات الفكرية والسياسية.

تتوجه إىل إرساء
واملجال اإلسالمي اليوم بحاجة إىل كل اجلهود واملبادرات ،التي ّ
دعائم احلوار والتواصل ،وأنه خيارنا احلضاري الذي ينبغي أن نتمسك به لعالج مشكالتنا
وحاالت االبتعاد واجلفاء بني مدارسنا الفكرية والثقافية.

ﷺ يف االختالف الثقايف

ثمة حقيقة تارخيية ومعرفية يف مسرية الفكر العريب واإلسالمي املعارص ،أال وهي
ّ
استمرار احتكاكه وتفاعله مع الثقافات واألفكار األخرى ،بحيث نجد وعرب احلقب
التارخيية املتتابعة أن الفكر العريب واإلسالمي املعارص عىل عالقة معرفية متواصلة مع
الثقافات األخرى .وتأخذ هذه العالقة املعرفية أبعا ًدا خمتلفة ،فهي عالقة نقدية ،وعالقة
استفادة واستيعاب وامتصاص ،كام هي عالقة جمالية ضمن إطار الرصاع السيايس والتدافع
احلضاري.
وقد ال نبالغ إذا قلنا :إنه ال ختلو حقبة من حقب تارخينا املعارص ،من احتكاك وتفاعل
الفكر العريب واإلسالمي املعارص مع الثقافات واألفكار األخرى.
ويعود ذلك فيام يعود إىل سببني أساسيني ومها:

طبيعة تكون وتشكّل الفكر اإلسالمي املعارص ،الذي ينطلق من ثوابت اإلسالم
وخطوطه الكربى ،الستيعاب متغريات احلياة واالستجابة املعرفية والعملية لتحديات
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الراهن.

وواقع احلياة املعارصة ،والثقافات األخرى التي استطاعت وألسباب عديدة أن تأخذ
أبعا ًدا كونية وكوكبية بحيث وصلت إىل أصقاع العامل املختلفة ،بحيث تشكّلت عالقات يف
الكثري من البلدان أقرب ما نقول عنها :إهنا عالقات امتثالية ومطابقة للثقافة األخرى التي
متددت وتوسعت وأخذت أبعا ًدا كوكبية.
ويف اإلطار التارخيي للفضاء العريب واإلسالمي ،تشكّلت استجابات عربية امتثالية،
واندرجت يف سياق عالقات والء وتبعية فكرية ومعرفية لغريها ،بحيث أضحت هذه
االستجابة وكأهنا صدى متواصل للصوت الغريب.
وال شك أنه حينام تُذعن ثقافة ألخرى ،فإن آفاق احلرية واإلبداع والراهنية تتقلص
وتصل إىل حدودها الدنيا؛ ألهنا ثقافة تتجه صوب املطابقة املميتة ،دون أن تتحرر من أرس
وهيمنة الثقافة الغالبة.
وكام يبدو أن الثقافة املبدعة هي التي تتمكّن من بلورة أفق االختالف الثقايف واملعريف،
دون أن تقطع أوارص التواصل والتفاعل اَّ
اخللق مع الثقافات األخرى ،وليس املقصود من
االختالف واملغايرة الثقافية هنا هو اعتبار الثقافات األخرى ذات مكونات هامشية ،أو ال
ترقى إىل مستوى التوجيه اإلنساين ،وإنام املقصود هو أن االختالف يف هذه الدائرة هو رشط
التفاعل اخلالق واالستيعاب الواعي ملنجزات الفكر اإلنساين املعارص .كام أن تنمية عوامل
املغايرة واالختالف الثقايف هو الذي يؤسس لواقع أو ظروف تغذي الذات الثقافية وتثرهيا
بأبعاد إنسانية وموضوعية عديدة.

وبداية النهاية ألية ثقافة هي حينام تتّجه إىل اختزال وقائعها ومفاهيمها يف البحث
عن األشكال املتوافقة أو املنطبقة مع مفاهيم وأشكال الثقافات األخرى دون االلتفات إىل
الرشوط التارخيية واالجتامعية لكلتا الثقافتني.

يوجهها إىل أسئلتها
أفق املغايرة واالختالف من اآلفاق املهمة ألي ثقافة؛ ألنه ّ
امللحة ،ويدفع باجتاه احلوارات النقدية الواعية مع الثقافات واملكونات
اخلاصة ،وحتدياهتا ّ
املعرفية األخرى« ..وإن اختال ًفا مرشو ًطا بالوعي يمكن أن يسهم بتغذية الثقافة العربية
احلديثة بوجهة نظر جديدة ،وبمنظور يقوم عىل التواصل مع الثقافات األخرى ،من خالل
إجياد نسق يعني الثقافة العربية عىل فهم ذاهتا وغريها ،بام يدفعها من واقع املطابقة إىل أفق
االختالف ،وإذا كان واقع املطابقة يفضح تبعية الثقافة العربية ووالئيتها لثقافة اآلخر،
أكثر من انرصافها إىل واقعها التارخيي فإن أرضية االختالف غري ممهدة وبحاجة إىل توافر
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وقائم بالفعل ،ومن ذلك نقد أنظمة التمركز
أمرا مرشو ًعا اً
أسباب كثرية ليصبح االختالف ً
الداخلية يف الثقافة نفسها ،بام فيها املفاهيم اخلاصة باملجتمع والسلطة واملعرفة والدين
والفكر واالقتصاد وغريها ،وبام أن االختالف رضورة تتصل بدائرة التكون الثقايف العريب
احلديث فهو مرشوط بمحددات تن ّظم أهدافه وغاياته ،ويف مقدمة ذلك إعادة نظر نقدية
للعالقة التي تربط الثقافة العربية احلديثة بأصوهلا املوروثة من جهة ،وبالثقافة الغربية من
جهة ثانية ،وتشكيل منطقة تفكري ال تتقاطع فيها تلك املؤثرات وال تتعارض وال تذوب
مكوناهتا مع مكونات غريها ،وال تتداخل رؤى هذه برؤى تلك واألهم من ذلك أن تعلن
عن أسئلتها اخلاصة التي ترتتب مقدماهتا وبراهينها يف ضوء حاجات اإلنسان والواقع
التارخيي ،وليس استجابة ملقرتحات خاصة بسياقات وأنساق ثقافية آتية من املايض أو من
الثقافات األخرى»(((.
فوهم املطابقة مميت للثقافة .فال حياة ثقافية اَّإل بأفق املغايرة واالختالف ،وأية ثقافة
تطرد من واقعها هذا األفق بتداعياته وممكناته ومتطلباته فإهنا ثقافة ال تارخيية ،وال تستطيع
أن تبلور أو تُنشئ ثقافة ذاتية أصيلة.

فتنمية أفق االختالف الثقايف هو رشط األصالة واملعارصة م ًعا .فال أصالة اَّإل بجوهر
االختالف الثقايف ،كام أن املعارصة ال تتح ّقق يف السياق التارخيي واالجتامعي اَّإل بالتحرر
فكرا وسلوكًا.
من وهم املطابقة والتامهي باآلخر ً
فالتعصب واالنغالق ال يصنع أصالة ،بل يصنع واق ًعا ثقاف ًّيا متور فيه التناقضات
وتقوض النسق أو األنساق الثقافية املحملة باملضامني احلضارية
بكل أشكاهلا وأطيافهاّ ،
األصيلة ،كام أن احلرية والضياع والغبش يف الرؤية ال يصنعان معارصة ،بل يفضيان إىل
املزيد من العزلة عن اآلخر أو الذوبان فيه.
ويؤسس لقيم
يعمق الرؤى احلضارية الذاتية،
ّ
ويبقى أفق االختالف الثقايف هو الذي ّ
احلوار مع اآلخر والتفاعل معه ،وهبذا -عىل حدِّ تعبري الدكتور عبداهلل إبراهيم -يتم جتاوز
السجال إىل احلوار ونقد الذات االمتثالية ،والدعوة إىل ذات هي جمموع ذوات كفؤة وقادرة
عىل إنتاج الفعل ،والتفاعل مع اآلخر عىل نفس املستوى مع القدرة واإلمكانية ،هلذا كله
ينبغي التأكيد عىل رضورة النقاط التالية:
 -1رضورة تدشني األرضية الصاحلة لبلورة أفق املغايرة الثقافية واالختالف املعريف،
ألنه أحد العوامل الرضورية لتطوير واقع الثقافة العربية واإلسالمية ،واستجابتها الفعلية

التكون والتمركز حول الذات ،ص.6
((( راجع :الدكتور عبداهلل إبراهيم ،املركزية الغربية ..إشكالية
ّ
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لتحديات الراهن احلضاري والثقايف.

 -2تطوير املنظور النقدي واحلواري يف فضاء الثقافة العربية واإلسالمية املعارصة؛
تتحول إىل مصدر ثروة حقيقية لإلنسان والثقافة اَّإل بوعي
ألن االختالفات الثقافية ال
ّ
نقدي يشتّت التافه من األمور ،ويثري املضامني اإلنسانية واحلضارية يف الثقافات .وهذا
بطبيعة احلال ال يتأتَّى اَّإل بعقلية حوارية تبحث عن املشرتك فتثريه وتنضجه ،دون أن تتغافل
عن نقاط االفرتاق واالختالف ملناقشتها ومساءلتها ،ال إلهنائها من الوجود واحلياة الثقافية
واملعرفية ،وإنام للوصول إىل صيغة عملية إلدارة نقاط االختالف واملغايرة ،فاحلوار ليس
هدفه النهائي القضاء عىل نقاط االختالف ،بل هو وسيلة حضارية إلدارته بعقلية متقدمة.
فالنقد هو املامرسة الرضورية يف االختالفات الثقافية واملعرفية ،كام أن احلوار هو
الوسيلة الفعالة الذي يمنع إصدار أحكام قيمة عىل الظواهر الثقافية ذات الرشوط العامة
والتارخيية.
وهبذا تكون العالقات الداخلية بني مدارس الثقافة العربية واإلسالمية ،ذات أسس
حوارية وتفاعلية وتواصلية ،فتطرد عوامل احلقد والضغينة ،وأسباب االحرتاب الداخيل.

فاحلوارات الثقافية والفكرية ال تستهدف دفع اآلخر إىل مغادرة موقعه الثقايف
والفكري ،بل هي تستهدف تطوير وتنمية القواسم املشرتكة ،وذلك من أجل خلق توازن
رضوري بني نقاط االختالف ونقاط االتفاق .وهبذا خترج احلوارات عن نسق اإلفحام
واصطياد اآلخر يف مقوالته وقناعاته .فهي حوارات تستهدف بالدرجة األوىل تنمية كل
ما من شأنه ديمومة احلوار وتفعيل القواسم املشرتكة ،واحلؤول دون دفع نقاط االختالف
وموضوعات التباين إىل السيطرة واهليمنة عىل جمال العالقة بني املدارس الثقافية والفكرية
يف املجالني العريب واإلسالمي.
هلذا فإن احلوارات الثقافية ليست اًّ
حل سحر ًّيا ملشاكلنا ،بل هي البداية السلمية
لذلك ،وهي بحاجة إىل إسناد متواصل من إرادة مجعية تتط ّلع إىل إرشاك اجلميع يف صناعة
التجربة احلضارية املعارصة ملحيطنا العريب واإلسالمي.

ﷺ الثقافة واآلخر الثقايف

ال تعرتف الثقافات واألفكار باحلدود والسياج التي يصنعها البرش ،ملنع ترسب
األفكار من جمتمع آلخر ،ومن فضاء معريف إىل فضاء معريف مغاير ..هلذا فإنه مهام اجتهد
البرش يف استحداث وسائل وتقنيات ،متنع األفكار املوجودة لدى جمتمع أو أمة ما من
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الترسب والوصول إىل األمة األخرى ،فإهنم لن يتمكنوا من حتقيق ذلك؛ ألن األفكار تأبى
عىل احلبس والتقوقع يف حدود جغرافية اجتامعية معينة.

من هنا فإن تالقح األفكار وتفاعل الثقافات من السامت األساسية لعامل األفكار
والثقافات برصف النظر عن مصادرها ومنابعها العقدية واحلضارية؛ لذلك فإنه من
الرضوري التفكري اجلاد يف توفر منهجية معينة لتنظيم عالقة الثقافات بعضها مع بعض،
حتى يكون تفاعل الثقافات واألفكار مع بعضها تفاعل بناء وتطوير ،ال مماحكة وسجال
عقيم يقتل منابع اإلبداع ،ومكامن التطوير يف الثقافات اإلنسانية.
ولعل من األبعاد اهلامة يف هذه املنهجية التي تربط الثقافات اإلنسانية مع بعضها،
وتوفر هلا أسباب التفاعل واملثاقفة ،هو نمط ومنهجية االقتباس بني الثقافات اإلنسانية.

وبادئ ذي بدء نقول :إن من األمور الطبيعية ،أن الثقافة الغالبة والسائدة ،والتي
تقدم إجابات عن أسئلة وإشكاليات معارصة ،وتستجيب استجابات إجيابية وفعلية
لتحديات الراهن ،تدفع أصحاب الثقافات األخرى إىل االقتباس منها واالستفادة من
إبداعاهتا ومنجزاهتا املعرفية والفكرية.

وهي تؤسس هبذه العملية عالقة أو نم ًطا حمدّ ًدا يف عالقة الثقافة الذاتية واآلخر
الثقايف.

واالقتباس كعملية ثقافية ،تعني االستفادة من املنجز الثقايف الذي حدث وتطور يف
فضاء ثقايف مغاير ،والعمل عىل إدخاله وهضمه من قبل أجهزة ومؤسسات الثقافة الذاتية.
وعرب التاريخ الثقايف للشعوب كانت الشعوب املتأخرة حضار ًّيا ،تقتبس وتتل ّقى من
ثقافة الشعوب املتقدمة حضار ًّيا.
واالقتباس هنا يأخذ معنيني:

املعنى األول :اقتباس تقنية حديثة ومنجز حضاري من الثقافات األخرى.

واملعنى الثاين :اقتباس مفاهيم وأنظمة معرفية من الثقافات األخرى ،واملشرتك
اإلنساين يشكل القاعدة املهمة والفعالة لتفاعل الثقافات مع بعضها ،واقتباس املفيد منها،
والعمل عىل هضمه وتكييفه وتبيئته.
واالقتباس الثقايف ال يكون ف ّع اًال وذا جدوى إذا مل يكن هناك مرشوع هنوض ثقايف
حيوالن االقتباس إىل معول هدم للبنى
 اجتامعي؛ ألن الركود االجتامعي واجلمود الثقايف ّالثقافية الذاتية.
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بينام وجود حالة هنضوية جيعل كل بنى الذات الثقافية متحركة ويقظة إىل كل عوامل
اهلدم والتخريب التي حتملها الثقافات املغايرة.
اَّإل أنه من األمهية بمكان َأ اَّل تتم هذه العملية بشكل فوضوي أو بدون ضوابط
منهجية واضحة؛ ألن ذلك يؤ ّدي اىل فوىض مفهومية ومصطلحية ،االستمرار فيها ال يؤ ّدي
اَّإل إىل املزيد من التدهور املعريف ،هلذا فإن عملية االقتباس من الثقافات اإلنسانية ينبغي أن
تتم وفق الضوابط التالية:

قياس اجلدوى احلقيقية

بعيدً ا عن املضاربات الفكرية واآلراء املختلفة واملتناقضة حول موقع الثقافات
اإلنسانية يف املنظومات الثقافية واملعرفية الذاتية ،نقول :إن قاعدة االقتباس ليس التقليد
املحض لثقافات الغري ،مما يؤ ّدي بنا إىل إسقاط درجات التطور الثقايف واالجتامعي املتوفرة
لدى غرينا عىل واقعنا وجمتمعنا.
إننا نرى أن من الضوابط األساسية لعملية االستفادة القصوى من ثقافات اإلنسان
املعارص هو قياس درجة احلاجة احلقيقية هلذه الفكرة أو هذا التصور لواقعنا.

ومن خالل هذا القياس نحدد موقفنا من تلك الفكرة أو التصور ،وعىل حد تعبري
أحد املفكرين املعارصين« :أن يكون النموذج املطلوب استدعاؤه ما يفيد حقيقة ،فال
نستحرضه باعتباره حمض تقليد ملجتمعات أو حلضارات غازية ،ووجه الفائدة احلقيقية
نقيسه بمدى حاجتنا هلذا األمر يف إطار بعده الف ّعال يف االستجابة لواحد من التحديات
األساسية التي تواجه مجاعتنا».

الفصل بني العلم واأليديولوجيا

لعل من املفارقات املنهجية التي تواجه عملية االنفتاح والتواصل الدائم بني الثقافات
اإلنسانية املغايرة ،هو يف نقل واقتباس العلم مع خلفيته األيديولوجية وفلسفته العامة التي
تعكس بشكل أو بآخر البيئة العقدية واحلضارية ملوطن العلم األصيل.

هلذا فإن من الضوابط املنهجية التي ينبغي مراعاهتا يف عملية االقتباس واالستفادة
من املنجز الثقايف واملعريف اإلنساين ،هو اجلهد املكثف الواعي والرشيد لفصل العلم عن
ترسب فلسفة ذلك املنجز املغايرة
األيديولوجيا ،حتى نستفيد من املنجز العلمي ،دون ّ
لفلسفتنا ونظراتنا إىل العلوم والثقافات.
وهذه العملية ليست معادلة رياضية أو مر ّك ًبا طبيع ًّيا ،وإنام هي عملية يف غاية
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الصعوبة؛ ألننا نتعامل مع ثقافة أو ثقافات متتلك إمكانات مادية وعلمية وتقنية هائلة،
ووصلت بشكل مبارش إىل القواعد االجتامعية.

هلذا فإننا نرى أن عملية الفصل املوضوعي بني العلم واأليديولوجيا ،ال تتم عرب
استدعاء املنجز من قبل فئة تد َّعي األصالة أو تزعم التش ُّبث بالقيم والتقاليد ،وإنام يتم
والرتهل العقيل ال يمكنه جلموده
عىل قاعدة النهوض العام ،فاملجتمع الذي يعيش اجلمود
ُّ
وتك ُّلسه أن يتفاعل بشكل إجيايب مع املنجز الثقايف والعلمي؛ ألن رشط التفاعل مع هذا
املنجز هو الفعالية العقلية واحلركة االجتامعية الناشطة.
وحينام يفقد املجتمع هذين العنرصين فإن تواصله مع املنجزات العلمية ستخلق
لديه شيزوفرانيا فكرية واجتامعية ،وسيصاب املجتمع بفوىض يف املفاهيم ومعايري احلكم
والتقويم.
املرجوة اَّإل عىل قاعدة فعالية عقلية وحركة اجتامعية
لذا فإن الفصل ال يؤيت ثامره
ّ
جمتهدة ،تطمح إىل التطوير ،وتتط ّلع إىل التجديد ،فاملجتمع احلي واحليوي ،هو الذي يتمكّن
بحيويته ويقظته وقلقه عىل حارضه ومستقبله ،أن يتفاعل مع املنجز العلمي والتقني ،دون
أن تترسب أيديولوجيته وفلسفته املغايرة.

القدرة عىل ربطه بالسياق احلضاري

وإننا نرى أن عملية االقتباس العلمي واملعريف من اآلخرين جزء من عملية التواصل
اإلنساين ،اَّإل أننا نرفض أن نجعل اآلخر الغالب هو األصل الذي جيب أن يقاس عليه؛
ألن لكل جمتمع ظروفه اخلاصة وطريقته يف التقدّ م واإلبداع ،إضافة إىل أن طريقة االقتباس
املذكورة ال تبني نظا ًما معرف ًّيا ،وال تقود إىل تشكيل وعي شمويل حول ثقافة املجتمع العريب
أي من النظامني أو دراستهام
وال حول ثقافة الغرب ،وبالتايل فهي ال يمكن أن تقود إىل نقد ٍّ
دراسة مقارنة ،فلكل أمة احلق يف أن يكون هلا مرشوعها احلضاري املستقل ،والذي يعرب
بصدق عن ذاهتا وخصائصها العقدية ،وليس من املعقول أن نطالب أمة من األمم ،أن يكون
مستعارا من اآلخرين؛ ألن هذا استالب لألمة يف أهم خصائصها
مرشوعها احلضاري
ً
وقطب مسريهتا .واالقتباس املعريف والثقايف ال يعني استعارة املرشوع احلضاري ألمة من
األمم األخرى ،وإنام يعني االنفتاح الرشيد والتواصل اإلنساين القويم ،املتّجه إىل استنفار
كل طاقات الذات وإمكاناهتا يف سبيل هضم منجزات العرص ،وإدراك متطلباته واحلصول
عىل تقنياته عىل قاعدة العلم واملعرفة هبا ال عىل قاعدة االنبهار النفيس هبا؛ ألن االنبهار
النفيس هو الذي يلغي كل عوامل التفاعل اَّ
اخللق مع التقنية واملنجز العلمي احلديث.
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ويشري كتاب «هل اليابانيون غربيون؟» الصادر عام (1991م) إىل نمط االقتباس املتّبع عند
اليابانيني بقوله« :إن األشياء واألفكار الغربية كانت تدخل إىل اجلامعة بعد أن يتم استيعاهبا
وهضمها اً
أول ثم حتويلها إىل مادة يابانية».

هبذه الضوابط تكون عملية االقتباس من الثقافات األخرى حالة طبيعية ،وذات
تأثري إجيايب عىل املسار الثقايف واالجتامعي العام .إن هذه الضوابط هي التي تنقل نخبنا
ومؤسساتنا التعليمية والعلمية والبحثية ،من واقع النقل امليكانيكي للمفاهيم والنظريات
املنتجة يف الثقافات األخرى إىل ممارسة التفكري فيها اً
حتليل وانتقا ًدا ،ممّا يتيح التفكري يف مدى
اً
انفصال
صالحيتها .وهبذا تكون عملية االقتباس مشاركة يف اجلهد الثقايف واملعريف وليست
وإسقا ًطا ،وذلك بسبب اجلهد الذي سيبذل يف إطار توفري الظروف الذاتية واملوضوعية
لعملية االقتباس واالستفادة من الثقافات اإلنسانية األخرى.

التقدم إىل اإلسالم

إن التطورات والتغريات الرسيعة التي جترى يف بقاع العامل قاطبة ،تؤكد علينا مجي ًعا
رضورة القيام بمراجعة فكرية  -حضارية ،نقرأ من خالهلا أصولنا الفكرية ومفاهيمنا
األصلية قراءة جديدة ،كخطوة أوىل يف سبيل إعادة تأسيس ملقوالتنا الفكرية والثقافية ،لكي
نشارك بفكر فاعل ،وثقافة ناهضة يف تطورات العامل ومنعطفاته احلضارية.

وبام أن املسألة الثقافيةّ ،
تلخص جتربة األمة ووعيها بذاهتا وحميطها فهي تشكّل نافذة
أساسية يطل من خالهلا اإلنسان عىل العامل وأحداثه وتطوراته.
وعن طريق القراءة اجلديدة ،وإعادة تأسيس فهمنا وإدراكنا إىل مفاهيمنا وأصول
تتحول الثقافة يف حميطنا العام ،إىل ثقافة إجيابية ،تنقل الكتل البرشية املختلفة ،من
ثقافتنا،
ّ
موقع الصمت السلبي أو االستهالك الدائم إىل موقع املشاركة اإلجيابية يف مسرية املجتمع
والوطن.
وتأسيسا عىل هذه احلقائق من األمهية بمكان إعادة النظر يف موقع اإلسالم من هذه
ً
التحوالت والتطورات .وحتى نكشف هذه املوقعية ال بد من القول :إننا كعرب ومسلمني
نعيش يف هذا العرص ال نعود إىل اإلسالم بل نتقدم إليه.
ولعل من األخطاء الشائعة يف هذا الصدد مقولة «العودة إىل اإلسالم» ،وكأن اإلسالم
يعيش يف ح ّيز ماضيوي ،يقتيض االلتزام بمبادئه ،العودة إىل ذلك احليز .بينام األصح القول:
إننا كبرش نعيش يف عامل نسبي متغيرّ باستمرار ،واإلسالم بمثابة العامل املطلق ،الذي يتجاوز
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حدود املكان والزمان ،لذلك فهو دين خالد ،أي قابل للتطبيق يف كل زمان ومكان.

ومن خالل هذا املنظور ،من الرضوري القول :إن عامل النسبية والتغيرّ الدائم هو
الذي يتقدّ م لاللتحام بعامل الكامل واإلطالق.

وبتعبري آخر :إن الوحي -وهو املعطى األسايس يف الدين اإلسالمي -يبقى خارج
الزمان ،بمعنى أن الوحي أوجد مجلة من املبادئ والقيم املطلقة واخلالدة ،والتي ال تتأثر
بزمان أو مكان حمدّ د.

ويف مقابل ذلك فإن مقولة (العودة إىل اإلسالم) حتمل يف طياهتا بعدً ا زمن ًيا غري
مقصود .بمعنى أ هنا مقولة جتعلنا حبيسني للزمن ،والنص اإلسالمي اخلالد فوق الزمن.
هلذا فإن التقدّ م يف رحاب املستقبل ،واختيارات اإلسالم الكربى يعدُّ هو املضمون
املناسب ملعطى الوحي وحركة اإلسالم اخلالد.
ويف هذا اإلطار نتساءل( :ملاذا التقدّ م إىل اإلسالم) هي املقولة املناسبة واملنسجمة مع
خمتلف املعطيات التي ينادي هبا الدين اإلسالمي؟..

التطور والتقدّ م ناموس كوين وحقيقة إنسانية ثابتة؛ إذ إن مجيع الكائنات احلية
 -1إن
ّ
املوجودة عىل هذه البسيطة ال تتوقف عن التطور واالنتقال من حالة إىل أخرى.
التطور
وجمموع القيم واملنظومات العقدية والفكرية هي التي حتدد جتاه سري
ّ
والتقدّ م .فإذا كانت املنظومات صاحلة ومنسجمة وطبيعة اإلنسان فإن هذا التطور يعني
ومتعسفة بحق اإلنسان وطبيعته
االنتقال إىل األحسن والتطور إىل األرقى ،وإذا كانت سيئة
ّ
فإن االنتقال يتم من األحسن إىل احلسن ،وهكذا حتى يصل إىل الدرك األسفل يف مدارك
التقهقر اإلنساين.
وهلذا نجد أن القرآن احلكيم يتحدث عن الكائنات احلية باعتبارها كيانات متطورة
{ه َو ا َّل ِذي َخ َل َقك ُْم ِم ْن ت َُر ٍ
اب ُث َّم ِم ْن ُن ْط َف ٍة
متغرية ،غري ثابتة عىل حال ..يقول عز من قائلُ :
ِ
ِ
ِ
ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم يخُ ِْر ُجك ُْم طِ ْف اًل ُث َّم لِ َت ْب ُل ُغوا َأ ُشدَّ ك ُْم ُث َّم ل َتكُونُوا ُش ُي ً
وخا َومنْك ُْم َم ْن ُيت ََو ىَّف م ْن
َق ْب ُل َولِ َت ْب ُل ُغوا َأ َج اًل ُم َس ًّمى َو َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ون}(((.

هلذا فإن املصطلح األجدى باالستخدام هو التقدم إىل اإلسالم ،باختياراته الكربى
التوصل إليها ومت ّثلها يف واقعة املعيش ،ال
ومثله العليا ،التي ما زال اإلنسان يكدح من أجل
ّ
العودة إليه وكأنه حبيس حقبة تارخيية معينة.
((( سورة غافر ،آية .67
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 -2إن التقدّ م إىل قيم اإلسالم ،وحماولة جتسيدها يف واقع اإلنسان واملجتمع يعني
غلبة بعد البناء عىل بعد اهلدم .فلكي نتقدّ م إىل األمام نحن بحاجة إىل تذليل الصعاب
وتسوية العقبات النفسية واالجتامعية واحلضارية ،وتوفري كل األسباب التي تقربنا من
اختيارات اإلسالم الكربى.

وكل هذه املفردات تنتمي إىل حقل البناء والتعمري .هلذا فإن املزيد من العناية بالبناء
والتعمري يف كل املجاالت ووفق املقاييس املوضوعية ،يعني أننا اقرتبنا خطوة نحو اإلسالم
وقيمه.
وهذا يدفعنا إىل القول :إن اإلسالم دين البناء والعمران ،دين تذليل الصعاب التي
حتول دون رقي اإلنسان املادي واملعنوي.

وهلذا نجد أن الدين اإلسالمي ّ
حيث عىل اإلخوة والتعاون والتسامح واإليثار
ّ
وحيذر من الشقاق والنفاق والفرقة والغلظة واألنانية
باعتبارها مدارج التقدّ م اإلنساين،
باعتبارها مدارك لإلنسان ومرجعة له.
من هنا فإن الدين اإلسالمي ُيعنى بإزالة كل األغالل والعوامل التي متنع من االنعتاق
والتحرر من كل رواسب االنحطاط والتخ ّلف ،ويغرس الروح يف النفوس لالنطالق نحو
ّ
البناء الفاعلية والتقدم.

 -3إن اإلنسان عىل وجه هذه البسيطة سيبقى أبدً ا يف حاجة إىل اإلسالم بقيمه ونظمه
وسلوكه ،لكي يفقه وجوده ،ويكون له معنى.
وعىل هذه فإن اإلسالم كقيم ومبادئ ،متقدّ م عىل واقع اإلنسان وحركة حياته؛ لذا
فإن مهمة اإلنسان يف هذا الوجود هي السعي والكدح للوصول إىل ذلك املثال ،وجتسيد
تلك القيم يف الواقع {إِن ََّك ك ِ
َاد ٌح إِ ىَل َر ِّب َك َكدْ ًحا َف ُم اَل ِق ِيه} .وعىل هذا فاإلنسان الفرد
دائم متقدّ م عىل الواقع.
واملجتمع هو الذي يتقدّ م إىل اإلسالم ،وهو اً

 -4إن بناء عامل اإلنسان وفق اختيارات اإلسالم وقيمه ونظمه ومعارفه ،تتطلبان
يؤهله إىل تطبيق اختيارات اإلسالم عىل
تطور اإلنسان وتقدّ مه ،حتى يصل إىل مستوى ّ
واقعه اخلاص والعام.
ومن هنا فإن التقدّ م نحو األعىل بحاجة إىل الفعل اإلنساين القائم عىل التفكري
واإلرادة واإلبداع وجتسيد ُم ُثل اإلسالم يف الواقع.
فاإلسالم هو الذي نقل واقع اإلنسان السيئ إىل واقع أحسن ،وهو الذي متكّن من
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توفري املعاجلات الناجعة للكثري من املشكالت التي يعانيها اإلنسان آنذاك.

املؤرخ األملاين (شبنجلر) بقوله :مل يستطع هذا العامل أن يشعر
ويشري إىل هذه املسألة ّ
بوحدته اَّإل عىل يد اإلسالم ،وهذا هو رس نجاحه اهلائل الرسيع.
املوزعة تشعر بأهنا
إن اإلسالم وحده الذي استطاع أن جيعل هذه البيئة الشاسعة ّ
تكون وحدة ،هي وحدة احلضارة التي تربطها كلها يف هذا الزمان.

وعن اإلسالم نشأت احلضارة العربية ،التي بلغت أوج نضوجها الروحي ،حينام
أغار املترببرون الغربيون عىل هذه البيئة قاصدين بيت املقدس ،فاملدينة اإلسالمية حتى
سمها (شبنجلر) احلضارة العربية.
احلروب الصليبية مت ّثل الصورة العليا هلذه احلضارة التي اَّ

فمن األجدى واألجدر أن نقول :إن مهمة اإلنسان هي التقدّ م بوضعه اخلاص
والعام ،حتى تتشكّل الظروف الذاتية واملوضوعية لتجسيد قيم اإلسالم واختياراته الكربى
يف الواقع اخلارجي.
من هنا فإن التقدّ م السيايس واالجتامعي واحلضاري ،يساهم بشكل كبري يف فهم
وإدراك جتليات اإلسالم واستيعاب مضامينه العليا.

وعليه فإن اإلسالم يشجع عىل التقدّ م والتطور يف خمتلف املجاالت ،و ُيلزم معتنقيه
يؤهل
باملسامهة واملشاركة اجلا َّدة يف العمران احلضاري؛ ألن التقدّ م اإلنساين هو الذي ّ
مهمة اإلنسان الكربى يف هذه
البرشية اليوم الستيعاب مضامني اإلسالم احلضارية ،وحيدّ د ّ
احلياة ،وهي السعي والكدح إلنجاز هذه املضامني والقيم يف الواقع اخلارجي.

دراسات وأبحاث
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ﷺ استهالل تساؤيل

ما احلقيقة؟ ما السياسة؟ كيف حدث أن تم تفكريمها يف ميدان
األخالق؟ يمكن تبديل الصيغة واملواضع فنقول :ما األخالق؟ وما احلقيقة؟
ويف أية ظروف فكر احلكامء جتسيمهام وجتسيدمها يف املامرسة السياسية؟ وأخريا
كاحتامل ثالث يف لعبة املساءلة املكثفة :ما األخالق؟ وما السياسة؟ وملاذا تم
وزجهام يف «قدس أقداس اإليبستمولوجيا» أي
توحيد البوليطيقي واأليتيقي ّ
احلقيقة بام هي مقولة تعبرّ عن مالذ احلكامء ،وموضوع اإليروس الفلسفي منذ
القديم؟
يبدو أن هذه األسئلة الثالثة ،التي ال ختتلف اَّإل من حيث مكان
عنارصها املحتواة فيها ،ال تقول اَّإل شي ًئا واحدً ا بكيفيات وأشكال خمتلفة،
وبصيغ متباينة .لكن التأمل املتأين واملرتيث ُيبني أن هذا االختالف يعكس
منطلقات خمتلفة اً
أول ،ومتنافسة ثان ًيا .مما يو ّلد املنظورية التعددية واإلقصائية

* كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية ،جامعة سطيف  ،2اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:
anayatkarim@live.fr
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كعرض ثانوي هلذه املنظورية.
األونطيقية (املعرفية) َ

بمعنى أن املوضع األول (والذي يقابل السؤال األول) يم ّثل املدخل األخالقي أو
فلسفة األخالق باعتبارها مبح ًثا يقارب الوجود بمقولتي اخلري والرش ،كقيم مركزية يدور
حول حمورها كل ما عداها من املقوالت واملوجودات واألفعال ،مما جيعل هذه الفلسفة (أو
حتى العلم) قائمة عىل «حكم تفضيل أو تقويم» .((( Jugement d›appréciation
ومن َث َّم فإن مسألة املوضوعية تطرح بحدّ ة يف فعل إصدار أحكام التفضيل هذه ،هل
توحد العقول أم هي عىل العكس ال تُلزم اَّإل صاحبها،
يمكن أن تكون أحكا ًما عامة وعاملية ّ
التوجه املجتمعي بصورة عامة.
مما جيعلها بنت الفرد والزمان واملكان أو
ّ

يف حني أن املوضع الثاين (الذي بدوره يقابل السؤال الثاين) ينطلق من االهتاممات
اً
جاعل اجلامعي والعام من حيث التخطيط والتنظيم
السياسية  -االجتامعية  -املوضوعية،
هو اهلدف النهائي ،والفردي  -الذايت ال يحُ سب له اَّإل يف اإلطار االجتامعي .فالسيايس
يتط ّلب النظر املوضوعي إىل الواقع كام هو موجود قصد الفهم والترصف ،مبتعدً ا عن فعل
التقييم والتفضيل باملقياس الذايت.

وهذا ما جعل سبينوزا ( )Spinozaيقول حمدّ ًدا خاصية علم السياسة« :أحتفظ يف
جترد مشابه ملا نقوم به عادة يف جمال املفاهيم الرياضية ،فإنني
ميدان علم السياسة بنزاهة أو ّ
أثمنها أو أس ّفهها ،ولكن
حاولت بكل عناية اَّأل أنظر إىل األفعال اإلنسانية بسخرية ،اَّأل ّ
أن أحاول فهمها فقط ( )...أنا مل أنظر هنا إىل اإلحساسات كاحلب ،واحلقد ،والغضب،
والرغبة ،ومتجيد الشخصية ،والتعاطف وكل امليول احلسية عىل أهنا نقائص يف الطبيعة
اإلنسانية ،بل نظرت إليها بوصفها مظاهر خاصة متا ًما كاحلرارة والربد ،وتق ّلبات الطقس،
والصاعقة ...إلخ.(((».

وكام هو مالحظ ،فإن السياسة كعلم يقتيض التخارج عن كل ذاتية وتفضيلية ،والتي
هي أساس علم األخالق وفلسفته .رغم أن معضل ًة ال زالت موضوع تباحث تتناول مسألة
كون السياسة علم أم فن ،جتعلنا نعتقد بوجود عنارص ذاتية يف التفكري السيايس وحتى
ممارسته ،لكن هذه الذاتية ذات خصوصيات متيزها عن التوجه األخالقي.
(1) André LALANDE: vocabulaire technique et critique de la philosophie, p u f
Quadrige, 1e édition 2002, p305.

((( سبينوزا ،رسالة يف السياسة ،ترمجة :عمر مهيبل ،الرغاية :املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،1995 ،
الفصل األول ،فقرة  ،4ص .31
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تبقى الوجهة األخرية ،والتي ترتبط بالسؤال الثالث :ملاذا احتوت نظرية املعرفة
خريا بمعنى
واحلقيقة املقوالت األخالقية والسياسية؟ كيف حدث أن تم اعتبار احلقيقي ً
أخالقي وناف ًعا بمعنى تنظيمي  -سيايس؟
تثري مصاعب مزدوجة بالنظر ملحاولة استبطاهنا مفهومني اثنني متباينني مثلام الحظنا
ذلك ساب ًقا .هل يمكن أن تكون هناك حقيقة ال أخالقية أو ما فوق أخالقية من جهة ،وال
ترتبط باملصالح االجتامعية والسياسية التي متتاز بأهنا ظرفية بمعنى تارخيية اً
أول وجغرافية
ثان ًيا.

فاحلقيقة بمعناها الفلسفي التقليدي املتوارث سواء يف فلسفة القدامة اإلغريقية أو
الوسيطية العقدية ،كانت تدل عىل الوحدة والثبات وكل ما ارتبط باملتعدّ د واملتبدّ ل حتت
ظروف ما ،يوصف عمو ًما بأنه عريض أو مز ّيف ...إلخ .يف حني أن األخالقي ذايت وإن
كان ينشد املطلق ،والسيايس متغيرّ وإن كان ينشد االستقرار والثبات.
لعلنا نعثر عىل دراسات كثرية تتناول هذه املشكلة الفلسفية التي حتتاج ملباحثة
اً
لقوته هو دراسة قام هبا نيتشه
أكثر عم ًقا
نظرا ّ
وتفصيل ،لكن العنوان األكثر لفتًا لالنتباه ً
( )Nietzscheحتت عنوان «احلقيقة والكذب بمعنامها املا-فوق (أو ما وراء) أخالقي»،
الواردة يف «كتاب الفيلسوف» ( )livre du philosopheاملنشور بعد وفاته ،يف هذه
ترس ًخا يف
الدراسة قام نيتشه -بوصفه فيلسو ًفا معاركًا -من أجل إسقاط األوهام األكثر ّ
تاريخ الفلسفة الغربية ،والتي أ ّدت إىل أكرب األخطاء والضالالت يف حق العقل اإلنساين،
الذي بدوره تشكّل وفق هذه املقوالت التي أخلقت (من األخالق) احلقيقة ،وأحققت (من
احلقيقة) األخالق ،دون مراعاة الفروق األصلية.

يقول نيتشه يف أحد فقراته ما ييل :إذن ،ماذا تكون احلقيقة؟ إهنا كمية كبرية من
االستعارات املتحركة ( ،)mouvante de metaphorsواملجازات ،والتجسيامت ،هي
واملجملة بالشعر واخلطابة،
ربزة واملغيرّ ة
ّ
بصورة خمترصة جمموعة من العالقات اإلنسانية امل ّ
وبسبب االستعامل الطويل ورسوخها تبدو أهنا مرشوعة وملزمة يف أعني الشعب ،إن
احلقائق هي أوهام تم نسياهنا عىل أهنا كذلك(((.
(3)Friedrich Nietzsche: Vérité et mensonge au sens extra-moral, traduit de l’allemand
par Michel Haar et Marc B. de Launay, Édition Gallimard, 2009, p 14. Ou Friedrich
Nietzsche: Vérité et mensonge au sens extra-moral, in La philosophie à l’époque
tragique des grecs suivi de Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement,
traduits de l’allemand par Jean – louis Backes, Michel Haar et Marc B. de Launay,
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احلقيقة أن النص السابق الذكر ،شأنه شأن الكثري من النصوص الفلسفية األصلية،
حتتمل أكثر من حتليل أو أكثر من منظور ،لكن املنظور الذي يمكن لنا أن نستخرجه يف
هذا السياق هو أن احلقيقة كوهم تم نسيانه بمعونة منظومة القيم املجتمعية التي تعمل عىل
تكريس تراتبية معينة.

َ
يتوان يف اإلجابة عن سؤالنا :من ساهم يف تثبيت األوهام باعتبارها
إذ إن نيتشه مل
تعبريا عن
حقائق؟ بأن يقول :إن األخالق هي املسؤول األول عن ذلك ،باعتبارها
ً
إرادة قوة وسيطرة الضعفاء عىل األقوياء من خالل ترويضهم وانتقائهم .وهنا يظهر لنا
بسهولة متناهية األثر الكبري لألخالق يف صياغة معيار احلقيقة أو النموذج القيايس للقيم
اإلبستمولوجية.
كام أننا نعثر عىل نص آخر ،يكمل الشطر الثاين لعالقة املعريف باألخالقي والسيايس،
وهو نص لبنيديكتو (مبارك) سبينوزا ،يمكن أن نستنتج منه أن هناك من أسقط املبادئ
العقلية النظرية لتفسري وفهم احلياة السياسية الواقعية ،وهبذا فقد مثلنوا (من املثال أو املثايل)
الواقع وألغوا اجلزئي ،يقول يف هذا النص ما ييل« :ال ينبغي لنا أن نبحث عن األسباب
واملبادئ الطبيعية للدول يف التعاليم العامة للعقل ،ولكن نستنبطها من الطبيعة أي من
الظروف العادية لإلنسان»(((.

من املقاربات السابقة -واحلق أن هذه املرحلة من الكتابة ال تسمح لنا بأي استنتاج
مهام كان -نالحظ أن هناك دو ًما تقاط ًعا بني مقوالت املعرفة واألخالق والسياسة .هذا
التقاطع خيتلف من مفكر إىل آخر حسب عقيدته الفلسفية ،ومن عرص إىل آخر وحسب
توجهه العام كذلك.
نوسع احلديث يف الظروف التي تم فيها التقاطع واألسباب
لكن يف هذا املقام لن ّ
املوجدة لذلك ،بل سنعمل عىل تركيز حتليالتنا عىل مسألة العالقة بني السيايس واملعريف
واألخالقي يف الكتب السياسية التأسيسية يف العصور القديمة اإلغريقية واحلديثة األوروبية.
وهبذا يكون سؤال االنطالقة هو :كيف كان اخلطاب األخالقي  -املعريف يف الكتب التي
حتمل هوية الفلسفة السياسية يف الفكر الغريب الكالسيكي واحلديث؟ هل احلقيقة يف املجال
Édition Gallimard, Paris,1975, p 212.

أو الرتمجة العربية :فريديريك نيتشه ،احلقيقة والكذب بمعنامها املاورا-أخالقي ،ضمن كتاب:
الفلسفة يف العرص الرتاجيدي عند اإلغريق ،ويليه :مستقبل مؤسساتنا التعليمية ،ترمجة :حممد الناجي،
الدار البيضاء ،أفريقيا الرشق ،2009 ،ص .242
((( سبينوزا ،رسالة يف السياسة ،مرجع سابق ،الفصل األول ،فقرة  ،7ص .33
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السيايس مطابقة للحقيقة يف املجال اإلبستمولوجي؟ هل هناك حقيقة باملفرد يلتزم هبا كل إنسان
مهام كان حقل تفكريه؟ أم إن هناك حقائق باجلمع والتكوثر ،وبالتايل ٍّ
لكل حقيقته ،ويصبح
عنوان تفكرنا هي املقولة السوفسطائية لربوتاغوراس املعروفة بأن اإلنسان مقياس كل يشء؟

من بني كل كتب الفلسفة السياسية واألخالقية الكثرية ،نصادف كتاب أرسطو
«األخالق إىل نيقوماخوس» الذي تناول بعمق وسعة كل املسائل التي قد ختطر عىل بال
تفرد هذا الكتاب التحفة عن بقية الكتب
مفكر يوناين يف القرن الثالث قبل امليالد .فام هو رس ّ
األخرى؟ ثم ماذا قال يف مسألة احلقيقة يف املجال السيايس واألخالقي؟ كيف لنا أن نخرج
من اجلدل التقليدي حول عالقة األخالق بالسياسة من حيث الوصل والفصل إىل طرح
تربيرا نظر ًّيا من جانب وأكثر واقعية وإمكانية إجرائية من
يكون أقل جدلية عقل ًّيا وأقل ً
اجلانب اآلخر؟ كيف يكون رجل الدولة بالنظر إىل مقتضيات املامرسة السياسية ومتطلبات
احلقيقة األخالقية واألخالق احلقيقية؟ هل الفرق بني األخالق والسياسة هو فرق درجات
السلم الواحد((( ،أم أهنام أجزاء ألجسام خمتلفة بالكامل؟
لذا فالعنارص التي نقرتحها من أجل مقاربة املشكالت املطروحة أعاله ،واملشكالت
التي قد تظهر دون ختطيط أثناء التحليل ،تتمثل يف اآليت:
أول :دراسة حتليلية ملؤلفات «فلسفة السياسة» التأسيسية.
ثان ًيا :مقارنة وتركيب وانتخاب.

