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الدكتور حيدر حب اللَّـه*

ﷺ متهيد

فت إىل جم ّلة «الكلمة» منذ سنني طويلة ،تابعتُها وقرأت منها
تعر ُ
ّ
الكثري من البحوث واملقاالت ،وكانت أحد مصادري يف العديد من البحوث
والدراسات .ال يمكنني أن أحتدّ ث عن هذا املرشوع املبارك بشكل كامل ،فله
زوايا نيرّ ة متعدّ دة ،لكنّني سأحاول اإلشارة لبعض ما أجد له أمه ّية مضاعفة
اليوم.

ﷺ «الكلمة» بمثابة اسم ّ
دال

تعبري
اسمها ،فهذا االسم
ّأول ما يستوقفني يف مرشوع «الكلمة» هو ُ
ٌ
صادق عن حقيقة هذه املج ّلة ،فـ«يف البدء كان الكلمة» كام جاء يف مطلع
إنجيل يوحنّا ،فالكلمة هي أساس الفعل واإلنتاج ،وهي أساس نشاط العقل
وحركاته ،وهي أساس التفاهم والتواصل والتعارف.
بعضا من
* كاتب وباحث وأستاذ يف احلوزة من لبنان ،ترأس ثالث جمالت فكرية ،نرش ً
أبحاثه يف الكلمة .الربيد اإللكرتوينhaiderhhh@hotmail.com :
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النص الديني القرآين كانت الكلم ُة عىل نوعني :كلمة ط ّيبة وكلمة خبيثة ،فالكلمة
ويف ّ
الط ّيبة تسمو بنفسها نحو السامء منتج ًة احلقيقة واخلري والعطاء ،هّإنا كلمة عميقة يف األرض
السمو واالرتفاع ،بينام الكلمة اخلبيثة هي التي تفتقد
وبعمق جذورها تصبح قادر ًة عىل
ّ
قرارها وينقصها ما جيعلها ثابتة؛ ّ
ألن الثبات يكمن يف احلقيقة بنوعيها النظري والعميل.
الكم الكبري من الدراسات والبحوث التي أنتجتها
هذا االسم «الكلمة» حيمل معه ّ
هذه املج ّلة املباركة ،لتشكّل كلمة ط ّيبة حقيق ّية ،ترضب بجذورها يف أرض احلقيقة لتنتج
ثمرا يف املجتمع يسمو ويتعاىل عىل ّ
كل الضجيج املحيط.
ً

ﷺ «الكلمة» والتعارف يف مواجهة العنف والتدابر

ومن الكلمة بوصفها وسيلة تواصل تبدو أمامي جم ّلة «الكلمة» واحد ًة من أكثر
املجالت العرب ّية التي أكّدت -ال سيام بمرشوع رئيس حتريرها األستاذ الفاضل زكي امليالد-
مرشوع ساهم عمل ًّيا يف
خاصة بني احلضارات والثقافات ،فـ«الكلمة»
ٌ
عىل مبدأ التعارفّ ،
تكثيف وتنضيج هذا التعارف والدعوة إليه ،ووضع بذوره يف املجتمع وبني الشباب املث ّقف
واملتد ّين.

وعندما نتك ّلم عن دور «الكلمة» يف نرش ثقافة التعارف ال يمكن أن يغيب عن
التمزق والتدابر والتناحر
متر به بلداننا العربية واملسلمة من
ّ
بالنا املشهد املأساوي الذي ّ
والتخاصم واإلقصاء والنبذ ،ويقف خلف هذا ك ّله اجلهل باآلخر وتكوين الصور املغلوطة
عنه ،وتربير االفرتاء عليه بتربيرات مصلح ّية ،بل ودين ّية أحيانًا مع األسف الشديد.
ويف ّ
ظل هيمنة ثقافة القطيعة والغياب تأيت حماوالت «الكلمة» لتأكيد احلضور
املشوهة ،ويعيد إنتاج تفاعل قلبي عاطفي
والتواصل عرب مبدأ التعارف الذي يزيل الصور ّ
تصوراته عنه.
مع اآلخر عرب تصحيح نشاط العقل يف ّ
هذا ما جعلني ّ
أطل عىل «الكلمة» من زاوية كوهنا واحدة من أبرز جملاّ ت التقريب
وريادتا يف هذا املضامر مما ال
بني املذاهب والفئات الفكر ّية واالجتامع ّية يف بلداننا املختلفة،
هُ
يمكن إنكاره.

ﷺ «الكلمة» وحوار األجيال

كثريا يف جم ّلة «الكلمة» ،هو ما سأستعري اسمه من كتاب الدكتور حسن
ما أعجبني ً
حنفي «حوار األجيال»ّ ،
مرصة -فيام يبدو يل -عىل النظر إىل حركة التجديد
إن هذه املج ّلة ّ
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الديني بمثابة خيط واحد متواصل عرب الزمن احلديث منذ بدايات القرن التاسع عرش وإىل
يومنا هذا .ومشكلة الكثري من شباب ومث ّقفي حركة الوعي الديني هّأنم ال يعرفون الكثري
وتطورات حركة التحديث والتنوير والتجديد الديني يف العامل اإلسالمي
عن رموز ورجال
ّ
خالل القرنني األخريين ،فهناك ما ُيشبه قطيعة أجيال ،بدل أن يكون هناك حوار أجيالٍ
للمتنورين الدينيني اليوم هّأنم ليسوا قطع ًة منفصلة عن تاريخ ،بل هلم تارخيهم العميق
يؤكّد
ّ
واملفسين واملبدعني عىل خمتلف الصعد.
الذي أنتج الكثري من املفكّرين والعظامء والفقهاء
رّ

إنّني أالحظ ّ
أن التقصري يف هذا اجلانب يفيض إىل انعكاسات نفس ّية س ّيئة عىل جيل
يتصور أنّه ال يملك رصيدً ا تارخي ًّيا مما جيعله يشعر وكأنّه
التنوير الديني احلديث اليوم؛ ألنّه
ّ
خيط مع ّلق يف اهلواء ،بل األصعب من ذلك هو حماولة اآلخرين مصادرة بعض رموز
التجديد بإعادة إنتاجهم وتفسريهم عىل أهنم رموز للتفكري املدريس التقليدي ،وهذه خسارة
كبرية ُيمنى هبا مرشوع النهوض الفكري يف األ ّمة ،األمر الذي يفرض إطالق مرشوع حوار
األجيال؛ ألنّه مرشوع يقوم عىل ركنني:
األول :التعارف بني أجيال التجديد والتحديث الديني وجتارهبا.
الركن ّ

الركن الثاين :القراءة التقويم ّية من قبل األجيال الالحقة لتلك التي سبقتها ،ليس
هبدف الرتاجع نحو الوراء ،بل هبدف التأسيس ملفهوم الـ«ما بعد ّية» ،فام بعد الكانط ّية ال
جتاوز إضايف للتفكري يتخ ّطى املرحلتني
يسمى بالقرون الوسطى مثلاً  ،بل
ٌ
يعني عودة ملا ّ
م ًعا ،وهبذا نحن بحاجة ملا بعد «الكواكب ّية» نسبة لعبدالرمحن الكواكبي ،و«النائين ّية» نسبة
و«املطهر ّية» نسبة للشيخ مرتىض املطهري ،و«الصدر ّية» نسبة
للشيخ حممد حسني النائيني،
ّ
ٍ
حقيقي
أجيال
للسيد حممد باقر الصدر ،وغري ذلك ،وهذا ما ال يمكن أن حيصل اَّإل بحوار
ّ
قائ ٍم عىل معرفة واعية وجا ّدة من قبل األجيال الالحقة بتلك التي سبقتها.
من هنا نكتشف مدى أمه ّية اخلطوة التي قامت هبا جم ّلة «الكلمة» عىل هذا الصعيد.

ﷺ «الكلمة» اهلدوء والبعد عن العدوان ّية واحلزب ّية

تعجبني جم ّلة «الكلمة» هبدوئها الفكري واتِّزاهنا و ُبعدها عن ضجيج الرصاعات
واملناكفات ،هي انعكاس صادق ألكثر من شخص ّية من الشخص ّيات املرشفة عليها ،والتي
تتمتّع باهلدوء والوقار والتفكري املتامسك.

ليس سهلاً أن نحظى يف عرصنا بتفكري غري حزيب ،وليس سهلاً
أيضا -أن نحظىً
بتفكري غري عدواين ،فالعدوانية واحلزبية -بمعنامها السلبي املبغوض -من األمراض الفتّاكة
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أيضاَ .أ اَّل يكون تفكريك عدوان ًّيا
يف جمتمعاتنا املعارصة ،ليس املسلمة فحسب ،بل وغريها ً
ٍ
بروح متعالية ،وبعقل ّية منفتحة
و َأ اَّل يكون تفكريك حزب ًّيا معناه أنّك تسترشف األمور
رصينة ،ال متلك عقد ًة من هذا أو ذاك ،وال تعيش قل ًقا من هذه القض ّية أو تلك.

هذه اخلصال احلميدة التي حتملها «الكلمة» تنعكس تلقائ ًّيا يف خفض مستوى
التوترات الفكر ّية يف بحوثها ،األمر الذي يو ّفر فيها نسبة أعىل من املوضوع ّية والتوازن من
جهة ،ودرجة أكرب من األدب اللغوي واختيار املفردات والكلامت التي تفتح اآلفاق العقل ّية
ٍ
انفعال هنا أو هناك .من هنا ،نجد يف أعامل «الكلمة» هدو ًءا لغو ًّيا ،وتوازنًا
وال تغلقها نتيجة
فكر ًّيا ،و ُبعدً ا حقيق ًّيا عن مشاريع األدجلة والتطويع.

ﷺ «الكلمة» واملسرية املتواصلة يف ٍ
زمن عصيب

شخصا عمل يف جمال املجالت والدور ّيات الفكر ّية
أو ّد هنا أن أتك ّلم بصفتي
ً
وعضوا يف هيئة حترير
رئيسا لتحرير ثالث جمالت،
ً
لعرشين عا ًما ،فقد كنت خالل هذه املدّ ة ً
جمالت ُأ َخر ،ومن هذا املنطلق أعرف مدى الصعوبات التي تواجهها مسرية العمل الفكري
اإلنتاجي ،ومدى التحدّ يات التي يعاين منها العاملون يف هذا املضامر ،فاليأس واإلحباط
يسيطر اليوم عىل الكثري من العلامء واملفكّرين والشباب الناهضني اجلامع ّيني والكتّاب
وبخاصة يف ّ
ظل هتميش دور الثقافة
والباحثني والنخب الثقاف ّية يف العامل العريب واإلسالمي،
ّ
وعدم اهتامم الكثري من دولنا بقيمة املعرفة والعلم والثقافة واألدب ،األمر الذي يرتك تأثريه
عىل الروافد املاد ّية واملعنو ّية ألنشطة بحث ّية من هذا النوع ،دون أن نقدّ م ّ
صك براءة للمفكّر
واملث ّقف نفسه الذي ربام يكون ساهم يف وصوله إىل هذه املرحلة من الفشل واالنزواء.

ّ
إن تق ّلص طبقة النخبة ،إضافة النحسار دورها الريادي يف املجتمع خالل الفرتة
مهمة إصدار جم ّلة مثل جم ّلة «الكلمة» بشكل متواصل ملدّ ة ثامنية وعرشين
األخرية ،جعل ّ
حقيقي يف تقديري ال يعرفه اَّإل الذين خيوضون التجربة،
أمرا أشبه باملستحيل .إنّه حتدٍّ
ّ
عا ًما ً
وبخاصة إذا كانت هذه املج ّلة هتدف الستخراج نتاجات نخب حمل ّية ،أعني هنا نخ ًبا عرب ّية،
ّ
دون أن تعتمد يف نسبتها األكرب عىل الرتمجات من اللغات اإلسالم ّية كالفارس ّية والرتك ّية،
وغري اإلسالم ّية كاإلنجليزية والفرنس ّية وغري ذلك.
أسس ورافق وكانت له الرعاية
هذا يضعني أمام تقدير واحرتام جلهود الفريق الذي ّ
ملثل هذه املج ّلة طيلة هذه الفرتة الزمن ّية .ويزداد التقدير واالحرتام عندما نعرف ّ
أن فضاءنا
متحمس للنتاج الفكري املكتوب ،وإنّام يميل أكثر للمؤثرات اخلطاب ّية
الديني نفسه بات غري
ّ
املخترصة ،يف
واملنرب ّية والصوت ّية والتصوير ّية ،ول ّلغة الطائف ّية وللمقاطع القصرية والكلامت
َ
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ٍ
عرص تراجعت فيه حركة القراءة واملطالعة ،وتق ّلصت فيه رغبة الكتابة والتدوين لصالح
املخترصين.
رغبة الشفو ّية والتك ّلم
َ
هذا ما جيعلني ُأ رِ
رب الطويل والعمل الدؤوب الذي قام به الفريق العامل
كب هذا الص َ
يف هذه املج ّلة الط ّيبة والكريمة.

ﷺ «الكلمة» ومجال ّية املشاركة بني املشارقة واملغاربة

النقطة األخرية التي أو ّد احلديث عنها هنا والتي كانت تُلفت نظري يف هذه املجلة
كبعض املجالت األخرى -هّأنا خت ّطت اإلطار املناطقي يف العامل العريب ،ففي العادةيكتب املشارقة بلغتهم ويف جملاّهتم ،وعىل املنوال عينه يكتب املغاربة ،لك ّن روعة جم ّلة
مثل «الكلمة» أنّك جتد فيها مشاركة املغاربة واملشارقة م ًعا يف العمل واإلنتاج ويف الكتابة
واملشاركات البحث ّية.
هتمني جدًّ ا ،وال أ ّدعي هّأنا لوحدها يف امليدان ،لكنّها كانت من املجالت
هذه الع ّينة ّ
الس ّباقة نسب ًّيا يف هذا املضامر ،فالفكر يف العامل العريب له أوجهه القائمة عىل املذاهب
تنوعه البعد املناطقي واجلغرايف .وللمغاربة -كام املشارقة-
والطوائف وامللل ،ومن أوجه ّ
فرادهتم يف جماالت وموضوعات وطرائق بحث وبيان ،األمر الذي يثري احلراك الفكري،
متنو ًعا يف مقارباته للموضوعات ،منبس ًطا يف وجوده الفكري عىل
وجيعل اجليل الناشئ ّ
مساحة العامل العريب ك ّله ،وهي مساحة تشهد بنفسها انعكاسات مساحة أوسع متتدّ من
القارة اهلند ّية إىل الغرب بعالمََيه :اإلنجليزي والفرنيس.
إيران وشبه ّ

ﷺ كلمة أخرية

أتوجه بخالص الشكر واالمتنان
ال يسعني يف هناية هذه السطور املتواضعة اَّإل أن ّ
ّ
وأخص بالذكر
لكل العاملني واملرشفني والفاعلني واملشاركني يف جم ّلة «الكلمة» املباركة،
ّ
رئيس التحرير املو ّقر األستاذ الفاضل زكي امليالد حفظه اهلل تعاىل ،عىل جمهوداهتم وأعامهلم
الط ّيبة املثمرة هذه ،سائلاً املوىل القدير سبحانه أن يم ّن عليهم مجي ًعا بأسباب التوفيق
والنجاح ،وأن تنمو هذه الكلمة الطيبة كشجرة ط ّيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء تؤيت
أكلها ّ
كل حني بإذن ربهّ ا ،إنّه قريب جميب.

دراسات وأبحاث
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-1الشخص والنظرية

اشتهر صمويل هنتنغتون (2008 - 1927م) يف الوسط األمريكي
بارزا ،له سرية طويلة وحافلة يف املجال
بوصفه مفك ًِّرا سياس ًّيا وأكاديم ًّيا ً
خترج يف
درسا وبح ًثاُ ،م ِّ
تخص ًصا يف العلوم السياسيةَّ .
األكاديمي األمريكي ً
جامعة ييل يف والية كنتيكت قبل سن العرشين ،وحصل عىل إجازة املاجستري
من جامعة شيكاغو ،ونال شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد ،وهي اجلامعة
عمرا طويلاً خت َّطى نصف قرن من الزمان،
العريقة التي أمىض فيها هنتنغتون ً
وبقي حمتف ًظا بالعالقة معها إىل سنة وفاته.
كام ُعرف هنتنغتون بسريته البحثية اجلا َّدة مع مراكز الدراسات األمريكية
املتخصصة يف الشؤون السياسية واألمنية ،بأقسامها احلكومية وغري احلكومية،
ِّ
يف داخل اجلامعات وخارجها .فكانت له سرية مع معهد دراسات احلرب
والسالم يف جامعة كولومبيا بمدينته نيويورك مسقط رأسه ،وتم اختياره زميلاً
يف األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ،وشارك يف تأسيس جملة (فورين
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بولييس) واستمر يف حتريرها إىل سنة 1977م ،و ُعينِّ يف إدارة الرئيس األمريكي جيمي كارتر
منسق البيت األبيض للتخطيط األمني يف جملس األمن القومي.
سنة 1977م يف وظيفة ِّ

عىل صعيد التأليف ،نرش هنتنغتون عد ًدا من املؤلفات يف جمال العلوم السياسية،
هلا طابع البحث األكاديمي ،سلكت مسارين نظري وتطبيقي .وقد امتدحها زميله أستاذ
العلوم السياسية جيمس كورت قائلاً « :عىل مدى زمن طويل قدّ م هنتنغتون أعاملاً شديدة
التم ُّيز يف جمال العلوم السياسية ،وتركّز إسهاماته املتميزة يف العلوم السياسية عىل املؤسسات،
وبصفة خاصة الدولة واهليئات العسكرية واألحزاب السياسية ،و ُت َعدُّ كتبه التي تتناول هذه
وانتشارا يف العامل»(((.
املوضوعات أعاملاً تأسيسية ،جعلته من أكثر علامء السياسة احرتا ًما
ً
يربز من هذه املؤلفات ويتقدَّ م كتاب( :اجلندي والدولة ..نظرية وسياسة العالقات
املدنية العسكرية) الصادر سنة 1957م ،وكتاب( :النظام السيايس يف جمتمعات متغرية)
الصادرة سنة 1968م ،وكتاب( :املوجة الثالثة ..التحول الديمقراطي يف أواخر القرن
العرشين) الصادر سنة 1991م .وأشهر مؤلفات هنتنغتون عىل اإلطالق هو كتاب( :صدام
احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي) الصادر سنة 1996م ،وآخر مؤلفاته كتاب( :من
نحن؟ حتديات اهلوية القومية) الصادر سنة 2004م.
أما احلدث الذي قلب سرية هنتنغتون بصورة كبرية ،وبدَّ ل منزلته الفكرية ،وطاف
بشهرته نحو العامل من دون أن حيتسب ،وجعل اسمه يرتدد بني الكتَّاب خارج أسوار املجال
األكاديمي ،هو حدث املقالة التي نرشها يف جملة الشؤون اخلارجية ،صيف 1993م،
بعنوان( :صدام احلضارات؟).

هذه املقالة أصبحت هلا سرية يف تاريخ أدب املقاالت اإلنساين احلديث واملعارص،
فهي تتفارق وال تُقارن مع أية مقالة أخرى من ناحية الشهرة .وعُدَّ ت من أكثر املقاالت التي
شغلت اهتامم العامل ،يف سابقة مل حتدث من قبل مع مقالة أخرى عىل امتداد القرن العرشين
وما بعده.
وإذا كانت مقالة (هناية التاريخ) التي نرشها فرنسيس فوكوياما سنة 1989م،
قد أصابت العامل برعشة ،حسب وصف الكاتب األمريكي ألن ريان ،فإن مقالة (صدام
احلضارات؟) قد أصابت العامل هبلع وبرعشة أكرب ،فاقت بدرجات رعشة املقالة السابقة،

((( جيمس كورت ،تصادم املجتمعات الغربية :نحو نظام عاملي جديد ،ترمجة :بدر الرفاعي ،جملة الثقافة
العاملية ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،السنة الثالثة عرشة ،العدد  ،77صفر
1417هـ /يوليو 1996م ،ص.12
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جعلت العامل بكل حضاراته وأديانه ولغاته يتنبه إليها ،ويتحدث عنها ،ويتجادل فيها ،وكأن
صدا ًما حضار ًّيا قد حدث فعل ًّيا عىل األرض.

وما من أحد اقرتب من هذه املقالة اَّإل وأخذته الدهشة مما أثارته من جدل ونقاش
واسع ومستفيض ،ظل يرتاكم برسعة قياسية ،وأصبحت هذه الدهشة من العالمات الدالة
ً
مندهشا هنتنغتون نفسه،
عىل هذه املقالةُ ،يذكِّر هبا كل من يتعاطى معها .وهذا ما التفت إليه
مصورا
مفتتحا به مقدمة كتابه (صدام احلضارات)،
متحد ًثا عنه الح ًقا يف األسطر األوىل،
ً
ً
أن مقالته أثارت جدلاً استمر ثالث سنوات ،هي الفرتة الفاصلة ما بني نرش املقالة سنة
1993م ،وصدور الكتاب سنة 1996م ،ناقلاً انطباع حمرري جملة الشؤون اخلارجية الذين
وجدوا أن ما أثارته هذه املقالة من نقاشات يفوق ما أثارته أية مقالة أخرى منذ أربعينات
القرن العرشين.
وكان من املؤكد عند هنتنغتون أن هذه املقالة قد أثارت بالفعل جدلاً عىل مدى
مصورا أن الردود والتعليقات جاءت من كل قارات
ثالث سنوات أكثر من أي يشء كتبه،
ً
تنوعت مشاعر الناس وانطباعاهتم ،وتراوحت –حسب
العامل ومن عرشات الدول .وقد َّ
قول هنتنغتون -ما بني الفضول والغضب واخلوف واحلرية ،وذلك بسبب الفكرة التي عبرَّ
ربا أن البعد الرئييس واألكثر خطورة يف السياسات العاملية القادمة ،سوف يكون
عنها ،معت ً
مست عص ًبا
صدا ًما بني مجاعات من حضارات خمتلفة .الفكرة التي رأى فيها هنتنغتون أهنا َّ
يف أناس ينتمون إىل كل حضارات العامل.

هذا االهتامم الواسع باملقالة وما رافقها من جدل وسوء فهم ،و َّلد لدى هنتنغتون
الرغبة يف إعادة استكشاف القضايا التي أثارهتا املقالة بدرجة أكثر عم ًقا ،منتقلاً بالفكرة من
املوسع ،لغرض تقديم إجابة أراد منها أن تكون
وضعية املقالة الوجيزة إىل وضعية الكتاب َّ
والتطرق لقضايا مل يتم تناوهلا من قبل ،أو جرت
أشمل وأعمق وأوثق بشأن سؤال املقالة،
ُّ
اإلشارة إليها بنحو رسيع .من هذه القضايا :مسألة احلضارة الكونية ،العالقة بني القوة
والثقافة ،توازن القوى املتغيرِّ بني احلضارات ،البنية السياسية للحضارات ،الرصاعات التي
و َّلدهتا عاملية الغرب ،مستقبل الغرب ومستقبل حضارات العامل.
وعن زمن األفكار وسياقاهتا ،أوضح هنتنغتون أن هذه األفكار التي عرض هلا قد
اتَّصلت بسياق زمني متقارب ومتعاقب ،يرتد إىل سنة 1992م ،مبتدئًا التعبري عنها علنًا يف
حمارضة ألقاها يف معهد االقتصاد األمريكي بواشنطن ،ثم أبان عنها يف ورقة بحثية قدَّ مها
ملعهد أولن حول موضوع (البيئة األمنية املتغيرِّ ة واملصالح القومية األمريكية) ،وبعد ذلك
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حوهلا إىل مرشوع كتاب صدر سنة 1996م.
نرشها عىل هيئة مقالة سنة 1993م ،ثم َّ

ما قبل الكتاب وحتى الوصول إليه ،أعلن هنتنغتون أنه استفاد من املناقشات
الواسعة التي جرت حول مقالته ،ومستفيدً ا كذلك من احللقة الدراسية التي قدَّ مها يف
جامعة هارفارد ما بني سنتي 1995 - 1994م عن طبيعة عامل ما بعد احلرب الباردة،
حافزا إضاف ًّيا له ،كام أفاد
ُمقدِّ ًرا أن تعليقات الطلبة القوية والناقدة -حسب وصفه -م َّثلت ً
َّ
احتك هبا يف معهد جون .م .أولن للدراسات
أيضا بدرجة كبرية من البيئة العلمية التي
ً
االسرتاتيجية يف هارفارد ،باإلضافة إىل مركز الشؤون الدولية.
ومن جهة الفكرة ،فقد تغيرَّ ت صورهتا عند هنتنغتون ما بني املقالة والكتاب،
متجها
وحتولت من صورة الفرضية يف املقالة إىل صورة النظرية أو األنموذج يف الكتاب،
ً
َّ
نحو بلورة نظرية جديدة هلا صفة األنموذج التفسريي واإلرشادي يكون باستطاعتها
تفسري الوقائع العاملية اجلديدة من جهة ،واإلحالل من جهة أخرى مكان النظريات السابقة
بوصفها النظرية األفضل.

يف هذه اخلطوة سعى هنتنغتون حماك ًيا مفهوم األنموذج التفسريي عند العامل األمريكي
توماس كون (1996 - 1922م) ،راج ًعا إىل كتابه( :بنية الثورات العلمية) ،واص ًفا
موض ًحا أن كون أراد يف هذا الكتاب التأكيد عىل أن التقدُّ م الفكري
له بالعمل الشهريِّ ،
عاجزا عن تفسري حقائق جديدة أو مكتشفة
والعلمي يتشكَّل من إزاحة نموذج أصبح
ً
نصا لكون
حدي ًثا ،وإحالل نموذج جديد يفرس تلك احلقائق بطريقة أكثر مقبولية،
مقتبسا ًّ
ً
قائلاً فيه« :لكي تصبح النظرية مقبولة كنموذج ،ال بد أن تبدو أفضل من النظريات التي
تنافسها ،ولكنها ليست يف حاجة إىل أن تفرس كل احلقائق التي يمكن أن تواجهها ،وال هي
تفعل ذلك يف الواقع»(((.
ومن جهة الواقع ،رأى هنتنغتون أن السياسة الدولية يف عامل ما بعد احلرب الباردة
قادرا عىل تفسري احلقائق اجلديدة املتغيرِّ ة،
بحاجة إىل نظرية أو نموذج تفسري جديد يكون ً
ُّ
وحيل مكان النظريات والنامذج التفسريية األخرى ويتفاضل عليها .ولتحقيق هذا الغرض
عرض هنتنغتون ألربع نظريات غربية ،ناقشها بطريقة نقدية ،قبل أن يصل إىل النظرية التي
خيتارها وينترص هلا ،هذه النظريات األربع هي:
اً
أول :نظرية عامل واحد منسجم نسب ًّيا ينتهي فيه الرصاع ،تفرتض هذه النظرية

((( صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات :إعادة صنع النظام العاملي ،ترمجة :طلعت الشايب ،القاهرة :دار
سطور1999 ،م ،ص.49
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حسب قول هنتنغتون -أن هناية احلرب الباردة يعني هناية الرصاع الكبري يف السياسةالدولية ،وانبثاق عامل واحد منسجم نسب ًّيا ،يسوده اإلحساس بالتعايف .وأكثر نموذج جاء
ً
ونقاشا واس ًعا هو النموذج الذي قدَّ مه فرانسيس
انتشارا
معبرِّ ً ا عن هذه النظرية ،وشهد
ً
ربا أن بعض الرصاعات تو َّلدت يف أماكن من
فوكوياما يف كتابه (هناية التاريخ) ،معت ً
العامل الثالث ،لكن الرصاع الكبري قد انتهى ليس يف أوروبا فقط ،بل وبالتحديد يف العامل
غري األورويب ،معلنًا انتصار الديمقراطية الليربالية الشاملة ،ومن َث َّم لن يكون املستقبل
مكر ًسا من أجل الرصاعات الكربى احلامية حول األفكار ،وإنام من أجل حل املشكالت
ّ
االقتصادية والتقنية املعيشة.

ونقضا هلذه النظرية يرى هنتنغتون أن حلظة اإلحساس بالتعايف مع هناية احلرب
ً
مها بالتوافق واالنسجام رسعان ما َّ
ربا أن العامل قد
تكشف فعل ًّيا ،معت ً
الباردة قد و َّلدت و ً
أصبح خمتل ًفا يف مطلع تسعينات القرن العرشين ،ولكن ليس بالرضورة أكثر أمنًا ،ومثل هذه
األوهام عن التوافق واالنسجام ظهرت يف هناية كل رصاع من رصاعات القرن العرشين
متطر ًقا إىل بعض احلقائق ،منها :أن احلرب العاملية األوىل ولدت
الكربى ،مؤكدً ا رأيه،
ِّ
معها بعد هنايتها الشيوعية والفاشية ،وأ َّدت إىل تقهقر الديمقراطية التي سادت قرابة قرن
من الزمان .وأفرزت احلرب العاملية الثانية بعد هنايتها حر ًبا باردة كونية ،ومع هناية احلرب
الباردة رسعان ما تبدَّ د وهم التوافق أو االنسجام نتيجة تزايد الرصاعات العرقية ،وبروز
أشكال جديدة من التحالفات والرصاعات بني الدول ،واتِّساع األصولية الدينية إىل غري
ذلك.
ومن الواضح -يف نظر هنتنغتون -أن هذه النظرية التي تطرح عا ًملا واحدً ا منسجماً
أو متناغماً هي بعيدة جدًّ ا عن احلقيقة ،ولن تكون مرشدً ا مفيدً ا لعامل ما بعد احلرب الباردة.

ثان ًيا :نظرية عاملني :نحن وهم ،يف رشحه هلذه النظرية يرى هنتنغتون أن امليل للتفكري
بعاملني كان يرت َّدد دائماً عرب التاريخ اإلنساين ،فالناس لدهيم دائماً ما يغرهيم بتقسيم بعضهم
ربا أن مثل هذا
إىل نحن وهم ،مجاعتنا ومجاعات اآلخرين ،حضارتنا وأولئك الربابرة ،معت ً
امليل ظهر عند الباحثني الذين نظروا إىل العامل عىل أساس رشق وغرب ،شامل وجنوب،
مركز وأطراف ،وظهر كذلك عند املسلمني يف تقسيمهم التقليدي للعامل إىل دار سلم ودار
حرب.
هذا التمييز رأى فيه هنتنغتون حت ُّق ًقا حدث مع هناية احلرب الباردة عند بعض
قسموا العامل إىل مناطق سالم ومناطق اضطراب ،األوىل تضم
الباحثني األمريكيني الذين َّ
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الغرب واليابان بام يم ّثلون حوايل  15باملائة من تعداد العامل ،والثانية تضم بقية العامل .أما
التقسيامت األكثر شيو ًعا فقد حتدَّ دت تارة عىل أساس الفروق االقتصادية ما بني دول غنية
موصوفة باحلديثة واملتقدِّ مة ودول فقرية موصوفة بالتقليدية واملتخ ِّلفة ،وتارة حتدَّ دت عىل
أساس الفروق الثقافية ما بني غرب ورشق ناظرة إىل الفلسفة والقيم ونمط احلياة.
تعكس هذه الصور -يف نظر هنتنغتون -بعض عنارص احلقيقة ،اَّإل أهنا تنطوي عىل
أوجه قصور ،فالدول الغنية تشرتك يف بعض اخلصائص التي متيزها عن الدول الفقرية
التقليدية ،لكن الفروق يف الثروة يؤدي إىل رصاعات بني املجتمعات متى ما حاولت
املجتمعات الغنية واألقوى غزو أو احتالل املجتمعات الفقرية ،وهذا ما فعله الغرب
حسب قول هنتنغتون -عىل مدى أربعة قرون ،الوضع الذي دفع بعض املجتمعاتاملستعمرة ألن ختوض حرب حترير ضد القوى املحتلة.
َ

هذا ما حدث يف السابق ،أما اليوم فإن الرصاع بني األغنياء والفقراء غري وارد يف
تقدير هنتنغتون؛ ألن الدول الفقرية -باستثناء حاالت خاصة -تنقصها الوحدة السياسية
والقوة االقتصادية والقدرة العسكرية التي متكّنها من حتدِّ ي الدول الغنية .وبدلاً من ذلك
يرى هنتنغتون أن الدول الغنية قد تش ُّن حرو ًبا جتارية فيام بينها ،والدول الفقرية قد تش ُّن
حرو ًبا عنيفة فيام بينها ،ولكن حر ًبا طبقية عاملية بني اجلنوب الفقري والشامل الغني هو أمر
بعيد عن الواقع.

ربا أن
أما التقسيم الثقايف الثنائي للعامل فهو -يف تصور هنتنغتون -حمدود الفائدة ،معت ً
ثنائية الرشق والغرب هي من األساطري التي ابتدعها الغرب ،وتعاين من مثالب االسترشاق
كرس التفرقة بني املألوف ويراد به (أوروبا ،الغرب ،نحن) ،والغريب ويراد به
الذي ّ
التفوق.
(الرشق ،هم) من أجل ا ِّدعاء ُّ
من وجه آخر يرى هنتنغتون أن استقطاب الرشق والغرب ثقاف ًّيا هو يف جزء منه
نتيجة أخرى لتسمية احلضارة األوروبية باحلضارة الغربية .وبدلاً من الرشق والغرب
يمكن الكالم -يف نظر هنتنغتون -عن الغرب واآلخرينُ ،مقدِّ ًرا أن العامل عىل درجة كبرية
من التعقيد بحيث ال يمكن تقسيمة ببساطة اقتصاد ًّيا إىل شامل وجنوب ،وثقاف ًّيا إىل رشق
وغرب.

ثال ًثا :النظرية الواقعية يف العالقات الدولية ،طب ًقا هلذه النظرية فإن الدول هي
الوحدات الوحيدة الفاعلة يف الشؤون الدولية ،والعالقات بني الدول تسودها حالة من
الفوىض ،ومن َث َّم فإن الدول لكي تضمن بقاءها وحتافظ عىل أمنها حتاول أن تُضاعف
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باستمرار من قوَّهتا .وستظل الدول مت ِّثل الكيانات السائدة يف النطاق الدويل ،فهي التي
حتتفظ باجليوش ،وختوض احلروب ،ومتارس الدبلوماسية ،وتتحكَّم يف املنظامت الدولية.
هذه النظرية يرى فيها هنتنغتون أهنا -بشكل عام -تقدّ م صورة أكثر واقعية عن
عامل السياسة العاملية مقارنة بالنظريتني السابقتني ،مع ذلك فهي تنطوي -يف نظره -عىل
وتترصف
عيوب شديدة ،حيث تفرتض أن مجيع الدول تدرك مصاحلها بالطريقة نفسها
َّ
كذلك بالطريقة نفسها ،وافرتاض الدولة البسيط أن القوة هي كل يش قد يعترب -يف تصور
هنتنغتون -نقطة البداية لفهم سلوكها ،لكنه لن يوصلنا بعيدً ا ،وذلك ألن الدول حتدّ د
أيضا بلحاظ أشكال أشياء أخرى.
مصاحلها بلحاظ شكل القوة ،ولكن ً

وتأكيدً ا لرأيه يضيف هنتنغتون أن الدول من مرحلة تارخيية إىل أخرى تتابع مصاحلها
بوسائل خمتلفة ،وأهنا يف عامل ما بعد احلرب الباردة أصبحت حتدّ د مصاحلها عىل أسس
حضارية ،فهي تتعاون وتتحالف مع دول تشرتك معها يف الثقافة ،وغال ًبا ما تكون يف رصاع
مع دول تنتمي لثقافات مغايرة ،كام أن الدول حتدّ د األخطار والتهديدات عىل أساس نوايا
الدول األخرى ،وهذه النوايا وكيفية إدراكها تُشكِّلها عىل نحو جيل االعتبارات الثقافية،
فالشعوب ال يتو َّقعون هتديدً ا حمتملاً من شعوب أخرى يشعرون أهنم يفهموهنا ويثقون هبا،
نتيجة اللغة أو الدين أو القيم أو الثقافة املشرتكة ،لكنهم يتو َّقعون التهديد بدرجة أكرب من
دول خمتلفة عنهم ثقاف ًّيا.
وتتمة لرأيه يف مناقشة هذه النظرية ،يضيف هنتنغتون أن الدول بينام تظل مت ِّثل
َّ
أيضا -من تق ُّلص يف السيادةالوحدات الرئيسة الفاعلة يف السياسة العاملية ،فإهنا تعاين
ً
واملهام والقوة ،وأصبحت املؤسسات الدولية تؤكِّد أن هلا احلق يف احلكم ،ويف تقييد ما
تفعله الدول داخل أراضيها ،ما يعني أن حدود الدول أصبحت خمرتقة بشكل متزايد.

راب ًعا :نظرية الفوىض العارمة ،حسب هذه النظرية يرى هنتنغتون أن ضعف الدول
وظهور الدول الواهنة ،أسهم يف رسم صورة رابعة لعامل غارق يف الفوىض ،استنا ًدا إىل
متزق الدول ،تفاقم النزاعات القبائلية والعرقية
ظواهر كثرية ،منها :اهنيار السلطة احلكوميةُّ ،
تفش عمليات التطهري العرقي وغريها .ومثل هذه الصورة
والدينية ،اتِّساع رقعة اإلرهاب ،يِّ
قدَّ مها وعبرَّ عنها كل من األمريكيني السياسيني زبغنيو برجينسكي ودانيل باترك موينهان
يف عنواين كتابني هلام صدرا سنة 1993م ،مها( :خارج السيطرة) لربجينسكي ،و(اجلحيم)
ملوينهان.
ُزودنا
ويف تقويمه هلذه النظرية يرى هنتنغتون أهنا تُقدِّ م
نموذجا قري ًبا من احلقيقة ،وت ِّ
ً
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بصورة حية ودقيقة بكثري مما جيري يف العامل ،وهي عىل عكس النظرية الدوالتية فإهنا تُلقي
الضوء عىل التغيرُّ ات األساسية يف السياسة العاملية التي حدثت مع هناية احلرب الباردة.
مع ذلك فإن هذه النظرية ال ختلو -يف نظر هنتنغتون -من عيوب ،فالعامل قد يكون يف حالة
فوىض ،لكنه ليس من دون نظام كلية ،وأن صورة الفوىض العارمة إنام تعطي عالمات قليلة
لفهم العامل.
وعند املقارنة بني هذه النظريات األربع والتقويم الكيل هلا ،يرى هنتنغتون أن هذه
النظريات األربع تُقدِّ م تركيبات خمتلفة ترتاوح ما بني الواقعية والتحديد والضيق ،وكل
واحدة منها هلا عيوهبا وقصورها ،وهي متنافرة فيام بينها .فالعامل ال يمكن أن يكون عا ًملا
واحدً ا ومنقسماً جوهر ًّيا بني رشق وغرب أو شامل وجنوب ،كام ال يمكن أن تكون الدولة
تتعرض للتمزيق والتفتُّت بفعل
القومية هي حجر األساس يف الشؤون العاملية إذا كانت َّ
الرصاعات األهلية.

بعد إزاحة هذه النظريات األربع ،انتخب هنتنغتون نظرية ترتكز عىل نموذج
احلضارةُ ،مطل ًقا عليها النظرية احلضارية ،معتقدً ا أن هذه النظرة إىل العامل متم ِّثلاً يف سبع أو
ُضحي بالواقعية من
ثامين حضارات جيعلنا نتجنَّب الكثري من الصعوبات ،فهذه النظرة ال ت ِّ
ُضحي بالتحديد
أجل التحديد الضيق مثلام تفعل نظريتا عامل واحد أو عاملني ،كام أهنا ال ت ِّ
الض ِّيق من أجل الواقعية مثلام هو احلال يف نظريتي الدوالتية ونموذج الفوىض.
تزودنا –حسب قول هنتنغتون-
ُيضاف إىل ذلك فإن هذه النظرة احلضاراتية ِّ
بإطار واضح وسهل الفهم الستيعاب العامل ،ومتييز املهم من غري املهم بني الرصاعات
الكثرية ،ويساعدنا عىل التن ُّبؤ بالرصاعات املستقبلية ،و ُيقدِّ م خطو ً
طا هادية لصانعي
السياسة.

كام أن هذه النظرية تبنى -يف نظر هنتنغتون -عىل النظريات األخرى ،وتتكامل معها،
بعضا ،ويظهر ذلك متج ِّل ًيا يف املفارقات
وهي أكثر تناغماً معها من بقية النظريات مع بعضها ً
اآلتية:

 -1بشأن النظرية األوىل واملفارقة معها ،يرى هنتنغتون أن قوى االندماج يف العامل
ظاهرة حقيقية ،وهي بالتحديد ما يو ّلد قوى مضادة نابعة من تأكيد الذات الثقايف والوعي
احلضاري.
 -2بشأن النظرية الثانية واملفارقة معها ،يرى هنتنغتون أن العامل بمعنى ما عاملان،
ولكن التمييز الرئييس يقع بني الغرب باعتباره يم ّثل احلضارة السائدة حتى اليوم ،وبقية

احلضارة والسياسة ..مطالعة يف نظرية صمويل هنتنغتون

17

مقسم إىل عاملني عامل غريب واحد ،وعوامل غري غربية.
العامل اآلخر ،أي إن العامل َّ

 -3بشأن النظرية الثالثة واملفارقة معها ،يرى هنتنغتون أن الدول القومية سوف تظل
الوحدات األكثر أمهية يف الشؤون الدولية ،غري أن مصاحلها وجتمعاهتا ورصاعاهتا تتشكل
بدرجة متزايدة بتأثري عوامل ثقافية وحضارية.

 -4بشأن النظرية الرابعة واملفارقة معها ،يرى هنتنغتون أن العامل فعل ًّيا هو يف
حالة فوىض ،حافل بالرصاعات القبائلية والقومية ،لكن الرصاعات التي تشكل اخلطر
األعظم عىل االستقرار هي تلك التي حتدث بني دول ومجاعات تنتمي إىل حضارات
خمتلفة(((.

لذا فإن النظرية احلضارية تُقدِّ م -يف نظر هنتنغتون -خريطة مبسطة نسب ًّيا ،ولكن
من دون إخالل لفهم ما يدور يف العامل مع هناية القرن العرشين ،مع قناعته بعدم وجود
ربا أن نموذج احلرب الباردة يف السياسة الدولية كان مفيدً ا
إطار نظري صالح إىل األبد ،معت ً
ومالئماً لسنوات عدّ ة تصل إىل أربعني سنة ،ولكنه أصبح قديماً وبال ًيا مع هناية ثامنينات القرن
العرشين ،ويف مرحلة ما فإن هذه النظرية املرتكزة عىل التفسري احلضاري سوف تواجه
املصري نفسه.

ُزود -كام يقول هنتنغتون-
أما بالنسبة إىل احلقبة املعارصة فإن هذه النظرية احلضارية ت ِّ
كثريا
بدليل إرشادي مفيد لتمييز ما هو أكثر أمهية اَّ
عم هو أقل أمهية .وحسب تقديره ،إن ً
من التطورات املهمة التي حدثت بعد هناية احلرب الباردة كانت متامشية مع هذه النظرية،
وكان باإلمكان التنبؤ بواسطتها هبذه التطورات ،ومنها :تفكك االحتاد السوفييتي وتفكك
يوغسالفيا ،واحلروب التي جرت عىل أرضيهام السابقة ،وصعود األصوليات الدينية يف
العامل ،والنزاعات داخل روسيا وتركيا واملكسيك حول اهلوية ،وشدة املنازعات التجارية
بني أمريكا واليابان ،وجهود الدول اإلسالمية والكونفوشية للحصول عىل أسلحة نووية،
والدور املتواصل للصني كقوة عظمى يف العامل ،وتعزيز النظم الديمقراطية يف دول معينة
دون غريها ،والتسابق نحو التسلح يف رشق آسيا.
وما يريد هنتنغتون تأكيده والبناء عليه هو أن هناية احلرب الباردة قد أطلقت العنان
للقوى الثقافية واحلضارية ،وهذا ما أدركه -يف نظره -قطاع كبري من الباحثني واملراقبني،
ملقني الضوء عليه ،متنبهني ملا هلذه القوى من دور جديد يف السياسة العاملية.

((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.61–60
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-2احلضارات ..الفكرة والوجود

تدعيماً ملوقفه وتأكيدً ا له رجع هنتنغتون إىل تاريخ احلضارات ،منطل ًقا من فكرة
مفادها أن التاريخ اإلنساين هو تاريخ احلضارات ،ومن املستحيل -يف نظره -التفكري يف
أي شكل آخر من تطور االجتامع اإلنساين بعيدً ا عن فكرة احلضارات ،التي متتد قصتها عرب
أجيال طويلة ،ترتد إىل األزمنة القديمة بد ًءا من احلضارات السومرية واملرصية واليونانية،
مرورا بظهور حضارات متعاقبة صينية وهندوسية وإسالمية ومسيحية.
ً
وعند النظر يف طريقة بحث هنتنغتون عن احلضارات قديماً وحدي ًثا ،يمكن الكشف
عن مدخلني ،املدخل األول له طابع نظري ،واملدخل الثاين له طابع تطبيقي .املدخل النظري
رجع فيه هنتنغتون إىل دراسات وأبحاث املؤرخني وعلامء االجتامع الغربيني ،الذين أنتجوا
حسب قوله -الكثري من املؤلفات العميقة كرست للتحليل املقارن بني احلضارات .ورغمكبريا بينها
االختالف يف املنظور واملنهج وزوايا االهتامم بني هذه املؤلفات اَّإل أن هناك اتفا ًقا ً
يف نظر هنتنغتون -حول فروض رئيسة تتعلق بطبيعة احلضارات ودينامياهتا ،متو ِّق ًفا عندرشحا وحتليلاً  ،متحدِّ ًدا هبذا النحو:
بعض هذه الفروض ً
اً
أول :املفارقة بني احلضارة واحلضارات يف صيغتي املفرد واجلمع ،يرى هنتنغتون أن
معيارا يف احلكم عىل املجتمعات ،وقد بذل األوروبيون
فكرة احلضارة ظلت تُقدَّ م بوصفها
ً
خالل القرن التاسع عرش -جهدً ا فكر ًّيا وسياس ًّيا لرشح املعيار الذي يمكن بواسطتهاحلكم عىل املجتمعات غري األوروبية ،ما إذا كانت متحضرِّ ة بام يكفي حتى يمكن القبول
هبا يف النظام العاملي الذي كانت تسيطر عليه أوروبا.
ثم بدأت الشعوب بعد ذلك تتحدث بشكل متزايد عن احلضارات بصيغة اجلمع،
وهذا يعني -يف نظر هنتنغتون -رفض احلضارة التي تعرض عىل أهنا نموذج أو بوصفها
معيارا واحدً ا تقاس
حتول عن االفرتاض الذي يرى أن هناك
مثالاً حيتذى ،كام يعني ذلك ُّ
ً
به درجة التحرض .وما يريد هنتنغتون تأكيده أن احلضارة بصيغة اجلمع هي ما هيم كتابه
وأطروحته.

ثان ًيا :املفارقة بني احلضارة والثقافة ،يرى هنتنغتون أن احلضارة والثقافة كالمها يشري
ويضمن
إىل جممل أسلوب احلياة لدى شعب ما ،واحلضارة هي ثقافة عىل نطاق أوسع،
اَّ
م ًعا املعايري والقيم واملؤسسات وطرائق التفكري التي تُوليها األجيال املتعاقبة يف املجتمعات
أمهية أساسية .ومن بني كل املقومات املوضوعية التي حتدّ د احلضارة ،فإن الدين -يف نظر
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هنتنغتون -هو أكثرها أمهية ،فاحلضارات الكربى يف التاريخ اإلنساين قد ارتبطت يف
حتديداهتا بالديانات العاملية.

ثال ًثا :احلضارات كيانات شاملة ،إن احلضارة -يف نظر هنتنغتون -هي الكيان الثقايف
األوسع ،ومتثل أعىل جتمع ثقايف للبرش ،ومن خالهلا يمكن حتديد كل العنارص املوضوعية
املشرتكة مثل :اللغة والتاريخ والدين والعادات واملؤسسات .فاحلضارات هي بمثابة نحن
الكربى التي نشعر بداخلها ثقاف ًّيا أننا يف بيتنا ،يف مقابل هم أي اآلخرون الذين يقعون
خارجنا .لذا فإن املجتمعات األوروبية تشرتك يف مالمح ثقافية متيزها عن باقي املجتمعات
األخرى الصينية أو اهلندية.
كبريا من البرش مثل
ّ
وتتمة لرأيه يضيف هنتنغتون أن احلضارات قد تضم عد ًدا ً
احلضارة الصينية ،أو عد ًدا قليلاً مثل احلضارة الكاريبية ،وعىل مدى التاريخ وجدت
مجاعات صغرية كثرية امتلكت ثقافات متاميزة لكنها افتقرت إىل هوية ثقافية أوسع نطا ًقا.
والفروق بني احلضارات الرئيسة والفرعية كانت تتحدَّ د عند الباحثني بحسب احلجم
معني باحلضارات التي جرى وصفها
واألمهية .وبالنسبة إىل هنتنغتون فإنه يف حتليالته
ٌّ
باحلضارات الكربى يف التاريخ اإلنساين.

راب ًعا :احلضارات كيانات فانية ،يرى هنتنغتون -عىل ضوء دراسات املؤرخني
ُعمر طويلاً  ،وتتَّسم
وعلامء االجتامع -أن احلضارات كيانات فانية وليست أبدية ،لكنها ت ِّ
بالتطور والتك ُّيف ،و ُت َعدُّ من أكثر التجمعات البرشية قدرة عىل الثبات واالستمرار .لذا
ُّ
فإن جوهر احلضارات الفريد واملتميز -يف نظر هنتنغتون -هو استمرارها التارخيي الطويل،
ربا أهنا أطول القصص حكاية ،فاإلمرباطوريات تنهض وتسقط ،واحلكومات تقوم
معت ً
وتزول ،بينام احلضارات تبقى وتتغلب عىل التقلبات السياسية واالجتامعية واالقتصادية
وحتى األيديولوجية .ومن َث َّم فإن مجيع احلضارات الرئيسة يف العامل إما أهنا حضارات
عمرت طويلاً  .وتبقى القاعدة
دامت واستمرت زمنًا طويلاً  ،وإما أهنا وليدة حلضارة أخرى َّ
أيضا -بالتطور والدينامية،يف نظر هنتنغتون -أن احلضارات تبقى طويلاً  ،لكنها تتَّسمً
كام أهنا تنهض وتسقط ،تتَّحد وتنقسم.
خامسا :احلضارات كيانات ثقافية وليست كيانات سياسية ،وعىل ضوء ذلك يعتقد
ً
هنتنغتون أن احلضارة ليست هي التي حتفظ النظام يف الدولة ،أو تقيم العدل وجتمع الرضائب،
أو ختوض احلروب أو تتفاوض عىل االتفاقيات ،أو تفعل شي ًئا آخر مما تفعله احلكومات،
فاحلضارات هي غري الدول وأكرب من الدول ،كام أن الرتكيب السيايس للحضارات خيتلف
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من حضارة إىل أخرى ،وخيتلف كذلك مع الزمن داخل احلضارة الواحدة.

ومن َث َّم فإن احلضارة الواحدة قد حتتوي -يف نظر هنتنغتون -عىل وحدة سياسية
واحدة أو أكثر ،وتظهر هذه الوحدات عىل شكل واليات ،وإمرباطوريات واحتادات
فيدرالية وكونفدرالية ،ودول قومية ودول متعدِّ دة القوميات ،وكل منها يمكن أن يكون له
شكل حكومة خمتلف .ومع تطور احلضارة حتدث عادة تغيرُّ ات يف عدد وطبيعة الوحدات
املكونة هلا ،ويف العامل احلديث فإن معظم احلضارات تضم دولتني أو أكثر(((.
السياسية ِّ
هذا عن املدخل النظري ،أما املدخل التطبيقي فأراد منه هنتنغتون حتديد احلضارات
الرئيسة التي هلا وجود وحضور يف العامل املعارص ،وبعد أن تت َّبع آراء املؤرخني يف حتديد
احلضارات الرئيسة يف التاريخ ويف العامل املعارص ،وكيف أهنم يتفقون يف حتديد هذه
احلضارات لكنهم خيتلفون غال ًبا يف العدد الكيل هلذه احلضارات التي وجدت يف التاريخ.
بعد هذا التت ُّبع حدَّ د هنتنغتون ثامين حضارات اعتربها هي احلضارات الرئيسة يف
العامل املعارص ،متحد ًثا عنها هبذا النحو:

اً
أول :احلضارة الصينية ،يرى هنتنغتون أن مجيع الباحثني يعرتفون بوجود إما
حضارة صينية واحدة متميزة يرجع تارخيها عىل األقل إىل  1500قبل امليالد ،أو ربام إىل
قبل ألف عام ،وإما بوجود حضارتني صينيتني إحدامها تتبع األخرى يف القرون األوىل من
العهد املسيحي .ويف مقالة (صدام احلضارات) أطلق هنتنغتون عىل هذه احلضارة تسمية
ربا أن
احلضارة الكونفوشيوسية ،لكنه وجد من األدق استعامل تسمية احلضارة الصينية ،معت ً
املكونات األساسية يف احلضارة الصينية ،وألن احلضارة الصينية -يف
الكونفوشية ُت َعدُّ أحد ِّ
نظره -أكرب من الكونفوشية فهي تتخ َّطى حدود الصني ككيان سيايس ،ومتتد لتشمل باقي
املجتمعات األخرى التي تشرتك مع الصني يف الثقافة مثل فيتنام وكوريا.
ثان ًيا :احلضارة اليابانية ،يرى هنتنغتون أن بعض الباحثني يضمون الثقافتني اليابانية
والصينية م ًعا يف إطار واحد يعرف بحضارة الرشق األقىص ،وهناك آخرون خيتلفون مع
هذا الرأي ويرون أن اليابان متثل حضارة مستقلة ،مع أهنا كانت من ذرية احلضارة الصينية،
وقد ظهرت خالل الفرتة ما بني سنة  100إىل سنة  400قبل امليالد.
ثال ًثا :احلضارة اهلندية ،وهي يف نظر هنتنغتون حضارة واحدة أو أكثر من احلضارات
املتعاقبة ،وقد وجدت يف شبه القارة اهلندية منذ سنة  1500قبل امليالد عىل األقل ،ويشار
املفضلة إىل هذه
إليها غال ًبا عىل أهنا هندية أو هندوكية أو هندوسية ،والتسمية األخرية هي َّ

((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.73-67
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احلضارة يف عصورها احلديثة .ويضيف هنتنغتون أن اهلندوسية بنحو ما كانت دائماً يف املركز
بالنسبة لثقافة شبه القارة ،وهي أكثر من جمرد ديانة أو نظام اجتامعي ،فهي لب احلضارة
اهلندية ،وقد استمرت يف أداء هذا الدور عرب األزمنة احلديثة.

قرون بوجود
راب ًعا :احلضارة اإلسالمية ،يرى هنتنغتون أن مجيع الباحثني الكبار ُي ِّ
حضارة إسالمية متميزة ،وذلك بعد أن نشأ اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن السابع
امليالدي ،ثم انترش برسعة ووصل إىل شامل إفريقيا وشبه جزيرة إيبرييا ،ورش ًقا إىل وسط آسيا
وجنوب رشق آسيا وشبه القارة اهلندية ،ونتيجة هلذا الوضع وجدت داخل عامل اإلسالم
ثقافات عديدة متميزة ،وحضارات فرعية كثرية ،ضمت العرب والرتك والفرس واملاليو.

يفرقون بني
خامسا :احلضارة األرثوذكسية ،ذكر هنتنغتون أن العديد من الباحثني ِّ
ً
حضارة أرثوذكسية منفصلة متركزت يف روسيا ،وحضارة العامل املسيحي الغريب كنتاج
متفر ًدا.
للنسب البيزنطي ،إىل جانب كوهنا م َّثلت دينًا ِّ
ؤرخ هلا عادة أهنا
سادسا :احلضارة الغربية ،نقل هنتنغتون أن احلضارة الغربية ُي َّ
ً
ظهرت سنة  700أو  800قبل امليالد ،وعامة الباحثني ينظرون هلا عىل أهنا جتمع ثالثة
مكونات رئيسة هي :أوروبا ،وأمريكا الشاملية ،وأمريكا الالتينية.

ساب ًعا :احلضارة األمريكية الالتينية ،يعتقد هنتنغتون أن أمريكا الالتينية هلا هوية
مميزة جتعلها خمتلفة عن الغرب ،ورغم أهنا وليدة احلضارة األوروبية اَّإل أهنا تطورت
وسلكت طري ًقا خمتل ًفا ،وصار هلا ثقافتها املشرتكة اخلاصة ،ويندمج فيها ثقافات حملية مل
تكن موجودة يف أوروبا ،وقد تم إزالتها بحسم يف أمريكا الشاملية .كام أن التطور السيايس
والنمو االقتصادي يف أمريكا الالتينية قد اختلف متا ًما عن النامذج السائدة يف دول شامل
املحيط األطليس.
ثامنًا :احلضارة اإلفريقية ،أعطى هنتنغتون هذه احلضارة صفة احلضارة املحتملة،
ربا أن معظم الباحثني يف احلضارة -باستثناء فرناند برودل -ال يعرتفون بوجود حضارة
معت ً
إفريقية متميزة .وذلك لكون أن شامل القارة اإلفريقية وساحلها الرشقي ينتمون إىل احلضارة
اإلسالمية ،ويف جنوب إفريقيا شكَّل املستوطنون اهلولنديون والفرنسيون ثم اإلنجليز ثقافة
املكونات .واألهم من ذلك -يف نظر هنتنغتون -أن االستعامر األورويب
أوروبية متعدِّ دة ِّ
جلب معه املسيحية إىل معظم مناطق جنوب الصحراء ،وتنترش يف مجيع مناطق إفريقيا
اهلويات القبلية ،وتارخي ًّيا كانت إثيوبيا مت ّثل حضارة خاصة هبا(((.

((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.78-75
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-3احلضارات ومظاهر العالقات

بعدما حتدَّ دت عند هنتنغتون طبيعة احلضارات فكر ًة عىل املستوى النظري ،ووجو ًدا
عىل املستوى التطبيقي ،اتجَّ ه ُمن ِّق ًبا عن مظاهر العالقات القائمة بني هذه احلضارات منذ
صو ًرا أن هذه العالقات قد تطورت يف ثالثة
األزمنة القديمة إىل هذه األزمنة املعارصةُ ،م ِّ
مظاهر أساسية امتدت بصورة متعاقبة عرب التاريخ ،وتشكَّلت هبذا النحو:

اً
أول :مظهر املواجهات ،يرى هنتنغتون أن العالقات بني احلضارات وملدة تزيد
عىل ثالثة آالف عام بعد ظهورها ،كانت االحتكاكات بينها إما غري موجودة أو حمدودة أو
متق ِّطعة أو متوتِّرة ،مع وجود بعض االستثناءاتُ ،مقدِّ ًرا أن أفضل توصيف لطبيعة هذه
العالقات هو توصيف املؤرخني قائلني عنها :إهنا عالقات مواجهات.
وبيانًا لرأيه يضيف هنتنغتون :إن احلضارات قديماً كان يفصل بينها الزمان واملكان،
وظ َّلت متباعدة جغراف ًّيا ،ومل يوجد من هذه احلضارات يف وقت واحد اَّإل العدد القليل
منها ،فحتى سنة 1500م مل يكن بني حضارات اإلنديز وأمريكا الوسطى أي احتكاك مع
بعضا .كام مل ِ
أي احتكاك بني احلضارات املبكرة
حضارات أخرى وال ببعضها ً
جير قبل ذلك ُّ
يف وادي النيل ودجلة والفرات وأحواض أهنار الصني واهلند.

الصالت بني احلضارات يف رشق البحر األبيض املتوسط وجنوب
وحني زادت ِّ
الصالت والعالقات التجارية مق َّيدة بسبب املسافات
رشق آسيا وشامل اهلند ،ظلت هذه ِّ
التي تفصل بني هذه احلضارات ،وبحكم وسائل املواصالت البسيطة.
أما أهم وأبرز صور االحتكاك بني هذه احلضارات ،فقد حدث -يف نظر هنتنغتون-
مع حاالت الغزو ،عندما يغزو شعب من حضارة معينة شع ًبا آخر من حضارة أخرى و ُيزيله
أيضا ،وحدثت بشكل
من الوجود أو يخُ ضعه له .ومثل هذه االحتكاكات كانت عنيفة وقصرية ً
الصالت احلضارية تتطور مع مطلع القرن
متقطع يف تلك األزمنة القديمة .وقد بدأت هذه ِّ
السابع امليالدي ،وبقيت مستمرة لفرتات كام حصل بني اإلسالم والغرب ،وبني اإلسالم واهلند،
وظلت معظم العالقات التجارية والثقافية والعسكرية املتبادلة تتم داخل احلضارات نفسها.

ثان ًيا :مظهر التأثري ،وجد هنتنغتون أن مظهر التأثري يف العالقات بني احلضارات
بدأ متج ِّل ًيا مع صعود الغرب ،ففي القرنني الثامن والتاسع بدأ العامل الغريب املسيحي يف
الظهور كحضارة متميزة ،وبني القرنني احلادي عرش والثالث عرش بدأت الثقافة األوروبية
ومتحمس لعنارص مالئمة جاءت
وسهل ذلك -يف نظر هنتنغتون -استيعاب من ّظم
تتطورَّ ،
ّ
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من احلضارات اإلسالمية والبيزنطية الراقية ،مع تكييف هذا املوروث لظروف الغرب
ومصاحلة اخلاصة.

ومتابعة لرأيه يضيف هنتنغتون أن أوروبا مع عرص النهضة سنة 1500م أخذت تشق
ربا أن املواجهات املتقطعة أو املحدودة واملتعدِّ دة االجتاهات بني احلضارات
طريقها ،معت ً
تفوق قوة الغرب عىل باقي احلضارات األخرى،
مهدت لتأثري غريب مستمر ،أسهم يف ُّ
َّ
وخالل املائتني ومخسني سنة التي تلت تلك الفرتة أصبحت نصف الكرة الغربية وأجزاء
كبرية من آسيا حتت حكم أوروبا أو حتت سيطرهتا.
تفوقه يف األفكار أو القيم
ويرى هنتنغتون أن تغ ُّلب الغرب عىل العامل مل يكن بسبب ُّ
تفوقه يف تطبيق العنف املن َّظم ،وهي احلقيقة التي غال ًبا ما ينساها
أو الديانة ،وإنام بسبب ُّ
الغربيون ،أما غري الغربيني فال ينسوهنا أبدً ا .ومع مطلع القرن العرشين أصبح العامل يمثل
وحدة سياسية واقتصادية أكثر من أي وقت آخر يف التاريخ اإلنساين.
حتولت
ثال ًثا :مظهر التفاعالت ،الحظ هنتنغتون أن العالقات بني احلضارات َّ
املتفوق من حضارة عىل باقي احلضارات
يف القرن العرشين من شكل غلب عليه التأثري
ّ
األخرى ،إىل شكل له تفاعالت مستمرة ،ومتعدّ دة االجتاه بني مجيع احلضارات ،يف ظل نظام
متعدّ د احلضارات بدأت معه يف االختفاء أبرز مالمح وسامت العالقات بني احلضارات
التي م ّيزت املرحلة السابقة.

ومن أبرز هذه املالمح املتغيرِّ ة -يف نظر هنتنغتون -ما ذكره املؤرخون يف مقولتهم
التمرد عىل الغربُ ،مقدِّ ًرا تراجع القوة الغربية
التوسع الغريب وبدء
املفضلة عن انتهاء
ُّ
ُّ
ومصو ًرا أن خريطة العامل يف سنة
وتقهقرها مقارنة بقوة احلضارات األخرى وصعودها،
ّ
1990م ال حتمل من الشبه اَّإل قليلاً مقارنة بخريطة العامل يف سنة 1920م ،وتغيرَّ ت معها
موازين القوى السياسية واالقتصادية والعسكرية ،وبدأت املجتمعات غري الغربية تتمكَّن
من تشكيل تارخيها وتُؤ ِّثر يف تاريخ الغرب.

ونتيجة هلذه التطورات -حسب حتليل هنتنغتون -اتَّسع النظام العاملي ،وامتدَّ إىل ما
وراء الغرب ،وأصبح متعدّ د احلضارات ،ومن َث َّم فإن العالقات احلضارية -يف هذا املظهر
كثريا مما كانت عليه يف وضعية املظهر األول ،وأكثر مساواة وتبادلاً
الثالث -أصبحت أوسع ً
عم كانت عليه يف وضعية املظهر الثاين ،وعىل عكس احلرب الباردة مل يعد يوجد انقسام واحد
اَّ
(((
مهيمن ،بل يوجد انقسامات كثرية بني الغرب واحلضارات األخرى ،وبني الغربيني كذلك .
((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.88-80
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-4احلضارة الغربية واالضمحالل

ينطلق هنتنغتون يف تقرير نظريته من تقويم حضاري عامده التغيرُّ يف التوازنات بني
وتقهقرا-
قوته تراج ًعا
احلضارات يف العامل املعارص ،وحتديدً ا بني الغرب -الذي تشهد ّ
ً
وحضارات أخرى تشهد انبعا ًثا وصعو ًدا.
هذه املفارقة شغلت اهتامم هنتنغتون بشكل كبري ،ومت ّثل مدخلاً مهماًّ لتكوين املعرفة
بطبيعة نظريته السجالية يف هذا الشأن .واستنا ًدا هلذا التقويم احلضاري ناقش هنتنغتون قوة
الغربُ ،متو ِّق ًفا أمام صورتني متفارقتني من جهة العالقة مع احلضارات األخرى ،مها:
املتفوق واملهيمن واملنترص صاحب السيادة الشاملة عىل العامل،
أول :صورة الغرب ِّ
الذي ال منافس له ،وال خيشى عىل مصريه وزعامته ومستقبله من أ ّية قوة ومن أية حضارة
أخرى ،فهو صاحب القدرة يف التأثري عىل سياسات واقتصاديات وأمن احلضارات،
وما زالت املجتمعات التي تنتمي إىل حضارات أخرى حمتاجة إليه .كام أن الغرب يمثل
احلضارة الوحيدة الذي له مصالح مهمة يف كل حضارة أو منطقة عىل مستوى العامل.

ثان ًيا :صورة الغرب الذي دخل يف طور األزمة ،وبدأت حضارته تنهار وتضمحل،
وأخذت قوته السياسية واالقتصادية والعسكرية يف العامل بالرتاجع مقارنة بقوة احلضارات
األخرى ،وأن ما حققه من انتصار يف احلرب الباردة مل ينتج ً
فوزا بل إهناكًا ،وأصبح مهتماًّ
نموا اقتصاد ًّيا بطي ًئا ،وركو ًدا
بصورة متزايدة بمشاكله واحتياجاته الداخلية ،ويواجه ًّ
وانخفاضا يف
وتدهورا يف أخالقيات العمل،
وعجزا حكوم ًّيا،
سكان ًّيا ،وبطال ًة متفاقم ًة،
ً
ً
ً
معدَّ الت اال ِّدخار.
يقابل ذلك يف الضفة األخرى ،انتقال القوة االقتصادية وبشكل رسيع إىل رشق آسيا،
وتتبعها يف االجتاه نفسه القوة العسكرية ،والنفوذ السيايس .ويف هذا الدرب أصبحت اهلند
عىل وشك االنطالق االقتصادي ،وصار العامل اإلسالمي أكثر عدائية للغرب ،وتالشت
رغبة املجتمعات األخرى يف تق ُّبل أوامر الغرب أو التق ُّيد بنصائحه ،وتق َّلصت ثقة الغرب
بنفسه وبإرادته يف اهليمنة والسيطرة.

أي منهام تصف حقيقة مكانة
أمام هاتني الصورتني املتفارقتني تساءل هنتنغتونٌّ :
الغرب يف العامل؟ وكلتا الصورتني تنطبقان -يف نظره -عىل الغرب ،فمن جهة ما زال الغرب
مهيمنًا كل ًّيا عىل العامل ،وسيظل حمتف ًظا بقوته ونفوذه يف القرن احلادي والعرشين .ومن جهة
أخرى حدثت تغيرُّ ات تدرجيية قوية وجوهرية يف توازنات القوى بني احلضارات ،جعلت
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قوة الغرب تصبح يف حالة اضمحالل مستمر مقارنة بوضعية احلضارات األخرى الصاعدة.

واستنا ًدا هلذا الرأي انتهى هنتنغتون إىل نتيجة مهمة يرى فيها أن هذه التحوالت يف
القوة بني احلضارات سوف تؤدي إىل يقظة املجتمعات غري الغربية ،وتأكيد ذاتيتها الثقافية،
وزيادة رفضها للثقافة الغربية(((.
هي:

وحني تو َّقف هنتنغتون عند قضية اضمحالل الغرب حدَّ د هلا ثالث سامت أساسية

اً
أول :االضمحالل عملية بطيئة ،يرى هنتنغتون أن صعود القوة الغربية استغرق
أربعة قرون ،وعملية الرتاجع ربام تأخذ مثل تلك املدة الطويلة ،دالاًّ عىل ذلك بشاهدين:
الشاهد األول :ما ذكره الباحث الربيطاين هيديل بول الذي كتب قائلاً  :إن السيادة الغربية
أو األوروبية عىل املجتمع العاملي بكامله يمكن أن يقال :إهنا وصلت إىل ذروهتا حوايل سنة
1900م .والشاهد الثاين :عبرَّ عنه كتاب شبنجلر (اهنيار الغرب) الذي ظهر يف جزئه األول
رئيسا يف تاريخ القرن العرشين.
سنة 1918م ،ومعه صار اضمحالل الغرب موضو ًعا ً
وهذا يعني -يف نظر هنتنغتون -أن عملية االضمحالل امتدت عرب معظم القرن
العرشين ،ويمكن هلا أن تتسارع ،مع تقديره أن اضمحالل الغرب ما زال يف أوىل مظاهره
البطيئة ،ولكنه عند نقطه معينة قد يتسارع بدرجة كبرية.
ثان ًيا :االضمحالل ال يتبع خ ًّطا مستقيم ،الحظ هنتنغتون أن االضمحالل غري
منتظم بدرجة عالية ،وفيه انقطاعات وتراجعاتُ ،مقدِّ ًرا أن املجتمعات الغربية املنفتحة
ربا أن الغرب -وعىل عكس حضارات
لدهيا إمكانات عظيمة عىل إعادة التجديد ،ومعت ً
كثرية -صار لديه مركزان رئيسان يتمتعان بالقوة ،فاالهنيار الذي حتدَّ ث عنه هيديل بول بد ًءا
املكون األورويب يف احلضارة الغربية،
مع سنة 1900م ،إنام يصدق يف األساس عىل اهنيار ّ
وال يصدق عىل الواليات املتحدة األمريكية التي مت ّثل مركز القوة الثاين يف احلضارة الغربية،
فقد بقيت حمتفظة بالسيادة الغربية عىل العامل منذ أربعينات القرن العرشين ،وإذا كانت القوة
االقتصادية األمريكية قد تدهورت فيام بعد مقارنة بقوة اليابان ،مع ذلك بقيت هناك جهود
تبذل من وقت آلخر سع ًيا إلعادة جتديد القوة العسكرية واالقتصادية ألمريكا.

ثال ًثا :تدهور مصادر القوة ،يعتقد هنتنغتون أن قوة اجلامعة أو قوة الدولة تُقدَّ ر عادة
بقياس املوارد التي لدهيا ،ومقارنة بتلك التي يف يد اجلامعات أو الدول التي حتاول التأثري
فيهاُ ،مقدِّ ًرا أن نصيب الغرب من معظم مصادر القوة املهمة وصل إىل أعىل مستوى له يف
((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.135
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بدايات القرن العرشين ،ثم بدأ يف التدهور مقارنة بام لدى احلضارات األخرى.

والنتيجة التي ينتهي إليها هنتنغتون أن عرص السيادة الغربية سيصل إىل هنايته ،ومع
اضمحالل الغرب ،وصعود مراكز أخرى سيسهم يف صحوة الثقافات غري الغربية(((.

-5احلضارات املتحدية

قسم هنتنغتون احلضارات من جهة العالقة بالغرب وحضارته ،إىل ثالثة أقسام ،هي:
َّ

 -1احلضارات ا ُملتحدِّ ية ،ويقصد هبا هنتنغتون احلضارات التي بإمكاهنا حتدِّ ي
حارضا ومستقبلاً  ،ويعني هبا احلضارات اآلسيوية ،واحلضارة اإلسالمية،
الغرب وحضارته
ً
مرج ًحا أن تكون عالقات الغرب معها متوترة غال ًبا ،وعدائية يف معظم األحوال.
ِّ
 -2احلضارات املتأرجحة ،ويقصد هبا هنتنغتون احلضارات التي ستكون مواقفها
متأرجحة جتاه احلضارة الغربية ،ويعني هبا حضارات روسيا واليابان واهلند.

 -3احلضارات الضعيفة ،ويقصد هبا هنتنغتون احلضارات املعتمدة إىل حدٍّ ما عىل
تتضمن مستويات أقل من الرصاع ،ويعني هبا حضارات أمريكا الالتينية
الغرب وسوف
َّ
وإفريقيا.

من بني هذه احلضارات وأقسامها تو َّقف هنتنغتون ملتفتًا ومن ِّب ًها إىل ما أطلق عليه
ربا أن اإلسالم وآسيا
باحلضارات املتحدِّ ية التي بإمكاهنا مواجهة الغرب وحضارته ،معت ً
يم ّثالن احلضارات الديناميكية يف الربع األخري من القرن العرشين .فالتحدِّ ي اإلسالمي
يتجلىَّ -يف نظر هنتنغتون -فيام يصفه بالصحوة الثقافية واالجتامعية والسياسية العامة
لإلسالم يف العامل اإلسالمي ،وما يصاحب هذه الصحوة من رفض لقيم الغرب ومؤسساته
االجتامعية.
أما التحدِّ ي اآلسيوي فيتجلىَّ -يف نظر هنتنغتون -يف حضارات رشق آسيا الصينية
واليابانية والبوذية ،التي تؤكّد من جهة عىل االختالفات الثقافية بينها وبني الغرب ،وتؤكّد
من جهة أخرى عىل القواسم املشرتكة فيام بينها .وحسب تقدير هنتنغتون ،إن كلاًّ من
بتفوق ثقافاهتم عىل ثقافة الغرب ،وهذا ما ال يراه
املسلمني واآلسيويني أصبحوا جيزمون ُّ
يف شعوب حضارات اهلند وأمريكا الالتينية وإفريقيا الذين قد يؤكّدون عىل الطابع املم ّيز

((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.137-135
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تفوقهم عىل
لثقافاهتم ،لكنهم منذ تسعينات القرن العرشين أصبحوا مرت ِّددين يف إعالن ُّ
ثقافة الغرب.
ويف تقدير هنتنغتون ،إن التحديات النابعة من احلضارات اآلسيوية واإلسالمية،
ستكون هلا تأثرياهتا عىل عدم استقرار السياسة العاملية يف القرن احلادي والعرشين.

وبيانًا هلذه القضية التي تتصل بجوهر نظرية صدام احلضارات ،فقد اعتنى هبا
ربا أن التطور االقتصادي
هنتنغتون
ً
رشحا وتفصيلاً  ،مبتدئًا من التحدي اآلسيوي ،معت ً
لرشق آسيا يعد أحد التطورات املهمة يف العامل خالل النصف الثاين من القرن العرشين.
بدأت هذه اخلطوة من التطور يف اليابان منذ اخلمسينات ،ولفرتة من الوقت كان ينظر إىل
اليابان عىل أهنا ستكون االستثناء العظيم ،بوصفها دولة غري غربية استطاعت بنجاح حتقيق
التحديث والتقدم االقتصادي ،غري أن عملية التطور االقتصادي امتدت الح ًقا إىل دول
النمور اآلسيوية األربعة وهي :هونج كونج وتايوان ،وكوريا اجلنوبية وسنغافورة ،ثم
امتدت فيام بعد إىل الصني وماليزيا وتايالند وإندونيسيا ،وأخذت طريقها كذلك إىل الفلبني
واهلند وفيتنام.
هذا اإلنجاز االقتصادي اآلسيوي متايز بشكل واضح -يف نظر هنتنغتون -وتفارق
عن النمو املتواضع القتصاديات أوروبا أمريكا ،وتأكد مع الركود الذي ساد معظم دول
العامل آنذاك.

نتج عن هذا اإلنجاز االقتصادي يف الثامنينات والتسعينات تبلور ما أطلق عليه
هنتنغتون بالتصميم اآلسيوي ،املركَّب يف نظره من أربعة عنارص أبان عنها ورشحها هبذا
النحو:
أول :يعتقد اآلسيويون أن منطقة رشق آسيا سوف حتافظ عىل تطورها االقتصادي
الرسيع ،وسيكون يف إمكاهنا التفوق عىل الغرب يف اإلنتاج االقتصادي ،ومن ثم ستصبح
هذه املنطقة قوية بشكل متزايد يف الشؤون الدولية مقارنة بالغرب ،فالنمو االقتصادي
شعورا بالقوة والتصميم ،وتأكيد قدرهتم عىل مواجهة
خلق يف داخل املجتمعات اآلسيوية
ً
الغرب ،معتقدين أن الغرب أصبح يفقد وبرسعة قدرته عىل جعل املجتمعات اآلسيوية
تعمل وفق املعايري الغربية.
ثان ًيا :يف نظر اآلسيويني أن هذا النجاح االقتصادي جاء نتيجة للثقافة اآلسيوية،
ويعدون هذه الثقافة أهنا أصبحت أرقى من الثقافة الغربية التي صارت يف تصورهم بالية
ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا .فاليابانيون يف الثامنينات كانوا يتفاخرون بقوهتم االقتصادية اجلديدة،
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ويتكلمون بازدراء عن اهنيار الغرب ،ويعزون نجاحهم من جهة وإخفاق الغرب من جهة
ثانية إىل تفوق ثقافتهم وانحطاط ثقافة الغرب.

عم هذا التفاخر بالتفوق باقي املجتمعات اآلسيوية األخرى ،فقد
ويف التسعينات َّ
أخذ قادة سنغافورة يتحدثون عن هنضة آسيا مقارنة بالغرب ،مقارنني ومفاضلني بني الثقافة
اآلسيوية التي هي كونفوشيوسية يف األساس ،معتربين أن من فضائلها النظام واالنضباط
ومسؤولية األرسة والعمل اجلاد والروح واجلامعية واالعتدال ،وبني الثقافة الغربية التي من
قيمها ومظاهرها :الكسل والدِّ عة والفردية واجلريمة والتعليم املتدين وعدم احرتام السلطة
والتحجر الفكري ،املسؤولة عن إخفاق الغرب.

ثال ًثا :يرى اآلسيويون أن هلم مصالح مشرتكة يف مواجهة الغرب دفا ًعا عن قيمهم
املتميزة ،ومتابعة لتطوير مصاحلهم االقتصادية اخلاصة ،الوضع الذي تطلب -يف نظرهم-
تطوير أشكال جديدة من التعاون اآلسيوي ،مثل توسيع منظمة رشقي آسيا ،وإنشاء املؤمتر
االقتصادي لرشق آسيا ،مع تأكيد اآلسيويني عىل اليابان بصفتها رائدة التطور اآلسيوي
باالنتقال من سياسة االبتعاد عن آسيا ودعم الغربنة ،إىل اتِّباع مسلك العودة إىل آسيا ،وتبنِّي
هنج آسيوية آسيا الذي يدعمه السنغافوريون.
راب ًعا :يف قناعة اآلسيويني الرشقيني أن التقدم اآلسيوي والقيم اآلسيوية متثل نامذج
ينبغي عىل املجتمعات األخرى حماكاهتا إذا أرادت اللحاق بالغرب ،بل ينبغي عىل الغرب
أن يتبنَّاها لكي جيدّ د نفسه ،ويف زعمهم أن نموذج التقدم األنجلوساكسوين -الذي كان
حيظى بالتقدير عىل مدى العقود األربعة كوسيلة لتحديث اقتصاديات الدول النامية وبناء
نظام سيايس حيوي -مل يعد صاحلًاَّ ،
وحل مكانه نموذج الرشق آسيوي.

هذا عن التحدِّ ي اآلسيوي ،أما التحدِّ ي اإلسالمي فقد وجد هنتنغتون أن املجتمعات
اإلسالمية يف حقبتي ثامنينات وتسعينات القرن العرشين شهدت ما أطلق عليه باإلحياء
اإلسالمي أو االنبعاث اإلسالمي ،واص ًفا له باحلدث التارخيي ،مقارنًا له يف أمهيته بحدث
الثورة األمريكية أو الفرنسية أو الروسية ،ويامثل يف نظره حركة اإلصالح الربوتستانتي
يف املجتمعات األوروبية .هبذا األفق وهبذه األمهية املتعاظمة نظر هنتنغتون إىل التحدِّ ي
اإلسالمي.
ومن املظاهر الدا َّلة عىل هذا االنبعاث اإلسالمي -يف تصور هنتنغتون -األعداد
مصدرا للهوية واملعنى
اهلائلة من املسلمني الذين أخذوا يتَّجهون نحو اإلسالم بوصفه
ً
واالستقرار والرشعية والتطور والقوة واألمل ،متمسكني بشعار (اإلسالم هو احلل)،
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ومعتقدين أن احلل يأيت من اإلسالم ،وليس من األيديولوجيات الغربية ،ومعلنني رفضهم
للثقافة الغربية ،وااللتزام باإلسالم كمرشد حياة يف العامل املعارص.

وتأكيدً ا هلذا املعنى يرى هنتنغتون أن حركة االنبعاث اإلسالمي بمثابة اجلهد الذي
يبذله املسلمون لتحقيق ذلك اهلدف ،ومن َث َّم فهي حركة فكرية وثقافية واجتامعية وسياسية
عمت أرجاء العامل اإلسالمي ،ومتكَّنت من التأثري عىل املسلمني يف مجيع
واسعة االنتشار َّ
دوهلم ،وامتد أثرها إىل معظم جوانب املجتمع والسياسة يف أغلب البلدان اإلسالمية ،يف
موقف ُيعبرِّ عن اهنيار قوة الغرب وهيبته ،وتراجع مؤسساته ،واضمحالل ُم ُثله.
وما يريد هنتنغتون لفت االنتباه إليه يف هذا السياق ،التأكيد عىل أمرين مها:

أول :إن االنبعاث اإلسالمي سيخ ّلف مريا ًثا مهماًّ  ،وسيجعل املسلمني أكثر وع ًيا
بالقواسم املشرتكة بينهم ،وبام يم ّيزهم عن غريهم ،وإذا واصلت كل من إندونيسيا وماليزيا
نموذجا للتنمية بإمكانه منافسة النموذجني الغريب
تقدمهام االقتصادي ،فربام يقدمان
ً
واآلسيوي.
ثان ًيا :إن نمو سكان املسلمني سيمثل قوة تؤدي إىل عدم االستقرار يف كل من
املجتمعات اإلسالمية واملناطق املجاورة هلا ،وذلك بالنظر إىل تزايد األعداد اهلائلة من
الشباب ،ويف ظل حركة االنبعاث اإلسالمية ،وتصاعد اهلجرة بني املسلمني.

والنتيجة التي ينتهي إليها هنتنغتون أن السنوات املبكرة من القرن احلادي والعرشين
مستمرا للقوة والثقافة غري الغربية ،متوق ًعا صدا ًما بني
ستشهد -عىل ما يبدو -انبعا ًثا
ًّ
شعوب احلضارات غري الغربية مع الغرب(((.

-6احلضارات والدول

أقام هنتنغتون نظريته عىل أساس العالقة بني احلضارات والدول ،جام ًعا بينهام يف
ناظرا إىل الدول من
ناظرا تارة إىل احلضارات من جهة الدولة ،وتارة ً
تركيب تفاعيل متامزجً ،
ِّ
ربا أن احلضارات مثل
جهة احلضارة،
متوخ ًيا البحث عن البنية السياسية للحضارات ،معت ً
القبائل واألمم هلا بنية سياسية.
عىل ضوء هذه العالقة قسم هنتنغتون الدول باختالف وضعياهتا إىل أربعة أقسام،

((( انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.180-176
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دارسا صور عالقاهتا باحلضارة واحلضارات ،متحدّ دة هبذا النحو:
ً

اً
أول :الدولة العضو ،ويعني هبا هنتنغتون الدولة التي تتحدَّ د هويتها الثقافية كل ًّيا
بحضارة معينة ،ضار ًبا مثلاً بدولتني مها :مرص وعالقتها باحلضارة العربية اإلسالمية،
ربا أن احلضارات هلا عادة مكان أو أكثر
وإيطاليا وعالقتها باحلضارة األوروبية الغربية ،معت ً
جيد فيه أعضاؤها املصدر أو املصادر الرئيسة لثقافة تلك احلضارة ،هذه املصادر غال ًبا ما
تكون موجودة يف داخل الدولة األساسية أو الدول األساسية املحسوبة عىل تلك احلضارة،
وعادة ما تكون هذه الدولة أو الدول هي األكثر قوة واألكثر مركزية من ناحية الثقافة.

وقد وجد هنتنغتون أن عدد الدول األساسية ودورها خيتلف من حضارة إىل
أخرى ،وقد يتغيرَّ مع الزمن ،ضار ًبا عىل ذلك أمثلة عدَّ ة ،فاحلضارة اليابانية تتحدَّ د
هويتها فعل ًّيا وتتطابق مع دولة أساسية وحيدة ،واحلضارات الصينية واألرثوذكسية
واهلندية لكل منها دولة واحدة أساسية تفرض هيمنتها بشكل قوي ،وتتبعها دول أخرى
تنتمي إىل هذه احلضارات ،وتتبع هذه احلضارات كذلك شعوب تعيش يف دول تنتمي
إىل حضارات أخرى مثل الصينيني يف ماليزيا وإندونيسيا .أما احلضارة الغربية فيوجد هبا
تارخي ًّيا دول أساسية عدَّ ة ،ويف األزمنة احلارضة يوجد هبا دولتان أساسيتان مها :الواليات
املتحدة األمريكية ،واملركز الذي مت ّثله فرنسا وأملانيا يف أوروبا ،يضاف هلام بشكل متأرجح
بريطانيا.

وخيتلف احلال -يف نظر هنتنغتون -مع احلضارات اإلسالمية واألمريكية الالتينية
واإلفريقية التي ليست هلا يف األزمنة احلارضة دول أساسيةُ ،مقدِّ ًرا أن هذا الوضع ينتج عنه
مشكالت مهمة هلذه املجتمعات.
ثان ًيا :الدولة الوحيدة ،ويعني هبا هنتنغتون الدولة التي تفتقر إىل التامثل أو التجانس
الثقايف مع جمتمعات أخرى ،ومثاله البارز عىل ذلك إثيوبيا ،كوهنا دولة معزولة ثقاف ًّيا
بلغتها األمهرية السائدة التي تكتب بحرف إثيويب ،وديانتها األرثوذكسية القبطية ،وتارخيها
اإلمرباطوري ،واختالفها الديني عن املجتمعات املسلمة الكبرية املحيطة هبا.