ثال ًثا :اإلبستمولوجي والبوليطيقي ،من التنافر إىل التكامل.

ﷺ اً
أول :دراسة حتليلية ملؤلفات «فلسفة السياسة» التأسيسية

 -1-1أفالطون؛ متاهي احلقيقة والسياسة

ال خالف بني باحثني يف الفلسفة ،أن أول كتاب وصل لنا اً
وممنهجا ،يف موضوع
كامل
ً
الفلسفة السياسية هو كتاب اجلمهورية ألفالطون الشاب واملحاورة املسامة «القوانني»
ألفالطون الشيخ املستقل يف تفكريه عن تأثري املعلم الروحي سقراط .بل يمكن اجلزم بأن أهم
ما أ ّلف أفالطون كان اجلمهورية والنواميس ،إذ إن املحاورتني من الناحية الكمية فاقتا كل
املحاورات األخرى .فنجد أن اجلمهورية حتتوي عىل عرشة كتب بحجم يساوي (بالتقريب)

((( أندري كونت  -سبونفيل ،الفلسفة ،ترمجة :عيل بوملحم ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص .98
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 443صفحة ،والنواميس وردت يف اثني عرشة ( )12كتا ًبا موز ًعا عىل حوايل  462صفحة.

وهبذا يصح االعتقاد بأن أفالطون قد كتب يف موضوع السياسة أكثر بكثري مما كتبه
مفكرا سياس ًّيا باألساس .كام ال يمكن
ثمة يمكن اعتباره
ً
يف أي موضوع آخر غريه ،ومن ّ
إمهال الرسالة السابعة ،وهي من أهم ما كتبه أفالطون بغري طريقة احلوار ،تقع يف حواىل 57
صفحة يف الرتمجة العربية.
ما هيمنا عند احلديث عن أفالطون ،يف هذا املقام ،مسألتني مها :اً
أول طبيعة الفكر
السيايس األفالطوين من حيث كونه مثال ًّيا أو واقع ًّيا .ثان ًيا موقف أفالطون من احلقيقة
واألخالق يف املجال السيايس؟

مفكرا مثال ًّيا ،ونسميه كذلك دون أدنى تفكري أو حتى انتباه.
تعودنا أن نعترب أفالطون
ّ
ً
وهذا يعكس طب ًعا عادة لفظية عمرها أكثر من مخسة وعرشين قرنًا ،وبالتايل فليس من السهل
إسقاطها أو حتى استبداهلا .واملالحظ كذلك أن املثالية قد ارتبطت بمذهب وشخصية أفالطون
يف املجال السيايس واألخالقي بالتحديد .فهل حيق لنا النبش يف هذه العقيدة الفلسفية ا ُملسنة؟
احلقيقة أن غرضنا ليس العمل عىل إسقاط صفة املثالية عىل أفالطون وهو املفكر السيايس ،بل
فقط فحص احليثيات التي ولدت هذه الصفة املالزمة له ولفكره البوليطيقي.

وفاحصا املذهب املثايل يف كتابه العمدة «Kritik der
يقول الفيلسوف كانط حمد ًدا
ً
 »reinenVernunftحتت عنوان «هتافت املثالية»« :املثالية هي النظرية التي تعلن أن

خارجا عنا هو إما جمرد أمر يثري الشك وال يدل عليه ،وإما مغلوط
وجود األشياء يف املكان
ً
زعم إمبري ًّيا ،هو أنا موجود وحده
وحمال .األوىل هي مثالية ديكارت االحتاملية التي تعلن أن اً
ال شك فيه .والثانية هي مثالية باركيل الدغامئية ،والتي تعلن أن املكان ،مع مجيع األشياء أمر
ممتنع يف ذاته ،وأن األشياء يف املكان هي من ثم جمرد ختيالت»(((.

ومن أجل عدم الوقوع يف املرجعية األحادية ،سنأخذ حتديدً ا آخر ملفهوم املثالية .حيث
يقول الفيلسوف األملاين ،وأحد مؤسيس املذهب املثايل اإلبستمولوجي فولف (-1676
1754م) حمد ًدا طريقته وطريقة مماثليه يف التفكري والتفلسف« :املثاليون هم الذين يقولون:
إن وجود األجسام وجود مثايل ،وجود يف نفوسنا نحن ،وهبذا ينكرون وجود األجسام
نفسها والعامل وجو ًدا حقيق ًّيا».

((( عامنويل كانط ،نقد العقل اخلالص ،ترمجة :موسى وهبة ،بريوت :مركز اإلنامء القومي ،ص  .155أو

Didier Juliea: Dictionnaire de la philosophie, Librairie Larousse, Paris, première
édition, 1964, p 138.
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ومن ثم فإن طبيعة كل يشء تكون ذات طبيعة عقلية ،وهذا يؤدي لالعتقاد أن وجود
اًّ
ومستقل عن الذوات العارفة -إما برشية أو إهلية مثلام أشار
العامل اخلارجي وجو ًدا حقيق ًّيا
إىل ذلك القس باركيل -أمر مشكوك فيه.

أيضا ،فعندما يقول
واحلقيقة أن هذا املبدأ نجده عند معاريض املثالية االعتقادية ً
شوبنهاور اً
مثل -ورغم نقده العنيف ملثالية هيجل -أن العامل من مت ّثيل ،فإنه ال يقصد سوى
أن« :جممل هذا العامل هو فقط موضوع بالنسبة لذات ،أي إدراك مدرك :أي مت ّثل .ومن
الطبيعي أن تصدق تلك احلقيقة عىل احلارض مثلام تصدق عىل كل املايض وكل املستقبل،
وعىل القيص والداين[ ...العامل] يوجد فقط ألجل الذات .فالعامل يكون مت ّث اًل .هذه احلقيقة
ليست بجديدة عىل اإلطالق ،فلقد أمكن التامسها من قبل يف التأمالت الشكية التي بدأ منها
ديكارت .وإن كان بركىل هو أول من أعلنها عىل نحو قطعي.(((»...
باملقاييس السابقة ،ال نشك يف أن فكر أفالطون كان مثال ًّيا ،لكن هل هذا ينسحب
منغمسا إىل أقىص
عىل فلسفته السياسية؟ هل أنكر أفالطون الواقع السيايس وهو الذي كان
ً
الدرجات يف العمل السيايس أو االجتامعي؟ لقد كان قري ًبا من احلاكم كريشياس وهو أحد
أقارب أمه ،وكارميدس وهو أخ أمه كذلك ،أي خاله« ،هنا نتذكّر حماورتني ألفالطون
بأسامء رجال الدولة هؤالء ،األوىل حماورة كريشياس الذي حاور طياموس وسقراط
وهريموكراتيس حول أرسار جزيرة أطلنتيس الضائعة .والثانية حماورة كارمايديس روى
سقراط احلوار الذي دار بني تشارفو وكريشياس وكارميدس حول موضوع االعتدال
والعفة من خالل استحضار آراء احلكامء القدامى أمثال هيسيود»(((.
إن أفالطون يف فكره السيايس أراد تغيري الظروف السائدة نحو األفضل بقيادة

((( للتوسع واالستزادة حول مفهوم املثالية يمكن العودة إىل الكتب التالية:
 أ .وولف ،فلسفة املحدثني واملعارصين ،ترمجة :أبو العال عفيفي ،دون مكان :مطبعة جلنة التأليفوالرتمجة والنرش ،الطبعة الثانية ،دون تاريخ ،ص .15
 عبد الرمحن بدوي ،املثالية األملانية ،اجلزء األول ،شيلنج ،القاهرة :دار النهضة العربية،1965 ،الصفحة األوىل.
 أرثور شوبنهاور ،العامل إرادة ومت ّث اًل ،ترمجة :سعيد توفيق ،املجلد األول ،القاهرة :املجلس األعىلللثقافة ،الطبعة األوىل ،2006 ،الكتاب األول ،فقرة  ،1ص .56-55
((( لالطالع بالتفصيل عىل موضوع املحاورتني ينصح بالعودة إىل:
 أفالطون ،حماورة كريشياس ،ترمجة :شوقي داود متراز ،ضمن املحاورات الكاملة ،املجلد الرابع،بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،1994 ،ص .360
 أفالطون ،حماورة كارمايدس ،ترمجة :شوقي داود متراز ،ضمن املحاورات الكاملة ،املجلد الثاين،بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،1994 ،ص .450
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الفالسفة العقالء ،وإن كان العمل عىل حتسني احلياة السياسية اً
عمل مثال ًّيا ،فإن كل
الفلسفات السياسية مثالية بالرضورة ،وحتى تلك التي تدّ عي الواقعية والتجريبية مثل
فلسفة ميكيافيل التي سوف يأيت احلديث عنها الح ًقا.

يقول أفالطون معبرًّ ا عن اختالطه باألعامل السياسية منذ الصغر ،بالنظر إىل الظروف
االجتامعية والعائلية التي نشأ فيها ،وبالنظر إىل استعداداته الشخصية والذهنية« :كنت ال
أزال يف ريعان الشباب عندما حدث يل ما حيدث عادة للكثريين ،فقد تط ّلعت إىل اإللقاء
بنفيس يف أحضان السياسة بمجرد بلوغي سن الرشد ،متّت ثورة نتج عنها تركيز السلطة
يف أيدي واحد ومخسني اً
رجل[ ...أما] الثالثون الباقون فقد تو ّلوا زمام السلطة املطلقة،
وكان بعض هؤالء يمتُّون إ َّيل بصلة قرابة (يقصد مثلام أرشنا إىل ذلك كل من كارميدس
ِ
يمض وقت طويل حتى اهنار
وكريشياس) هلذا دعوين عىل الفور إىل التعاون معهم ...ومل
حكم الثالثني )...وما هو اَّإل أن عاودين الشوق إىل املشاركة يف احلياة السياسية.(((»...
يمكن القول ،بالنظر إىل سرية أفالطون السياسية التي دوهنا ،إنه ليس هناك فيلسوف
مثايل باملعنى املطلق والتام أو البسيط ،كل مثايل يف النتائج قد انطلق من الواقع وأراد
أن يربره من خالل الفهم ،فيلجأ يف عملية التربير إىل املنطق ومنه إىل املقوالت ومنه إىل
االستنتاجات ...إلخ .هلذا يسمى يف النهاية مثال ًّيا ،ليس ألنه أنكر الواقع ،بل ألنه حاول
تربيره بالعقل فقط .لذا يمكن اإلقرار أن أكرب الفالسفة املثاليني كانوا أبناء للواقع بالدرجة
األوىل ،وهذا ما يصدق ال حمالة عىل أفالطون.

املسألة الثانية :عند حتليل فلسفة أفالطون ،وهي فحص موقفه من احلقيقة يف املجال
السيايس .ففي حماورة اجلمهورية (أو مثلام تسمى كذلك بالدولة أو حول العدالة) ،نلمس
فلسفة لإلنسان بصورة عامة .وهذا ما جيعلها تتجاوز الفكر السيايس ،لتصل إىل األخالق،
ونظرية املعرفة ،وفلسفة القانون ،وامليتافيزيقا ،وفلسفة االقتصاد وتدبري شؤون املنزل،
وفلسفة الرتبية خاصة ،مثلام الحظ ذلك رسو عندما قال يف كتابه األول من حتفته الرتبوية:
«اقرأ مجهورية أفالطون ،فام هو بكتاب يف السياسة كام يتوهمَّ ه من حيكمون عىل الكتب
بعناوينها ،بل هو أمجل سفر يف الرتبية خرج من يد برش»(.((1
((( أفالطون ،الرسالة السابعة ،ترمجة :عبد الغفار مكاوي ،ضمن كتاب :املنقذ  -قراءة لقلب أفالطون،
الكويت :دار اهلالل ،العدد  ،1987 ،440فقرة 352 /324 :ب ،ص .126 -124
( ((1جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إىل الرشد ،ترمجة :نظمي لوقا ،القاهرة :الرشكة العربية
للطباعة والنرش ،دون تاريخ ،ص  .30وكذلك :إرنست باركر ،النظرية السياسية عند اإلغريق ،ترمجة:
لويس إسكندر ،القاهرة :مؤسسة سجل العرب ،دون طبعة ،1966 ،ص .255
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وإن كانت حماورة اجلمهورية هبذه املواصفات اجلامعة واملحيطة بكل جوانب الفكر
اإلنساين ،فإن الفصل بني خمتلف ملكات وفضائل البرش ،هو من األمور املستبعدة عند
فعال يف دولته اً
عضوا اً
أفالطون .فاإلغريقي ال يكون اً
أول ،وبالتايل
حلا اَّإل إذا كان
ً
رجل صا ً
فاالنعزال عن احلياة السياسية العامة هو رضب من الضعف واألنانية الفردية ،وفقر
للفضائل املطلوبة يف أي حارضة أو مدينة.

وكإجابة عن سؤال املسلك املناسب لتأسيس دولة صاحلة ،يذكر لنا أفالطون نظرية
الفضائل األربعة للدولة املتمثلة يف :احلكمة ،والشجاعة ،واالعتدال ،والعدالة .وبالنظر إىل
الفضيلة األوىل يف الرتتيب ،يظهر لنا دور الفالسفة املتعلقني فطر ًّيا بمحبة وعشق احلكمة
من خالل امليول الكبرية لتحصيل العلوم و«تذوق» املعارف بمختلف أنواعها .من أجل
بلوغ حقائق األمور الوجودية األزلية الثابتة ،من خالل اخلروج من الظن (الدوكسا) الذي
يمثل الال-وجود .إن بلوغ املرتبة السابقة هي عالمة «الصالحية للحكم»( ،((1وهبذا يتضح
ارتباط احلقيقة باملعنى اإلبستمولوجي بالصالحية الفردية واجلامعية كمفاهيم سياسية ،عىل
اعتبار أن الفرد يتطابق كلية مع الدولة.
من كتابة اجلمهورية يف سن األربعني ،إىل كتابة القوانني كآخر ما خ َّطته يد أفالطون،
بون شاسع من الزمن واخلربة والتعديالت .لكن هذا ال يعني البتة التعديل اجلذري
واالنقالب الكيل ،فأفالطون واصل السري عىل الدرب الذي حدّ ده يف اجلمهورية ،مع
إسقاط النقائص التي بدت له مشينة مثل نظرية الشيوعية يف النساء .أما مسألة احلقيقة يف
املجال السيايس فهي من العنارص الثابتة يف فلسفته ،فهو يعبرّ عىل لسان األثيني -بعد أن
تباحث أصل الدولة -عن رضورة أن يكون العقالء -بمعنى إبستمولوجي -هم القواد
واحلكام(.((1

 -2-1أرسطو؛ التثقيف السيايس الرفيع

أسئلة كثرية تثار دو ًما عن حقيقة العقيدة الفلسفية األرسطية بالنظر إىل مذهب
أفالطون الرسمي ،فهل هو من شيعته وأتباعه ومسقفي مذهبه من خالل إمتامه باملنطقي -
الصوري كتوجه ميتافيزيقي إىل حد كبري .أم وبالنظر إىل ترصحيات أرسطو ذاته يعترب من
اخلوارج عن النسق األفالطوين من خالل االهتامم بالنظر يف املوجودات احلسية ،واالعرتاف
( ((1أفالطون ،اجلمهورية ،ترمجة :شوقي داود متراز ،ضمن املحاورات الكاملة ،املجلد األول ،بريوت:
األهلية للنرش والتوزيع ،1994 ،الكتاب السادس ،ص 276وما تالها.
( ((1أفالطون ،القوانني ،ترمجة :حممد حسن ظاظا ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،دون طبعة،1968 ،
الكتاب الثالث ،ص .185
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بمرشوعية الكثرة من خالل دراستها ،ونقد نظرية املثل يف مواضع متعددة ...إلخ.

سنقترص يف هذا املقام عىل دراسة اإلبستمولوجي والبوليطقي يف فلسفة أرسطو من
خالل كتبه يف هذا املوضوع ،وبخاصة كتاب «السياسة» و«األخالق إىل نيقوماخوس»
وكتاب «امليتافيزيقا».

قد يبدو أن كتاب «يف السياسة» ( )Politikaأو «السياسيات» (لنفس املرتجم من
خصصه
النص اإلغريقي مبارشة وهو األب أوغسطينس بربارة البوليس) هو الكتاب الذي ّ
أرسطو ملوضوع السياسة كعلم يدرس بصفة مستقلة .لكن احلقيقة أن هناك كت ًبا ال تقل
ونخص بالذكر كتاب األخالق النيقوماخية ،وكتاب دستور األثينيني
سياسية عن األول،
ّ
والذي ترمجه طه حسني بعنوان :نظام األثينيني.

واحلقيقة أن هذا الكتاب األخري ،يعترب كتا ًبا تارخي ًّيا وتقن ًّيا أكثر من كونه كتا ًبا فلسف ًّيا،
عىل اعتبار أنه عرض يف الفصول األوىل من اجلزء األول أحوال أنظمة احلكم يف أثينا إىل غاية
اً
وصول إىل نظام
القرن اخلامس قبل امليالد مثل نظام ألكيميونابيمينديس ،ونظام دراكون
صولون األثيني وإصالحاته السياسية اجلذرية للديمقراطية وحقوق اإلنسان أو املواطن(.((1
اً
وصول إىل ديمقراطية
ثم واصل حتليل طغيان بيزيسرتاتوس وأتباعه الكثر وكيفية نفيهم،
اً
معتدل.
بريكليس القريبة من زمانه ،وكيفية حتول الطغاة الثالثني إىل القسوة بعدما كان حكمهم

أما الكتاب األول أو البوليطيقي بلسان العرب األوائل ،وبعد أن عرض مواضيع
تطرق إىل
حول نشأة الدولة وأصل السيادة فيها ،ودساتري بعض الدول املدن (ّ ،)polis
حلا ،يعني بالرضورة أنه مواطن صالح كذلك؟
مسألة الرجل واملواطن؛ فهل كون الرجل صا ً
هنا يأيت التمييز املهم ،عىل اعتبار أن «فضيلة املواطن الصالح وفضيلة الرجل الصالح ليست
عىل وجه اإلطالق ،نفس الفضيلة»(.((1

يوجه فضائله إىل عائلته فقط ،يف
وهلذا التمييز سبب واضح؛ ألن الرجل الصالح قد ّ
حني وجب أن تكون فضيلة املواطن موجهة ملصلحة النظام السيايس كسلطة سياسية تابعة
للدولة تتجاوز سلطة األرسة .وبام أن املنفعة العامة أفضل من املنفعة اخلاصة أو الفردية،
فوجب أن تكون فضائل الفرد املواطن هي األرقى من بني مجيع الفضائل.
( ((1أرسطو ،نظام األثينيني ،ترمجة :طه حسني ،دار املعارف بمرص ،دون طبعة ،دون تاريخ ،اجلزء األول،
الفصل التاسع ،ص .59
( ((1أرسطو ،يف السياسة ،ترمجة :أوغسطينس بربارة البوليس ،بريوت :اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ،الطبعة
وأيضا فقرة1282 :ب  ،15-ص .150
الثانية ،1980 ،فقرة1277 :أ  ،15-ص ً .124
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يواصل أرسطو تقريض علم السياسة ،عىل اعتبار أن اهلدف من كل فن ما أو علم
ما هو بلوغ اخلري« ،والغاية يف أسمى العلوم والفنون كلها هي أعظم خري وأقصاه .وأسمى
العلوم والفنون هي السياسة ،واخلري السيايس هو العدل ،والعدل هو املنفعة العامة».

إن أرسطو باعتباره م ّطل ًعا عىل علم السياسة ،والكتب التي ألفت فيه قبله ،أو
كبريا مثلام يقول نيتشه يف حقه ،قد تن ّبه إىل مشكلة الواقعي واليوطويب يف
باعتباره ّ
خزانًا ً
السياسة ،عندما أعلن« :أن أكثر الكتاب الذين تكلموا عن السياسة ،قد أخطؤوا مواطن
النفع وإن أصابوا يف اعتباراهتم األخرى .إذ يفرض النظر ال يف السياسة الفضىل فحسب،
أيضا ،كام يفرض النظر يف السياسة التي هي أوفر شيو ًعا والتي يمكن
بل يف السياسة املمكنة ً
تطبيقها لدى اجلميع»(.((1
عم جيب أن
فال داعي إذن لتكرار أن الفكر السيايس اإلغريقي كان مثال ًّيا يتحدث اّ
يكون ،بدل التحدث عام هو موجود بالفعل تارخي ًّيا وواقع ًّيا .جيب أن نم ّيز بني املثالية وبني
رضورة عقلنة التجمع البرشي كرشط لعلم السياسة.
كام أن خطاهبم السيايس ليس أرسطوقراط ًّيا متعجر ًفا ،بقدر ما يعكس نظرة موضوعية
ال تضاهى .فعندما يقول أرسطو بأن خري جمتمع مدين هو الذي يعتمد عىل متوسطي احلال.
وأن الدول التي يتاح هلا أن حتسن السياسة ،هي التي تكثر فيها الطبقة الوسطى ،فاعلم أن هذا
الكالم صادر عن عقل موضوعي متأمل يف الواقع أو كام يقال قد صقله الواقع ،فال ينكر التعدد
وال يلغي االختالف من خالل وعي سبب تنوع كل األحكام السياسية وتعدد السياسات.

كام أن نظرية الكيوف الطبيعية وأثرها يف احلارضة البرشية عند أرسطو تعكس خلفية
وجه هلذه النظرية من
تعصب أو اعتقاد ،رغم ما ّ
وضعية صافية وروح علمية ال يشوهبا ّ
نقائض يف املحتوى ،لكن شكلها ال يمكن إنكاره من حيث إن البيئة اجلغرافية وما يلزمها
من مناخ يؤثر ال حمالة يف علة املزاج والقدرات العقلية .وما تبني بعض فالسفة التاريخ
وعلامء السياسة هلذه النظرية اَّإل دليل عىل ما فيها من حق وصالحية ولو بدرجة نسبية(.((1
( ((1أرسطو ،يف السياسة ،مرجع سابق ،فقرة1288 :ب  ،35-ص  .180وأيضا فقرة1295 :ب ،35-
ص .214
( ((1لالطالع عىل تفاصيل هذا األثر يمكن مقارنة الكتب التالية:
 أرسطو ،يف السياسة ،مرجع سابق ،فقرة1327 :ب –  ،30/25/20ص .371 ابن خلدون ،املقدمة ،ضبط ورشح وتقديم :حممد اإلسكندراين ،بريوت :دار الكتاب العريب ،الطبعةالثانية ،1998 ،املقدمة الثالثة والرابعة واخلامسة ،ص .89 -85
 مونتيسكيو ،روح الرشائع ،ترمجة :عادل زعيرت ،القاهرة :دار املعارف بمرص ،دون طبعة،1953 ،الباب  16كيف تكون لقوانني الرق املنزيل صلة بطبيعة اإلقليم ،ص .385-373
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يواصل أرسطو تقريض علم السياسة يف كتاب األخالق ،إذ نجده يقول :إنه سيعمل
عىل دراسة ومباحثة املواضيع السياسية حتى نعتقد أن كتاب األخالق النيقوماخية كتا ًبا يف
السياسة وليس كتا ًبا يف األخالق .وسوف نندهش ألحكام أطلقها يف حق رجل الدولة،
نظرا لشجاعتها واصطدامها بمعتقدات معارصة خمالفة كل املخالقة للتقليد اليوناين يف زمن
ً
الدولة املدينة (.)Polis

يقول أرسطو :إنه إذا كان لكل أعاملنا هدفا أقىص نود بلوغه ،وأن هذا اهلدف بالنسبة
لنا ليس سوى اخلري ( ،)Le Bienفإن هذا اخلري يكون تاب ًعا لعلم أعىل وأسايس مقارنة
بجميع العلوم .فام هو هذا العلم األعىل؟ إنه عىل وجه التحقيق علم السياسة( .((1فاعتبار
علم السياسة من العلوم العليا ( )Souveraineيدل عىل أنه العلم الذي حيدّ د العلوم
األخرى الرضورية للمواطن يف الدولة ،وهذا ما جيعلها يف احلقيقة تابعة لعلم السياسة.
هذا العلم األعىل والكيل والقائد (علم السياسة) ،هيتم بأقىص ما يتطلب اإلنسان.
وهو اخلري سواء بالنسبة للفرد أو الدولة بأرسها املتمثل يف السعادة والعدل .فمن استطاع
التفطن إىل هذه األمور الكلية والرضورية واخلفية ويف أعىل درجاهتا ،فلن يصعب عليه
معرفة باقي األمور الثانوية(.((1

هذا ما جيعل احلكمة السياسية من أعىل ما يمكن أن يبلغه مفكر ما عىل اعتبارها
تدرك األمور غري املرئية من جهة ،وهتتم بأعم ما يمكن أن هيتم به أي إنسان آخر .وهذا
ربر يف احلكم املقارن الذي أطلقه أرسطو بصدد احلديث عن علمي السياسة والطب؛
يت ّ
يقول« :تنتج من هذا نتيجة بينة وهي أن رجل السياسة جيب أن يعرف إىل حدٍّ ما أمور
النفس ،كام أن الطبيب الذي هو يعالج العيون اً
أيضا -تركيبمثل -جيب أن يعرف هو ًكثريا وأنفع من علم الطب»(.((1
اجلسم كله ...السياسة هي علم أرفع ً

إن هذا احلكم ح ًّقا لصادم لوعي الفرد العريب املعارص ،عىل اعتبار أن السياسة من
األمور التي تعترب كاملية إىل حدٍّ ما ،فهي غري مطلوبة بالنظر إىل العلوم األخرى أو املامرسات
األخرى .لكن ما هي علة تفضيل أرسطو السيايس عن الطبي؟
(17) Aristote: Éthique à Nicomaque, traduit J. Barthélemy saint - hilare, librairie
générale française, 1992, livre I, chapitre 1, para 9, p 37.
 (18) Aristote: la métaphysique, traduit par jules Barthélemy saint - hilaire, poketbrodard et taupin, 1991, livre A, chapitre 2, para 982-b, p 45.

( ((1أرسطوطاليس ،علم األخالق إىل نيقوماخوس ،ترمجة :أمحد لطفي السيد ،اجلزء األول ،القاهرة :مطبعة
دار الكتب املرصية ،دون طبعة ،1964 ،الكتاب األول ،الباب  ،11فقرة ،7 :ص .220
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لن ننتظر إجابة أرسطو؛ ألن البحث عن نتائج عدم أداء العلمني ملهامهام يطلعنا
عن اإلجابة الشافية .بمعنى أنه لو سألنا :ماذا ينتج عن خطأ رجل الدولة وخطأ الطبيب؟
عوضا عن أرسطو ،واألكيد أنه كان يفكر يف نفس اليشء :إن أخطأ الطبيب يف
سنجيب ً
قرار عالجه أو يف فعل من أفعاله التطبيبية فإنه قد يؤدي بحياة املريض ،أما خطأ قرار رجل
الدولة أو السيايس فإنه جير املدينة أو الدولة ،ليس برجاهلا فقط ،بل باجلميع إىل هالك شنيع،
زجهم يف حرب خارجية غري عادلة ...إلخ.
مثل احلرب األهلية أو ّ
إن الطبيب قد ينقذ حياة رجل واحد يف حالة قراره الصائب ،يف حني أن السيايس
سيأخذ بيد مدينته إىل بر األمان والرقي ...إلخ .ومنه فالفرق بينهام كالفرق بني اجلزئي
دائم أحسن من نصيب
والكيل ،سواء يف املصالح أو املطالح ،ونصيب رجل الدولة يكون اً
الطبيب.

وهنا يظهر مفهوم التدبري باعتباره أهم ما يميز رجل الدولة النموذجي ،يقول أرسطو
موض ًحا ذلك :إذا تأملنا بريكليس ( )Périclèsومن عىل مثاله يف الطباع باعتبارهم مد ّبرون
ّ
( ،)prudentsفذلك ألهنم يمتلكون كفاءة تقدير اليشء اجليد بالنسبة ألنفسهم اً
أول
وبالنسبة لألغيار من الناس املحكومني حتت سلطتهم بعد ذلك ...ففي اللسان اإلغريقي
وحده نجد أن هناك تشا ًهبا إيتيمولوج ًّيا بني لفظي االعتدال ( )tempéranceوالتدبري
( .)prudenceإن رجل الدولة هنا ال يشابه اَّإل رب العائلة يف اهناممه بأعضاء حارضته(.((2
وهبذا يكون علم السياسة اجلامع بني التفكري والتنفيذ من جهة ،والتدبري احلكيم من
اجلهة الثانية ،ينتميان إىل جنس أخالقي واحد.

ملاذا جيب عىل رجل السياسة معرفة النفس ،وبالتايل يكون سيكولوج ًّيا باملعنى العام؟
يقول أرسطو :إنه متى أردنا دراسة علم السياسة بطريقة فلسفية ،وجب علينا دراسة طبيعة
اللذة واألمل دراسة عميقة جدية ،عىل اعتبار أن اخلري األعىل ال يحُ دد حقيقة اَّإل من طرف
الفيلسوف السيايس(.((2
ومجيعنا عىل ِعلم ،مثلام َعلم أرسطو منذ وقت طويل ،أن الرتبية الناجحة قائمة عىل

حكيم
كمرب ال يكون مد ّب ًرا
أسس سيكولوجية ترتبط مطل ًقا باللذة واألمل .فرجل الدولة
ٍّ
اً
يف سياسته اَّإل إذا عرف سيكولوجيا املقوالت السابقة .وألن العقل ال يتحرك اَّإل بدافع
(20) Aristote: Éthique à Nicomaque,Op.cit, livre VI, chapitre 4, para 5, p245.

( ((2أرسطوطاليس ،علم األخالق إىل نيقوماخوس ،اجلزء الثاين ،مرجع سابق ،الكتاب السابع ،الباب
احلادي عرش ،فقرة ،1 :ص .201
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صحيحا؛ إذ النزوع يمكن
نزوعي مثلام ورد ذلك يف كتاب ( )De Animaوالعكس ليس
ً
أن يكون دون عقل أو استدالل(.((2

فإن معرفة اللذة واألمل باعتبارمها النوازع الطبيعية للكائنات احليوانية ،هو الطريق
امللكي ملعرفة فيام يفكر فيه اإلنسان عامة واملواطن عىل وجه التخصيص .وبالتايل فإن تفادي
القرارات السياسية القائمة عىل الظن -ولو كان صائ ًبا كام يقول أفالطون يف “مينون”-
ملكونات النفس وأرسارها.
مرهون باملعرفة احلقيقية ّ

هنا يكون رجل الدولة بمثابة حكيم النفس مثلام يكون الطبيب حكيم اجلسد.
بل ويمكن اعتباره راع ًيا ألمته مثلام أن أجاممنون ( )Agamemnonراعي األمم (Le
 )pasteur des peuplesعىل حد تعبري هومريوس( ،((2عامل بكل متطلباهتا املتمثلة اً
أصل
يف املنفعة املشرتكة أو العامة.
إن رجل الدولة هو ممنهج الرتبية القابلة للتطبيق عىل أرض الواقع ،فمثلام أن تكوين
األطباء ال يكون بدراسة الكتب فقط ،فإن تكوين املواطنني ال يكون فقط باألحكام النظرية
املرشعة يف احلني.
ّ
ومن هذه املالحظات املقتضبة ،يمكن أن ندرك مدى درجة احلكمة السياسية التي
قدّ مها لنا أرسطو ،درجة َّ
قل من بلغها ،ولو من الفالسفة الالحقني.

 -3-1ميكيافييل؛ موضوعية أم حربية

سوف نتغاىض عن األحكام القيمية السطحية املبهرجة التي تم إصدارها من طرف
مفكرين عقديني عىل املؤلف السيايس املبكر يف عرص النهضة اإليطالية ،أي كتاب “األمري”
لنيكولو ميكيافييل (1527-1469( )NiccoloMachiavilliم) .من أجل اال ّطالع
عىل شهادة فالسفة السياسة املتخصصني اً
أول عىل اعتبار أهنم عاملون بخصائص التفكري
السيايس وتطوره التارخيي والنقالت التي حققها بالنظر إىل األعامل السابقة ،ثم الغوص
يف ثنايا الكتاب ثان ًيا الستخراج مسألة احلقيقة واألخالق يف املجال السيايس حسب تصور
ميكيافييل ذاته.
( ((2أرسطوطاليس ،كتاب النفس ،ترمجة :أمحد فؤاد األهواين ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،الطبعة
األوىل ،1949 ،الكتاب الثالث ،الفقرة عرشة 433 ،و ،25ص .124
( ((2هومريوس ،اإللياذة ،ترمجة :دريني خشبة ،دار اهلالل ،دون مكان ،دون طبعة ،دون تاريخ ،التعبئة ،ص
 .34أو:

Aristote: Éthique à Nicomaque, Op.cit, livre VIII, chapitre 11, para 1, p344.
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نظرا ال ّطالعه الواسع عىل تاريخ السياسة القديمة واحلديثة،
إن
مفكرا سياس ًّيا مرمو ًقا ً
ً
مثل مونتيسكيو (1755-1689( )Montesquieuم) ،والذي ال يعرتف بالفضائل
الفكرية بسهولة ،نجده يقول عن مؤ َّلف األمري“ :يعزو مكيافييل ضياع حرية فلورنسة إىل
عدم قيام الشعب كهيئة باحلكم يف جرائم االعتداء عليه كام يف رومة ...وكنت أرىض قول
هذا الرجل العظيم اجلامع”(.((2

ويمكن أن نالحظ أن عظمة ميكيافييل تكمن يف أنه مل يكن سطح ًّيا متهتكًا مثلام يعتقد
السطحيون من املفكرين اللذين اعتربوه مم ّث اًل للسياسة الالأخالقية وداع ًيا لعسكرة الفكر
السيايس ،بقدر ما كان ذا خربة طويلة وحمرتمة يف العمل السيايس ،كام أن كثافة فكره ال
تضاهى عند الكثري من فالسفة السياسة.

وقد بينّ سبينوزا أن رسالة ميكيافييل (املشفرة) ،تتطلب إعامل فكر بحزم من أجل
فهم حمتوياهتا احلقيقية ،أال يمكن أن يكون األمري كتا ًبا لألحرار من املواطنني؟! يقول يف
رسالته السياسية ““ :”Traite de l’autorité politiqueلقد استعرض ماكيافييل يف
مؤلفه الثاقب بالتفصيل وبالتدقيق التدابري التي ينبغي ألي أمري مأخوذ بحب السيطرة أن
يستعني هبا لكي يؤسس سلطته وحيافظ عليها ،لكننا إذا ما حاولنا معرفة املعنى احلقيقي
درسا ناف ًعا وهو
لرباهينه فإننا سنضيع وسط التخمينات .إذ عىل افرتاض أنه وجه للناس ً
احتامل قوي من إنسان يتميز باحلكمة مثله ،فإنه يكون قد سعى -كام يبدو -إما إىل :إظهار
أن حماولة إزالة مستبد (طاغية) ما بالعنف أو بالقوة ال تؤدي غرضها األصيل ما مل نسع إىل
إلغاء املسببات التي أنتجت استبداد األمري ...أو أن ميكيافييل أراد أن يبينّ كيف أنه ينبغي
ألية مجاعة حرة حترتس من توكل أمر خالصها إىل إنسان واحد ...ذلك أن هذا األخري
خيشى الدسائس لذا فهو مرغم عىل البقاء عىل أهبة االستعداد ،وامليل إىل حياكة الدسائس
ضد اجلامعة بدل السهر عىل املصالح العامة”(.((2

فهل يبقى لنا مربر ألن نقول :إن كتاب األمري هو كتاب األمراء املستبدين ،أليس
حرا.
األحرى أن نقول :إنه كتاب الشعب احلر أو الذي يريد أن يكون ًّ
وبالفعل ،فإن روسو املفكر الديمقراطي ،ومحُ رض الثورة الفرنسية  -العاملية .قد تنبه
درسا للمستبد من احلكام ،بقدر ما هو خطبة لتنوير الشعوب .يقول
إىل أن كتاب األمري ليس ً
يف حتفته السياسية (يف العقد االجتامعي أو مبادئ القانون السيايس) ...“ :وهذا ما أوضحه
( ((2مونيسكيو ،روح الرشائع ،مرجع يسابق ،اجلزء األول ،الباب السادس ،ص .118-117
( ((2سبينوزا ،رسالة يف السياسة ،مرجع سابق ،الفصل اخلامس ،فقرة ،7 :ص .71-70
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دروسا لألمراء ،فهو يف احلقيقة يقدمها
ميكيافييل بصورة ب ّينة ،وإن كان ُيظهر لنا أنه يقدم
ً
للشعوب ،إن كتاب األمري مليكيافييل هلو كتاب اجلمهوريني (...)lelivre des républicains
فلقد كان اً
حلا ،لقد موه حبه للحرية حتت وطأة العائلة
رجل أمينًا إىل جانب كونه مواطنًا صا ً
احلاكمة ...إن كتابات ميكيافييل ُقرأت قراءة سطحية عديمة اجلدوى.((2(”...

سوف نصف ميكيافييل بالواقعية واملوضوعية ،مثلام أظهر ذلك يف اإلهداء الذي
وجهه إىل لورنزو دي ميديتيش (( )Médicisاملعظم) األمري اجلديد يف فلورنسة .إذ قال:
إنه مل يعمل عىل تزيني هذا الكتاب بالعبارات اجلذابة واأللفاظ العذبة ،وذلك حتى ال يكون
هناك من مصدر لقيمته وباعث عىل تقبله واالحتفاظ به اَّإل تنوع مادته ودقة موضوعه .من
خالل اطالعه عىل التاريخ القديم ،خاصة تاريخ اليونان والرومان الذي يمكن أن نستمد
منه أكرب العرب يف التسيري السيايس .واحلق أن األمانة العلمية مليكيافييل ال يمكن التشكك
فيها اً
أصل ،عىل اعتبار أنه يشري دو ًما إىل مصدر األقوال التي يذكرها يف كتابه.
إن احلقيقة السياسية األوىل التي أسس عليها ميكيافييل درسه البوليطيقي؛ هي أن
“الرغبة يف التملك نزعة طبيعية وعامة لدى كل الناس” .وال أحد يمكن أن ينكر هذا،
باعتباره قاعدة أنثروبولوجية عامة .إىل جانب أن “الناس ميالون بطبعهم إىل عمل الرش وال
يقدمون عىل أعامل اخلري اَّإل حتت ضغط الرضورة” .وبالتايل ال جيب كتابة الدرس السيايس
بنسيان هذه القاعدة .مما جيعل األمري عىل علم تام بأنه ال ينبغي عليه هنب ممتلكات الغري ألن
الناس ينسون موت آبائهم أرسع مما ينسون ضياع مرياثهم .وألن كراهية الشعب ال تأيت اَّإل
من هذا املصدر ،فيجب عىل األمري أن يتحصن هبذا احلصن(.((2
ال جيب علينا أن نضخم هذه احلقيقة (قضية ماهية اإلنسان وحقيقته) مثلام ال جيب
ُقزمها ،فاالختالف يف تقدير طبيعته األصلية وماهيته امليتافيزيقية هو اليشء الذي
كذلك أن ن ّ
ولد خمتلف الفلسفات الكربى املعروفة اليوم .وكان أفالطون قد طرح هذا السؤال الذي
خرق كل الفلسفات مند القديم حتى اليوم :ما هذا الذي يمكن أن يكون اإلنسان؟ هل هو
مقياس األشياء مجي ًعا مثلام أعلن بروتاغوراس يف قضيته األساسية؟ أم هو الكائن اخلري عىل
الفطرة حيث سوت الطبيعة كل البرش؟ أم أنه الرشير بطبعه بسبب عدم امتالكه أية فكرة
(26) Jean – Jacques Rousseau: Du contrat Social ou principes du droit politique,
Bookking international, paris, 1996, livre III, chapitre VI, p 86.

( ((2نيكولو ماكيافييل ،األمري  -خطاب يف فن تدبري احلكم ،ترمجة :عبد القادر اجلمويس ،الرباط :مطبعة
الكرامة  -دار األمان ،الطبعة األوىل ،2004 ،فصل  ،3ص  .33وفصل  ،17ص  .91-90وفصل ،23
ص .120
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عن الطيبة وهذا ما جيعله ذئ ًبا ألخيه اإلنسان أو ر ًّبا ألخيه اإلنسان (HommoHomini
)Lupus/Homo Homini Deus؟ أم هو الكائن العاقل الذي يستمد من العقل اإلهلي

املصل العقالين؟ أو عىل العكس من ذلك بحيث أنه العاقل األقل عقالنية وال يتأثر اَّإل
(((2
باهلوى والرأي ( )Opinioneأكثر من تأثره بالعقل الصحيح ()VeruRatiane؟

 -4-1كانط؛ السياسة كغاية ال غائية

هل يمكن أن تكون هناك حقيقة سياسية قائمة عىل مبدأ عدم التناقض؟ هذا هو
السؤال الذي أجاب عنه كانط دون غريه من الفالسفة الذين اجتهدوا يف حتليل مسألة
النظرية السياسية .وما يعلمه لنا أستاذ النسق هذا ،يشء مهم للغاية ،وإن كان مثال ًّيا عقل ًّيا
يعلق البرشية من أفهامها القبلية الكلية ال من أفعاهلا اجلزئية والبعدية.

ومن الظاهر أن هناك خي ًطا هاد ًيا أو رائدً ا ( )un fil conducteurيمتد من نقد
اً
وصول إىل مرشوع للسالم الدائم .وهو اخليط
مرورا بنقد العقل العميل
العقل اخلالص
ً
الذي جيعل مرشوع كانط أقوى بناء يتألف من اإلبستمولوجي واإليتيقي والبوليطيقي
كعنارص متامسكة ال انفصام فيها.
من بدهييات الفلسفة األخالقية الكانطية ،ما يعرف بمبادئ وقواعد الفعل األخالقي
اخلاضع لألمر املطلق (ال املرشوط) ،وهي عىل التوايل:
 -1افعل فقط طبقا للقاعدة التي جتعل يف إمكانك أن تريد هلا يف عني الوقت أن تغدو
قانونا كليا للطبيعة .وبام أن االنتحار واالعتداء عىل الغري ال يمكن تعميمهام
بسبب تناقض ذلك منطقيا ،فال نستطيع من ثمة اعتبارمها فعال أخالقيا مطلقا.
دائم
 -2افعل عىل نحو تعامل معه اإلنسانية يف شخصك كام يف شخص غريك ،كغاية اً
ويف نفس الوقت ،ال كمجرد وسيلة البتة ،فالغائية أقىص درجة يمكن تصورها
الحرتام اإلنسانية باملطلق.

( ((2لالستزادة يف مسألة طبيعة اإلنسان يمكن العودة إىل الكتب التالية:

Spinoza: L’éthique, traduit par Roland caillois, Édition Gallimard, 1954,
Quatrième partie, proposition XVII, p258.
Henri Bergson: les Deux Sources de le Moral et de la Religion, Librairie Félix
Alcan, Paris, Onzième édition, 1932, p303.