وتعدُّ اليابان -يف نظر هنتنغتون -أهم الدول الوحيدة ،فليس هناك دولة أخرى
وتعمقت هذه احلالة يف اليابان بحكم أن ثقافتها خاصة جدًّ ا ونخبوية
تشرتك معها يف الثقافةَّ ،
لدرجة كبرية ،وال تنتسب إىل دين عاملي مثل املسيحية واإلسالم ،أو إىل أيديولوجية مثل
الليربالية والشيوعية القابلة ألن تُصدِّ رها إىل جمتمعات أخرى ،وتنسج من خالهلا وشائج
ثقافية.
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تتكون من مجاعات تنتمي
ثال ًثا :الدول ا ُملتصدِّ عة ،ويعني هبا هنتنغتون الدول التي َّ
إىل حضارات خمتلفة ،فهذه الدول تواجه مشكالت يف املحافظة عىل وحدهتا .ومن النامذج
الدا َّلة عىل ذلك -يف نظر هنتنغتون -دولة السودان التي عارصت حر ًبا أهلية بني الشامل
املسلم واجلنوب املسيحي ،واالنقسام نفسه حدث يف تنزانيا بني املسيحيني وإقليم العرب
واملسلمني يف زنجبار.
مقسمة بخطوط
ومن نامذج الدول ا ُملتصدِّ عة تلك الدول التي يصفها هنتنغتون أهنا َّ
الصدع احلضارايت ،وتشمل يف نظره :اهلند التي تضم مجاعات من هندوس ومسلمني،
ورسيالنكا التي تضم مجاعات من سنهاليني وبوذيني وهندوس وتاميل ،وكذا ماليزيا
وسنغافورة اللتني تضامن مجاعات من صينيني ومسلمني ماليو ،والصني التي تضم مجاعات
من صينيني هان وبوذيني تبت ومسلمني أتراك ،والفلبني التي تضم مجاعات من مسلمني
ومسيحيني ،وإندونيسيا التي تضم مجاعات من مسلمني ومسيحيني تيموريني.

سجله هنتنغتون عن مثل هذه الدول ا ُملتصدِّ عة أن فيها مجاعات
واالنطباع الذي ُي ِّ
رئيسة من حضارتني أو أكثر ،لسان حاهلا يتحدث قائلاً  :نحن شعوب خمتلفة ،وننتمي
إىل أماكن خمتلفة ،فقوى الطرد تباعد بينهم ،فينجذبون نحو قوى حضارية يف جمتمعات
أخرى.

راب ًعا :الدول ا ُملمزَّقة ،ويعني هبا هنتنغتون الدول التي هلا ثقافة واحدة سائدة تضعها
يف حضارة واحدة ،غري أن قادة هذه الدول يريدون االنتقال هبا إىل حضارة أخرى ،وبخالف
املمزقة متفقون -حسب قول هنتنغتون-
شعوب الدول ا ُملتصدِّ عة فإن شعوب هذه الدول َّ
عىل حتديد من هم ،لكنهم خمتلفون عىل صورة احلضارة املالئمة هلم.

ومن النامذج الدا َّلة عىل ذلك ،أشار هنتنغتون إىل أربع دول هي :روسيا وتركيا
ممزقة لقرون عدَّ ة ،ظلت
واملكسيك وأسرتاليا ،متحدِّ ًثا عنها قائلاً  :إن روسيا هي دولة َّ
مركزا حلضارة
منقسمة حول مسألة ما إذا كانت هي جزء من احلضارة الغربية ،أم إهنا متثل ً
أرثوذكسية أوروبية آسيوية .وتركيا دولة ممزقة منذ عرشينات القرن العرشين حتاول أن
حت ّقق التحديث والتمدُّ ن الغريب وتصبح جز ًءا من الغرب مع أهنا دولة مسلمة .واملكسيك
تعرف نفسها كدولة من دول أمريكا الالتينية يف
بعد أن كانت ملدة قرنني من الزمان تقري ًبا ّ
معارضة للواليات املتحدة األمريكية ،اتجَّ ه قادهتا يف ثامنينات القرن العرشين ألن تصبح
هويتها منتمية ألمريكا الشاملية .وأسرتاليا التي حاول قادهتا يف التسعينات قطع صلة بلدهم
بالغرب وااللتحاق بآسيا .هذه نامذج تُلقي الضوء -يف تصور هنتنغتون -عىل مشكالت
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ممزقة(.((1
اهلوية يف دول َّ

الوجه اآلخر يف صورة العالقة بني احلضارات والدول -حسب نظرية هنتنغتون-
يتحدَّ د يف أن الدول األساسية للحضارات الكربى يف النظام احلضارايت العاملي املنبثق،
ستحل حمل القوتني العظمتني يف مرحلة احلرب الباردة ،وستصبح هذه الدول األساسية
هي أقطاب اجلذب والطرد بالنسبة للدول األخرى ،متو ِّق ًعا أن تتَّضح هذه التغيرُّ ات بصورة
أوضح يف ثالث حضارات هي :الغربية واألرثوذكسية والصينية.
جتمعات حضارية تضم الدول
عىل ضوء هذا التغيرُّ ستنبثق -يف تصور هنتنغتونُّ -
األساسية ودولاً أعضاء وأقليات سكانية هلا الثقافة نفسها وتعيش يف دول أخرى ،وستتجه
الدول يف هذه التجمعات احلضارية ألن تصبح دوائر متَّحدة حول دولة أو دول أساسية،
توحدها وتكاملها مع ذلك التجمع احلضاري.
معبرِّ ة عن درجة ُّ
وحسب هذا التصور فإن الدول ستميل إىل اللحاق بركب الدول التي هلا الثقافة
نفسها ،سع ًيا لتحقيق التوازن جتاه الدول األخرى املتفارقة معها يف الثقافة ،فقوة الدول
األساسية ستجذب إليها أولئك الذين يشرتكون معها يف الثقافة ،ويبتعد عنها املختلفون يف
الثقافة .ومن األمثلة الدا َّلة عىل ذلك حسب حتليل هنتنغتون ما جرى بني فيتنام والصني،
فهام دولتان كونفوشيستياتان حدث بينهام نوع من العداء التارخيي ،ومع مرور الزمن متكَّنت
العوامل الثقافية املشرتكة بينهام من التقارب بني الدولتني.

مكونات النظام يف عامل اليوم الذي أصبح أكثر
وتدعيماً لنظريته يرى هنتنغتون أن ِّ
جتانسا ،يوجد يف داخل احلضارات وفيام بينهاُ ،مقدِّ ًرا أن العامل سيكون نظامه
تعقيدً ا وأقل
ً
مؤسسا عىل أسس احلضارات أو لن يكون هناك نظام .والدول األساسية هي مصدر النظام
ً
يف داخل احلضارات ،وعندما تفتقر احلضارات إىل وجود دول أساسية ستصبح مشكالت
إرساء النظام داخل احلضارات أكثر صعوبة.
وهذا ما ظهر هلنتنغتون متج ِّل ًيا يف أطراف حرب البوسنة واهلرسك ،فالرصب
األرثوذكس كانت هلم دولة أساسية هي روسيا ،والكروات الكاثوليك كانت هلم دولة
أساسية هي أملانيا ،بينام البوسنة املسلمني كانوا الطرف الوحيد الذي افتقد إىل وجود دولة
مسلمة أساسية .كام أن غياب الدول األساسية يف كل من إفريقيا والعامل العريب قد ع َّقد -إىل
حدٍّ كبري -جهود حل احلرب األهلية الطويلة يف السودان(.((1

( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.226-220
( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.255-253
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-7صدام احلضارات

بتحوالت السياسات الدولية،
تتحرك نظرية هنتنغتون يف جانبها التطبيقي متَّصلة
ُّ
َّ
متلمسة صفة النظرية احلضارية،
متَّخذة من مرحلة ما بعد احلرب الباردة حلظة تارخييةِّ ،
تفسريا حضار ًّيا له عالقة بعودة عامل احلضارات وكونه الطرف الفاعل واملؤ ِّثر يف
مقدِّ مة
ً
املجال الدويلُ ،مقدِّ رة صدا ًما بني هذه احلضارات بعد تغيرُّ توازناهتا تقدُّ ًما وتراج ًعا.

يف هذا اإلطار يرى هنتنغتون أن العامل املتشكّل ما بعد احلرب الباردة لن تكون العالقة
بني الدول واجلامعات من احلضارات املختلفة عالقات تعاونية ،بل ستكون عدائية غال ًبا
وصداميةُ ،مقدِّ ًرا مستويني من الصدام ،مها :املستوى املحيل أو اجلزئي ،واملستوى الكوين أو
الكيل .املستوى اجلزئي ناظر إىل خطوط الصدام يف نطاقات معينة ،وأشد هذه اخلطوط عن ًفا
يف نظر هنتنغتون -عندما حتدث بني اإلسالم وجريانه األرثوذكس واهلندوس واألفارقةواملسيحيني الغربيني .واملستوى الكيل ناظر إىل خطوط الصدام يف نطاق كوين عىل طريقة ما
قد حيدث بني الغرب وبقية العامل.
وبيانًا لرأيه عن املستوى اجلزئي من الصدام ،أشار هنتنغتون إىل ما أسامه خط الصدع
احلضارايت ،قاصدً ا به تلك النزاعات الطويلة أو الدامية احلادثة إما بني مجاعات تنتمي إىل
هويات متعدِّ دة يف داخل الدول ،كالنزاع بني اهلندوس واملسلمني يف اهلند أو بني املسلمني
والصينيني يف ماليزيا ،وإما بني دول متجاورة من ناحية اجلغرافيا ،ومتفارقة من ناحية الثقافة
واحلضارة ،كالنزاع بني اهلند وباكستان.
ويف هذا النطاق تقصد هنتنغتون لفت االنتباه إىل ما أطلق عليه تسمية الصدام بني
اإلسالم واآلخرين ،حمدِّ ًدا ثالث خصائص هلذا النمط من الصدام اجلزئي ،مب ِّينًا هلا هبذا
النحو:
أول :أنه صدام ممتد اجلذور بقي سائدً ا يف كل احلقب التارخيية ويف مجيع احلضارات.

وثانيا :أن له طبيعة خاصة تتخ َّطى القضايا األيديولوجية والسياسية وتنحو ألن
تكون ضارية ودموية ،وذلك عندما تصبح قضايا اهلوية األساسية مهدّ دة.
وثالثا :أنه غال ًبا ما يكون طويل األمد.

تعمد هنتنغتون يف هذا املستوى اجلزئي من الصدام الرتكيز عىل نزاعات
وقد َّ
ربا أن هذه العداوات
املسلمني مع اآلخرين املختلفني يف هوياهتم الثقافية والدينية ،معت ً
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متطر ًقا إىل ع ِّينة من هذه الصدامات،
والصدامات ظ َّلت منترشة بني املسلمني مع غريهمِّ ،
ففي البوسنة دخل املسلمون يف حرب دموية مد ِّمرة مع الرصب األرثوذكس ،ويف قتال
آخر مع الكروات الكاثوليك ،ويف كوسوفو حدثت صدامات بني املسلمني مع احلكومات
الرصبية ،ويف قربص حيتفظ كل من األتراك املسلمني واليونانيني األرثوذكس بدولتني
معاديتني متجاورتني ،ويف القوقاز هناك عداء تارخيي بني تركيا املسلمة وأرمينيا املسيحية،
ويف الثامنينات خاض األفغان املسلمون والروس املسيحيون حر ًبا كبرية بينهام ،ويف شبه
القارة اهلندية جرت بني باكستان واهلند ثالثة حروب ،ويف بنجالدش يشتكي البوذيون
من التمييز الديني الذي متارسه ضدهم األغلبية املسلمة ،بينام يشتكي املسلمون من التمييز
الديني الذي متارسه ضدهم األغلبية البوذية يف ميانامر ،ويف الرشق األوسط هناك رصاع بني
متنوعة
العرب واليهود يف فلسطني ،وعىل امتداد املساحة املرتامية يف إفريقيا جرت رصاعات ّ
بني املسلمني مع غريهم ،كالذي حدث يف السودان بني املسلمني يف الشامل واملسيحيني يف
اجلنوب ،وهكذا يف مناطق أخرى.
عىل ضوء هذا الرسد االنتقائي تساءل هنتنغتون :ملاذا املسلمون متورطون يف عنف
اجلامعات املتبادل أكثر من شعوب احلضارات األخرى؟ وهل هذه احلالة دائماً ؟

أمام هذا التساؤل املثري م َّيز هنتنغتون بح ًثا وحتليلاً بني أسباب العنف التي ترجع
إىل التاريخ اإلسالمي القديم ،واألسباب التي ترجع إىل الزمن احلارض ،متو ِّق ًفا عند ستة
أسباب ،ثالثة منها تفرس عنف املسلمني يف األزمنة القديمة ،وثالثة منها تفرس عنفهم يف
شارحا هذه األسباب ،مبتدئًا باألسباب التارخيية ،متحدِّ دة -يف نظره-
األزمنة املعارصة،
ً
هبذا النحو:

اً
املحاجة
أول :اإلسالم والطبيعة العنيفة ،رجع هنتنغتون يف هذا األمر مذك ًِّرا بتلك
َّ
مجد فضائله
التي ترى أن اإلسالم منذ البداية كان دين السيف ،وانترش بالسيف ،وظل ُي ِّ
الر َّحل املتناحرين ما جعل من العنف طب ًعا يف أساسه.
القتالية ،ونشأ بني القبائل البدوية ّ
مضي ًفا أن تعاليم اإلسالم تنادي بقتال غري املعتقدين به ،والقرآن واألحاديث ال حيتويان
اَّإل عىل القليل من حتريم العنف ،كام أن مفهوم الالعنف يعدُّ غائ ًبا عن فكر املسلمني
وممارساهتم.
انتشارا ممتدً ا يف شامل إفريقيا
ثان ًيا :يرى هنتنغتون أن اإلسالم منذ ظهوره شهد
ً
ومعظم بلدان الرشق األوسط ،ثم امتدَّ إىل آسيا الوسطى وشبه القارة اهلندية والبلقان،
الوضع الذي جعل املسلمني يف احتكاك مبارش مع شعوب متعدِّ دة ت ََّم غزوها وحتويلها
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حتول
إىل اإلسالم ،وبقي مرياث هذه العملية باق ًيا .فبعد الفتوحات العثامنية يف البلقان َّ
السالفيون الشامليون املدنيون أغلبهم إىل اإلسالم ،وبقي الفالحون عىل ديانتهم ،فظهر
تال ًيا التمييز بني املسلمني البوسنيني والرصب واألرثوذكس.
ثال ًثا :محل هنتنغتون املشكلة إىل طبيعة املجتمعات املسلمة التي يصعب عىل اجلامعات
األخرى املغايرة التك ُّيف معها ،وهذا ما يفرس -يف نظره -مشكالت األقليات املغايرة يف
البلدان املسلمة ،وكذا مشكالت األقليات املسلمة يف البلدان غري املسلمة ،م ِ
رج ًعا السبب
ُ
يف ذلك إىل اإلسالم بوصفه عقيدة إيامنية ،ويمزج بني الدين والسياسة ،ويضع خ ًّطا فاصلاً
يفارق بني دار اإلسالم ودار احلرب ،وهذا ما جعل الكونفوشيني والبوذيني واهلندوس
واملسيحيني الغربيني واألرثوذكس جيدون صعوبة يف التك ُّيف مع املجتمعات املسلمة
والتعايش معهاُ ،مقدِّ ما مثالاً منتخ ًبا األقلية الصينية يف بلدان رشق آسيا ،إذ ليست لدهيم
مشكالت يف تايلند البوذية أو الفلبني الكاثوليكية ،لكن لدهيم مشكالت يف إندونيسيا
وماليزيا املسلمتني.

هذا عن التاريخ واألزمنة القديمة ،أما عن احلارض واألزمنة املعارصة فقد تو َّقف
هنتنغتون عند ثالثة أسباب متداولة ،طرحت كتفسريات لنزعة العنف عند املسلمني
املعارصين ،هذه التفسريات الثالثة هي:

التفسري األول :نسب هنتنغتون هذا التفسري إىل املسلمني الذين يعتقدون -حسب
قوله -بأن تأثري االستعامر الغريب وإخضاع املجتمعات املسلمة يف القرنني التاسع عرش
والعرشين ،أسهم يف تكوين صورة عن املسلمني تتَّسم بالضعف العسكري واالقتصادي،
شجعت اجلامعات املغايرة ألن تنظر إىل املسلمني كهدف ُم ْغ ٍر .وطب ًقا هلذا التفسري يرى
َّ
املسلمون أهنم ضحايا التمييز املنترش ضدهم بشكل يشبه معاداة السامية التي سادت يف
تاريخ املجتمعات الغربية.
التفسري الثاين :يعدُّ ه هنتنغتون أكثر إقنا ًعا ،وبحسب هذا التفسري فإن رصاعات
اإلسالم الداخلية واخلارجية ،حدثت بسبب عدم وجود دولة أساسية أو أكثر من دولة
أساسية يف اإلسالم ،ومن َث َّم فقد أصبح عامل اإلسالم مصدر عدم استقرار؛ ألنه يفتقد إىل
مركز مسيطر أو مهمني متمثلاً يف دولة أو أكثر من دولة أساسية.
التفسري الثالث :ويعدُّ ه هنتنغتون األكثر أمهية ،متحدِّ ًدا فيام أطلق عليه باالنفجار
الديمغرايف يف املجتمعات املسلمة مع وجود أعداد كبرية من الشباب العاطلني غال ًبا عن
مصدرا طبيع ًّيا لعدم االستقرار ،و ُمو ِّلدة للعنف داخل
العملُ ،مقدِّ ًرا أن هذه الوضعية مت ّثل
ً
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ربا أن هذا العامل هو أكثر ما يفرس ظاهرة العنف يف
اإلسالم أو ضد غري املسلمني ،معت ً
حقبتي ثامنينات وتسعينات القرن العرشين(.((1

هذا عن املستوى اجلزئي من الصدام ،أما املستوى الكيل فيظهر -يف نظر هنتنغتون-
متم ّثلاً يف صورة الصدام بني الغرب واآلخرين ،املمتد عىل املستوى الكوين ،متج ِّل ًيا بشكل
أسايس بني احلضارة الغربية من جهة ،واحلضارتني اإلسالمية والصينية من جهة أخرى.
وذلك عىل خلفية ما يراه هنتنغتون من تغيرُّ يف توازن القوى بني احلضارات ،فالغرب
توسع من قوهتا االقتصادية والسياسية
يتدهور تأثريه النسبي ،واحلضارات اآلسيوية ّ
انفجارا سكان ًّيا ُمو ِّلدً ا لعدم استقرار البلدان
والعسكرية ،وعىل ضفة أخرى يشهد اإلسالم
ً
ومنعكسا عىل جرياهنا .وباقي احلضارات األخرى غري الغربية بدأت تعيد تأكيد
املسلمة،
ً
ذاتيتها الثقافية.

أما ملاذا الصدام حتديدً ا بني الغرب واآلخرين ،فمرجع ذلك -يف نظر هنتنغتون -إىل
أن احلضارة الغربية هي احلضارة الوحيدة من بني مجيع احلضارات التي كان هلا تأثري رئييس
وأحيانًا ُمد ِّمر عىل مجيع احلضارات األخرى ،ومع تغيرُّ العالقة بني قوة وثقافة الغرب
ظهورا يف عامل
السمة التي يراها هنتنغتون األكثر
ً
وقوة وثقافة احلضارات األخرى ،وهي ِّ
التوجه نحو الثقافة الغربية ،وازدادت من جهة
احلضارات ،بتأثري هذا التغيرُّ تراجع من جهة
ُّ
أخرى ثقة الشعوب غري الغربية بثقافتها األصلية ،فأصبح هناك تنافر بني الغرب واآلخرين.
املرجح -يف نظر هنتنغتون -أن تكون عالقات الغرب
يف ظل هذا الوضع أصبح من َّ
باإلسالم والصني متوتّرة بصورة دائمة ،وعدائية يف معظم األحوال ،لكون أن احلضارتني
عم لدى الغرب ،وهي -يف نظر
اإلسالمية والصينية هلام تقاليد ثقافية عظيمة ختتلف كل ًّيا اَّ
معتنقيها املسلمني والصينيني -أرقى من تقاليد الغرب ،وسوف يتزايد الصدام ويشتد بني
مصاحلهام وقيمهام ومصالح الغرب وقيمه.
أساسا من
ومع أن احلضارتني اإلسالمية والصينية -يف منظور هنتنغتون -ختتلفان
ً
ٍ
نواح عدَّ ة مثل :الدين والثقافة والبنية االجتامعية والتقاليد والسياسة ومنظورات الرؤية إىل
احلياة ،وما يوجد بينهام من أمور مشرتكة هي أقل مما بني كل منهام واحلضارة الغربية ،اَّإل أن
عدوا
يف السياسة العدو املشرتك خيلق مصلحة مشرتكة ،وقد م َّثل الغرب -يف منظوراهتامًّ -
مشرتكًا هلام ،فأصبح لدهيام سبب للتعاون ضده م ًعا(.((1

( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.430-426
( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.293
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ويف سياق هذا املنظور يضيف هنتنغتون أن عامل ما بعد احلرب الباردة سيكون -يف
ومفتقرا إىل التقسيم األحادي الذي كان
نظره -متعدِّ د األقطاب ومتعدّ د احلضارات،
ً
سائدً ا يف أثناء احلرب الباردة ،وطاملا أن التد ُّفق السكاين اإلسالمي واالنبعاث االقتصادي
مستمرا ،فإن الرصاعات بني الغرب وهذه احلضارات املتحدِّ ية سوف
اآلسيوي سيكون
ًّ
تصبح أكثر مركزية يف السياسة العاملية من خطوط التقسيم األخرى .ويف ظل هذه الظروف
وتتعمق
يقدّ ر هنتنغتون أن العالقات الكونفوشية  -اإلسالمية سوف تستمر ،وربام تتَّسع
َّ
ملواجهة الغرب واحلضارة الغربية(.((1

-8مستقبل احلضارات

بعد أن نظر هنتنغتون إىل احلضارات من زاوية التاريخ باح ًثا عن طبيعتها وبنيتها،
ومتو ِّق ًفا عند احلضارات يف عامل اليوم ،مفار ًقا بني حلظتني تارخييتني يف عالقات احلضارات
يسميه تغيرُّ توازن احلضارات تقدُّ ًما وتراج ًعا،
ما قبل احلرب الباردة وما بعدها،
ً
فاحصا ما ّ
مرج ًحا صدا ًما بني احلضارات ،مت ً
منظورا أو نظرية ،خامتًا بعد
َّخذا من صدام احلضارات
ِّ
ً
هذه املحطات الطويلة حدي ًثا مهماًّ عن مستقبل احلضارات.
حتت واجهة مستقبل احلضارات ركَّز هنتنغتون كامل حديثه عن احلضارة الغربية،
وحريصا
ملتفتًا بشكل أسايس إىل حضارته التي عارصها وانتمى إليها ،كونه معن ًّيا هبا،
ً
ومنافحا عنها .وكان من األوىل أن حيمل هذا القسم عنوان مستقبل احلضارة الغربية،
عليها،
ً
متحدِّ ًدا هبذا النطاق اخلاص ،باعتباره أكثر انطبا ًقا عىل املوضوع ،وأوضح صورة من النطاق
ٍ
وعندئذ لن يرتتَّب عىل ذلك إشكال ،لكون أن سياق البحث ومنهجه وأطروحته
العام،
جاء متناغماً مع هذا النطاق اخلاص ومتواف ًقا.
ويف نطاق البحث عن هذا املستقبل فتح هنتنغتون عىل احلضارة الغربية سؤال املصري،
ربا أن التاريخ ينتهي مرة
راج ًعا إىل التاريخ،
وناظرا إىل حركة احلضارات وقواعدها ،معت ً
ً
عىل األقل وأحيانًا أكثر من مرة يف تاريخ كل حضارة ،وعندما تنشأ دولة احلضارة يغشى
يسميه توينبي وهم اخللود ،ويصبح يف اعتقادهم أن حضارهتم مت ّثل الشكل
برص شعبها ما ّ
النهائي للمجتمع اإلنساين ،عىل نمط ما جرى بالنسبة لإلمرباطورية الرومانية واخلالفة
العباسية واإلمرباطورية املغولية واإلمرباطورية العثامنية.
( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.386
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تصور هنتنغتون جمتمعات
واملجتمعات التي تفرتض أن تارخيها قد انتهى ،هي يف ُّ
يكون تارخيها عىل حافة االهنيار ،متسائلاً  :هل الغرب استثناء من هذا النمط؟ مذك ًِّرا يف
مادحا صياغتهام ،وضعهام الكاتب األمريكي بول ميلكو ،مها:
هذا الشأن بسؤالني أساسيني ً
 -1هل احلضارة الغربية صنف جديد ليس له مثيل وال ُيقارن بغريه من احلضارات
التي وجدت؟

 -2هل االتِّساع العاملي للحضارة الغربية هيدِّ د أو يعد بإهناء إمكانية تقدُّ م احلضارات
األخرى؟

أمام هذين السؤالني يرى هنتنغتون أن معظم الغربيني يميلون يف اإلجابة عنهام
باإلجياب ،وهذا أمر طبيعي يف نظره ،وربام كانوا عىل حق -حسب قوله -فشعوب
احلضارات األخرى كانت يف املايض تفكّر هبذا النحو نفسه ،مخُ ِّط ًئا تصورهم .أما عن رأيه
فمن الواضح لديه أن الغرب خيتلف عن مجيع احلضارات األخرى ،وعرف بتأثريه اهلائل
عىل كل هذه احلضارات التي وجدت منذ سنة 1500م ،وهو الذي َّ
دشن عملية التحديث
يف نطاق عاملي ،بشكل جعل باقي املجتمعات األخرى حتاول اللحاق به سع ًيا لتحقيق
الثروة واحلداثة.
مع إقراره هبذه احلقائق ،تساءل هنتنغتون جمدَّ ًدا :فهل هذا يعني أن الغرب يف تطوره
وديناميته يمثل حضارة خمتلفة متا ًما عن األنامط التي كانت سائدة يف احلضارات السابقة؟
مقدّ ًما إجابة يمكن ضبطها وحتديدها يف ثالث نواح هي:

اً
أول :من ناحية التاريخ ،يرى هنتنغتون أن قرائن التاريخ وتقييامت الباحثني يف
التاريخ املقارن للحضارات ،ال يرون أن الغرب يف تقدمه قد اختلف بشكل كبري عن األنامط
التي كانت معروفة يف احلضارات عرب التاريخ.
ثان ًيا :من ناحية احلضارات املعارصة ،الحظ هنتنغتون أن هذه احلضارات وبااللتفات
إىل احلالتني اإلسالمية واآلسيوية ،وإشارة إىل ما أسامه بالصحوة اإلسالمية والدينامية
االقتصادية اآلسيوية ،فإهنا تدلل يف نظره عىل أن احلضارات ما زالت حية ،وبحالة جيدة،
ويمكن هلا هتديد الغرب ،وقد ذهب بعيدا متجها ناحية احلرب احلضارية ،مقدرا أن مثل
هذه احلرب ليست حتمية ،لكنها قد تقع.
ثال ًثا :من ناحية الغرب وتدهوره ،وجد هنتنغتون أن اهنيار الغرب التدرجيي وغري
املنتظم الذي بدأ -يف نظره -مع بداية القرن العرشين ،إما قد يستمر لعدّ ة عقود وربام لقرون
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قادمة ،أو قد يمر الغرب بفرتة يقظة ويقلب نفوذه املتدهور يف الشؤون العاملية ،ويعيد تأكيد
وضعه كقائد تتبعه احلضارات األخرى وتق ّلده.
وضمن هذا السياق املستقبيل ،وبح ًثا عن إمكانية جتديد الغرب لنفسه ،أضاف
هنتنغتون أن الدرس املهيمن يف تاريخ احلضارات أن هناك أشياء كثرية حتدث ولكن ال
يشء حتمي ،وبإمكان احلضارات أن جتدّ د وتصلح شأهنا ،وقد حدث ذلك فعل ًّيا .لذا فإن
قادرا عىل إيقاف
القضية األساسية بالنسبة للغرب -يف نظر هنتنغتون -تكمن فيام إذا كان ً
أي حتدٍّ خارجي -أن
عملية االهنيار الداخيل ،فهل يستطيع الغرب -وبرصف النظر عن ِّ
عجل بنهايته أو تبعيته حلضارات أخرى أكثر
جيدّ د نفسه؟ أم أن تفاقم االهنيار الداخيل س ُي ِّ
حيوية اقتصاد ًّيا وديمغراف ًّيا؟

هذه لع َّلها أهم وأخطر قضية أراد هنتنغتون لفت االنتباه إليها ،والتحذير منها،
َّجها بنظره إىل
والتبصرُّ هبا ،وإثارة النقاش عنها يف أوساط الغربيني أوروبيني وأمريكيني ،مت ً
املهمة واملؤ ِّثرة ،متو ِّق ًفا يف البدء عند الناحية االقتصادية،
متطر ًقا لبعض التحديات َّ
الداخلِّ ،
ربا أن الغرب كان أغنى من أي حضارة أخرى ،وبدأ هذا الوضع يتغيرَّ  ،فمعدَّ الت النمو
معت ً
االقتصادي ومستويات االدخار واالستثامر بدأت باالنخفاض مقارنة بمعدَّ الت النمو يف
جمتمعات رشق آسيا.
انخفاضا يف النمو السكاين مقارنة بالبلدان
ومن الناحية السكانية أصبح الغرب يشهد
ً
اإلسالمية .ومن الناحية األخالقية بات الغرب -يف نظر هنتنغتون -يعاين من مشكالت
ذاكرا منها :ازدياد السلوك غري االجتامعي
االهنيار األخالقي ،معدِّ ًدا مظاهر هذا االهنيارً ،
مثل :اجلريمة ،وتعاطي املخدرات ،وأعامل العنف .ومنها :التفكك األرسي ومن مظاهره
املكونة
ارتفاع نسب الطالق ،وزيادة األطفال غري الرشعيني ،ومحل املراهقات ،واألرسة َّ
من طرف واحد .ومنها :التدهور يف رأس املال االجتامعي متم ّثلاً يف تناقص عضوية
املؤسسات التطوعية والثقة املرتبطة هبذه العضوية .ومنها :الضعف العام يف أخالقيات
العمل ،وانخفاض االلتزام بالتعليم والنشاط الفكري ،وتدين مستويات التحصيل الدرايس
خصوصا يف الواليات املتحدة األمريكية.
ً
ومن الناحية الثقافية ،يرى هنتنغتون أن الثقافة الغربية تواجه حتدِّ يات من مجاعات يف
داخل املجتمعات الغربية ،أحد هذه التحدِّ يات يأيت من مجاعات املهاجرين الذين ينتمون
إىل حضارات أخرى ،ويرفضون االندماج ،ويواصلون االلتزام بقيم جمتمعاهتم وعاداهتم،
وهذه احلالة هي أكثر انطبا ًقا بالنسبة إىل املسلمني.
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وبتأثري هذا الوضع ظهر تيار قوي يدعو يف داخل املجتمعات الغربية إىل التعددية
الثقافية ،وهؤالء -يف نظر هنتنغتون -يرغبون يف خلق بلد ذي حضارات متعدّ دة ،ال ينتمي
ألية حضارة ،ويفتقر إىل قلب ثقايف ،ودولة هبذا الشكل -حسب حتليله -ال يمكن أن تستمر
ربا أن أمريكا حني تصبح متعدِّ دة احلضارات لن تكون الواليات
كمجتمع متامسك ،معت ً
املتحدة ،بل ستكون األمم املتحدة.

وجتاوزا هلذا اخلطر يعتقد هنتنغتون أن مستقبل الواليات املتحدة والغرب ،يتو ّقف
ً
عىل تأكيد األمريكيني التزامهم باحلضارة الغربية ،بام يعني داخل ًّيا رفض دعاوى التعددية
الثقافية املس ّببة للشقاق يف نظره ،وعامل ًيا يعني رفض الدعوات التي يصفها باملضللة الداعية
لتعريف الواليات املتحدة وربطها بآسياُ ،مقدِّ ًرا أن األمريكيني هم جزء من األرسة
األوروبية ،وجذورهم الثقافية ال جيدوهنا اَّإل يف أوروبا.
من وجه آخر يرى هنتنغتون أن بقاء الغرب م ًعا سياس ًّيا واقتصاد ًّيا ،يتو َّقف عىل ما
إذا كانت الواليات املتحدة تؤكّد هويتها كأمة غربية ،وحتدّ د هدفها ودورها كقائد للحضارة
الغربية.
هذا عن الغرب وحتديات الداخل ،بعدها اتجَّ ه هنتنغتون إىل احلديث عن الغرب
تصو ًرا ملستقبل الغرب واحلضارة الغربية يف العامل ،مستندً ا إىل
وحتديات اخلارجُ ،مقدِّ ًما ُّ
أطروحته التي يرى فيها أن اهلويات الثقافية بأقسامها العرقية والقومية والدينية واحلضارية
باتت مت ّثل موقعية املركز الرئيس يف العامل ،وأصبحت العداوات والتحالفات وسياسات
الدول تتشكّل طب ًقا لعوامل التقارب أو االختالف الثقايف.

حافزا لتنبيه الغرب ،الفتًا انتباهه إىل ثالث قضايا،
الوضع الذي وجد فيه هنتنغتون ً
لكي يتمكَّن من املحافظة عىل متاسكه ،والسيطرة عىل مستقبله ،وهي:

أول :ال بد من االلتفات -يف نظر هنتنغتون -إىل السياسات الناشئة من الثقافة،
والتن ُّبه إىل القوة الصاعدة القادمة من احلضارات غري الغربية ،األمر الذي يقتيض السعي
نحو ترابط الغرب واملحافظة عىل متاسكه ،وتوسيع املؤسسة الغربية الرئيسة متم ّثلة يف حلف
شامل األطلنطي لكي تضم الدول الغربية املوجودة يف الرشق ،تفاد ًيا لالنقسامات اخلطرية
التي حدثت داخل الغرب حول أزمة يوغسالفيا ،مع االلتفات كذلك إىل أن املجتمعات
الغربية كوهنا تتفاعل بشكل متزايد مع جمتمعات غري غربية تتزايد قوهتا ،جيعل املجتمعات
الغربية تكون أكثر وع ًيا باجلذور الثقافية التي تربطها م ًعا.
ثان ًيا :الحظ هنتنغتون أن التفكري األمريكي بالنسبة للسياسة اخلارجية ظل يعاين من

احلضارة والسياسة ..مطالعة يف نظرية صمويل هنتنغتون

41

الرت ُّدد يف جتنُّب أو تغيري أو حتى إعادة النظر أحيانًا يف السياسات املتَّبعة ملواجهة متطلبات
تصور عودة االحتاد السوفييتي
احلرب الباردة ،فهناك من تبنَّى نمط االستمرار بناء عىل ُّ
كخطر حمتمل ،وكان الناس يميلون بشكل عام إىل تكريس حتالفات احلرب الباردة .أما هو
فمن الواضح لديه أن ال يشء من موروثات احلرب الباردة يمكن ببساطة تنحيته جان ًبا ،كام
ليس من الصالح بقاء هذه املوروثات بالشكل نفسه الذي كانت عليه يف احلرب الباردة،
التوسع ليضم جمتمعات
ربا أن حقائق العامل املتعدّ د احلضارات يوجب عىل حلف الناتو
ُّ
معت ً
غربية أخرى تسعى إىل ذلك.

التنوع أو االختالف احلضاري يم ّثل حتدِّ ًيا لالعتقاد الغريب
ثال ًثا :يعتقد هنتنغتون أن ُّ
يف عاملية الثقافة الغربية ،االعتقاد الذي يتم التعبري عنه بنحوين وصفي تارة ،ومعياري تارة
أخرى .وصفي من خالل تصوير أن كل املجتمعات تريد تبنِّي القيم واملؤسسات واملامرسات
الغربية ،وإذا ظهر أن هذه املجتمعات ليست لدهيا هذه الرغبة ،وأهنا تريد االلتزام بثقافاهتا
التقليدية ،فيتم احلكم عليها أهنا ضحايا وعي زائف .وبنحو معياري من خالل تصوير أن
جتسد أرقى
عىل شعوب العامل بأرسها اعتناق القيم واملؤسسات الثقافية الغربية ،بوصفها ّ
فكر ،ومت ّثل األكثر استنارة وعقالنية وحداثة وحتضرُّ ً ا.
هذا االعتقاد يف ظل عامل الصدام احلضاري ،يعاين -يف نظر هنتنغتون -من ثالث
مشكالت ،فهو من جهة اعتقاد زائف ،ومن جهة ثانية اعتقاد غري أخالقي ،ومن جهة ثالثة
اعتقاد خطري .أما كونه زائ ًفا فقد عدَّ ه هنتنغتون بمثابة الفرضية األساسية لكتابه ،التي حاول
دحضها وتقويضها .وأما كونه غري أخالقي فذلك -يف نظر هنتنغتون -بسبب ما جيب
خصوصا وأن العاملية األوروبية مل تعد موجودة ،واهليمنة
عمله لكي يتح َّقق هذا الغرض،
ً
األمريكية أخذت باالنحسار ،كام أن الغرب كحضارة مل تعد لديه الدينامية االقتصادية أو
خطرا،
الديمقراطية املطلوبة لفرض إرادته عىل املجتمعات األخرى .وكون هذا االعتقاد ً
ألنه -يف نظر هنتنغتون -قد يؤدي إىل حرب بني دول املركز يف حضارات خمتلفة ،بام يم ّثل
خطرا عىل الغرب ،وقد يؤ ّدي إىل هزيمته.
ً
وتفاد ًيا هلذا األمر وجتنُّ ًبا هلذه املشكالت املذكورة ،تبنَّى هنتنغتون أطروحة احلضارة
الفريدة بديلاً عن فكرة احلضارة العاملية ،داع ًيا ألن تصبح احلضارة الغربية حضارة فريدة
وليست حضارة عاملية ،وقيمة احلضارة الغربية -يف نظره -ال ألهنا عاملية وإنام ألهنا فريدة.
أثرا عىل ذلك ُمتحدِّ ًدا يف رضورة التخليِّ عن حماولة إعادة تشكيل احلضارات األخرى
مر ِّت ًبا ً
(((1
عىل صورة الغرب ،مع املحافظة عىل الصفات الفريدة للثقافة الغربية وجتديدها .
( ((1انظر :صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.502-487
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ومكونات نظرية هنتنغتون يف صدام احلضارات،
هذه لعلها هي أبرز مالمح وعنارص
ِّ
ويف العالقة بني احلضارة والسياسة ،كام أبان عنها ورشحها باستفاضة يف كتابه املثري (صدام
احلضارات).

-9النقد الغريب

تعرضت نظرية هنتنغتون يف صدام احلضارات إىل نقد واسع وس َّيال يصعب حرصه
َّ
وتت ُّبعه واإلحاطة به يف املجال الغريب أوروب ًّيا وأمريك ًّيا ،وما من بلد أورويب تقري ًبا اَّإل وكان
قبضا وبس ًطا ،قو ًة
له نصيب يف نقد هذه النظرية ،عىل اختالف صور هذا النقد كماًّ وكي ًفاً ،
وضع ًفا .وما سنعرض إليه جمرد نامذج حمدودة ،كاشفة عن هذا النقد ،ودا َّلة عىل بعض
صوره.

أولاً  :نقد بيرت كاتزنشتاين وفريقه األكاديمي

(((1

قدّ م كتاب( :احلضارات يف السياسة العاملية ..وجهات نظر مجعية وتعدُّ دية) الصادر
سنة 2010م ،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 ،ومن أشخاص يعرفهم ويعرفونه ،وبعضهم
حمرر الكتاب بيرت كاتزنشتاين الذي أشار إىل هذا التواصل يف
كان عىل تواصل معه مثل ّ
مقدمة الكتاب.

والكتاب من هذه اجلهة يعدُّ مهماًّ  ،من جهة التعريف هبذا النمط من النقد األكاديمي
الذي مل يكن معرو ًفا عندي هبذه السعة وهبذه الرصامة ،ومل يكن متداولاً -حسب علمي-
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 رئيسة
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 النُّ َّقاد ،إن أطروحة هنتنغتون جديرة بالعناية واالهتامم النقدي ،وذلك

( ((1انظر :بيرت كاتزنشتاين ،احلضارات يف السياسة العاملية :وجهات نظر مجعية وتعدّ دية ،ترمجة :فاضل
جتكر ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب2012 ،م ،ص.288-287
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لطبيعتها ومزاياها الفكرية من جهة ،ولنجاحها يف إثارة االنتباه إليها يف أمريكا والعامل من
جهة أخرى .فهذه األطروحة املثرية للجدل حسب وصف وقول كاتزنشتاين ،قد أصبحت
اقتباسا ،واألوفر ترمجة يف العامل ،إذ ترمجت إىل تسع وثالثني لغة ،ونجح
التحليل األوسع
ً
أنموذجا
هنتنغتون أكثر من أي باحث آخر برباعة وامتياز يف حتقيق غرضه األول ،إذ و ّفر
ً
إرشاد ًّيا جديدً ا للنظر إىل السياسة العاملية بعد انتهاء احلرب الباردة ،وهبذا يكون هنتنغتون
حتول ثقايف بالغ األمهية يف السياسة العاملية.
قد عبرّ عن رؤية سياسية مهمة ،ووضع يده عىل ُّ
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
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 ،بدلاً من استبدال طرق تفكري معتمدة حول العامل.
مهمة ،غري أهنا يف الوقت نفسه غفلت
ثان ًيا :عبرّ ت أطروحة هنتنغتون عن رؤية سياسة ّ
عن رؤية أخرى ،فمن جهة أدرك هنتنغتون بفطنة األمهية املتنامية للحضارات اجلمعية بعد
انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفييتي ،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 ِق َبل
مفكري ثقافة عامة.
راب ًعا :إن ما أثار الريبة وعدم التصديق بأطروحة هنتنغتون من جانب اليسار الثقايف
األمريكي ،أهنا استندت إىل فرضية مؤ َّداها أن ظاهرة احلضارة مل تكن اَّإل نو ًعا من دولة
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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.
ِ
كثريا باالنتقادات التجريبية ،فقد أراد أن يقدّ م خارطة ذهنية
ً
خامسا :مل يبال هنتنغتون ً
جديدة لنمط فهمنا للسياسة العاملية بعد انتهاء احلرب الباردة ،ومن دون إخفاق يتحدَّ ى
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
القرار السيايس.
التفرد عند النظر إىل اهلويات
سادسا :هناك من اعترب أن هنتنغتون استسلم لوهم ُّ
ً
اجلامعية بوصفها سامت استثنائية غري متغيرِّ ة ،وغري مغيرِّ ة لالعبني ،يف حني يرى منتقدوه
متنوعة ،وليست
أن احلضارات كيانات مركبة ومتغايرةَّ ،
تتطور يف اجتاهات ِّ
مؤهلة ألن َّ
احلضارات منظومات مغلقة ،بل هي منفتحة عىل التأثريات اخلارجية ،مع تأكيد قابلية أي
حضارة عىل التغيرُّ 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.

ثانيا :نقد دييرت سنغاس

(((1

نرش أستاذ العلوم االجتامعية الباحث األملاين دييرت سنغاس سنة 1998م كتا ًبا مهماًّ
بعنوان( :الصدام داخل احلضارات ..التفاهم بشأن الرصاعات الثقافية) ،دعا فيه إىل احلوار
ضمنه نقدً ا لنظرية صدام احلضارات،
بني الثقافات والتفاهم بشأن الرصاعات الثقافية ،وقد َّ
واص ًفا حجج هنتنغتون بالضعف والسطحية والسوداوية .وعند النظر يف هذه املالحظات
( ((1انظر :دييرت سنغاس ،الصدام داخل احلضارات :التفاهم بشأن الرصاعات الثقافية ،ترمجة :شوقي
جالل ،القاهرة :دار العني2008 ،م ،ص.141-133
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يمكن ضبطها وحتديدها يف النقاط اآلتية:

 -1الحظ سنغاس مفارقة تع َّلقت بعالمة االستفهام التي وجدت يف عنوان مقالة
هنتنغتون عن صدام احلضارات ،وغابت يف عنوان الكتاب ،دفعت به ألن يتساءل :هل أن
االستفهام كان مقصودا يف املقالة بشكل ٍ
جاد أم هو من باب اجلدل اإلنشائي؟ وملاذا انتفت
ً
عالمة االستفهام ومل يعد هلا وجود يف عنوان الكتاب؟

أمام هذه املفارقة رأى سنغاس أن هنتنغتون شاء أن يدرج يف حتليل السياسة الدولية
مسجلاً عليه
أسلو ًبا جديدً ا يف النظر إىل هذه السياسة باعتبارها صدا ًما بني احلضارات،
ِّ
حتول الح ًقا ومن دون حت ُّفظات إىل تقرير واقع ،يراد به أن
ومالح ًظا أن هذا املنظور قد َّ
السياسة الدولية مستقبلاً سوف تتَّصف بكوهنا صدا ًما بني حضارات ،سواء عىل املستوى
العاملي الشامل ،أو عىل املستوى اإلقليمي أو املحيل .وقد أ َّدى هذا التباين -يف نظر سنغاس-
إىل تفاقم وزيادة حدَّ ة ما كان جمرد فرضية مثرية بدت أول األمر مبن َّية عىل اقرتاح مستساغ،
ما جعله عرضة ملزيد من التدقيق النقدي.
ربا أن هنتنغتون عىل الرغم من أنه
 -2تو َّقف سنغاس عند قضية احلضارات ،معت ً
يضع احلضارات حمور اهتاممه ،اَّإل أنه ال يقدّ م غري النزر اليسري جدًّ ا مما يمكن معرفته عنها،
مكتف ًيا بتقرير أننا يف عامل اليوم نجد مخس أو ربام سبع حضارات هي :الصينية واليابانية
واهلندوسية واإلسالمية والغربية ،إضافة إىل حضارات أمريكا الالتينية ،مع اقرتان عالمة
استفهام كبرية بخصوص احلضارة اإلفريقية.

فلم يقدّ م هنتنغتون -يف نظر سنغاس -تفسريات شافية عن هذه احلضارات باستثناء
احلضارة الغربية ،أما احلضارة الصينية فال يوجد عنها سوى بعض اإلشارات العرضية
تع َّلقت بالقيم الكونفوشية األساسية السائدة كمس َّلامت عامة يف كثري من املجتمعات
ً
مندهشا من
اآلسيوية ،وأما احلضارة اإلسالمية فيكاد هنتنغتون يتغاىض عنها تقري ًبا،
افرتاضه بتصوير أن اإلسالم يم ّثل حضارة خمتلفة متا ًما وبالكامل عن مجيع احلضارات
األخرى.
 -3يرى سنغاس أن ما يثري الدهشة يف حديث هنتنغتون عن صدام احلضارات ،أنه
ال يكشف رصاحة وبوضوح عن األفكار الرئيسة التي مت ّثل جذور استعداد احلضارات
للحرب ،مكتف ًيا بتقديم تعليقات عرضية ،وإشارات تارخيية عن احلروب الصليبية املسيحية
واحلروب املقدسة اإلسالمية وميل الدولة الصينية للهيمنة .وهذا -يف نظر سنغاس -ال
ربا أن مثل هذا التحليل من شأنه أن يصل إىل
يقدّ م بديلاً عن التحليل النسقي املنهجي ،معت ً
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إجابة عن األسباب املؤ ِّدية فعلاً إىل سلوك قائم عىل الرصاع ،أو عىل النقيض من ذلك ضب ًطا
للنفس ،واستعدا ًدا للحوار داخل احلضارات!

من جانب آخر يضيف سنغاس -مع التسليم بافرتاض هنتنغتون -وجود «روح
ختتص هبا كل
ُّ
الثقافة» التي يمكن اكتشافها وإدراكها ،وأهنا روح بكر أصلية مل تتغيرَّ
حضارة عىل حدة ،مع ذلك فإننا لن نصل إىل إدراك نزوعها القتايل الفطري اَّإل من خالل
حتليل تفصييل هلذه الثقافة ،وما يثري الدهشة واالستغراب عند سنغاس أنه ال جيد مثل هذا
ربا أن هنتنغتون غيرَّ من منظوره الفكري األسايس عىل املستوى الكيل إىل جمرد
التحليل ،معت ً
رؤى ومهية ال تقوم عىل أساس ،فكتابه الذي يرى أن صدام احلضارات هو لب السياسة
الدولية ،فإنه ال يفرس ملاذا حضارات بعينها أو الدولة املم ّثلة هلا يتعينَّ عليها الدخول يف
صدام نتيجة خلصائص ثقافية.
دون سنغاس قائلاً « :فإننا نعجز عن تقديم تفسري شامل للحروب
وتصدي ًقا لكالمه ّ
تفسريا للعدوان االستعامري يف مرحلته التجارية
التي اندلعت نرياهنا يف أوروبا ،أو
ً
(((1
والصناعية ،وكذا عنف أوروبا يف عالقتها مع بقية العامل» .

 -4يعتقد سنغاس أن حجة هنتنغتون عىل املستوى الكيل هي األوضح ضع ًفا؛ ألنه
يستند إىل خطوط نزاع سياسية عاملية حمدَّ دة ،مرتكزة عىل حدثني اثنني جوهريني ،أحدمها
شهادة إثبات آسيوية متم ّثلة يف الصعود االقتصادي والسيايس لرشق وجنوب آسياُ ،مش ِّكلاً
حمور جاذبية جديد للسياسة واالقتصاد العامليني .والثاين :النهضة اإلسالمية متم ّثلة يف إحياء
اإلسالم كقوة سياسية ،وتقدير هنتنغتون إقامة حتالف بني الكونفوشية واإلسالم ملواجهة
الغرب.
ربا أنه مل يكتشفه أحد
متعس ًفا،
هذا االفرتاض يراه سنغاس
مظهرا هت ُّكماً منه ،معت ً
ً
ِّ
حتى اآلن سوى هنتنغتون! وأما عن عالقته بروح الثقافة أو احلضارة الصينية أو اإلسالمية
فإنه -يف نظر سنغاس -يظل غري حمدَّ د ،ومن َث َّم فإن تفسري بعض الوقائع املتع ِّلقة هبذين
املحورين باعتبارمها صدام حضارات ،وأنه سلوك قائم عىل الرصاع وليد كل حضارة عىل
تعسفية عىل نحو خم ِّيب
حجة هنتنغتون لتصبح َّ
حدة ،ففيه تز ُّيد وجتاوز ،تغدو معه َّ
حجة ُّ
احلجة بعد هذا كله أو قبله بغري أساس ثقايف ،ذلك ألهنا وعىل الرغم من
لآلمال ،وتظل هذه َّ
تركيزها عىل الثقافة ال تكشف عن أي رابطة بني الثقافة من ناحية ،والسلوك العيني الواقعي
عىل املستوى السيايس الكوكبي من ناحية أخرى.
( ((1دييرت سنغاس ،املصدر نفسه ،ص.137
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حجة هنتنغتون شاهبا ضعف رئييس ،مت َّثل يف افرتاض
تصور سنغاس ،إن َّ
 -5يف ُّ
حجته جوهر ًّيا يف
أن احلضارة هي نوع من الكائنات عىل املستوى الكيل العام ،وساق َّ
ضوء الثقافة ،وبدا أنه يبني كالمه -بمعنى من املعاين -عىل التاريخ والرصاع ،ومن َث َّم فإن
احلضارات غري قابلة للتك ُّيف أو التغيرُّ عىل مدى القرون ،وهي يف أعامقها ثابتة ،وتنزع إىل
إفراز تأثريات خارجية ضامنًا التصال وجودها.

هذه الفروض التي يصفها سنغاس بالالتارخيية بشأن الثقافة ،وبالذات ما يتع َّلق
بالثقافة العميقة أو بروح الثقافة ،فإهنا تؤ ِّدي -يف نظره -إىل جعل العديد من األحداث
ربا أن االفتقار إىل
املتغيرِّ ة باعتباره مقدَّ رة مسب ًقا بحكم البنية العميقة للحضارة املعينة ،معت ً
يتحول إىل الولع بدراسة ثقافوية ،أي تفسري كل يشء وفق
دراسة حتليلية للثقافة من شأنه أن َّ
منظور الثقافة فقط.

وتطبي ًقا هلذا الرأي وتصدي ًقا له ،يرى سنغاس أن املرء حني «يركّز فقط عىل احلضارات
أو بخاصة عىل صدام بني احلضارات يصبح لزا ًما عليه القيام بدراسة حتليلية موضوعية
للحضارة املعن َّية لكي تكون هذه الدراسة التحليلية هي األساس املحوري حلجته .ويتعينَّ
ٍ
حينئذ أن يس ّلم بحالة اللبس الواضحة بشأن كل حضارة من احلضارات يف الوقت
عىل املرء
الراهن وكذا يف املايض ،ومن َث َّم فإن األحكام الكلية الشاملة مل تكن أبدً ا مفيدة حتليل ًّيا ،وال
يمكن تربيرها اليوم ونحن بصدد رصاعات ثقافية متنامية داخل احلضارات»(.((1
 -6الحظ سنغاس أن هنتنغتون يرى يف حتليله أن نتائج وآثار املشكالت الثقافية
أيضا -عىل املستوىال تظهر فقط يف السياسة العاملية بني دول القلب الثقايف ،بل تظهر
ً
اإلقليمي ودون اإلقليمي ،متجلية يف النزاعات الداخلية ،ومن َث َّم فإن مجيع النزاعات اإلثنية
أو النزاعات القومية اإلثنية يمكن استخدامها كنامذج توضيحية ،تأخذ حال تصاعدها
أبعا ًدا ثقافية ودينية.
ربا أن هنتنغتون عىل الرغم من
هذا التحليل يراه سنغاس حتليلاً سطح ًّيا ،معت ً
نادرا ما
النطاق الواسع لبحثه عن اإلثنية اَّإل أن حتليله ال يرى أن العوامل الثقافية والدينية ً
تكون وثيقة الصلة بالبداية األوىل التي انطلق منها تصعيد النزاع ،ومن َث َّم فإن املشكالت
كثريا ،مؤ ِّكدً ا
االقتصادية واالجتامعية التي ال جتد ً
فرصا للحل هي -يف نظر سنغاس -أهم ً
أن حتليل هنتنغتون خلطوط نزاع الرصاعات عىل املستوى اجلزئي خيطئ يف حتديد وضع
ومكان العوامل الثقافية ،بشكل يبدو هنجه أشبه بنهج ثقايف غري راسخ اجلذور واق ًعا.

( ((1دييرت سنغاس ،املصدر نفسه ،ص.138
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ثال ًثا :نقد هارالد موللر

كون الكاتب األملاين هارالد موللر مرشو ًعا مضا ًّدا لنظرية هنتنغتون أبان عنه ورشحه
ّ
يف كتابه( :تعايش الثقافات ..مرشوع مضاد هلنتنغتون) ،الصادر باألملانية سنة 2001م،
متخ ِّط ًيا نطاق النقد ،ساع ًيا إىل بلورة أطروحة مضا َّدة أطلق عليها تسمية( :تعايش الثقافات
أو احلضارات)ُ ،مقدِّ ًرا أن تعايش احلضارات ممكن جدًّ ا ،بل ومرغوب فيه ،فكلنا -حسب
قوله -نبحث عن طرق ووسائل الكتشاف الطريقة الصحيحة للعيش عىل هذا الكوكب
املزدحم ،ومجيعنا يريد السالم ،والعيش بحرية ،ونحن مجي ًعا نتقاسم املصلحة يف ازدهار
اقتصاد عاملي ،وهذا هو األساس الصلب للتعاون ،وال يم ّثل سب ًبا للمواجهة.

ويف انطباع مرتجم الكتاب إىل العربية الناقد الفلسطيني إبراهيم أبو هشهش أن
موللر يف هذا الكتاب يعدُّ من بني أهم الذين قدَّ موا يف أملانيا -وربام يف العامل بأرسه -إسها ًما
يتصدَّ ى ملا يف نظرية هنتنغتون من ارتباك يف املنهج ،وتستطيح يف املعاجلة ،ومغالطة يف
الطرح ،ولو ًيا لعنق احلقائق والوقائع أو جتاهلاً هلا ،لكي تتامشى مع فرضياته واستنتاجاته،
عم يف نظرية هنتنغتون من
وقد فعل ذلك موللر مستندً ا إىل رؤية إمبرييقية مركَّبة ،كشفت اَّ
عيوب أساسية(.((2
بدأت فكرة الكتاب حني شارك موللر يف حلقة نقاش نقدية لكتاب (صدام
احلضارات) بحضور هنتنغتون ،جرت يف ديسمرب 1996م ،ومتَّت بدعوة من بيت أمريكا
عرضا
يف مدينة فرانكفورت األملانية ،وبعد املناقشة التي سعد هبا موللر حسب وصفة ،تل َّقى ً
بإخراج أفكاره يف كتاب ،وجد فيه إغرا ًء ال يقاوم .وبعد صدور الكتاب أصبح -حسب
رواية مرتمجه أبو هشهش -من أكثر الكتب مبي ًعا يف أوساط الطلبة اجلامعيني واملثقفني يف
أملانيا بعد أحداث سبتمرب 2001م.
وبالعودة إىل الكتاب يمكن الكشف ضب ًطا وحتديدً ا عن املالحظات النقدية ملوللر
متحدّ دة يف النقاط اآلتية:

لتفحصه ،مستعملاً تسمية
 -1تو َّقف موللر أمام مفهوم رصاع الثقافات داع ًيا
ُّ
الثقافات ،مستندً ا إىل الرتمجة األملانية لكتاب هنتنغتون املنشورة بعنوان( :رصاع الثقافات)،
ومن ِّب ًها -يف الوقت نفسه -أنه استخدم لفظ ثقافة دالاًّ هبا عىل لفظ حضارة باملعنى اإلنجليزي.
ً
مندهشا من شدِّ ة رواج هذا الكتاب يف أملانيا ،إذ أصبح هنتنغتون الضيف
وقد التفت موللر
( ((2انظر :هارالد موللر ،تعايش الثقافات :مرشوع مضاد هلنتنغتون ،ترمجة :إبراهيم أبو هشهش ،بريوت:
دار الكتاب اجلديد املتحدة2005 ،م ،ص.15
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خبريا يف
األحب يف منابر احلوار واملساجالت ،لدرجة استضافه الربملان األملاين بصفته
ً
السياسة الثقافية .لكن األهم من ذلك -يف نظر موللر -أن مفهوم رصاع الثقافات أصبح
ربا أن املفهومات كلام ازداد استخدامها من دون
جز ًءا من لغتهم السياسية والثقافية ،معت ً
النظر يف خلفياهتا نصبح من معتنقيها من حيث ال ندري ،ويغدو هذا اخلطر أكثر تفاقماً كلام
ِ
تصور موللر -عىل مفهوم رصاع الثقافات كونه
ألقى املفهوم شباكه .وهذا ما يصدق -يف ُّ
تصور إىل العامل.
مفهو ًما له استحقاق كوين حمتو ًيا عىل ُّ
استنادا هلذا التصوير وضع موللر شارات اخلطر ،إذ أظهرت له الوقائع بشكل ٍ
كاف
ً
عجزا خطري الشأن ،وسيكون من اخلطأ -يف نظره -أن
أن النظرية ومن ورائها املفهوم تعاين ً
نبني تفكرينا وسلوكنا باالرتكاز عليهاُ ،مقدِّ ًرا أن الفحص الدقيق رضوري ،وهذا ما تأكَّد
لديه نتيجة الدراسة الدقيقة لردود الفعل املختلفة عىل املقالة والكتاب م ًعا ،ويف مقدِّ متها
تلك الردود القادمة من حقول أهل التخصص(.((2

ناظرا إىل أن نظرية رصاع
 -2تساءل موللر :هل نحن بحاجة إىل نظرية عاملية سهلة؟ ً
كثريا
الثقافات هي إحدى ثامر العلم األمريكي جاءت من حقل العالقات الدولية ،معت ً
ربا أن ً
من العلامء األمريكيني يتّبعون مثالاً موهو ًما يقف عىل أرسار العلم الطبيعي ،ويستندون إىل
افرتاضات أساسية قليلة ،يتم منها اشتقاق شبكة من العقائد النظرية ،ومن خالل اختبارها
عىل الواقع يتحدَّ د حمتواها بِ ِد َّقة ،وهذه االختبارات ينبغي أن تؤكّد النظريات مؤقتًا أو
تنقضها .ومجيع اإلثباتات -يف نظر موللر -ال يمكن اَّإل أن تكون مؤ َّقتة ،وال تغلق الباب
كبريا من
أمام جتارب مستقبلية يمكن هلا نقض النظرية ،والنظرية التي ال يستطيع عد ًدا ً
املحاوالت نقضها تعدُّ نظرية منيعة جدًّ ا.
وبناء عىل ذلك يرى موللر أن النظرية املثالية هي تلك التي تبنى عىل أقل عدد من
االفرتاضات األساسية ،ولكنها تقدّ م أكرب تفسري ممكن .ويف تسابق النظريات سوف تفوز
باملكانة األوىل تلك النظرية التي خترج باملحتوى التفسريي نفسه باستخدام افرتاضات أقل
وتكون مقتصدة.
وهذا ما ال يراه موللر يف نظرية رصاع الثقافات ،ويعدُّ ها من نمط النظريات والنامذج
كثريا من املتغيرّ ات
التي ال تلم بالتعقيد املتزايد للعامل ،وتق ّلل منه بشكل كبري ،لدرجة أن ً
(((2
املهمة واملؤ ّثرة يف األحداث السياسية للعامل يتم استبعادها من جمال النظر .
والعوامل ّ
( ((2انظر :هارالد موللر ،املصدر نفسه ،ص.31
( ((2انظر :هارالد موللر ،املصدر نفسه ،ص.35
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 -3اختلف موللر مع صاحب نظرية صدام احلضارات يف حتديد األسباب األساسية
ربا أن تصوير هنتنغتون ملا يقارب مخسني باملائة من
حلروب العرص احلارض ونزاعاته ،معت ً
مجيع الصدامات املسلحة يف الوقت احلارض تعود إىل خلفيات التداخل الثقايف ،مت ً
َّخذا منها
برهانًا عىل صدق نظريته ،هلو أمر يدعو للنظر!

كام أن هذا الرأي ال يتَّفق -يف نظر موللر -مع القواعد األساسية لعمليات اإلحصاء
تقررها العوامل الثقافية،
التي تدل عىل أن أكثر من نصف احلروب الداخلية والدولية ال ّ
مستدلاًّ عىل ذلك بإحصائيات معهد هايدلربغ ألبحاث النزاعات الذي يو ّثق النزاعات
مصو ًرا أن تأثري
العنيفة إحصائ ًّيا بشكل منتظم ،مقدّ ًما نتائج مغايرة لتحليالت هنتنغتون،
ّ
العوامل اإلثنية يتغ ّلب عىل تأثري العوامل الثقافية ،منته ًيا إىل نتيجة َّقررها موللر قائلاً « :حيق
أيضا -ستظل األسباب األساسية الثقافية للنزاعات العنيفةلنا أن نتو ّقع إذن أنه يف املستقبل ً
أيضا -مع النزاعات اإلقليمية الكالسيكيةخلف األسباب اإلثنية الرئيسة ،وإهنا باملقارنة ً
(((2
دورا غال ًبا» .
بني الدول يف مناطق العامل املضطربة ،لن تلعب بأي شكل من األشكال ً
 -4بخالف هنتنغتون يرى موللر أن التحالف الكونفوشيويس  -اإلسالمي يعدُّ
ربا أن اإلسالم يظل متعدّ ًدا وكذلك األمر يف آسيا ،وبناء عليه
مها ً
حمضا ،معت ً
مها بعيدً ا ،وو ً
و ً
فإن أحال ًفا مناهضة للغرب بينهام تظل حمصورة يف نقاط حمدّ دةُ ،مقدِّ ًرا أن مصريها سيكون
خطرا يف أوقات األزمات ،ولكنه
إىل زوال ،مضي ًفا أن حل ًفا من هذا القبيل يمكن أن يبدو ً
ال ينتج تشكيلاً سياس ًّيا دول ًّيا ثابتًا(.((2

-10النقد العريب

استقبل املجال العريب نظرية صدام احلضارات بنوع من االنفعال واالهتام والتشاؤم
وحتولت إىل مادة تكاثرت عنها
والتشكيك ،ورسعان ما اتَّسعت النقاشات النقدية حوهلاَّ ،
واملطولة ،وامتدَّ االهتامم هبا إىل احلقل
وتزايدت املقاالت والدراسات بأقسامها الوجيزة
َّ
األكاديمي وأصبحت موضو ًعا لكثري من الرسائل واألطروحات اجلامعية عىل تعدُّ د
عابرا ما بني مرشق العامل العريب
مستوياهتا ،وبقي االلتفات إليها متواصلاً بصور خمتلفةً ،
ومغربه.
( ((2انظر :هارالد موللر ،املصدر نفسه ،ص.106
( ((2انظر :هارالد موللر ،املصدر نفسه ،ص.281
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ومن بني النقد العريب الواسع واملستفيض سنكتفي بمحاولة واحدة ،نقدّ مها كنموذج
ٍّ
دال عىل هذا النقد ،وكاشف عن صورته أو بعض صوره ،متحدِّ دة يف حماولة الدكتور حممد
خصص يف كتابه( :قضايا يف الفكر املعارص)
عابد اجلابري (2010 - 1935م) الذي َّ
الصادر سنة 1997م ،فصلاً كاملاً ملناقشة نظرية صدام احلضارات ونقدها .كام أنه قد
خصصت ملناقشة أطروحته ،ن ّظمتها جامعة
وجها لوجه يف ندوة بحثية ّ
تواجه مع هنتنغتون ً
برنستون األمريكية ،عقدت يف شهر مايو 1995م ،وعدَّ ها اجلابري ندوة مم ّيزة بحكم
طابعها األكاديمي ،مقدِّ ًما ورقة بعنوان( :بدلاً من صدام احلضارات ..توازن املصالح).
يف هذا النقد أظهر اجلابري موق ًفا متشدِّ ًدا جتاه هنتنغتون ونظريته ،يمكن إمجال موقفه
النقدي ضب ًطا وحتديدً ا يف النقاط اآلتية:
ً
ومتعج ًبا :ملاذا كل هذا االنشغال بأطروحة صدام
مندهشا
 -1تساءل اجلابري
ِّ
احلضارات؟ وماذا يعني هذا االهتامم الزائد واملتزايد هبا؟ فهل اإلنسانية بصدد الدخول
أثرا من مجيع األحداث التارخيية التي
يف جتربة تارخيية أوسع حجماً وأعمق أبعا ًدا وأقوى ً
شهدها العرص احلديث؟

أمام هذه التساؤالت فارق اجلابري يف تقويمه هلذه الفكرة ما بني الناحية العلمية
والناحية االسرتاتيجية .فمن الناحية العلمية يرى اجلابري أن صدام احلضارات هي جمرد
ربا -وبطريقة هتكُّمية -أن احلضارات جيب أن تكون
وهم ،وعدَّ ها فكرة غري معقولة ،معت ً
تصورها تتصادم.
عبارة عن صحون أو سيارات أو ما أشبه ذلك حتى يمكن ُّ
ومن الناحية االسرتاتيجية سياس ًّيا وعسكر ًّيا وثقاف ًّيا ،يرى اجلابري أن هذه الفكرة
أثرا واج ًبا عىل ذلك ،خماط ًبا العرب واملسلمني هبذا الواجب قائلاً :
تنطوي عىل قضية ،مر ِّت ًبا ً
«وبام أننا نحن العرب واملسلمني عىل رأس املستهدفني فيها ،فمن الواجب املسامهة يف
فضحها ،فضلاً عن وجوب تعميم الوعي بمضموهنا وأهدافها»(.((2

 -2يرى اجلابري أن من أجل وضع فكرة صدام احلضارات يف إطارها احلقيقي،
التعرف إىل بعض الكتابات التي سبقت مقالة
ال بد من الرجوع إىل الوراء قليلاً  ،قاصدً ا ُّ
اها سائدً ا يف التفكري الغريب ،اتَّصلت به فكرة
هنتنغتون ،والتي تفضح -يف نظره -اتجِّ ً
هنتنغتون ،وجاءت معبرِّ ة عنه بقوة ورصاحة ،متو ِّق ًفا بعناية عند مقالة املؤرخ األمريكي
باري بوزان املنشورة سنة 1991م يف جملة شؤون دولية بعنوان( :السياسة الواقعية يف العامل
اجلديد ..أنامط جديدة لألمن العاملي يف القرن احلادي والعرشين).
( ((2حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر املعارص ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية1997 ،م ،ص.86
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يف هذه املقالة طرح بوزان فكرة تصادم اهلويات احلضارية املتنافسةُ ،مقدِّ ًرا حر ًبا باردة
جديدة بني احلضارات ،وال سيام بني الغرب واإلسالم ،مضي ًفا هلام احلضارة اهلندية .وبعد
متعمدين
أن تت َّبع اجلابري هذه املقالة رأى أن مجلة األفكار التي عرضها بوزان هبدوء واتزان َّ
تتحرك كلها نحو إقرار حقيقة مستقبلية يقدّ مها وكأهنا حتمية ،متم ّثلة يف
حسب وصفه ،أهنا ّ
ُّ
ستحل حمل احلرب الباردة التي كانت مستعرة
حرب باردة حضارية بني الغرب واإلسالم،
بني املعسكرين الغريب والشيوعي .وهذه الفكرة -يف نظر اجلابري -هي نفسها التي َّقررها
متحرر من اصطناع اهلدوء واالتزان،
هنتنغتون يف مقالة صدام احلضارات ،ولكن بأسلوب
ّ
جعلته منخر ًطا يف الصدام نفسه.

 -3بخالف هنتنغتون وتكذي ًبا لنظريته ،وكش ًفا ملغالطاته ،يرى اجلابري أن «التاريخ
العسكري يف العامل احلديث منذ القرن الثامن عرش ،مل يكن تاريخ حروب داخل أوروبا
أيضا -وبالدرجة األوىل تاريخ احلروب االستعامرية التي انترصت فيهاوحدها ،بل كان
ً
أوروبا ،ثم أعقبتها حروب التحرير التي انترصت فيها شعوب املستعمرات عىل الغرب
استمرارا
االستعامري يف أوروبا وأمريكا .وإذا كان هناك رصاع يف املستقبل ،فسيكون
ً
للرصاع القديم يف شكله اجلديد ،سيكون رصا ًعا بني األمم والشعوب املتط ِّلعة إىل احلرية
والديمقراطية مع القوى اإلمربيالية املهيمنة عامل ًّيا سواء حتت غطاء الليربالية أو أي غطاء
آخر .أما صدام احلضارات فهو جمرد تعبري كاذب يقصد به رصف النظر عن حقيقة الرصاع
القائم واملقبل»(.((2

 -4تو َّقف اجلابري عند كلمة (احلضارة) متسائلاً  :ماذا يعني هنتنغتون باحلضارة يف
ربا أن هنتنغتون يلعب عىل الغموض الذي يكتنف مصطلحي
عبارته صدام احلضارات؟ معت ً
ثقافة وحضارة يف اللغات األوروبية ،ويف االصطالح السيايس األنثروبولوجي املعارص،
وعندما تساءل عن احلضارة وماذا يعني هبا؟ أجاب هنتنغتون :احلضارة هي هوية ثقافية.

تم أولاً تعريف معنى هوية
هذا التعريف -يف نظر اجلابري -يمكن أن يقبل إذا ما َّ
ثقافية ،وحتديدً ا معنى الثقافة يف هذه العبارة ،وهل الثقافة هي من شؤون الفكر وحده أم
أهنا تشمل جوانب أخرى هلا عالقة بالعمران واالجتامع واالقتصاد .وقد ظهر للجابري أن
ً
صارخا ،فهو من جهة يقول« :إن ثقافة قرية يف جنوب إيطاليا قد
تناقضا
هنتنغتون يتناقض
ً
تكون خمتلفة عن ثقافة قرية يف شامهلا» ،يفهم اجلابري من هذا القول أن مفهوم الثقافة عند
هنتنغتون ينرصف إىل العادات والتقاليد والفكر والسلوك واالقتصاد واالجتامع واملخيال
الشعبي والعمران وامللبس واملأكل.
( ((2حممد عابد اجلابري ،املصدر نفسه ،ص.97
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جتمع ثقايف» ،وحمدّ داهتا
ومن جهة أخرى يؤكّد هنتنغتون أن «احلضارة هي أعىل ُّ
هي :اللغة والتاريخ والدين والعادات واملؤسسات ،ولذا فهي مت ّثل أوسع مستويات اهلوية،
بشكل يصدق انطباقها عىل احلضارة األوروبية واحلضارة العربية والصينية .وهنا وجد
اجلابري أنه أمام تعريفني للحضارة ،تعريف جيعل منها هوية ثقافية ،وتعريف جيعل منها
أوسع مستويات اهلوية ،ولكن من دون حتديد املستويات األخرى التي ال تدخل ضمن
اهلوية الثقافية ،وهذا ما يرى فيه اجلابري خلطا لألوراق.
مقياسا واحدً ا يف تصنيف احلضارات،
 -5لفت انتباه اجلابري عدم التزام هنتنغتون
ً
دالاًّ عىل ذلك يف أن احلضارات التي رجع إليها هنتنغتون هلا انتاسابات خمتلفة ،فاحلضارة
الغربية تنسب إىل جهة جغرافية هي الغرب ،واحلضارة الكونفوشية تنسب إىل احلكيم
الصيني كونفوشيوس ،واحلضارة اليابانية تنسب إىل البلد ،واحلضارة اإلسالمية تنسب
إىل دين ،والسالفية األرثوذكسية تنسب إىل عرق ودين ،واحلضارتان األمريكية الالتينية
واإلفريقية تنسبان إىل قارة وعرق.

كبريا عن
وقد الحظ اجلابري أن املقاييس املط َّبقة يف هذا التصنيف ختتلف اختال ًفا ً
العنارص أو العوامل التي جعلها هنتنغتون مسؤولة عن متايز احلضارات بعضها عن بعض.
أيضا -أن الدين إذا كان هو العنرص األهم يف التمييز بني احلضارات عندكام الحظ
ً
سمي مجيع احلضارات باسم الدين الذي تعتنقه! وملاذا ال يستعمل
هنتنغتون ،فلامذا ال ُي ِّ
الدين كمقياس للتمييز بني احلضارات اَّإل بالنسبة لإلسالم وحده ،أما احلضارات األخرى
فينسبها إىل يشء آخر غري الدين ،لذا فإن هذا التصنيف -يف نظر اجلابري -يتَّسم بخلل
كبري.

 -6بعد أن تت َّبع اجلابري ما أسامه املغالطات التي قدَّ مها هنتنغتون كحجج إلقرار
فرضية صدام احلضارات ،انتقل إىل مناقشة ما ا َّدعاه هنتنغتون بالصدامات احلضارية املقبلة،
متو ِّق ًفا عند اسرتساله يف عرض مظاهر الصدام القديم واحلديث بني اإلسالم وحدوده
اجلغرافية اجلنوبية والشاملية والرشقية ،ملتفتًا إىل النتيجة املثرية التي انتهى إليها هنتنغتون
بقوله :إن لإلسالم حدو ًدا دموية.
بعد هذا الرسد املتح ِّيز ع َّقب اجلابري قائلاً « :ال يتاملك املرء بعد هذا كله من أن
يتساءل :هل األمر يتع ّلق هنا بعرض شواهد تشهد بالصحة لفرضية صدام احلضارات ،أم
أن األمر يتع ّلق بتجريم اإلسالم وحتميله مسؤولية الصدامات واحلروب التي شهدها منذ
ظهوره ،ما أسامه هنتنغتون بخط التوتُّر املمتد من أوروبا الغربية إىل الرشق األوسط عرب
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البلقان إىل إفريقيا وآسيا!»(.((2

وقل ًبا هلذه الصورة ،ور ًّدا عىل هذا الرسد وجد اجلابري إمكانية جتريم أوروبا جتريماً
شارحا رأيه قائلاً « :أال يمكن القيام بعمل مماثل ،ولكن يف اجتاه آخر ،وذلك برسم
أبد ًّيا،
ً
خريطة حدود التوتُّر ،وسلسلة احلروب التي شهدهتا املنطقة نفسها منذ فجر التاريخ،
وذلك بصورة تجُ ِّرم أوروبا جتريماً أبد ًّيا ،ابتداء من حروب وفتوحات اإلسكندر املقدوين،
إىل حروب وفتوحات الرومان والبيزنطيني ،إىل احلروب الصليبية ،فاحلروب الدينية يف
أوروبا ،واحلروب االستعامرية األوروبية يف إفريقيا وآسيا وأمريكا ،دع عنك إبادة سكان
أمريكا األصليني ،إىل فتوحات نابليون ،إىل احلرب العاملية األوىل واحلرب العاملية الثانية ،إىل
حرب فرنسا يف اهلند الصينية ثم يف اجلزائر ،إىل حرب الواليات املتحدة يف فيتنام ،إىل حرب
اخلليج .هذه احلروب التي شهدها التاريخ طيلة ما ال يقل عن  23قرنًا ،منذ القرن الثالث
قبل امليالد إىل اليوم ،هي مجي ًعا حروب شنَّتها أوروبا عىل معظم مناطق العامل من أقصاه إىل
أقصاه»(.((2

متناظرا مع هنتنغتون ومتسائلاً « :وإذا فعلنا هذا أفال حيق
ثم يستدرك اجلابري
ً
سمه
هلنتنغتون أن يثور ويتَّهمنا بالتحامل وتشويه احلقائق ،وهو ما ينطبق عىل حتليله ملا اَّ
بحدود اإلسالم الدموية؟»(.((2

-11مالحظات ونقد

بعدما حتدَّ دت مالمح وعنارص نظرية هنتنغتون يف العالقة بني احلضارة والسياسة،
التطرق إىل بعض صور النقد املتشكِّل
كام رشحها يف كتابه املثري (صدام احلضارات) ،وبعد
ُّ
لدي من مالحظات ونقد،
جتاه هذه النظرية يف املجالني الغريب والعريب ،بقيت اإلشارة إىل ما َّ
دوهنا يف النقاط اآلتية:
ُأ ِّ
املؤرخون االجتامعيون ويف حقل دراسات احلضارة بشكل
أول :سوف
ّ
يسجل ّ
وحركت
خاص ،أن نظرية هنتنغتون يف صدام احلضارات كسبت اهتام ًما ،ونالت متابعةّ ،
ً
نقاشا ،وفتحت سجالاً  ،فاق تقري ًبا ما حدث مع أية نظرية أخرى يف حقل دراسات احلضارة
ويسجل هلا،
امتيازا حيسب هلذه النظرية
التفوق
واحلضارات قديماً وحدي ًثا .ويم ّثل هذا
ً
ّ
ُّ

( ((2حممد عابد اجلابري ،املصدر نفسه ،ص.118
( ((2حممد عابد اجلابري ،املصدر نفسه ،ص.118
( ((2حممد عابد اجلابري ،املصدر نفسه ،ص.119
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بغض النظر عن جانب االتفاق معها أو االختالف.

وتظهر هذه املالحظة وتتجلىَّ عند معرفة أن ما من أحد اقرتب من هذه النظرية اَّإل
وأثار انتباهه شدّ ة االهتامم الواسع هبا ،مكاشفني عن مثل هذا االنطباع يف مفتتح احلديث
ومتعجبني هلذا االندهاش يف أن يكون ملثل هذه النظرية املختلفون معها غال ًبا
عنها،
ّ
ً
مفتتحا به
ومبتهجا،
مندهشا به
واملعرتضون .وقد شعر هنتنغتون نفسه بمثل هذا االنطباع،
ً
ً
مدونًا له يف األسطر األوىل من مقدّ مته ،قائلاً « :يف صيف عام 1993م نرشت فصلية
كتابهِّ ،
 Foreign Affairsمقالاً يل بعنوان «صدام احلضارات؟» أثار جدلاً استمر ثالث سنوات،
حمررو املجلة -أكثر مما أثاره أي مقال نرشوه منذ األربعينيات .واملؤكّد أنه أثار
وكام يقول ّ(((3
بالفعل جدلاً عىل مدى ثالث سنوات أكثر من أي يشء آخر كتبته» .
هذا االشتغال الواسع هبذه النظرية غلب عليه احلس النقدي ،والطابع السجايل،
واملنحى الشكِّي ،كام غلب عىل املنخرطني يف هذا االشتغال موقف االختالف مع هذه
النظرية ،معرتضني عليها ،ومشكِّكني فيها ،ومتشائمني منها .وهي من هذه الناحية تعدُّ أكثر
نظرية قوبلت بالنقد واالعرتاض مقارنة بالنظريات األخرى يف حقل دراسات احلضارة
واحلضارات.

بالتفوق عىل باقي
وهبذا نكون أمام موازنة متقابلة ،فمن جهة حتتفظ هذه النظرية
ُّ
املتفوق،
النظريات األخرى يف حقلها من ناحية العناية واالهتامم ،مكتسبة هذا االمتياز
ِّ
لكنها من جهة أخرى مت ّثل أكثر نظرية قوبلت بالنقد واالعرتاض مقارنة بالنظريات
تفوق يف هذه النظرية وجانب انتكاسة ،وال يكفي النظر
األخرى يف حقلها .فهناك جانب ُّ
إليها والتعامل معها وتكوين املعرفة هبا بعيدً ا عن هذه املوازنة التقابلية.
ثان ًيا :جاءت نظرية هنتنغتون وأثارت بشدَّ ة انتباه العامل ،وجوهبت يف املوقف العام
عابرا بني البلدان واملجتمعات رش ًقا
برفض شديدً ،
رفضا ظل يتَّسع ويرتاكم بصورة كبريةً ،
وغر ًبا ،جنو ًبا وشاملاً  ،وم َّتصلاً بحقول وجماالت عدَّ ة ،فام من بلد تقري ًبا اَّإل وكان له أثر يف
أثرا
نقد هذه النظرية واالعرتاض عليها ،وما من حضارة من حضارات العامل اَّإل
َّ
وسجلت ً
كذلك يف نقد هذه النظرية واالعرتاض عليها.

ومن هذه الزاوية ،يمكن تصنيف النقد واالعرتاض بحسب جهات عدَّ ة ،فمن جهة
األقاليم واملناطق الكربى يمكن تصنيف النقد إىل نقد عريب ونقد آسيوي ونقد إفريقي ونقد
أورويب ونقد أمريكي شاميل ونقد أمريكي جنويب .ومن جهة البلدان يمكن تصنيف النقد
( ((3صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات ،ص.29
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إىل نقد مرصي ونقد تونيس ونقد مغريب ونقد عراقي ونقد ياباين ونقد صيني ونقد كوري
ونقد ماليزي ونقد أملاين ونقد فرنيس ونقد رويس ونقد مكسيكي ونقد برازييل وهكذا...
ومن جهة احلقول واملجاالت يمكن تصنيف النقد إىل نقد سيايس ونقد اسرتاتيجي ونقد
اقتصادي ونقد وثقايف ونقد فلسفي ونقد ديني ونقد حضاري ونقد إعالمي وهكذا.

ومن جهة احلضارات يمكن تصنيف النقد بحسب احلضارات الثامنية التي أشار
إليها هنتنغتون نفسه ،إىل نقد احلضارة الصينية ،ونقد احلضارة اليابانية ،ونقد احلضارة
اهلندية ،ونقد احلضارة اإلسالمية ،ونقد احلضارة األرثوذكسية ،ونقد احلضارة الغربية،
ونقد حضارة أمريكا الالتينية ،ونقد احلضارة اإلفريقية.

ومن جهة الدين يمكن تصنيف النقد إىل نقد بوذي طاوي يف الصني ،ونقد بوذي
شانتوي يف اليابان ،ونقد هندويس يف اهلند ،ونقد إسالمي ،ونقد مسيحي أرثوذكيس ،ونقد
مسيحي كاثوليكي وهكذا.
وتنوعه يعدُّ نقدً ا غري مسبوق يف تاريخ
هذا النقد عىل سعته وتتابعه وتزامنه وامتداده ُّ
الفكر اإلنساين القديم واحلديث ،ومتى ما حدث هبذا النمط فإمكانه أن يقلب صورة
النظرية ،أو يغيرِّ وجهتها ،أو يبدِّ ل موقعيتها ،أو يبعث الشك فيها ،وقد ُيطيح هبا ،أو ال أقل
يدعو إىل مراجعتها وإعادة النظر فيها .حيدث ذلك مهام كانت قوة النظرية ونوعيتها ،فال
عصمة هلذه النظريات وال حصانة ،وإنام هي اجتهادات برشية يعرتضها ما يعرتض الفكر
اإلنساين من عوارض الصواب واخلطأ ،الصحة والفساد ،البقاء والفناء.

باكرا هبذا النقد وسعته ،ووجد نفسه منخر ًطا يف أجزاء منه
وقد شعر هنتنغتون ً
مبتهجا يف مقدمة كتابه قائلاً « :وبعد نرش
بعد نرش مقالته سنة 1993م ،وأشار إىل ذلك
ً
ضمت
املقال كنت طر ًفا يف حلقات دراسية ولقاءات ،ركّزت عىل الصدام ،مع مجاعات َّ
أكاديميني ورسميني ورجال أعامل وغريهم يف الواليات املتحدة .إىل جانب ذلك ،فقد كان
من حسن حظي أن أمتكَّن من املشاركة يف مناقشة املقال وفرضياته يف دول أخرى كثرية
مثل :األرجنتني وبلجيكا والصني وفرنسا وأملانيا وبريطانيا وكوريا واليابان ولكسمبورج
وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويرسا وتايالند .وقد
عرفتني هذه املناقشات عىل كل احلضارات الرئيسية باستثناء اهلندوسية .كام أفدت إىل حدٍّ
َّ
كبري من آراء و ُبعد نظر كل من شارك فيها»(.((3
وبدل أن ُيراجع هنتنغتون نفسه ،و ُيعيد النظر يف فكرته ُمبدِّ لاً فيها أو ُمتخ ِّل ًيا عنها،
( ((3صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.30
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بدلاً من كل ذلك متسك هنتنغتون بفكرته ومل ِ
يبال بكل هذا النقد عىل سعته وتتابعه وتزامنه
َّ
َّجها نحو تأكيد هذه الفكرة وتثبيتها وتضخيمها ،ناقلاً هلا من وضعية
وتنوعه ،مت ً
وامتداده ُّ
مبتهجا
املطول ،باذلاً جهدً ا إضاف ًّيا ،ساع ًيا لتعميق فكرته،
ً
املقالة الوجيزة إىل وضعية الكتاب َّ
بمشاركاته النقاشية عنها ،مع أن الغالب عليها هو النقد والتح ُّفظ والتشكيك واالعرتاض.
ثال ًثا :نقل هنتنغتون فكرته من وضعية الفرضية يف مقالته إىل وضعية النظرية يف كتابه،
وكأن فرتة السنوات الثالث التي فصلت بني املقالة والكتاب ،قد مكَّنته من اختبار الفرضية
بشكل جاز له االرتقاء هبا إىل وضعية النظرية ،طاو ًيا من الناحية املعرفية املسافة الفاصلة
منترصا لفكرته ،ومتفاضلاً هبا عىل باقي النظريات األخرى ،معلنًا
بني الفرضية والنظرية،
ً
إزاحة أربع نظريات حاولت تفسري السياسة العاملية ملرحلة ما بعد احلرب الباردة.