-

 روسو ،أصل التفاوت بني الناس ،ترمجة :بولس غانم ،اجلزائر :طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، ،1991ص .68
 روسو ،حماولة يف أصل اللغات ،ترمجة :حممد حمجوب ،بغداد :دار الشؤون الثقافية العامة /الدارالتونسية للنرش ،دون سنة ،ص .60
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 -3افعل بحيث تكون عىل الدوام كمرشع يف مملكة للغايات ممكنة بفضل حرية
اإلرادة .وبالتايل فمربر احلرية اإلنسانية الوحيد هو وجود الواجب األخالقي،
ومن ثم فاالستقالل الفردي يف ميدان األخالق هو العنرص الذي حيفظ كرامة
اإلنسان ككائن عاقل(.((2

جتسد سوى
إن هذه املبادئ التي مت ّثل احلرية والغائية والكلية ،من حيث جوهرها ال ّ
سمو اإلنسان األخالقي عن مسألتني مها :اً
أول الرشوط احليوانية التي ال تتيح لإلنسان
أن يتاميز عن بقية املوجودات .وثان ًيا التعايل عن العامل احليس التجريبي الذي يستمد منه
بعض فالسفة األخالق عنارص الفعل اخللقي( .((3يف حني أن القانون األخالقي ليس إلاَّ
أمرا ممكنًا من الناحية
ذلك الذي يعني املعنى العام (وليس اجلزئي البعدي) للخري ،وجيعله ً
النظرية.

نصا لكانط ،فيه ط ّبق مبادئ نظريته األخالقية القائمة عىل الصدق لذاته،
سنأخذ ًّ
والغائية اإلنسانية كأقىص هناية يمكن تصورها ،طبق هذه املبادئ عىل املامرسة السياسية
الرضورية .يقول يف مرشوعه عن ديمومة السالم“ :تقول السياسة :كن مستبرصً ا كالثعابني
[أال نالحظ هنا إشارة خفية إىل ميكيافييل الذي دعا األمري إىل أن يق ّلد الثعلب واألسد م ًعا؛
ألن األسد ال حيمي نفسه من الرشاك ،أي ليس ذك ًّيا بام فيه الكفاية ،أما الثعلب فال يقوى
عىل التصدي للذئاب ،أي ليس قو ًّيا بام فيه الكفاية .والقدرة عىل اجلمع بني القوة والذكاء
هي منتهى غاية رجل الدولة الناجح  -األمري ،الفصل الثامن عرش ،كيف يفي األمراء
وأيضا :الفصل التاسع عرش ،كيفية تاليف البغض والكراهية] ،وتضيف األخالق
بالعهودً ،
رش ًطا مقيدً ا :كن بسي ًطا كاحلامئم ...وعىل الرغم من أن القضية (األمانة هي أحسن سياسة)
تنطوي عىل نظرية ّ
أيضا:
يكذهبا العمل ،مع األسف ،يف أغلب األحيان ،فإن القضية النظرية ً
(االستقامة أفضل من كل سياسة أو املصداقية هي أفضل سياسة) هي عىل اإلطالق فوق
كل اعرتاض ،بل هي الرشط الذي ال بد منه للسياسة نفسها”(.((3
إن هذا النص السابق ،يعترب أحسن مثال عىل الصدق الدائم يف املامرسة السياسية.

( ((2إمانويل كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترمجة :عبد الغفار مكاوي ،القاهرة :الدار القومية للطباعة
والنرش ،1965 ،ص .83- 82
( ((3إمانويل كانط ،نقد العقل العميل ،ترمجة :أمحد الشيباين ،بريوت :دار اليقظة العربية ،دون طبعة،1966 ،
اخلامتة ،ص .267
( ((3إيامنويل كانط ،مرشوع للسالم الدائم ،ترمجة :عثامن أمني ،مكتبة األرسة ،دون طبعة ،دون مكان ،دون
أيضا :كارل بوبر ،املجتمع املفتوح وأعداؤه ،ترمجة :السيد نفادي ،اجلزء
سنة ،امللحق الثاين ،ص ً .72
األول ،لبنان :دار التنوير للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل ،1998 ،ص .142
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يوجه لكانط ،كون مبادئ فلسفته األخالقية مثالية ال
وإن كان أكرب انتقاد كان وال زال ّ
تتالءم مع عواطف اإلنسان الواقعي أو التارخيي .فإنه هو ذاته يرىض هبذا النقد ،عىل اعتبار
أنه ال يريد مسايرة العواطف اإلنسانية و ُينزل األخالق إىل مستوى االنفعاالت .بل أراد أن
يأخذ بيد اإلنسان إىل قمم األخالق العقلية ،حيث يتاميز عن احليوان ،مثلام أشار إىل ذلك يف
خامتة كتاب نقد العقل العميل.
ناجحا يف الكثري من املناسبات ،لكن
نعم ،قد يكون الذكاء السيايس غري الربيء
ً
الديمومة السياسية ال تتحقق اَّإل باالستقامة والنقاء .واحلق أن هذا النص قريب جدًّ ا من
نص آخر مليكيافييل الذي أدرك قبل كانط ،هذه احلقيقة ،وإن كان األغلبية يعارضون نظريته
بنظرية كانط.

يقول مؤلف األمري واملطارحات ما ييل“ :اغتيال املواطنني وخيانة األصدقاء ونكث
العهود والتجرد من الرمحة ومظاهر التدين (مثلام فعل أغاتوكليس) قد توصل صاحبها إىل
السلطة بيد أهنا ال تورثه املجد”( .((3بمعنى أن االستقامة هي املعيار الدائم للسياسة الناجحة
والدائمة ،فنجاح شهر أو حتى أعوام ال يعني النجاح دو ًما مثلام الحظ ذلك أرسطو بحق
يف موضوع السعادة.

ﷺ ثان ًيا :مقارنة وتركيب وانتخاب

نحن نعرتف أن النامذج التي قمنا بتحليلها ال تغ ّطي كل الفلسفة السياسية ،إذ إن
هناك إىل جانبها مونيسكيو ،ولوك ،وروسو ،وهيجل ،وتوكيفل ،وإيتيان باليبار ،والفارايب،
وابن خلدون ،وابن رشد ،وتوما اإلكويني ،وجون راولز ،وراسل ...إلخ وغريهم كثريون
ال تسعهم هذه املطالعة الصغرية .لذا سنكتفي بمقارنة احلقيقة يف املجال السيايس عند هؤالء
األربعة السابق حتليل نظرهتم السياسية.

وحتصل عىل املعادلة الثالثية التالية:
وحد بني القيم الثالثة،
ّ
بالنسبة ألفالطون الذي ّ
احلقيقة = اخلري = النظام (السيايس) ،وهذه املساواة تبادلية دون أدنى شك أو قيد .بمعنى
أن التنظيم السيايس للدولة هو اخلري الوحيد ،مثلام يعبرّ عن احلقيقة أو هو جتسيد حلقيقة
تُشارك يف احلقيقة األصلية.
نموذجا قياس ًّيا
كام أن اخلري ليس اَّإل مسايرة للنظام احلقيقي ،والشخص الذي نعتربه
ً
أو بارديغام (مثلام أشار إىل ذلك يف الكتاب الثاين من النواميس) هبذا التحديد السابق هو

( ((3نيكولو ميكيافييل :األمري ،مرجع سابق ،الفصل الثامن ،ص .55
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الفيلسوف احلاكم ،أو رجل الدولة الفيلسوف (السوفوقراط) .حتى أن الغريب اإلييل يف
يوحد بني رجل الدولة وامللك والسيد ورب البيت ،باعتبار أنه يمكن
حماورة السيايس ّ
مقارنة األرسة الكبرية بالدولة الصغرية (هنا نالحظ أثر أفالطون عىل أرسطو يف نظريته عن
األرسة كأصل للدولة يف كتاب البوليطيقي).

وتطابق كفاءات احلاكم بالفيلسوف قائمة يف “الفطنة النظرية” ،أي إن امللك ال يمكنه
أن يفعل شي ًئا بيديه أو جسده ،بل بقوة عقله وذكائه ،فهذا كل ما يملك لتسيري شؤون
الدولة كالفيلسوف ا ُملنَ ّظر متا ًما( .((3ويغدو رجل الدولة احلقيقي أو امللك هو الذي يدير
بذكائه القطعان االختيارية التي تسري عىل قدمني (اإلنسان فقط) عكس إدارة احلكام العتاة.

لكن ما يمكن أن ُيعاب عىل تصور أفالطون هو هذه الوحدة بالتحديد ،إهنا تثري
القلق بسبب الوحدة واملركزية بالذات ،كيف ذلك؟ قبل أن نجيب عن السؤال ،نطرح
سؤاال آخر هو :كيف حدث أن أراد أفالطون تركيز ثالث قيم يف شخص واحد؟ وما أثر
هذه النظرية األفالطونية عىل مستقبل الفلسفة السياسية الالحقة؟ ومن يستفيد من هذا
التوحيد القيمي الثالثي (احلق ،اخلري ،العدل)؟
اً
معتدل ومزو ًدا
خريا
إن
ً
شخصا يتّسم باحلكمة النظرية يف الترشيع ،إىل جانب كونه ً
بكل الفضائل األخالقية ،مع امتالكه قدرة تنفيد القرارات السياسية ،هلو مركز وبؤرة
السلطات الرمزية والعقلية واإلجرائية .وهذا هو الذي يعكس صورة الطغيان املقنن ،أو
الطغيان املربر بكل الوسائل.
وتركيز هذه القدرات الثالثة يف شخص الفيلسوف هو صورة حسية لنظرية العامل
املثايل املوحد والثابت واحلقيقي .إن رجل الدولة األفالطوين هو املشارك يف القيم الثالثة
اخلالدة ،فاملستفيد الوحيد من هذا التوحيد هو أفالطون ونامذجه الواقعية ،أي الفيلسوف
بصورة عامة .وسوف يكون هلذه النظرية أثر كبري يف تشكيل صورة رجل الدولة يف العصور
الوسطى ،سواء عند املسيحيني أو املسلمني .فيام يسميه فولتري بسخريته الالذعة بالعهد
السيايس (.((3()Testament Politique
ونحن نفهم جيدً ا فيلسوف األنوار هذا ،عىل اعتبار أنه الحظ هذا االنتقال الواضح
من الفلسفة السياسية األفالطونية القائمة عىل جتميع القدرات يف يد الفيلسوف احلاكم

( ((3أفالطون ،بوليتيكوس (حماورة رجل الدولة) ،ترمجة :شوقي داود متراز ،ضمن املحاورات الكاملة،
املجلد الثاين ،بريوت :األهلية للنرش والتوزيع ،1994 ،ص.113

(34)Voltaire: Dictionnaire philosophique, G F Flammarion, Paris, 2010,matiere États,
gouvernements, p273.
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الفاضل إىل الفلسفة السياسية املسيحية التي تركز كذلك القدرات الترشيعية والتنفيذية
وحتى الروحية  -اآلخروية يف يد “املسيحي احلاكم”.

واملالحظ أنه مل يتغري يشء ،أي بني “فيلسوف حاكم” و«رجل دين حاكم” ،الفرق
شكيل فقط ،فكالمها يمتلك املزايا والقدرات نفسها .ثم إن صورة الفيلسوف يف حماورات
كم ونو ًعا ،ال
أفالطون (وهو سقراط يف معظم احلاالت) الذي ال خيطئ ويسيطر عىل احلوار اًّ
يعبرّ اَّإل عن حاكم جيب َأ اَّل خيطئ ويسيطر عىل كل اململكة ومن كل اجلوانب.
وهنا تصبح العبارة التي شاعت حول عالقة أفالطون باملسيحية والقائلة« :إن
ربرة إىل أقىص احلدود ،سواء من الناحية
أفالطون هو من أكرب
ّ
املمهدين هلا» عبارة م ّ
كرر باسكال ذلك،
السياسية أو األخالقية ،أليست األفالطونية مسيحية الشعب؟ مثلام ّ
(((3
ومن بعده نيتشه وآخرون؟

إن متركز السلطات يف يد رجل واحد ،هو ما حاربه مونتسيكيو كرشط للديمقراطية
التي ال تدل اَّإل عىل الفصل بني السلط الثالث .وتشذيرها يف أكثر من شخص أو أكثر من
هيئة.

كام نالحظ مسألة أخرى ،متعلقة بأثر التوحيد األفالطوين ومماهاته السيايس
بالفلسفي واألخالقي الذي أدى إىل تطابق املعقول عىل املحسوس والكل عىل اجلزء،
وخلق رض ًبا من الوحدة العقلية  -الوجودية تتميز بالرصامة املطلقة التامة .نلمس هذه
املسألة يف الفلسفة السياسية اهليجلية ،فعندما أعلن هيجل (1831-1770م) يف تصدير
مؤلفه احلقوقي  -السيايس املشهور Principes de la philosophie du droitسنة
1821م القضية املشهورة القائلة بأن“ :ما هو عقيل متحقق بالفعل ،وما هو متحقق بالفعل
عقيل ،عند هذا االقتناع يلتقي الرجل البسيط مثله مثل الفيلسوف سواء بسواء .ومنه تبدأ
الفلسفة دراستها لعامل الروح ولعامل الطبيعة عىل حدٍّ سواء ...أو ما هو عقيل واقعي ،وما هو
واقعي عقيل”(.((3
(((3يف مسألة مسيحية أفالطون أو أفالطونية املسيحية يمكن العودة إىل الكتب التالية:

Blaise Pascal: Pensées, éditions de la seine France, 2005, Article 3: de la nécessité de
pari, para 219-612, p 91.
Friedrich Nietzsche: Aurore – pensées sur les préjugés moraux, traduit par julien
Hervier , éditions sigma, S.D, § 496, p 256.

-

( ((3هيجل ،أصول فلسفة احلق ،ترمجة :إمام عبد الفتاح إمام ،املجلد األول ،القاهرة :دار الثقافة للطباعة
والنرش ،1981 ،ص .81-80
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فإنه هبذا اإلعالن قد أثار زوبعة عاصفة من النقد ،بدأت مع خلفائه يف اجلامعة ،عىل
اعتبار أنه َّ
شل الواقع الفعيل من خالل توحيده مع الفكر .لكن ما هو الفكر هنا؟ أليس
ٍ
هو ذاته العقل السيايس املسري للدولة اجلرمانية حينئذ؟ هذا ما جعل فريز األستاذ بجامعة
هايدلربج يقول عن هيجل أنه “ترعرع ال يف حديقة العلم ،وإنام يف قاممة الذل واخلنوع”.
ولعل أكرب من اشتغل عىل خماطر هذه الوحدة العقلية الواقعية اهليجلية كموروث أفالطوين
هو كل من شوبنهاور وكارل بوبر.

وقد عرب بوبر يف مؤلفه الفلسفي السيايس  -التارخيي املمتاز (The Open Society
 )and its enemiesوالذي خصص جزأه األول “ألحاجي أفالطون” والثاين “هليجل

كثريا يف هذا املؤلف ،تعود
وماركس” .وكام هو مالحظ فإن الفلسفة املاركسية
ّ
املتهمة ً
أصوهلا إىل اهليجلية التي بدورها مستمدة من الفلسفات األكثر قد ًما ،خاصة أفالطون.

وتقرير هيجل السابق الذكر ،ال هيدف إىل التربير للمامرسات السياسية التي قام
ويقوم هبا ملك بروسيا فريدريك وليام .وقد كان شوبنهاور معارص هيجل عىل ب ّينة من
األمر ،عندما قال بأن الفلسفة عند هيجل أصبحت أداة لألغراض اخلاصة بالدولة ،وتابعة
لعقله فقط(.((3
إن الفلسفة السياسية عند ميكيافييل ،وباعتبارها واقعية ،فإهنا تنتقد من هذه الزاوية.
نقرر ما
ألن الفرق بني التقرير السيايس والفلسفة السياسية أمر واضح جدًّ ا ،فال يكفي أن ّ
هو موجود واقع ًّيا ،بل جيب أن يعمل املفكر عىل االنتقال من فعل الوصف إىل فعل التنظري
للتغري إىل األحسن ،ومن هنا فائدة اليوتوبيا.

وهذا ما مل يقم به مؤلف األمري بصورة مقبولة .فالفلسفة السياسية ال تقتنع بالواقع،
بل تعمل عىل صناعة واقع مغربل من الشوائب ،خاصة ونحن نعلم أن احلكام يف العصور
القديمة والوسطي واحلديثة وحتى املعارصة يف بعض نامذجهم ،كانت تسريهم غرائز حب
السيطرة واالمتالك واإلخضاع ،أو بلغة نيتشه العارية من كل تغليف إرادة القوة واالقتدار
( .)La Volonté de puissanceأمل يقل ماركس بأن كل الناس (والفالسفة خاصة)
فسرّ وا الواقع أو عملوا عىل ذلك ممّا جعلهم خيتلفون دون رجعة ،لكن القليل فقط من عمل
( ((3كارل بوبر ،املجتمع املفتوح وأعداؤه ،مرجع سابق ،ص  .19انظر :أرثور شوبنهاور ،العامل إرادة ومت ّث اًل،
املجلد األول ،مرجع سابق ،تصدير الطبعة الثانية ،ص  .36وكذلك :كارل ماركس ،بؤس الفلسفة (رد
عىل فلسفة البؤس لربودون) ،ترمجة :حن ﹼا عبود ،دار دمشق للطباعة والنرش ،دون طبعة ،1972 ،ص
وأيضا :كارل بوبر ،املجتمع املفتوح وأعداؤه ،اجلزء الثاين :هيجل وماركس ،ترمجة :حسام نايل،
ً .102
بريوت :دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2015 ،ص  67وما تالها.
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عىل تغيريه إىل األحسن واألفضل.

فهل حاول ميكيافييل فعل ذلك؟ قد يحُ مد املفكر عىل كونه واقع ًّيا ،لكن يف الفلسفة
قد يذ ّم عىل ذلك؟ لقد الحظ كانط بأنه ال جيب لعلم األخالق أن يبحث عن يشء ما يف
عم جيب أن يكون.
احلياة التجريبية أو الواقعية ألهنا دو ًما ناقصة ،وال تعبرّ اّ
أما فلسفة كانط األخالقية ،وباعتبارها أعظم فلسفة بعد أرسطو حسب تقدير الكثري
أمثال أندري كونت  -سبونفيل ،فإن البحث يف أصوهلا وعنارصها املضمرة ،يكشف عن
كوهنا تركي ًبا ذك ًّيا لنظريات إغريقية قديمة .هذا ما َّقرره األرسطوطالييس املعارص ومرتجم
كل أعامله إىل اللغة الفرنسية جول بارتلمي سانتهلري .فقد قال معبرًّ ا عن أصالة النظرية
األخالقية  -السياسية اإلغريقية مقارنة بكل ما تالها“ :إننا نجد نظريات كانط خلي ًطا
وار ًثا من املذاهب الثالثة التي تم استعراضها ،ونقصد بذلك األفالطونية واألرسطية
والرواقية” .ويواصل قوله :أن كانط لو درس بيشء من التفصيل أعامل أفالطون ،الكتشف
وجود تقارب وشبه ولو مضمر بني فلسفته وفلسفة مؤسس األكاديمية ،اً
بدل من أن يشري
(((3
إىل أبيقور يف كتابه نقد العقل العميل ومتجيده من خالل اعتباره اً
عظيم» .
رجل اً

ت َبقى احلديث اآلن عن الفلسفة األخالقية  -السياسية عند أرسطوطاليس ،والتي
تعترب مقارنة بسابقاهتا والحقتها فلسفة وسطية باملعنى الذي حتدث هو عنه يف علم األخالق
اًّ
مستقل من األفكار
النيقوماخية .فهي ليست مثالية باملعنى األفالطوين الذي يفرتض عا ًملا
نموذجا قياس ًّيا لكل املوجودات الواقعية والتي بدورها تشارك
الثابتة واملطلقة ،ممّا جيعلها
ً
فجة تصف دون متحيص
هذه النامذج يف الوجود احلقيقي .كام أن فلسفته ليست واقعية ّ
خالئق البرش غري املعتدلة كام كان ميكيافييل .كام أن نظرته للحقيقة يف املجال السيايس تعترب
مرجعية ظاهرة القوة ملبادئ األخالق والسياسة عند كانط.

نموذجا عىل ذلك ،فنجده يقول :يف حالة ما أحب
وما نظرية أرسطو يف الصداقة اَّإل
ً
شخصا ما صديقه من أجل املنفعة ،فإن حمبته يف احلقيقة ال تطلب صديقه يف ذاته أي غري
ً
موجهة له ،بقدر ما تطلب خريه الذايت أو الفردي ،وبالتايل فإن هذه الصداقة عرضية مزيفة
وزائلة بزوال الغايات ...وال يمكن اعتبارها فضيلة باملعنى األصيل للفضيلة La Vertu؛
ألن الصداقة احلقة هي رضب من الفضيلة أو ممتلئة بالفضيلة ...وبالتايل فإن الصداقة جيب
بعضا من حيث
منزهة ...إن صداقة الناس الفضالء واألخيار الذين حيب بعضهم ً
أن تكون ّ
( ((3بارتليمي سانتهلري ،مقدمة علم األخالق إىل نقوماخوس ،اجلزء األول ،ترمجة :أمحد لطفي السيد،
مرجع سابق ،ص  .103وكذلك :كانط ،نقد العقل العميل ،مرجع سابق ،ص .195
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أخيارا وفضالء فقط(.((3
كوهنم
ً

أال نالحظ هنا بوضوح بذور األخالق الكانطية املتمثلة يف مبدأ الغائية والقبلية أو
املطلقية (فعل الواجب من أجل الواجب عند كانط = حمبة الصديق من أجل الصديق ذاته
عند أرسطو) .لذا فإنا نسمح ألنفسنا بالقول بأن نظرية أرسطو يف اإليطيقا والبوليطيقا،
قد استطاعت جتاوز كل عيوب النظريات األخرى ،ممّا يرشحها بأن تكون النظرية األقل
عرضة للنقد.

ﷺ ثال ًثا :اإلبستمولوجي والبوليطيقي ،من التنافر إىل التكامل

كنا قد طرحنا مسألة يف غاية األمهية :ملاذا نشعر بصعوبة توحيد املعريف واألخالقي
يف السيايس؟ إننا نعتقد وبالنظر إىل كل ما تم حتليله ساب ًقا ،أن الصعوبة متأتية من طريقة
التفكري التأملية /امليتافيزيقية التي تم هبا مقاربة نظرية املعرفة ومن ثمة احلقيقة .كيف ذلك؟
إننا ما زلنا نعتقد أن املعرفة احلقة هي املعرفة املطلقة التي تكون أكرب ما تكون عامة وصاحلة
دون ختصيص أو تنقيص .أما السيايس فإنه يتميز باملحلية والظرفية والتجديد دو ًما .مما
جيعل الرتكيب بينهام خيلق قل ًقا مستدا ًما.
أيضا -عن األخالقي عىل السواء ،إن االعتقاد يفوما يقال عن املعريف ،يقال
ً
مطلقية القيم األخالقية وعلوها عن األفراد واستقالهلا عن الزمان واملكان ،جيعل رجل
الدولة يرفضها بدعوى أهنا تعيق تقدم العمل السيايس الذي يتطلب التحيني واألقلمة
والتخصيص واالستثناء والتجديد.
ممّا سبق ،وبالنظر إىل خصائص العرص املعارص من الناحية اإلبستيمية ،التي حتدّ دت
وفق مقولة النسبية ( .)la relativitéبحيث أصبح التعلق باملفاهيم اخلالدة رض ًبا من
االنتحار املعريف واخلمود الثقايف .فام هو اليشء الذي يمنعنا من نقل هذه اخلاصية إىل
األخالق والسياسة .فاألخالق كمامرسة سلوكية ال كمبادئ مقوالتية هي نسبية متغيرّ ة،
بل وجيب أن تكون كذلك .وإن اعرتفنا بذلك ،كون األخالق نسبية حمايثة ،وكون املعرفة
مكممة مثل النفس واإلنسان والتاريخ
العلمية -وكل معرفة تقري ًبا يمكن أن تكون
ّ
واألنثروبولوجيا -نسبية ،وعلم السياسة كنظر أو كمامرسة متغرية وحتينية دوما ،فاألكيد
أنه لن يبقى أي شقاق بينهام ،مما جيعلنا قادرين عىل احلديث عن سياسة علمية ،أو أخالق
متعاملة ،أو سياسة معرفة...الخ.
(39) Aristote: Éthique à Nicomaque,Op.cit, livre VIII, chapitre 1, para 1, p317 et chapitre
3, para 3, p 323.
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ﷺ استنتاج تفاؤيل  -واقعي

نعم ،هناك حقيقة يف املجال السيايس ،لكن احلقيقة مل تعد حقيقة باملعنى التأميل الذي
ورثته الفلسفة املعارصة من الفلسفات التقليدية واألخالق القديمة ،وحتى الديانات املثالية
التي ّ
تغذت بطريقة أو بأخرى من التفكري امليتافيزيقي كام حتدّ د عىل يد بارمنيدس من إيليا
وأفالطون وأرسطو.
إن كون السيايس ال يتع ّلق باألخالق املطلقة واحلقيقة التأملية اَّ
الكلنية ،أمر مرشوع
ومتر ًدا أخالق ًّيا ،وهذا أمر مربر
كل املرشوعية .لكن الكثري يعترب هذا هت ُّتكًا أبستمولوج ًّيا ُّ
تفكريا ميتافيزيق ًّيا ،ومن عالمات هذا التفكري املاورائي
كذلك؛ ألن هؤالء ما زالوا يفكرون
ً
يتفرع إىل “إما معرفة كاملة وصحيحة وإما
االعتقاد بمبدأ “إما كل يشء أو ال يشء” الذي ّ
ال معرفة” أو “إما أخالق مطلقة أو ال أخالق” ...إلخ.

لكن أمل حين الوقت لنعتقد بأن هناك معرفة لكنها ليست مطلقة ،بأن هناك أخال ًقا
لكنها متغيرّ ة ،فكام يقال :نصف رغيف خري من ال يشء ،لإلشارة إىل صالحية النسبية.
أليس هذا هو املخرج الوحيد لتطابق األخالقي واملعريف والسيايس! وبلوغ جمتمع متكامل
القيم ،بدل ما نعيشه اليوم من رصاع وامتعاض متبادل.
فهذا رجل الدولة يو ّظف رجال أخالق (أو عالمِ دين) يلعنون النسبية السياسية،
وهذا مع ّلم يصارع السيايس باعتباره الغ ًيا للمعريف ...إلخ ،وذلك السيايس يشتكي من
عامل أخالق وعامل علم متمسكني بأذيال اخليال ..إنه السيايس (احلاكم) الذي يريد استبدال
حمكوميه كلية دون جدوى.
ممّا سبق وبالنظر إىل الفلسفة األخالقية  -السياسية  -اإلبستيمية األرسطية ،والتي
مت ّثل نموذج الفكر املتكامل بالنظر إىل توسطه املثالية املطلقة والواقعية الفجة؛ نطرح اليوم
منز ًها من
نظرا لكونه َّ
إمكانية مقاربة مثمرة هلذا الفكر الذي يتميز باملوسوعية والعاملية ً
األغراض الذاتية ،ونابع من ذهن متَّقد حكمة وقدرة.

وال نشعر بالتعجب عندما نقرأ إعالن األستاذ أمحد لطفى السيد بأن النهضة العربية
يمكن أن تكون أكثر قوة وفعالية لو تم استلهام الفكر األرسطي بصورة إجيابية ،أكثر ممّا فعل
أصحاب النزعة العقالنية اإلسالمية الكالسيكية كابن رشد عىل سبيل التمثيل .وعندما
يتساءل الفيلسوف األخالقي واملسؤول الرفيع املستوى بوزارة الدفاع الربيطانية عن حدود
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صالحية ديفيد فيرش ( )David Fisherعن حدود صالحية النموذج األرسطي اليوم(،((4
فإنه كان عىل وعي عميق بمدى عمق وسعة املنظور الذي قدمه .عىل أساس أنه استند عىل
منظور إنساين تأسس عىل عاملية العقل والعاطفة م ًعا.

( ((4ديفيد فيرش ،األخالقيات واحلرب هل يمكن أن تكون احلرب عادلة يف القرن احلادي والعرشون؟
عواد ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد  ،2014 ،414ص .76
ترمجة :عامد ّ

دراسات وأبحاث
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الدكتور عبد القادر محيدة*

-1بمثابة تقديم

ما الذي تثريه الكتابة أفق ًّيا من أسئلة مرعبة ،من رغبة طاغية يف فهم
التحوالت والقطائع ،االنتقال من الشفوي إىل الكتايب ،سجن الكالم يف
ّ
كلامت ،وحمارصة األنفاس ،ثم دلقها عنوة يف حروف ،انكامش األصوات،
ختليها عن تعاليها وانسكاهبا نحو األسفل ،نحو حتفها ،حيث ستتحنّط وتكون
رهينة لآلخر ،لتم ّثالت اآلخر ،لتأويالت اآلخر ،انضاممها بعضها لبعض،
وبداية عهد اخلطايا ،ذلك أن «الكلامت املفردة ال إثم فيها وال خطيئة ،فاآلثام
واخلطايا تكون فقط عند سبك العبارات»(((.

وعليه فإن ثنائية «الكتابة واملكتوب» حترض بقوة يف أعامل املفكر املغريب
ٍ
اشتغال تزامن ًّيا وتعاقب ًّيا،
عبدالكبري اخلطيبي ( ،)2009-1938وتشكّل حمور

* أستاذ حمارض بقسم علم االجتامع والديمغرافيا ،كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،جامعة
زيان عاشور باجللفة ،اجلزائر .الربيد اإللكرتوينkaderhomida@yahoo.fr :
((( يوسف زيدان ،عزازيل ،رواية ،اجلزائر :وزارة الثقافة2009 ،م ،ص.109
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فعىل املستوى العمودي التزامني ( )syntagmatiqueسيكون «استدعاء املامرسة التأويلية
أمرا رضور ًّيا ،ورضورته نابعة من مالزمته للفكر الرمزي»((( ،أما عىل املستوى األفقي
ً
حفرا أركيولوج ًّيا ،بح ًثا عن الدالالت الكامنة
التعاقبي ( )paradigmatiqueسيكون ً
وتفجريا هلا ،إهنا «لذة النص» املكتوب اشتغالاً وانشغالاً كتاب ًّيا مشرتكًا ،بني اخلطيبي
ً
وبني الكثريين من أمثال :روالن بارت ( ،)Roland Barthesجاك دريدا (Jacques
جتاوزا للتخوم التي ال تني جتدّ د إهاهبا
 ،)Derridaميشال فوكو (،)Michel Foucault
ً
كل حني ،متل ّفظة بالوجد حينًا ،وبام قد يؤ ّطره احلنني أحيانًا أخرى.
وتشكّل سريته الروائية الذاتية «الذاكرة املوشومة»((( ،حجر الزاوية يف هذا
االشتغال ،بام تفصح عنه من نوايا ،وما ختتزنه من أسئلة ،تقول مرشوع اخلطيبي وتضمره،
مميزا ،حيتاج الستنطاقه إىل تعدد يف األدوات
ختفي دالالته ،ثم تعلنها اشتغالاً سيميائ ًّيا ً
والتقنيات ،األمر الذي دعانا إىل استدعاء الثالثية السيميائية كام ّقررها شارل ساندرس
نعزز
بريس (« :)Charles Sinders Pierceالتمثيل»« ،االتصال»« ،الداللة» .وإىل أن ّ
حتليلنا بني احلني واآلخر بتم ّثالت جان كلود آبريك ( )J. C. Abricاملتعلقة بالنواة املركزية
( ،)le noyau centralواملتجذرة فيام نعته لوسيان غولدمان ()Lucien Goldmann
بالرؤية للعامل (.)La vision du Monde

-2عن عبدالكبري اخلطيبي

ختصص
عبدالكبري اخلطيبي مفكر
عيص عن التأطري ،ال يرتيض أن يسجن داخل ّ
ّ
بعينه« ،يريد اآلخرون أن يؤ ّطروين يف خانة بعينها ،واحلال أنني ممتهن لقياس املساحات»(((،
مسافر ّ
متجاوزا للحدود واخلرائط.
فذ نحو عوامل بكر
ً

كان اخلطيبي متعدّ د التكوين ،ال ينطلق من أرض واحدة ،فبدهيي إذن أن يكون
التوجه ،غري معرتف بالتخوم ،واحلدود ،مبدّ ًدا لألوهام التي يذيعها الذين «يرون
متعدّ د
ُّ
بعني واحدة ،ويتك ّلمون بلسان واحد ،ويرون األشياء إ ّما سوداء ،أو بيضاء ،إ ّما رشق ّية،
((( نورالدين الزاهي ،املقدس اإلسالمي ،املغرب :دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،ط2005 ،1م ،ص.7
((( عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،ترمجة :بطرس احلالق ،بريوت  -لبنان :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،ط.1984 ،1
((( عبدالكبري اخلطيبي ،نحو فكر مغاير ،ترمجة :عبدالسالم بنعبد العايل ،قطر :كتاب الدوحة ،جملة الدوحة،
العدد  ،67مايو  ،2013ص.07
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التخصص ،وتز ّمت احلاجز ،اللني الذي
أو غرب ّية»((( ،إنه اخلطيبي الذي يكرس تابوهات
ّ
يمقت احلدّ ة ،الكاتب املتعدّ د ،الذي «يعلن عن ذاته بتواضع نادر ،مطال ًبا اعتباره كات ًبا،
وكات ًبا فقط»(((.
حريصا عىل أن يكون ذلك املمر اخلفي
ثم أليس اخلطيبي مهزة وصل؟ أمل يكن
ً
بني شتى ختصصات العلوم اإلنسانية ،ناف ًيا وهم التأطري ،حم ّطماً -بلغة هي أقرب إىل
اهلمس -كل اجلدران الفاصلة ،ال خطوط ،ال حدود ،ال نقاط ،ال فواصل ،فقط عامل
من املتعة ،من اللعب املحرتف ،من اإلنصات إىل عمق اإلنسان يف جتلياته ،يف زواياه
املعتمة واملضيئة؟ مثلام جزم نجيب العويف متا ًما بأن اخلطيبي «مهزة وصل بني الفلسفة
واألدب ،بني عقالنية الفكر وحس ّية املبدع»((( ،دعونا نؤكّد أن أول خطوة قام هبا
جرسا بني السوسيولوجيا واألدب يف رسالته املناقشة سنة 1965م
اخلطيبي هو أن مدَّ
ً
عن الرواية املغاربية.

ويعدّ روالن بارت أول من اكتشف اخلطيبي حينام كتب «ما أدين به للخطيبي»،
كمقدمة لكتاب اخلطيبي «االسم العريب اجلريح» ،حيث كشف يف هذه املقدمة عن أمهية
مرص ًحا بأنه يشرتك معه يف كثري من االهتاممات« :إنني واخلطيبي
ما يشتغل عليه اخلطيبيّ ،
هنتم بأشياء واحدة ،بالصور ،األدلة ،اآلثار ،احلروف ،العالمات .ويف الوقت نفسه يعلمني
اخلطيبي جديدً ا ،خيلخل معرفتي؛ ألنه يغيرّ مكان هذه األشكال ،كام أراها يأخذين بعيدً ا عن
ذايت ،إىل أرضه هو ،يف حني أحس كأين يف الطرف األقىص من نفيس»(((.

-3إحياءات الكتابة يف «الذاكرة املوشومة»

بالتطرق أولاً إىل هندسة الكتاب ،فقد استهل اخلطيبي
نح ّبذ أن نستهل اإلحياءات
ّ
مؤ َّلفه بإهداء إىل أمه «إىل أمي» ،ثم بتقديم قال عنه :إنه كُتب «يف 1970-1969م ،ونُرش
يف دار ده نويل عام  .(((»1970مضي ًفا بأنه ينرشه اليوم كام هو .ثم يأيت القسم األول من
((( الطيب صالح ،موسم اهلجرة إىل الشامل ،بريوت -لبنان :دار العودة ،ط ،1987 ،14ص.152
((( حممد نور الدين أفاية ،اهلوية واالختالف يف املرأة ،الكتابة واهلامش ،الدار البيضاء  -املغرب :إفريقيا
الرشق ،ط ،1988 ،1ص.77
((( نجيب العويف ،كان املغرب يقرأ فصار املغرب يكتب ،جملة املجلة ،العدد  ،308لندن  ،1986ص.44
((( عبدالكبري اخلطيبي ،االسم العريب اجلريح ،ترمجة :حممد بنيس ،بريوت  -لبنان :منشورات اجلمل ،بغداد،
العراق ،ط ،2009 ،1ص.15
((( عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،مرجع سابق ،ص.07
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الكتاب بعنوان« :تسلسل الصدفة  »1هذا القسم الذي سيضم العناوين التالية« :الذاكرة
املوشومة» ،ثم «مدينتان متوازيتان اجلديدة الصويرة» ،فـ«هكذا تدور الثقافة» ،بعده يأيت
وأخريا
عنوان« :مراه ًقا يف مراكش» ،ثم «اجلسد والكلامت» ،بعده «بحركات زائغة»،
ً
«الضفة اليرسى».
لينفتح بعده القسم الثاين من الكتاب حتت عنوان« :تسلسل الصدفة  ،»2والذي
بدوره يضم العناوين التالية« :رشود موسيقي وفق الغريية» ،و«تقاطيع عىل الغريية» ،ثم
وأخريا
«شطر جتاه شطر -حوار -صورة أولية» ،ثم «صورة ثانوية» ،فـ«صورة هنائية»،
ً
مدون يف 27« :أيار /مايو  .»1978وألن
«ملحق معامل» ،ليكون الفراغ من الكتاب كام هو ّ
مساحة املقال لن تسمح ّ
بجل ما يمكن أن يقوله الكتاب عن الكتابة ،وعن رؤية اخلطيبي
وفق املنهج املعتمد ،فإننا سنكتفي بالبعض الذي ال ُّ
خيل بالفكرة.
إهنا مساءلة للمعاين املتعدّ دة للكتابة واملكتوب وإحياءاهتام ()Connotations
وجدلية حضور املكتوب وغيابه وخمتلف دالالت ذلك يف كتاب مهم لعبدالكبري اخلطيبي
هو «الذاكرة املوشومة» .الذي مجع فيه اخلطيبي كل أفكاره التي ستتجىل فيام بعد يف كتاباته
التالية ،إنه يعدّ مرجعية التحليل احلقيقي لفكر اخلطيبي ،وحلالة املجتمع املغريب ومن خالله
املجتمع العريب ،الرشقي ،اجلنويب ،السائر يف طريق النمو.
إنه كتاب مكتوب عىل شكل رواية سرية ذاتية« ،رواية يعيد من خالهلا االقرتاب
ّ
وخيط أبجدية
من حياة شخصية داخل جمتمع يسعى إىل التخ ّلص من العبء االستعامري،
احللم باالستقالل ،ويعاين من اخليبات التي واجهت هذا احللم اجلامعي يف السنوات األوىل
من االستقالل»(.((1

وسط هذا السياق االجتامعي العام ستطرح تيمة «الكتابة» من طرف اخلطيبي،
وجرحا ،وذاكر ًة موشوم ًة .فقد حاول اخلطيبي االنطالق
وسيكون الطرح كتاب ًة ،واستفها ًما،
ً
من البدايات ،وحاول رسم فضاء طفولته بالكلامت ،عرب املحافظة عىل املشاهد ،وحماولة
استنطاقها ،دون اإلخالل باألجواء ،والروائح والفضاءات واألسئلة الطفولية ونقائضها
باملحرمات اجلنسية املنشطرة»( ،((1مضي ًفا إليها قوله« :كان
«كثريا ما حيلم األوالد
الربيئة ،إذ
ّ
ً
القرآن حمور طفولتي ،فطغى عىل كلمتي ،بينام كانت املدرسة مكتبة ينقصها الكتاب.((1(»..
( ((1حممد بنيس ،مع أصدقاء ،املغرب :دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،ط ،2012 ،1ص.92
( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،مرجع سابق ،ص.22
( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،املرجع نفسه ،ص.46
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يف «الذاكرة املوشومة» سيحرض االشتغال عىل تيمة «الكتابة» بشكل جيل ،يعلنها
ٍ
حينئذ الكتاب الذي سوف أكتبه
تارة ،ويضمرها تارة أخرى ،ففي اإلعالن يقول« :فيكون
(((1
فكرا دين ًّيا»( ،((1ويف اإلضامر يقول« :القرآن يف األصل نشيد ،لذا يستظهر ، »..فهل تم
ً
استبعاد املكتوب هنا ألجل حموه؟! أم ألجل استثارة كل األسئلة واإلكراهات التي تعرتض
وتؤججها
كتابته؟! أم أنه حمو بقصد التثبيت؟! .أسئلة متعدّ دة ،وغريها كثري ،تثريها
ّ
املضمرات يف كتابة اخلطيبي.

-4بريس قارئًا لتيمة «الكتابة» عند اخلطيبي

أساسا بام سماّ ه هو نفسه بالتداخل الدالئيل
الكتابة عند اخلطيبي تتم ّيز
ً
( ،)intersémiotiqueالذي يقوم عىل ثالثيات عدة ،منها :العري والغياب واحلال،
حال عند ختومه «تنتفي الكتابة األكاديمية الباردة ،وتنهض كتابة جديدة هلا رصامة
البحث ودقة التحليل»( ،((1وبام أنه وبارت يشتغالن ضمن نسق واحد فمن الطبيعي أن
يتّفقا عىل أن «علم اإلشارات» أي «السيميولوجيا» هو جزء من علم أشمل هو «علم
اللغة» عكس ما بشرّ به فرديناند دو سوسري ( ،)Ferdinand de Saussureأي كام
يقول بارت يف «أسس علم اإلشارات»« :ال بد لنا يف هناية األمر أن نتفق من اآلن عىل أنه
من املمكن أن نقلب ،ذات يوم ،ما طرحه سوسري :إن علم اللغة لن يكون جز ًءا من علم
عام لإلشارات ،حتى لو كان العلم املم ّيز ،بل علم اإلشارات هو الذي سيصبح جز ًءا
من علم اللغة»(.((1
ووفق مسار الرؤية هذا يمكننا أن ندرك أمهية اللغة ودورها املركزي -أي كنواة
مركزية بتعبري جان كلود آبريك -يف فكر عبدالكبري اخلطيبي ،هذه اللغة «اللوغوس»
التي هي رؤية للعامل –بتعبري لوسيان غولدمان -ويف الوقت نفسه تأويل هلذا العامل« ،فإذا
كانت اللغة ليست لذاهتا ولكن لعامل تفتحه وتكشفه ،فتأويل اللغة –إذن -ال خيتلف عن

( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،املرجع نفسه ،ص.46
( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،املرجع نفسه ،ص.46
( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،االسم العريب اجلريح ،مرجع سابق ،ص( .10االقتباس من مقدمة املرتجم).
( ((1غايل شكري ،النهضة والسقوط يف الفكر املرصي احلديث ،بريوت  -لبنان :دار الطليعة للنرش والتوزيع،
ط ،1982 ،2ص .28نقلاً عن :روالن بارت ،أسس علم اإلشارات ،جملة كومينيكاسيون ،منشورات لو
سوي ،ع  ،4باريس .1964
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تأويل العامل»(.((1

هكذا نستطيع أن نسري مطمئنني لكن بحذر إبستمولوجي –كام ع ّلمنا اخلطيبي -وفق
خطى ثابتة يف قراءة لتجليات الفكرة خ ًّطا ووشماً يف الذاكرة« ،ومن درس لدرس نختفي
وراء الكلامت بعد أن نمحو كل أثر مشبوه»( ،((1تلك هي ركيزة السيميائية يف جتلياهتا عند
اخلطيبي ،فها هي لغته «املنفلتة واآلرسة عىل طريقة بارت ،بل بانتامئها إىل التقليد النيتشوي
مثلام هو مالحظ ،تثري أكثر من رغبة وتفكك العزلة عن حماولة جريئة ،وتسعى إىل أن تفكك
العالئق البالية واألفقية بني القارئ والنص ،ثم بني النص واملبدع»(.((1
إنه تشظي اخلطيبي بني الواقع واخليال ،بني الوجود والعدم ،بني اللغة األم واللغة
الغريبة ،إذ «ليس هبذا اليرس ختتطف لغة من األموات الساهرين عليها»( ،((2من هنا تظهر
لنا أمهية استدعاء ثالثية شارل ساندرس بريس التي منحنا هلا جمازا نعت «املثلث» والذي
يمكن تشكيله كام ييل:
التمثيل

التواصل

الداللة

الشكل رقم  :1ثالثية شارل سندرس بريس

ففي زاوية «التمثيل» من م ّثلث بريس ،الذي هيتم بالبعد «التعاقبي» ،القطائع
والتواصالت ،نجد اخلطيبي يتحدّ ث عن التقائه األول باملكتوب ذلك الذي سيظل وشماً
ً
منم ًقا .وكنت،
ووخزا زمن ًّيا« ،ابتدأت
طفول ًّيا،
ً
تلميذا دون املستوى أستحرب حر ًفا مستحيلاً ّ
إىل ذلك ،مدمنًا عىل أخطاء اخلط املستقيم»(.((2
(17) Paul Ricœur: Lectures III, aux frontières de la philosophie, ed Seuil, Paris, 1994,
p304.