وتثبيتًا لنظريته رجع هنتنغتون إىل العامل األمريكي توماس كون (1996-1922م)،
مستندً ا إىل أنموذجه اإلرشادي والقيايس ،واص ًفا كتابه( :بنية الثورات العلمية) بالعمل
نصا بلي ًغا وثيق الصلة بام يريد هنتنغتون أن يصل إليه ،متحدِّ ًدا يف قول
الشهري ،ناقلاً عنه ًّ
كون« :لكي تصبح النظرية مقبولة كنموذج ،ال بد أن تبدو أفضل من النظريات التي
تنافسها ،ولكنها ليست يف حاجة إىل أن تفرس كل احلقائق التي يمكن أن تواجهها ،وال هي
تفعل ذلك يف الواقع»(.((3
هذا السعي من هنتنغتون إىل الضبط العلمي واإلحكام النظري لفكرة صدام
تطورت هذه الفكرة قبله ،حتى وصلت إىل الطور
احلضارات ،كان يتط َّلب منه تت ُّبع كيف َّ
مؤر ًخا به حد ًثا فكر ًّيا ،متحدِّ ًدا زمنًا
الذي وقف عنده ،وأراد أن يتم َّثله وينسبه إىل نفسهِّ ،
بالعقد األخري من القرن العرشين.

وما يعرفه هنتنغتون قبل غريه أنه ليس أول القائلني بصدام احلضارات فكر ًة ومفهو ًما
ومؤرخون ،يربز من هؤالء ويتقدَّ م املؤرخ
ومصطلحا ،فقد سبقه إليه كتاب وباحثون
ً
ِّ
الربيطاين الشهري أرنولد توينبي الذي له حمارضة ترجع إىل سنة 1947م ،ألقاها يف كليه
برين مور بوالية بنسلفانيا األمريكية ،بعنوان( :الرصاع بني احلضارات) ،نرشهتا يف السنة
ضمها توينبي الح ًقا يف كتابه( :احلضارة يف امليزان) الصادر
نفسها جملة هاربر األمريكية ،ثم َّ
يؤرخ لصدام احلضارات فكرة
سنة 1948م ،مقدّ ًما فيها ًّ
نصا مهماًّ يدرك احلاجة إليه كل من ِّ
ومفهو ًما.
ال ندري ملاذا جتاهل هنتنغتون هذا النص بام يم ّثل من حلظة تارخيية مبكّرة وفارقة،
( ((3صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.49
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وملاذا تغافل عنه وسكت ،ليس جهلاً قط ًعا وال نسيانًا ،وليس ألنه نص ال أمهية له وال
قيمة ،أو أن أمهيته قد تالشت أو تراجعت ،أو أصبح بال ًيا وعتي ًقا ،غ َّطى عليه الزمن ،وخت َّطته
التطورات ،فجميع هذه احلاالت ال صحة هلا وال أساس .ويبقى السبب احلقيقي مكتو ًما
ُّ
عند هنتنغتون ،فا ًحتا عىل نفسه هبذا الكتامن با ًبا لتأويالت شتى!
نصه املذكور مل يناقش
وما يؤكّد هذه املالحظة ويضاعف جدِّ يتها ،أن توينبي يف ِّ
ومنحرصا
فكرة الرصاع بني احلضارات بالعودة إىل املايض والتاريخ القديم ،واق ًفا عندمها،
ً
ناظرا كذلك إىل املستقبل ،مقدِّ ًما تنبؤات متتد إىل مدى بعيد ،ملتفتًا يف
عليهام ،وإنام كان ً
تن ُّبؤاته بشكل أسايس إىل احلضارة الغربية ومستقبلها .وهي القضية ذاهتا التي شغلت
هواجس هنتنغتون ،وم َّثلت جوهر قضيته ول ّبها.

ومن بني أقوال توينبي الدا َّلة واجلامعة بني فكرة املستقبل من جهة ،وفكرة صدام
احلضارات من جهة أخرى ،وعالقتهام باحلضارة الغربية ،ما أبان عنه قائلاً « :إن مؤرخي
املستقبل سيقولون :إن احلادثة الكربى يف القرن العرشين ،هي اصطدام احلضارة الغربية
بسائر املجتمعات األخرى القائمة يف العامل ...وسيقولون عن هذا الصدام أنه بلغ من
رأسا عىل عقب ...وأثر بشدة يف سلوكهم
القوة والشمول بحيث أ َّدى إىل قلب ضحاياه ً
وآرائهم ومشاعرهم وعقائدهم رجالاً ونساء وأطفالاً  ...إنني أعتقد أن هذا ما سيقوله
املؤرخون الذين ينظرون خلفهم إىل عرصنا حتى من تلك السنة القريبة منا ،أال وهي سنة
2047م»(.((3
وبتصور خمتلف من الفهم ،وبشكل مثري للجدل ،ارتبطت فكرة
ويف طور آخر،
ّ
صدام احلضارات باملسترشق اإلنجليزي األصل برنارد لويس (2018-1916م)،
املعروف بدراساته املتح ّيزة عن اإلسالم والعامل اإلسالمي ،فقد أثار االنتباه منذ النصف
الثاين من مخسينات القرن العرشين لفكرة صدام احلضارات ،مت ً
منظورا لتحليل
َّخذا منها
ً
وحارضا ومستقبلاً .
طبيعة العالقات بني احلضارتني اإلسالمية والغربية ماض ًيا
ً
كان بإمكان هنتنغتون اإلشارة إىل هذه األطوار التي سبقته ،مع إضافة الطور الذي
مثله الناقد املغريب مهدي املنجرة (2014 - 1933م) ،صاحب كتاب( :احلرب احلضارية
األوىل ..مستقبل املايض ومايض املستقبل) الصادر سنة 1990م ،والذي وصفه هنتنغتون
يف كتابه صدام احلضارات يف لفتة نادرة منه بالعالمة املغريب .كان بإمكانه اإلشارة إىل هذه

( ((3أرنولد توينبي ،احلضارة يف امليزان ،ترمجة :أمني حممود الرشيف ،دمشق :منشورات وزارة الثقافة
السورية2006 ،م ،ص.249
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األطوار وتقويمها ،وبيان جوانب االتفاق معها وجوانب االختالف ،عنارص االشرتاك
وعنارص االختصاص ،وبامذا يتم َّيز الطور الذي م َّثله هنتنغتون عن تلك األطوار السابقة
يتطرق إليه!
وبامذا يفرتق؟ هذا ما سكت عنه هنتنغتون ومل َّ

تطور فكرة صدام
مع ذلك بقي من املؤكَّد أن هنتنغتون م َّثل الطور األهم يف تاريخ ُّ
احلضارات ،واألشد إثارة للجدل ،وقدَّ م عملاً هو األكرب من نوعه عىل مستوى التأليف،
حمتف ًظا لنفسه بتحليل يتفارق به عن اآلخرين من السابقني واملعارصين ،كام أنه أكثر من دفع
هبذه الفكرة إىل الواجهة الفكرية والسياسية ،وأكثر كذلك من جعل العامل خيشى من هذه
ويتوجس منها خو ًفا وقل ًقا.
الفكرة
َّ

راب ًعا :أسهم هنتنغتون يف جتديد االهتامم بفكرة احلضارة ،وحتريك هذه الفكرة يف
املجال التداويل اإلنساين العام ،ولفت االنتباه إىل العالقة بني احلضارات من جهة ،والسياسة
العاملية من جهة أخرى ،ومدى إمكانية االستناد إىل فكرة احلضارات يف حتليل السياسات
العاملية واسترشافها ،جاعلاً من فكرة احلضارات واحدة من األفكار املمكنة واملفيدة يف هذا
ومقر ًبا العمل بمنهج التحليل احلضاري يف دراسة السياسات والسياسات العاملية.
املجالّ ،

فمن جهة جتديد االهتامم بفكرة احلضارة ،يكفي معرفة أن بعد مقالة هنتنغتون
وكتابه ،نرشت الكثري من املقاالت والتأليفات يف معظم بلدان العامل تقري ًبا وبمختلف لغاته،
جاءت ر ًّدا عىل فكرة هنتنغتون ،ومناقشة هلا ،معلنة االختالف معها يف العموم األغلب،
واالبتعاد عنها .ومجيع هذه األعامل -مقاالت ومؤلفات -أو معظمها أشارت يف عناوينها
مكونة نس ًقا أدب ًّيا جديدً ا يمكن
إىل كلمة حضارة بصيغة املفرد أو حضارات بصيغة اجلمعِّ ،
تسميته أدب صدام احلضارات.
ولوال هنتنغتون وفكرته التي أحدثت ما أحدثت من جدل وسجال ونقاش ما
تشكّل هذا النسق األديب املوصوف بأدب صدام احلضارات ،وبه انتعشت فكرة احلضارة،
تطور فكرة احلضارة يف األدب اإلنساين العام
يؤرخ له يف تاريخ ّ
طورا يمكن أن ّ
وباتت مت ّثل ً
احلديث واملعارص.

ومن جهة العالقة بني احلضارات والسياسة العاملية ،فإن نظرية هنتنغتون تنتمي من
جهة إىل حقل دراسات احلضارة ،ومن جهة أخرى تنتمي إىل حقل دراسات السياسة ،ومن
َث َّم فهي مزيج مركَّب من احلضارة والسياسة ،تعبرِّ عن رؤية احلضارة يف السياسة ،ورؤية
السياسة يف احلضارة .وال يمكن فهمها وتكوين املعرفة هبا من خالل منظورات احلضارة
بعيدً ا عن منظورات السياسة ،أو من خالل منظورات السياسة بعيدً ا عن منظورات
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تفرد بإضافة املدخل السيايس يف دراسة احلضارات.
احلضارة .وهبذا يكون هنتنغتون قد َّ

ويف سياق هذه العالقة وتأكيدها جاء كتاب( :احلضارات يف السياسة العاملية..
وجهات نظر مجعية وتعدُّ دية) الذي قام بإعداده وحتريره 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 - 2007
2008م.

ويدعو هذا الكتاب 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
يتعرف إىل اخلربة
كتا ًبا ال غنى عنه من هذه اجلهة ،ملن يريد دراسة هذه الفكرة ،وملن يريد أن َّ
األكاديمية األمريكية يف دراسة هذه الفكرة.

أما وجه املالحظة هنا فإن هنتنغتون بقدر ما لفت االنتباه لفكرة احلضارات وعالقتها
بالدول وبالسياسة العاملية ،بقدر ما أضاف تعقيدات ال سابق هلا يف هذا الشأن ،وأثار بعض
اإلشكاليات واهلواجس واملخاوف عىل مستوى العالقات الدولية ،نتيجة احلديث املتزايد
عن حروب حضارية بني الدول ،ورصاعات حضارية بني احلضارات ،والتبشري بحرب
حضارية باردة حتل مكان احلرب الباردة السابقة ،وتقسيم العامل إىل مناطق ثقافية وحضارية
مغلقة ومتصادمة أحيانًا!
خامسا :نتَّفق بقدر ما مع هنتنغتون عىل وجود صدام بني احلضارات ،وال ننفي
ً
باملطلق وجود مثل هذا الصدام الذي حدث وحيدث يف خمتلف أزمنة تاريخ احلضارات،
ويعدُّ أحد أنامط العالقات بني احلضارات ،ويتجاور مع أنامط أخرى مثل :التواصل
والتفاعل والتعارف وغريها .بام يعني أن احلرب أو الصدام ليس مها القاعدة أو األصل يف
العالقات بني احلضارات.

وال نعني بالصدام حدوث احلروب أو الرصاعات الباردة أو الساخنة بني احلضارات،
التمسك بقيمها ،والدفاع عن تقاليدها ،وتأكيد ذاتيتها،
وإنام نعني به أن كل حضارة حتاول
ُّ
التوسع واالنتشار
تفوقها ،وتعظيم مكانتها ،وفرض وجودها ،وترى من حقها
وإثبات ُّ
ُّ
واالمتداد يف العامل .والشعور هبذه احلاالت يعدُّ من سيكولوجية احلضارات عمو ًما ،وال
تتفرد به حضارة من دون أخرى قديماً وحدي ًثا.
َّ
وبتأثري هذه السيكولوجية احلضارية حيدث صدام بني احلضارات ،نتيجة لتباين
بالتفوق عىل الغري ،وال خشية من هذه احلاالت
املفاهيم والقيم ،وتعدُّ د الذاتيات ،والشعور
ُّ
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ٍ
عندئذ خيرج
اَّإل إذا جتاوزت حدودها ،وأ َّدت إىل نشوب حروب وغزوات واحتالل،
الصدام من دائرة التحكُّم والسيطرة إىل وضعية االنفالت والفوىض واالضطراب.

تصو ًرا مغال ًيا لصدام
أما ما نختلف فيه مع هنتنغتون ونعرتض عليه ،أنه قدَّ م
ُّ
احلضاراتُ ،مبشرِّ ً ا ببقاء الرصاعات ودوامها ،واشتدادها وارتفاع وتريهتا ،وداف ًعا
احلضارات نحو حروب باردة هي أشد خطورة من احلرب الباردة السابقة ما قبل تسعينات
القرن العرشين ،وجاعلاً العامل منقسماً عىل نفسه ومتصدِّ ًعا ،ليس كام كان يف السابق ألسباب
وخلفيات سياسية واقتصادية وأيديولوجية ،وإنام ألسباب وخلفيات أشدّ ترجع إىل الثقافة
واحلضارة والدين.
وتأكيدً ا هلذا املنحى الصدامي عىل مستوى احلضارات ،حشد هنتنغتون يف كتابه
كمية كبرية من املفاهيم التي تتصل هبذا النسق ،مثل مفاهيم :الصدام احلضارايت ،الرصاع
احلضارايت ،الصدع احلضارايت ،احلرب احلضارية .كام و َّفر فيه مادة كبرية أراد منها توثيق
تاريخ الصدامات والرصاعات واحلروب بني اجلامعات والدول والكيانات املتغايرة من
جهة الثقافة واحلضارة والدين .لذا يمكن القول :إن مفهوم صدام احلضارات عند هنتنغتون
هو أشد خطورة من بني مجيع القائلني هبذا املفهوم قبلاً وبعدً ا.

سادسا :ح َّفزت نظرية هنتنغتون وأسهمت يف انبثاق جمموعة نظريات تنتمي إىل نسق
ً
يمكن وصفه أو تسميته بنظريات الصدام أو النظريات الصدامية ،تشرتك هذه النظريات يف
التنوع حتويل جهة الصدام إىل
تقصدة هبذا ُّ
جهة الصدام وتفرتق أو تتاميز يف جهة املوضوعُ ،م ِّ
زاوية خمتلفة ،ترى فيها أهنا أكثر صوا ًبا من الزاوية التي صوب عليها هنتنغتون.
هذه النظريات تنسب إىل كتَّاب وباحثني ينتمون إىل جمتمعات أمريكية وأوروبية
وعربية وإسالمية ،من هذه النظريات املتداولة :نظرية (صدام الغرب مع الغرب) أو
(صدام احلضارة الغربية مع ذاهتا) ،أشار هلذه النظرية الباحث األمريكي جيمس كورت
وتطرق إليها يف مقالة نرشها سنة 1995م بعنوان:
زميل هنتنغتون وأستاذ العلوم السياسيةَّ ،
(تصادم املجتمعات الغربية ..نحو نظام عاملي جديد) ،متحدِّ ًثا عنها قائلاً « :إن صدام
احلضارات احلقيقي واألكثر أمهية ،لن يكون بني الغرب وغريه ،بل هو ذلك الصدام الدائر
قوته الرئيسية ،أي الواليات املتحدة األمريكية،
بالفعل يف الغرب ذاته ،وخاصة داخل َّ
وهو صدام بني احلضارة الغربية وبني حتالف خمتلف ،يتأ َّلف من حركات متعدِّ دة الثقافات
واحلركات النسوية ،إنه باختصار صدام بني احلضارات الغربية وما بعد الغربية»(.((3

( ((3جيمس كورت ،تصادم املجتمعات الغربية :نحو نظام عاملي جديد ،مصدر سابق ،ص.7
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النظرية الثانية :وتعرف بنظرية (الصدام داخل احلضارات) ،تبنى هذه النظرية
أكثر من شخص بعضهم أمريكيون وبعضهم أوروبيون ،وحتدّ د االختالف بينهم يف زوايا
التفسري والتحليل .وأبرز املتحدّ ثني عن هذه النظرية من األمريكيني هم أصحاب كتاب:
(احلضارات يف السياسة العاملية ..وجهات نظر مجعية وتعددية) ،الذي قام بتحريره الباحث
توصل هؤالء بعد نقاش أكاديمي لعمل
يف شؤون العالقات الدولية بيرت كاتزنشتاين ،فقد َّ
حمرر الكتاب قائلاً « :أظهرت التحليالت اإلحصائية
هنتنغتون إىل استنتاج رئييس ،أبان عنه ّ
والعديد من التحليالت النوعية ،عمل ًّيا أن الصدامات الكربى حتصل يف املقام األول داخل
احلضارات ال بينها ،وأن احلضارات ليست املحور الذي تدور احلروب حوله»(.((3
ومن األوروبيني تبنَّى هذه النظرية الباحث األملاين دييرت سنغاس ورشحها يف كتابه:
توصل متي ِّقنًا «أن
(الصدام داخل احلضارات ..التفاهم بشأن الرصاعات الثقافية) ،فقد َّ
الدراسات الدولية عن اإلطار القيمي للمجتمعات ،تؤكّد أن التصدُّ عات الثقافية البارزة
حال ًّيا ،هي بالفعل تصدُّ عات داخل احلضارات ،وكذا داخل كل جمتمع عىل حدة ،وليست
يقينًا فيام بينها»(.((3

ويف املجال العريب تر َّددت بعض التسميات التي تتَّصل هبذا النسق ،منها :تسمية
(صدام اجلهل أو صدام اجلهاالت) التي جاءت عنوانًا ملقالة الناقد الفلسطيني إدوارد
سعيد (2003 - 1935م) نرشها سنة 2001م .وتسمية( :صدام املصالح) التي جاءت يف
عنوان كتاب الباحث اللبناين فواز جرجس (أمريكا واإلسالم السيايس ..صدام الثقافات
أم صدام املصالح) الصادر سنة 1999م ،وتسمية( :صدام اهلمجيات) التي جاءت عنوانًا
لكتاب الباحث اللبناين جلبري األشقر الصادر سنة 2000م .يضاف إىل ذلك من خارج
املجال العريب تسمية( :صدام األصوليات) التي جاءت عنوانًا لكتاب األديب الباكستاين
طارق عيل ،الصادر يف ترمجته العربية سنة 2002م.
وتنوعها ما كان باإلمكان أن تنبثق وتظهر
هذه النظريات واألطروحات عىل تعدُّ دها ُّ
إىل عامل الوجود األديب والفكري ،لوال وجود نظرية صدام احلضارات وما اتَّسمت به من
واستفزت الفكر ،واستثارت العقل.
طبيعة سجالية وصدامية وتشاؤمية ،ح َّفزت الذهن،
َّ
وبتأثري هذه النظرية أصبحنا نتجادل حول نظريات عدَّ ة ،بعد أن كنا نتجادل حول نظرية
واحدة.

( ((3بيرت كاتزنشتاين ،احلضارات يف السياسة العاملية ،مصدر سابق ،ص.23
( ((3دييرت سنغاس ،الصدام داخل احلضارات ،مصدر سابق ،ص.22
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تقوض نظرية صدام احلضارات،
مع ذلك مل تستطع هذه النظريات واألطروحات أن ّ
تلتف عليها ،أو تحُ ارصها ،أو تُطيح هبا ،وال أن تحَ ُدَّ من خطورهتا ،أو خت ِّفف من هواجسها،
أو ّ
وإذا كانت قد متكَّنت من التشكيك فيها ،والنيل منها ،لكنها مل تستطع أن َّ
حتل مكاهنا،
وتصبح بديلاً عنها.

ساب ًعا :مل يكن مفهو ًما عىل اإلطالق ملاذا أغفل هنتنغتون أو تغافل اإلشارة إىل نظرية
حوار احلضارات ،ومل ِ
يأت عىل ذكرها كل ًّيا يف كتابه املستفيض الذي فاقت صفحاته مخسامئة
واضحا جتاه هذه النظرية ال تواف ًقا معها وال اختال ًفا ،مع أهنا نظرية
صفحة .ومل ُي ْب ِد رأ ًيا
ً
هلا شهرة واسعة يف املجال الغريب ،وتشرتك مع نظرية صدام احلضارات يف كوهنام نظريتني
تتَّصالن بأنامط العالقات بني احلضارات ،واحدة تتَّخذ منحى احلوار ،وأخرى تتَّخذ منحى
الصدام ،ويتفارقان من هذه اجلهة.
وتتأكَّد أمهية هذه املالحظة وتتعاظم عند معرفة أن نظرية حوار احلضارات قد
انتعشت بقوة بعد انبثاق نظرية صدام احلضارات ،وعُدَّ ت يف نظر القائلني هبا أهنا نظرية
أجود من صدام احلضارات ،وتصلح أن تكون بديلاً مفضَّلاً عنها ،ألهنا تجُ نِّب العامل
خيارات الصدام ،وتبعث عىل التفاؤل ،وترسم طري ًقا آمنًا للعالقات بني احلضارات.

هذا االنتعاش القوي الذي شهدته هذه النظرية ،كان يعلم به هنتنغتون قط ًعا ،ومل
يكن بعيدً ا عن سمعه وبرصه وإدراكه ،مع ذلك تعامل مع هذه النظرية وكأهنا مل تكن شي ًئا
مذكورا ،أو كأهنا ال تستحق االهتامم ،ناف ًيا هلا نف ًيا مطل ًقا!
ً
ويبدو أن هنتنغتون قد استولت عليه فكرة صدام احلضارات ،وسكنت شعوره،
وأرست خياله ،فرصفته عن االلتفات إىل ما سواها .أو أنه أراد متقصدً ا تسليط الضوء عىل
جمرد تأويالت ظنية واحتاملية راجحة
عم سواها .وإذا كانت هذه َّ
فكرته ،حاج ًبا األنظار اَّ
أو غري راجحة ،فمن األكيد أن هنتنغتون كان يرى يف نظريته أهنا أصوب من النظريات
األخرى ،وأرجح منها وأقوى.

والقدر الذي له عالقة بنظرية حوار احلضارات أشار إليه هنتنغتون بغري هذه التسمية
ربا أن
عم أسامه القواسم املشرتكة للحضارة ،معت ً
يف آخر صفحات الكتاب عند حديثه اَّ
عم هو مشرتك بالنسبة ملعظم احلضارات ،ويف
رضوريات التعايش الثقايف تتط َّلب البحث اَّ
التنوع،
عامل متعدّ د احلضارات فإن املسار البنَّاء -يف نظره -هو التخليِّ عن العاملية ،وقبول ُّ
والبحث عن العوامل املشرتكة(.((3
( ((3انظر :صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات ،ص.516
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هذا الرأي عىل أمهيته وجودته جاء يف الكتاب وكأنه خارج السياق ،ال تقعيد له
وال تأسيس ،ال أصل له وال سند ،أقرب إىل رأي له صفة الرأي العريض أو اهلاميش أو
االستدراكي ،ال قوة له وال تأثري ،ال وزن له وال اعتبار ،أمام ما قدَّ مه هنتنغتون من ٍّ
ضخ كبري
وخطري لفكرة صدام احلضارات.

وقد تن َّبه ملثل هذه املالحظة دييرت سنغاس مع ِّق ًبا عليها قائلاً « :ويغفل هنتنغتون للحظة
عن حتليالته السوداوية بشأن الصدام املرتقب بني احلضارات ،إذ نراه يدعو يف النهاية إىل
التفاهم والتعاون بني كبار السياسيني واملثقفني يف مجيع احلضارات»(.((3
التعجب ،أن هنتنغتون استبق اإلشارة
وما يثري الدهشة يف هذه املالحظة ،ويبعث عىل
ُّ
إىل هذا الرأي التفامهي باحلديث عن سيناريو متخ َّيل لكنه مرعب للغاية ،يدور حول حدوث
تتطور هذه احلرب ومتتدّ إىل باقي احلضارات ،جيري فيها حتريك
حرب بني أمريكا والصنيَّ ،
الصواريخ النووية بني األمريكيني والصينيني ،وتقتنص اهلند هذه الفرصة وتش ُّن هجو ًما
مد ِّم ًرا عىل باكستان لتدمري قدراهتا العسكرية التقليدية والنووية ،وتتَّسع احلرب إىل أرجاء
احلضارات األخرى موصوفة باحلرب احلضاراتية.
بعد هذا السيناريو املرعب الذي يضع العامل عىل حافة الفناء والدمار ،وال أدري كيف
سمح هنتنغتون لنفسه خت ُّيل مثل هذا السيناريو الذي ال ُيبقي وال يذر ،من بعده مبارشة
يتغيرَّ السياق ،وينتقل احلديث عن القواسم املشرتكة بني احلضارات!

مصو ًرا له بوصفه دينًا
تصو ًرا مرع ًبا عن اإلسالم س ِّي ًئا
ومشو ًهاِّ ،
َّ
ثامنًا :قدَّ م هنتنغتون ُّ
ِ
مكر ًسا هذا
دام ًيا وعني ًفاُ ،مطل ًقا عليه عبارته اخلطرية قائلاً « :إن لإلسالم حدو ًدا دموية»ّ ،
شوهة من التاريخ،
الوصف عن اإلسالم ،ساع ًيا لتأكيده وترسيخه ،راج ًعا تارة إىل وقائع ُم َّ
وتارة إىل وقائع انتقائية من العرص احلديث ،مذك ًِّرا بخطاب املسترشقني املعادين لإلسالم
تصوراهتم السيئة واملعادية.
دينًا وحضارةً ،مقتف ًيا أثرهم ،متل ِّب ًسا روحهم ،جمدِّ ًدا ُّ
يف هذا التصور ظهر هنتنغتون وكأنه يريد أن يحُ ِّمل اإلسالم وزر صدام احلضارات،
ناظرا إىل تاريخ العالقات بني اإلسالم واملسيحية
بام يف ذلك الصدام مع الغرب وحضارتهً ،
يف األزمنة القديمة ،وبني اإلسالم والغرب يف األزمنة احلديثة بوصفه تاريخ رصاع مستمر،
ربا وبخالف الكثريين يف الغرب أن مشكلة الغرب ليست مع املتطرفني املسلمني وإنام
معت ً
مع اإلسالم نفسه ،واص ًفا العالقات بني اإلسالم واملسيحية سواء األرثوذكسية أو الغربية
أهنا كانت عاصفة غال ًبا ،فكالمها كان بمثابة اآلخر بالنسبة إىل اآلخرُ ،مقدِّ ًرا أن رصاع القرن
( ((3دييرت سنغاس ،الصدام داخل احلضارات ،ص.144
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العرشين بني الديمقراطية الليربالية واملاركسية اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة،
إذا ما قورن بعالقة الرصاع املستمر والعميق بني اإلسالم واملسيحية(.((3

وموجها نقدً ا هلنتنغتون الذي
ناكرا هلا،
ِّ
هذه املالحظة قد أثارت دهشة دييرت سنغاس ً
يكاد يتغاىض يف نظره عن احلضارة اإلسالمية ،وما هو أدعى إىل الدهشة أكثر عنده اعتبار
مفرتضا
هنتنغتون أن املشكلة الرئيسة ليست يف األصولية اإلسالمية بل يف اإلسالم ذاته،
ً
مصو ًرا أن املجتمعات
أنه حضارة خمتلفة متا ًما وبالكامل عن مجيع احلضارات األخرى،
ِّ
والبلدان اإلسالمية تقع عند خطوط املنازعات الثقافية للعامل ،هلذا بدت عنيفة بشكل مفرط
يف نظر هنتنغتون ،ومن ثم فإن املسيحيني وغري املسلمني ال ينكرون احلامسة حلرب إسالمية
خالصا إىل نتيجة يرى فيها أن اإلسالم ذاته يتَّصف بطابع
واالستعداد الستخدام العنف،
ً
العنف(.((4
دارسا للحضارات ،اَّإل أنه -يف هذا الشأن
ومع أن هنتنغتون أراد إظهار نفسه بوصفه ً
كذلك -قد تغافل كل ًّيا -بقصد أو من دون قصد -عن اإلسهامات احلضارية العظيمة
لإلسالم واحلضارة اإلسالمية ،وما لإلسالم من فضل كبري عىل مجيع احلضارات التي كانت
قبله وبعده ،بام يف ذلك احلضارة الغربية .وهذا ما ثبت عند املؤرخني األوروبيني أنفسهم
وتنوع جماالهتم ،الذين
وقبل غريهم ،وتأكَّد لدهيم عىل تعاقب أجياهلم ،وتعدُّ د بلداهنمُّ ،
مميزا قوامه االعرتاف
توالت كتاباهتم وتأليفاهتم وتراكمت ومل تتو َّقفُ ،مشكِّلني نس ًقا أدب ًّيا ً
بفضل اإلسالم عىل احلضارة األوروبية.
ويكفي يف هذا النطاق اإلشارة إىل كتابني ينتميان زمنًا إىل القرن احلادي والعرشين،
من تأليف باحثني أمريكيني مها :جون فرييل أستاذ تاريخ العلوم صاحب كتاب( :نور من
الرشق ..كيف ساعدت علوم احلضارة اإلسالمية عىل تشكيل العامل الغريب؟) ،ومارك
غراهام صاحب كتاب( :كيف صنع اإلسالم العامل احلديث؟).

ومن أبلغ النصوص الدا َّلة عىل ذلك ،ما أشار إليه غراهام قائلاً « :ولكن أوروبا يف
احلقيقة تع َّلمت وتتلمذت عىل يد العلامء املسلمني مدَّ ة نصف األلفية ،فباإلضافة إىل كون
املسلمني شعو ًبا حفظت العلم واحتضنته ،كان املسلمون يم ّثلون كل تلك األشياء التي
أنكرهتا عليهم تلك الكتب املنهجية ،فقد كانوا فنانني وشعراء وفالسفة وعلامء رياضيات
تتمرغ
وكيمياء وفلك وفيزياء ،باختصار كانوا متحضرِّ ين يف الوقت الذي كانت فيه أوروبا َّ
( ((3انظر :صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات ،ص.338
( ((4انظر :دييرت سنغاس ،الصدام داخل احلضارات ،ص.136
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يف اهلمجية .كانت احلضارة اإلسالمية هي العظمى من حيث احلجم والتقنية ،ومل يكن هلا
مثيل يف أي مكان آخر ،وبعيدً ا عن وجود احلضارة اإلسالمية يف فراغ ،فإهنا أ َّثرت بشكل
مبارش يف أوروبا ككيان ثقايف وقوة علمية وسياسية ،وبقدر ما يستنكف البعض من االعرتاف
به ،فإن العامل اإلسالمي هو العمالق الذي بنيت عىل أكتافه النهضة األوروبية»(.((4
تاس ًعا :الحظت أن هناك نقدً ا تبسيط ًّيا يف املجال العريب لنظرية صدام احلضارات،
وقد جرى التعامل معها بطريقة خطابية وإنشائية ،وتقديمها بتصويرات وتوصيفات ال
حس االعرتاض والرفض ،متح ّفزة بدافع
تتحرى ضوابط املعرفةُ ،م َغ ِّلبة َّ
تتَّسم بالدِّ َّقة ،وال َّ
التخوف منها ،أو التشكيك فيها ،أو
اهلجوم واملقاومة ،مرتاوحة ما بني التساهل معها ،أو
ُّ
جمرد نظرية خداعية وتالعبية
التعايل عليها .فهي بحسب هذه التصويرات والتوصيفات َّ
وتآمرية ،يصدق عليها وصف املوضة اجلديدة ،وأهنا جمرد وهم وكتلة مغالطات وأكاذيب
وتناقضات.
ومثل هذا النقد التبسيطي نلمسه حتى يف أوساط أكاديميني يشتغلون بطرائق
املنهج واملنهجيات ،ويتحدَّ ثون عن لغة املنطق والعلم .ومن صوره ودالئله ما وجدته يف
املطولة التي كتبها أستاذ فلسفة العلم الدكتور صالح قنصوه للرتمجة العربية لكتاب
املقدِّ مة َّ
هنتنغتون ،النسخة التي أنجزها طلعت الشايب ،محلت هذه املقدّ مة عنوان( :من أجل تأ ُّمل
فاحص وحوار خصيب) ،أشار فيها إىل صور تبسيطية ال ختلو من غرابة ،من هذه الصور
اعتبار أن نظرية صدام احلضارت ليست أكثر من ثوب قشيب لفكرة أو ممارسة عتيقة جدًّ ا
هي ِّفرق ت َُسد(.((4
ومن هذه الصور كذلك الربط بني هذه النظرية وانتشار النزعة األصولية ،وحسب
حتليله حتدَّ ث قنصوه قائلاً « :ولقد انترشت النزعة األصولية اآلن ،ليس بوصفها اكتشا ًفا
علم ًّيا لرس الرصاع بني الدول ،فقد ابتذلت منذ زمان قديم من كثرة االستخدام .ولكن
عقب سقوط كثري من املس َّلامت العرصية ،وفشل النظم القائمة يف سرت عوراهتا .فكان ال بد
يف غمرة التخ ُّبط أو الفراغ التنظريي ،ورضورة االنخراط يف املزامحة الدموية ،والسوق
العاملية احلرة ،كان ال بد من التفتيش يف الدفاتر القديمة ،شأن التاجر املفلس ،عن نظرية
عتيقة هي الصدام احلضاري أو الثقايف ،حيث خيتار كل منا ما يالئمه من أصول ،أو أسالف،

( ((4مارك غراهام ،كيف صنع اإلسالم العامل احلديث؟ ترمجة :عدنان خالد عبداهلل ،أبو ظبي :هيئة أبو ظبي
للثقافة والرتاث2010 ،م ،ص.49
( ((4صمويل هنتنغتون ،صدام احلضارات ،مقدمة صالح قنصوه ،ص .25
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أو آهلة حارسة»(.((4

ومن أغرب هذه الصور ،الربط الذي أقامه الباحث قنصوه بني هنتنغتون
شارحا رأيه قائلاً « :وألن هنتنغتون مخُ ِّطط اسرتاتيجي إلعادة
واألصوليني اإلسالميني،
ً
صنع النظام العاملي ،فقد التقط من األصوليني اإلسالميني طرف اخليط ،وم َّثل دور التلميذ
عليهم ،وط َّبق دعاواهم بمهارة حمرتف سيايس ،ومفكِّر برامجايت ال يعنيه من كل ذلك اَّإل ما
تثمره الفكرة من نتائج عملية نافعة الحتكارات الرأساملية األمريكية ،وهي فكرة قدَّ مها له
كثريا»(.((4
األصوليون عىل طبق من فضة ،أو أثمن من ذلك ً
هذه بعض الصور الدا َّلة عىل ما أسميته النقد التبسيطي ،وهناك الكثري من مثل هذه
الصور السائدة يف املجال العريب .وهذا النمط من النقد ال يقدّ م معرفة ،وال يفتح أف ًقا ،وال
يتَّسم بالدِّ َّقة والتحقيق واملوضوعية .فنظرية صدام احلضارات ليست هبذه البساطة ،وال
هبذه ِ
أيضا -ليست بذلك التعقيد أو االبتكار ،لكنها نظرية هلااخل َّفة والسذاجة ،كام أهنا
ً
شأن يف حقل دراسات احلضارة واحلضارات.

( ((4صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.23
( ((4صمويل هنتنغتون ،املصدر نفسه ،ص.24
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ﷺ يف معنى الوحدة واالختالف

لع َّلنا ال نأيت بجديد حني القول :إن مساحة االختالف بني البرش هي
{و َل ْو َشا َء
جزء من الناموس وقانون الوجود اإلنساين .إذ يقول تبارك وتعاىلَ :
ِ
ِ
رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َولاَ َي َزا ُل َ
ني * اَّإِل َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َول َذل َك
ون مخُ ْت َِل ِف َ
َ َّ َ
ََ
َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
َخ َل َق ُه ْم َوتمََّ ْت كَل َم ُة َر ِّب َك لأَ َ ْملأَ َ َّن َج َهن ََّم م َن الجِْ نَّة َوالن ِ
ني} .
َّاس َأجمْ َع َ
والتنوع بني البرش يف مستوى
الر َّباين اقتىض االختالف
ُّ
فالناموس َّ
وتنو ًعا يف التجربة وطبيعة املالحظة ،مما يفرض االختالف
التفكري وطريقتهُّ ،
يف النظر إىل األشياء ،ويف النتائج التي ينتهي إليها االختالف.

من هنا فإن مفهوم الوحدة ال يمكن اكتشافه اَّإل من خالل منظور
االختالف؛ وذلك ألن االختالف جزء أصيل من منظومة الوعي الذايت ،كام
أنه (االختالف) هو الذي يغني مضمون الوحدة ،ويمدُّ ه بأسباب احليوية
والفعالية.
((( سورة هود ،اآلية .119 - 118
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فاالختالف -وفق هذا املنظور -رضورة؛ ملا له من وظيفة يف بلورة معنى الوحدة
وهويته احلضارية واإلنسانية.

ويقول الشاعر:
ٍ
ٍ
ّ
إن القداح إذا أجتمعن فرامها
وكرس أ ّيد
حنق
بالكرس ذو
عزت فلم تُكرس وإن هي ُبدّ دت
فالكرس والتوهني للمتبدد
ّ
فبني االختالف والوحدة مسافات ،ال يمكن اجتيازها اَّإل بالتسامح واحلرية
التنوع.
واالعرتاف بقانون التعدُّ د ومبدأ ُّ

لذلك فإن االختالف املفيض إىل الوحدة الصلبة ،هو ذلك االختالف الذي تسنده
قيم التعدُّ د واحلرية والتسامح وحقوق اإلنسان .أما االختالف الذي يجُ ايف هذه القيم فإنه
ُيفيض إىل املزيد من الترشذم والتشتُّت والتجزئة.
املنمطة
ولعل من األخطاء الكربى التي وقع فيها العرب يف العرص احلديث ،رؤيتهم َّ
ملفهوم الوحدة .فالرؤية السائدة عن هذا املفهوم أنه يعني إلغاء حاالت االختالف والتعدُّ د
الطبيعية والتارخيية والثقافية.

وبفعل هذا املنظور النمطي ملفهوم الوحدة ،مارست السلطات -التي رفعت شعار
الوحدة -كل ألوان القمع واإلرهاب والتنكيل ،بحق كل التعبريات السياسية والثقافية
واالجتامعية التي ختتلف رؤيتها عن هذه الرؤية ،أو تتباين يف أصوهلا العرقية أو اإلثنية.
جراء ذلك الكثري من التضحيات واخلسائر واجلهود ،أدناها أن مفهوم
ولقد دفع العرب من َّ
الوحدة مل يعد يشكّل -يف هذه احلقبة من الزمن -الربيق أو الشعار الذي يستقطب مجيع
الفئات والرشائح.

فاالختالفات الفكرية والثقافية والسياسية ال تدار بعقلية اإلقصاء والنفي؛ ألهنا ال
تُنهي االختالفات ،وإنام تشحنها بدالالت ورموز خطرية عىل مستوى العالقات والوجود
االجتامعي .وحاالت اإلمجاع والوحدة يف املجتمعات اإلنسانية ال تنجز اَّإل عىل قاعدة تنمية
قيم التسامح والتعاون والتعدُّ د ،واإلدارة الواعية واحلضارية لالختالفات العقدية الفكرية
عىل مستوى الواقع والتاريخ ،وليس فقط عىل مستوى النظر والنص.
وإن أخطر اهلويات -عىل حدِّ تعبري (دار يوش شيغان) -عىل اإلطالق هي تلك
التي ال تحُ ّقق اَّإل عىل أنقاض هويات اآلخرين .ينبغي أن تكون هويتي متصاحلة ،متفقة أو
متوافقة مع اآلخرين ،ال أن ترفضها وهتدّ دها باإللغاء .فاملامرسات العدوانية واالنفعالية
ال تلغي االختالفات والتاميزات ،وإنام تُدخلها يف عالقة رصاعية ،عنيفة ،بدل أن تكون
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العالقة تواصلية وتفاعلية .وال يمكن فهم اآلخر اَّإل بتقدير وحتديد مساحة االختالف معه،
وكيف ستتم إدارة هذا االختالف.
أمرا س ِّي ًئا .األمر الس ِّيئ واخلطري -يف
فاالختالف يف حدوده الطبيعية واإلنسانية ليس ً
هذه املسألة -هو عدم االعرتاف برشعية االختالف ،وحق صاحبه يف أن يكون خمتل ًفا.

فالتوحيد القرسي للناس يزيدهم اختال ًفا وتش ُّتتًا وضيا ًعا؛ وذلك ألن حماولة إهناء
االختالف بالقمع والقهر يزيدها اشتعالاً  .كام أن هذا املنطق واخليار خيالف خمالفة رصحية
التنوع واالختالف والتعدُّ د.
ناموس الوجود اإلنساين ،القائم عىل ُّ
أي مستوى من املستويات -من دون
مكون للوحدة ،وال وحدة صلبة -يف ِّ
فالتنوع ِّ
ُّ
إفساح املجال لكل التعبريات للمشاركة يف إثراء هذا املفهوم ،ومدّ ه بمضامني أكثر فعالية
وقدرة عىل هضم كل األطياف والقوى.

أي تغييب لالختالفات الطبيعية يف املجتمع ،فإنه ُيفيض إىل غياب الوحدة
وإن َّ
واالستقرار السيايس واملجتمعي؛ وذلك ألن مفاعيل الوحدة احلقيقية متو ِّفرة وموجودة يف
فضاء االختالف الثقايف والسيايس املنضبط بضوابط األخالق وتط ُّلعات اإلمجاع والوحدة.
املتحررة من
لذلك ك ِّله ت ُِل ُّح احلاجة اليوم إىل إحياء وتأسيس املؤسسات املجتمعية
ّ
هيمنة املفهوم القرسي للوحدة ،واالنطالق يف بناء فعل مؤسسايت ،يستند يف كل أموره إىل
رعاية االختالف ،وحماربة كل نزعات االستفراد والتغول ،التي ال تفيض اَّإل إىل املزيد من
التدهور والترشذم .ويف نطاق هذه املؤسسات يتم إطالق حوار وطني واجتامعي يستوعب
كل القوى والتعبريات والوجودات ،قوامه حرية الرأي والتعبري ،واحرتام اآلخر وجو ًدا
ورأ ًيا ،وتفعيل مستويات املشاركة السياسية والثقافية واالقتصادية.
تكرس مفهوم الوحدة
وهذا احلوار الوطني الشامل بدوره ،ينتج حقائق جمتمعية ّ
احلقيقية ،وتبلور منظور االختالف واحلوار املفضيني إىل االستقرار السيايس واملجتمعي.
فالوحدة ال تساوي التطابق التام ،كام أن االختالف ال يعني الترشذم والتشتُّت والتجزئة،
فنزعات الوحدة القرسية والقهرية مل تنتج اَّإل املزيد من الترشذم والضياع ،كام أن نزعة
ترذيل االختالف باملطلق ،مل تؤ ِّد اَّإل إىل املزيد من التوترات والنزعات والرصاعات.

فاالختالف ليس انقطا ًعا عن الوحدة ،كام أن الوحدة ليست تو ُّق ًفا عن االختالف
والتنوع.
والتاميز
ُّ
من هنا ندرك أمهية حضور قيمة العدل يف االختالفات اإلنسانية .حيث إن جمرد
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االختالف ،ينبغي َأ اَّل ُيفيض إىل الظلم ،واخلروج عن مبادئ وقواعد العدالة .يقول تبارك
ني لِ َّل ِه ُشهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط َولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ
وتعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا كُونُوا َق َّو ِام َ
ْ
َ َ
َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون}(((.
فاالختالفات الفكرية واالجتامعية والسياسية ،ينبغي اَّأل تكون سب ًبا للقطيعة مع قيم
العدالة والوحدة ،بل وسيلة من وسائل االلتزام هبذه القيم ،وذلك من أجل حتديد جماالت
االختالف وتنمية اجلوامع املشرتكة؛ ألهنا جزء من عملية العدالة املطلوبة عىل كل حال.

لذلك نجد أن اخلليفة الراشد اإلمام عيل بن أيب طالب حينام سمع بعض أهل العراق
يف معركة صفني يسب أهل الشام قد قال هلم« :إين أكره لكم أن تكونوا سبابني ،ولكنكم لو
وصفتم أعامهلم ،وذكرتم حاهلم ،كان أصوب يف القول ،وأبلغ يف العذر ،وقلتم مكان سبكم
إياهم :اللهم احقن دماءنا ودماءهم ،وأصلح ذات بيننا وبينهم ،واهدهم من ضاللتهم،
حتى يعرف احلق َم ْن َج ِه َله ،ويرعوي عن الغي والعدوان من هلج به».
ومن الرضوري أن ندرك أن فشل ألف جتربة ال يعني فشل الفكرة ،بل علينا أن
نجرب الواحدة بعد األلف .وأعتقد أن التجربة يمكن أن َّ
تطل بنا عىل نتائج جديدة وآفاق
ّ
جديدة.
وإن واقعنا اإلسالمي املعارص قد ورث -خالل احلقب التارخيية املديدة -العديد من
املشاكل والعقد والرواسب التمزيقية ،وإن اإلنصات إىل هذه الرواسب ُيك ِّلفنا الكثري عىل
مستوى حارضنا ومستقبلنا.

لذلك فإن املطلوب هو :إطالق عملية حوارية مستديمة ،ال تقف حائرة أمام عناوين
التمزق ،وإنام تسعى بعقل منفتح وحكمة و َن َفس طويل إىل تفكيك هذه العناوين ،ومنع
ُّ
تأثريها السلبي عىل راهننا.

ترسب عقدنا وأزماتنا التارخيية إىل واقعنا املعارص ،بحاجة منا
وإن العمل عىل منع ُّ
مجي ًعا إىل الوعي العميق بمبدأ الوحدة ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،وجتاوز كل اإلحن
{و َلك ُْم َما
النفسية التي حتول دون تنمية املشرتكات واالستجابة الف ّعالة إىل التحدياتَ ،
ون َع اَّم كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ك ََس ْبت ُْم َولاَ ت ُْس َأ ُل َ
ون}(((.
التنوع
فالوحدة ال تعني
بأي شكل من األشكال -مصادرة االختالفات وحاالت ُِّّ
(((سورة املائدة ،اآلية .8
((( سورة البقرة ،اآلية .134
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والتعدُّ د املوجودة يف املحيط االجتامعي والسيايس للعرب واملسلمني .وإنام تعني تنمية
املشرتكات وااللتزام السيايس والعميل بالقضايا املصريية لألمة.

وتفعيل اللقاء حول القضايا املشرتكة هو الكفيل بتطوير مستوى الوحدة يف العاملني
العريب واإلسالمي .فالوحدة احلقيقية والصلبة ال يمكن أن تعيش اَّإل يف ظل االختالف
ؤسس لوقائع
املرشوع؛ ألنه ُيغني مفهوم الوحدة ،ويمدُّ ه بأسباب احليوية والفعالية ،و ُي ِّ
وحقائق جديدة حتول دون تقهقر املفهوم الوحدوي عىل مستوى الواقع.
فاالختالفات املعرفية والفقهية واالجتامعية والسياسية ،ينبغي اَّأل تدفعنا إىل القطيعة
واصطناع احلواجز التي حتول دون التواصل والتعاون واحلوار.

وإن الوحدة الداخلية للعرب واملسلمني بحاجة دائماً إىل منهجية حضارية يف التعامل
التنوع ثامره عىل مستوى التعاون والتعاضد
مع االختالفات
والتنوعات ،حتى يؤيت هذا ُّ
ّ
والوحدة ..واملنهجية األخالقية واحلضارية الناظمة والضابطة لالختالفات الداخلية،
قوامها احلوار والتسامح ،وتنمية املشرتكات ،وحسن الظن واالحرتام املتبادل ،ومساواة
اآلخر بالذات.

تطور مساحات التعاون وحقائق الوحدة يف الواقع اخلارجي.
هذه املنهجية هي التي ّ

فرضا ،وال تُنجز بقرار أو رغبة ،وإنام
وخالصة القول :إن الوحدة ال تُفرض ً
باكتشاف مساحات التالقي والعمل عىل تطويرها ،ودمج توحيد أنظمة املصالح االقتصادية
والسياسية.

ﷺ اإلبداع يف املختلف

يؤسسان لعملية انفتاح وتواصل عىل املستويني
من الطبيعي القول :إن السؤال والنقد ِّ
الثقايف واإلنساين ،وأي جتاوز هلذه احلقيقة فإنه ُيفيض إىل العديد من املآزق وعىل املستويات
كافة.
وبفعل هذا السلوك املنغلق واالنعزايل والبعيد عن احلس احلضاري والديني السليم،
ألي صيغة
يحُ دث االنفصال الشعوري والنفيس ،وتتشكّل كيانات اجتامعية مغلقة ،وممانعة ِّ
للوحدة واالندماج.
وقد ال نبالغ إذا قلنا :إن العديد من احلروب الداخلية واألهلية التي شهدهتا بعض
املجتمعات العربية واإلسالمية ،وبرصف النظر عن مربراهتا التارخيية والسياسية ،هي من
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وفكرا واحدً ا ،وحقيقة واحدة.
املتعصبة ،التي ال ترى اَّإل لونًا واحدً ا،
جراء تراكم العقلية
ِّ
ً
َّ

إن هذه العقلية بمتوالياهتا النفسية واالجتامعية والسياسية ،هي جذر العديد من
ُعمق اإلحن
احلروب الداخلية؛ إذ إهنا بمثابة احلاضن لكل األسباب والعوامل ،التي ت ِّ
واألحقاد ،وتُشعل الفتن والنزاعات ،وتغ ّلب جوانب العنف والتصعيد ،عىل جوانب
التهدئة واحللول السلمية.
فالعقلية الدوغامئية تسعى إىل تأكيد خصوصياهتا ،حتى لو كان هذا التأكيد عىل
حساب مصالح األمة والوطن.

وبدل أن متارس األفكار والقناعات الثقافية وظيفة تربوية وروحية و ُم ِّ
هذبة لألخالق
تتحول
فزة عىل االلتزام بالقيم العامة التي تقوي أوارص الوحدة االجتامعية؛
العامة ،ومحُ ِّ
َّ
ربز املوروثات االجتامعية
هذه األفكار إىل مادة للتأطري الض ِّيق والتنميط واالنغالق ،وت ِّ
والتارخيية يف صورها السلبية واملتخلفة ،وتُربز عوامل االنعزال واستخدام العنف (عنف
القول والفعل) ضد اآلخرين.

بينام من يتأ َّمل جوهر األفكار اإلنسانية جيدها تتَّجه إىل تربية اإلنسان عىل االلتزام
بالقيم اإلنسانية العامة التي ال تشكّل عامل نفرة بني االجتاهات املختلفة ،بل عامل وحدة
وتقوي هذه األفكار آفاق السلم املجتمعي ،وتعزيز الضمري اإلنساين والرقابة
وائتالفّ ،
الذاتية واالندفاع الطوعي نحو ممارسة الصالح واخلري عىل خمتلف املستويات.
ويف هذا اإلطار ،ال بد من القول :إن العقلية الدوغامئية هي التي تُفرغ الدين والقيم
العليا من استهدافاهتا النبيلة حتت دوا ٍع وحجج عصبوية مقيتة.

واملشكلة احلقيقية التي تواجه العاملني العريب واإلسالمي اليوم ،ليست يف تر ُّبص
أعداء األمة بنا ،وسعيهم احلثيث لنهب ثرواتنا ،والقضاء عىل مقومات وجودنا الذايت
املستقل .بل يف تلك العقلية التي ال ترى اَّإل قناعاهتا ،ومتارس يف سبيل ذلك عمليات
اإلقصاء والنفي والقتل إىل كل الثقافات والقناعات األخرى.

إن هذه العقلية تلتقي موضوع ًّيا مع أعداء األمة التارخييني؛ ألهنا هي التي هُت ِّيئ
الظروف يف املحصلة النهائية لنجاح مرشوعات وخمططات األعداء ،وذلك ألهنا تغذي
األحقاد الداخلية ،ومتنع االئتالف وأشكال الوحدة املختلفة ،وحتارب بال هوادة اآلخرين
فتعم الفتن ،وتزداد العصبيات،
الذين ال يتَّفقون أو يشرتكون معها يف القناعات واألفكارّ ،
وترتاجع قيم العقل واحلضارة.

74

دراسات وأحباث

وهذه هي األرض اخلصبة لنجاح أي عدو خارجي يف هنب ثروات األمة ،واالنتقاص
من استقالهلا وحيويتها احلضارية.

التنوع
من هنا نرى من األمهية بمكان ،أن يعتني الفكر العريب واإلسالمي بمسائل ُّ
والتعدُّ د وقيم التسامح والعدل وآليات حتقيقهام ،وخيوض بشكل ٍ
جاد يف أسئلة العرص
وحتديات املعارصة.

فال يكفي الرجوع إىل فكر املقارنات واملقاربات الذي صاغه مفكرو القرن املايض؛ إذ
إن هذه الصياغات كانت حمكومة بعقلية التاممية والدفاع عن الذات ،وإن حقائق االجتامع
البرشي قد وجدت من عهود تارخيية قديمة ،وإن البرش ال يصنعون احلقيقة ،وإن دورهم
ووظيفتهم هي فقط يف أن يعثروا عليها.
ال شك أن مواجهة أسئلة العرص -وفق هذا املنظور وهذه العقلية -يزيدنا اغرتا ًبا،
عمق يف نفوسنا عقدً ا ومركَّبات نقص عديدة ،بعضها رصيح ،والبعض اآلخر خيتفي حتت
و ُي ِّ
(يافطات) وعناوين أخرى.
ومن املؤكَّد أن حقل االجتهاد الفقهي واملعريف ،هو الذي يفتح إلينا العديد من
األبواب واآلفاق ،حتى يتَّجه فكرنا املعارص إىل تأصيل أسئلة العرص يف واقعنا االجتامعي
واحلضاري.
التنوع
التنوع الفكري والثقايف واملعريف ،فهذا ُّ
وال جمال يف هذا اإلطار إلنكار واقع ُّ
هو من احلقائق البدهيية يف االجتامع اإلنساين.

التنوع وحق االختالف باعتباره عقبة حتول
ولعل من اخلطأ اجلسيم النظر إىل هذا ُّ
دون إنجاز الغايات النبيلة ،وال ريب أن العمل عىل ترذيل االختالف ونبذه املطلق ال ُينهي
األسباب الطبيعية لالختالف ،وإنام يغيرّ مسارها ،وجيعلها سب ًبا من أسباب النزاع والرصاع،
بدل أن يكون وسيلة من وسائل اإلثراء الفكري واملعريف.
فال يمكن لقوة الغلبة والقرس والقهر نفي احلقوق الطبيعية يف حياة اإلنسان ،ويأيت
يف مقدّ متها حق االختالف.
ورضرا عىل األمم
خطرا
ومن الطبيعي القول :إن القهر والقرس واإللغاء أشد
ً
ً
بالتنوع املعريف والثقايف ،واعتباره الوليد
واألوطان من ممارسة حق االختالف واالعرتاف
ُّ
الطبيعي لقيمة االجتهاد وسبيل تعدُّ د اخليارات الفكرية واالسرتاتيجية يف مسرية األمة.
هلذا نجد أن القرآن احلكيم يرصد حقائق االختالف يف الكون واحلياة واإلنسان
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ويقول تعاىل {ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم
ربك ولذلك خلقهم}((( .واملذموم قرآن ًّيا هو االقتتال والتنابذ والنفي املتبادل والبغي؛ ألهنا
مجي ًعا خروج من طبيعة العالقات اإلنسانية املنشودة.

وثمة حقيقة أساسية ينبغي أن ننطلق منها يف هذا السياق ،وهي أن االختالف يف
َّ
حدوده الطبيعية يثري عالقة التواصل والتفاعل اإلنساين ،كام أن االقتتال والتنابذ قطيعة
مع اإلنسان اآلخر.
فاالختالف حوار وتواصل وتفاعل ،والقطيعة والنفي طغيان واستئثار ونفي لقيم
التواصل اإلنساين.

ويف اإلطار التارخيي للفضاء العريب واإلسالمي تشكَّلت 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 تتق َّلص
تتحرر من أرس
وتصل إىل حدودها الدنيا؛ ألهنا ثقافة تتَّجه صوب املطابقة املميتة ،دون أن َّ
وهيمنة الثقافة الغالبة.

وكام يبدو أن الثقافة املبدعة هي التي تتمكَّن من بلورة أفق االختالف الثقايف واملعريف،
دون أن تقطع أوارص التواصل والتفاعل اَّ
اخللق مع الثقافات األخرى ،وليس املقصود من
مكونات هامشية ،أو ال
االختالف واملغايرة الثقافية هنا هو اعتبار الثقافات األخرى ذات ِّ
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
ؤسس لواقع أو ظروف ت ِّ
ُغذي الذات الثقافية وتُثرهيا
املغايرة واالختالف الثقايف هو الذي ُي ِّ
بأبعاد إنسانية وموضوعية عديدة.

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

وجهها إىل أسئلتها
أفق املغايرة واالختالف من اآلفاق
املهمة ألي ثقافة؛ ألنه ُي ِّ
َّ
واملكونات
امللحة ،ويدفع باجتاه احلوارات النقدية الواعية مع الثقافات
ِّ
اخلاصة ،وحتدياهتا َّ
(((سورة هود ،اآلية .119 - 118
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املعرفية األخرى« ..وإن اختال ًفا مرشو ًطا بالوعي يمكن أن ُيسهم بتغذية الثقافة العربية
احلديثة بوجهة نظر ِجدِّ َّية ،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
أمرا مرشو ًعا وقائماً بالفعل ،ومن ذلك نقد أنظمة التمركز
أسباب كثرية ليصبح االختالف ً
الداخلية يف الثقافة نفسها ،بام فيها املفاهيم اخلاصة باملجتمع والسلطة ،واملعرفة والدين،
التكون الثقايف العريب
والفكر واالقتصاد وغريها .وبام أن االختالف رضورة تتَّصل بدائرة
ُّ
احلديث فهو مرشوط بمحدّ دات 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 املؤ ّثرات وال تتعارض ،وال تذوب
مكونات غريها ،وال تتداخل رؤى هذه برؤى تلك ،واألهم من ذلك أن تعلن
مكوناهتا مع ّ
ّ
عن أسئلتها اخلاصة التي ترتتّب مقدّ ماهتا 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 ومتط ّلباته 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
بالتحرر
االختالف الثقايف ،كام أن املعارصة ال تتح َّقق يف السياق التارخيي واالجتامعي ،اَّإل
ُّ
فكرا وسلوكًا.
من وهم املطابقة والتامهي باآلخر ً

فالتعصب واالنغالق ال يصنع أصالة ،بل يصنع واق ًعا ثقاف ًّيا متور فيه التناقضات
املحملة باملضامني احلضارية
وتقوض النسق أو األنساق الثقافية
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.
ؤسس
عمق الرؤى احلضارية الذاتية ،و ُي ِّ
ويبقى أفق االختالف الثقايف هو الذي ُي ِّ
لقيم احلوار مع اآلخر والتفاعل معه ،وهبذا -عىل حدِّ تعبري الدكتور عبد اهلل إبراهيم -يتم

التكون والتمركز حول الذات ،ص .6
((( راجع :الدكتور عبد اهلل إبراهيم ،املركزية الغربية ،إشكالية
ّ
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جتاوز السجال إىل احلوار ونقد الذات االمتثالية ،والدعوة إىل ذات هي جمموع ذوات كفوءة
وقادرة عىل إنتاج الفعل ،والتفاعل مع اآلخر عىل املستوى نفسه مع املقدرة 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
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 ُيشتِّت التافه من األمور ،و ُيثري املضامني اإلنسانية واحلضارية يف الثقافات .وهذا
بطبيعة احلال ال يتأتَّى اَّإل بعقلية حوارية تبحث عن املشرتك فتثريه وتُنضجه ،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 متقدّ مة.

فالنقد هو املامرسة الرضورية يف االختالفات الثقافية واملعرفية ،كام أن احلوار هو
الوسيلة الف َّعالة 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.

ﷺ قيم يف املواطنة

لع َّلنا ال نأيت بجديد حني القول :إن الدين اإلسالمي هو دين احلرية واحرتام العقل
ومنجزاته .ووجود وقائع وحقائق يف جتربة وحياة املسلمني مضا َّدة أو مناقضة هلذه البدهيية
ال يعني خلو اإلسالم من تلك القيم واملبادئ التي تُعيل من شأن احلوار واحلرية والتسامح،
ونبذ التقليد األعمى بكل صنوفه وأشكاله.

ووجود مسافة بني اإلسالم املعياري واإلسالم التارخيي -عىل هذا الصعيد -يحُ ِّملنا
مجي ًعا مسؤولية العمل عىل توحيد الواقع مع املثال ،وجتاوز كل ما يشني إىل قيم احلرية
والعدالة.
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فآيات الذكر احلكيم تصدح برضورة قول احلق واحلقيقة وعدم كتامهنام ،والعمل عىل
تنمية املشرتكات بني خمتلف التعبريات واألطياف الدينية واإلنسانية.
إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :يا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسو ُلنَا ُي َبينِّ ُ َلك ُْم كَثِ ًريا ممَِّا ُكنْت ُْم
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِم َن ا ْل ِكت ِ
تخُ ْ ُف َ
ني * يهَ ْ ِدي بِ ِه ال َّل ُه
َاب ُمبِ ٌ
ُور َوكت ٌ
َاب َو َي ْع ُفو َع ْن كَث ٍري َقدْ َجا َءك ُْم م َن ال َّله ن ٌ
ُّور بِإِ ْذنِ ِه و ِدهيِم إِلىَ رِص ٍ
م ِن ا َّتبع ِر ْضوا َنه سب َل السَّلاَ ِم ويخُ ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
اط
َ ُ ُ ُ
َ ََ
َ ُ ُ ْ َ
َ يهَ ْ ْ
ماَ
َ
ِ ٍ (((
ُم ْستَقيم} .
حر ،يتعاطى مع
ُؤسس لفضاء اجتامعي ٍّ
فالدعوة إىل التبيني وقول احلقيقة هي التي ت ِّ
رحب هبا ،ويدافع عن رشوطها االجتامعية
يتوجس خيفة من اآلراء ،بل ُي ِّ
كل األفكار ،وال ّ
والثقافية والسياسية.

ولكيال تكون اآلراء واألفكار بال أفق ،نجد أن القرآن الكريم يؤكِّد عىل رضورة بناء
(كلمة سواء) ،وتوافقات عميقة بني خمتلف األطراف عىل قاعدة القيم املشرتكة واملصالح
عز من قائلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِلىَ ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َأ اَّل
املتبادلة .إذ يقول َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ْع ُبدَ اَّإِل ال َّل َه َولاَ ُنشرِْ َك بِه َش ْي ًئا َولاَ َي َّتخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا َأ ْر َبا ًبا م ْن ُدون ال َّله َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا
ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}(((.
تتعمق أسسهام يف الفضاء
فاملطلوب دائماً هو حضور مفردات اللقاء والتوافق ،حتى َّ
االجتامعي والثقايف ،وتزول عنارص السلب أو تُضبط من خالل احلوار الدائم واملفتوح،
واملستند إىل عنارص اللقاء والتوافق.

فاإلسالم -ومن خالل هذه اآلية القرآنية الرشيفة -ال يدعو إىل املفاصلة الشعورية
والعملية مع املختلف أو املغاير ،وإنام إىل احلوار الذي ُيعيل من شأن املشرتكات واجلوامع،
ويتط َّلع إىل صياغة مرشوع عمل بني املختلفني يف النقاط واملفردات التي تُشكِّل حمل إمجاع
وتوافق بني اجلميع.
«وهكذا ُيعطي اإلسالم للحوار خامتته من دون أن ُيغلق بابه أو ييسء إىل اآلخرين،
بل كل ما هناك أنه حياول أن ُيؤكِّد هلم بأن إعراضهم ال ُيغيرِّ من املوقف شي ًئا؛ ألنه مل ينطلق
من خالل قناعات اآلخرين وتشجيعهم ،بل من داخل القناعة الذاتية املرتكزة عىل وضوح
الرؤية ،مما جيعل من استمراره نقطة حتدُّ حاسمة.

((( سورة املائدة ،اآلية .16 - 15
((( سورة آل عمران ،اآلية .64
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ويف ضوء ما قلناه آن ًفا ،فليس هذا الطرح يف أسلوب احلوار منطل ًقا من خصوصية
أهل الكتاب ،بل هو مستمد من املنهج العام لألسلوب اإلسالمي ،الذي ُيؤكِّد عىل نقاط
اللقاء يف رحلة الوصول إىل احلقيقة ،وال ُيؤكِّد عىل نقاط اخلالف اَّإل يف هناية املطاف.

وعىل هذا األساس فال بد للدعاة إىل اهلل يف حركتهم نحو اهلدف الكبري من الدعوة
يتلمسوا بأيدهيم وأفكارهم املجاالت املشرتكة يف
إىل اهلل يف كل زمان ومكان ،وذلك بأن َّ
ِ
ِ
تقرهبم إليك ،ولتُوحي
العقيدة واألسلوب واحلياة التي تربطك باآلخرين وتربطهم بك ،ل ّ
هلم بأن هناك مرحلة من الطريق يمكن أن مت ّثل وحدة السبل يف املرحلة األوىل أو الثانية ،فإن
ذلك كفيل بإلغاء الكثري من التعقيدات وجتميد الكثري من احلساسيات ،وتقريب كثري من
ممهدة أمام الطرفني للوصول
األفكار ،حتى إذا انتهى األمر إىل نقطة االفرتاق كانت الطريق ّ
(((
إليهام كمقدّ مة للسري عليها من موقع القناعات املشرتكة التي تصنع األرض املشرتكة» .
فاحلوار والتواصل بني املختلفني ليس حالة طارئة ،أو تكتيكًا سياس ًّيا ،وإنام هو من
القواعد الثابتة التي ُيريس دعائمها الدين اإلسالمي للتعامل بني املختلفني واملغايرين..
يتحرك يف دعوته يف أجواء اإلرهاب والقتل والتدمري ،بل يف أجواء احلوار
فاملسلم ال
َّ
واملوعظة واملجادلة بالتي هي أحسن.
وإن الذي يتط َّلع إىل إنجاز مرشوعه الفكري والدعوي بالقتل والتفجريات
واالغتياالت؛ فإنه ُيناقض بذلك نصوص الرشيعة اإلسالمية ،ويحُ ارب قيمها ومبادئها،
ويدفع الناس بوعي أو بدون وعي لالنفضاض من حوله.
فاإلسالم ال يدعو إىل ممارسة القرس والكراهية يف الدعوة إليه ،بل عىل العكس من
مهمة وظيفة الرسل األساسية يف التذكري واملوعظة ،إذ يقول تبارك
ذلك متا ًما ..إذ يحُ دّ د ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لحِْ
ِ
ِ
وتعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِا ك َْمة َوالمَْ ْوع َظة الحْ َ َسنَة َو َجادِلهْ ُ ْم بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن}(((.
عز من
ويقول تعاىلَ { :ف َذك ِّْر إِنَّماَ َأن َ
ْت ُم َذك ٌِّر * َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيطِ ٍر}( ،((1ويقول َّ
ِ
ِ
ِ
قائلَ { :ل َقدْ جاءكُم رس ٌ ِ
وف
ني َر ُؤ ٌ
يص َع َل ْيك ُْم بِا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ول م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َع ِز ٌيز َع َل ْيه َما َعنت ُّْم َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
ِ
يم}( .((1فـ«القوة -مهام كانت درجتها -لن تنسجم مع طبيعة الرسالة اإلسالمية
َرح ٌ
ما دامت القوة تعني حمارصة العقل وفرض الفكرة عليه حتت تأثري األمل أو اخلوف ،وحتى

((( السيد حممد حسني فضل اهلل ،من وحي القرآن ،املجلد الثاين ،ص.26
((( سورة النحل ،اآلية .125
( ((1سورة الغاشية ،اآلية .22 - 21
( ((1سورة التوبة ،اآلية .128
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عندما حيني رأسه أمامها فإنه يتظاهر بالقبول ليخرج من الكابوس ،ويبقى بينه وبني االعتقاد
مرتع غزال»(.((1

فالعنف ليس وسيلة من وسائل الدعوة ،بل هو من وسائل التنفري والتدمري ،وأي
يتوسل هبذه الوسيلة ،فإنه يهُ دِّ د االستقرار السيايس والسلم األهيل ..ولو تأ َّملنا يف
طرف َّ
سرية الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص سنجد أن الدعوة النبوية قامت عىل املحبة واألخالق الفاضلة،
نفسا وسلوكًا؛ فقد جاء يف احلديث الرشيف« :سيد األعامل ثالثة:
والتحيل بأمجل الصفات ً
إنصاف الناس من نفسك ،ومواساة األخ يف اهلل ،وذكر اهلل تعاىل يف كل حال».
وقال رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :السابقون إىل ظل العرش طوبى هلم .قلنا :يا رسول اهلل،
ومن هم؟ قال :الذين يقبلون احلق إذا سمعوه ،ويبذلونه إذا سألوه ،وحيكمون للناس
كحكمهم ألنفسهم .هم السابقون إىل ظل العرش» .وقال ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :الرفق رأس احلكمة،
شق عليهم فأشقق عليه».
اللهم من َوليِ َ شي ًئا من أمور أمتي َف َرفق هبم فأرفق به ،ومن َّ
فقتل األبرياء ليس طري ًقا إىل سيادة الرشيعة ،وممارسة اإلرهاب بكل صوره ليس
سبيلاً إلحقاق احلق وإزهاق الباطل؛ لذلك فإن الكثري من األعامل اإلجرامية -التي حتدث
اليوم باسم اإلسالم واجلهاد -هي يف ذاهتا وتأثرياهتا ال ختدم اإلسالم واملسلمني ،بل
وتدِّ د الكثري من املكاسب عىل املستويات كافة.
تدخلهم يف الكثري من التحديات ،هُ
فالعنف الديني واإلرهاب -الذي شاع يف العديد من الدول والبلدان -بحاجة إىل
مواجهة شاملة ،حتى يتم إهناء اجلذور الفكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية التي تقف
خلف هذه الظاهرة اخلطرية وت ِّ
ُغذهيا باستمرار.
ويف إطار مواجهة آفة العنف واإلرهاب ،نحن بحاجة إىل التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1رضورة الوقوف بحزم ضد كل أنواع التحريض التي متارس ضد املختلف
واملغاير؛ ألن استمرار حاالت التحريض هي التي ختلق البيئة االجتامعية احلاضنة ملامرسات
العنف وأعامل اإلرهاب ،وال يمكننا أن نواجه هذه اجلرثومة ،اَّإل بتجريم كل املامرسات
واألقوال التحريضية ،والتي ُّ
مكونات املجتمع والوطن الواحد ..ولعلنا
تدق إسفينًا بني ّ
ال نجانب الصواب حني القول :إن الكثري من األعامل والترصفات -التي يمكن وصفها
بأهنا من ممارسات وأشكال العنف الديني -هي بشكل أو بآخر من جراء ثقافة التحريض
تتوجه إىل فئة أو رشحية من املجتمع ..إن جتريم كل
ومقوالت التسفيه والتحقري التي
َّ
املامرسات الشائنة -التي تستهدف حتقري بعض الناس سواء لقوميتهم أو مذهبهم أو
( ((1حمسن عطوي ،زاد املبلغني.
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دينهم -هو اخلطوة األوىل يف مرشوع وأد وإهناء اجلذور الثقافية واالجتامعية لظاهرة العنف
واإلرهاب وبث الكراهية بني أبناء املجتمع الواحد.

فاملواطنة بقيمها وهياكلها ومؤسساهتا هي اإلبداع اإلنساين حلفظ احلقوق ،وصيانة
التنوع بعقلية حضارية وإدارة حكيمة .ومبدأ الوالء والرباء ال يعني
املكاسب ،وإدارة ُّ
ممارسة العدوان واحلرب عىل اآلخرين ،وإنام وجود موقف نفيس حيول دون تأثري اآلخر
(املحارب واملعتدي) عىل أخالقنا ونسيجنا االجتامعي.

 -2إن االعرتاف باآلخر يف الدائرة الوطنية أو اإلسالمية ال يؤسس إىل التحاجز
وخلق الكانتونات واجلزر االجتامعية املنفصلة عن بعضها ،وإنام من أجل دمج كل هذه
التعبريات واألطياف يف بوتقة واحدة ،وهي بوتقة الوطن واملواطنة .فنحن مع االعرتاف
بكل اخلصوصيات الثقافية واالجتامعية لكل رشحية أو فئة ،ولكن هذا االعرتاف ال يعني
االنكفاء واالنعزال أو القبول بحالة التشظي االجتامعي .إنام االعرتاف الواعي واحلضاري
الذي يقودنا إىل بناء مواطنة متساوية بني مجيع األطراف والتعبريات .فاالعرتاف
باخلصوصيات ال يلغي مفهوم املواطنة ،بل يبنيها عىل أسس ومنظومة احلقوق والواجبات
املتكافئة واملتساوية .فالرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف املدينة املنورة ومن خالل صحيفة املدينة،
أسس هوية جامعة قائمة عىل مبدأ املواطنة املتساوية.
تضمنت هذه الوثيقة تنسيق العالقة بني املسلمني واليهود ،وبعض من املرشكني
حيث َّ
العرب .فقد كان االنتامء إىل دولة املدينة هو مقياس املواطنة ،فالكل -برصف النظر عن
أدياهنم -آمنون فيها ،والكل مسؤولون عن محايتها .وهبذا خلق الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف
املدينة املنورة جتربة قامت عىل مواطنة متساوية بني جمموعات برشية متغايرة يف أدياهنا
ومعتقداهتا.

من هنا نصل إىل حقيقة أساسية يف مرشوع مواجهة ظاهرة العنف واإلرهاب ،وهي
أننا كلام تقدَّ منا خطوات نوعية يف مرشوع إنجاز املواطنة املتساوية ،اقرتبنا أكثر يف إهناء
اجلذور السياسية والفكرية هلذه الظاهرة اخلطرية؛ لذلك نجد أن املجتمعات التي تعيش
مستقرا عىل هذا الصعيد هي األقدر عىل مقاومة هذه الظاهرة وضبطها.
وض ًعا
ًّ
فاملواطنون سواء برصف النظر عن أيديولوجياهتم وقناعاهتم الفكرية والسياسية..
بأي شكل من األشكال ممارسة التمييز ضد بعض املواطنني العتبارات ال تنسجم
وال جيوز ِّ
توضح
وحقائق ومتطلبات املواطنة .وينقل لنا التاريخ اإلسالمي الكثري من القصص ،التي ّ
أمهية املساواة وتكافؤ الفرص .ومن شواهد ذلك« :حدثني هشام بن عامر ،أنه سمع مشايخ
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مر بقوم جمذمني
يذكرون اخلليفة عمر بن اخلطاب عند مقدمه اجلابية من أرض دمشقَّ ،
من النصارى ،فأمر أن ُيعطوا من الصدقات ،وأن جيري عليهم القوت»( .((1فاالختالف
العقدي ال يعني احلرب االجتامعية ،والتباين يف القناعات واملواقف ال يعني ممارسة
التنوعات والتعدُّ ديات.
التهميش واإلقصاء ..تبقى قاعدة (الرب) هي احلاضنة لكل ُّ
إذ يقول تعاىل{ :لاَ َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوك ُْم ِم ْن
ْ
ِ
ِ
يحُِ
ِ
(((1
ِد َي ِ
ْ
ظاهرا
ني} « .إن النص ليس
ب ا ُملقسط َ
ارك ُْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه ُّ
ً
والتصورات التي تكمن يف
وحسب ،بل هو بحر من الدالالت ،وهو سيل من األفكار
ُّ
باطنه ،وتتوارى يف أخاديد كلامته وحروفه والعالقة بينهام .ونحن نعلم أن الكتاب الكريم
وحرم التجديف بحقوق ورشف الناس وسمعتهم ،مهام كان
حرم السب حتريماً مطل ًقاَّ ،
َّ
دينهم ،ومهام كانت لغتهم ،والسب ظاهرة بارزة يف حوار املتخلفني والطغاة واألميني،
وهذا يضيف مجالاً آخر إىل مجال اإلسالم يف معاجلة قضايا اخلالف»(.((1
التنوعات يف
فاملواطنة بمؤسساهتا وقيمها وروحها ،هي القادرة عىل دمج خمتلف ُّ
التنوعات من مصدر قلق إىل رافد من روافد اإلثراء والتمكني.
تتحول ُّ
بوتقة واحدة ،بحيث َّ

فالتطرف وتبنِّي خيار العنف ال خيلق مواطنة متساوية ،بل ُيفيض إىل تفكيك أسس
ُ
الوحدة ،ويدخل املجتمع يف أتون الرصاعات والنزاعات احلادة والدموية ..وإننا أحوج ما
والتطرف والعنف ،إىل تلك الثقافة التي تُويل
نكون اليوم ،ومن أجل مواجهة خطر اإلرهاب
ُّ
للمواطنة حقو ًقا وواجبات أمهي ًة خاصة ،وتتعامل مع خمتلف التعدُّ ديات بوصفها حقائق
قائمة ينبغي احرتامها ،وتوفري كل مستلزمات مشاركتها يف البناء االجتامعي والوطني.
 -3يسعى البعض -وعرب وسائل خمتلفة -إىل التفتيش عىل عقائد وأفكار اآلخرين،
يوزع صكوك
وجيعل من نفسه (فر ًدا أو مجاعة) املحاسب عىل الصحة والفساد .فهو الذي ّ
الغفران واملقبولية ،وهو الذي ُيطلق أحكام الضالل والبعد عن اجلا َّدة والطريق املستقيم،
أو أحكام اهلدى والسري عىل اجلادة .وال يكتفي بذلك بل يعمل عىل حماسبة الناس عىل
أفكارهم وانتامءاهتم العقدية والفكرية.
وال شك أن هذه املامرسات تعطي للبعض سلطة ليست له ،وجتعله يامرس واج ًبا
ليس مك َّل ًفا به .وذلك ألن الباري لجو زع هو املعني وحده هلالج لج بمحاسبة الناس عىل عقائدهم

( ((1فتوح البلدان ،ص .131
( ((1سورة املمتحنة ،اآلية 8
( ((1غالب الشابندر ،اآلخر يف القرآن ،ص .115
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{وإِ ْن َجا َد ُل َ
وك َف ُق ِل ال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون * ال َّل ُه يحَ ْ ك ُُم َب ْينَك ُْم َي ْو َم
وأفكارهم ،إذ يقول تعاىلَ :
ا ْل ِق َيا َم ِة فِيماَ ُكنْت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َ
ون}( .((1ووجود فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال
ختول لإلنسان -مهام عال شأنه -أن َّ
يتدخل يف خصوصيات الناس ،و ُيفتِّش عن عقائدهم
بأي شكل من األشكال.
وأفكارهم .فإن لإلنسان حرمة وقدسية ال جيوز التعدِّ ي عليها ِّ
ولعل من أهم جوانب هذه احلرمة رفض حماوالت التفتيش عىل العقائد واألفكار،
ُّ
تصات الباري لجو زع.
والتدخل (إذا جاز التعبري) يف مخُ َّ

فالعدل هو املطلوب يف العالقة االجتامعية واإلنسانية ،أما مسائل الضامئر والقلوب
ألي إنسان أن ُيفتِّش عىل عقائد الناس.
والعقائد فالباري لجو زع هو الذي حيكم فيها ،وال جيوز ِّ
{و ُأ ِم ْر ُت لأِ َ ْع ِد َل َب ْينَك ُُم ال َّل ُه َر ُّبنَا َو َر ُّبك ُْم َلنَا َأ ْعماَ ُلنَا َو َلك ُْم َأ ْعماَ ُلك ُْم
يقول تبارك وتعاىلَ :
لاَ ُح َّج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُُم ال َّل ُه يجَ ْ َم ُع َب ْينَنَا َوإِ َل ْي ِه ا َمل ِص ُري }(.((1

فالرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل جيرب أحدً ا عىل تغيري عقيدته ،وعمل عىل صيانة حقوق
اجلميع.
وإذا كان هناك اختالف وتباين بني املواطنني يف عقائدهم وأفكارهم ،فاملطلوب أن
بأي شكل من األشكال اإلساءة
حيرتم كل طرف عقائد وأفكار الطرف اآلخر ،وال جيوز ِّ
أي مواطن.
لعقيدة أو أفكار ِّ

حوارا بني صاحب
وعىل ضوء هذا االحرتام املتبادل يتم حوار بني خمتلفني ،وليس
ً
احلق واهلدى وآخرين يعيشون يف ضالهلم وزيغهم؛ لذلك يقول تبارك وتعاىلُ { :ق ْل َم ْن
ير ُز ُقكُم ِمن الس و ِ
ض ُق ِل ال َّل ُه َوإِ َّنا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ ُهدً ى َأ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ني}(.((1
ْ َ َّماَ َ
َْ
أي مرشوع حواري
فاملساواة يف االختالف من الرضورات العميقة التي تساهم يف نجاح ِّ
أي دائرة من الدوائر.
ويف ِّ

بعضا ،عىل قاعدة املواطنة املتساوية يف احلقوق
فاملطلوب هو أن نتحاور مع بعضنا ً
والواجبات .وال توجد سلطة ألحد يف تفتيش عقائد البرش ،واختاذ اإلجراءات الالزمة عىل
ضوء عملية التفتيش .كل املواطنني سواء ،يف رضورة صيانة حرمتهم ،واحرتام عقائدهم
وأفكارهم ،والسامح هلم للتعبري عنها يف ظل قانون حيمي اجلميع ويصون خصوصياهتم.
( ((1سورة احلج ،اآلية .69 - 68
( ((1سورة الشورى ،اآلية .15
( ((1سورة سبأ ،اآلية .24
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فالغريية يف العقائد واألفكار ال تنفي حقوق املواطنة ،بل تؤكدها .وليس من رشوط
املواطنة املطابقة يف األفكار والقناعات .ومن يبحث عن املطابقة فإنه لن جيدها.

فـ«األصل يف العالقات مع اآلخر يف القرآن هو التواصل الفكري ،واالجتامعي،
والعائيل ،واألخالقي ،بدليل جواز مؤاكلتهم ،وخمالطتهم ،ومشاربتهم ،ومصاهرهتم،
والتعامل معهم يف كل جماالت النشاط االجتامعي .وهذه املقرتبات ال تنسجم مع (التوليِّ
ربي) كام يعرضها البعض يف قالب عدواين ابتدائي مسبق .فإن املواالة املنهي عنها تأيت
والت ِّ
يف نطاق إعالن الكره واحلرب من قبل الطرف اآلخر ،إهنا تبدأ من الطرف اآلخر ،هي
مقرر يف
جواب عىل موقف سلبي من اآلخر يبدر منه أولاً  ،وليس مع كل (خمالف) ،كام هو َّ
الفقه اإلسالمي ،وإن املو َّدة املنهي عنها يف الكتاب الكريم هي مودة الذين ينصبون العداء
السافر ،ويعملون عىل التعريض باملؤمنني ،ومن َث َّم هي حالة قلبية أكثر مما تكون حالة
عملية ،بل هي موقف قلبي رصف عند كثري من الفقهاء»(.((1
وعليه فإننا نعرتف باالختالفات بكل مستوياهتا ،وندعو إىل احرتام اخلصوصيات،
ولكننا نعتقد أن حتويل االختالفات من مصدر قلق وحذر إىل مصدر لإلثراء الثقايف
واالجتامعي ،بحاجة إىل تكريس قيم املواطنة يف الفضاء االجتامعي؛ وذلك ألن املواطنة هي
الوعاء القانوين والسيايس والدستوري الذي يستوعب كل املبادرات واخلطوات ،ويعمل
التنوعات يف منظومة احلقوق والواجبات املتساوية .فاملواطنة هي احلد
عىل إدماج كل ُّ
الفاصل بني كل االختالفات والتباينات يف الدائرة االجتامعية والوطنية.
فاالختالف -مهام عال حجمه -ال يربر االنتقاص من مواطنة اإلنسان .والتعدُّ د
مهام اتَّسعت دوائره ومستوياتهُ -يضبط باملواطنة بواجب الوحدة واالنسجام ،وبحقالتعبري ،وحتمل املسؤولية ،واملشاركة يف صناعة احلارض ،وصياغة املستقبل .وهكذا يكون
اآلخر مرشو ًعا للتعارف واحلوار والتواصل والتعاون والتنمية وتطوير اجلوامع املشرتكة.

ﷺ املجتمع األهيل والدولة املدنية

ثمة عالقة عميقة وجوهرية بني مفهوم املواطنة واألوضاع السياسية واالقتصادية
َّ
والثقافية السائدة؛ وذلك ألن الكثري من مضامني املواطنة -عىل الصعيدين الذايت
واملوضوعي -هي بحاجة إىل فضاء سيايس جديد ،يأخذ عىل عاتقة حتريك الساحة بقواها
ومكوناهتا املتعدِّ دة باجتاه القبض عىل املفردات والعنارص الرضورية هلذا املفهوم.
ِّ
( ((1غالب الشابندر ،اآلخر يف القرآن ،ص .119
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فاملواطنة -كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية -ال تلغي عملية التدافع والتنافس
التنوع وليس
يف الفضاء االجتامعي ،تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة عىل احرتام ُّ
التنوع يف متتني قاعدة الوحدة
عىل نفيه ،والساعية بوسائل قانونية وسلمية لإلفادة من هذا ُّ
الوطنية ،بحيث يشعر اجلميع بأن مستقبلهم مرهون هبا ،وأهنا ال تشكّل نف ًيا خلصوصياهتم،
وإنام جمالاً للتعبري عنها بوسائل منسجمة وناموس االختالف وآفاق العرص ومكتسبات
احلضارة .وال يكتمل مفهوم املواطنة عىل الصعيد الواقعي اَّإل بنشوء دولة اإلنسان ..تلك
الدولة املدنية التي متارس احلياد اإلجيايب جتاه قناعات ومعتقدات وأيديولوجيات مواطنيها.
بمعنى َأ اَّل متارس اإلقصاء والتهميش والتمييز جتاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله
القومية أو العرقية ،كام أهنا ال متنح احلظوة ملواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو
العرقية .فهي مؤسسة جامعة لكل املواطنني ،وهي مت ّثل -يف املحصلة األخرية -جمموع
إرادات املواطنني.
لذلك فإن مفهوم املواطنة ال ينجز يف ظل أنظمة شمولية  -استبدادية؛ ألن هذه
حتول مؤسسة الدولة إىل مزرعة خاصة ،متارس اإلقصاء
األنظمة -ببنيتها الضيقة واخلاصةّ -
والتهميش ،كام متنح االمتيازات بمربرات دون مفهوم الوطن واملواطنية.