( ((1عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،ص.46
نموذجا ،وهران  -اجلزائر :دار
( ((1بختي بن عودة ،ظاهرة الكتابة يف النقد اجلديد مقاربة تأويلية اخلطيبي
ً
االديب للنرش والتوزيع ،2005 ،ص.13
( ((2عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،ص.9
( ((2عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،ص.44
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الصدمة ستتجلىّ -إذن -خو ًفا من املكتوب رغم أن اخلطيبي نشأ يف حضن احلرف
املضمخ يف املداد السابح يف كل أنواع
عىل يدي والد يكتب الكتاب ،ويداوي باحلرف
ّ
البخور «ال شفاء ممكنًا إلاَّ يف كتابة مبينة»( ،((2الوالد الذي «كانت كتبه املمزوجة بالكافور
خترج أحيانًا إىل اهلواء الطلق»( ،((2إلاَّ أن الصدمة ستكون خو ًفا بعد ذلك «ذلك اخلوف أمام
متآمرا عند انتهاء مناجاة ذاتية
الكتابة ،اخلوف من أن تلتهمك ،عىل املدى األبعد ،وأن متوت
ً
ال هناية هلا»(.((2

أما يف زاوية «التواصل» الذي يشري يف م ّثلث بريس إىل الدور الذي تلعبه الظاهرة
املدروسة يف املجتمع ،ما تقوم به ،ما تفعله ،ما تلغيه أو تذكيه ،ما قد تستبعده وتستدعيه،
وهي هنا يف هذا املقام «ظاهرة الكتابة» فإننا قد نستدعي يف مت ّثل دورها عند اخلطيبي ،ما يراه
من إمكانياهتا يف اخللخلة ،حيث يشري إىل بعض من ذلك يف قوله« :كتبت فيام بعد مرسحية
عذرا لرباءيت،
اتخّ ذت فيها فرانكشتني ماالبارا يف دور ثانوي ،وجعلته خينق ضحاياه قائلاً ً :
فاحلب جعلني ماالبارا .انبثقت هذه املرسحية من ضلع الغول ،فكان هلا من طفولتي مذاق
ال خيلو من جنائزية»(.((2
ويتجلىَّ «التواصل» يف اختيار اخلطيبي بأن يكون كتابه «سرية روائية ذاتية» ،وذلك
حتى يمنحه هذا االختيار فرصة للحديث عن جمتمعه وحميطه ورؤاه وأفكاره ،فيام هو حيكي
لنا أحدا ًثا خمتلفة ،جرت له ويف حميطه ،تلك التي ترسبت يف الذاكرة ،إن هذا االختيار
الواعي هلذا النوع من «الكتابة» ،حييلنا إىل دوره وهدفه األسايس ،والذي هو كام عرب عنه
عيل حرب بعد ذلك بأن «غرض كل سرية أن يروي صاحبها حياة الكثريين ،فيام هو يروي
حياته اخلاصة»(.((2

ويف زاوية «الداللة» التي مت ّثل ركن «الطقوس» يف م ّثلث بريس ،يمكننا أن نستحرض
خصوصا «املعيش اجلمعي» ( )le vécu collectifمصطلح نحته جاك بريك (Jacques
ً
 ،)Berqueالذي كان مرش ًفا عىل اخلطيبي يف أطروحة الدكتوراه ،ومن هنا فإن اخلطيبي كان
املتجول بكل حرية بني فضاءات العلوم اإلنسانية -أن الكتابة «طقس»،
يدرك جل ًّيا -هو
ّ
( ((2عبدالكبري اخلطيبي ،املرجع نفسه ،ص.16
( ((2املرجع نفسه ،ص.46
( ((2املرجع نفسه ،ص.44
( ((2املرجع نفسه ،ص.38
( ((2عيل حرب ،خطاب اهلوية سرية فكرية ،بريوت  -لبنان :الدار العربية للعلوم نارشون ،اجلزائر:
منشورات االختالف ،ط ،2008 ،2ص.11
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وأن إثارة التم ّثالت هي الركن األساس ،ألهنا تساهم «يف الكشف ..عن الطقويس بوصفه
يتحول فيه املقدّ س إىل معيش»(.((2
املجال الذي ّ

ومن هنا يمكننا القول :إنه ّ
ظل يسعى إىل فتح آفاق مغايرة ،باقرتابه من الواقع ،من
خالل خمتلف مت ّثالته .وأنه مل يكن أبدً ا -مثله طب ًعا مثل أستاذه جاك بريك -من أولئك الذين
«يلوكون نظرياهتم بعيدً ا عن الواقع اخلشن ،ويف انعزالية شديدة ،ثم ينتهون إىل كالم كزبد
البحر»( ،((2فهو -مثل أستاذه -كان ال يق ّيد نفسه «بالدياليكتيك املاركيس؛ ألنه هيمش تلك
اإلمكانات الكامنة يف الواقع الذي ال يمكن جتاوزه ،والتي يعطيها بريك أمهية قصوى بدل
الركون إىل صيغ جاهزة»(.((2
وأثناء وصفه لبعض «الطقوس» اليومية التي يتأ َّثث هبا وفيها املعيش اليومي،
سينحت اخلطيبي صفات جديدة للكتابة ،إذ سنعرف أن هناك «الكتابة البيضاء»
و«الكتابة احلالل» ،و«ستكون الغرفة خرضاء ال اخرضار اجلنة ،بل تلك الكتابة احلالل
هناك يف الرغبة»(.((3

بل ستكون من خالل ذلك بعض الطقوس حارضة ،الطقوس يف عالقتها
بالكتابة ،تتم ًة وإكاملاً ملثلث بريس السيميائي ،ومنها «كتابة احلروز» ،مداواة للسحر،
وأمجل ما يمكن أن نقرأه يف هذا السياق ونختم به التحليل ،قول اخلطيبي« :ويرجتل
ٍ
بعدئذ يف صدر الدكان إذ تفوح العطورات سبحة خاطفة حول جمموعة من
السحر
األدوات الصامتة ( )...عند الفقيه الشايف الكاتب احلرز عىل مقربة من شمعة وحيدة،
وإن كانت مطفأة ،وهو يقول :إنك منشطر اجلسم من الرأس إىل أمخص القدمني ،تنام
ّ
ويبخرين بحركة فاترة
حرزا
وقبضتاك إىل السقف .يقول :إنك مسحور .فيعطيني
ً
فأوقن إذ ذاك أين يف محاية اهلل ،ويضمني الشارع بحيث أن املدينة وأمثاهلا ،ترت ّدد يف
متاهات مجيل»(.((3

( ((2نورالدين الزاهي ،املقدس اإلسالمي ،الدار البيضاء  -املغرب :دار توبقال للنرش ،ط ،2005 ،1ص.8
( ((2حاتم حافظ ،جدارية فرعونية من كتاب اجلوعى الكتابة تشكيلاً  ،القاهرة  -مرص :أخبار األدب ،ع
 ،724تاريخ  ،2007/05/27ص.26
( ((2حسن املجاهيد ،سوسيولوجيا العامل العريب لدى جاك بريك ،مراكش  -املغرب :مؤسسة آفاق للدراسات
والنرش واالتصال ،ط ،2012 ،1ص.49
( ((3عبدالكبري اخلطيبي ،الذاكرة املوشومة ،ص.59
( ((3املرجع نفسه ،ص.36
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املرجح عندنا أن االشتغال عىل تيمة «الكتابة واملكتوب» ،مل يتو ّقف
لقد بات من ّ
عند بوح «الذاكرة املوشومة» ،بل لقد جتاوزه الكاتب واستمر يف مداعبة هذه الرغبة ،وقد
جتلىَّ ذلك يف سريته التالية «الكاتب وظله» ( ،)Le scribe et son ombreوالتي ستكون
بالتأكيد حمور مساءالت أخرى ،سينربي هلا حتماً باحثون آخرون ،ليواصلوا شغف املشاغبة
عىل حواف نص اخلطيبي ،النص املحفوف بإمكانيات ال حرص هلا للتفجري.
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ﷺ تقديم

لعل ما يطبع الفكر املغريب املعارص ،هو قدرته عىل االشتغال عىل مفاهيم
اسرتاتيجية متكّنه من معاجلة خمتلف القضايا التي تواجهه ،ومن إعادة النظر يف الكثري
من املوضوعات التي أصبحت خترتق وجوده الفكري من خالل اتصاله بالفكر
الغريب ،ذلك أن هذا الفكر ينشغل اليوم بالقضايا نفسها التي ينتجها الفكر الغريب.

هبذا املعنى ،فعمل املفكر املغريب ،بل َقدَ ُره أن ينخرط فكر ًّيا ووجود ًّيا يف
هذا البني  -بني .غري أن الصعوبة تكمن يف كيفيات تت ُّبع هذا اإلنتاج الفكري،
وكشف انفصاالته وحدوده املعرفية واأليديولوجية ،وتأليف ما قد يكون
منترشا فيه((( ،عرب استخراج مضمراته.
متفر ًقا يف املقروء وحرص ما قد يكون
ّ
ً
متعصبة،
إن احلديث عن الفكر املغريب ال يصدر عن ذات منغلقة ،أو
ّ
أو عن شوفينية ما ،بقدر ما هو حديث عن خصوصية فكرية بصمت عليها
مشاريع فكرية مغربية ،أو لنقل «مغامرات» ،ارمتت يف تفكيك البنية الثقافية

* أستاذ مكون باملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين بني مالل خنيفرة  -املغرب
((( محو النقاري ،روح التفلسف ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،2017 ،ص .55
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العربية والغربية عىل حدٍّ سواء.

متحول ،فكر منفتح ...تشهد عىل
إن ما يطبع الفكر املغريب أنه فكر مغامر ،فكر
ّ
ذلك كتابات عبد اهلل العروي ،وحممد عابد اجلابري ،وطه عبد الرمحن ،وعبد السالم بنعبد
العايل ،وعيل أومليل ،وحممد سبيال ،وإدريس هاين وآخرون.

ويبدو يل أن أفضل وسيلة لبيان خصائص هذا الفكر ،تتجلىَّ يف تقديم أحد النامذج
الفكرية الذي انخرط كباقي املفكرين يف العامل العريب اإلسالمي ككل وليس فقط املغرب،
تفجرت بعد  11سبتمرب 2001م ،التي أطلق عليها «صدام أو
يف مقاربة إحدى القضايا التي ّ
رصاع احلضارات» ،وأعني هنا املفكر املغريب األستاذ إدريس هاين ،والذي حاول أن يقارب
عم شهده الفضاء الثقايف العريب اإلسالمي.
هذه القضية «العاملية» بمنطق خمتلف ومتم ّيز اَّ
فأطروحته تنطلق من اسرتاتيجية منهجية تتم ّثل يف تقديم نقد مزدوج للرتاث واحلداثة
موض ًحا «مأزم احلداثة وبؤس
وللخلفيات املعرفية واأليديولوجية املتحكّمة يف هذه املقولةّ ،
وأيضا
آليات التثاقف» ،و«حترير النزاع فيام بني احلضارة والثقافة من اتصال أو انفصال»ً ،
«هتافت أنشودة املثاقفة وأنساق احلوار بني قمع احلداثة ورصخة اهلامش».
فليست املشكلة -يف نظر األستاذ هاين -يف احلضارات التي أنتجها اإلنسان ،وال
حتى يف ثقافته ،بل يف إخفائه يف اجرتاح طريقة لترصيف العنف أو السيطرة عليه؛ ألن فكرة
احلضارة تقوم عىل القوة ،إن ماهيتها القوة يف كل جتلياهتا كاسرتاتيجيه للخضوع واهليمنة.
يعري احلضارة ويكشف أن كل حديث عنها ال يستقيم اَّإل بحضور القوة.
هبذا املعنى فهو ّ
وكل حماولة للحوار يف نظره ال خترج عن التخفيف من مفعوالت القوة ،وكل استئصال هلا
معناه استئصال للحضارة نفسها.
من هذا املنطلق يدعو األستاذ هاين إىل تشكيل وعي تواصيل عىل النمط اهلابرمايس (نسبة
إىل يورغن هابرماس) ينخرط فيه الكل ،ويمنح الرشعية لكل الذوات يف التعبري واملشاركة يف
تأثيث هذا العامل .فكيف متكن األستاذ هاين من معاجلة مفارقة احلضارة  -القوة يف املرشوع
احلداثي؟ وما مكانة اهلامش بالنسبة للمركز يف ظل احلضارة كقوة؟ وما هي آفاق احلوار الومهي
واملفتعل؟ هل يكمن يف خلق أوهام جديدة أم يف تبديد كل وهم وكل حوار وكل قوة؟

-1احلضارة ..قوة

ين ّبه األستاذ هاين إىل كون األطروحات التي تناولت مقولة حوار احلضارات مت ّيزت
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بطابعها االستعرايض ،وغال ًبا ما تأيت رهينة جماالت االشتغال التي يتأ ّثر هبا أصحاهبا(((.
فال يمكن -يف نظره -أن نقدّ م رؤية جديدة اَّإل إذا انطلقنا من حتديد اجلهاز املفهومي هلذه
تشوهات
املقولة ،والذي كان ينقص تقري ًبا أغلب الدراسات .فهذا االلتباس املفهومي خلق ُّ
املؤسسة
فكريةَّ ،
مزقت جسور التواصل بني الكيانات الثقافية ،بل كانت مناشئ األوهام ِّ
(((
للعنف بينها .

يؤكّد األستاذ هاين عىل رضورة التمييز بني مفهومي الثقافة واحلضارة ،ويشري عىل
واضحا بينهام يف ُج ِّل الكتابات املتداولة حوهلام ،وهذا اخللط يرجعه إىل
أن هناك خل ًطا
ً
الدراسات األثنولوجية واألنرتوبولوجية وإىل التقاليد الغربية وخاصة األمريكية منها.
فكل ثقافة ليست بالرضورة حضارة ،وكل حضارة هي بالرضورة ثقافة((( ،إذ االختالف يف
نظره يرتبط بدرجات وبكيفيات احلضور متحدّ ًدا يف مستويات هي:
 -1مستوى احلضارة ،أي حضور أقوى ،حيث تغدو العالقة بني الثقافة واحلضارة
عالقة حلولية.
 -2مستوى التحرض ،أي حضور غري تام ،حيث احلضور الثقايف مندمج ينحو نحو
الرشاكة واالنخراط يف الدورة احلضارية.
 -3مستوى االستحضار ،أي حضور أدنى ،حيث احلضور الثقايف مستهلك يف وهم
األنا واآلخر ،حضور استهالك...
(((
 -4مستوى االحتضار ،أي حضور مفارق متا ًما حضور املدارات احلزينة .
فكل مستوى يتم ّيز عن اآلخر ،فاألول قوامه اإلبداع واإلنتاج ،والثاين قوامه إعادة
منتجا وال
اإلنتاج ،والثالث قوامه االستحضار واالستهالك ،والرابع ال يدخل يف الدورة ال ً
معيدً ا لإلنتاج وال مستهلكًا ...فهو يعيش عىل هامش احلضارة ،حضارتنا(((.

إذن مفهوم احلضارة مفهوم آين حلظي تداويل ،منفتح عىل كل األحداث والتطورات
واالحتامالت .وتعبرّ احلضارة يف ماهيتها عن صناعة القوة وقوة الصناعة ،إهنا رسوخ يف
القوة ورسوخ يف الصنائع((( .فالقوة هنا ليست باملعنى املادي العسكري ،بل كفعالية وممارسة

((( إدريس هاين ،حوار احلضارات ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،2002 ،ص .12
((( املرجع نفسه ،ص .16
((( إدريس هاين ،املفارقة واملعانقة ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،2001 ،ص .93
((( املفارقة واملعانقة ،ص .94
((( املرجع نفسه ،ص .94
((( إدريس هاين ،حوار احلضارات ،ص .88
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أو اسرتاتيجية خترتق كل مظاهر احلياة وتستند إىل ديناميتها وجتدّ دها وتع ّقدها .إهنا عالقة
منظورا إليها باملعنى امليكروفيزيائي كام حدّ دها ميشال فوكو.
تتمظهر من خالهلا القوة
ً

إن احلضارة -يف نظر األستاذ هاين -سريورة ال هنائية ،إهنا قوة عامئية مفرطة يف
التوحش والقسوة والتدمري أنام ًطا
عامئيتها؛ ألن ال غاية هلا سوى صنع القوة .فإذا كان
ّ
بدوية ،فإهنا اليوم تشكّل أنام ًطا حضارية((( .وهبذا املعنى سيصبح التقابل التقليدي بني
متجاوزا ،وأصبح الرتحال والغزو واحلرب عناوين جديدة
احلضارة والبداوة (التوحش)
ً
للحضارة املعارصة .وبالتي مل يعد ابن خلدون يسكن هذه احلضارة ،بل صارت حضارة
رواد مدرسة فرانكفورت.
مهجية ،أو حضارة بدوية ،أو حضارة
متوحشة كام يصفها ّ
ّ
فاألستاذ هاين حاول أن يقوم بصياغة تركيبية ملفهوم احلضارة سواء يف األدبيات
مربزا أن هذه األخرية هي «هيوىل»
الغربية أو يف الرتاث اإلسالمي ،حيث م ّيزه عن الثقافة ً
تتحول إىل حضارة اَّإل إذا استجابت جلملة من
احلضارة ومادهتا ،وذلك ألهنا ال تستطيع أن ّ
الرشوط ،خترج بموجبها من القوة إىل الفعل ،فالثقافة حضارة بالقوة((( مل تبلغ بعدُ نضجها،
نموها( .((1وبتعبري آخر فالثقافة هي الوجود بينام احلضارة هي
ومل تبلغ ذروهتا ،ومل تؤكد َّ
الوجود األسمى ،فكل ثقافة ليست بالرضورة حضارة وكل حضارة هي بالرضورة ثقافة،
ويف هذه احلالة نتحدّ ث عن ثقافات مندجمة حضار ًّيا ،ال عن حضارات متاميزة(.((1

جمرد حضور ثقايف لكيانات اجتامعية
وليست احلضارة اليوم -يف نظر األستاذ هاينّ -
رخوة ناعمة أو آمنة ،ساكنة أو مرتفة ،بل هي كيانات قوية خشنة رحلية متق ّلبة األحوال
والفرص ،كيانات عنيفة يتساكن فيها الرتف مع الفقر ،وأقل منه إىل درجة املجاعة والقحط،
إهنا متاهة حماطة بموت اإلنسان ،متاهة برية حماطة بكل صنوف العدوان( ،((1وهذا ما يربز
أن اإلنسان املعارص عبارة عن تركيبة تناقضية تتقاطع عندها أكثر املفارقات القيمية( .((1فهو
حامل لقيم حقوق اإلنسان واحليوان ومستميت يف الدفاع عنها وفضحها ،ويف الوقت نفسه
س ّفاك للدماء ورا ٍع للعنرصية واالستعامر واإلبادة! إن احلضارة املعارصة عنواهنا «تشظي»
اإلنسانية يف اإلنسان!
((( املرجع نفسه ،ص .94
((( حوار احلضارات ،ص ..91
( ((1فرناند بروديل ،املادية واالقتصادية الرأساميل ،ترمجة :د ،مصطفى ماهر ،القاهرة :دار الفكر الدراسات
والنرش والتوزيع ،ط1993 ،1م .ج ،1ص .114
( ((1املفارقة واملعانقة ،ص .93
( ((1حوار احلضارات ،ص .93
( - ((1املصدر نفسه ،ص .93
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إن النقد اجلينيالوجي الذي قام به األستاذ هاين جعله حياور نصوص الرتاث
أيضا -بدور هذا الرتاث وقيمته ،لكن يف حدودوفاحصا ومقارنًا ومعرت ًفا
الغريب ناقدً ا
ً
ً
اً
تعامل تقديس ًّيا ،وهذا ينطبق عليه كذلك حينام أورد مسامهة
مسامهاته ،بحيث مل يتعامل معه
ِ
يكتف فقط بذلك ،بل انفتح عىل النص
ابن خلدون كرؤية يف فلسفة التاريخ واحلضارة .ومل
القرآين متأ ِّم اًل لنصوصه ومؤو اًِّل هلا ،حيث أثبت أن مفهوم احلضارة يف القرآن عبارة عن
كيان قوي ذو حضور راسخ يف العمران ومتكُّن ضارب يف األرض( .((1أي إن احلضارة
هي رسوخ يف املكان ويف الزمان ،والكيانات التي حتدّ ث عنها القرآن ،هي تارخي ًّيا كيانات
حضارية( ،((1وقد أورد العديد من اآليات مثل:
الر ِّس َو ُق ُرونًا َبينْ َ َذلِ َك كَثِ ًريا}(.((1
{و َعا ًدا َو َث ُمو َد َو َأ ْص َح َ
 َاب َّ
َت َحاضرِ َ َة ا ْل َب ْح ِر}(.((1
اس َألهْ ُ ْم َع ِن ا ْل َق ْر َي ِة ا َّلتِي كَان ْ
 َ{و ْ
ِ
ِ
َّاه ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض}(.((1
 { َألمَ ْ َي َر ْوا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا م ْن َق ْب ِل ِه ْم م ْن َق ْر ٍن َم َّكن ُ {إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه فيِ الأْ َ ْر ِض َو َآ َت ْينَا ُه ِم ْن ك ُِّل شيَ ْ ٍء َس َب ًبا}(.((1
ِ
وها}(.((2
 {كَانُوا َأ َشدَّ من ُْه ْم ُق َّو ًة َو َأ َث ُاروا الأْ َ ْر َض َو َع َم ُر َ{وك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم ِم ْن َق ْر ٍن ُه ْم َأ ْح َس ُن َأ َثا ًثا َو ِر ْئ ًيا}(.((2
 َ{وك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِم ْن َق ْر َي ٍة َبطِ َر ْت َم ِع َ
يشت ََها}(.((2
 َإن استنطاق هذه النصوص وغريها من طرف األستاذ هاين مكّنته من تقديم رؤية
تصور واقعي للحضارة كقوة وصريورة ومناوبة.
تأويلية للنص القرآين تضعنا بال شك أمام ّ
تصور واضح للنهايات ولطبيعة الصدام الذي ينشأ من استفحال وضع
كام تضعنا أمام ّ
احلضارة(.((2
( ((1املصدر نفسه ،ص .95
( ((1حوار احلضارات ،ص .95
( ((1سورة الفرقان ،اآلية .38
( ((1سورة األعراف ،اآلية .163
( ((1سورة األنعام ،اآلية .6
( ((1سورة الكهف ،اآلية .84
( ((2سورة الروم ،اآلية .9
( ((2سورة مريم ،اآلية .74
( ((2سورة القصص ،اآلية .58
( ((2حوار احلضارات ،ص .99
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لعل املثري يف موقف األستاذ هاين هو قدرته الرتكيبية يف استئناف داللة احلضارة
املتخصصة يف فلسفة احلضارة والتاريخ
ومتايزها عن الثقافة من خالل سرب أغوار النصوص
ّ
واألثنولوجيا واألنثروبولوجيا واهلريمينوطيقا ،فهذه النظرة البانورامية الثاقبة مكَّنته من
التوصل إىل أن اخللط بني احلضارة والثقافة هو تقليد أمريكي راجع إىل طبيعة الذهنية
َّ
ِّ
يتأسس
األمريكية املتسلطة ،وأن احلضارة قوة ورسوخ .هبذا املعنى كيف يمكن للحوار أن َّ
يف ظل إرادة القوة واهليمنة التي تشكّل ماهية احلضارة؟

-2الصدام واحلوار وجهان لعملة واحدة ..القوة

إن املفهوم الرتكيبي للحضارة كصناعة القوة وكقوة الصناعة ،يعترب مكس ًبا إنسان ًّيا
مشرتكًا .فاملاهية احلقيقية للحضارة هي القوة .وكل ثقافة ال يمكن أن تكون حضارة اَّإل إذا
أخذت بأسباب القوة والرسوخ يف الزمان واملكان .لذلك يؤكّد األستاذ هاين عىل أن أي
مؤهلة كي تكون حضارة ،ويف الوقت ذاته ليست كل ثقافة هي حضارة بالفعل،
ثقافة هي ّ
(((2
نعم هي حضارة بالقوة .
فاحلضارات تتناوب ،وهنا مكمن اخلطأ الذي سقطت فيه مقولة أو أدلوجة «حوار
ثمة حضارات ،وإنام هناك حضارة واحدة عىل هامشها ثقافات
احلضارات» ،وليست ّ
والتفوق يف نفسها وتغامر يف هذا الرهان عىل احلضارات(.((2
تتنافس كي حت ّقق رشط القوة
ُّ
فاألنسب يف نظر األستاذ هاين هو احلوار احلضاري بني الثقافات ،إذ ليس هناك حضارات
خصوصا يف زمن ثورة االتصاالت وانتشار وسائلها عرب املعمورة.
تتعارص يف آن واحد،
ً
فهذا االنفجار التقني و َّلد تنمي ًطا يف كيفيات اإلحساس والوجود والترصف.
ساخرا :كيف يمكن للطائرة أن حتاور اهلودج؟ وكيف يمكن
يتساءل األستاذ هاين
ً
للمحراث أن حياور اجلرار؟ نحن ال نناقش وال نتصارع مع الغرب يف هذه اإلبداعات ويف
مبتكراته ،هذه األمور أصبحت عاملية وشاملة ،وأصبحت هناك وحدة استهالك عاملي(.((2
لكن ما يدعو إليه هو كيفيات وجود اإلنسان الغريب والعالقات التي أصبح يؤسسها مع
ذاته ومع األشياء ،باعتبارها عالقات إشكالية ومأزومة ،وأن اإلنسان املعارص أصبح عنوان
االستيالب.
( ((2حوار احلضارات ،ص 144
( ((2املصدر نفسه ،ص .145
( ((2املصدر نفسه ،ص .132
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يتع ّلق األمر هنا بسياق تارخيي يرتاجع فيه السيايس واحلقوقي أمام االقتصادي
واألمني ،وتتزايد فيه كل أشكال العنف واإلرهاب والعنرصية ،وتضيق فيه احلدود يف عامل
بال حدود ...فهذه املفارقات أكّدت وتؤكّد عىل «مرض» احلضارة املعارصة وشدّ ة أزمتها،
خصوصا حينام يتم نرش واستقبال أطروحات مثل :كتاب صمويل هنتنغتون «صدام
ً
احلضارات» ،وكتاب «هناية التاريخ» لفوكوياما ...والتي تعبرّ -حسب األستاذ هاين -عن
اللحظة األمريكية بامتياز( ،((2حلظة تر ُّدد ومفارقة بني واقع متوتّر ومأزوم وبني آفاق مض ّببة
فكرا و ممارس ًة.
ومفعومة باخلوف والقلق .إنه قدر أمريكي ً
ويؤكّد هنتغتون أن هناك اختال ًفا بنيو ًّيا بني الثقافات بوصفها عوامل مغلقة ومتجانسة،
متفردة ومتم ّيزة ،وال يمكن تعميمها .فالغرب غرب والرشق رشق،
ويعترب أن قيم الغرب ّ
وكل حماولة -يف نظره -إلغفال هذه احلقيقة ستؤ ّثر سل ًبا عىل الغرب وعىل الثقافات
األخرى.
فهذه الدعوة إىل االنغالق واخلصوصية املفرطة واالنعزالية ،تتجاهل طبيعة العامل
املتعومل بمختلف هوياته الثقافية وخصوصياته املجتمعية ،وبصورة جتعل املصائر واملصالح
متداخلة ومتشابكة .هذا ما تشهد به املشكالت األمنية واملالية والبيئية والصحية التي باتت
مشكالت عاملية ،كام يشهد به تعاظم ظاهرة االنتقال بني البلدان واالختالط بني الناس(.((2

تؤسس لعامل متخم بالفرادات،
عىل هذا األساس فأطروحة «صدام احلضارات» ّ
وتبشرّ بجزر ثقافية مليئة بالتخوم ،وتسدّ أ َّية ثغرة للرابطة الكونية ،وتغلق املسام أمام
األصول املشرتكة التي هي أرضية احلوار الرضورية( .((2يقول هنتنغتون« :املصدر األسايس
مصدرا أيديولوج ًّيا أو اقتصاد ًّيا يف املحل األول.
للنزاعات يف هذا العامل اجلديد مل يكن
ً
مصدرا
فاالنقسامات الكربى بني البرش ستكون ثقافية ،واملصدر املسيطر للنزاع سيكون
ً
ثقاف ًّيا» .إنه ينظر إىل احلضارات كنامذج مغلقة ،وأي حوار بينها هو حوار طرشان ،وبتعبري
آخر حسب األستاذ هاين صدا ًما بينها»(.((3
إن نقد األستاذ هاين ملقولة «الصدام» مل يقف عند املرصَّ ح به ،بل يتجاوز ذلك إىل
ما هو مضمر .إذ إن املتأ ّمل ملقالة هنتنغتون ،يدرك إىل أي حدٍّ هو مذعور ويعاين من فوبيا
اآلخر .بل لعله رأى أن الغرب مستهد ًفا ،وأن أمريكا مهدَّ دة ،ويدعوها إىل االنسحاب،

( ((2حوار احلضارات ،ص .111
( ((2عيل حرب ،اإلنسان األدنى ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط 2010م ،ص .196
( ((2حوار احلضارات ،ص .116
( ((3املرجع نفسه ،ص .115
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ربر املسلك اهليمني األمريكي ،دعوة للتمييز
واالهتامم بشؤوهنا الداخلية .إهنا رؤية ال ت ّ
حتريضا عىل السيطرة العاملية.
والتفرد ،وليست
ً
ُّ
أمل يقل األستاذ هاين :إن اللحظة األمريكية اليوم هي هنتنغتونية بامتياز من جهة،
وحلظة نقيضة له من جهة أخرى .لقد وضعهم يف مفرتق الطرق ويف حرج شديد( .((3لكن
أيضا-قيمة هذه «النظرية» ال تكمن يف مضموهنا أو يف املفاهيم التي تقوم عليها ،وليس
ً
أساسا يف كوهنا جاءت يف وقت كان فيه العامل يف أمس
يف شكلها ودعامتها املنطقية ،وإنام
ً
احلاجة إىل أوهام جديدة ،وكوهنا تدين بقوهتا اإلقناعية لنفوذ املكان الذي ظهرت فيه.
لذا رسعان ما تل ّقفتها األفواه واألقالم وأهنكتها الندوات واجلداالت فغدت
ّ
املتأخرة .بل إننا نستطيع أن نقول:
«تفسريا» لكل األحداث
«مفتاحا» لفهم العرص ،بل
ً
ً
(((3
حوهلا إىل رأي عام وباذئ رأي كوين  .أو لنقل مع املهدي
إن االجرتار اإلعالمي قد َّ
(((3
املنجرة بحث يف «السوريالية السياسية»  .هذه «السوريالية» طبعت قبل مقولة «الصدام»
مقولة هناية «التاريخ» مع فوكوياما ،حيث اعترب الليربالية الديموقراطية األمريكية النموذج
املتقدم ،ويشكل نقطة النهاية يف التطور األيديولوجي لإلنسانية ،وما دونه هشاشات وأنامط
ضعيفة يف احلكم ويف الديموقراطية ،أي إهنا تشكل النموذج األخري لنهاية التاريخ.
تصور مغلوط وسطحي عن التاريخ -كام ن َّبه إىل ذلك األستاذ
ينطلق فوكوياما من ّ
هاين -حينام اعتقد أن اهنيار االحتاد السوفيايت وسقوط جدار برلني هو إعالن عن موت
األيديولوجية االشرتاكية وانتصار الليربالية الغربية ،وكأن احلرب الباردة كانت بني
انفجارا داخل املنظومة الغربية نفسها .عىل أساس أن
حضارتني ،يف حني أهنا شكّلت
ً
«االشرتاكية» عبارة عن رؤية حداثية خمتلفة حاولت ختليص احلداثة من فظاعتها وأوهامها.
فهي أرقى ما أنتجه الفكر الغريب يف االقتصاد السيايس اإلنجليزي والفلسفة األملانية وعلم
االجتامع الفرنيس حسب لينني.

عىل هذا األساس فاهنيار االحتاد السوفيايت تعبري عن تصدع شهدته املنظومة الغربية،
وعن مسألة الالتوازن التي أصبح يعانيها املرشوع الغريب ،وعن الفراغ الذي أخذ يسكنه
وحياول مأله من خالل خلق أعداء جدد سواد كان اإلسالم أو غريه.
ويؤكد األستاذ هاين أن مقالة فوكومايا «هناية التاريخ» هي أطروحة يف الديامغوجيا

( ((3حوار احلضارات ،ص .117
( ((3عبد السالم بنعبد العايل ،ضد الراهن ،الرباط :دار توبقال ،للنرش2005 ،م ،ص .21
( ((3مهدي املنجرة ،عوملة العوملة ،منشورات2000 ،م ،ص .10
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واملفارقة( ،((3وتسطيح يف قراءة األحداث التارخيية وقلب حلقائقها .وجتلىَّ ذلك من خالل
تصنيف الدول حسب منطق التحالفات وليس حسب منطق القيم .ففي هذه الرؤية
االغوائية للنمط الليربايل تنكشف آليات التنكُّر والتنايس وتسكن مفارقة الداخل واخلارج:
«واحلق أن أمريكا هي دولة ديموقراطية يف الداخل ،لكنها يف سياستها اخلارجية تبدو نازية
جديدة متنكرة»( .((3فازدواجية الرؤية ظ َّلت حارضة يف هذه األطروحة التي تتغنَّى باإلنسان
وبكرامته ،واالعرتاف به كإنسان اَّإل أهنا تعمل عىل قتله حيثام وجدته.

أساسا
ما يم ّيز نظرية «هناية التاريخ» هو الفراغ النظري الذي انطلقت منه ،واملتم ّثل
ً
نموذجا فلسف ًّيا للتاريخ عىل غرار ما قام به كل من هيغل وماركس ،اللذان
يف كوهنا مل تقدّ م
ً
عمال عىل تأسيس فلسفة يف التاريخ قائمة عىل قانون ومتّجهة نحو غاية حمدّ دة ،واملتم ّثلة
عند األول يف الدولة الليربالية والثاين يف املجتمع الشيوعي ،بينام عند فوكوياما تتم ّثل يف
الديموقراطية الليربالية ،لكنه تناسى ما هو ثمنها وقانوهنا؟ ربام السياق الذي أفرزته هذه
املقولة مل يكن يعطي اهتام ًما ملنطق الصدق والكذب أو اخلطأ والصواب ،بل هو سياق
التبسيط أو باألحرى التسطيح والصيغ اجلاهزة التي تسكن العامل الراهن.
وأخريا نتساءل رفقة األستاذ هاين :هل معنى هذا أننا نعلن هناية «هناية التاريخ» ،فام
ً
البديل؟ هل الالهنائية بعامئها املفرط أم أننا سنعلن النهاية ملاضينا ،وبذلك نعلن عن موت
(((3
احلضارة املعارصة ،وهبذا نرفض العرص ونستقيل من العامل فنريح ونسرتيح؟

ﷺ لكي ال تكون خامتة

إن نقد اهليمنة الليربالية باعتبارها آلة إلنتاج الرغبة واالستهالك ،وما تنتجه من
أزمات ومن أحداث دامية وال إنسانية ،يفرض علينا اختيار مسار أيديولوجي آخر غري
الليربالية التي حتمل يف ذاهتا إمكانات تدمريها .فالواقع يشهد عىل أن مفهوم اهليمنة اتخّ ذ
أبعا ًدا ودالالت متعدّ دة ترتبط بام هو مادي وتتعدّ اه إىل ما هو معنوي ورمزي لتتشكّل يف
اسرتاتيجيات وعالقات خترتق كل املجاالت يف كل املجتمعات .إن منطق القوة واهليمنة
مآله الزوال واالندحار.
وهذا ما جيعل من املستحيل احلديث عن حوار حضاري بني الثقافات حسب
مر بمنعطف انتهى باحلضارة
األستاذ هاين ،إذ سيصبح «حوار طرشان» .فالسياق التارخيي َّ

( ((3حوار احلضارات ،ص .121
( ((3املرجع نفسه ،ص .122
( ((3حوار احلضارات ،ص .128
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قوته يف مجيع املجاالت «صناعة القوة
اإلنسانية إىل أن
تستقر بالغرب ،وتشهد عىل ذلك ّ
َّ
وقوة الصناعة» ،هذا يعني أن احلضارة الغربية هي مكتسب إنساين مشرتك ،ويلزم التمييز يف
نظر األستاذ هاين بني الثقايف واحلضاري لتحديد املوقف من اآلخر «الثقايف» وليس اآلخر
احلضاري( ،((3فاحلوار بني احلضارات جهل مركّب باحلضارة ،والصدام بني احلضارات
سالبة بانتفاء املوضوع.
إن القدرة الرتكيبية لألستاذ هاين ذات الصبغة املعامرية ،جعلته قارئًا يق ًظا للرتاث
الغريب وملرشوعه الذي مل يكتمل بعد ،إذ حدَّ د نموذجني للغرب :الغرب «املاهوي» والغرب
عم هو مشرتك
«األيديولوجي والسيايس» .فاألول يف نظره ما ينبغي التواصل معه والبحث اَّ
بينه وبيننا ،باعتباره كيانًا ثقاف ًّيا ُوجد قبل احلداثة ،إنه الغرب الذي ثار ككل من ثار يف
التاريخ اإلنساين عىل كل أشكال الظلم واهليمنة واجلهل.

هذا النموذج اليوم نراه مقمو ًعا حتت سطوة صورة أخرى للغرب ولنموذج آخر
للغرب .والثاين هو الكيان الذي حتركه إرادة السيطرة والقوة ملحو الثقايف وتتحكّم فيه
نوازع العنرصية .هذا الغرب مسلوب الروح ومنزوع األخالق( .((3لكن الرهان األسايس
يف نظر األستاذ هاين ما يمكن أن نقوم به للبحث عن منافذ روحية ،ضد اهليمنة والتمركز
الغريب للدعوة إىل حوار الثقافات والتواصل معها.
إذن ،ال يمكن أن نح ّقق ذلك اَّإل إذا نحن حاورنا ذاتنا وخرجنا من سلبنا ،وحاورنا
اآلخر وأخرجناه من سلبه .فاألنا التواصيل يمكنه االلتقاء مع اآلخر التواصيل عىل أرضية
مرشوع تواصيل قائم عىل استئصال السلب املشرتك(((3؛ ألنه السبيل السترشاف املستقبل.

نؤسس لثقافة عربية إسالمية مغايرة اَّإل بتوليد اآلخر
وهذا يعني أننا ال يمكننا أن ّ
التحول إىل أصل ،والتخليّ عن افرتاض أي
أيضا -بالتحرر من الرغبة يفكآخر ،ولكن
ً
ّ
(((4
مفهوم مطلق عن اخلصوصية يف امليدان الثقايف .

( ((3حوار احلضارات ،ص .161
( ((3حوار احلضارات ،ص .162
( ((3املرجع نفسه ،ص .163
( ((4عبد السالم بنعبد العايل ،ضد الراهن ،ص .32
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بسام املسلمي*

ﷺ مفهوم قداسة اللغة

عيل أن أحدّ د مفهوم
قبل أن أرشع يف موضوع البحث ،أرى لزا ًما َّ
نصا أو هلج ًة أو لغ ًة ،وهل إن ارتباط لغة
القداسة وما يرتتّب عليها عندما تطال ًّ
ما بكتاب مقدّ س ُيضفي عليها هالة من القداسة؟

بعد إيراد تعريفات متعدّ دة للمقدّ س ،خلص البوعناين إىل أن «أهم سمة
للمقدّ س هي :التعايل ،فاملقدّ س هو ما يقع بعيدً ا عن عوامل التدنيس؛ ألن
جوهره املتعايل يقيض بأن يظل متسام ًيا»((( .ثم توصل إىل أن املقدّ س «هو ما له
حرمة واحرتام»(((.

وعند استعراضنا للغة وارتباطها بالدين أو املقدّ س؛ فإننا سنجد أن مجيع
احلضارات قديمها وحديثها زعمت بأن لغتها هي اللغة األصلية ،وأن الرب

* باحث يف علم اللسانيات من السعودية.
((( حاتم البوعناين ،اللغة العربية وسؤال القدسية ،جملة اللغة العربية ،املجلد ،21العدد ،48
 ،2019ص.413
((( حاتم البوعناين ،املصدر نفسه ،ص .414
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اختارها ،وأهنا لغة اجلنة .فاملرصيون القدماء وكذلك السومريون اعتربوا لغتهم مقدّ سة
وأهنا هبة اآلهلة.
ومن هنا نشأ التفاضل بني اللغات ،حتى اعترب جالينوس (200 - 129م) لغة
اليونانيني أفضل اللغات ،وأن سائر اللغات تشبه نباح الكالب ونقيق الضفادع .فهناك
العديد من احلضارات القديمة التي تعتقد بأن اللغة من وضع اإلله ،وأنه ليس لإلنسان يد
يف ذلك((( .وقد عاد الباحث نفسه بقداسة اللغة العربية إىل عصور ما قبل اإلسالم ،وإن
اختلفت درجة التقديس وأسباهبا(((.

ولعل ارتباط الدين اإلسالمي الوثيق باللغة العربية يف مجيع أو أغلب جوانبه ،وليس
أمرا
يف كتابه املقدّ س (القرآن الكريم) فقط ،هو ما جعل من االعتقاد بقدسية اللغة العربية ً
مفرو ًغا منه لدى كثري من املسلمني .فإىل جانب القرآن الكريم ،فإن األحاديث القدسية
والنبوية ومجيع الشعائر والعبادات واملعامالت اإلسالمية ليس هلا أية مرشوعية كاملة بغري
العربية الفصحى.

ويرى اإلخناوي بأن تقديس اللغة العربية الفصحى هو الذي جعل الفقهاء يعتمدون
عىل الشعر اجلاهيل فقط يف فهم القرآن الكريم وقواعد النحو .فاللغويون العرب القدماء
اعتنوا باللغة العربية الفصحى ،لغة القرآن ،عناية فائقة وأمهلوا دراسة اللهجات العربية
القديمة األخرى .فليست اللغة العربية بكاملها وبجميع هلجاهتا ومستوياهتا ،إذن ،مرتبطة
ارتبا ًطا عضو ًّيا ومقدّ ًسا ،ملن يرى ذلك ،بالقرآن الكريم ،وإنام العربية الفصحى هي املرتبطة
به فقط.
ولعل هذا األمر هو ما جعل املسلمني ينقسمون جتاه قدسية اللغة العربية الفصحى
إىل قسمني:

القسم األول

وهذا القسم يرى أن القرآن الكريم ،بحسب عقيدة املسلمني مجي ًعا ،هو أوثق
النصوص عىل اإلطالق ،حيث إن اهلل صانه وحفظه من التحريف ،فال يأتيه الباطل من أية
جهة .ونتيجة لذلك ،فهو احلكم املطلق واحلاكم عىل مجيع النصوص األخرى يف جوانب
عديدة ومن بينها اجلوانب اللغوية .فام جاء يف القرآن الكريم من ألفاظ وتراكيب ونحو
ورصف وغري ذلك هو صحيح بشكل مطلق.

((( حاتم البوعناين ،املصدر نفسه ،ص .414
((( حاتم البوعناين ،املصدر نفسه ،ص .415
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ليقرروا صحة ذلك
وهذا ما جعل املسلمني يعودون إليه كلام طرأ عىل اللغة أمر جديد ّ
الطارئ اللغوي من عدمها .وحيث إن القرآن الكريم الذي هو كالم اهلل سبحانه وتعاىل نزل
باللغة العربية الفصحى وارتبط هبا ارتبا ًطا عضو ًّيا بحيث ال يطلق عليه قرآن بغريها ،فقد
اكتسبت منه قداستها وخلودها .فاملسلمون يعتقدون بأن اهلل حكيم ومل خيرت اللغة العربية
عم
الفصحى كي تكون وعاء لكالمه عب ًثا ،وإنام لع ّلة قد يدركون بعض جوانبها .ناهيك اَّ
ورد يف بعض النصوص اإلسالمية ممَّا للعربية من فضل ككوهنا لغة أهل اجلنة وما إىل ذلك.
فارتباط القرآن الكريم املتع َّبد بتالوته الوثيق باللغة العربية الفصحى ونزوله هبا،
وكذلك األحاديث واآلثار اإلسالمية التي ح َّثت عىل تع ُّلمها وبيان فضلها جعل منها لغة
مقدّ سة .فاملسلمون ال يستطيعون أن ُيغفلوا تلك األمور وأمثاهلا ،فيدعوا الرابط الذي يربط
يتمزق ويتبدّ د ،وذلك حينام تطاله يد التغيري والتبديل التي تذهب
حارض األمة بامضيها ّ
بمالحمه وسامته وخصائصه.