فالدولة املدنية التي حترتم اإلنسان وتصون كرامته ،ومتنحه حرياته األساسية ،هي
املجرد
احلقيقة املوضوعية الوحيدة التي تبلور مفهوم املواطنة ،وخترجه من إطاره النظري
َّ
إىل حقيقة سياسية وجمتمعية راسخة وثابتة .فدولة اإلكراه واالستبداد وممارسة القمع
والتعسف تجُ هض مفهوم املواطنة ،وتخُ رجه من مضامينه السياسية املتَّجهة صوب املوازنة
ُّ
َّ
الفذة بني رضورات النظام والسلطة ومتط َّلبات الكرامة والديمقراطية .وكل الشعارات
جمردة ويف دائرة
واملرشوعات ذات الطابع التقدُّ مي التي حتملها بعض السلط والدول ،تبقي َّ
االستهالك اإلعالمي والسيايس بدون املواطنة التي متارس حقوقها غري منقوصة ،وتلتزم
بواجباهتا دون مواربة .وعليه فإن مراعاة مصالح املواطنني ،والعمل عىل ضامن حقوقهم
وتطور مستوى
واحرتام حرياهتم وصيانة كراماهتم ،هي التي تضمن االستقرار السيايس،
ّ
التفاهم واالنسجام بني السلطة واملجتمع ،وتتبلور اإلرادة الوطنية صوب القضايا الكربى
للوطن واألمة.
لذلك فإن املواطنة -وفق هذا املنظور -هي قوام احلياة السياسية الفاعلة والسليمة..
تتحول إىل حياة مليئة
وحينام تجُ َّرد احلياة السياسية من مقتضيات ومتط َّلبات املواطنة
َّ
بالنزاعات واالنقسامات ،وتكريس مضامني التخ ُّلف واالنحطاط املجتمعي.
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وذلك ألن املنابر اإلعالمية ووسائط الثقافة يف املجتمع تشرتك يف عملية تفتيت
مضمون املواطنة ،عن طريق نرش ثقافة الكراهية ،والدعوة إىل املفاصلة والقطيعة مع بعض
رشائح املجتمع .فينترش التمزيق ،وتتعاظم مظاهر التهميش وأشكال التمييز ،وهتدد الوحدة
الوطنية يف أهم مقوماهتا ومرتكزاهتا أال وهي املواطن .حيث إن تسميم املناخ الوطني العام
بثقافة التمييز والكراهية ،ودعوات املفاصلة والتحريض الطائفي والقومي ،تق ّلص إمكانية
االستقرار ،وحتول دون توفر متطلبات الوحدة الوطنية .فالدولة التسلطية -برصف النظر
جتوف مفهوم املواطنة ،وتفرغه من
عن أيديولوجيتها والشعارات التي ترفعها -هي التي ّ
مضامينه السياسية واملجتمعية.
لذلك هناك عالقة وطيدة بني مفهومي الدولة املدنية واملواطنة؛ إذ ال دولة مدنية
بدون مواطنة كاملة متارس كل حقوقها ،وتقوم بكل واجباهتا الوطنية .كام أنه ال مواطنة
مستديمة بدون دولة مدنية تس ُّن القوانني التي حتمي قانون املواطنة ومتطلباته ،وترفده
باملزيد من اآلفاق وأدوات الفعالية املجتمعية .فال يمكن أن تتحقق مواطنة يف ظل دولة
تسلطية  -استبدادية؛ ألن هذه الدولة ببنيتها القمعية تلغي دور املواطن يف عملية البناء
وتسيري أمور الوطن .كام أنه ال يمكن أن ينجز مفهوم الدولة املدنية يف جمالنا اإلسالمي بدون
احرتام مفهوم املواطنة وتوفري كل مستلزماته الذاتية واملوضوعية.
فالعالقة جد وطيدة بني مفهومي املواطنة والدولة املدنية؛ إذ كل مفهوم يستند إىل
اآلخر الستمراره وجتذره يف املحيط االجتامعي .وهذا بطبيعة احلال يتطلب «ترسيع االجتاه
نحو الديمقراطية احلقيقية والتعددية الفعلية والتنمية الشاملة يف الدولة وبالدولة إن أمكن،
جن ًبا إىل جنب ،حمو األميات املتكثرة ،وحترير األبنية الثقافية السائدة من عقد االتِّباع والتقليد،
وتنوير الوعي االجتامعي .بام يؤكد معاين احلراك واملغايرة وحق االختالف ،وتدعيم أسس
املجتمع املدين بام يؤكد مفهوم املواطنة بكل لوازمه احلديثة ورشوطه اإلنسانية التي ال تفارق
حرية الرأي واالجتهاد وحق اخلطأ يف الوقت نفسه»(.((2
تكرس مفهوم املواطنة يف
وبالتايل هناك منظومة متكاملة من القيم واملبادئ ،التي ّ
الواقع االجتامعي .ومن هذه املنظومة :الديمقراطية ،واحلوار ،والتسامح ،وحقوق اإلنسان،
وحرية التعبري واالنتامء .فكلها قيم رضورية إلرساء مضامني املواطنة ..أي أن تو ُّفر هذه
القيم هو الذي ُيؤ ِّدي إىل إنجاز مفهوم املواطنة .وبمقدار غياب هذه القيم أو بعضها باملقدار
ذاته يتم انتهاك مفهوم املواطنة.
(((2راجع :الدكتور جابر عصفور ،ضد التعصب ،املركز الثقايف العريب  -بريوت ، ،الطبعة األوىل 2001م،
ص .242
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وهذا يدفعنا إىل القول :إن املواطنة ال تُنجز اَّإل يف ظل نظام سيايس ديمقراطي -
تعددي ،حيرتم حقوق اإلنسان ويصون كرامته ويوفر رضورات العيش الكريم.

وعليه فإن االستقرار السيايس واملجتمعي يف املجالني العريب واإلسالمي بحاجة إىل
توفر العنارص التالية:
 املواطنة التي متارس دورها يف الشأن العام بدون خوف أو تر ُّدد. مؤسسات املجتمع املدين ،التي تأخذ عىل عاتقها استيعاب طاقات املجتمعوتبلور كفاءاته وقدراته ،وتساهم يف معاجلة املشكالت التي يمر هبا املجتمع.
 الدولة املدنية التي جتسد إرادة املواطنني مجي ًعا ،وال مت ّيز بني املواطنني لدواعيربرات ليست قانونية وإنسانية .فهي دولة جامعة وحاضنة لكل املواطنني
وم ّ
وتدافع عنهم ،وتعمل عىل توفري رضورات معيشتهم وحياهتم.

فاألوضاع العربية واإلسالمية بدون هذه العنارص تعيش القهقرى واملزيد من
الرتاجع واالهنيار عىل الصعد كافة.

لذلك فإن اجلهود العربية واإلسالمية اليوم ينبغي أن تتَّجه إىل توفري كل مستلزمات
جتسيد هذه القيم والوقائع يف املجالني العريب واإلسالمي.
ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن غياب مبدأ املواطنة ومؤسسات املجتمع املدين والدولة
املدنية عن واقعنا العريب واإلسالمي ،ينذر بتطورات كارثية عىل املستويات كافة .وال خيار
أمام النخب السياسية السائدة ،إذا أرادت االستقرار ألوطاهنا ،اَّإل االنخراط يف مرشوع
اإلصالحات السياسية والوطنية املتجهة صوب إرساء دعائم املواطنة ومؤسسات املجتمع
املدين والدولة املدنية امللتحمة يف خياراهتا االسرتاتيجية مع خيارات جمتمعها ،والساعية
نحو إزالة كل رواسب الدولة التسلطية من واقعها ومؤسساهتا وهياكلها املختلفة .وحده
اإلصالح السيايس احلقيقي هو الذي يوقف الكوارث القادمة وعىل الصعد كافة.

وال شك أن انعدام احلياة السياسية الوطنية السليمة ،وغياب أطر ومؤسسات
املشاركة الشعبية يف الشأن العام؛ و َّلد ً
مناخا اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا وسياس ًّيا يزيد من فرص
االنفجار االجتامعي ،و ُيساهم يف إقناع العديد من أفراد القطاعات االجتامعية املختلفة
بخيار العنف.
وهذا يقود إىل حقيقة أساسية من املهم التنبيه هلا دائماً  ،وهي :أن العنف أداة يستعني
هبا القاهرون واملقهورونْ ،
وإن بمقادير خمتلفة ولغايات متباينة.
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وال ريب أن وجود توتُّرات ظاهرة أو كامنة بني الدولة واملجتمع يف الفضاء العريب،
ُيساهم -عرب تأثرياته ومو ّلداته -يف بروز ظاهرة العنف .وجتارب احلروب األهلية املؤملة
التي جرت يف بعض البلدان العربية ،تُؤكِّد -بشكل ال لبس فيه -أن تناقض اخليارات
الكربى بني السلطة واملجتمع يقود يف املحصلة النهائية لنشوء وبروز ظاهرة العنف.

وقد عبرَّ هذا التناقض والتدهور عن أعىل جت ِّلياته املادية ،يف انفالت غرائز العدوان
مكونات احلقل السيايس يف مشاهد متالحقة من العنف واإلقصاء املتبادل ،إىل
املتبادل بني ِّ
ٍ
درجة باتت فيها العملية السياسية عاجزة -أو تكاد -عن أن ُتعبرِّ عن نفسها يف صورة
طبيعية ،أي كفعالية تنافسية سلمية ،وإىل احلد الذي كاد فيه العنف -املادي والرمزي-
يتحول إىل اللغة الوحيدة التي يرتجم هبا اجلميع مطالبه ضد اجلميع« .وعلم االجتامع
أن
َّ
فرق اليوم بني الدولة القوية والدولة القمعية ،ويرى أن الدولة التي
السيايس املعارص ُي ِّ
تلتحم يف خياراهتا ومرشوعاهتا مع جمتمعها وشعبها هي الدولة القوية ،حتى لو مل متتلك
موارد طبيعية هائلة ..فالدولة القوية ح ًّقا ،هي التي تكون مؤسسة لإلمجاع الوطني وأداة
تنفيذه.

وتنبثق خياراهتا وإرادهتا السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا .وال ريب أن
الدولة القمعية -بتداعياهتا ومتوالياهتا النفسية والسياسية واالجتامعية -هي من األسباب
الرئيسية يف إخفاق املجتمعات العربية واإلسالمية يف مرشوعات هنضتها وتقدُّ مها؛ ألهنا
مهمة ،ومارست
َّ
حتولت إىل وعاء كبري الستهالك مقدرات األمة وإمكاناهتا يف قضايا غري َّ
العسف والقهر ملنع بناء ذاتية وطنية مستق َّلة».
فاإلخفاق السيايس سواء عىل صعيد مؤسسة الدولة أو مؤسسات املجتمع ،دفع
باجتاه النزوع إىل التعبري عن األهداف والغايات واملصالح بالعنف املادي والرمزي .بحيث
إن غياب العالقة السوية والعميقة بني السلطة واملجتمع دفع األوىل يف املجال العريب إىل
تبنِّي خيارات ومرشوعات فوقية  -قرسية ،وبفعل ذلك جلأت السلطة يف العديد من مناطق
العامل العريب إىل أدوات العنف لتسيري مرشوعاهتا وإنجاح خططها االجتامعية واالقتصادية.
ويف املقابل فإن املجتمع -يف ظل هذه الظروفُ -يعبرِّ عن نفسه وخياراته بامتالك واستخدام
أدوات العنف.
فيتحول الفضاء السيايس واالجتامعي العريب ،من جراء هذا التوتر والتباين ،إىل
َّ
املجردة من القيم اإلنسانية واألخالقية الالهثة صوب مصالح
وعاء للعديد من النزاعات َّ
آنية وضيقة.
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ويف أحشاء هذا التوتر ترتعرع مشاريع العنف واإلقصاء ،وتتَّسع دائرة التناقض
والتصادم ،وتزيد فرص االنتقام وممارسة العسف بحق اآلخر.
وهكذا نصل إىل مسألة أساسية وهي :أن أحد األسباب الرئيسية لربوز ظاهرة العنف
هو غياب حياة سياسية سليمة ومدنية يف العديد من بلدان العامل العريب.

والتوحش يف السياسة مهام كانت
لذلك من األمهية بمكان أن نرفض االستئثار
ُّ
ُسوغ ذلك ،ونقف ضد التنابذ واإلقصاء مهام كان الفكر الذي يقف
األيديولوجية التي ت ِّ
وراءه.
وإن النهج السيايس املعتدل ،والذي يتعاطى مع األمور والقضايا واحلقائق السياسية
املؤهل
واالجتامعية بعقلية منفتحة ومتساحمة ،هو القادر عىل ضبط نزاعات العنف ،وهو َّ
ملراكمة الفعل السيايس الراشد يف املجتمع.

وال بد أن نأخذ الدروس والعرب من مناطقنا التي حدثت فيها حروب أهلية وداخلية،
وهجرت الكثري من شعوهبا ،وجعلتها
حيث إن هذه احلروب د َّمرت االقتصاد والتجارة،
َّ
يف قافلة الالجئني يف العامل ،وأفنت كل البنية التحتية للبلد ،وقتلت خرية شباهبا ورجاهلا يف
معارك عبثية.
درسا بلي ًغا :أن العنف حينام يسترشي ،والتعصب حينام
إن هذه احلروب تُع ِّلمنا ً
يسود ،فإن الدولة واملجتمع واملكاسب اخلاصة والعامة ،كلها مهدَّ دة باالندثار والضياع؛
يمر عليه يف طريقه.
وذلك ألن العنف كالغول ،حينام خيرج من قمقمه فإنه ُيد ِّمر كل يشء ُّ
تتوجه كل جهودنا وطاقتنا نحو تذويب موجبات النزعات العنفية والتعصبية
لذلك ال بد أن َّ
يف جمتمعنا وأمتنا ،ونعمل -من مواقعنا املختلفة واملتعدِّ دة -إلرساء دعائم الديمقراطية
واحرتام حقوق اإلنسان يف واقعنا العام.
والتعصب ،ال ينتج عنه اَّإل
فاإلنسان (الفرد واجلامعة) ا ُملع َّبأ بقيم العنف واحلقد
ُّ
احلروب والدمار؛ وذلك ألن العنارص ا ُملع َّبأ هبا الفرد أو املجتمع هي العنارص املشعلة
للحروب والرصاعات املفتوحة.

من هنا ال يمكن إبعاد خطر احلروب والرصاعات املس َّلحة عن واقعنا وحميطنا اَّإل
بتأكيد وتعميق مبادئ الديمقراطية والكرامة اإلنسانية واملساواة واحرتام اآلخرين بكل ما
التحوالت
حتمل كلمة االحرتام من معنى وداللة .ولقد أدركت منظمة (اليونسكو) أمهية
ُّ
الفكرية والثقافية باجتاه الديمقراطية والسالم إلهناء أخطار احلروب من املجتمع اإلنساين
حينام خلَّصت األسباب الفكرية لظهور النازية يف أوربا يف املقولة التالية :إن احلرب تبدأ يف
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عقول البرش ،فلامذا ال ُيبنى السالم يف عقوهلم .ولكي ُيبنى السالم يف العقول فهو بحاجة إىل
تتكون الظروف املوضوعية
تطهري الواقع من العوامل وموجبات العنف
والتعصب ،حتى َّ
ُّ
املفضية إىل السالم والتعاون والتضامن.

دراسات وأبحاث
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الدكتور عبدالرحيم احلسناوي*

ﷺ مقدمة

يتم
حيتفظ تاريخ الفكر يف اإلسالم بمجموعة من النصوص التي ُّ
إدراجها ضمن خانة الرتاث السيايس كمصنَّفات يف السياسة العملية ،وذلك
متييزا هلا عن كتب السياسة الرشعية((( ،واملصنَّفات السياسية ذات الطابع
ً
* كاتب وباحث ،جامعة حممد اخلامس يف الرباط  -املغرب .الربيد اإللكرتوين:
lhasnaoui@hotmail.com
((( ختتلف السياسة الرشعية يف حمتواها وأهدافها متام االختالف عن اآلداب السلطانية ،ويتجلىَّ
الفرق يف تركيز أحد اجلنسني عىل األخالق والتدبري وفن احلكم ،واآلخر عىل الترشيع .ويف
مستوى املرجعية ينهل األدب السلطاين من املأثور اإلسالمي إىل جانب احلكمة الفارسية
واليونانية ،بينام تعتمد السياسة الرشعية أحادية املرجعية اإلسالمية ،أي القرآن واحلديث
باألساس .بيد أن اجلنسني ينتميان م ًعا إىل اخلطاب املعياري الذي حيدّ د مواصفات السلطة
السياسية كام ينبغي هلا أن تكون .للمزيد من التفاصيل انظر :عزيز العظمة ،الرتاث بني
السلطان والتاريخ ،الدار البيضاء :منشورات عيون مقاالت ،1987 ،ص  .44عبداهلل
العروي ،مفهوم الدولة ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب 1981 ،ص -101
 .108انظر :عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية دراسة يف بنية وثوابت اخلطاب السيايس،
الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،324فرباير  ،2006ص .34 - 30
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الفلسفي (السياسة املدنية)((( ،وهو التصنيف الثالثي التقليدي لنظام القول السيايس يف
اإلسالم ،املرتبط بخطاطات تصنيف املعارف والعلوم يف الفكر اإلسالمي(((.

وانطال ًقا من هذا التصنيف فإننا نجد -عىل األقل -ثالثة أصناف من املعارف
تتجاذب هذه الكتابات :العلم ،والفلسفة ،واألدب .وعىل هذا األساس فإننا نجد هذه
وطورا يف
املؤلفات مصنَّفة تارة يف علم األخالق السيايس أو علم االجتامع السيايس،
ً
وطورا ثال ًثا يف آداب امللوك ،أو أدب الوصايا ،وأدب
الفلسفة السياسية أو الفكر السيايس،
ً
النصيحة ،ونصائح امللوك ،ومرايا األمراء ...إلخ.
يندرج البحث حول اآلداب السلطانية ضمن نوع من أنواع الفكر السيايس الذي
أفرزته احلضارة العربية  -اإلسالمية سواء يف مرشقها العريب أو يف غرهبا اإلسالمي.
والواقع أن احلديث عن أثر إسالمي يف األدب السلطاين يكاد يكون نو ًعا من حتصيل
احلاصل؛ ذلك أن األمر يتع ّلق بمؤلفني مسلمني يصوغون نصائحهم السياسية واألخالقية
خللفاء وملوك وسالطني مسلمني فوق رقعة تعود لدار اإلسالم ،ويف صياغتهم لتآليفهم
يستشهدون بسلطات مرجعية إسالمية بد ًءا من اآلية القرآنية إىل احلديث النبوي إىل ما
قاله فقهاء وعلامء اإلسالم .كام يستقرئون مادة كتابتهم من جمريات التاريخ اإلسالمي بد ًءا
واضحا ومعلنًا ،إنه خطاب ُيعنى بتفصيل القول يف تقنيات
مظهرا تقن ًّيا
((( إن خلطاب اآلداب السلطانية
ً
ً
ِ
املامرسة السياسية ،كام ُيعنى بالنصح والتوجيه ،وتشكِّل العربة مرماه ،وذلك إلصالح وترتيب األوضاع
السياسية التي يتم إنشاء اخلطاب ملواجهتها ،ولذلك فاخلطاب السلطاين ال عالقة له بالنظر الفقهي الذي
ُيعنى بحقيقة امللك وانقسامه إىل خالفة وسلطنة ووالية وإمارة ،وال هيتم ال باملدنية وآرائها ،وال بس ّلم
الفضائل ومطلب اخلري والسعادة كام بلورته سياسة الفالسفة املسلمني ،إن جمال اآلداب السلطانية هو
التفكري يف األهبة امللكية ،يف كيفية املحافظة عىل السلطة القائمة واستمرارها ،وهو جمال مرتبط بام هو عميل
َّ
واملسوغات السياسية التي تكفل
ويتوخى بناء القناعات
وواقعي ،إنه خطاب يواكب سلطة فعلية قائمة،
ّ
تصورات مع ّينة للسلطة ،وإبراز حتمية
هلا ما يرعى دوامها يف كل األحوال؛ لذلك فهو هيدف إىل تكريس ّ
القهر كخاصية رضورية لكل سلطة يف التاريخ ولزوم الوالء والطاعة والصرب ،والتي هي أخالق العامة
املطابقة إلرادة التاريخ ومقتضيات الزمن.
((( أثمر التأريخ الكالسيكي للفكر السيايس اإلسالمي التقسيم الثالثي املعروف واملتداول ،ونقصد بذلك
خطاب السياسة الرشعية (نصوص املاوردي والغزايل وابن تيمية وغريهم من الفقهاء) ،خطاب الفلسفة
السياسية (نصوص الفارايب وابن سينا وابن رشد) ،وخطاب اآلداب السياسية (نصوص نصائح امللوك)،
خالصا ،وينظر إىل اآلداب
منتوجا نظر ًّيا
وهو تقسيم يعترب منتوج الفلسفة السياسية والسياسة الرشعية
ً
ً
السلطانية كخطاب يف التدبري السيايس املرتبط باجلوانب العملية والتنفيذية .انظر التقسيم اخللدوين
للعلوم واملعارف :ابن خلدون ،املقدمة ،حتقيق ودراسة :عيل عبد الواحد وايف ،القاهرة :دار هنضة
أيضا :كامل عبد اللطيف ،العرب واحلداثة
مرص للطباعة والنرش ،1981 ،ص  .1365 - 1007انظر ً
السياسية ،بريوت ،دار الطليعة ،1997 ،ص .75 -68
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من وقائع التجربة النبوية ،وفرتة اخلالفة الراشدة وما تالها من دول إسالمية .فضلاً عن
تضمينهم أحيانًا يف تأليفهم ملواضيع تدخل يف صميم ما نص عليه الدين اإلسالمي من
مبادئ رشعية وخاصة منهم الفقهاء األدباء.
ومع كل هذه اإلقرارات ،ينبغي اإلشارة إىل أن العالقة بني اإلسالم واآلداب
السلطانية خضعت ألكثر من تأويل(((؛ إذ نجد هناك ،يف املايض كام يف احلارض ،من ينفي
هذه العالقة مربئًا اإلسالم من اآلداب السلطانية أو ناز ًعا عن اآلداب السلطانية إسالمها.

يرتتّب عن ذلك صعوبة حرص جمال متظهر القول السيايس يف اإلسالم .ففي تاريخ
اإلنتاج النظري اإلسالمي وال سيام يف العرص الوسيط مستويات من القول ،بعضها
بتوسط خطابات أخرىَّ ،
تتوخى إصابة أهداف معينة ،لكنها
مبارش ،وكثري منها يتمظهر ّ
يف الوقت نفسه تعكس درجة من درجات حضور السيايس ،مغل ًفا بمنطوق ال يمكن
استبعاد شحنته السياسية ،وال مسكوتاته ومكبوتاته املرتبطة بمجال السياسة أو السيايس
يف تاريخ اإلسالم.
مت ّثل التوطئة النظرية الواردة أعاله يف تصورنا مسو ًغا إبستيمولوجيا لفكرة إنجاز
هذه املطالعة البحثية ،والتي سنحاول فيها تسليط الضوء عىل مفهوم النص السلطاين من
أيضا -يف هذا البحث بعض القضايا املتصلة بالنصحيث بنيته وخصائصه ،كام سنناقش ً
السلطاين وال سيام عالقته بالفلسفة والسياسة والتاريخ.

ﷺ اً
أول :مفهوم اآلداب السلطانية ..املعنى والداللة

يقصد باآلداب((( السلطانية((( ،تلك الكتابات السياسية التي تزامن ظهورها اجلنيني
((( راجع :حممد عابد اجلابري ،تكوين العقل العريب ،بريوت :دار الطليعة.1984 ،
((( ما جيب االنتباه إليه هنا هو مدلول كلمة أدب وآداب املستعملة هنا .إذ من الواضح أن األمر ال يتع ّلق
باملفهوم احلديث املتداول لكلمة أدب  littératureفهي آداب باملعنى الثقايف ،لكنها آداب تتعلق باملجال
السلطاين ،السلطة والدولة ،امللك والسلطان .وتتجه لإلحاطة بكل ما يرتبط هبذا املجال من مقتضيات
سياسية سواء يف مستوى االختيارات العقائدية ،من دون أن يكون ذلك بصورة مبارشة ،أو يف مستوى
تقنيات املامرسة الفعلية بكل أبعادها .كام تشري إىل فضاء السلطة ،بمختلف الطقوس والعالمات التي
ترتبط به .انظر :عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية ..دراسة يف بنية وثوابت اخلطاب السيايس ،مرجع
سابق ،ص.63-62 :
((( بخصوص تعريف املصطلح ال بد من اإلشارة هنا إىل وجود تسميات أخرى تطلق عىل هذا النوع
من الكتابة السياسية ففي التصنيفات الكالسيكية مثلاً قد نعثر عىل تسميات أخرى ،من قبيل الكتابة
الديوانية ،نصائح امللوك ،كتابة التدبري السيايس،مرايا األمراء ،األدب السيايس ،وأغلب هذه التسميات،
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مع ما عرف بحدث انقالب اخلالفة إىل ملك((( وهي كتابات تقوم يف أساسها عىل مبدأ
نصيحة أويل األمر يف تسيري شؤون سلطتهم ،وهي نصائح أخالقية وقواعد سلوكية هتدف
فكرا
إىل تقوية السلطة ،ودوام امللك حيث تتبع هذه اآلداب منهجية جتعل منها يف النهاية ً
سياس ًّيا أدات ًّيا ( )Instrumentalال يطمح إىل التنظري بقدر ما يعتمد التجربة بام يلزم حدود
الواقع السلطاين.
كام أهنا اعتمدت يف صياغة تصوراهتا السياسية األخالقية عىل ثالث منظومات
مرجعية كربى هي :السياسة الفارسية (الساسانية) ،واحلكمة اليونانية (اهللنستية) ،والتجربة
العربية  -اإلسالمية((( .ويف كل هذه املرجعيات الناظمة للقول السلطاين ،ال نجد أنفسنا
أمام ما يمنع من النظر إىل هذا اخلطاب ،ضمن جمرى تاريخ الفكر السيايس العام.

ال يتع ّلق األمر هنا ،بخطاطة يف التصور املنهجي اجلاهز ،فاآلداب السلطانية تعكس
عرب مسارها الطويل جوانب هامة من الثقافة السياسية العامة ،التي كانت سائدة يف التاريخ
اإلسالمي .وهي قبل ذلك وبعده ،حمصلة تاريخ معقد من املرجعيات املتناقضة ،والنواظم
النظرية الساعية للتالؤم مع مرجعية مركزية سائدة.

وهلذا حفل النص السلطاين بكثري من مظاهر التوتر ،التناقض ،االنتقاء واالنتخاب،
وذلك يف إطار سعيه للمواءمة بني تاريخ فعيل يف املامرسة السياسية السلطانية ،ومرجعية
دينية أخالقية ،ومرجعية تارخيية ممتزجة بفكر ديني قديم ،وذاكرة سياسية قبلية ،وقد أثمر
املزيج املوصوف النص السلطاين.
يستند النص السلطاين يف روحه العامة إىل بنيتني نظريتني ،وقد عمل الكاتب السلطاين
مؤ ِّلف ومنتِج النص عىل حلمهام ،وإجياد صالت من املطابقة والتكافؤ النظري بينهام .نقصد
بذلك ،بنية املعطى التارخيي املتم ّثل يف جتارب األقدمني ،وحكم األوائل ،وأقوال امللوك،
وقد أضاف إليها حكم التاريخ املحيل واخلاص ،تاريخ اإلسالم بعد أن عمل عىل قراءته

جتد هلا مربرات يف متون هذه املصنفات ،يف مقدماهتا وخوامتها ،أو يف صلب متوهنا .للمزيد من التفاصيل
حول هذه الفكرة يمكن الرجوع إىل :كامل عبد اللطيف ،يف االستبداد بحث يف الرتاث اإلسالمي،
بريوت ،منتدى املعارف ،2011 ،ص  .68 - 65عز الدين العالم ،الفكر السيايس السلطاين نامذج
مغربية ،الرباط ،منشورات دار األمان ،2006 ،ص.8
((( شهد القرنان العارش واحلادي عرش للميالد تراجع مؤسسة اخلالفة لصالح مؤسسة السلطنة ،وأدى
ذلك إىل قيام تنافس بني مرشوعية السياسة ومرشوعية الفقيه .وجاءت أحكام املاوردي لتوسيع نطاق
صالحيات السلطة السياسية ،وتعترب كتابات ابن تيمية بمثابة حماولة إلعادة االعتبار ملرشوعية الفقيه يف
مرحلة عرفت االهنيار الفعيل ملؤسسة الفقيه.
((( عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية دراسة يف بنية وثوابت اخلطاب السيايس ،مرجع سابق ،ص .8
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بطريقة خاصة.

ثم بنية النص اإلسالمية باعتبارها القول الذي ال يرد ،القول الفاصل يف كل خالف
نظري ،أو أمر تارخيي أو سيايس .ومن خالل عملية تركيب تربيرية تناسلت نصوص
اآلداب السلطانية ،جامعة ملرشوع واحد يف الفكر السيايس ،وهو مرشوع استبدادية
الدولة السلطانية باعتبارها األداة السياسية املناسبة للتاريخ ،واملطابقة لطموحات
الفاعلني فيه(((.

نوضح هنا أن كتَّاب اآلداب السلطانية ليسوا من صنف الكتَّاب ،حمرري
يمكن أن ِّ
الرسائل أو نقلتها ،وال من موظفي الديوان ،ذوي التكوين اإلداري ،وقد تعدّ دت خلفيات
تكوينهم ،وخلفيات موقفهم السيايس ،رغم الوحدة الناظمة لنصوصهم ،واهلدف املحدَّ د
لنمط كتابتهم.
كثريا من نصوص اآلداب السلطانية،
إن ما يؤكد ما نحن بصدد الربهنة عليه هو أن ً
أنجزها مؤرخون وقضاة وفقهاء وفالسفة ،كام أنجز بعضها األدباء وامللوك والوزراء
(((1
تؤرخ ملهنة حمدَّ دة بفضاء يف الثقافة يتجاوز
ورجال الدولة  .فال جمال إذن ،لربط تسمية ّ
جمرد التكليف بتحرير رسالة أو نسخ خطاب ،فقد ظلت هذه املهام جز ًءا من مهمة الوظيفة
الديوانية.

فتحولت إىل جتربة يف الثقافة السياسية اإلسالمية تتجاوز
أما كتابة اآلداب السلطانية
َّ
اإلطار الديواين ،ذا املهام والوظائف املرسومة سل ًفا ،لتقدِّ م جتارب املامرسة السياسية
وتصوغ النصائح ،وجتمع العرب واملأثورات ،لتربير السلطة السائدة ،يف زمن كتابتها ،وتعمل
عىل تعزيز مكانتها وموقعها عىل رأس اهلرم االجتامعي.
يرتتَّب عن كل ما سبق ،أن تبلور الكتابة السلطانية يف تاريخ اإلسالم يعبرِّ عن
صريورة تارخيية معقدة فعلاً  ،صريورة تتَّجه للتفكري يف السلطة السياسية بمنطق يتجاوز
جمرد االجتهاد يف تأويل النصوص ،إىل مستوى إنشاء النصوص ،وترمجة البعض منها،
مما توفره جتارب أمم قريبة من بالد اإلسالم .إن مل تكن قد أصبحت مسلمة يف قلب دار
اإلسالم الواسعة أو عىل امتداد ختومها املرتامية .هذا من دون أن ننسى املالبسات السياسية

((( كامل عبد اللطيف ،يف االستبداد بحث يف الرتاث اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .12
( ((1نذكر من بني كتَّاب اآلداب السلطانية :أردشري ،ابن املقفع ،اجلاحظ ،املاوردي ،الغزايل ،الثعالبي،
تنوعت مصادر تكوين هؤالء الكتَّاب،
املرادي ،الطرطويش ،ابن رضوان ،أبا محو الزياين وغريهم ،وقد َّ
تنوعت اهتامماهتم ومشارهبم الفكرية والعقائدية.
كام َّ
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املبارشة التي أثارهتا الشعوبية يف زمن اتسعت فيه رقعة السلطة اإلسالمية ،وشملت ُأممًا غري
عربية(.((1

وعندما نربط األدبيات السلطانية بسياقها التارخيي ،املؤ ّطر لنشأهتا واملدّ عم لوجودها،
ربرات ما يكشف لزومها لتاريخ جديد ،وسلطة جديدة ناشئة .وربام هذا ما
فإننا نجد من امل ِّ
كان يقصده عبداهلل العروي عندما رأى أن مؤ ّلفي اآلداب السلطانية ال يم ّيزون بني رشع
ويوضح أن طبيعة الرتكيب
النبي وعدل أنورشوان وعقل سقراط ،ليستدرك بعد ذلك
ّ
املتضمن يف مرجعية اآلداب السلطانية ،ينطبق كذلك عىل التاريخ الوقائعي« ،فعندما
املزجي
ّ
نتك ّلم عن الدولة اإلسالمية نعني مر ّك ًبا من العنارص الثالثة العريب واإلسالمي واألسيوي،
نتصوره،
اَّإل أننا ال نستطيع إدراك هذا املركّب وهو حم ّقق يف التاريخ ...كل ما نستطيع هو أن
ّ
نتخ َّيله اعتام ًدا عىل أخبار مؤرخني متأخرين نسب ًّيا»(.((1
إن الرتكيب الذي أنجزته بعض نصوص هذه اآلداب ،وأبرزها نصوص املاوردي،
يدل عىل درجة املقاومة التي ظل بعض الفقهاء يامرسوهنا لضامن استمرار حضور الرشعية
كمكون فاعل يف الثقافة اإلسالمية ،حتى عندما تنشأ مفارقات النظر ،وتطغى
اإلسالمية
ِّ
ربر الذي جعل
التناقضات عىل النصوص وبني النصوص فيام بينها .وقد يكون هذا هو امل ِّ
عبداهلل العروي يتحدَّ ث عن طوبى الفقيه(.((1

وبالعودة إىل مسألة املفهوم ،يمكن القول بأن خطاب اآلداب السلطانية يستجيب
يف هناية التحليل لغائية حمدَّ دة ،تتم ّثل يف املرمى الذي اتجَّ هت إلصابته وهي تكتب ،ثم وهي
تستعيد بعضها ،يف صيغ متعدِّ دة .يتع ّلق األمر -كام أوضحنا آن ًفا -بخدمة الدولة السلطانية،
تربير سلطتها ،الدفاع عن استمرارها ،إنشاء كل ما يمكنها من الرسوخ والشموخ ،حتى
تكون دولة مستبدة طاغية ،حيث ظ َّلت هذه اآلداب تعمل بواسطة القول ،بواسطة الكتابة
عىل حتويل جربوهتا إىل رضورة ال را َّد لقضائها.
ولقد عملت اآلداب السلطانية عرب تاريخ إنشائها لنصوصها ،وإعادة إنشائها هلذه
النصوص عىل أداء رسالة وصياغة نظام يف املعرفة السياسية .فاستخدمت من أجل بلوغ
مراميها نظا ًما يف الكتابة يقوم عىل جتميع معطيات وأحداث وتواريخ وحكم ،هبدف ترسيخ
تصور معينَّ للسلطة ،ورسم صورة مع َّينة للملك.
ُّ
( ((1انظر :عبد العزيز الدوري ،اجلذور التارخيية للشعوبية ،بريوت :دار الطليعة ،1980 ،ص .28
( ((1عبداهلل العروي ،مفهوم الدولة ،مرجع سابق ،ص .92
( ((1املرجع نفسه ،ص .101
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وال تكتفي نصوص اآلداب السلطانية بجعل امللك قطب الرحى يف النص ،بل إن
ربرات تقنع بسالمة هذه املامثلة ،وذلك
األمر العجيب هو مماثلة امللك باإلله ،والبحث عن م ِّ
بتمجيد القوة ،وتقديس الطاعة ،وتشجيع التغ ُّلب ،والتغنِّي بالصرب.

وتكاد جتمع نصوص اآلداب السلطانية عىل هذه املامثلة ،وهي ال تكتفي بذلك
املعززة لذلك .وعندما
بل جتتهد يف البحث عن احلكايات واحلوادث واحلكم واألقوال ِّ
نستعرض نامذج من هذه النصوص التي اعتنت هبذا املوضوع ،ندرك األمهية األيديولوجية
البالغة ،التي لعبها مبدأ املامثلة يف ترسيخ رشعية سياسة امللك.

لآلداب السلطانية إذن وظيفة حمدَّ دة ال تتجاوزها وال حتيد عنها ،نقصد بذلك وظيفة
التربير والتسويغ ،وإضفاء الرشعية عىل الدولة السلطانية ،سواء أنجزها الكتَّاب ،أم أعدَّ ها
املؤرخون والفالسفة ،أم كتبها امللوك والسالطني بأنفسهم ،أو طلبوا من
حررها ِّ
الفقهاء ،أم َّ
َّ
املتوخاة منها.
تصورهم اخلاص للرسالة
الكتَّاب حتريرها ملصلحتهم ،وبناء عىل ُّ
ففي كل األحوال املذكورة ينشأ النص السلطاين ألداء رسالة حمدَّ دة سل ًفا ،هي
الدفاع عن السلطة ،تربير قيامها واستمرارها .إن جمال اآلداب السلطانية هو التفكري يف
األبهَّ ة امللكية ،يف كيفية املحافظة عىل السلطة القائمة واستمرارها ،وهو جمال مرتبط بام هو
َّ
واملسوغات
ويتوخى بناء القناعات
عميل وواقعي ،إنه خطاب يواكب سلطة فعلية قائمة،
ِّ
السياسية التي تكفل هلا ما يرعى دوامها يف كل األحوال ،لذلك فهو هيدف إىل تكريس
تصورات مع َّينة للسلطة ،حيث ترسم اآلداب السلطانية هنا معامل سياسية بعينها ،سياسة
ُّ
الدولة السلطانية بمختلف ما بلورته يف الواقع السيايس للدولة عرب تاريخ اإلسالم ،من
تصورات ومواقف وأساليب يف العمل السيايس .إهنا تنشأ لتحدِّ د رؤية مع َّينة للعمل
ُّ
السيايس ،مرتبطة بالرشوط التارخيية والنظرية العامة التي أ َّطرت جمراها يف الواقع ،وأ َّطرت
نصوصها يف النظر السيايس التارخيي.
إن ظاهر نصوص اآلداب السلطانية ال خيتلف عليه اثنان :نصائح ،حوادث ،ووقائع
دا َّلة ،معروضة من أجل استثامرها الرمزي ،عرب حكم وأقوال مستقاة من جتارب متعدِّ دة،
أخالقية ،سياسية ،دينية ،معرفية ،مع مستطرف القول نثره وشعره ،بل لنقل :إننا أمام آداب
نافعة ،أمام جوامع البيان بلغة صاحب العقد الفريد(.((1
( ((1يقول ابن عبد ربه يف مقدمة العقد الفريد« :وقد ختيرَّ ت هذا الكتاب ،وختيرَّ ت جواهره من متخيرَّ جواهر
اآلداب ،وحمصول جوامع البيان ،فكان جوهر اجلوهر ولباب اللباب» .ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،حتقيق:
أمحد أمني ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،1960 ،ص .2
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إن خطاب اآلداب السلطانية يف ترسيمته النصية يف األغلب األعم ،يقدّ م باب
اآلداب (آداب امللوك ،سياسة امللوك) ،ثم باب النُّصح ،ثم باب التدبري (السياسة العملية).
ومن حيث اجلانب األديب ،غال ًبا ما يكون النص األديب السلطاين مسرتسلاً
ومتنو ًعا ،يتخ َّلله
ِّ
يشء من التداعي يسمح له باالنتقال بني جماالت معرفية متباينة ،مما جيعله مثقلاً عىل حدٍّ
كبري بالعديد من االستشهادات املختلفة ،من واقعة تارخيية إىل حكمة أخالقية ،ومن آية
قرآنية إىل قولة فلسفية ،ومن حديث نبوي إىل مستملحة مروية(.((1
َّ
يتدخل املؤلف من حني آلخر بنصيحة تقريرية أو تلميح خفيف برضورة
وقد
ِ
االقتداء وأخذ العربة ،كام قد يصمت مكتف ًيا بام بسطه ،أو باألحرى عىل ما نقله من أقوال.

ومن حيث التصنيف ،يمكن أن نم ّيز يف تبويب نصوص اآلداب السلطانية بني أربعة
أنامط من نظام التبويب داخلها ،وكل نمط يرتبط بدرجة تتَّسع أو تتق َّلص مع مرجعية من
املرجعيات السياسية النظرية ،كام يرتبط بمحدّ دات فلسفية غري ظاهرة ،وإن كانت أماراهتا
الدا َّلة ،وعالماهتا الكاشفة بادية يف بعض إشارات النصوص أو مروياهتا ،أو أسامء من
حتتفي هبم وبذكر مآثرهم من امللوك واحلكامء والفالسفة والفقهاء.
أما املحاور الكربى التي بو َّبت يف إطارها مواد اخلطاب السيايس السلطاين ،فيمكن
تعيينها يف الصيغ اآلتية:
 حمور الفرد ،النفس ،وهيمنة النموذج األخالقي. حمور أدب امللوك ،الطقوس والنصائح. حمور التدبري السيايس ،املهام املنوطة بالوظيفة امللكية. حمور األمثال واملواعظ ،أو خمزون الذاكرة اإلسالمية يف جمال الثقافة السياسيةاملرتبطة بالفضاء السلطاين.