خصوصا إذا ما علمنا بأن بعض األبحاث اللغوية احلديثة كأبحاث تشومسكي
هذا
ً
نقصا يف
يف النحو التوليدي التحوييل ،تقوم علم ًّيا عىل أصول مشاهبة لتلك التي اع ُتبرِ ت ً
النحو العريب((( .وما نقد أولئك اللسانيني الوصفيني العرب للنحو العريب يف املجمل إلاَّ
املوجه من قبل اللسانيني الوصفيني الغربيني يف أوروبا وأمريكا لنحوهم
إسقا ًطا للنقد
ّ
التقليدي(((.
وبحسب الكثري من الدارسني العرب بات االرتباط بني النحو العريب والقرآن
مفر منها .فالقرآن وكذلك الشعر العريب أمدَّ ا النحو العريب بامدة
الكريم حقيقة تارخيية ال َّ
غزيرة من التفكري ممّا جعل علم النحو خالدً ا أبد الدهر ال هيتز مطل ًقا كالطود الشامخ عىل
حدِّ تعبري حممد عابد اجلابري(((.

وحتى مع اإلقرار بقدسية اللغة العربية الفصحى ،فإن هناك من اشرتط عدم املغاالة
يف فكرة «قداسة العربية» حتى لو كان اهلدف هو تعزيز ارتباط األجيال باللغة العربية(((.
عمان :دار ورد األردنية للنرش والتوزيع2013 ،م،
((( مصطفى غلفان ،اللسانيات العربية :أسئلة املنهجّ ،
ص.169
((( عبده الراجحي ،النحو العريب والدرس احلديث :بحث يف املنهج ،بريوت :دار النهضة العربية1976 ،م،
ص.49
((( مصطفى غلفان ،اللسانيات العربية :أسئلة املنهج ،مصدر سابق ،ص.138
((( عبداهلل الربيدي ،اللغة هوية ناطقة :منظور جديد يمزج اللغة باهلوية واحلياة ،الرياض :كتاب املجلة
العربية 1434 ،197هـ ،ص.84
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القسم الثاين:

ويف مقابل ذلك الفريق الذي يرى قدسية اللغة العربية الفصحى ،هناك فريق آخر
يرى أن الفقهاء ركنوا إىل الشعر اجلاهيل يف فهم القرآن الكريم .وهذا يعني أهنم ،الفقهاء،
اعتمدوا عىل آلية برشية غري مقدّ سة يف فهم املقدّ س .وقد استشهدوا بروايات إسالمية
للصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس الذي كان يفسرّ بعض ألفاظ القرآن الكريم مستشهدً ا
عىل ذلك بأبيات من الشعر العريب .فاالستشهاد بام هو برشي عىل ما هو إهلي يشري إىل أن
اللغة العربية الفصحى كلغة ليست مقدّ سة يف حدِّ ذاهتا الحتامل وقوع الزلل فيام هو برشي.
وذلك ال يعني بحال من األحوال أن القرآن الكريم غري مقدّ س وغري حمفوظ من أيدي
العابثني إطال ًقا ،بل يعني أن اللغة العربية غري مقدّ سة وغري مصونة متا ًما عن التغيريات وإن
كانت قليلة نسب ًّيا(((.
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحَ َافِ ُظ َ
وقد أوضح الضبيب أن اهلل يف قوله﴿ :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون﴾ قد

يتعهد بحفظ اللغة العربية أو بقائها ،فقد انقرضت اللغة
ضمن حفظ القرآن الكريم ،ومل ّ
العربية يف إيران وإسبانيا رغم أن القرآن الكريم مل ينقرض فيهام(.((1

أيضا -ما يراه عبداهلل البرُ يدي الذي ال يؤمن بأن اهلل تعاىل يفوقريب من ذلك
ً
ِ
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه لحَ َاف ُظ َ
قوله﴿ :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
ون﴾ قد تك ّفل بحفظ اللغة العربية تلقائ ًّيا وضمن
ذلك بشكل مطلق ،وإنام يؤمن بـ«النضال اللغوي» -كام أسامه -الذي يقوم به أهل اللغة
العربية أنفسهم بغية احلفاظ عليها .وقد فسرَّ الدكتور عبدالسالم املسدّ ي «هذا الربط اآليل
سوغته طيبة
بني حفظ اهلل للذكر القرآين ،ووعده بصون اللغة العربية من الضياع بتم ُّثل َّ
الرسائر اإليامنية التي تغدق يف بياض التأويل بسخاء غزير»(.((1
رواد الرتاث العريب اإلسالمي تعاملوا مع العربية بعني
وقد بينَّ املسدّ ي ً
أيضا -أن ّيعرف اللغة،
املتبص حني أدرجوها ضمن سائر اللغات .فهذا ابن جني (ت392هـ) ِّ
العقل رّ
أية لغة ،بأهنا «أصوات يعبرّ هبا كل قوم عن أغراضهم» .وذاك ابن حزم (ت 456هـ) يرد
العزة بلغته حيث إن القرآن قد نزل هبا اً
توهم قوم يف لغتهم أهنا
عىل من أخذته ّ
قائل« :وقد َّ
((( انظر :كامل اإلخناوي ،ما موقع اللغة العربية من اإلعراب؟ ،دار صفصافة للنرشوالتوزيع2016 ،م،
فصل :تفاعل املستويات.
( ((1الدكتور عيل القاسمي ،مؤمتر يفتح األسئلة انقراض اللغة العربية خالل القرن احلايل ،شبكة فولتري،
 8مارس  .https://www.voltairenet.org/article145997.html ،2007تاريخ الدخول  10أكتوبر
.2020
( ((1حاتم البوعناين ،اللغة العربية وسؤال القدسية ،مصدر سابق ،ص.417
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أفضل اللغات ...وهذا ال معنى له ...وال جاء نص يف تفضيل لغة عىل لغة»(.((1

فارتباط القرآن الكريم باللغة العربية ال يعطيها قداسة ،اَّ
وإل لكانت الرسيانية لغة
مقدّ سة وكذلك العربية؛ ألن اإلنجيل نزل باألوىل والتوراة نزل باألخرى .ولو افرتضنا أن
صح بالتايل أن يتحدَّ اهم اهلل بأن يأتوا
ارتباط العربية الفصحى بالقرآن قد أعطاها قداسة ،ملا َّ
بمثل القرآن أو بسورة من مثله؛ ألن اإلعجاز يف اللغة نفسها(.((1
أضف إىل ذلك أن اللغة العربية الفصحى كانت موجودة قبل نزول القرآن الكريم
وقبل الدين اإلسالمي .كذلك ،فإن القرآن ال يضمن حفظ العربية الفصحى بكاملها؛ ألنه
ال حيتوي عليها بكل تفاصيلها .فالقرآن الكريم -عىل حدِّ تعبري مجعة« -ال يشتمل عىل
ٍ
ٍ
ومعان ،وإنام عىل نسبة ضئيلة منها (أقل من %30
وتراكيب
جذور
مجيع اللغة العربية من
َ
من اجلذور العربية ،اً
مثل) وأن تلك النسبة الصغرية يف سياقاهتا ودالالهتا املحدّ دة هي التي
تستمد قدسيتها من القرآن الكريم ،وأ ّما غالبية اللغة العربية ،فليست مقدّ سة ،وهلذا فهي
عرضة للتغيري ،وطب ًعا لالنقراض كذلك(.((1

فتوصل إىل أهنا نحو  1810لفظة مت ّثل
وقد أحىص عدد األلفاظ يف القرآن الكريم
َّ
ضم نحو  80000جذر .فنسبة جذور
جذور الكلامت القرآنية مقارنة بلسان العرب الذي َّ
كلامت القرآن مت ّثل  %2.25من جذور كلامت لسان العرب .وباملثل ،فإن جذور الكلامت
جذرا (أي بام يمثل  %4.5من جذور كلامت لسان
الواردة يف األحاديث النبوية نحو ً 3600
نص مقدَّ س ،وعدد كلامته نحو  66ألف كلمة،
العرب) .وقد أضاف بأن« ،القرآن أصغر ٍّ
منها  1620كلمة مل ترد يف القرآن اَّإل مرة واحدة»(.((1

ولكن ومع ذلك ،فإن الكل متّفق عىل قداسة القرآن الكريم ،وأنه «أصدق مقياس
للبحث يف لغة العرب يف عرص ظهور اإلسالم» بحسب تعبري ولفنسون(.((1
( ((1حاتم البوعناين ،اللغة العربية وسؤال القدسية ،ص.418
( ((1رشيف الشوبايش ،لتحيا العربية يسقط سيبويه ،اململكة املتحدة :مؤسسة هنداوي يس آي يس.2019 ،
ص.59
( ((1انظر :الدكتور عيل القاسمي ،مؤمتر يفتح األسئلة :انقراض اللغة العربية خالل ال َقرن احلايل ،مصدر
سابق.
( ((1انظر :عيل مجعة ،اللغة املقدسة وقدسية اللغة 2 ،يناير .2015
https://www.draligomaa.com/index.php/%D8%A
تاريخ الدخول  10أكتوبر .2020
( ((1مصطفى غلفان ،اللسانيات يف الثقافة العربية احلديثة :حفريات النشأة والتكوين ،الدار البيضاء :رشكة
النرش والتوزيع املدارس2006 ،م ،ص.95
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وباعتبار املؤثر األكرب؛ فإن القرآن الكريم هو املؤثر يف اللغة العربية حتى وإن كانت
ب فيه .فدور القرآن ،كام يقول بروكلامن ،يف استمرارية اللغة العربية
هي الوعاء الذي ُص َّ
وانتشارها بشكل منقطع النظري ال سبيل إىل إنكاره والتقليل من شأنه ،مضا ًفا إىل اشرتاطها
كلغة وحيدة مقبولة يف العبادة(.((1

عظيم؛ فإنه
ولكن ومهام يكن دور القرآن الكريم يف حفظ اللغة العربية الفصحى
اً
مل ِ
حيو كل ما يتع ّلق هبا بالتامم والكامل ،ممّا دعا إىل البحث عن مصادر أخرى غري القرآن
الكريم لتت ّبع اللغة العربية .ويتأكّد هذا األمر إذا ما س َّلمنا بأن القرآن الكريم والشعر اجلاهيل
أيضا -يمثالن اللغة العربية «األدبية».ً

ومن هنا فإن ولفنسون يشدّ د عىل أمهية األحاديث النبوية الصحيحة واحلكم واألمثال
العربية القديمة ،باعتبارها مادة نثرية قريبة من الواقع اللغوي مقارنة بالشعر .فهي تعطي
صورة صادقة للعرص الذي تنتمي إليه مقارنة بالشعر الذي حيتوي عىل كثري من الصيغ الفنية
التي غالبا ما تكون مصطنعة ومتكلفة(.((1
ويف حني أن ِمن هؤالء َمن يرى بأن اللغة العربية غري مقدّ سة أو غري مصونة من
ثمة تغيرُّ ات طفيفة أ َّملت هبا ،فإن هناك منهم من يرى أن العربية الفصحى
التغيري ،وأن ّ
تعرضت إىل تغيرُّ ات كربى خاصة عىل مستوى املعجم .بل إن بعض املسترشقني مثل
قد َّ
دوزي ( )1883 - 1820الذي أوىل عناية كبرية باللغة الشعبية دون الفصحى ومل يقبل
بتفوق هذه األخرية ،أكد عىل انقراض الفصحى .فهو يعتقد بأن الفصحى قد انقرضت بعد
ُّ
ويقرر
«قرنني من احلياة ،أي بعد جميء اإلسالم والفتوح العربية يف القرن األول للهجرة»ّ .
أيضا -أن الفصحى قد تغيرَّ ت «بمرور األعوام تغيرًُّ ا أساس ًّيا أ َّدى إىل زواهلا كلغة حية يفً
(((1
عرص اخللفاء» .

ﷺ غرية لغوية مشرتكة

يقرون وال يس ّلمون بقدسية اللغة العربية
كثريا ممَّن ال ّ
ومهام يكن من األمر ،فإن ً
أيضا ،وربام رأوا أن التسليم بعدم قدسيتها هو ما حيافظ
الفصحى ،هم غيورون عليها ً
عليها من املوت واجلمود .فحتى الشوبايش ،اً
مستفزا هو:
مثل ،الذي اختار لكتابه عنوانًا
ًّ
غيورا عىل لغته ودينه .ولعل من يقرأ كتابه يلمس ذلك
«لتحيا العربية ،ويسقط سيبويه» كان ً
( ((1مصطفى غلفان ،املصدر نفسه ،ص.95
( ((1مصطفى غلفان ،املصدر نفسه ،ص.96
( ((1مصطفى غلفان ،املصدر نفسه ،ص.98
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لح عىل أنه ليس مع الداعني إىل هدم اللغة من األساس ،وإنام املطالبة بإعادة النظر
التأكيد ا ُمل ّ
يف القواعد األساسية هبدف التطوير واإلصالح(.((2

ولعله من املناسب يف هذا السياق أن نذكّر بأن قضايا من مثل جتديد العربية بالتخيل
عن بعض أصوهلا وقواعدها األساسية ،وليس بتطوير أساليب تعليمها وتبسيط بعض
استمرت أمتنا العربية واإلسالمية يف تقدُّ مها
قواعدها وتيسري نحوها ،مل تكن لتطرح لو
ّ
وريادهتا بني األمم والشعوب .فعندما كانت اللغة العربية الفصحى لغة العلوم مجي ًعا عند
العرب واملسلمني يف العهود اإلسالمية الالحقة الزاهرة ،تفاعلت وأ ّثرت يف كثري من
كثريا منذ بدء اإلسالم.
اللغات رغم أهنا مل تتغيرَّ
ً
رصح الباحث اللغوي الفرنيس سريجي بونتواز يف دراسة صدرت يف 2018م
فقد ّ
بعنوان« :أجدادنا العرب» بأن نحو  500كلمة يستخدمها الفرنسيون يف حياهتم اليومية هي
ذات أصول عربية .ويف كتابه« :معجم األلفاظ العربية يف اللغة الفارسية» رصد حممود نور
الدين  6000كلمة عربية يف اللغة الفارسية .ومجع سمري عبد احلميد يف« :معجم األلفاظ
العربية يف اللغة األردية» ما يزيد عىل  12000كلمة عربية قد دخلت األردية.
أيضا ،فقد أشار عبد الرزاق القويص يف دراسته «عاملية األبجدية العربية» إىل أن
ً
 164لغة يف العامل كتبت باحلرف العريب .أضف إىل ذلك بأن  1650كلمة قرآنية موجودة
يف  22لغة حية غري العربية كام ن َّبه عبد املجيد البكري يف دراسته «أم اللغات وعلم االشتقاق
واملقابالت»(.((2

ويف هذا كله إشارة إىل أن اللغة ككل ترتبط ارتباطا وثيقا باملجتمع أكثر من ارتباطها
بأي يشء آخر ،فهي حتيا بحياته وتنمو بنموه ومترض ومتوت بمرضه وموته.

ﷺ اخلامتة

ويف اخلتام ،فقد رأينا أن موقف اللغويني العرب جتاه اللغة العربية الفصحى متباين،
فمنهم من يرى أهنا مقدّ سة بقداسة القرآن الذي نزل هبا ،وأن ذلك ضامن حلفظها وصيانتها
ومحايتها ممّن حياول التغيري فيها مهام كانت غايته.
( ((2انظر :كامل اإلخناوي ،ما موقع اللغة العربية من اإلعراب ،فصل :كيف ننظر نحن العرب إىل لغتنا
العربية.
( ((2حممد سيف اإلسالم بوفالقة ،اللغة العربية ومواكبة العرص :الكونية والبقاء والتقنيات احلديثة ،بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،448أكتوبر  ،2019ص.120 - 117
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ويف اجلانب اآلخر ،فإن فري ًقا آخر يرى أن اللغة العربية -ككل اللغات -غري
مقدّ سة ،وأهنا قابلة للتغيري والنمو والتطور واحلياة واملوت ،وأن هذه املظاهر هي ضامن
بقائها؛ ولذلك ال بد من أن ختلع لباسها القديم .طب ًعا ،هذا ال يعني بحال أن القرآن الكريم
غري مقدّ س وغري مصون عن التحريف والتغيري.

قائم ،فإن ذلك ال ُيعفي أحدً ا
كبريا وال يزال اً
ومهام كان االختالف حيال هذه القضية ً
بحال من األحوال من مسؤولية صيانة العربية الفصحى ،وإصالحها وتطويرها ،واالكتفاء
باهلتافات العاطفية التي ال تنفعها بيشء .فاللغة العربية الفصحى اليوم يف أزمة كبرية جدًّ ا
باتّفاق رشحية كبرية من املراقبني واملهتمني .وطب ًقا ملا أورده اللساين الربيطاين ديفيد كريستال
يف كتابه« :موت اللغة» من رشوط ملوت اللغة (تسعة رشوط) ،فإن مجيع هذه الرشوط
منطبقة عىل اللغة العربية يف وضعها احلايل(.((2
أيضا -حينام نقل ما ورد يف تقرير منظمة اليونسكو 2006موهذا ما أكّده امليساوي ً
من التحذيرمن احتاملية موت ،وليس «اندثار» الذي يعني االنقراض التام ،لغات عدة
يف القرن الواحد والعرشين ومن ضمنها اللغة العربية .لذلك كله؛ فإن عىل اجلميع ،ممَّن
عززوا ما يتّفقون عليه بكل الوسائل
يعتقدون بقداسة اللغة العربية وممَّن ال يعتقدون هبا ،أن ُي ِّ
وجترد ،من أجل العمل يف ميدان
ويتحاوروا فيام خيتلفون فيه بكل عقالنية وموضوعية ُّ
واحد ،وهلدف وحيد هو احلفاظ عىل اللغة العربية ،ورعايتها بام يضمن نموها وبقاءها قبل
أن يفوت األوان وهم ال يزالون يف نزاع وخصام.

( ((2انظر :الدكتور عيل القاسمي ،مؤمتر يفتح األسئلة :انقراض اللغة العربية خالل القرن احلايل.
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الدكتور أمحد فال السباعي*

يواجه العقل الغريب والعقل الرشقي عىل حدٍّ سواء اليوم سؤال ما بعد
اً
سؤال حول املستقبل .سؤال
كورونا ،وهو سؤال يف الوعي قبل أن يكون
اً
سؤال حول املستقبل وحتدياته
ثقايف وفكري ونفيس ووجودي قبل أن يكون
وإمكانات الفعل داخل جماالت االشتغال ضد كورونا أو بكورونا أو مع
كورونا سياس ًّيا واقتصاد ًّيا وجيوسرتاتيج ًّيا.

بعيدً ا عن أطروحات املؤامرة وثقافتها ،سنحاول طرح السؤال املبدئي
الذي ينقدح من هذا السياق الذي عاشته البرشية يف حلظة صغرية حاسمة من
تارخينا وتارخيهم ،دون استبطان هنائي ملعنى لضمري النحن وضمري الغري داخل
أفق إنساين وحدته الكارثة وفرقته اإلرادات البرشية.
ما الذي حدث؟

مل تكن البرشية يف يوم ما قادرة عىل تسجيل اللحظة وأرشفتها منذ
سمها البرصيون العرب األوائل ،كام هي اليوم.
اكتشاف تقنية حبس الظل كام اَّ
املعلومة املصورة والصوتية واملكتوبة تتد ّفق من كل أنحاء املعمورة لكل أنحاء
* باحث من املغرب.
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املعمورة بشكل مل يسبق له مثيل .ووسط هذا العامل التواصيل ،ال زال العقل البرشي غري
قادر عىل استيعاب األزمة ،وال عىل فك طالسمها وهو حارض فيها يشاهد ما يقع يف الصني
كام يشاهد ما يقع يف هناية الزقاق الذي يسكنه.

مل يسبق للباحثني يف العلوم السياسية أن جربوا هذا النوع من التأثري العاملي للخطاب
السيايس عىل الشعوب هبذه القدرة الكبرية عىل تبني سياسات عاملية موحدة تتفاعل بشكل
يومي مع التغذية الراجعة للمحكومني.
نموذجا مص ّغ ًرا للتأثري اإلقليمي لوسائل التواصل عىل حركة
لقد كان الربيع العريب
ً
الشارع وعىل االنتفاضة املبارشة ،أما اليوم فإن تأثري القرارات التي اتخّ ذهتا املؤسسات الدولية
اً
تفاعل واستجابة النعكاسات السياسات عىل الناس مبارشة.
تأثريا وأكثر
كانت أبلغ ً
هل هذه هناية ما تب َّقى من السيادات الوطنية جتاه السيادة العاملية القابعة حتت
املسميات العائمة للمؤسسات الدولية ،والتوصيات ،والتنسيق والتأثري والتأثر؟

ﷺ سياقات كورونا

إن عامل اليوم الذي يواجه كورونا هو عامل خمتلف متا ًما عن ذلك الذي أهنته احلرب
الباردة ،وعن ذلك العامل الذي أشعل فتيل حرب اخلليج الثانية .لقد كان الربيع العريب
نقطة انعطاف كبرية يف مفهوم الدولة يف العامل العريب ،ويف العامل بأرسه ،ليس فقط بسبب
أيضا -ألنه أعلن عن ميالدقوة تأثريات املحيط اخلارجي والداخيل عىل هذا الربيع ،لكن ً
شكل جديد من أشكال التأثري السيايس واجليوسرتاتيجي املبارش بني القوى اخلارجية
والشعوب دون حاجة لوساطة الدولة.
كان خطاب أوباما يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة((( دون حضور حسني مبارك سنة
 ،2009ولقاؤه املبارش مع أردوغان إعالنًا اسرتاتيج ًّيا عن هذه املرحلة اجلديدة((( ،التي
جتاوزت فيها اإلدارة األمريكية احلاكم العريب نحو ممارسة التأثري املبارش عىل شعبه دونام
حاجة إليه واعرتا ًفا بقوى صاعدة جديدة هلا مكانتها.

(1) Remarks By the President on a New Beginning, Cairo University- Cairo, Egypt, June 4 2009,
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-cairouniversity-6-04-09. consulted 15-8-2020
(2) Remarks by President Obama to the Turkish Parliament, Turkish Grand National Assembly Complex
–Ankara, Turkey, April 6 2009 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/
remarks-president-obama-turkish-parliament. consulted 15-8-2020
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قادت وسائل التواصل «الثورة» بوسائط غري مملوكة للدولة وغري متحكّم فيها من
طرفها ،ومن الطريف أنه يف اللحظة التي تم قطع اإلنرتنت عىل القاهرة املنتفضة ،اشتغلت
خدمات التواصل دون حتى حاجة خلدمة اإلنرتنت الوطنية .لقد جتاوز العامل التواصيل
العامل احلقيقي ،ليصنع التأثري املبارش النفيس والسيايس عىل اجلموع بأقل التكاليف وبأكثر
وحسم.
النتائج فعالية
اً

وتوج ًسا من الرقمنة ،لكنها صارت
حذرا
ّ
بعد الربيع العريب ،صارت األنظمة أكثر ً
تعمق التأثري
أكثر ضع ًفا أمام هذا العامل الثقايف السيايس اجلديد .ويف جائحة كورونا ّ
الرقمي عىل اإلنسان سواء كان ذلك يف بعده الفردي أو يف وجوده اجلامعي.
بعض الناس رشبوا املطهرات الكحولية يف أفريقيا بعد أن انترشت شائعات حول
قدرة هذه املواد عىل الفتك باملرض .وبرسعة كبرية والفتة لألنظار ،اجتهدت األنظمة
السياسية يف حماولة ضبط املجال التواصيل عن طريق سن سالل من القوانني اخلاصة بحرية
النرش اإللكرتوين كام رأينا يف املغرب((( ،محاية ملا تبقى من سيادة الدولة جتاه املجتمع الداخيل
وجتاه املحيط اخلارجي.
مل تعد ساحة األغورا ملكًا لألغوريني ،بل صارت الوسائط اجلديدة اً
جمال متحك اًّم فيه
من خارج السيادة الدولتية ،ومن خارج قدرهتا عىل التأثري ،بل صارت يف كثري من األحيان
متأ ّث ًرا بدل أن تكون مؤ ّث ًرا رئيس ًّيا .يف نفس الوقت الذي ينضم فيه العامل االقتصادي واملايل
هلذا الوضع اجلديد ليامرس تأثريه املبارش عىل هذه الدول وهذه السياسات.
يف النموذج األمريكي ،اشتد الرصاع بني ترامب ومنظمة األغذية ومنظمة الصحة
العاملية ،حول املرض وسبل مواجهته ،وأبرز هذا الرصاع كيف يتم التالعب باإلحصائيات،
وحتويرها نحو أهداف حمدّ دة داخل الدولة األقوى يف العامل.

لقد فقد ترامب يف حلظات معينة قدرته عىل ضبط الواليات وعىل توجيه إدارته
بشكل ساخر وغري قابل للتصديق ،يف الوقت الذي تكاد تتّحد فيه مجيع وسائل اإلعالم
العاملية عىل رواية واحدة للمرض ولسبل مواجهته ،لتحاول فرض هذه السياسات عىل
العامل بشكل شامل.

(3) http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2020/CR_CG_19.3.2020_ar.p
df?ver=2020-03-24-160811-397. consulted 15-8-2020
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ﷺ موهتم وموتنا

جزرا مغلقة ،وصارت روح االتحّ اد تئن حتت
يف القارة العجوز ،انعزلت دول أوروبا ً
تفوق
وطأة املصالح القومية املتضاربة .لقد ّ
هزت األزمة نظرة األوروبيني ألنفسهم ،ونظرة ّ
القيم الغربية عىل قيم اآلخرين حني أصبح الرصاع عىل أبسط اللوازم اليومية يف املتاجر
مشهدً ا عا ًّما يف أمريكا وأوروبا.
صور اإلعالم ذلك
عاد اإلنسان الغريب فجأة إىل صورته اهلوبزية يف ملحة عني .لقد ّ
الفزع واهللع وزاد من توظيفه ليعلن أن أزمة 1929م التي س ّببتها إشاعات البورصة ،كانت
جتربة صغرية ملا يمكن أن ينتج عنه الوضع اجلديد .بمقابل هذا ،رأى العامل كيف غضب
الرصب واإليطاليون ،وكيف ّ
تدخل الصينيون والكوبيون إلنقاذ القارة العجوز من هذا
العدو الغريب.
عاد اإلنسان الغريب إىل خوفه الطبيعي الغريزي من املوت داخل أرضه من عدو
جربت األمراض منذ نشأهتا اَّإل أن املعلومة الطبية
جمهول ال تراه العني .ورغم أن البرشية ّ
صارت نقطة يف بحر من اخلرافات والشائعات التي متوج يف العقول البرشية من ووهان
وحتى غرب أمريكا.

يف حلظة هيدغرية الفتة ،عبرّ الفيسلوف الفرنيس الشهري أندريه كونت سبونفيل
ربمه الشديد من محلة الرتعيب التي استفاق عليها العامل غداة اجلائحة ،وهو يعيد
عن ت ُّ
طرح سؤال املوت يف صورتيه املتقابلتني :موت الذات وموت اآلخرين ،منتقدً ا هذه احلملة
رشا يف نظره ،من كثري من أسباب املوت األخرى التي
العاملية جتاه املرض الذي ليس أكثر ًّ
يعيش عليها اإلنسان.

(((

عدوا
الربوبغندا الدعائية التي رافقت املرض ،أعلنت حر ًبا ضد املرض،
وصورته ًّ
ّ
اً
قاتل ،لتزاوج بني مسألتني خمتلفتني أشد االختالف :املوت واملرض .واستثمرت الدعاية
وحتولت
املضادة لكورونا خوف العامل من املوت لتنفيذ سياسات احلجر الصحي العامَّ ،
منظمة الصحة العاملية ووسائل اإلعالم إىل منابر لقياس الرأي العام والستثامر الرعب
البرشي يف السيطرة عىل اجلموع.
عدوا
دائم ًّ
مل يواجه الطب منذ نشأته األوىل قبل التاريخ املوت ليوقفه ،بل كان اً

(4) André Comte-Sponville dans un interview https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/
la-grande-librairie-saison-12/1523367-emission-du-mercredi-13-mai-2020.html consulted
15-8-2020

154

دراسات وأحباث

للمرض ،وخم ّف ًفا من املرض .الطبيب ُملزم بتوفري عناية ال بتحقيق غاية وهي الشفاء ،لكن
يف الرسدية اإلعالمية حلرب كورونا ،تأسست احلرب عىل نتيجة مستحيلة وغري عقالنية:
التغلب عىل املوت .التغلب عىل هذا العدو الذي مل هتزمه اَّإل أساطري وروايات إكسري اخللود
يف بحثها املستحيل عن هزيمة املوت وحتقيق األبدية.
العقل الغريب املصدوم بروح ما بعد احلداثة ،استفاق عىل مشاهد زلزلت قدرته عىل
االستيعاب ،فاملوت الذي كان يراه بعيدً ا عنه صار قري ًبا وصار وشيكًا.

احلرب عىل اإلرهاب حركت الوعي الغريب نحو التوجس من اآلخر القادم من بعيد
اً
توج ًسا من عدو معروف
حامل معه املوت حتت راية دينه وثقافته ورفضه لآلخر .كان ذلك ّ
السحنة ،مقدور عىل اإلمساك به مرتبط بذلك العامل البعيد الغامض الذي يل ّفه سحر الرشق
وغموض الرشق ورش الرشق .أما اليوم فصار املوت موتًا هوائ ًّيا ال تراه العني ،رسي ًعا
اً
خطريا اً
قاتل ال يتفاوض ،وال يتك ّلم وال يناقش وال دين له وال سحنة.
جمهول
ً

هذه الصورة املرعبة التي نقلتها باحرتاف كبري وسائل الدعاية والربوبغندا وتناقلتها
وسائل التواصل كردود أفعال ،ألبست العامل كله رع ًبا رسي ًعا خت َّطى الغرب قاد ًما نحو
الرشق ،فامذا سيخرب اهللع الغريب هذا املوت الرشقي؟

من ثقافة تقدّ س احلياة الفردية ،وجتتهد مدارسها اجلنائية إللغاء عقوبة اإلعدام يف
أوطاهنا الليربالية((( ،قدَّ م نذير الشؤم ،ليطلب من العامل الدخول يف حجر اخلائفني من
املوت ،موت الذات ،إحساس عام بتهديد احلياة الفردية الغربية التي منها تنبني احلياة
اجلامعية الغربية .ويف عاملنا حيث املوت قضية سياسية ودينية وقبلية وأخالقية ،يتضاءل
املوت الفردي ويتّسع املوت اجلامعي.

يف رشقنا العريب واإلسالمي ،يذاق املوت اهليدجري موتًا آخر((( ،بطعم آخر وبذوق
يتحول يف أحضان الثائر شهادة بام هي الشهادة
آخر .رعب النهاية وقلق املوت الوجوديّ ،
حياة أخرى ،وبام هي موقف جتاه احلق واعرتاف باحلقيقة ،الشهادة الدينية والشهادة
الوطنية .حتى امللحدون يف أرض الرشق يسمون موتاهم شهداء ،والشهادة يف اللغة العربية
وجود وحضور وقول وفعل.
ينادى باهللع الفردي اجلامعي من املوت يف واقع انعجن وجوده باملوت منذ عقود ،إن
مل نقل قرون .موت األطفال والشيوخ والنساء يف أرض فلسطني ولبنان والعراق وسوريا
(5) GRAMATICA, Filippo. Principes de défense sociale. Editions Cujas, 1963.
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وليبيا واليمن ،بل يف كل أرض عربية ،موت آخر حلياة أخرى .واقع تطحن رحاه احلروب
األهلية ،وسوء احلياة التي جتعل املوت أحيانًا نزهة يف البحور الفاصلة بني الرشق والغرب،
بحور القدوم عىل موت الذات واستالهبا من حياهتا األصلية نحو حياة املهاجرين يف أرض
الغربة.
محى موت كورونا وهي التي مل حتصد ما حصدته حروب العرب بني بعضهم
انتقلت َّ
البعض وحروهبم ضد أعدائهم ،تريد أن تذكّرهم بقيمة احلياة وهم حيملون يف مشهد ساخر
بعضا ،ويصليّ بعد ذلك من يصليّ منهم نحو القبلة نفسها،
كاممات كورونا ويقتل بعضهم ً
ملاذا؟
هل انتهت ثقافة الرشق هذه وح ّلت حم ّلها ثقافة احلياة؟ هل انتهى املوت اجلامعي،
وبدأ املوت الفردي هنا؟ املؤرشات تقول عكس ذلك ،فنسب املوت السيايس والديني
والقتل دفا ًعا عن الرشف والثأر ال زالت حتصد يف عاملنا ما ال حتصده يف غريه ،وال زالت
األنظمة العربية بعيدة عن مناخ الليربالية التي تقدّ س الوجود الفردي ،وتقدّ س اختيار
الديمقراطية اً
سبيل وحيدً ا للعيش وللمعاملة بني الناس.
محى رصع املوت إىل العامل العريب والعامل الثالث برسعة خارقة ،وابتلع خطاب
انتقلت َّ
رتت وسائل اإلعالم التابعة ملهامهتا الغربية ،لكن مل تقبل
الدول العربية فكرة التهويل ،واج َّ
الوعي العريب فكرة التهديد اجلديد؟

هل ألن الوعي العريب صار وع ًيا مستهلكًا ال يم ّيز بني فكرته وفكرة غريه؟ أم
أن قناعته بفكرته قد تزلزلت بعد الربيع العريب؟ أم أن األجيال التي صنعتها الربوبغندا
الغوبلزية فقدت القدرة عىل التفكري وصارت تبلع دون مضغ كلام يرد عليها دونام أي فهم
أو متحيص؟

ﷺ سقوط السيادة

تطو ًرا هلذا السياق اجلديد ،سياق السيطرة اخلارجية
يعيش العامل اليوم يف زمن كورونا ّ
عىل الداخل ،وليس من الغريب يف هذا السياق ،أن نجد فيلسو ًفا كميشيل أونفري يكتب
مداف ًعا عن السيادية ( )souvrainismeيف فرنسا التي ختاف اليوم عىل أسس مجهوريتها
اخلامسة ،وعىل حقوق العامل ،وعىل قرارها السيادي داخل عامل شديد التقاطب(((.
(7) De Monvallier, H. (2020). Bilans et projets: grand «contre-entretien» avec Michel Onfray. Revue
internationale de philosophie, (3), 109-126.
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تريد العوملة اليوم أن تظهر بنصاعة أكرب ،رشكات األدوية العمالقة ،واملؤسسات
املالية والصحية الدولية ،ترمي العامل من قوس واحدة ،قوس اإلعالم ووسائل التواصل.
انحرست الدولة يف إقليمها الرتايب ،يف شعبها باحثة هبام عن سبيل البقاء ،وتصدر اجلسم
الفوق دويل مشهد إدارة العامل من خالل املعلومة وتروجيها وتسويقها ،يف منصة اإلنرتنت
الكونية التي متتلكها رشكات أخرى مت ّلكت أفواه العامل وآذانه يف ليل التطور التكنولوجي
الذي غبنا عنه يف نومتنا القرونية.
موار ،ورصاعات تنتقل فيها السيادة نحو املؤسسات بدل الدول ،ونحو وراث
عامل َّ
املال واالقتصاد بدل ممثيل الشعوب واألمم .رصاعات ال تزيدها األزمات والنكبات اَّإل
ّ
ً
وجتذ ًرا .أسقط الربيع االلكرتوين العريب مفهوم السيادة القومية إىل غري رجعة،
رسوخا
وحتول إثره العامل العريب إىل مناطق نفوذ ورصاعات بعد أن كان اً
دول عسكرية ذات سيادة،
َّ
حتول كورونا ما بقي من هذه الدول إىل معاونني إداريني داخل منظومة دولية حتكمها
واليوم َّ
قوانني السوق املايل واالقتصادي .أين هي السيادة القومية والقطرية والدينية؟

ﷺ دولة ما بعد كورونا

تأسست الدولة احلديثة واملعارصة عىل الفكرة اهليغلية التي جعلت من الدولة غاية
ّ
بدل أن تكون وسيلة .الدولة غاية الغايات ألهنا أصبحت تشمل الكيان احلاكم والكيان
املحكوم واملجال املتحكم فيه .مل تعد الدولة دولة امللك لويس الرابع العارش الذي قال:
الدولة أنا وأنا الدولة ،لقد صار العقد االجتامعي إعالنًا عن ذوبان الفرد داخل اجلامعة التي
اًّ
مستقل استبدل فيه اإلنسان املسيحي
تعطيه من نفسه ما تريد هي ،ثم لتصبح بعد ذلك كيانًا
بعض وظائف الكنيسة التكوينية بالدولة.
اهتز مفهوم وجودها حني سقط قناعها كقوة ليست فوقها أي قوة،
هذه الدولة َّ
علو مفهوم السيادة وتعاليه كقوة وكفكرة ،اضمحل
فالنظام البريوقراطي الذي استبطن ِّ
أمام اإلنسان الغريب وهو يرى حكّام هذه الدول غارقني يف دموعهم ويف إعالناهتم عن
الفشل .قد يعزو البعض فشل الدولة وسقوطها يف العامل الثالث إىل الديون أو إىل االستبداد،
لكن فشل الديمقراطيات الغربية أمام حالة االستثناء التي صنعها وضع كورونا لن يكون
كسابقيه.
ويف مقابل القدرة االستثنائية التي أبدهتا دول العامل الثالث يف تنفيذ سياساهتا الصحية
اخلاصة بالعزل الصحي ،بدا الغرب أقل سعة وأقل قدرة عىل فرض السياسات الصحية
بسبب البريوقراطية الديمقراطية التي التزم هبا .بدت الدولة الغربية قادرة عىل احلكم يف
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احلاالت العادية أكثر من حاالت االستثناء ،يف مقابل الدول الثالثية التي متكّنت وبرسعة
أكرب من فرض سياساهتا عىل مواطنيها رغم ضعف البنيات التحتية وتدهور النظام الصحي.

استطاعت الصني وهي التنني القادم من الرشق أن حتارص املرض بقوة وباستخدام
باهر للتكنولوجيا ولوسائل االتصال ،فيام بدا الغرب الليربايل املتقدّ م أقل قدرة عىل إثبات
نفسه أمام هذا االختبار .إن دولة ما بعد احلرب العاملية الثانية اليوم ،التي أنقذ إنسانيتها وث ّبط
اً
سؤال وجود ًّيا جديدً ا حار ًقا حول استمراريتها
من وحشيتها املارد االشرتاكي تواجه اليوم
وحول شكل هذه االستمرارية.
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ة
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(ل�د �):
ا ظلمتو فسوضع� ا ل�ر� �ي�ث� ت ي

ملاح�ا � �ي� ا ل� ب�ط ا لعلمي� و ا ل� ب�� ا لم
ر�
صدآ ن ي
ف
و ق� ف�ا ت� �ي� �ز و ا ي�ا ا لعر ض� ا ل�قص�ص� ا قل�ر� �ي�*
ي
الدكتور فيصل العوامي**

ﷺ مالحظات يف البدء

واضحا ،ينبغي قبل كل
يتحرك فيه هذا البحث
ً
لكي يكون السياق الذي ّ
يشء التنويه ببعض املالحظات الرضورية:

أول :هيدف هذا البحث إىل التأكيد عىل أن دراسة القصة القرآنية جيب
جمرد حدث عابر
أن تكون بعيدة عن اجلفاف والسطحية؛ ألن القصة ليست ّ
فارغ من ِ
العبرَ والدروس ،بل هي من بني املختارات الواقعية التي جادت هبا
احلياة اإلنسانية ،وخضعت صياغتها قرآن ًّيا للكثري من الرشوط التي جعلتها
كاشفة عن الكثري من الدروس ،وقابلة للتجليّ يف احلياة املتجدّ دة للبرش
كمفاهيم وسلوكيات.
* ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل األول عن( :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية
املعارصة  -مقاربات نقدية ملوسوعة القرآن ليدن) ،عقد عن بعد يف الفرتة ما بني 24 - 23
سبتمرب 2020م.
متخصص يف الدراسات القرآنية .الربيد اإللكرتوين:
* كاتب وباحث من السعودية،
ّ
f_alawami@hotmail.com
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والوقوف عىل ذلك يتط ّلب استنبا ًطا لروح القصة واألهداف التي حتملها ،ومعرف ًة
املستعملة يف الصياغة الفنية هلا ،وهو ما أعنيه بالضبط العلمي يف العنوان
بدقائق اإلشارات
َ
املوسوم للبحث.
لكن ذلك ال يتأتَّى من خالل املرور الرسيع عىل النص القرآين ،بل جيب متابعة البحث
املفصلة واملرتجمِ ة للقصة ،وعىل رأسها ما ورد عن املعصومني الكرام مالسلا مهيلع من
يف املصادر ِّ
بيان وتفصيل وتوجيه للقصة ،وتصحيح للكثري من املتداول يف الوسط اإلسالمي عنها ،كام
املعتمدة
ينبغي التدقيق فيام نقلته املصادر التارخيية من معلومات ،مع اإلحاطة باملصادر األم
َ
يف املقام ،وهو ما أعنيه بالثبت املصدري.

وجدت
فالبحث هيدف للتأكيد عىل اتّباع هذا النمط عند دارسة القصة القرآنية .وقد
ُ
عند تص ُّفحي للموسوعة القرآنية «ليدن» ،بعض النواقص الواضحة يف هذا املجال،
وأحببت اإلشارة إليها ،ملا لذلك من أثر يف التعامل مع النص القرآين بجميع فصوله.
املدونة يف
ثان ًيا :إن أي نقص أ ّدعيه عىل أثر املراجعة والتحقيق يف طيات املواد
َّ
املوسوعة حمل البحث ،إنام هو راجع يف نظري ألسباب علمية صرِ ْ َفة ،كعدم املوسوعية عند
الكاتب للام َّدة ،وعدم استفراغ الوسع الكايف يف الرجوع إىل املصادر وشبه ذلك فحسب،
ال أنه كاشف عن وجود مؤامرة عىل النص القرآين أو الفكر اإلسالمي كام قد يميل إليه
البعض((( ،وبالتايل ال تشكيك يف النيات.
ثال ًثا :ال يستنكف هذا البحث وال يرفض اقتحام مفكرين وباحثني من خارج الدائرة
اإلسالمية حلريم النص القرآين ،وإيال َءه مزيدً ا من العناية لتقديم قراءة ما ولو كانت من نوع
يشجع عىل إقحام كتاب اهلل املجيد يف املجاالت البحثية عىل املستوى
آخر ،بل هذا البحث ِّ
خصوصا يف احلقول األكاديمية ،وإقناع الباحثني الغربيني وغريهم بإدخال النص
اإلنساين
ً
القرآين ضمن اهتامماهتم البحثية.

ومن ثم فهذا البحث يتَّفق مع أحد املسامهني يف إعداد املوسوعة القرآنية ليدن ،وهو
مرارا يف كتاباته وحمارضاته من أنه طاملا كان يسعى إلقناع
رصح به ً
الدكتور حممد أركون فيام َّ
الباحثني الغربيني باالنفتاح عىل النص القرآين ملا يف ذلك من جدوائية علمية هامة ،وعدم
االقتصار عىل كتابيَ ْ العهد القديم واجلديد((( .والسبب يف ذلك أن القرآن الكريم كتاب
((( انظر :حممد أركون ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،بريوت :دار الساقي ،الطبعة الثانية ١٩٩٣م،
ص.٣٠
((( انظر :حممد أركون ،الفكر األصويل واستحالة التأصيل ،والقرآن من التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الديني.
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راب ًعاَ :ين ُظر هذا البحث إىل ما يقدّ مه الباحثون املسترشقون الغربيون وكذلك من
يوصفون بالباحثني احلداثويني من املحسوبني عىل العمق اإلسالمي أو غريهم نظرة جا َّدة،
َ
ملا حتمله قراءاهتم من إضافات وأسئلة ها َّمة تتو َّلد عن انعتاقهم من ضغط االنتامء ،يف الوقت
الذي نحتفظ فيه ألنفسنا بحق النقد والتقويم.
كثريا من اقتحام
والوجه يف ذلك أننا كمنتمني للعمق اإلسالمي ربام نرت ّدد ونحذر ً
مزود باجلرأة الكافية إلطالق
غامر األسئلة احلرجة ،فنحتاج إىل عقل من خارج القبيلة ّ
األسئلة األكثر حرج ّي ًة وإشغالنا هبا ،فهذا من شأنه إحداث قفزة نوعية يف جمال البحث
مزود
العلمي
خصوصا املتع ّلق منه بالنص القرآن احلكيم .ويف نظري فإن العقل اإلسالمي ّ
ً
بطاقة هائلة قادرة عىل صناعة أفضل األجوبة إتقانًا عن مثل تلك األسئلة وغريها.

ﷺ إضاءات إجيابية

إن أي متص ِّفح ملجموعة من مواد املوسوعة القرآنية املذكورة ،ال بد أن تستوقفه
بعض األمور اإلجيابية سواء ما يرتبط منها باملنهج أو باملصدر أو غري ذلك ،ويمكن يل هنا
أن أشري إىل بعض النامذج:
أول :اإلنصاف يف التمييز بني ما يمكن الركون إليه وما ال يمكن من الروايات
خصوصا ما حصل منها يف األمم السابقة ،ولعل التأكيد
املفصلة للقصص القرآنية
ً
التارخيية ِّ
عىل اسم مثل وهب بن من ِّبه شاهد واضح عىل ذلك.
ففي املقالة املتع ّلقة بنبي اهلل داود مالسلا هيلع ويف سياق احلديث عن األخبار الشارحة
حسون «إن احلاجة لرشح بعض التلميحات
للتلميحات القرآنية ،يقول الكاتب إسحاق ّ
اخلفية قد فتح الباب أمام األساطري اليهودية واملسيحية الوفرية واملتاحة بسهولة عن داود،
وعىل وجه اخلصوص فقد كانت التفسريات الوعظية للكتاب املقدّ س ،واألساطري اليهودية
املتدينةّ ،
حتتل مكانة بارزة يف تفسري القرآن ،ويف األدبيات املبكِّرة لقصص األنبياء ،وقد لعب
(((
مهم كمصدر للرتاث املتع ِّلق بداود» .
دورا اًّ
وهب بن من ّبه ً
ترسب من قصص اختلقها البعض يف سياق االستغالل السلبي
ثان ًيا :التف ّطن إىل ما ّ
ملنهجية االقتضاب واإلجياز يف النص القرآين الكريم .وقد حصل هذا من داخل العمق
اإلسالمي نفسه وليس من خارجه ،عىل خالف النموذج األول.
((( املوسوعة القرآنية ليدن ،ج ،١ص.٤٩٦
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ومن هذا القبيل ما جاء يف اجلزء اخلامس من املوسوعة عند احلديث عن نبي اهلل
سليامن مالسلا هيلع ،حيث ذكرت الكاتبة بريسيال سوسك بأن «العديد من املقاطع عن حياة
وإنجازات سليامن كُتِ َب ْت يف القرآن بأسلوب مقتضب وتلميحي ،وهو ما فسح املجال
رباقة»(((.
الختالق القصص والتعليقات واملظاهر ال ّ
وكال النموذجني ممّا تتّفق فيه أغلب املصادر املكتوبة بأقالم حمسوبة عىل الوسط
بعض((( .وهذا يكشف للقارئ بأن املشتغلني عىل كتابة
اإلسالمي ،وإن خالف يف التفاصيل ٌ
ظت عليه األقالم اإلسالمية من روايات ومنقوالت
املوسوعة قد ا ّطلعوا واهتموا بام حت ّف ْ
والوضاعون.
ن َظ َمها ال ُق ّصاص
ّ
ثال ًثا :عدم التح ّيز يف الرجوع إىل املصادر واإلشارة إىل اآلراء ،وإن شاب ذلك بعض
النقص ممّا سأشري إليه الح ًقا .فقد ظهر يل يف كثري من الدراسات عند التدقيق يف املصادر
ِ
مستوعب ًة ملا هو متداول يف الوسطني السني والشيعي باإلضافة للوسط
كونا
املعتمدة فيها هُ
َ
ٍ
الغريب ،كام أن الرجوع إليها واإلشارة إىل ما تتضمنه من معلومات أو حتليالت متساو ويف
رتبة سواء ،فكام يتم الرجوع يف بعض هذه الدراسات إىل صحيح البخاري وتفسري الطربي،
أيضا -االعتامد عىل كتاب البحار للمجليس((( .وال شك أن هذه إجيابية تستحقيتم
ً
خصوصا ملا نالحظه من حت ّيزات يف كثري من الكتابات القديمة واحلديثة.
التمجيد،
ً

ﷺ وقفات تقويمية

ظهرت يل ،وهي
سأحاول يف هذه اجلزئية أن أستعرض جمموعة من املالحظات التي
ْ
يف نظري عبارة عن نواقص يف البحث العلمي يف املجال القصيص القرآين ،مجلة منها له
((( املصدر نفسه ،ج ،٥ص.٧٦
((( انظر مثلاً :دراسات يف منهجية البحث التارخيي ،الدكتورة ميمونة مريغني محزة .فهي تقول يف ص٦٦
«ولقد أ ّدى دخول الكثري من الشعوب التي هلا تاريخ معروف مثل الفرس واليهود والنصارى إىل سعي
تضمن من إشارات إىل أجماد أجدادهم وملوكهم» ،دار اخلليج،
هؤالء لنرش تارخيهم بني املسلمني ،ممّا ّ
األردن ،الطبعة األوىل ٢٠١١م .و :قاموس الرجال ،الشيخ حممد تقي التسرتي ،ج ،١٠ص،٤٥٤
يع ّلق عىل استثناء القميني وهب بن من ّبه من رجال نوادر احلكمة بالقول« :ووجه استثنائهم كون أخباره
منكرات» ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،مجاعة املدرسني بقم ،الطبعة األوىل ١٤٢٢هـ .و :ميزان االعتدال
يف نقد الرجال ،شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،حيث يقول يف شأن وهب بن من ّبه ،ج ،٥ص:٩٨
«كثري النقل من كتب اإلرسائيليات» ،دار الرسالة العاملية ،دمشق ،الطبعة األوىل ٢٠٠٩م .و :هتذيب
التهذيب يف رجال احلديث ،ابن حجر العسقالين ،ج ٦ص ،٧٦٣دار الكتب العلمية.
(((الحظ :املوسوعة ،ج ،٣ص.٣٧٥
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املعتمد
عالقة بالبناء العلمي ،والبعض اآلخر مرتبط بالتث ّبت من جهة املراجع واملصادر
َ
عليها .وسأرتبها بالتدريج حسب أسامء األنبياء مالسلا مهيلع ،كام أين سأكتفي بذكر بعض األمثلة
بخصوص كل نبي ملجرد االستشهاد عىل طبيعة التح ُّفظات ،اَّ
وإل فكل مقال فيه العديد ممَّا
يمكن التح ُّفظ عليه.

يوسف الصديق مالسلا هيلع

نسجلها يف هذا املورد ،ما ييل:
من املالحظات التي ّ

مفص اًل يف سورة يوسف
 -1اتجّ ه الكاتب جلعل قصة نبي اهلل يوسف مالسلا هيلع املذكورة َّ
خصوصا أهل الكتاب
مادة تارخيية جيء هبا لتدعيم نبوة النبي حممد هلآو هيلع هللا ىلص وإقناع قومه
ً
بصحة رسالته ،وهلذا اعترب أن التفاصيل املذكورة جاءت يف سياق مواجهة حتدٍّ مع بني
إرسائيل ،باعتبار أهنا تد ّلل عىل معرفة النبي التفصيلية بتاريخ يعقوب النبي مالسلا هيلع وأرسته.

لنالحظ اً
مثل ما يقوله غولدمان املسؤول عن كتابة هذه القصة يف املوسوعة «يف مجيع
أنحاء السورة توجد صيغ اعرتاضية تعجبية ُّ
حتث املؤمنني عىل مالحظة القوة اإلهلية يف
الشؤون اإلنسانية ،واالعرتاف بقوة النبوءة احلقيقية .وهكذا يمكن اعتبار يوسف اً
مثال
بارزا يف هناية
للنموذج األساس يف القرآن ،فهو نبي استُهزئ به ونُفي ،لكنه ُب ّرئ وأصبح ً
املطاف .عىل هذا النحو فهو بمثابة نموذج حلياة حممد ،والعديد من املفرسين القرآنيني يرون
عزز هذا التفسري بام ُذ ِكر يف األحاديث من
بأن هذا موضوع رئيس ووظيفة للسورةُ .ي َّ
مناسبات للوحي -أسباب النزول -تضع ظرف الوحي بسورة يوسف يف املرحلة التي
يواجه فيها حممد حتدّ ًيا من ِق َبل املشكّكني يف معرفته بروايات بني إرسائيل .فالسورة هي
وتتضمن معلومات غري معروفة
مفصلة إىل حدٍّ كبري
استجابة هلذا التحدي ،وبالتايل فهي َّ
ّ
من القصص السابقة لعائلة يعقوب»((( .ثم يستشهد بام ذكره البيضاوي من أن اليهود مر ًة
طلبوا من القرشيني أن يسألوا النبي هلآو هيلع هللا ىلص عن سبب انتقال عائلة النبي يعقوب مالسلا هيلع من
سوريا إىل مرص ،ومر ًة أخرى طلبوا من النبي أن يكشف هلم أسامء النجوم التي رآها يوسف
مالسلا هيلع يف حلمه(((.
وهذا التوجيه غري دقيق ،فالنص القرآين يف سورة يوسف بأكمله ٍ
خال من اإلشارة إىل
هذا التحدي ،ومل ترش إليه هبذا النحو من الربط املصادر األساس للقصة وال الروايات.
وأما ما استشهد به الكاتب من كالم للبيضاوي والذي هو عبارة عن رواية نقلها الزخمرشي

((( املوسوعة ،ج ،٣ص.٥٦-٥٥
((( املصدر نفسه ،ص.٥٦
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عن جابر :أن هيود ًّيا جاء إىل النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقال :يا حممد ،أخربين عن النجوم التي رآهن
يوسف ،فسكت رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،فنزل جربئيل مالسلا هيلع فأخربه بذلك ،فقال النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
لليهودي« :إن أخربتك هل تُسلم»؟ قال :نعم .قال« :جربان ،والطارق ،والذيال ،وقابس،
وعمودان ،والفيلق ،واملصبح ،والرضوح ،والفرع ،ووثاب ،وذو الكتفني رآها يوسف
والشمس والقمر نزلن من السامء وسجدن له» ،فقال اليهودي :إي واهلل ،إهنا ألسامؤها(((.
فالزخمرشي نفسه مل يعتربها سب ًبا للنزول ،وإنام أوردها يف سياق التعريف بأسامء النجوم
فقط( ،((1كام أن الظاهر كوهنا حصلت بعد نزول السورة ال قبلها.

وأما االستشهاد اآلخر املتع ّلق بسؤال اليهود عن سبب انتقال النبي يعقوب مالسلا هيلع
وأرسته من الشام إىل مرص ،فقد أورده الزخمرشي كاحتامل رابع وأخري لسبب نزول السورة،
وذلك بعد أن ذكر ثالثة حمتمالت أخرى يف الصدر ،والظاهر من كالمه أنه جعل األخري
ني فيها ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف»( ،((1ون ََسبه
أضعفها ولذلك قال عنه« :أو قد ُأبِ َ
الطربيس إىل الزجاج بلفظ «وقيل» بعد أن تبنى رأيه اخلاص( .((1وما احتمله الزخمرشي
والزجاج يف غري حمله من أصل ،إذ مل يرد يف كتب أسباب النزول عند الفريقني( .((1بل مل يرد
سوى ثالث روايات بعيدة كل البعد عن هذا األمر ،وهي حول (أحسن احلديث) و(أحسن
قصصت
القصص) ،ويف أحدها أن املسلمني هم الذين سألوا النبي هلآو هيلع هللا ىلص وقالوا« :لو
َ
ِ (((1
صرح
ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص
علينا»( ((1فنزل {ن َْح ُن َن ُق ُّ
ص}  .كام أن العيل يف صحيحه َّ
بأن سورة يوسف «مل يصح فيها أي سبب نزول»(.((1
((( الكشاف ،حممود بن عمر الزخمرشي ،دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل ٢٠٠٦م ،املجلد األول ،ج،٢
ص.٣٢٧
(((1انظر :املصدر نفسه.
(((1املصدر نفسه ،ص.٣٢٥
( ((1جممع البيان يف تفسري القرآن ،الطربيس ،دار إحياء الرتاث العريب ،ج ،٥ص.٢٦٧
( ((1الحظ :الربهان يف تفسري القرآن ،السيد هاشم البحراين ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل
١٩٩٩م ،ج ،٤ص .١٥٩و :تفسري نور الثقلني ،احلويزي ،مؤسسة التاريخ العريب ،الطبعة األوىل،
٢٠٠١م ،ج ،٣ص .٣٣٣و :لباب النقول يف أسباب النزول ،جالل الدين السيوطي ،دار الكتاب
العريب٢٠٠٥ ،م ،ص .١٣٨وكتاب :أسباب النزول ،النيسابوري ،املكتبة العرصية٢٠٠٤ ،م ،ص.١٤٣
و :تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول ،اجلامع بني روايات الطربي والنيسابوري وابن اجلوزي
والقرطبي وابن كثري والسيوطي ،الشيخ خالد ِ
الع ّك ،دار املعرفة ،الطبعة الثالثة٢٠٠٣ ،م ،ص .١٨٩و:
صحيح أسباب النزول ،إبراهيم حممد العيل ،دار القلم ،الطبعة األوىل٢٠٠٣ ،م ،ص.١٤٤
( ((1تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول ،مصدر سابق ،ص.١٨٩
( ((1سورة يوسف ،اآلية .٣
( ((1صحيح أسباب النزول ،مصدر سابق ،ص.١٤٤
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بالتايل فهذه السورة مل ِ
تأت يف سياق مواجهة حتدي اليهود كام بنى عليه الكاتب ،وإنام
تدعيم لنبوة النبي هلآو هيلع هللا ىلص هبذا اللحاظ .نعم،
هي يف سياق آخر ،وهلذا فهي مل تنزل
اً
(((1
(((1
الر ِ
وح} من سورة اإلرساء ،
هكذا نزل بعض سورة الكهف وآية َ
{و َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ُّ
وأما سورة يوسف فليس كذلك ،وبناء عليه فإن التوجيه املذكور غري صحيح ،وكان عىل
يتحرى احلقيقة ويبحث بشكل أدق وأعمق ،ال أن يعتمد عىل مصدر واحد غري
الكاتب أن َّ
أصل يف مثل هذا النوع من املواد.

يالحظ عىل الكاتب يش ٌء من عدم الدِّ َّقة يف االستنتاج ،وأنه ربام يعتمد احلشو
َ -2
تعرضه لقضية زليخا
يف العرض أكثر ممّا يعتمد عىل دقة البحث ،ويظهر ذلك جل ًّيا عند ّ
وقوله بعدم وضوح السبب يف امتناع يوسف عن النزول عند رغبتها ،وهذا نص عبارته:
«مل يتم ذكر أسباب رفض يوسف للمرأة العجوز (أو األكرب سنًّا منه ،ألن الكاتب وصفها
بـ  ،)olderالتي مل تكشف هويتها .اً
وبدل من ذلك يشار إىل أنه تم إبعاده عن اإلغراء عندما
رأى اً
دليل عىل وجود سيده ،والذي ُفسرِّ بأشكال خمتلفة ،فقيل بأنه رأى صورة لسيد البيت
(أي العزيز) أو صورة لوالده يعقوب .وتوجد تفسريات أخرى تستنتج بأن ندا ًء من السامء
أخربه اَّأل يرتكب الذنب ،أو رأى صورة حقيقية آليات قرآنية ِّ
حتذر من اخلطيئة»( .((1ومجيع
توضح بأن يوسف مالسلا هيلع مل يستعصم من وحي نفسه بصفته معصو ًما،
هذه االستنتاجات ّ
وإنام ألنه رأى شي ًئا فخاف وابتعد.

حت بشكل واضح بأسباب االمتناع ،تارة عىل لسانه مالسلا هيلع
رص ْ
بينام اآليات القرآنية َّ
ِ
ِ
َّ ُلمِ َ (((2
اي إِ َّن ُه لاَ ُي ْفل ُح الظا ون}  ،وتارة يف كالم
كام قال لجو زعَ { :ق َال َم َعا َذ ال َّله إِ َّن ُه َربيِّ َأ ْح َس َن َم ْث َو َ
اهلل سبحانه حيث قال جلت قدرته ِ
مفص ًحا عن األسباب الدقيقة لالمتناعَ { :ل ْولاَ َأ ْن َر َأى
ف َعنْه السوء وا ْل َفح َشاء إِ َّنه ِمن ِعب ِ
ان َر ِّب ِه ك ََذلِ َك لِن رْ ِ
ُب ْر َه َ
ني}( ،((2وأخرى عىل
ادنَا المُْ ْخ َل ِص َ
َص َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
(((2
اس َت ْع َص َم} .
لسان زليخا كام يف قوله تعاىلَ :
{و َل َقدْ َر َاو ْد ُت ُه َع ْن َن ْفسه َف ْ
مر عىل بعض قليل من املرويات يف كتب املسلمني بصورة
وال ريب أن الكاتب قد َّ
التشوش ،ويكفي أن نعلم بأن املصادر التي اعت ََمد
انتقائية رسيعة ممّا أحدث عنده يشء من
ّ

( ((1سورة اإلرساء ،اآلية .٨٥
( ((1جممع البيان ،مصدر سابق ،ج ،٦ص.٥٨٣
( ((1املوسوعة ،ج ،٣ص.٥٦
( ((2سورة يوسف ،اآلية .٢٣
( ((2سورة يوسف ،اآلية .٢٤
( ((2سورة يوسف ،اآلية .٣٢
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عليها هي( :تفسري البيضاوي ،وتفسري الطربي ،والكشاف للزخمرشي ،ومعجم البلدان
وتوسع يف
لياقوت احلموي) ،باإلضافة لبعض الكتابات الغربية .بينام لو استكمل البحث
َّ
يمر عىل إجابة اإلمام الرضا مالسلا هيلع
املصادر خلرج من
ّ
التشوش إىل الوضوح بسهولة ،ويكفي أن َّ
عن سؤال حول قوله تعاىلَ { :ل ْولاَ َأ ْن َر َأى ُب ْر َه َ
ان َر ِّب ِه} ،حيث قال« :لكنه كان معصو ًما
هيم بذنب وال يأتيه»( .((2وهو املعنى املنساق مع ما جاء عىل لسان زليخا يف
واملعصوم ال ُّ
اس َت ْع َص َم} ،أي أن العصمة الذاتية منعته من النزول عند رغبتها ،وهلذا
قول اهلل تعاىلَ { :ف ْ
ِ
شرِ
كانت ردة فعله األولية واملبا ة أن قالَ { :م َعا َذ ال َّله}.

نبي اهلل داود مالسلا هيلع

نسجل املالحظات اآلتية:
يف هذا املورد ّ

حسون حتت عنوان (داود يف القرآن) ،جاء
 -1يف مطلع ما س َّطره الكاتب إسحاق ّ
ِ
ِ
وعرفه بالعلم
عىل ذكر العلم الذي ُأوتيه داود وابنه سليامن مالسلا امهيلع من ق َبل اهلل سبحانهَّ ،
خصه ببعض األحيان ،فقد جاء يف نص عبارته «كام أعطى
بمنطق الطيور واحليوانات ،وإن َّ
ُفهم أحيانًا عىل أهنا القدرة عىل فهم
اهلل داود وابنه سليامن املعرفة ،والتي هي يف هذه احلالة ت َ
لغة الطيور واحليوانات»(.((2
{و َل َقدْ َآ َت ْينَا َد ُاوو َد َو ُس َل ْي اَم َن ِع ْل اًم َو َقالاَ
وقد استشهد باآلية املباركة من قول اهلل تعاىلَ :
الحْ مدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذي َف َّض َلنَا َعلىَ كَثِ ٍري ِمن ِعب ِ
ني}( .((2ويظهر أن توصيفه هلذا العلم
اد ِه ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ْ َ
َْ
بالقدرة عىل فهم لغة الطيور واحليوانات راجع حلمل هذه اآلية عىل اآلية التي بعدها ،بأن
{و َو ِر َ
ث ُس َل ْي اَم ُن َد ُاوو َد
جعل الثانية حاكمة عىل األوىل ومفسرِّ ة هلا ،حيث قال سبحانهَ :
ٍ
ني}(.((2
َّاس ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َق الطَّيرْ ِ َو ُأوتِينَا ِم ْن ك ُِّل شيَ ْ ء إِ َّن َه َذا لهَ ُ َو ا ْل َف ْض ُل ا ُملبِ ُ
َو َق َال َيا َأيهُّ َا الن ُ
بينام العلم يف اآلية األوىل يشء ،واملعرفة بلغة الطيور واحليوانات يشء آخر ،فالعلم هو
املعرفة بحقائق األمور واألحكام ،وإدراك الغيبيات ،والعلم باحلُكم واإلدارة وما إىل ذلك،
وأما املعرفة بلغة الطيور واحليوانات فهي قدرة إضافية ،وهلذا َف َصل اإلمام الصادق مالسلا هيلع
بينهام كام يف رواية شارحة لذلك يف تفسري عيل بن إبراهيم ،حيث قال مالسلا هيلع« :و ُأعطي
سليامن بن داود مع ِ
علمه معرف َة املنطق بكل لسان ومعرف ُة اللغات ومنطق الطري والبهائم
( ((2تفسري نور الثقلني ،مصدر سابق ،ج ،٣ص.٣٤٦
( ((2املوسوعة ،ج ،١ص.٢٩٦
( ((2سورة النمل ،اآلية .١٥
( ((2سورة النمل ،اآلية .١٦
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والسباع»(.((2

ومثل هذا التوصيف الرسيع من الكاتب يكشف عن نوع من السطحية يف قراءة
اآليات ،وبالتايل يف توصيف املكانة التي يم ّثلها األنبياء مالسلا مهيلع .ومرجع ذلك إىل عدم
التش ّبع الكايف باملصادر.
 -2بالرغم ممّا أبداه الكاتب من إجيابية حني تك ّلم عن تطور التفسري املتع ّلق بنبي
اهلل داود مالسلا هيلع يف العصور احلديثة ،وانعتاق تفاسري املسلمني من األساطري اليهودية ،اَّإل
أنه أشار إىل رفض اهتام نبي اهلل داود مالسلا هيلع بالزنا يف هامش كالمه ،كام أنه مل يقدِّ م الصورة
احلقيقية الصحيحة الواردة عن أهل البيت مالسلا مهيلع واملبثوثة يف مجيع التفاسري الشيعية ،وهذا
حيكي لنا القصور يف التث ُّبت من جهة املصادر ،واملراجعة الرسيعة لبعض املتداول منها.

ّ
املتأخر بشكل وثيق تلك
لنالحظ عبارة الكاتب «تُشبه صورة داود يف التفسري
املوجودة يف املصادر اليهودية (مثل كتب األيام ،واملشنا ،والتلمود ،واحلجادة) ،حيث
كمطهر متا ًما من مجيع الذنوب .كان هذا الرتاث متواف ًقا مع العقيدة اإلسالمية
يتم متثيله
َّ
رت يف القرنني الثاين والثالث اهلجري (الثامن والتاسع
تطو ْ
املتمثلة يف عصمة األنبياء التي َّ
امليالدي) ،وقد تأ ّثر املؤلفون املسلمون بذلك .عىل سبيل املثال ،يف الرتاث اإلسالمي كانت
فضلوا
فضلوهّ ،
باثشيبا خمطوبة ألوريا ،ومل تكن متزوجة منه ،وطلب داود يدها ووالداها ّ
ِ
تتضمن بأن باثشيبا كانت مطلقة أو أرملة،
املحارب .نصوص أخرى
امللك عىل أوريا
ّ
(((2
و ُب ِعث أوريا من املوت للحظة كي خيرب داود أنه ساحمه ال إلرساله له (أي للحرب) كي
يموت ،وإنام للزواج من أرملته ،واهلل غفر لداود .وقد َقبِل رواة القصص املسلمون هذه
األساطري ،ورفضوا الصورة القديمة لداود من كتاب صموئيل وامللوك ،حيث اتهُّ ِم بالزنا
والقتل .عالوة عىل ذلك ،يبدو أن مثل هذا التغيري التام يف املوقف جتاه داود (وغريه من
الشخصيات التوراتية) يف املصادر اليهودية هو أحد أسس االهتام القرآين بأن اليهود قد
زوروا الكتاب املقدَّ س»(.((2
فالكاتب هنا اعترب املؤلفني املسلمني ممّن تأ ّثر باملصادر اليهودية حول نبي اهلل داود مالسلا هيلع،
كام أنه اعترب الصور التي ذكرها لزواج داود من زوجة أوريا جمموعة أساطري ،وقد َقبِل هبا
جمرد التوافق بني املصادر اإلسالمية واليهودية
رواة القصص من املسلمني .ومن املعلوم بأن ّ
ال يعني التأ ّثر هبا ،كام أن التعميم غري دقيق؛ ألن الكثري من املح ّققني عىل امتداد تاريخ طويل
( ((2تفسري القمي ،عيل بن إبراهيم القمي ،ذوي القربى ،الطبعة األوىل ١٤٢٨هـ ،ص.٤٤٤
( ((2ما بني القوسني هنا مني.
( ((2املوسوعة ج ،١ص.٤٩٧-٤٩٦
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عملوا بجد لتنقية الرتاث من اإلرسائيليات ،بل تراث أهل البيت مالسلا مهيلع الروائي املتع ّلق
بحياة األنبياء مالسلا مهيلع ممتلئ بتنزيه ِسيرَ ِ هم مما َع ِلق هبا من أوهام وأساطري ،كام هو واضح ملن
ِ
قدرا كاف ًيا من
تت ّبع كلامهتم .وكان ينبغي عىل الكاتب أن ُيط َّل عىل هذا الرتاث املهم و ُيعطيه ً
خصوصا أنه يف األصل ُيكتَب للناطقني باللغة اإلنجليزية.
العناية،
ً

واملهم هنا أن الكاتب مل يوقف القارئ عىل حقيقة األمر ،ما يعني أن تتبعه للمصادر
غري ٍ
واف بل ضعيف؛ ألن تصحيح اإلمام الرضا مالسلا هيلع للمتنا َقل عند بعض املسلمني
مستفيض ومبثوث يف مجيع املصادر الشيعية ،سواء يف جمال التاريخ أو الرواية أو التفسري،
ومن الصعب جدًّ ا عىل الباحث اَّأل يقع عليه ولو بمطالعة رسيعة.
مفصل جرى يف جملس املأمون العبايس ،سأل اإلمام الرضا مالسلا هيلع ِ
حماو َره
ففي حوار َّ
ِ
عيل بن حممد بن اجلهم« :وأما داود مالسلا هيلع فام يقول من ق َبلكم فيه؟ فقال :إن داود مالسلا هيلع
فتصور له إبليس عىل صورة طري أحسن ما يكون الطيور ،فقطع داود
كان يف حمرابه يصيل
َّ
صالته وقام ليأخذ الطري فخرج الطري إىل الدار فخرج يف أثره ،فطار الطري إىل السطح فصعد
يف طلبه فسقط الطري دار أوريا بن حنان فا ّطلع داود يف أثر الطري بامرأة أوريا تغتسل ،فلام
نظر إليها هواها وقد أخرج أوريا يف بعض غزواته ،فكتب إىل صاحبه أن قدّ م أوريا أمام
التابوت ،ف ُقدِّ م ف َظ َفر أوريا باملرشكني ،فص ُعب ذلك عىل داود ،فكتب إليه ثانية أن قدِّ مه
أمام التابوت ف ُقدِّ م ف ُقتِل أوريا فتزوج داود بامرأته .فرضب الرضا مالسلا هيلع بيده عىل جبهته
وقال :إنا هلل وإنا إليه راجعون! لقد نسبتم نب ًّيا من أنبياء اهلل إىل التهاون بصالته حتى خرج
يف إثر الطري ثم بالفاحشة ثم بالقتل! ...فقال :يا بن رسول اهلل ،فام قصته مع أوريا؟ فقال
الرضا مالسلا هيلع :إن املرأة يف أيام داود مالسلا هيلع كانت إذا مات بعلها أو ُقتِل ال تتزوج بعده أبدً ا،
ٍ
بامرأة ُقتِل بع ُلها كان داود مالسلا هيلع ،فتزوج بامرأة أوريا ّملا ُقتِل
وأول من أباح اهلل له أن يتزوج
ِ
(((3
شق عىل الناس من ق َبل أوريا» .
وانقضت عدَّ هتا منه ،فذلك الذي َّ
ْ
ويبقى فإن الكاتب ختم بمقارنة صحيحة وها َّمة ،حيث قارن بني األفق السني يف
التفسري والتاريخ الذي عارض النقل من األساطري اليهودية ولكنه ركَّز عىل صالة داود مالسلا هيلع
وصومه ومزامريه وأعامله اليدوية ،وبني األفق الشيعي الذي أرص عىل العصمة الكاملة
ناقصا من حيث الكامل(.((3
صوروه ً
لداود مالسلا هيلع وألقى باللوم عىل أهل السنة الذين ّ
( ((3عيون أخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل ١٩٨٤م ،ج،٢
ص.١٧١
( ((3املوسوعة ،ج ،١ص.٤٩٧
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سليامن النبي مالسلا هيلع

نسجل املالحظات اآلتية:
يف هذا املقام ّ

 -1مما يستدعي التو ّقف فيام ذكرتْه الكاتبة بريسيال سوسك أهنا اعتربت قدرة نبي اهلل
ُعزى إىل اجلن ،وأهنم القوة
سليامن مالسلا هيلع عىل السفر مع قطع مسافات طويلة يف زمن قصري ت َ
بت عرش بلقيس إىل القدس.
التي َج َل ْ
نصه« :قدرة سليامن عىل تسخري
فقد جاء يف مقاهلا حتت عنوان (سليامن يف القرآن) ما ّ
قوته اخلاصة .يشار إىل هذه
الريح وجعلها تنقله أينام يرغب ،هو مظهر آخر من مظاهر ّ
القدرة يف ثالثة مقاطع قرآنية خمتلفة تؤكّد أمهيتها كجانب من جوانب مكانة سليامن.
وتُعزى القدرة املتشاهبة عىل السفر بأعجوبة إىل اجلن الذين هم حتت قيادته ،ألهنم قادرون
عىل االستيالء عىل العرش التابع مللكة سبأ وإحضاره إىل سليامن يف حلظة»( .((3وهذه مغالطة
كبرية.

فأما بالنسبة لتسخري الريح فربام جرى هذا االشتباه عند الكاتبة من جهة املجاورة بني
فاستظهرت بأن بعضها مفسرِّ للبعض اآلخر ،اً
فمثل جاء يف قوله سبحانه
اآليات القرآنية،
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َها َش ْه ٌر َو َأ َس ْلنَا َل ُه َعينْ َ ا ْلق ْطر َوم َن الجْ ِّن
يح ُغدُ ُّو َها َش ْه ٌر َو َر َو ُ
الر َ
يف سورة سبأَ :
{ول ُس َل ْي اَم َن ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح
الر َ
َم ْن َي ْع َم ُل َبينْ َ َيدَ ْيه بِإِ ْذن َر ِّبه}( ،((3وكذلك يف سورة األنبياء يقول لجو زعَ :
{ول ُس َل ْي اَم َن ِّ
ٍ
َع ِ
الش َياطِ ِ
اص َف ًة تجَ ْ ِري بِ َأ ْم ِر ِه إِ ىَل الأْ َ ْر ِ
ني * َو ِم َن َّ
ني َم ْن
ض ا َّلتِي َب َار ْكنَا فِ َيها َو ُكنَّا بِك ُِّل شيَ ْ ء َعالمِِ َ
ون َع َم اًل ُد َ
ون َل ُه َو َي ْع َم ُل َ
وص َ
ني}( .((3فألن تسخري اجلن يف اآليتني
ون َذلِ َك َو ُكنَّا لهَ ُ ْم َحافِظِ َ
َي ُغ ُ
أعقب تسخري الريح ،فال بد أن يكون للجن دور يف ذلك ،ولكنه استظهار غري صحيح ،اً
أول
ألن اآليتني يف سياق تعداد املنح اإلهلية لسليامن مالسلا هيلع ،وليستا يف سياق الربط بينها ،وثان ًيا
ألن اآلية من سورة سبأ جاءت يف مقام التأكيد عىل أن هذا عطاء من اهلل سبحانه وتعاىل،
فكام أعطى أباه داود مالسلا هيلع القدرة عىل إالنة احلديد وصناعة الدروع وحماكاة اجلبال والطري
أيضا القدرة
{و َل َقدْ َآ َت ْينَا َد ُاوو َد ِمنَّا َف ْض اًل}( ،((3أعطاه هو ً
دعاءه ،إذ جاء يف مطلع اآليات َ
عىل تسخري الريح واجلن ،من غري أن يكون هناك اقرتان بينهام ،أي إن اهلل سبحانه جعل له
َّدت
توسط أي قوة أخرى ،وثال ًثا ألن اآلية من سورة األنبياء أك ْ
القدرة عىل تسخري الريح بال ّ
عىل أن جريان الريح إنام يكون بأمر من سليامن نفسه {تجَ ْ ِري بِ َأ ْم ِر ِه} ،ويف ذلك وضوح عىل
( ((3املوسوعة ،ج ،٥ص.٧٧
( ((3سورة سبأ ،اآلية .١٢
( ((3سورة األنبياء ،اآلية .٨٢-٨١
( ((3سورة سبأ ،اآلية .١٠
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بقوة أخرى ،ال اجلن وال غريهم.
استقالله وعدم استعانته ّ

وأما بالنسبة إلحضار عرش بلقيس فاآليات من سورة النمل رصحية يف عدم تدخل
اجلن يف إحضاره ،وإنام ُأ ِ
علم من الكتاب وهو آصف بن برخيا،
وكل
األمر إىل الذي عنده ٌ
ُ
ني * َق َال
حيث قال ج َّلت قدرتهَ { :ق َال َيا َأيهُّ َا ا َمللأَ ُ َأ ُّيك ُْم َي ْأتِينِي بِ َع ْر ِش َها َق ْب َل َأ ْن َي ْأتُونيِ ُم ْس ِل ِم َ
ريت ِم َن الجِْ ِّن َأنَا َآتِ َ
ني * َق َال ا َّل ِذي
ِع ْف ٌ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َت ُقو َم ِم ْن َم َق ِام َك َوإِنيِّ َع َل ْي ِه َل َق ِو ٌّي َأ ِم ٌ
ِعنْدَ ُه ِع ْل ٌم ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب َأنَا آتِ َ
يك بِ ِه َق ْب َل َأ ْن َي ْرتَدَّ إِ َل ْي َك َط ْر ُف َك َف َل اَّم َرآ ُه ُم ْست َِق ًّرا ِعنْدَ ُه َق َال َه َذا
ِم ْن َف ْض ِل َربيِّ }(.((3

وال شك أن مثل هذه االشتباهات تكشف عدم االتقان يف التتبع العلمي
للموضوعات ،وعدم املراجعة الكافية للمصادر ،وموسوعة هبذا احلجم ال يليق هبا الوقوع
يف مثل هذه املط َّبات العلمية.

 -2يف جممل التوصيف لنبي اهلل سليامن مالسلا هيلع نجد الكاتبة ّ
تلخص سريته يف
استعراض األمور اخلارقة ،والرغبة يف اهليمنة عىل املوجودات ،مع تنايس أي ب ٍ
عد آخر
ُ
هلذه السرية( .((3وهذا ربام يكون من أهم املؤاخذات عىل الكاتبة ،وقد يكون ألفق الكتب
ِ
نعرف مثل
املقدّ سة عند أهل الكتاب ظالل يف ذلك .واملهم يف األمر هنا أننا كيف ينبغي أن ِّ
هذا النبي العظيم للعالمَ طب ًقا ملا جاء يف النص القرآين احلكيم ،النبي الذي بسريته تم إضفاء
طابع متم ِّيز وهام لسري األنبياء مالسلا مهيلع .وتلخيص سريته فيام ُذ ِكر من ِق َبل الكاتبة تسطيح
واضح لدور األنبياء الكرام مالسلا مهيلع ،وعدم وقوف عىل املضامني العميقة لآليات املباركة.

ويف احلقيقة فإن العرض القرآين املركَّز لألمور التي حصلت يف عهد نبي اهلل
سليامن مالسلا هيلع إنام هو تصوير حقيقي للنقلة احلضارية التي حت ّققت عىل يد هذا النبي العظيم،
التفوق عىل املايض وجتاوز
ال أنه جمرد تصوير ملعجزة خارقة؛ ألنه من جانب حيكي لنا
ّ
القدرات عند األمم السابقة ،ومن جانب آخر جييب عن أسئلة جديدة كإمكانية التكامل مع
اجلن بصفتهم قوة من قوى الطبيعة ،والتواصل مع املخلوقات احليوانية األخرى كالطيور
والنمل وما أشبه ،وإمكانية تسخري الطبيعة لصالح اإلنسانية كالريح والعاصفة .وذلك يبينّ
ما لدى األنبياء مالسلا مهيلع من اهتامم كبري بتطوير احلياة اإلنسانية واملدنية ،ويدحض الوهم
دائم لرصف النظر عن الدنيا وزهرهتا ،وأن تركيزهم
الشائع من أهنم مالسلا مهيلع إنام ّ
يوجهون اً
إنام يكون عىل البعد العبادي واألخروي فقط ،يف حني يتناسون البعد البنائي للحضارة
( ((3سورة النمل ،اآلية .٤٠-٣٨
( ((3الحظ :املوسوعة ،ج ،٥ص.٧٨-٧٦
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اإلنسانية .إن القرآن الكريم حيدّ ثنا عن أن احلضارة يف زمان نبي اهلل سليامن مالسلا هيلع كانت
تطو ًرا منها يف زمان أبيه نبي اهلل داود مالسلا هيلع ،ويف ذلك إشارة كافية تدل عىل
أرقى وأكثر ّ
رضورة السعي الدائم لتطوير احلياة اإلنسانية ،وعدم أرس النفس بقيد التقليد للاميض مهام
حلا.
كان محيدً ا وصا ً
التفوق يف
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن ما ن ََشدَ ه نبي اهلل سليامن مالسلا هيلع من ّ
ِ
ب ليِ ُم ْلكًا لاَ َينْ َب ِغي لأِ َ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي}(،((3
امللك كام يف قوله سبحانهَ { :ق َال َر ِّب ا ْغف ْر ليِ َو َه ْ
فهم من كالم الكاتبة ،وإنام هو تط ّلع إلقامة
مل يكن رغبة يف اهليمنة عىل املوجودات كام ُي َ
العدل عىل املستوى اإلنساين بعد أن شاع الظلم والفساد ،وإلعامر األرض واحلياة اإلنسانية
كي ال تبقى جامدة عىل مستوى واحد ال تتطور ،وللتصدي لقيادة املجتمعات نحو اخلري
والصالح ،متا ًما كام حصل مع أخيه يف النبوة يوسف الصديق مالسلا هيلع حيث قال اهلل تعاىل عىل
ض إِنيِّ ح ِف ٌ ِ
اج َع ْلنِي َعلىَ َخ َز ِائ ِن الأْ َ ْر ِ
يم}(.((3
َ
لسانهَ { :ق َال ْ
يظ َعل ٌ

إبراهيم وتساؤله املنطقي:

كانت تلك بعض الشواهد عىل وجود بعض النقص يف تقرير املطالب القرآنية يف
املجال القصيص ،اَّ
وإل فكثري مما وقفت عليه يف املوسوعة من موضوعات حول األنبياء مالسلا مهيلع
والقصص القرآنية كان فيه بعض ما يمكن أن نتح َّفظ عليه من جهة الضبط العلمي أو
التث ّبت من جهة املصادر والوثائق التارخيية ،وكشاهد آخر عىل ذلك ما جاء يف مسامهة
روفني فايرستون حول رؤية خليل اهلل إبراهيم مالسلا هيلع للكوكب والقمر والشمس ،فقد قال
يف تعليقه عىل ذلك“ :تصف اآليات ( ٧٩-٧٥من سورة األنعام) اكتشاف إبراهيم للتوحيد
من خالل التفكري املنطقي واملالحظة التجريبية للطبيعة”( ،((4والعبارة وإن كانت يف اجلملة
صحيحة من جهة التأكيد عىل نوعية االستدالل الذي ربط بني التفكري املنطقي واملالحظة
التجريبية ،لكن يشوهبا خطأ واضح ودقيق ،سببه عدم املراجعة الدقيقة للمصادر؛ ألن
اً
وتدليل وإثباتًا لآلخرين ،والفرق واضح ودقيق ،وهذا
األمر مل يكن اكتشا ًفا وإنام كش ًفا
شاهد عىل عدم الضبط العلمي والنقص يف التتبع املصدري.
فاالكتشاف يسبقه جهل وعدم معرفة ،أما الكشف والتدليل فينطوي عىل علم ويقني.
فنبي اهلل إبراهيم مالسلا هيلع مل يكن باح ًثا عن إهله ،وإنام كان دالاًّ عليه من خالل تساؤالته املبنية

( ((3سورة ص ،اآلية .٣٥
( ((3سورة يوسف ،اآلية .٥٥
( ((4املوسوعة ،ج ،١ص.٧
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عىل املالحظة الواقعية ،وقد ورد التأكيد عىل ذلك بشكل رصيح وواضح يف املصادر الناقلة
عن أهل البيت مالسلا هيلع ،وما كان ينبغي ملوسوعة هبذا املستوى املرور عىل مثل هذا املوضوع
خصوصا أن
عابرا ،بل كان يتط ّلب مزيدً ا من البحث وأنا ًة يف التحقيق واملراجعة،
ً
مرورا ً
ً
متمرس ،إضافة إىل أنه
خطأ سطح ًّيا كهذا ال يكبو فيه عادة الباحث البسيط فكيف بباحث ّ
يشوه الصورة احلقيقية للقصة.
ّ
ُوت السمو ِ
ِ
ِ
ات
يم َم َلك َ َّ اَ َ
كان الكاتب يعني باآليات قوله سبحانه َ
{وك ََٰذل َك ن ُِري إِ ْب َراه َ
ُون ِمن ا ُمل ِ
والأْ َر ِ ِ
ني * َف َل اَّم َج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َر َأ ٰى ك َْو َك ًبا َق َال َٰه َذا َربيِّ َف َل اَّم َأ َف َل َق َال
وقنِ َ
ض َول َيك َ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيِ
ِ
َ
َ
َ
ني * َف َل اَّم َرأى ا ْل َق َم َر َباز ًغا َق َال َٰه َذا َربيِّ َف َل اَّم أ َف َل َق َال َلئن لمَّ ْ يهَ ْد َربيِّ لأَ كُو َن َّن
ب الآْ فل َ
لاَ ُأح ُّ
الش ْم َس َب ِ
ني * َف َل اَّم َر َأى َّ
از َغ ًة َق َال َٰه َذا َربيِّ َٰه َذا َأ ْكبرَ ُ َف َل اَّم َأ َف َل ْت َق َال َيا َق ْو ِم إِنيِّ
الضا ِّل َ
ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
ُون * إِنيِّ وجه ُت وج ِهي لِ َّل ِذي َف َطر السمو ِ
َب ِري ٌء ممَِّّا تُشرْ ِ ك َ
ات َوالأْ َ ْر َض َحنِي ًفا َو َما َأنَا ِم َن
َ َّ اَ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
ني}(.((4
ا ُملشرْ ِ ِك َ
{ه َذا َربيِّ } كان هبدف
ويظهر من عبارة الكاتب أن تساؤل إبراهيم مالسلا هيلع بقولهَٰ :
البحث والتحقق والرغبة يف معرفة اإلله احلقيقي ،اَّإل أن األمر مل يكن كذلك بل “كان عىل
اإلنكار واالستخبار ال عىل اإلخبار واإلقرار” كام يف الرواية عن اإلمام الرضا مالسلا هيلع(.((4

وهلذا مل يكن دقي ًقا من الكاتب أن يقولAbraham’s discovery of“ :
 ،”monotheismبل كان الصحيح أن يقول اً
مثل “Abraham’s monotheistic
.”proving method to his people

ﷺ استخالصات

سأختم بوقفتني أجد أهنام تكتسبان درجة عالية من األمهية ،وال سيام بالنسبة ملنهجية
العرض القرآين لوقائع األحداث التارخيية التي تم رسدها يف النص القرآين بصياغة عالية
الدقة واجلودة ،األوىل تعدُّ مالحظة عامة عىل املنهجية امل َّت َبعة يف املوسوعة ،والثانية ترتبط
بمنهجية حتليل القصص القرآنية.
ِ
ِ
تتلمس شي ًئا من اجلفاف وأنت تقرأ ما كُتب يف املوسوعة حول سيرَ
أول :تكاد َّ
رمز ْت هلا اآليات
األنبياء مالسلا مهيلع ،ومرجع ذلك إىل الغفلة عن األبعاد الرتبوية العميقة التي َ
املباركة من خالل صياغة منتقاة بعناية للواقعة أو القصة ،أكان عىل مستوى الفرد أو
( ((4سورة األنعام ،اآلية .٧٩-٧٥
( ((4تفسري نور الثقلني ،مصدر سابق ،ج ،٢ص.٣٦٢
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املجتمع ،وبام يشمل البعد النفيس والعقيل والسلوكي؛ ألن العرض الذي يقدِّ مه الكاتب ال
يالمس سوى السطح ،حيث إنه يقترص عىل الرسد الرسيع لألحداث من غري االلتفات إىل
السياق الرتبوي الذي جاءت فيه ،وهذا بال ريب تفريغ للقصة من حمتواها العميق.

واألمثلة عىل ذلك كثرية ،بل مجيع ما قرأته تقري ًبا يشوبه هذا النقص اهلام ،وسأذكر
شاهدً ا واحدً ا عىل ذلك فقط ،ففي قضية نبي اهلل إبراهيم مالسلا هيلع والطيور التي قال فيها
ِ
ف تحُ ْ ِيي ا َمل ْوتَى َق َال َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِم ْن َق َال َبلىَ َو َل ِك ْن لِ َي ْط َم ِئ َّن
يم َر ِّب َأ ِرنيِ َك ْي َ
سبحانهَ :
{وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل َعلىَ ك ُِّل َج َب ٍل من ُْه َّن ُج ْز ًءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن
ص ُه َّن إ َل ْي َك ُث َّم ْ
َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة م َن الطَّيرْ َف رُ ْ
ِ
نصه:
َي ْأتين ََك َس ْع ًيا}( .((4قال الكاتب روفني فايرستون ما ّ
“He mildly challenges God and is then told to cut open or divide
birds”(44).
ويعني أن إبراهيم مالسلا هيلع “يتحدى اهلل سبحانه بر َّقة ،ف ُيخبرَ بأن يفتح بطون الطيور أو
ٍ
صورة
أي
يقسمها” .هذا كل ما قاله بالنسبة ملثل هذا احلدث اهلام والعميق نفس ًّيا وعقل ًّياُّ .
ِّ
يمكن أن ترتسم يف ذهن القارئ عن نبي اهلل إبراهيم مالسلا هيلع يف حواره مع اهلل سبحانه وهو
يقرأ مثل هذه العبارة اجلا َّفة والفارغة املحتوى ،بل املجافية للصواب؟!
فإبراهيم مالسلا هيلع يف البدء مل يتَحدَّ اهلل سبحانه ،والتعبري بالتحدي ٍ
جماف للحقيقة وإن
َ
توس اًل.
كان حتدّ ًيا مصطب ًغا باللني كام ُي َ
فهم من تأكيد الكاتب للحال “ ،”mildlyوإنام كان ّ
كام أنه جاء يف سياق التوجيه ألمور تربوية وعلمية هلا مساس بالبعد النفيس والعقيل ،وهو ما
خيارا
املهمة عدم كون الشك ً
يؤكّد عىل تعدّ د الدالالت يف القصة الواحدة .فمن الدالالت َّ
املحصلة العلمية ،فال هو طريق للوصول للحقائق ،وال هو
علم ًّيا ال من اجلهة املنهجية وال
َّ
نتيجة ذات قيمة معرفية ،بل اليقني هو القيمة العليا منهج ًّيا ومعرف ًّيا.
هذا من جهة ،وأما من اجلهة العقلية فإن هذه الواقعة احلقيقية ترشدنا إىل أن الطريق
ِ
ِ
ِ
الشكوك األدل ُة الواقعي ُة التجريبي ُة ،فام ُأ ِمر بالقيام به إبراهيم مالسلا هيلع
وإزاحة
اليقني
لتعميق
إنام هو علم جتريبي ،وبه اكتسب درجة أعىل يف اليقني .ومن الدالالت التي تنطوي عليها
هذه اآليات االستجابة املِ َهنِ َّية للسؤال العلمي ،إذ مل ُينكَر عىل إبراهيم طرحه للسؤال ،بل
وحمصل ًة للهدف الذي كان يرجوه وهو اليقني.
أعطي إجابة طب ًقا ملا سأل،
ِّ
فهذا مثال واحد ،وعىل غراره شواهد وأمثلة كثرية يف العرض الوارد يف املوسوعة

( ((4سورة البقرة ،اآلية .٢٦٠
( ((4املوسوعة ،ج ،١ص.٦
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جاف سطحي ٍ
خال من اإلشارة إىل األبعاد الرتبوية.
للقصص القرآنية .فهو بنحو ما
ٌّ
ٌّ

ثان ًيا :من يريد دراسة البعد القصيص يف القرآن الكريم ال بد أن يراعي منهجية كفيلة
بإيقافه عىل الرسالة احلقيقية لكل قصة أو واقعة؛ ألن هذه القصص والوقائع تطبيقات
عملية من واقع احلياة اليومية إلدارة املجتمع البرشي يف أبعاده املختلفة.

وال يتأتَّى ذلك اَّإل باستنباط اهلدف األساس قبل كل يشء ،فقضية البقرة يف بني
(((4
إرسائيل اً
تتضمن أهدا ًفا أحدها أهنا رسالة
مثل {إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُرك ُْم َأ ْن ت َْذ َب ُحوا َب َق َرةً}
ّ
للتأكيد عىل ُيسرْ التكاليف الدينية ،وأن العرس إنام يأيت من عناد وجهل البرش ،واملائدة
ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم ال َّل ُه َّم َر َّبنَا َأن ِْز ْل َع َل ْينَا َم ِائدَ ًة ِم َن
يف قوم نبي اهلل عيسى مالسلا هيلع { َق َال ع َ
الس اَم ِء}( ((4حتذير من خطورة الشك العقدي ،ويوسف مالسلا هيلع وإخوته توجيه لآلثار
َّ
ِ
َ
َ
السلبية املد ِّمرة للنوازع النفسية امل َرض َّية ،لدرجة حدَّ ث اإلمام جعفر بن حممد الصادق عن
أبيه الباقر مالسلا امهيلع أنه قال“ :وما أنزل اهلل سورة يوسف اَّإل اً
بعضا كام
أمثال لكيال حيسد بعضنا ً
حسد يوسف إخوته وبغوا عليه”(.((4
وموسى واخلرض مالسلا امهيلع دعوة لفهم القواعد الكربى للعلم وأصول التع ّلم .فهذه من
مجلة األهداف ملثل هذه القصص أرشت إليها للتمثيل ،ويمكن أن نستنبط أهدا ًفا كثرية هلا
خصوصا إذا استوعبنا اجتاهاهتا املتعدّ دة.
ً

ثم ال بد من الوقوف عند األلفاظ املختارة يف العرض ليتم إدراك املراد الدقيق لآلية،
فعندما جاء التقرير عن مصري السمك الذي كان حيمله فتى موسى من ِق َبل اهلل سبحانه
مبارشة قالت اآليةَ { :فاتخَّ ََذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر سرَ َ ًبا} ،بينام عندما جاء عىل لسان الفتى
{واتخَّ ََذ َسبِي َل ُه فيِ ا ْل َب ْح ِر َع َج ًبا} ،فمع أن احلادثة واحدة فقط،
يوشع بن نون قالت اآليةَ :
اَّإل أن التوصيف هلا جاء متعدّ ًدا ،وهلذا فالوقوف عىل احلقيقة يتط ّلب التمييز بني التعبريين
(رس ًبا ،وعج ًبا).
ومن مفردات تلك املنهجية النظر يف الصيغة التي صدر فيها اللفظ الناقل للقصة،
أرص ْت اً
فعل عىل سجن يوسف مالسلا هيلع ،لكنها قالت كام يف نص اآلية املباركة:
فزليخا َّ
ِ
ِ
(((4
الصاغ ِري َن}  ،فالرغبة يف سجنه ُع ِّبر عنها بنون التوكيد ،بينام
{ َل ُي ْس َجنَ َّن َو َل َيكُو َن ْن م َن َّ
( ((4سورة البقرة ،اآلية .٦٧
( ((4سورة املائدة ،اآلية .١١٤
( ((4تفسري نور الثقلني ،مصدر سابق ،ج ،٣ص.٣٣٤
( ((4سورة يوسف ،اآلية .٣٢
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الرغبة يف إذالله بال نون توكيد ،وذلك ألن زليخا كانت اً
فعل مرصَّ ًة بجد عىل سجنه لريضخ
هلا ،بينام مل تكن جا َّدة يف إذالله ألهنا كانت حت ُّبه.
وغري ذلك من عنارص املنهجية التي ينبغي اعتامدها يف هذا املقام؛ ألن العرض القرآين
تلمسه بمالحظة املواطن اخلاصة املذكورة للواقعة،
دقيق ،وفيه ضغط للمعاين يمكن ّ
والصيغ املختارة.

ﷺ خامتة

النص القرآين بشكل عام ُبنِي عىل صياغة واختيارات خاصة؛ ألنه حيمل التعاليم
األم للدين ،وكام لكل صورة من صور هذا النص أمهية يف ذلك فإن القصص القرآنية
تتميز بأمهية بارزة فيام نحن بصدد بحثه؛ ألهنا يف الغالب من املشترَ َ كات مع مجيع الديانات
التوحيدية ،بل وغري الديانات ملا تشكّله من مادة بحثية تارخيية تلقى اهتام ًما عند الكثري من
املوحدين.
الباحثني وإن مل يكونوا من ّ

والقرآن الكريم عرض هذه القصص هبيكلية خاصة للكشف عن حقيقتها واإلرشاد
خاصا،
متر ًسا ًّ
إىل دالالت معينة من خالهلا ،والوقوف عند حيثيات هذه اهليكلية يتط ّلب ّ
وال غرابة أن يقوى عليه أي باحث وإن كان من خارج الدائرة اإلسالمية ،اَّإل أن النقص
هتتم بعلم
قد يأيت من الظالل التي حتملها كتب أهل الديانات األخرى ،أو البحوث التي ّ
نظرا لق ّلة احلفريات والبقايا املادية املرتبطة باحلياة القديمة لإلنسان،
اآلثار (األركيولوجيا) ً
مدونات املسلمني كالروايات والكتب الرتاثية
ويضاف إىل ذلك االجتزاء يف مطالعة وتتبع َّ
والتارخيية.
كل ذلك يمكن أن يتس ّبب يف جعل العرض للقصص القرآنية مشو ًبا بالنقص أو
مشو ًها أو خال ًيا من الدالالت العلمية أو األخالقية وما إىل ذلك ،وهو ما الحظته عند
َّ
تص ُّفحي هلذه املوسوعة القرآنية (ليدن).
ولذا أحببت من خالل هذا البحث من ٍ
جهة التنبي َه إىل النواقص التي شابت بعض
املدونة يف املوسوعة ،والتي تعود إىل أحد األسباب املذكورة ،ومن جهة أخرى
املقاالت َّ
الدعو َة لالهتامم بكتابة حديثة للقصص القرآنية بلغات عاملية ،وبمستوى علمي رفيع
يعطيها مكانتها الالئقة ،ويرفع عنها اللبس والغموض والسطحية ،وأظن بأن مرشو ًعا
اً
تفاعل وترحي ًبا كبريين عىل املستوى اإلنساين ككل.
كهذا سيلقى

كتب  -مراجعة ونقد
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الكتاب :احلضارات يف السياسة العاملية وجهات نظر مجعية وتعددية.
حترير :بيرتجي كاتزنشتاين.
ترمجة :فاضل جتكر.
النارش :الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،كتاب عامل املعرفة
رقم .385
سنة النرش :الطبعة األوىل 2012م – 1433هـ.
الصفحات 370 :صفحة.

-1احلضارة والسياسة

لفت صمويل هنتنغتون يف حديثه عن صدام احلضارات االنتباه إىل
العالقة ما بني احلضارات من جهة ،والسياسات العاملية من جهة أخرى ،ومدى
إمكانية االستناد إىل فكرة احلضارات يف حتليل السياسات العاملية واسترشافها،
اً
جاعل من فكرة احلضارات واحدة من األفكار املمكنة واملفيدة يف هذا املجال،
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ومقر ًبا العمل بمنهج التحليل احلضاري يف دراسة السياسات والسياسات العاملية.
ّ

ويف نطاق هذا الربط بني فكرة احلضارات والسياسات العاملية ،جاء كتاب:
(احلضارات يف السياسة العاملية ..وجهات نظر مجعية وتعددية) الصادر باللغة اإلنجليزية
سنة 2010م ،من إعداد وحترير الباحث األمريكي بيرت كاتزنشتاين الرئيس األسبق لرابطة
العلوم السياسية األمريكية ،والكتاب يف األصل نتاج حلقة نقاشية لرابطة العلوم السياسية
األمريكية ،عقدت خالل اجتامعني حوليني ما بني سنتي 2008 - 2007م.
يتكون الكتاب من ثامين دراسات ،أعدها ثامنية من أساتذة اجلامعات األمريكية
ّ
ينتمون إىل أقسام عدة ،شملت العلوم السياسية والعالقات الدولية والدراسات اإلسالمية
ودراسات آسيا الرشقية ،ست من هذه الدراسات تناولت احلديث عن أبرز املجموعات
احلضارية يف العامل املعارص ،وهي حسب ترتيبها يف الكتاب( :أمريكا ،أوروبا ،الصني،
اليابان ،اهلند ،عامل اإلسالم) ،واحلديث عن هذه املجموعات احلضارية ،جاء بقصد اختبار
وجتريب فكرة احلضارات يف دراسة وحتليل السياسات العاملية.

تتأ ّطر دراسات هذا الكتاب وأفكاره ومنهجياته ،يف نطاق مدرسة العلوم السياسية
األمريكية ،وتكشف عن أحد أنامط اخلربة عند هذه املدرسة يف تناول هذا املوضوع ،كام
تكشف عن أحد مالمح التطور يف هذه املدرسة ،من جهة االقرتاب من موضوع دراسة
فكرة احلضارات يف جمال السياسات والسياسات العاملية.
من جانب آخر ،يتّسم هذا الكتاب بطابع النشاط البحثي واألكاديمي ،فاملشاركون
فيه مجيعهم من األكاديميني املعروفني يف الوسط األكاديمي األمريكي بالنشاط البحثي،
وقد حاول هؤالء إبراز هذه السمة وتأكيدها عىل هذا العمل ،وأشاروا إليها يف دراساهتم
هبذا الوصف ،بقصد لفت االنتباه إىل طبيعة اجلهد املبذول من جهة ،وإىل الطابع املنهجي
والعلمي هلذه الدراسات من جهة أخرى ،وإىل مت ّيز هذه الدراسات عن كتابات احلقل العام
من جهة ثالثة ،وإىل طريقة التعامل مع هذه الدراسات من جهة رابعة.
والكتاب يف صميمه يدعو إىل أخذ فكرة احلضارات ،مأخذ اجلد يف حتليل السياسات
العاملية ،وهذه الدعوة هي من أكثر ما يعرف هبذا الكتاب ،ومن أكثر ما يلفت االنتباه إليه،
وسيكون كتا ًبا ال غنى عنه من هذه اجلهة ،ملن يريد دراسة هذه الفكرة ،وملن يريد أن يتعرف
عىل اخلربة األكاديمية األمريكية يف دراسة هذه الفكرة.
وال شك يف أمهية هذه األطروحة وقيمتها واحلاجة إليها ،وستزداد احلاجة إليها
وبصورة مستمرة مع مرور الوقت ،وخاصة بالنسبة إىل الدول واملجتمعات التي تتط ّلع
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للنهوض بأدوار عاملية مؤثرة ،فهذه األطروحة تفتح أف ًقا بعيد النظر إىل العامل وحتليل
سياساته ،وتؤكد احلاجة إىل رضورة تكوين املعرفة بطبيعة اإلرث الثقايف واحلضاري املؤثر
عىل سياسات الدول ،وعىل البنى الذهنية املؤثرة يف تشكيل هذه السياسات.
وحسب هذه األطروحة ،فإن السياسات العامة للدول ،هي انعكاس لطبيعة املزاج
أيضا -لنمط تارخيها االجتامعياحلضاري العام احلاكم عىل هذه الدول ،وانعكاس
ً
والثقايف ،وملدى قرهبا من احلضارة أو ابتعادها ،وهذا ما يصدق عىل مجيع دول العامل تقري ًبا،
ومنظورا إليها.
ناظرا
ً
وتعرفه مجيع دول العامل تقري ًبا ً
ومع أن هذا الكتاب جاء عىل خلفية نقد هنتنغتون وفكرته يف صدام احلضارات ،اَّإل
وضوحا يف التعبري عن أطروحة الكتاب ،وخاصة عند قوله« :يف عامل
أن هنتنغتون كان أكثر
ً
ما بعد احلرب الباردة ،وألول مرة يف التاريخ ،تصبح السياسة العاملية متعدّ دة األقطاب،
ومتعدد احلضارات»(((.

-2السياسة ..ومنهج التحليل احلضاري

ما إن تن َّبه أساتذة العلوم السياسية يف اجلامعات األمريكية لفكرة التحليل احلضاري،
حتى كان هلذه الفكرة وقع الدهشة عليهم ،وذلك لشدّ ة ما حصل هلا من إمهال كبري وغري
متو ّقع ،يف حقل الدراسات السياسية.
اإلمهال الذي كشف عنه مستغر ًبا ومتفاج ًئا ،بيرت كاتزنشتاين ،ورشحه بقوله :بالغت
العلوم السياسية األمريكية يف إمهال التحليل احلضاري ،فخالل السنوات التسع والتسعني
األوىل من وجودها ،وحتديدً ا ما بني (2005-1906م) ،مل تنرش جملة العلوم السياسية
األمريكية ،اَّإل اً
مقال واحدً ا تم يف عنوانه استعامل كلمة حضارة ،إىل جانب مقال آخر أتى
عىل ذكر املفهوم بصيغته املجردة ،وهكذا احلال حصل مع جملة وصفها كاتزنشتاين بالريادية
يف جمال السياسة الدولية املقارنة ،هي جملة (السياسة العاملية) ،التي مل تنرش اً
مقال واحدً ا عن
هذا املوضوع خالل الفرتة ما بني (2005-1948م).
هلذا ال يرى كاتزنشتاين غرابة ،من أن تكون معاجلة آدا بوزمان سنة 1960م ،التي
وصفها كاتزنشتاين باملميزة ،حول الثقافة والسياسة الدولية ،قد قوبلت بنظرة رافضة عىل

((( صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي ،ترمجة :مالك أبو شهيوة وحممود حممد
خلف ،طرابلس :الدار اجلامهريية1999 ،م ،ص.72
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صفحات جملة العلوم السياسية األمريكية(((.

وبصورة عامة ،يبدو التحليل احلضاري يف نظر كاتزنشتاين ،بالنسبة إىل أساتذة
إطارا واس ًعا ،وليس أقوى اتّصا ًفا بالصفة السياسية ،من
العلوم السياسية األمريكيني ،يعدّ ً
ومعز ًزا.
أن يسوغ اهتام ًما بحث ًّيا جا ًّدا
ّ
ومع أن هنتنغتون هو أوضح من اعتمد منهج التحليل احلضاري يف دراسة السياسة
العاملية ،وأكثر من لفت االنتباه إىل هذا املنهج ،اَّإل أن منهجه قوبل بالتخطئة والنقد ،فهذا
ابتكارا حصل مع انتهاء احلرب الباردة كام ظن
املنهج يف نظر منتقديه األمريكيون ،ال يمثل
ً
تكرارا ،ملا كان قد حصل خالل فرتة احلرب الباردة.
هنتنغتون ،وإنام م َّثل
ً
وهبذا االختالف مع هنتنغتون ،تتحدّ د أكثر من رؤية يف طريقة النظر ملنهج التحليل
احلضاري ،بني رؤية تستند إىل هذا املنهج ،وتعلن رصاحة القول بصدام بني احلضارات،
أيضا ،وتعلن رصاحة القول بنقد ودحض فكرة
وبني رؤية أخرى ،تستند إىل هذا املنهج ً
الصدام بني احلضارات ،وترى رضورة أخذ فكرة احلضارات ،مأخذ اجلد يف حتليل
السياسات العاملية.
وتبقى احلاجة ثابتة هلذا املنهج احلضاري ،الذي مازال بحاجة إىل جتريبات واختبارات
جديدة ،يف بيئات وجمتمعات أخرى ،ومن زوايا ومنظورات وخربات خمتلفة ،حتى تتعدّ د
وتتنوع املواقف ووجهات النظر يف طريقة التعامل والتطبيق لنمط أو أنامط املنهج
الرؤية،
ّ
احلضاري يف حتليل السياسة العاملية.

-3من احلضارة إىل احلضارات

من املرتكزات التي استندت إليها أطروحة كتاب( :احلضارات يف السياسة العاملية)،
التخيل عن فكرة احلضارة بصيغة املفرد ،ونقد هذه الفكرة وذ ّمها ،وتبنّي فكرة احلضارات
بصيغة اجلمع ،واستحسان هذه الفكرة ومدحها.
واحلكمة من ذلك يف رؤية أصحاب هذه األطروحة ،هي جتنب البحث عن معيار
حاكم ومهيمنًا عىل باقي
حضاري كيل وتراتبي تتم ّثله وتعرب عنه حضارة معينة ،ويكون
اً
وعوضا عن ذلك البحث عن معايري حضارية مجعية وتعددية ،تتم ّثلها
احلضارات األخرى،
ً

((( جمموعة كتاب ،احلضارات يف السياسة العاملية وجهات نظر مجعية وتعددية ،ترمجة :فاضل جتكر،
الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،كتاب عامل املعرفة رقم  ،385ص.15
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وتعبرّ عنها حضارات عدة ،ال حضارة أحادية.
ويرتتّب عىل هذا املوقف ،نبذ ذهنية التعايل والفوقية ،وسلوكيات التحكم واهليمنة
ربرها وترشع هلا أحادية احلضارة ،من خالل تقسيم املجتمعات والعامل ،إىل ثنائية
التي ت ّ
متحضرّ ون وغري متحضرّ ين ،وبني من ينتمون إىل عامل احلضارة ،ومن ينتمون إىل عامل يقع
خارج احلضارة .وهي الفكرة التي حتكمت يف الثقافة األوروبية ،وأنتجت تارخيًا مد ّم ًرا
وبغيضا من الغزو واالحتالل ،ومن االستعامر واإلمربيالية ،الذي صب عىل الشعوب
ً
وجحيم ،ومثل هلا ،وبقي يمثل هلا عىل طول اخلط ،ذاكرة من التاريخ
املستعمرة عذا ًبا
اً
األسود البغيض.
ربا أن هذا الكتاب
وعن هذا املرتكز وهذه الرؤية ،أوضح كاتزنشتاين يف املقدمة ،معت ً
ليس عن حضارة متصورة يف حالة املفرد ،وبوصفها مت ّثل برناجمًا ثقاف ًّيا متامسكًا ،جرى
تنظيمه بطريقة تراتبية حول نواة قيم ال خالف عليها.

ومن الناحية التارخيية ،يرى كاتزنشتاين أن مفهوم احلضارة باملفرد ،كان اخرتا ًعا
أساسا لنقاش عن
أوروب ًّيا ينتمي إىل القرن الثامن عرش ،واعترب أن هذا املفهوم و ّفر
ً
تكرس يف قانون أمم
معيار حضاري عدّ معبرًّ ا عن حالة ،ال عن سريورة ،وما لبث أن ّ
متحرضة ،كان من نتائجه اعتبار أن األوروبيني البيض هم املتحضرّ ون ،أما اآلخرون فهم
غري متحضرّ ين ،األمر الذي ترتّب عليه ،اعتبار أن هؤالء غري املتحضرّ ين ليسوا جديرين
بنيل محاية القانون ،وجعلهم عرضة ألعامل العنف اجلامعي ،التي صدرت من اإلمربياليني
األوروبيني حسب وصف كاتزنشتاين.
وختفي ًفا لوطئة كالمه ،وجتنّ ًبا حلرص هذه احلالة بالغرب والتاريخ الغريب ،استدرك
حكرا عىل الغرب ،فهي
كاتزنشتاين واعترب أن هذه النظرة إىل احلضارة بصيغة املفرد ليست ً
أيضا -اخلطاب العام لعدد كبري من أجزء العامل غري الغريب.مت ّيز ً

وقد وجد كاتزنشتاين أن مثل هذه احلالة حصلت يف اليابان ،وحتصل اآلن يف الصني،
أيضا ،وذلك مع األصوات التي باتت معلنة عن بزوغ فجر تفوق
وربام حتصل قري ًبا يف اهلند ً
آسيا احلضاري.
هذا من جهة نقد فكرة احلضارة وذمها بصيغة املفرد ،أما من جهة فكرة احلضارات
ومدحها ،فريى كاتزنشتاين أن ثمة عامل حضارات مجعية متجذر ،وغري قابل ألن يتحدّ د
يف معيار واحد ،يكون معبرًّ ا عن تراتبية أخالقية صارمة ،وفصول هذا الكتاب التي جتمع
وحت ّلل عد ًدا من التجارب احلضارية يف أمريكا وأوروبا والصني واليابان واهلند ويف عامل
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اإلسالم ،تو ّفر -حسب قول كاتزنشتاين -تأييدً ا قو ًّيا ملثل هذه النظرة اجلمعية والتعددية
إىل عامل احلضارات.

ومن ناحية التقييم ،فإن هذا التحول من فكرة احلضارة إىل فكرة احلضارات ،بام يعني
التخليّ عن نزعة الرتاتبية والفوقية ،يعدّ أحد مداخل البحث عن العالقات بني احلضارات،
وحيفز عىل حالة التواصل واالنفتاح بني هذه احلضارات ،التي ترفض بطبعها اإللغاء
واإلقصاء بأشكاله كافه ،ومن هنا تكمن أمهية هذه األطروحة.

-4احلضارات ..صدام من الداخل

حتدّ دت األطروحة الرئيسة لكتاب( :احلضارات يف السياسة العاملية) ،يف اعتبار أن
الصدامات الكربى حتصل يف املقام األول داخل احلضارات ال بينها ،وهنا يكمن االختالف
الكيل واجلوهري مع أطروحة هنتنغتون ،التي ترى أن الصدام حيصل بني احلضارات ال يف
داخلها.
وهبذا نكون أمام أطروحتني متقابلتني ،تتصالن وتنتميان إىل مدرسة العلوم السياسية
األمريكية املعارصة ،وال بد من اآلن وصاعدً ا ،التن ُّبه إىل هاتني األطروحتني عند مقاربة هذا
اً
ومكتمل عن صدام احلضارات ،من دون التن ُّبه واالقرتاب
املوضوع ،فلم يعد احلديث تا ًّما
من األطروحة الثانية املغايرة هلا.

ويف حتليل هذا التقابل بني هاتني األطروحتني ،من وجهة نظر أصحاب األطروحة
الثانية ،أن هنتنغتون يرى احلضارات بوصفها كيانات متامسكة وتوافقية ومؤهلة للفعل،
شبيهة بالدول وغريها من اهليئات السياسية القائمة ،وذلك من جراء توافق موجود سل ًفا
حول قيم جوهرية معينة.
يف حني يرى هؤالء أصحاب األطروحة الثانية ،أن السمة املفتاحية واملميزة
للمجموعات احلضارية ،هي التعدديات الداخلية ،التي جتعلها شديدة التاميز داخل ًّيا،
وفضفاضة من ناحية االندماج والتكامل الثقايف ،ما جيعلها تكون بؤر نزاع ورصاع.

أيضا ،أن التحليالت اإلحصائية ،والعديد من التحليالت النوعية،
ويضيف هؤالء ً
أظهرت عمل ًّيا أن الصدامات الكربى حتصل يف املقام األول داخل احلضارات ال بينها ،وأن
احلضارات ليست املحور الذي تدور احلروب حوهلا.
وعند النظر يف هاتني األطروحتني ،يمكن تسجيل املالحظات اآلتية:
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أول :تعمد هنتنغتون النظر إىل احلضارات من اخلارج ،فكان أقرب إىل فكرة الصدام
بني احلضارات ،يف حني أن أصحاب األطروحة الثانية نظروا إىل احلضارات من الداخل،
فكانوا أقرب إىل فكرة الصدام يف داخل هذه احلضارات.
ثان ًيا :إن أطروحة هنتنغتون يف العمق ،هي أطروحة أيديولوجية سياسية ناظرة إىل
الغرب يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،وذلك من جهة التهديدات اخلارجية القادمة،
ورضورة التن ُّبه هلذه التهديدات ،التي ستضع الغرب يف صدام مع حضارات أخرى.

وهذا ما تن َّبه له وانتقده أصحاب األطروحة الثانية ،الذين كشفوا عن الطابع
أنموذجا إرشاد ًّيا
األيديولوجي والسيايس ألطروحة هنتنغتون ،عند وصفهم هلا بأهنا و َّفرت
ً
جديدً ا للنظر إىل السياسات العاملية بعد انتهاء احلرب الباردة ،واهنيار االحتاد السوفييتي،
وعند قوهلم :إن هنتنغتون أراد أن يقدم خارطة ذهنية جديدة ،لنمط فهمنا للسياسة العاملية
بعد انتهاء احلرب الباردة(((.
وبحكم هذا التن ُّبه ،حاول هؤالء جتنب الطابع األيديولوجي والسيايس ألطروحتهم،
وإعطاءها طابع النقاش اجلمعي والبحث األكاديمي.

تقصد أصحاب األطروحة الثانية عىل ما يبدو ،دحض وإفشال أطروحة
ثال ًثاَّ :
هنتنغتون ،وإظهار االختالف البائن معها ،والعمل عىل تفكيكها وتفتيتها ،واإلطاحة هبا،
وهذا ما قادهم إىل البحث عن أطروحة ،تكون مغايرة متا ًما ألطروحة هنتنغتون ،لغرض أن
تفوقها ومتدُّ دها ،وحتل مكاهنا من ناحية األمهية واالعتبار.
حتدَّ من ُّ

حتولت يف تسعينيات
وتفوق يف دفع االهتامم بأطروحته التي ّ
راب ًعا :نجح هنتنغتون َّ
اً
اً
وتداول يف العامل ،فقد ترمجت إىل
سجال
القرن العرشين ،إىل واحدة من أكثر األطروحات
تسع وثالثني لغة ،بينام فشل أصحاب األطروحة الثانية يف لفت االنتباه إىل أطروحتهم التي
اً
ظلت بعيدة عن دائرة الضوء واالهتامم ،ومل تستطع أن حتدث ً
عابرا يف العامل،
نقاشا
وتداول ً
وبقت عىل هذا احلال إىل اليوم.

تفوق أطروحة هنتنغتون حصل نتيجة عوامل مركبة ،منها أن هذه األطروحة اتّسمت
ُّ
بطابع ساخن ،وأصابت العامل بوخزة ،بخالف األطروحة الثانية التي اتّسمت بطابع بارد،
ومرت عىل العامل من دون أن يشعر هبا أحد.
ّ
ومن هذه العوامل املركَّبة ،أن أطروحة هنتنغتون احتوت عىل مزيج مركّب من الفكر
((( جمموعة كتاب ،املصدر نفسه ،ص.23- 20
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والسياسة ،وجاءت متناغمة مع املزاج السيايس األمريكي العام آنذاك ،وخدمها العامل
السيايس يف الرتويج هلا ،والتبشري هبا.
بخالف األطروحة الثانية ،التي احتوت عىل مزيج مركّب من الفكر والتاريخ،
وجاءت غري متناغمة مع املزاج السيايس هناك ،ومل يكن العامل السيايس يف صاحلها من
جهة الرتويج هلا ،والتبشري هبا.

أيضا ،أن أطروحة هنتنغتون هي أقرب إىل املجال العام الذي
ومن هذه العوامل ً
يتّصل به ويتفاعل معه قطاع كبري من الناس ،بخالف األطروحة الثانية التي هي أقرب
إىل املجال اخلاص ،واملجال األكاديمي حتديدً ا ،الذي جاءت منه ،واتَّصلت به ،وبقطاعه
النخبوي املحدود.

ومن هذه العوامل كذلك ،أن أطروحة هنتنغتون كانت هي األصل ،بينام األطروحة
متفرعة عنها ،ومناقشة هلا ،ومعرتضة عليها ،واألصل عادة هو الذي يستحوذ
الثانية جاءت ّ
ويتفوق من هذه الناحية عىل الفرع.
عىل االهتامم،
َّ
كثريا أطروحة هنتنغتون ،التي جاءت يف
يضاف إىل ذلك ،أن عامل الوقت خدم ً
ذروة مرحلة ما بعد احلرب الباردة ،وحتديدً ا ما بني سنة  1993ونرش املقال األول ،إىل
سنة 1996م وإصدار الكتاب ،وهي الفرتة التي كانت خصبة وحيوية وساخنة لتل ُّقف
األطروحات اجلديدة ،واملثرية منها بالذات.
كثريا ،لكوهنا جاءت
بخالف األطروحة الثانية ،التي مل يكن عامل الوقت لصاحلها ً
ّ
متأخرة بعض اليشء ،ومتباعدة عن زمن األطروحة األوىل بام يزيد عىل عقد كامل ،فالكتاب
الذي عبرّ ت عنه هذه األطروحة صدر باللغة اإلنجليزية سنة 2010م ،ومل تكن هذه الفرتة
بحيوية وسخونة زمن األطروحة األوىل.
خامسا :يف وقت الحق اقرتب هنتنغتون بعض اليشء من األطروحة الثانية مع كتابه
ً
(من نحن ..حتديات اهلوية الوطنية األمريكية) ،الصادر سنة 2004م ،الذي حاول فيه لفت
االنتباه إىل التحديات الداخلية ،بعد أن كان مسكونًا بالتحديات اخلارجية يف أطروحته
صدام احلضارات.
هذا االقرتاب عىل أمهيته ،ال أدري ملاذا غاب عن إدراك أصحاب األطروحة الثانية،
مع أنه يقرتب من أطروحتهم ،وكان بإمكاهنم توظيفه بام خيدم انتصار أطروحتهم ،مع ذلك
مل ِ
وانصب النقد عىل كتاب الصدام ،األمر
التطرق إىل هذا الكتاب ،وتركّز النقاش،
جير
َّ
ُّ
الذي يصعب تفسريه ،وخاصة من الناحيتني العلمية واألكاديمية.
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-5صدام احلضارات ..والنقد األكاديمي األمريكي

يقدّ م كتاب( :احلضارات يف السياسة العاملية) ،صورة عن طبيعة النقد األكاديمي
األمريكي ألطروحة هنتنغتون يف صدام احلضارات ،وكيف أن هذه األطروحة جوهبت
بنقد صارم يف معقلها ،وجاء من احلقل الذي ينتمي إليه هنتنغتون حقل العلوم السياسية،
حمرر الكتاب بيرت
ومن أشخاص يعرفهم ويعرفونه ،وبعضهم كان عىل تواصل معه مثل ّ
كاتزنشتاين الذي أشار إىل هذا التواصل يف مقدمة الكتاب.

مهم ،من جهة التعريف هبذا النمط من النقد األكاديمي
والكتاب من هذه اجلهة يعدُّ اًّ
اً
متداول -حسب علمي-
الذي مل يكن معرو ًفا عندي هبذه السعة وهبذه الرصامة ،ومل يكن
عىل نطاق واسع يف املجال العريب.
وقد كشفت املقدمة كيف أن هذا الكتاب جاء مسكونًا هباجس أطروحة صدام
احلضارات ،والعمل عىل دحض هذه األطروحة ونقدها ،وتركّز هذا النقد بصورة رئيسية
يف الفصل األول منه ،وهو من إعداد كاتزنشتاين ،كام طغى عىل هذه املقدمة القصرية جدًّ ا
تكرر ست مرات يف صفحة واحدة ،حسب الرتمجة العربية للكتاب.
اسم هنتنغتون الذي ّ

ويف نظر هؤالء النقاد ،إن أطروحة هنتنغتون جديرة بالعناية واالهتامم النقدي،
وذلك لطبيعتها ومزاياها الفكرية من جهة ،ولنجاحها يف إثارة االنتباه إليها يف أمريكا
والعامل من جهة أخرى .فهذه األطروحة املثرية للجدل حسب وصف وقول كاتزنشتاين،
اقتباسا ،واألوفر ترمجة يف العامل ،إذ ترمجت إىل تسع وثالثني
قد أصبحت التحليل األوسع
ً
لغة ،ونجح هنتنغتون أكثر من أي باحث آخر برباعة وامتياز يف حتقيق غرضه األول ،إذ
أنموذجا إرشاد ًّيا جديدً ا للنظر إىل السياسة العاملية بعد انتهاء احلرب الباردة ،وهبذا
و ّفر
ً
حتول ثقايف بالغ األمهية يف
يكون هنتنغتون قد عبرّ عن رؤية سياسية مهمة ،ووضع يده عىل ُّ
السياسة العاملية(((.
وتأكيدً ا هلذه األمهية ،يرى جيمس كورث أن من شأن أي مناقشة معارصة ملوضوع
احلضارات ،اَّإل وتأخذ بعني االعتبار األنموذج اإلرشادي الذي طرحه هنتنغتون يف صدام
احلضارات ،املقولة التي وصفها كورث بامللحمة(((.
هذا عن جانب األمهية والقيمة يف أطروحة هنتنغتون ،أما عن جانب النقد والذي

((( جمموعة كتاب ،املصدر نفسه ،ص.22-20
((( جمموعة كتاب ،املصدر نفسه ،ص.78
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ومتناثرا ،وبطريقة غري
متفر ًقا
ً
أخذ يف الكتاب منزلة األصل واألساس ،مع ذلك فقد جاء ّ
ممنهجة ومنظمة ،وبحاجة إىل مجع وربط ،وعند النظر فيه يمكن ضبطه وحتديده يف النقاط
اآلتية:

أول :ما بدا أنه نجاح عند هنتنغتون يف تقديم خارطة جديدة للسياسة العاملية ،اَّإل
أساسا اَّإل ً
نسخا خلارطة احلرب الباردة ،جرى فيها إحالل صدام
أن هذه اخلارطة مل تكن
ً
حضاري بني غرب ثقايف ورشق إسالمي وصيني ،حمل صدام سيايس واقتصادي بني نزعة
شمولية شيوعية يف الرشق وديمقراطية رأساملية يف الغرب ،وهبذا يكون ما قام به هنتنغتون
سوى حتديث يف شكل ونمط الصدام ،اً
بدل من استبدال طرق تفكري معتمدة حول العامل.
مهمة ،غري أهنا يف الوقت نفسه
ثان ًيا :عبرّ ت أطروحة هنتنغتون عن رؤية سياسة ّ
غفلت عن رؤية أخرى ،فمن جهة أدرك هنتنغتون بفطنة األمهية املتنامية للحضارات
اجلمعية بعد انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفيتي ،أما الرؤية املهمة األخرى التي
غابت عنه فتم ّثلت بعدم إدراك األمهية املفتاحية للتعددية الداخلية املميزة للمجموعات
احلضارية.
ثال ًثا :أ ّدى عمل هنتنغتون إىل إثارة اهتامم متجدّ د ،لدى عدد قليل من أساتذة العلوم
السياسية األمريكيني ،الذين بادروا إىل اختبار أطروحته النواة ،غري أن هذه األطروحة
مل تناقش يف األوساط األكاديمية البحثية ،بمقدار ما نوقشت يف املجال العام ،ومن قبل
مفكري ثقافة عامة.

راب ًعا :إن ما أثار الريبة وعدم التصديق بأطروحة هنتنغتون من جانب اليسار الثقايف
األمريكي ،أهنا استندت عىل فرضية مؤداها أن ظاهرة احلضارة مل تكن اَّإل نو ًعا من دولة
قومية كربى تكون متجانسة ثقاف ًّيا ،وقابلة ألن ختتزل بشكل يمكن اقتسامها يف خانتني مثل
الغرب والرشق ،وحسب هذا النقد فإن هذه األطروحة ،قامت عىل تنظري أغفل جيل كامل
من التطورات الفكرية ،التي كانت قد ّ
متخضت عن نبذ أساليب املحاكمة اجلوهرية.
خامسا :مل ِ
يبال هنتنغتون كثريا باالنتقادات التجريبية ،فقد أراد أن يقدّ م خارطة ذهنية
ً
جديدة لنمط فهمنا للسياسة العاملية بعد انتهاء احلرب الباردة ،ومن دون إخفاق يتحدى
التفوق عليه يف جانب التفكري
هنتنغتون منتقديه أصحاب العقلية التجريبية من حماولة
ُّ
النموذجي ،غري أن غياب التأييد التجريبي لزعم هنتنغتون املركزي يبقى بالغ التأثري ،إىل
درجة بات من املمكن عدُّ ه خاط ًئا عىل صعيد الواقع ،خاصة مع عدم توفر دراسات جتريبية
قامت باختبار هذا الزعم ،وهذه الفرضية ،برغم احتامل كوهنا مفيدة بالنسبة إىل صانعي
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القرار السيايس(((.

التفرد عند النظر إىل اهلويات
سادسا :هناك من اعترب أن هنتنغتون استسلم لوهم ُّ
ً
اجلامعية بوصفها سامت استثنائية غري متغرية ،وغري مغرية لالعبني ،يف حني يرى منتقديه
أن احلضارات كيانات مركبة ومتغايرة ،مؤهلة ألن تتطور يف اجتاهات متنوعة ،وليست
احلضارات منظومات مغلقة ،بل هي منفتحة عىل التأثريات اخلارجية ،مع تأكيد قابلية أي
حضارة عىل التغري عرب الزمن.

ساب ًعا :مل تعد أطروحة هنتنغتون حتظى كام كانت من قبل اَّإل بالقليل من االهتامم يف
أكثر فروع قطاع العالقات الدولية ،وبات شائ ًعا أن ُيرى بالقرب من بداية أي مقال بحثي
عن احلضارات نو ًعا من الشجب والتربؤ الطقسيني من هذه األطروحة ،وما من باحث يف
الثقافات واحلضارات يرى نفسه هنتنغتون ًّيا ،وما من باحث معارص اَّإل وحيرص عىل أن
ينأى بعمله عن عمل هنتنغتون ،عرب توجيه النقد ألطروحته بوصفها مفرطة يف اجلمود،
وبالغة الثبات ،وشديد اجلوهرية(((.
هذه لع َّلها أبرز عنارص النقد األكاديمي األمريكي جتاه أطروحة صدام احلضارات،
كام ورد يف كتاب (احلضارات يف السياسة العاملية).

((( جمموعة كتاب ،املصدر نفسه ،ص.3-21
((( جمموعة كتاب ،املصدر نفسه ،ص .288 -287
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إعداد :أمسهان بن مرابط*

 رسالة ماسرت ختصص فلسفة تطبيقية. ك��ل��ي��ـ��ة اآلداب وال��ع��ل��ـ��وماإلنسانية واالج��ت�ماع��ي��ة ،جامعة
باجي خم��ت��ار ،عنابة – اجل��زائ��ر.
 إرشاف :األستاذة حورية حسيني. الصفحات 138 :من القطع الكبري. -تاريخ املناقشة 20 :أكتوبر 2020م.

ﷺ مدخل

لطاملا شكَّل البحث يف احلضارات ويف االجتامع اإلنساين ما َّدة خصبة
دافعة للبحث ،وحم ّفزة للعلامء والفالسفة واملفكرين عىل عمومهم ،للخوص يف
غامره ،فنسجوا عىل ضوء ذلك الكثري من التصورات التي كانت حمور اهتاممهم،
ثم اتخّ ذت فيام بعد صورة نظريات فلسفية ذات مس ّلامت ومبادئ فلسفية ،اقرتنت
* باحثة من اجلزائر.
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بحجج قام أصحاهبا بالدفاع عنها ،منها ما بات راسخ إىل اليوم ،وبعضها هتاوى لضعفه أو
ظهور ما يبطله ،فرتاوحت وتعددت األطروحات التي حتكم هذه احلضارات ،واختلفت
اآلراء حول املنطق الذي حيكمها ،تب ًعا الختالف البيئة الفكرية للنظرية وصاحبها.

فنجد يف هذا النطاق عىل سبيل املثال تقسيامت ابن خلدون ألدوار احلضارات
أيضا -تفسريات أزوالد شبنجلر وأرنولد توينبي ملصري احلضاراتوأطوارها ،ونجد
ً
وهكذا غريهم ...ومن أهم النظريات املعارصة واملثرية للجدل حول احلضارات تربز نظرية
هناية التاريخ لفرنسيس فوكوياما ،ونظرية صدام احلضارات لصمويل هنتنغتون ،فقد تن َّبأ
هذا األخري بوجود صدامات ورصاعات حضارية ،عىل شاكلة ما يعيشه عاملنا الراهن من
حروب ورصاعات باتت تشهدها العديد من دول العامل اليوم ،مما قد ينبئ بحرب كونية
شاملة جمدّ ًدا بني دول العامل وحضاراته وخمتلف هوياته.

كام حاول املفكر الفرنيس روجيه غارودي بلورة وجهة نظر تساعد عىل اخلروج
من دوامة النزاعات ،ومن دائرة الرصاعات الرامية إىل فرض واقع االنقسام عىل املجتمع
احلضاري ،وذلك من خالل مرشوعه «حوار احلضارات» الذي هيدف إىل إقامة تالقح
املتنوعة يف جمال احلضارات،
وتبادل بني احلضارات .وهناك كذلك العديد من الدراسات ّ
تصور وجودها ،ويف التن ُّبؤ بمصريها.
وهو ما يؤكّد أمهيتها ،وتباين وجهات النظر يف ّ

ويعدُّ املفكر زكي امليالد من بني نخبة املفكرين العرب واملسلمني ممَّن اهتموا
اً
حماول االستفادة مما سبق من النظريات
بالبحث يف موضوع احلضارات عمو ًما ونظرياهتا،
والدراسات ،ومستعينًا يف الوقت ذاته من التفسريات اإلسالمية التي َّبررت وجت َّلت من
خالل رأي الدّ ين وتفسريات املؤرخني ونظريات فالسفة اإلسالم ،حيث عمل بدوره عىل
تصوره اخلاص وفق نظرة إسالمية ذات رؤية أخالقية وعاملية تدعو مجيع فئات العامل
صياغة ُّ
إىل التعارف والتعاون والتضامن ،من أجل التط ُّلع إىل غد مرشق ،وسالم إنساين دائم،
خيلص العامل من مآزقه ومشاكله ،وذلك بالتفكري يف حلول جا َّدة ،تسعى إىل حل خمتلف
املشاكل احلضارية احلارضة ،وإرساء دعائم مستقبل أفضل للجميع.
التصور اإلسالمي الذي قدَّ مه املفكر زكي امليالد جدير بالدراسة والبحث،
هذا
ُّ
عم حيتويه من أفكار وتفسريات ق ّيمة.
لذلك اتخَّ ذته موضو ًعا لبحثي ،قصد الكشف اَّ

ﷺ أمهية املوضوع

يكتيس موضوع بحثي املوسوم بعنوان( :التفسري اإلسالمي لعالقة احلضارات
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أنموذجا) ،أمهية بالغة يف حقل دراسات فلسفة التاريخ
وفق نظرية التعارف ..زكي امليالد
ً
واحلضارة وفلسفة الدين ،خاصة مع تزايد وترية اخلالفات والرصاعات التي يشهدها
عرصنا احلايل ،فاهلدف من وراء البحث يف هذا املوضوع هو إجياد حل لواقع العالقات
املتأزم بني احلضارات ،والنهوض هبذا الواقع من أجل التط ُّلع إىل مستقبل أفضل.
ِّ

وكذا بيان أمهية التعارف احلضاري يف حياة الفرد واملجتمع واألمم والشعوب
والعامل ككل ،كام َّ
أن لألمن والسلم والتعايش اإلنساين أمهية كبرية يف وقتنا الراهن ،حيث
أصبحت كل دول العامل تراهن عىل حتقيقه ،وتسعى لتطوير العالقات بني األمم والشعوب،
واالرتقاء باحلضارات.
وخصوصا عند
وعليه فموضوع العالقة بني احلضارات ال سيام يف الطرح اإلسالمي،
ً
زكي امليالد له قيمة تارخيية وحضارية ودينية ،وكذا يكشف املوضوع عن بعده األخالقي
اً
ماثل يف قيم العيش املشرتك ،وحسن التواصل بني الشعوب وحضاراهتا.

ﷺ أسباب اختيار املوضوع

لقد وقع اختياري هلذا املوضوع عىل وجه التحديد ،لعدة أسباب منها املوضوعية
والذاتية ،مت ّثلت األسباب املوضوعية يف أمهية املوضوع وما له من قيمة تارخيية وحضارية
وأخالقية ودينية جعلته حمل اهتامم الدارسني ،وكذلك من جهة أمهية التفسري اإلسالمي
كنوع من التفسري الديني اَّ
اللهويت الذي يضاهي خمتلف التفسريات الدينية األخرى
كالتفسري املسيحي والتفسري اليهودي للتاريخ ،وكون هذا التفسري يطبع بطابعه اخلاص
خمتلف وقائع التاريخ وتفسرياته.
من ناحية أخرى ،إن من أبرز األسباب املوضوعية التي جعلتني أختار البحث يف
املتنوعة للمفكر املعارص زكي امليالد يف الدفاع عن
هذا املوضوع ،هو االجتهادات الفكرية ّ
أصالة الطرح اإلسالمي ،ويف تفسريه حلركية التاريخ اإلنساين ولعالقة احلضارات اإلنسانية
استنادا إىل منطق الدين اإلسالمي.

أ َّما األسباب الذاتية التي وقفت وراء اختياري ملوضوع بحثي ،فأبرزها مييل الشديد
للدراسات ذات الطابع التارخيي واحلضاري وما يتع ّلق هبا من آراء فلسفية ،وكذلك رغبتي
ومتممة
يف معرفة كيفية سري التاريخ من منظور الدّ ين اإلسالمي الذي يعترب رسالة شاملة
ّ
منظورا متم ّي ًزا ومرنًا.
لكل الديانات السابقة ،وكونه
ً
ملحة الكتشاف الرؤية اإلسالمية عند مفكري وأعالم األمة
وأرى أن هناك حاجة ّ
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اإلسالمية ،ومنهم زكي امليالد ،وقد كانت هذه احلاجة تثري فضويل إىل االطالع عىل هذه
النظرية اإلسالمية مقارنة مع ما سبقها وما يقابلها يف الفكر الغريب.

ﷺ حتديد اإلشكالية

تدور إشكالية البحث وتتحدّ د حول الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بني احلضارات
يف منظور الدّ ين اإلسالمي ،من خالل رؤية زكي امليالد وفكرة تعارف احلضارات .ويمكن
صياغة هذه اإلشكالية هبذا النحو من التساؤالت:

كيف فرس زكي امليالد طبيعة العالقات بني احلضارات من خالل الرؤية اإلسالمية
للتاريخ؟ وهل ملرشوعه احلضاري املتم ّثل يف «تعارف احلضارات» آفاق يمكن أن تسهم يف
تغيري واقع العامل اإلسالمي اليوم والنهوض به؟
وتفرع عن هذه اإلشكالية مجلة من اإلشكاليات الفرعية األخرى مت َّثلت يف
ّ
التساؤالت اآلتية:

 ما حقيقة احلضارة؟ وما هي أبرز احلضارات االنسانية التي عرفها التاريخ اإلنساين؟ كيف نظر املفكر اإلسالمي زكي امليالد إىل تلك النظريات املفرسة لظهور احلضاراتوسريورهتا؟ وما هو موقفه منها؟
 ترى ما املوقف التجديدي الذي طرحه زكي امليالد فيام يتع ّلق بطبيعة العالقات بنياحلضارات؟
 وما فحوى أطروحته «تعارف احلضارات»؟ وهل بإمكاهنا التعبري عن التصوراً
حلول ملأزق احلضارات اليوم؟
االسالمي؟ وهل حتمل

ﷺ منهج الدراسة

اعتمدت يف حتلييل ملشكلة بحثي عىل املنهج التحلييل لدراسة وحتليل أفكار وآراء
املفكر زكي امليالد ونظريته تعارف احلضارات ،وبيان النظرية اإلسالمية وحتليلها بشكل
مفصل ،كام استعنت بجملة من املناهج األخرى يف البحث ،والتي ساعدتني يف فهم حيثيات
َّ
املوضوع بدقة أكرب ،من أمهها مناهجني مها:
التطرق إىل أهم األحداث التارخيية الواردة يف
املنهج التارخيي :وذلك من خالل
ُّ
القرآن الكريم ،واستعراض أبرز النظريات الفلسفية املفرسة حلركية التاريخ ،واألهم من
ذلك حماولة حتديد مالمح وتاريخ احلضارة.
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املنهج النقدي :اعتمدت كذلك عىل هذا املنهج النقدي لبيان أهم االنتقادات التي
وجهها زكي امليالد لنظريتي حوار احلضارات ورصاعها ،ويف نقد الفهم الغريب لطبيعة
العالقة بني احلضارات.

ﷺ حمتويات الدراسة

ارتأيت تقسيم العمل يف هذه الدراسة وفق خطة مكونة من العنارص التالية:

تتضمن احلديث عن أمهية املوضوع وإشكاليته ،وعن املنهج املتّبع ،ثم رشح
مقدمة:
ّ
اخلطة املقرتحة.

واصطالحا ،وتعري ًفا عند
تطرقت فيه إىل بيان مدلول احلضارة (لغة،
ً
فصل متهيديَّ :
بعض الفالسفة واملفكرين غربيني ومسلمني) ،ثم احلديث عن عالقة احلضارة بالثقافة
تطرق هذا
وباملدنية ،وبعد ذلك احلديث عن أهم مظاهر احلضارة التي ترتكز عليها ،كام ّ
الفصل إىل احلديث عن احلضارة اإلسالمية وأهم اخلصائص التي مت ّيزت هبا ،إضافة إىل
أمهية عامل الدّ ين ودوره يف بناء احلضارة اإلسالمية.
الفصل األول :جاء هذا الفصل معبرًّ ا عن موقف زكي امليالد من التفسريات
وتطرقت فيه إىل أهم النظريات املفسرّ ة حلركة التاريخ ،وكذا
الفلسفية لتاريخ احلضارات،
ّ
بيان موقف زكي امليالد من نظريتي حوار احلضارات ورصاعها.

تطرقت فيه إىل مفهوم التعارف وبيان الفرق بينه وبني
َّأما الفصل الثاين :فقد َّ
مصطلحي احلوار والتعايش ،إضافة إىل احلديث عن إقرار اإلسالم ملبادئ التعارف ،ثم
س َّلطت الضوء عىل التأسيس الفلسفي لفكرة تعارف احلضارات عند زكي امليالد ،مع
بيان أهم أسس هذه الفكرة ومرتكزاهتا ،مد َّعمة يف ذلك باحلديث عن املرشوع احلضاري
اإلسالمي املعارص ،وبيان مرجعية اإلسالم كحل ملختلف مشاكلنا.
ويف الفصل الثالث :الذي جاء بعنوان( :آفاق التعارف يف عرصنا الراهن ..هل
يصلح كحل ملشكالتنا اليوم؟) ،ولبيان هذه القضية وما هلا من آفاق ،فقد و َّظفت العديد
من املبادئ واملفاهيم منها :التعارف ،والتامزج ،والوحدة ،والتقريب ،مع بيان أمهية هذه
القضية من خالل استشهادي ببعض النامذج عىل مستوى األشخاص والكيانات التارخيية
أيضا -عىل مدى حاجتنا اليوم إىل هنج سبل التعارف بني الدولبرهنت
ً
واملعارصة ،كام َ
واملجتمعات واألمم واحلضارات...
توصلت فيها إىل مجلة من النتائج املهمة ،جاءت يف سياق إبراز
وأخريا اخلامتة :وقد َّ
ً
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وتأكيد قيمة التعارف ،ومدى احلاجة إليه إلصالح واقعنا الراهن ،الذي ظل ُمتصدِّ ًعا طوال
احلقب الزمنية املاضية.

ﷺ الدراسات السابقة

وجدت أن هناك دراسات كثرية للمفكر امليالد ومؤ ّلفات غزيرة تعبرّ عن آرائه
اإلسالمية والتجديدية ،لكن يف مقابل ذلك قليلة هي الدراسات التي تتناول احلديث عنه،
مهمة حوله يف اجلزائر هي رسالة ماجستري قدّ مت يف جامعة باتنة بعنوان:
وتوجد دراسة ّ
نموذجا» ،للباحثة شبيل هجرية
«إشكالية مستقبل العالقات بني احلضارات ..زكي امليالد
ً
مؤرخة للسنة الدراسية 2013-2012م.
ّ
خترج يف الفلسفة بعنوان« :اخللفية الدينية لنظرية تعارف احلضارات
إضافة إىل رسالة ّ
عند زكي امليالد» ،مقدمة يف املدرسة العليا لألساتذة ،جامعة األغواط ،من إعداد الطالبتني
مؤرخة بسنة 2016م.
طاهري الزهرة ونادية صحراويَّ ،
أيضا -دراسة أخرى ،هي رسالة ماجستري يف الفلسفة ،مقدمة يف جامعةكام نجد
ً
بغداد بعنوان« :تعارف احلضارات األطروحة البديل يف التعامل مع اآلخر» للباحث
العراقي عيل عبود املحمداوي نوقشت بتاريخ 2007 /10 /07م.

ﷺ صعوبات الدراسة

باعتبار أن هذه السنة كانت سنة استثنائية انقطعت فيها الدراسة ،وأوصدت فيها
أبواب اجلامعة ومكتباهتاَّ ،
كأي باحث
وقل فيها التواصل مع إدارة القسم وأساتذته ،فكنت ِّ
متخوف عىل مصريه من ناحية ،وعىل دراسته من ناحية أخرى.
ِّ
واجهت القلق واإلحباط لق َّلة مراجع البحث وخاصة ما تع َّلق بفكرة التعارف ،ومع
ذلك كنت أحاول أن أستجمع قواي ألتغ َّلب عىل خماويف ،سع ًيا مني ألكامل عنارص البحث
بام تو َّفر لدي ،ويف انتظار ما يستجد يف الساحة العاملية والوطنية من متغيرّ ات حول الوباء
املستجد واخلطري ،وكيل أمل يف غد أفضل للجميع.

ﷺ اخلامتة ونتائج الدراسة

يبدو أن دراستنا لطبيعة العالقة بني احلضارات اإلنسانية عند املفكر اإلسالمي
املعارص زكي امليالد ،قد ب َّينت لنا أن موقفه ما هو اَّإل حماولة من تلك املحاوالت اإلسالمية
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اجلا َّدة يف تاريخ الفكر ،والساعية إىل إبراز حقيقة املوقف اإلسالمي ومت ُّيزه يف معاجلة خمتلف
املشكالت اإلنسانية ،وربام سبق إليه يف هذا الشأن كثري من مفكري اإلسالم قبله ،ولكنه
قد أضاف إليهم بعدما استفاد منهم ،ومحل مرشوعه احلضاري بصمة خاصة ،ارتبطت
بمقرتحه حول تعارف احلضارات بدل رصاعها وتناحرها.
ويمكن أن نقف عىل بعض النتائج املهمة يف هناية بحثنا ،منها ما ييل:

أول :بيان أمهية وأصالة الدين اإلسالمي يف توجيه املجتمع اإلنساين ،عىل مستوى
األمم واحلضارات ،وبناء النسيج االجتامعي لألمة احلضارية واستهدائها وتقويمها
والنهوض هبا ،وتوسيع دائرة التفاهم والتسامح والتصالح ،وامتالك املفاتيح الصحيحة يف
نظرا
فتح وترشيع أبواب االجتهاد .لذلك بنى املفكر زكي امليالد ثقته بالدين اإلسالميً ،
لتم ُّيز اإلسالم عن بقية األديان األخرى ،فهو الدين العاملي الوحيد الذي أ َّدى إىل التحام
العرب مع غريهم ،السنة والشيعة ،وغريها من املجتمعات األخرى.

ثان ًيا :تعترب نظرية تعارف احلضارات البديل الذي جاء به املفكر زكي امليالد إزاء
النظريات السابقة ،بقصد معاجلة كا َّفة املشاكل واألوضاع احلضارية املعارصة ،وإذابة
وضعيات التخ ُّلف واجلمود ،وكذا مكافحة املعوقات احلضارية ،ورسم صورة لغد أفضل.
أيضا -من أهم وأبرز النظريات اإلسالمية التي ب َّثتكام تعترب نظرية تعارف احلضارات
ً
روح األمل ،وفتحت أف ًقا حضار ًّيا مم ّي ًزا يف العامل العريب واإلسالمي بل عىل مستوى العامل
نظرا السترشافها أسمى قيم العالقات بني احلضارات.
ككلً ،
ثال ًثا :إن لتعارف احلضارات آفاق وآمال ورؤية مستقبلية يف إعادة تشكيل أرضية
كونية عاملية ،وهدم كل أسباب اجلمود والتخلف والوهن احلضاري ،وإخراج األمة
أيضا،
احلضارية من الظلامت إىل النور ،وتشكيل ذهنية ثقافية إقليمية وعاملية بل وإنسانية ً
هتدف إىل حتقيق التآلف والتقارب والتضامن ،ونبذ اخلالفات والرصاعات وحماربتها.
ال سيام وأن عاملنا اليوم يشهد العديد من احلروب والنزاعات ...إضافة إىل تفيش العديد
كبريا للعامل بأكمله ،لذلك كانت
من األمراض واألوبئة التي أصبحت تشكّل
ً
هاجسا ً
فكرة تعارف احلضارات فكرة يف حملها ،وجاءت يف وقتها ،لكي تستنهض حضارات العامل
وتعمل عىل تضامنها وتعاوهنا كي تتغ ّلب عىل كافة املصاعب واملشاكل.
ومع هذا االجتهاد يف التفسري ،وجعله نظرية فلسفية للتاريخ مصطبغة بصبغة
وتعرض للنقد ،فهناك من اعترب فكرة التعارف
إسالمية ،اَّإل أنه وقع يف بعض املشاكالتَّ ،
ما هي اَّإل «جهد فكري يستحق االهتامم يف معناه الذي خيرج العامل من مأزق الصدام،
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وهو الذي مل يذهب إىل احلوار ،وهو جهد مهم من حيث أهدافه التي تتعدّ د مستوياهتا
احلضارية ...لكن الوصول هبذا اجلهد إىل غاياته حيتاج إىل آليات وجهود كبرية وحثيثة ،وإىل
كثريا من األفكار املهمة ذات األهداف اجليدة ،ضاعت ألهنا مل جتد
بيئة مساعدة .ذلك أن ً
اآلليات والبيئة املناسبة لبلورهتا وتكريسها»(((.
أي أن فكرة تعارف احلضارات فكرة جيدة وخالقة من حيث التسمية ،لكن هناك
الكثري من األفكار البديعة واحللول اهلادفة إىل تغيري الواقع احلضاري والنهوض به ،لكنها مل
جتد الكفاءات واملؤهالت التحفيزية الالزمة التي هتتم بمعاجلة أوضاعنا الراهنة.

لذا فإن «التعارف وبغض النظر عن شكله أو طبيعة ظهوره ،هو حقيقة موضوعية
املكرر ،اَّإل أن التعارف احلضاري لو وضع
غري قابلة للدحض ،مثلام هي غري قابلة للتأكيد ّ
املكرر سيتط ّلبان املزيد
يف سياق تارخيي ،وضمن إشكاليات العرص ،فإن الدحض والتأكيد ّ
(((
من املناقشة وإعادة النظر ،بالتأثري الذي ترتكه مقاربة املفهوم يف سياق هذه اإلشكاليات» .
بمعنى أن التعارف حقيقة ال يمكن إنكارها ،وال يمكن تأكيدها يف الوقت نفسه ،اَّإل
أن مفهوم التعارف احلضاري يتط ّلب املزيد من النظر والفحص واملناقشة ،واخلروج هبذا
املصطلح من أفق العامل العريب إىل أفق العامل الغريب ،ودفعه نحو املجال التداويل أكثر فأكثر.
جمرد اجتهاد فكري ،أو حماولة من حماوالت
ومع ذلك تبقى نظرية تعارف احلضارات ّ
تلق
مفكري األمة الساعية إىل النهوض بالواقع احلضاري واالرتقاء به ،لكن مع األسف مل َ
هذه النظرية القبول الكايف ،وال الرتحيب الوايف يف بيئتنا.

ويف اخلتام نحن ال ننتقص من قيمة نظرية زكي امليالد ،بعرضنا لبعض املآخذ هلا،
ولكن ليكون بحثنا أكثر علمية.

((( فايز سارة ،التعارف صيغة وسطى بني حوار احلضارات ورصاعها ،لندن :صحيفة احلياة ،تاريخ /6 /3
2006م.
((( رسول حممد رسول ،نقد العقل التعاريف ..جدل التواصل يف عامل متغري ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش2005 ،م ،ص .16
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إعداد :حسن آل محادة*

الفكر واللغة
الكاتب :ألكساندر أفاناسيفيتش بوتيبنيا.
ترمجة :حتسني رزاق عزيز.
الن�ارش :اب�ن الندي�م للنشر والتوزي�ع -
اجلزائر.
الصفحات 204 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
ألكس�اندر بوتيبني�ا ت�رك بصم�ة
عميق�ة يف جم�االت خمتلف�ة م�ن املعرف�ة
العلمي�ة :اللس�انيات وامليثولوجي�ا
والدراس�ات الفولكلوري�ة والنقد األديب
والدراس�ات الفني�ة .إضاف�ة إىل أن مجي�ع

القضاي�ا الت�ي اش�تغل عليه�ا اكتس�بت
لدي�ه صدى فلس�ف ًّيا .لقد ارتب�ط االهتامم
دائم
املتالح�ق جلوان�ب مع ّين�ة من عمل�ه اً
بحال�ة الفك�ر االجتامع�ي .و ُينظ�ر إليه يف
متخص ًصا لس�ان ًّيا دقي ًقا؛
أغل�ب األحي�ان
ّ
وبدرجة أقل فيلسو ًفا.
يركّ�ز ه�ذا الكت�اب على أعمال
املكرس�ة لقضاي�ا فلس�فة اللغ�ة
بوتيبني�ا َّ
وامليثولوجيا ،وتتيح رس�الة السرية الذاتية
يتضمنه�ا ه�ذا الكت�اب
لبوتيبني�ا الت�ي
ّ
التعرف عىل مسار حياته.
يع�ود الث�راء االس�تثنائي للبحث
النظ�ري لبوتيبني�ا إىل حدٍّ كبير إىل حقيقة
أن اللغة بالنس�بة له ليست ظاهرة منعزلة.

* تويرت@hasanhamadah :
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وإن�ا ترتب�ط ارتبا ًط�ا وثي ًق�ا بثقافة الن�اس .يرى
هّ
ّ
بوتيبني�ا يف اللغة ،تب ًعا هلمبولت ،آلية تولد الفكر.
َّ
وكأن اخلزي�ن اإلبداع�ي يكم�ن يف اللغ�ة من�ذ
البداية .والفكر يتجىل من خالل اللغة ،باإلضافة
إىل ّ
أن كل فع�ل م�ن أفع�ال ال�كالم ه�و عملي�ة
تتكرر فيها حقيقة جاهزة مس�ب ًقا ،بل
إبداعي�ة ال ّ
تو َلد حقيقة جديدة.

يف قصصهم عربة..

دروس مستوحا ٌة من القصص القرآين
ٌ
الكاتب :أجمد يوسف األمحد.
النارش :بسطة حسن  -بريوت.
الصفحات 365 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
يف مقدمت�ه للكت�اب يق�ول األمح�د :إن
الق�رآن الكريم هو الكتاب ال�ذي ُأنزل عىل قلب
الرس�ول األعظ�م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،وحيت�وي على العدي�د
م�ن املوضوع�ات املختلف�ة منه�ا :الترشيع�ات،
واألخلاق ،والعقيدة ،والتاري�خ ...وقد جاءت
متنوع�ة ،ومنها
صياغت�ه التعبريي�ة بقوال�ب فنية ّ
القص�ة والذي يعدُّ من أكثر األس�اليب
أس�لوب َّ
اس�تعاملاً يف القرآن الكريم ،ملا للقصة من جاذبية
خاص�ة جلميع الناس ،ويفهمها اجلميع بمختلف
مس�توياهتم ،ويس�تفيد منها املفكّر الكبري واألمي
البسيط.
باإلضافة إىل أن القرآن الكريم من خالل
اس�تعامله ألس�لوب القص�ة يف الرتبي�ة والتعليم،
يش�عرنا بأمهية مطالع�ة التاريخ والنظ�ر يف أخبار
املاضني.
فالقص�ص القرآني�ة مل توج�د للم�رح
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والتس�لية ،بل كان�ت جز ًءا أصيلاً م�ن كتاب اهلل
س�بحانه وتعاىل حتى نأخ�ذ منه العظ�ة والعربة،
وحت�ى تك�ون دليًل�اً هيت�دي ب�ه الناس يف ّ
أش�د
األوقات عتمة.
م�ن هنا نج�د أن النامذج الت�ي وردت يف
ٍ
وأش�كال
تتكرر ،ولكن بأوجه
القصص القرآنية ّ
خمتلف�ة يف كا ّف�ة األزمن�ة واألمكن�ة ،ولع�ل هل�ذا
السبب تم ذكر هذه القصص دونه غريها.
ويؤك�د األمح�د ملن ينش�د االس�تفادة من
الق�رآن الكري�م قراءته بوعي وتد ّبر ،مع إس�قاط
قصص�ه على واقعن�ا ،لنع�رف كي�ف نتعامل مع
األحداث والتغيرّ ات التي نعيشها.
يذكر أن الكتاب جاء يف مجلة من الفصول
بش�كل مباح�ث غير مر َّقم�ة ،وق�دّ م له الش�يخ
حيي�ى الرايض الذي وج�د أن الكتاب بموضوعه
وأس�لوبه مفيد ملن يطلب الثقافة الدينية بمعلومة
أصيل�ة ،ومفي�د ملن ينشر املعرفة الديني�ة بتذكرة
ملهم�ة ،فه�و مل يتن�ازل هببوط ومل يرت ّف�ع بتعقيد،
وإنام يفيد بوضوح وتأ ٌّمل.

شجر جواهر البالغة
ُم َّ
إعداد :ياسني احلجري.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع – القطيف.
الصفحات197 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
لتوضي�ح فكرة الكتاب يق�ول املؤلف يف
مقدمت�ه :أثن�اء تدريسي لكتاب جواه�ر البالغة
للس�يد أمح�د اهلاش�مي حاول�ت تش�جري معظم
تس�هل على الطالب
مواضي�ع الكت�اب بطريق�ة ّ
الفه�م وتو ّفر للمعل�م مادة يمكنه االس�تعانة هبا
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أثناء التدريس بطريقة اخلرائط الذهنية.
ث�م أضف�ت إليه�ا بع�ض اإلضاف�ات
والن�كات البالغية م�ن كتايب املختصر واملطول
ضمنت الكتاب الكثري من األمثلة
للتفتازاين ،كام ّ
والتامري�ن ليس�تعني هب�ا الطال�ب واملع ّل�م ،فه�و
كتاب ّ
يلخص أهم قواعد البالغة العربية.
ويعتمد طريقة التش�جري الفني احلديث،
أع�د ليس�تفيد من�ه الطلب�ة الدارس�ون للبالغ�ة
العربية يف اجلامعات واملحافل العلمية.
أما عناوينه فهي :علم املعاين ،علم البيان،
علم البديع ،املحسنات اللفظية.

وتأول حس�ب
تفكّ�ر وتط�رح األس�ئلة وجتته�د ِّ
أدواهتا وإمكاناهتا الفكرية .وليس انكس�ار اجلرة
هنا سوى التعبري الرمزي هلذه الذات التي أعادت
إنتاج نفس�ها وتأ ُّمالهتا ،وما تراكم هلا من قراءات
واطالع�ات ،ثم ج�اء الوقت الذي س�فحت فيه
مياهها يف تلك املقاالت كيفام اتّفق ويف تفاعل مع
أيضا.
الكتابة كيفام اتّفق ً
وق�د ج�اء الكت�اب يف فصلين ،يق�دّ م
األول مقاربات لظواه�ر ثقافية واجتامعية وأدبية
مس�تجدة ومرصودة ،فيما يتناول الفص�ل الثاين
مجلة من القضايا الثقافية والفلسفية والفكرية.

وتفرق مياه الكتابة
اجلرة َّ
انكسار َّ

دور اإلمام الصادق مالسلا هيلع
يف تشييد معامل الدين

الكاتب :حممد احلرز.
النارش :دار خطوط وظالل للنرش – األردن.
الصفحات 200 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
ه�ذا الكتاب يض�م مقاالت ودراس�ات
هي حصيلة الكتابة األس�بوعية ،ألكثر من سنتني
نرشها املؤل�ف يف جريدة اليوم الس�عودية ،وهي
تتط�رق إىل األدب ت�ارة وت�ارة أخرى
يف جممله�ا
ّ
ِ
إىل الفكر وتش�عباته وصالت�ه أو قضايا وأزمات
اللحظ�ة الراهن�ة تفرضه�ا يف جمم�ل األح�وال
االلتزام األسبوعي يف الكتابة.
لكنها ال تعدم من جانب آخر القدرة عىل
عم
مللم�ة اخليوط ،ومن ثم جع�ل الكتاب يفصح اَّ
يو ُّد قوله من أفكار حول مجلة القضايا املطروحة،
حتى ل�و مل تكن املس�ارات متش�اهبة ،س�واء عىل
مستوى املواضيع أو التناول واإلجراء.
لك�ن يف هناي�ة املطاف هن�اك ذات خلفها

الكاتب :نزار آل سنبل.
النارش :املؤلف نفسه – القطيف.
الصفحات140 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
يف مفتتح كتابه يقول املؤلف :إن احلديث
عن شخصية عادية هلا حظ العبقرية ممَّا يعجز عنه
الكثير ،فام بال�ك حينام تري�د أن تدخ�ل إىل عامل
ٍ
متن�اه من مجي�ع اجلهات .ه�ذا هو حالن�ا أمام
ال
عملاق الفك�ر اإلنس�اين ،وخزانة العل�م اإلهلي
خليف�ة رب العاملني ،وأحد الس�ادة م�ن أوصياء
خات�م املرس�لني ،إمامنا وإم�ام املؤمنين ،اإلمام
جعفر بن حممد الصادق مالسلا هيلع.
وحم�ور الكت�اب يتن�اول دور اإلم�ام
الص�ادق مالسلا هيلع يف تش�ييد مع�امل الدي�ن ،وحفظ
رشيعة س�يد املرس�لني ،عبر مواجهت�ه للتيارات
املنحرف�ة بش�كل مب�ارش أو عبر تربي�ة العلماء
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املدافعني عند الدين.
جدي�ر بالذك�ر أن أص�ل ه�ذا الكت�اب
حم�ارضة ألقاه�ا املؤل�ف يف مؤمت�ر اإلم�ام
الص�ادق مالسلا هيلع وارث األنبي�اء واألوصي�اء يف
دولة الكويت.

التفكري العلمي
الكاتب :فؤاد زكريا.
النارش :مؤسسة هنداوي – اململكة املتحدة.
الصفحات 368 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
يف س�بعة فص�ول وخامتة يناق�ش املؤلف
مس�ألة التفكير العلم�ي ،ويفترض يف مقدمت�ه
أن�ه ليس تفكري العلماء بالرضورة؛ فالع�امل ُيفكّر
يف مش�كلة متخصص�ة -ه�ي يف أغل�ب األحيان
املتخصص أن
منتمي�ة إىل ميدان ال يس�تطيع غير
ّ
خيوض�ه ،بل ق�د ال ُيعرف يف بع�ض احلاالت أنه
موج�ود أص�ل -وه�و يس�تخدم يف تفكيره ويف
متخصصة يستطيع أن يتداوهلا مع
التعبري عنه لغة
ّ
غريه من العلامء ،عن تلك اللغة التي يس�تخدمها
الن�اس يف حديثهم ومعامالهت�م املألوفة .وتفكري
الع�امل يرتكز عىل حصيلة ضخمة من املعلومات،
توصلت إليه البرشة
ب�ل إنه يفرتض مقدّ ًما كل ما ّ
ط�وال تارخيها امل�ايض يف ذلك املي�دان املعني من
ميادين العلم.
وقص�د املؤل�ف بالتفكير العلم�ي ذلك
الن�وع م�ن التفكير املن ّظ�م ،ال�ذي يمك�ن أن
نستخدمه يف شؤون حياتنا اليومية ،أو يف النشاط
ال�ذي نبذله حني نامرس أعاملنا املِ َهنية املعتادة ،أو
يف عالقاتنا مع الناس ومع العامل املحيط بنا .وكل
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م�ا ُي ْشَت�رَ َ ط يف هذا التفكير هو أن يك�ون من ّظماً ،
وأن ُي ْبنَى عىل جمموع�ة من الضوابط التي نطبقها
ش�عورا واع ًيا ،مثل
يف كل حلظة دون أن نرشع هبا
ً
ٍ
مبدأ اس�تحالة تأكيد اليشء ونقيضه يف آن واحد،
واملب�دأ القائ�ل :إن ل�كل ح�ادث س�ب ًبا ،وإن من
املحال أن حيدث يشء من ال يشء.
ويف اعتق�اد املؤل�ف ،إن موضوع التفكري
العلمي هو موضوع الساعة يف العامل العريب ،ففي
الوقت الذي أفلح فيه العامل املتقدّ م -بغض النظر
ع�ن أنظمته االجتامعي�ة -يف تكوين تراث علمي
راس�خ امتد -يف العصر احلديث -ط�وال أربعة
ق�رون ،وأصب�ح يم ّث�ل يف حياة ه�ذه املجتمعات
اجتاه�ا ثابتً�ا يس�تحيل الع�دول عن�ه أو الرجوع
ً
في�ه .يف ه�ذا الوقت خي�وض املفكّ�رون يف عاملنا
العريب معركة ضارية يف سبيل إقرار أبسط مبادئ
التفكير العلمي ،ويبدو حتى اليوم أن نتيجة هذه
املعرك�ة ما زالت عىل ك َّف�ة امليزان ،بل قد خي َّيل إىل
املرء يف ساعات تشاؤم مع َّينة أن احتامل االنتصار
فيها أضعف من احتامل اهلزيمة.

هكذا تكلَّم ابن عريب
الكاتب :نرص حامد أبو زيد.
النارش :التنوير للطباعة والنرش والتوزيع – مرص.
الصفحات 317 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
ي�رى املؤلف أن اس�تدعاء ابن عريب -مع
غريه من أعالم الروحانية يف كل الثقافات -يم ّثل
مطل ًبا ،لع َّلنا نجد يف جتربته ،ويف جتارهبم ،ما يمكن
مص�درا لإلهل�ام يف عاملن�ا .إن التجرب�ة
أن يم ّث�ل
ً
الروحي�ة هي مص�در التجربة الفنية -املوس�يقى
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واألدب وكل الفن�ون الس�معية والبرصي�ة
واحلركي�ة -فه�ي اإلط�ار اجلامع للدي�ن والفن.
هذه أمهية اس�تحضار ابن عريب يف السياق العام.
لكن اس�تحضار ابن عريب يف الس�ياق اإلسالمي
واس�تعادته م�ن أف�ق التهميش إىل فض�اء املتنمرة أخرى -ال يقل أمهية ،وذلك بس�بب سيطرة
بعض االجتاهات واألفكار والرؤى السلفية عىل
جممل اخلطاب اإلسلامي يف الس�نوات الثالثني
األخرية من القرن العرشين.
ورغ�م أن هذا النمط م�ن اخلطاب الذي
هيمن لبعض الوقت ،أنتجته ظروف ومالبسات
اجتامعي�ة وسياس�ية وثقافي�ة مع ّق�دة ،ف�إن اآللة
اإلعالمي�ة الغربي�ة ق�د نجح�ت إىل ح�دٍّ كبري يف
خلق صورة عن اإلسلام واملس�لمني تعتمد عىل
مفردات وتعبريات وس�لوكيات طارئة من شأهنا
ع�دوا للحض�ارة والتقدّ م
أن جتعل من اإلسلام
ًّ
واحلري�ة ،كما جتع�ل م�ن املس�لمني مجاع�ة م�ن
اإلرهابيني والقتلة.
م�ن ه�ذه الص�ورة املنتج�ة يف الغ�رب
وا ُملصدَّ رة إىل العامل اإلسالمي ال خيتفي ابن عريب
وح�ده ،ب�ل خيتف�ي مع�ه الفالس�فة واملتك ّلمون
واألدب�اء ،وال تبق�ى اَّإل صورة الرج�ل اإلرهايب
حامل البندقية والس�كني ،جنبً�ا إىل جنب صورة
امل�رأة املن ّقبة .ولقد بلغ من س�طوة ه�ذه الصورة
اإلعالمي�ة أن أ ّثرت يف اخلطاب الس�يايس الغريب
ال�ذي تبنَّ�ى مفه�وم «الصراع بني احلض�ارات»
مصريا ال ف�كاك منه .لك�ن العقالء من
باعتب�اره
ً
اجلانبني ،العامل الغريب والعامل اإلسالمي ،تصدَّ وا
هلذه املحاوالت بمحاولة ترس�يخ ق َي�م «احلوار»
و«التفاه�م» و«االحترام املتبادل» حم�ل الرصاع
واحلروب.

وألج�ل حترير عقل املس�لم م�ن التبعات
الس�يئة ولتقديم صورة أخرى لروحانية اإلسالم
وملفه�وم اجله�اد الذي أصابه الكثري من التش�ويه
ج�اءت صفح�ات ه�ذا الكت�اب الت�ي انتظمت
ضمن ستة فصول.

إطالق طاقات احلياة..

من منظور علم النفس اإلجيايب
الكاتب :مصطفى حجازي.
النارش :املركز الثقايف العريب – بريوت.
الصفحات 368 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 2م.
يتك�ون ه�ذا العم�ل م�ن ثامني�ة فص�ول
َّ
متدرج بحيث تس�تكمل يف
موضوع�ة عىل نح�و ّ
جمموعها عدّ ة الشغل عىل قضايانا.
ويف مقدمت�ه يشير املؤل�ف إىل أن عل�م
النفس اإلجيايب هو فرع جدُّ حديث من فروع علم
للتو يف بداية العقد الثاين من عمره.
النفس ،دخل ّ
يركّ�ز اهتامم�ه عىل اكتش�اف اإلجيابي�ات وأوجه
االقتدار وتنمية اإلمكان�ات لدى الفرد واجلامعة
واملجتم�ع ،وإبراز أفضل ما لدهيم والش�غل عىل
اً
وصول إىل حتقيق السعادة وحسن احلال.
تعزيزه،
ويشكّل العمل عىل تنمية االزدهار اإلنساين غايته
الرد على اإلفراط يف
الكبرى .ولق�د نش�أ بمثابة ّ
الرتكيز عىل أوجه املرض واالضطراب والقصور
حمتج�ا عىل ط�ول هيمنة
ل�دى الف�رد واجلامع�ةًّ ،
عل�م النفس املريض وطروحات�ه عىل علم النفس
العي�ادي والصحة النفس�ية ،بحي�ث أصبح علم
النفس يف نظر العامة مراد ًفا للمريض وامل ُع َّوق.
وق�د مت ّثلت الغاية األساس�ية هل�ذا العمل

إصدارات حديثة

يف الدع�وة الس�تنهاض اهلم�م ل�دى إنس�اننا،
اً
وص�ول إىل
للخ�روج م�ن التاري�خ اآلس�ن
صناع�ة التاريخ احلي ا ُمل ِ
مس�ك باملصير واملح ّقق
ّ
إلنسانيته .فالطاقات احلية فرد ًّيا ومجع ًّيا وجمتمع ًّيا
قد تكم�ن لفرتات تطول أو تقصر بفعل عوامل
القه�ر واهلدر واالس�تبداد ،اَّإل أهن�ا ال تزول ،بل
هي تتجّل�ىّ عندما تت�اح الظروف املناس�بة .ليس
هناك جمتمعات خاملة وأخرى ناش�طة ،وإنام كل
املجتمع�ات لدهي�ا طاق�ات حياة قابل�ة لإلطالق
والبناء والنامء ،كام تب ّينه خمتلف جتارب الشعوب.
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أو ع�امل مج�ال من وص�ف للعقل الش�عري؛ ألن
الش�اعر /املفكر حرصً ا هو الذي يس�تطيع ذلك،
اً
حافًل� بالش�عراء
ون�رى أن املس�تقبل س�يكون
بمجرد
س�ينحرس
املفكري�ن؛ ألن ش�اعر الفط�رة
ّ
ُ
االنتب�اه إىل رضورة محاي�ة وصيان�ة ه�ذه الفطرة
حت�ى النهاية بل وحتريضها عىل املزيد من العفوية
والرشاس�ة عند الش�اعر املفكر ،وحينها سيكون
س�ياجا حام ًيا هلذه الفطرة ال س�جنًا هلا كام
الفكر
ً
حصل مع التجارب الفاشلة يف هذا الصدد.

اإلمام احلسني ومسرية التصحيح..

العقل الشعري

إرادة وريادة

الكاتب :خزعل املاجدي.
النارش :الرافدين – بريوت.
الصفحات 551 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
ه�ذا الكت�اب ال�ذي جاء يف س�تة فصول
املفصل�ة
ح�اول املؤل�ف في�ه أن يص�ف البن�ى ّ
للميتاش�عرية -كام أطلق عليها -لكنه آثر إطالق
تس�مية (العقل الش�عري) عليه إليامنه بأن النص
أمر يقوم به كل شاعر عىل وجه األرض
الشعري ٌ
أمر ال تقوم به
أما النظر الشعري (امليتاشعر) فهو ٌ
اَّإل قلة من الشعراء القادرين عىل وصف جتربتهم
الداخلي�ة يف إطار فكري ومع�ريف ،ولذلك صار
امليتاشعر ردي ًفا أقوى للعقل الشعري.
نن�وه بالكثري م�ن التأكيد عىل
إنن�ا نو ّد أن ّ
أن لكل ش�اعر اً
عقل ش�عر ًّيا يس�تطيع أن يفرض
ومكونات�ه وس�يناريوهاته كما يش�اء
خرائط�ه
ّ
إمجال ،إلاّ
وس� ُيزيد هذا من ثراء العقل الش�عري اً
أننا ال نس�تطيع أن نثق بام حياوله ناقدٌ أو فيلسوف

الكاتب :موسى اهلادي بومخسني.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع – القطيف.
الصفحات 289 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
يتح�دَّ ث املؤل�ف عن كتاب�ه اً
قائًل� :هذه
أوراق حاول�ت أن أقرأ تارخين�ا فيها من جهتني،
فم�ن جه�ة لمِ َ ال نناق�ش حوادث�ه بعين فاحص�ة
متج�ردة ع�ن اهل�وى والعصبي�ات واالنتماءات
ّ
س�وق االهتامات
الفئوي�ة والطائفي�ة ،بعي�دً ا عن ْ
املجحف�ة ،أو األحكام املس�بقة ،مع مراعاة أننا ال
نتحدّ ث عن مالئكة وال أنصاف آهلة ،إنام نتحدّ ث
عن جمتمع برشي ،يتأ ّثر باملادة واهلوى ،وفيه ما يف
غريه م�ن املجتمعات من الصاحلين والطاحلني،
واألخي�ار واألرشار ،واملؤمنين والكافري�ن
أيضا-واملنافقين ،واالنتهازيين وبالت�ايل في�ه ً
يس�تحق اإلكب�ار والتقدير بل
م�ن اإلجيابيات ما
ّ
اإلجالل والتقديس ،كام فيه من الس�لبيات ما من
شأنه أن ُيناقش و ُينتقد ،بل أن ُيزدرى و ُيرفض.
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وم�ن جه�ة أخ�رى ،أي�ن موق�ع اإلم�ام
احلسين مالسلا هيلع يف هذه األمة؟ وملاذا تعاملت معه
بالسيوف واألسنّة وهو من هو من الرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ويف القرآن والعقدية؟!
ويأم�ل املؤل�ف أن جي�د الق�ارئ يف كتابه
فائدة حلارضه ومستقبله وعقله ودينه ،فيام حاول

تس�ليط الضوء علي�ه ُبغية االس�تثامر يف التاريخ؛
ّ
ألن من لي�س له تاريخ فهو كش�جرة بال جذور،
وم�ن مل يقرأ تارخيه بعين احلقيقة ومي�زان العقل
فلن يقرأ حارضه بعني الواقع قراءة صحيحة.
جدي�ر بالذك�ر أن صفح�ات الكت�اب
تقاسمتها مخسة أبواب بفصوهلا.
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