تعتمد متون اآلداب السلطانية يف أغلبها عىل خطاطة املحاور املذكورة ،بدرجات
من التفاوت ،تتم ّثل يف تنويع الرتتيب بالتقديم والتأخري ،وتنويعه كذلك باحلذف أو
بالزيادة .لكنها يف األغلب األعم ،تتشكّل وتستوي يف صورهتا النمطية ،بناء عىل التبويب
ّ
ومشخ ًصا يف فقرات ومجل وكلامت ،مع غلبة للمنحى
مفصلاً يف أقسام وفصول،
املذكورّ ،
االستشهادي يف الكتابة.
إن حرص أنامط اخلطاب يف هذه اآلداب انطال ًقا من حماور الرتتيب املنجزة يف
املصنفات ،يتيح لنا اقرتا ًبا أكثر من حمتوى هذه النصوص ومن مفاصلها الكربى وقضاياها
(15) Abdellah Saaf, Images Politiques du Maroc, Rabat, Editions Okkad, 1991, p. 14-15.
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نسيجا يف الكتابة خاض ًعا ملعيار يف النظر ال يتخ َّطاه .نقصد بذلك معيار
اجلزئية .وقد استوت
ً
ترتيب القول فيها ،سواء باالنطالق من الفرد ،وطبيعة النفس البرشية ،حاجة املجتمع
للشوكة السياسية ،أو باالنطالق من امللك ورضورته ،ثم البحث بعد ذلك يف الوظائف
امللكية وآداب امللوك ،أو تناول مستويات احلضور املدبر للسلطة السياسية ،يف جماالت املال
والسلم وما يرتبط هبا من أوفاق ومواثيق وعهود.
واجلند ،وقضايا احلرب ِّ
وقد تكتفي بعض املصنفات داخل دائرة هذه اآلداب ،بجمع املأثورات واألمثال
ِ
والعرب ،وعرضها للتأ ُّمل من دون تقرير يربطها بحالة مع َّينة يف التاريخ ،بل إن هذه املصنفات
يف الصورة التي هي عليها ،تصلح لكل زمان ومكان ،فهي كتب يف األدب السيايس
السلطاين ،وهي نمط من أنامطه املخصوصة ،وحمور من املحاور املرتَّبة يف تبويبه ،يف باقي
األنامط األخرى ،حيث يسود تقليد ختم املتون بعرض احلكم اجلارية ،هبدف التداول
واحلفظ واستنباط ِ
العرب ،من أجل العمل هبا ،بام يسعف يف التغ ّلب عىل مشاق وخماطر
ممارسة امللك والتدبري السيايس(.((1
نستطيع القول إذن بناء عىل ما سبق ،بالتعدُّ د النيص يف اآلداب السلطانية ،فعىل
رغم ظاهرها املتشابه ،التعدُّ د هنا تناص ونسخ ،وإعادة حترير لرسالة هلا مهمتها املحدَّ دة
واملعلنة(.((1

تنوع أزمنة السلطة يف الزمان يقتيض مواصلة إنشاء خطاب اآلداب
فقد كان ُّ
السلطانية ،للدفاع عن املبادئ نفسها ،التي قامت عليها السلطة ،فامللوك ينقلون يف العهود
واملؤرخني حتريرها ،القيم نفسها
حيرروهنا إىل أبنائهم ،أو يطلبون من الكتَّاب والفقهاء
ِّ
التي ِّ
التي تع َّلموها ومارسوها.
والتشابه الظاهر يف النصوص ،هو تشابه يف السلطة السائدة أولاً وقبل كل يشء ،إنه
تشابه يف املصدر املرسل للخطاب ،ما دمنا نُس ِّلم بأن خطاب اآلداب السلطانية قد تشكّل
يف بدايته األوىل لتربير السلطة القائمة ،والعمل عىل تدعيمها بكل ما هيبها القوة واملنعة ،يف
تتضمن أغلب مصنفات اآلداب فصلاً ختام ًّيا جام ًعا لنامذج من احلكم واملأثورات ،يمكن االطالع عىل
(((1
َّ
ع ِّينة منها ،يف خامتة كتاب :التاج يف أخالق امللوك للجاحظ ،ويف هناية نصيحة امللوك للاموردي ،ونصيحة
امللوك للغزايل ،ويف كتاب املرادي اإلشارة إىل أدب الوزارة ،ويف نص رساج امللوك للطرطويش ...إلخ.
( ((1حيدّ د رضوان السيد هذه املهمة ،قائلاً « :إن كتاب النصائح منحازون منذ البداية للسلطة والسلطان ،أهنم
مقتنعون برضورة السلطة وخرييتها ،ورضورة السلطة التي يكتبون يف ظ ّلها واستمراريتها ورشعيتها،
كل ما هيدفون إليه انطال ًقا من هذا األساس املسلم به ،إمداد املتس ّلط بحجج نظرية ألساس سلطته،
ولسياساته العملية» .انظر مقدمة كتاب :حممد بن منصور بن حبيش بن حداد ،اجلوهر النفيس يف سياسة
الرئيس ،حتقيق ودراسة :رضوان السيد ،بريوت :دار الطليعة ،1983 ،ص .35

100

دراسات وأحباث

مستوى املامرسة السياسية ،ويف مستوى اخلطاب القادر عىل تعزيز حضورها واستمرارها
املسوغات النظرية التي
بوسائل الثقافة السياسية املناسبة ،حيث يتم الدفاع ،بتقديم وعرض ِّ
متكّنها من االستمرار والبقاء.

ﷺ ثان ًيا :اآلداب السلطانية تفاعل األدب والتاريخ

وما دمنا بصدد احلديث عن اآلداب السلطانية ال بد لنا من إثارة قضية أساسية
وهي عالقة هذه اآلداب بالتاريخ ،فمن املؤكّد أن التاريخ كسجل ملا مىض من أحداث
ووقائع ،حارض بشكل كبري يف الكتابة السلطانية .واألدباء السلطانيون ،أنفسهم ،يؤكّدون
يف مقدّ مات تآليفهم عىل أمهية التاريخ ،كخزان لتجارب األمم ،وحكم األولني ،وسياسات
الدول ،وهو مناسبة لالعتبار.
بتنوع هائل
إذ إن دروس املايض تفيد يف امتحانات احلارض ،فتمتلئ مؤلفاهتم هكذاّ ،
من سري امللوك وحكم القدماء ووقائع وحروب ...وال نبالغ إن قلنا بأن التاريخ هو بامتياز
خيصص املؤلف السلطاين جز ًءا
املادة التي يتشكل منها الفكر السلطاين .بل وقد حيدث أن ّ
من كتابته للتأريخ مثل ابن طباطبا الذي حتدث يف فصل آخر شمل أكثر من ثلتي الكتاب
عىل كل دولة دولة من مشاهري الدول(.((1

وسواء لبس املؤلف السلطاين جبة املؤرخ أو اإلخباري ،وهو النمط السائد يف
الغالب ،حيث يعود إىل معني التاريخ حسب ما يدرجه من مواضيع وعناوين الفصول؛ فإن
أساسا يف كونه روايات لالعتبار واالقتداء ،فاالعتبار بالعمل احلكيم
مفهومه للتاريخ يتم ًثل ً
أو بالقول السديد ينجي املعترب من مغ َّبات الدنيا بصورة عملية وف َّعالة ،ففي عامل السياسة
التقنية عىل السائس وصاحب الوقت اكتساب تقنية علمية ،واكتساب التقنية ،إنام يكون
باكتساب ملكة ،وال ملكة دون إعادة وحماكاة نموذج قائم(.((1

وسواء صاغ املؤلف أحكامه السياسية اعتام ًدا عىل عرب املايض أو طرح بد ًءا احلدث
التارخيي ليستخلص منه العربة السياسية ،فإنه يف احلالتني م ًعا يظل اهلاجس البيداغوجي
واضحا إىل حد أنه حيق لنا أن نرت َّدد يف تصنيف هذا النوع من املؤلفني ضمن خانة
السيايس
ً
(((2
املؤرخني بقدر ما هم من ِّظرون للسياسات السلطانية .
ِّ
( ((1ابن طباطبا حممد بن عيل ،الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية ،بريوت :دار صادر( ،د.ت)،
ص .338 -72
( ((1عزيز العظمة ،الرتاث بني السلطان والتاريخ ،مرجع سابق ،ص .43

(20) Abdallah Laroui, Islam et Histoire, Paris, Albin Michel, 1999, p.28.
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فإذا كان التاريخ ُّ
حيتل فعلاً مكانة خاصة يف هذه املقاربة (اآلداب السلطانية) ،كونه
ممتزجا بمطلب تلميع الصورة ووضعها
املرجعية والسند ،فإن التاريخ هنا يركِّب ويعرض
ً
يف قالب معينَّ  .وهلذا خيتلط التاريخ باخلرافة ،أو لنقل :يلتقي التاريخ الفعيل بالتاريخ املختلق
واملتخ َّيل من أجل استكامل الصورة املرغوب فيها.

يسمى
من ناحية أخرى ال يتق َّيد األديب السلطاين يف رسده ألحداث التاريخ بام َّ
قواعد اإلسناد( ،((2ويكتفي بعبارات مثل :روي ،وقيل وحيكى ...إلخ ،فهو يثبت املتن،
هيمه باألساس هو املقول وليس القائل .وحتى وإن
ويرضب الصفح عن السند؛ إذ إن ما ُّ
حدث ،وجلأ إىل سلسلة اإلسناد ،فإن األمر يكون شكل ًّيا ولفظ ًّيا ،بل إن اإلفراط يف استخدام
قواعد االستناد يف غري حملها املعهود ،وتعميمها أصبح مدعاة للسخرية(.((2

ولعل أهم مثال عن هذا التق ُّيد الشكيل الذي ال معنى له يف صياغة نص سلطاين نجده
عند احلميدي( ((2الذي يفتتح كتابه بسلسلة من الرواة املسلمني ليخربنا يف هناية املطاف بام
وقع لإلسكندر ذي القرنني .وعند ابن اجلوزي الذي مأل صفحات كتابه «اجلليس الصالح
(((2
مربر هلا.
واألنيس الناصح» بعنعنات ال ِّ
وكام تفقد قواعد اإلسناد كل داللة يف الكتابة السلطانية ،تفقد كرونولوجيا األحداث
املروية كل اتّساق تارخيي أو تسلسل منطقي يف كل حدث يدخل ضمن إطار مراكمة هذه
األحداث ،حدث فرد ،ال عالقة له بام جاء قبله اَّإل التداعي يف إطار ما هو حكيم أو ما هو
مأثور أو ما هو جائز حسب نمط هذه األدبيات يف تبويب مسائلها(.((2

وعندما يعقد األديب السلطاين مثلاً فصلاً
خاصا يتحدَّ ث فيه عن أسباب اهنيار
ًّ
امللك ،فإنه يلجأ لكل عدَّ ته التارخيية ،اإلسالمية وغري اإلسالمية ،بح ًثا عن وقائع أو عرب
ومسو ًيا هكذا بني حدث اهنيار
ينتقيها من هنا وهناك ،من دون أن يلزم نفسه برتتيب ما،
ِّ
إمرباطورية واندحار قبيلة .وهبذا املعنى ،يذوب متا ًما املعنى التارخيي يف أدبية النص ليصبح
عنرصا يكتمل به النص ،وخيدم به أغراضه.
ً

( ((2عبداهلل العروي ،مفهوم التاريخ األلفاظ واملذاهب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،1997ص .222 -208
( ((2املرجع نفسه ،ص .213
( ((2أبو عبداهلل حممد احلميدي ،الذهب املسبوك يف وعظ امللوك ،حتقيق :ابن عقيل وعبد احلليم عويس،
بريوت ،عامل الكتب.1982 ،
( ((2ابن اجلوزي ،اجلليس الصالح واألنيس الناصح ،حتقيق :فواز صالح فواز ،رياض الريس للكتب
والنرش.1989 ،
( ((2عبداهلل العروي ،مفهوم الدولة ،مرجع سابق ،ص .105

102

دراسات وأحباث

ﷺ ثال ًثا :قراءة يف األدب السلطاين :نامذج خمتارة يف الفلسفة والسياسة والتاريخ

استأثرت اآلداب السلطانية باهتامم العديد من القراءات ،وهي هتم أولاً ما يمكن
نسميه -وبحسب عز الدين العالم -بالقراءة الداخلية ،أي القراءة التي تنبع من الرتاث
أن ِّ
السيايس نفسه الذي تنطلق منه اآلداب السلطانية ،ونموذجها ابن خلدون ،حيث يتفق
أغلب الباحثني عىل أن ابن خلدون ا َّطلع عىل العديد من الكتابات السياسية السلطانية(،((2
وإن اختلف بعضهم يف تأويل العالقة بني فكرة عمران ابن خلدون وسياسة األديب
السلطاين.
ومهام يكن من أمر ،فإن قراءة نصوص املقدمة يف ضوء عالقاهتا باآلداب السلطانية
وما تطرحه من إشكاالت ،ال تدع جمالاً للشك يف كوهنا نقدً ا للفكر السيايس السلطاين.
أيضا -إىل بعض الدراسات واألبحاث العلمية( ((2التيويف نقطة ثانية ال بد من اإلشارة ً
س ّلطت الضوء عىل مثل هذا النوع من النصوص.

وفيام ييل عرض ألهم األفكار التي حاولنا االستضاءة هبا يف هذا املوضوع ،من زاوية
(((2
فلسفية حاول كامل عبد اللطيف يف كتابه «يف االستبداد بحث يف الرتاث اإلسالمي»
قراءة خطاب اآلداب السلطانية منذ نصوصها األوىل التي تبلورت يف القرن الثاين للهجرة،
إىل النصوص التي متَّت إعادة إنتاجها يف احلقب املتواصلة من تاريخ الدولة السلطانية يف
تاريخ اإلسالم .وقد مجع الباحث ع ِّينة من النصوص مما طبع وحقق ،حماولاً التفكري يف
جمال السيايس كام بلورته هذه النصوص ،هبدف اإلحاطة بحدوده وجت ِّلياته ،ثم التفكري يف
حمدوديته التارخيية والنظرية(.((2
( ((2للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع :إحسان عباس ،ابن رضوان وكتابه يف السياسة ،جملة
أيضا :حممد عابد اجلابري ،العصبية والدولة معامل ..خلدونية
الفكر العريب ،العدد  ،22ص  .385انظر ً
يف التاريخ اإلسالمي ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1992 ،
أيضا -إىل جهوداإلشارة
من
لنا
اهتمت باآلداب السلطانية ال بد
ً
( ((2يف سياق احلديث عن الدراسات التي َّ
بعض لباحثني العرب ،علماً بأن معظمها يندرج يف إطار التحقيق ،أي إنه حي ِّقق النصوص وحي ِّللها يف ضوء
تارخييتها .عىل رأس هؤالء نجد رعيل أول من أمثال :إحسان عباس وعبد الرمحن بدوي ووداد القايض،
ومن سار عىل خطاهم مستفيدً ا وجمدِّ ًدا ويف مقدمتهم :رضوان السيد .انظر :عز الدين العالم ،اآلداب
السلطانية ..دراسة يف بنية وتواثب اخلطاب السيايس ،مرجع سابق ،ص .24-10
( ((2كامل عبد اللطيف ،يف االستبداد ..بحث يف الرتاث اإلسالمي ،بريوت :منتدى املعارف.2011 ،
الكتاب نفسه كان قد صدر عن دار الطليعة ببريوت سنة  ،1999وقد كان حيمل عنوان :يف ترشيح أصول
االستبداد ..قراءة يف نظام اآلداب السلطانية.
( ((2انظر مثلاً  :التشخيص الكمي لع ِّينة من األدب السلطاين عند كامل عبد اللطيف ،يف االستبداد ..بحث يف
الرتاث اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .59
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ولكي تُعطي القراءة مردودها ونتيجتها ،فإن الباحث يقرتح هنا قراءة نقدية
وتركيبية ،وبعبارة أخرى :القراءة املفكرة يف النص ،ال القراءة املستمعة إليه فقط( .((3كام أنه
أيضا -بعدد من املفاهيم واألدوات املعرفية يف العلوم اإلنسانية املعارصة كمفهوميستعني ً
األيديولوجيا ،والنظام املعريف والنقد التارخيي والقطيعة واالستمرارية وغريها من املفاهيم،
التي تساعد عىل الكشف عن اخللفية الفكرية املؤ ّطرة ،وحت ّقق مسافة رضورية بني القارئ
أو الباحث وموضوعه.

وامتدا ًدا لكل هذا مل يقرأ كامل عبد اللطيف نصوص هذه اآلداب وحدها ،بل عمل
أيضا -عىل معاينة اإلطار التارخيي املحدّ د ملجراها ،كام عمل عىل قراءة املرجعيات املؤسسةً
لنمطها يف النظر واملامرسة السياسية ،وهو األمر الذي سمح له ببناء ما اعتربه مقدّ مات
جامعة لتج ِّليات هذه اآلداب .فإذا كانت اآلداب السلطانية آدا ًبا يف العمل السيايس ،فإن
موجهة لنسيجها يف الكتابة
هذا األمر ال ينفي عنها استنادها إىل مبادئ فلسفية كربى ،مبادئ ّ
ورؤاها يف النظر.

إن عمليات احلفر النظري التارخيي التي اتَّبعها الباحث يف هذا العمل جعلته
سمه بطبقات النص .فلم يكن بإمكانه أن يكتفي باإلصغاء الذي يكتفي
يقف عىل ما اَّ
بدوره بإعادة نسخ املحتويات ،خمتزل ًة أو مرتب ًة بصورة مطابقة للنصوص املقروءة .بل
املجسمة يف الكلامت ،أمارات دا َّلة عىل
إنه اعترب أن منطوقات النصوص وملفوظاهتا
َّ
نصية أخرى صامتة ،حاول
معامل متعدِّ دة كامنة خلف هذه امللفوظات ،وهي طبقات ِّ
أيضا -استنطاقها ،وملء بياضاهتا ،بالصورة التأويلية التي اعتقد أهنا يمكنالباحث
ً
أن تكون مطابقة هلذا املحتوى ،وذلك يف ضوء تارخييته ،وانطال ًقا من األسئلة التارخيية
والنقدية.

يعمد الباحث هنا إىل الكشف عن النمط الذي حيكم النص السلطاين ،وذلك بغية
إظهار لعبة التناص الكامنة بكيفية ثابتة يف النصوص ،وقد هدفت إىل بناء نظامها عن طريق
استثامر رأسامل احلكمة والتاريخ لتحقيق ما يمكن تسميته بدولة اخلطاب التربيري الذي
جمسدة يف واقعني :واقع التاريخ وواقع الكلامت،
هيبها احلاضنة الرضورية لوجودها فتصبح َّ
كلامت اآلداب السلطانية التي تعكس أبهَّ ة السلطة امللكية وجمدها وطغياهنا ،وتعمل كل
ما باستطاعتها لتستمر كذلك ،وواقع التجربة التارخيية التي عرفتها الدولة السلطانية عرب
مراحل التاريخ اإلسالمي وخالل حقبه املتتابعة.
( ((3املرجع نفسه ،ص .25
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ويف جمال العلوم السياسية قام الباحث عز الدين العالم يف كتابه« :اآلداب السلطانية..
دراسة يف بنية وتواثب اخلطاب السيايس»( ((3بتفكيك بنية النص السلطاين من خالل ما
اعتربه ثوابت أو حمدّ دات الكتابة السياسية السلطانية ،وهي حمدّ دات يمكن استجالء بعض
مظاهرها انطال ًقا من عناوين هذه األدبيات املعبرِّ ة بمنطوقها عن مكنون مضموهنا ،ومن
يسهل الولوج
خالل مقدّ ماهتا التي يمكن اعتبارها -بام حتفل به من عنارص -املفتاح الذي ّ
إىل عامل هذه اآلداب واالقرتاب من تفاصيلها.

توضح -بأقسامها وأبواهبا وفصوهلا -مشاغل
ومن خالل استقراء فهارسها التي ِّ
استشف عز الدين العالم
الفكر السيايس السلطاين واملحاور املركزية التي يدور حوهلا .وقد
َّ
هذه املحدّ دات بالبحث يف تقنية الكتابة التي يصوغ من خالهلا املفكّر السيايس السلطاين
تصوراته ،وهي تقنية تعكس طريقة خاصة من طرق التفكري يف املجال السيايس ،يمتزج فيها
ُّ
األدب بالتاريخ ،ومها م ًعا بالسياسة.

سمه
عم اَّ
وضمن حمدّ دات الكتابة السياسية السلطانية ،يتحدّ ث عز الدين العالم اَّ
مورفولوجية األدب السلطاين ،باعتبار الفرضية القائمة عىل وجود وحدة ما يف الفكر
تناظرا
املكونة له والناظمة لنصوصه ،والتي جتعل
السيايس السلطاين تطال خمتلف العنارص ِّ
ً
ما بني خمتلف أنواع الكتابة السياسية التي عرفتها الثقافة العربية  -اإلسالمية عرب تارخيها
الطويل.
وإذا كان الباحث قد أورد مخسة معايري لتحديد املتن السلطاين (معيار تارخيي
تؤرخ حلقب سياسية معينة ،معيار جغرايف حضاري،
موضوعي يرتكز عىل وحدات زمنية ّ
نص سلطاين مرشقي عريب مقابل نص سلطاين مغريب  -أندليس ،معيار
فنتحدَّ ث -مثلاً  -عن ٍّ
موضوعايت حيث تتعدَّ د متون اآلداب السلطانية لتشمل هذا املوضوع أو ذاك مثل الوزارة
أو اجلند واحلرب أو الكتابة أو صحبة السالطني أو امللك عامة ،ومعيار طبيعة النصوص
ذاهتا ،ومعيار مؤلفي هذه اآلداب ،من فقهاء ومؤرخني وأدباء وفالسفة ووزراء وملوك
بعضا ،مما
وما سواهم) ،فإنه يفرتض مع ذلك حمدوديتها إن هي ُأخذت منعزلة عن بعضها ً
تصور منهجي حمدَّ د ،عىل الرغم من الوحدة املورفولوجية التي
يستلزم صهرها جمتمعة يف ّ
مت ّيزها وتؤشرِّ عىل مدلوهلا.
يقف الباحث عند ثالثة عنارص كربى ،يعتربها الزمة جوهرية ملعظم اآلداب

( ((3عز الدين العالم ،اآلداب السلطانية ..دراسة يف بنية وثوابت اخلطاب السيايس ،الكويت ،سلسلة عامل
املعرفة ،العدد  ،324فرباير  .2006انظر كذلك وللمؤلف نفسه :الفكر السيايس السلطاين ..نامذج
مغربية ،الرباط :دار األمان.2006 ،
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السلطانية التي عرفتها احلضارة العربية اإلسالمية ،فهناك العنوان أولاً  ،وهو -يف تصور
التعرض هلا .ويدافع
الكاتب -بمثابة املفتاح للقضايا التي يريد األديب السيايس السلطاين ُّ
املؤلف عن فرضية وحدة الفكر السلطاين ،ويؤكّد أنه بقدر ما ن َّطلع عىل نص سلطاين جديد
تنوع ألفاظها تحُ يل إىل املعنى نفسه ،وتؤدي
تتأكَّد صحة الفرضية السابقة .فالعناوين عىل ُّ
الوظيفة نفسها.

وهناك ثان ًيا املقدمة ،إذ غال ًبا ما يعترب املؤلف السلطاين كتابه دليل عمل أخالقي/
يوجهه لصاحب السلطة الذي هو املخاطب األول ولربام األخري من لدن املؤلف.
سيايس ِّ
وباعتبار الكتاب هو دليل عمل ،فإنه غال ًبا ما يضم بني ثناياه الصفات اخللقية والقواعد
السياسية الالزم عىل صاحب السلطة االهتداء هبا ،حتقي ًقا هلدف مركزي يتم َّثل يف دوام
احلكم وتقوية دعائمه .هي حكم ووصايا ومواعظ تقدّ م للسلطان وتعبرِّ -حسب عز الدين
العالم -عن مفهوم تقني واضح للسياسة؛ إذ ال هيم األديب السلطاين من الدولة أو السلطة
السياسية البحث يف أسسها أو تارخييتها أو مناقشة رشعيتها ،بقدر ما يبحث يف الوسائل
والتقنيات التي من شأهنا تقويتها واحلفاظ عىل هيبتها.

ثم هناك ثال ًثا الفهرسة ،يف هذه النقطة يالحظ املؤلف أن معظم الكتابات السلطانية
تتضمن فهارس ،حيث ُيقرأ النص السلطاين من أوله إىل آخره من دون عناوين أصلية
ال
َّ
أو فرعية ،من شأهنا أن ُّ
تدل القارئ عىل املحاور األساسية أو الثانوية هلذا النص ،لكنها
متمحورة حول ثالثية أخالقيات السلطان من عظمة وجتبرُّ وحزم وغري ذلك ،واحلاشية
ومقومات امللك ،والتي تشمل عمو ًما اجلند
السلطانية من وزراء وأعوان وما سواهم،
ِّ
واملال والعامرة والرعية وغريها.
ويف جمال التاريخ -وعىل غرار حقيل الفلسفة والسياسة -حظيت اآلداب السلطانية
أيضا باهتامم بعض املؤرخني املغاربة -وعىل قلتهم -أمثال :عبداهلل العروي الذي ال تنبني
ً
حتليالته لآلداب السلطانية عىل متابعة النصوص يف تفاصيلها وجزئياهتا ،وال َّ
تتوخى نو ًعا
تصوره هلا يف إطار رؤية شمولية للفكر
من احلياد أو املوضوعية املفتعلني .وإنام يندرج ُّ
وتصور
والتاريخ مل متنعه من إصدار أحكام يف ح ِّقها ،غري أهنا أحكام مبنية عىل حتليل عميق
ُّ
خاص ال يلغي معطيات التاريخ ووقائعه .ويمكننا أن نمحور هذا التصور يف نقطتني
مركزيتني تتعلقان بوصف هذه اآلداب بالواقعية ،ونعتها بالتقليد واجلمود.
تتجلىَّ هذه الواقعية يف نظرة اآلداب السلطانية إىل السياسة نظرة خمالفة للفقهاء
احلاملني بطوبيي اخلالفة أو املتشبثني عىل األقل برضورة استغراق الرشيعة للسياسة“ :إن
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كبريا من التأليف العريب اإلسالمي ،منذ أواسط القرن
اآلداب السلطانية التي مت ِّثل جز ًءا ً
اهلجري الثالث ختتلف ،يف حمتواها وأهدافها ،متام االختالف عن النوع الذي يعالج موضوع
السياسة الرشعية”( ،((3كام تأخذ هذه التصورات بعدها الواقعي من زاوية أخرى ،مقارنة
مع التصورات السياسية للفيلسوف الغارق يف فردانيته اهلارب من األرس السلطاين ،واحلامل
بمدينة تتوافق مع العقل بديلاً عن دولة سلطانية ال عقل حيكمها(.((3

من جهة أخرى -ويف بعض إشاراته إىل اآلداب السلطانية -يرى عبداهلل العروي يف
(((3
نموذجا للفكر التقليدي غري القابل للتصالح مع بذرات العقل ،كام يرى
«رساج امللوك»
ً
يف “بدائع السلك يف طبائع امللك”( ،((3دليلاً عىل هتافت هذه اآلداب التي وصلت إىل حد
اعتبار الدرس الوثني واج ًبا رش ًعا بسبب انقالب اخلالفة إىل ملك(.((3

ويف معرض حديثه عن األدبيات السلطانية يعترب عبداهلل العروي أدبيات القرن
التاسع عرش املخزنية ،عىل غرار كتاب الفخري يف “اآلداب السلطانية” بمنزلة تنظري
ملامرسات التدبري السلطاين( .((3غري أنه يالحظ -وهو يتحدّ ث عن أكنسوس -كيف أن
هذه األدبيات -عىل الرغم من كل مستجدات القرن التاسع عرش وما حفل به من قضايا
وأسئلة -ال تعمل عىل اجرتار أمثلة واستشهادات من هنا وهناك ،بعيدة كل البعد عن
طبيعة األسئلة املطروحة ،فكانت بالتايل إعادة إنتاج مملة ملا سبق أن قاله وأعاد قوله األدب
السلطاين(.((3
ختص أكنسوس الذي مل َّ
يمل من إعادة القول يف
والواقع أن مالحظة العروي ال ُّ
أيضا -عىل العديد من املفكرين مثل أيب القاسم الزيايناإلمامة ورشوطها ،بل تنسحب
ً
يف رسالة “السلوك فيام جيب عىل امللوك” ،أو املرشيف الذي ما فتئ ير ِّدد ما قيل حول
اخلالفة والسياسة الرشعية والسياسة العقلية ،وفضيلة العدل ،واللجائي الذي يعود بنا إىل

( ((3عبداهلل العروي ،مفهوم الدولة ،مرجع سابق ،ص .105
( ((3املرجع نفسه ،ص .109
( ((3أبو بكر حممد بن الوليد الفهري الطرطويش املالكي ،رساج امللوك ،حتقيق :حممد فتحي أبو بكر ،تقديم:
شوقي ضيف ،القاهرة :الدار املرصية اللبنانية.1994 ،
( ((3أبو عبداهلل ابن األزرق املالقي ،بدائع السلك يف طبائع امللك ،حتقيق وتعليق :عيل سامي النشار ،بغداد:
دار احلرية للطباعة.1977 ،
( ((3عبداهلل العروي ،مفهوم العقل ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب ،1997 ،ص  172و.318
(37) Abdallah Laroui, Islam et histoire, op.cit., p.28.
(38) Abdallah Laroui, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, 1830-1912, Paris,
Maspero, 1977, p. 222-223.
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يمجد طاعة العامة
الطرطويش ليربهن عىل رضورة السلطان ،وابن إبراهيم السباعي الذي ِّ
واخلاصة وخاصة اخلاصة لسالطينها(.((3
أيضا -يف أطروحته “بني الزطاط وقاطعمن جهته عمل عبد األحد السبتي
ً
(((4
الطريق ..أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعامر” عىل حتليل وتفكيك بعض النصوص
خيص النوع األول يلتقي الباحث بمقتطفات
من اآلداب السلطانية والسياسة الرشعية .ففيام ُّ
من “تسهيل النظر” أليب احلسن املاوردي( ،((4و«سلوك املالك” البن الربيع( ،((4و«الشهب
خيص النوع الثاين يلتقي الباحث مرة أخرى باملاوردي
الالمعة” البن رضوان( .((4وفيام ُّ
“األحكام السلطانية”( ((4وابن تيمية “السياسة الرشعية”(.((4
ومن زاوية حتليلية اعتمد عبد األحد السبتي عىل مبدأ التفكيك خلطاب األدب
السلطاين ،وهو يف هذه العملية جيمع بني هاجسني اثنني ق َّلام جيتمعان يف بحث واحد،
ويتم ِّثالن يف التت ُّبع الدقيق للنص يف مصادره ،بل وعباراته ومفرداته واستحضار البعد
التارخيي املحيط بوالدته .و ُت َعدُّ هذه األمور قواعد أساسية يف فهم النص السلطاين
واإلحاطة ببنيته الفكرية الصعبة؛ ففي احلوليات السلطانية يرتاجع مستوى الوقائع لفائدة
الرمز والتضمينات التي تحُ يل عىل أجناس أخرى.

ولعل الثوابت اللغوية والصورية يف هذا النوع من الكتابات تنشأ من تش ُّبعها النمطي
بالصيغ اجلاهزة والوصفية التي تتأرجح بني وصف الوقائع والنهل من املادة املصدرية
املستوحاة من اآلداب السلطانية ومن مراجع السياسة الرشعية .إهنا مواقف معيارية يرى
تتحسن أحوال الرعية
السبتي أنه هنلت من املنظور املتواتر يف وصف الدولة العادلة ،حيث
َّ
خص هبا عبد اللطيف حسني كتابه :األصول الفكرية
( ((3انظر ع ِّينة من هذه النصوص يف املالحق التي َّ
لنشأة الوطنية املغربية ،الدار البيضاء :إفريقيا الرشق ،1991 ،ص .282 -181
( ((4عبد األحد السبتي ،بني الزطاط وقاطع الطريق ..أمن الطرق يف مغرب ما قبل االستعامر ،الدار البيضاء:
دار توبقال للنرش ،2009 ،ص .26
( ((4أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي ،تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك وسياسة امللك ،حتقيق:
رضوان السيد ،بريوت :دار العلوم العربية ،املركز اإلسالمي للبحوث .1987
( ((4أمحد بن حممد بن أيب الربيع ،سلوك املالك يف تدبري املاملك ،دراسة وحتقيق :ناجي التكريتي ،بريوت:
عويدات.1978 ،
( ((4أبو القاسم ابن رضوان املالقي ،الشهب الالمعة يف السياسة النافعة ،حتقيق :عيل سامي النشار ،الدار
البيضاء :دار الثقافة.1984 ،
( ((4أبو احلسن عيل بن حممد املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،حتقيق وتعليق :خالد بن
عبداللطيف السبعي العلمي ،بريوت :دار الكتاب العريب.1990 ،
( ((4تقي الدين ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،مرص :دار الكتاب العريب.1969 ،
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وتتأ َّمن املسالك وتنعم وتزدهر املبادالت ،أو تنهل من الرؤية املسبقة للخضوع للسياسة
غري الظاملة املو ِّفقة بني السياسة والرشع والتي تؤدي حتماً إىل االهتامم الالزم بأمن املسافرين
ومحايتهم.

بدوره حاول إبراهيم القادري بوتشيش يف كتابه“ :خطاب العدالة يف كتب اآلداب
السلطانية”( ((4استثامر نصوص اآلداب السلطانية اعتام ًدا عىل أربعة متون تندرج ضمن
تراث املرشق والغرب اإلسالميني ،وهي“ :نصيحة امللوك” للاموردي“ ،الترب املسبوك يف
نصيحة امللوك” للغزايل“ ،اإلشارة يف تدبري اإلمارة” للقايض أيب بكر املرادي احلرضمي،
“الشهب الالمعة يف السياسة النافعة” أليب القاسم بن رضوان امللقي(.((4
والتنوع ،كوهنا
وعىل املستوى املنهجي تبنَّى الباحث مقاربة منهجية ميزهتا التعدُّ د
ُّ
تبدأ بقراءة البنية النصية املتمحورة حول العدالة كام وردت يف كتب اآلداب السلطانية،
ومراعاة زمنيتها يف ضوء التفاعالت التارخيية والبيئية والسياسية التي أنتجتها ،فضلاً عن
تفكيك نسيجها الداخيل إلدراك مفهوم العدالة السلطانية وحدود الوعي هبا.

ﷺ عىل سبيل اخلتام

يف هناية حتليل أفكار هذه املطالعة البحثية ،نود إعادة التأكيد عىل األمهية التي يكتسيها
النص السلطاين بالنسبة للباحثني وال سيام يف ميدان التاريخ ،لكن التعامل مع هذا النوع من
املؤرخ-
النصوص أمر ليس باهلينِّ  ،وهو ما يتط َّلب من الباحث -وعىل وجه اخلصوص ّ
استام ًعا متواصلاً إليقاع خطاب النصوص ،وإيقاع نظامها الظاهر ،ونظامها األثريي الذي
ال يرى ،ثم إيقاع التاريخ الذي سمح بإنتاجها.
تربز هنا احلاجة إىل املقاربة التارخيية النقدية ،فاملؤرخ مطالب اَّ
بأل يقف عند ظاهر
النص السلطاين ،بل النفاذ إليه من الداخل عرب شبكة من املفاهيم والذهنيات ،وهو ما
وحس نقدي ،فالتاريخ ال يتجدَّ د من خالل
يستدعي منه وقفة تأ ُّملية مقرونة بحذر شديد
ٍّ
املؤرخ عىل تلك النصوص وتأويله
النصوص بقدر ما يتجدَّ د بنوعية األسئلة التي يطرحها ِّ

( ((4إبراهيم القادري بوتشيش ،خطاب العدالة يف كتب اآلداب السلطانية ،بريوت :منشورات املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.2014 ،
حول بعض النامذج السلطانية املغربية يمكن الرجوع إىل :عز الدين العالم ،الفكر السيايس السلطاين
نامذج مغربية ،مرجع سبق ذكره.
( ((4حول املتون السلطانية املغربية راجع :عز الدين العالم الذي خصص أزيد من  110صفحة للحديث
عن بعض النامذج منها .انظر مؤلفه :الفكر السيايس السلطاين نامذج مغربية ،مرجع سابق.

اآلداب السلطانية ..بنية النص واخلطاب
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تسمى علو ًما مساعدة ،كعلم اخلطوط
املؤرخ يف عملية النقد بعلوم ِّ
متنوعة َّ
هلا .ويستعني ِّ
( ،)Paléographieوفقه اللغة ( ،)Philologieوعلم الوثائق ( ،)Diplomatiqueودراسة
األختام (.((4(...)Silliographie

( ((4إن القول بأن العلوم اإلنسانية هي علوم مساعدة ،هو أمر يعرب -وبرأي عبد األحد السبتي -عن
التباس إبستيمولوجي وخلط بني حقلني متميزين« .إن صفة العلوم املساعدة تطلق عىل األركيولوجيا،
واألعالميات ( )Onomastiqueبام فيها األعالم البرشية ( )Anthroponymieأو املكانية (،)Toponymie
وعلم الوثائق ( )Diplomatiqueوعلم املسكوكات ( )Numismatiqueوعلم اخلطوط القديمة
( .)Paléographieأما العلوم اإلنسانية فهي صفة تطلق عىل علوم متامخة الهتاممات املؤرخ .وهي علوم
تتعدَّ د وختتلف يف إمكانية حماورة عمل املؤرخ” .انظر :عبد األحد السبتي ،التاريخ والذاكرة أوراش يف
تاريخ املغرب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب ،2012 ،ص .59-58
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الدكتور حممد ايت محو*

ﷺ مقدمة

تسعى هذه املحاولة إىل النظر يف آلية التجنيس التي بنى عليها السجلاميس
(كان ح ًّيا عام 704هـ) كتابه( :املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع) ،ورتَّب
مادته البالغية وفق القواعد والضوابط التي تقوم عليها هذه اآللية املنطقية التي
تناول احلديث عنها أرسطو يف كتبه املنطقية الثامنية ،خاصة كتاب املقوالت
سمه« :قاطيغورياس»(((.
الذي اَّ
وابتدا ًء نتساءل :ما املقصود باملقولة املنطقية؟ وما عالقتها بالتجنيس؟

ﷺ اً
أول :مفهوم املقولة املنطقية

املقولة « »catégorieاشتقت من مصدر القول ،وهي ترمجة للكلمة
* باحث من املغرب ،الربيد اإللكرتوين.sabab.adoul@gmail.com :
((( قدَّ مه ابن رشد يف املجلد الثاين بعبارة« :كتاب قاطيغورياس أو املقوالت» .انظر :ابن رشد ،أبو
الوليد ،نص تلخيص منطق أرسطو ،املجلد الثاين والثالث كتاب قاطيغورياس وباري أرميناس أو
كتاب املقوالت والعبارة ،دراسة وحتقيق :جرار جهامي ،بريوت :دار الفكر اللبناين ،ط.1992 ،1
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اليونانية «قاطاغورياس ،معناه :العرش املقاالت»((( ،وقد سامها مفكرو اإلسالم :مقولة؛
بمعنى احلمل؛ أي احلقيقة املحمولة عىل غريها سواء أكانت جنسية أم نوعية ،كلية أم جزئية.
واملقولة يف االصطالح اسم للجنس العايل (املوجود املمكن) .واحلديث عن
(اجلنس) يخُ رج النوع واجلزء ،و(العايل) يخُ رج اجلنس السافل واملتوسط واجلنس الفرد،
وهو ما ليس فوقه جنس وحتته أنواع كالعقل ،و(املوجود) يخُ رج اجلنس ال َف َريض املعدوم.
و(املمكن) يخُ رج املوجود الواجب.

ظهرت فكرة املقوالت أو األجناس العالية مع أرسطو الذي درس أهم مظاهر املعرفة
يف عرصه ،فوجدها تقوم عىل عرشة أسس((( ينبني عليها الفكر .ومجعها أرسطو ورشحها،
ثم سامها« :املقوالت» ،وتعرض هلا من بعده املسلمون وغريهم بالرشح والتحليل.

وقد تم حرص املقوالت يف عرش ،واحد جوهر((( والباقي أعراض ،وذلك قائم عىل
أن املوجود املمكن إما أن يوجد يف موضوع أو ال ،فاألول العرض والثاين جوهر .لذا تم
حرص املقوالت العرضية يف تسع وواحد جوهر .فمن أين استمد هذا التقسيم؟ وما أصله؟

قسم أرسطو العلوم إىل علوم نظرية ،وعلوم عملية ،وعلوم منتجة أو آلية (ميكانيكية)،
َّ
أيضا ،هي:
ُقسم العلوم النظرية إىل ثالثة أقسام ً
وت َّ
يتجرد عن املادة ال يف الذهن وال يف اخلارج ،وهو العلم الطبيعي،
 -1علم ال
َّ
وموضوعه اجلسم.
جمرد عن املادة يف الذهن ال يف اخلارج ،وهو العلم الريايض ،كالكالم يف
 -2علم َّ
املقدار والعدد.
يتجرد عن املادة فيهام ،وموضوعه (الوجود املطلق) أو
 -3العلم اإلهلي ،وهو ما
َّ
امليتافيزيقا ،وهذا الوجود ينقسم إىل واجب وممكن بتعبري ابن سينا وأتباعه ،أو
إىل جوهر وعرض(((.

((( ابن حزم ،األندليس ،التقريب حلدّ املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية ،من كتاب :رسائل
ابن حزم األندليس ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط.1983 ،1
((( اجلوهر ،الكم ،الكيف ،اإلضافة ،األين ،املتى ،الوضع ،ا ُمللك ،الفعل ،االنفعال.
((( «واجلوهر ال يقال فيه أشد وال أضعف ،أي ال يكون محار أشد يف احلامرية من محار آخر ،وال تيس أشد يف التيسية
من تيس آخر ،وال إنسان أضعف إنسانية من إنسان آخر» .ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،ج  ،4ص .144
((( قال ابن حزم« :وقد وجدت هذه القسمة األخرية صيغتها احلاسمة لدى ابن سينا (428هـ) حني مل يكتفِ
تدرج يف القيمة ،إذ وضع العلم الطبيعي يف القاعدة
بأخذها كام هي ،بل أعطاها من الوصف ما ينبئ عن ّ
وسمى العلم الريايض العلم األوسط» .ابن حزم
وسامه العلم األسفل ،وجعل العلم اإلهلي يف األعىل،
َّ
األندليس ،التقريب حلدّ املنطق ،ج ، 4ص.11
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و«تقسيم الوجود إىل واجب وممكن هو تقسيم ابن سينا وأتباعه .وأما أرسطو
يقسمونه اَّإل إىل جوهر وعرض؛ واملمكن عندهم ال يكون اَّإل حاد ًثا ،كام
واملتقدِّ مون فال ّ
املسمى عندهم
اتَّفق عىل ذلك سائر العقالء .وهذا العلم هو علم املقوالت العرش ،وهو
َّ
قاطيغورياس»(((.
ومل يكن بني األوائل اتِّفاق حول هذه العرشة ،فمنهم من رأى أهنا أقل من عرشة،
«فقالوا :إن األصول منها (أي من جنس األجناس) أربعة ،فالعرشة هي :اجلوهر ،والكم،
والكيف ،واإلضافة ،واملتى ،واألين ،والنصبة ،وا ُمللك ،والفاعل ،واملنفعل .واألربعة التي
ح َّققوا أهنا رؤوس املبادئ وأوائل القسمة :اجلوهر ،والكم ،والكيف ،واإلضافة .وأما الست
البواقي فمركبات من األربع املذكورة؛ أي من ضم بعضها إىل بعض عىل ما يقع يف أبواهبا»(((.

ورغم هذا االختالف بني األوائل يف عدد األجناس العالية ،والتي ترتاوح بني األربعة
والعرشة ،فقد درج معظمهم عىل العدد األخري .فهل ينعكس هذا االختالف عىل البالغيني
املغاربة((( حيث و َّظف السجلاميس يف منزعه املقوالت العرش ،وابن البناء املقوالت السبع؟

يقع مقابل االختالف يف عدد األجناس نوع من االتفاق ،حيث «اتفق األوائل عىل أن
سموا اجلنس األول جنس األجناس ،نعني الذي ال جنس فوقه ،وهو الذي ال يكون نو ًعا
ّ
جنسا البتَّة ،وأنه ال
سموا النوع اآلخر نوع األنواع ...وإنه ال يكون ً
أصلاً  ،واتَّفقوا عىل أن ّ
نوع حتته ،وليس حتته يشء غري أشخاصه فقط»(((.

جنسا
فإذا كان اجلنس العايل ال يمكن أن يكون نو ًعا ،فإن النوع املتوسط يكون ً
يتفرع عنه سوى
جنسا وهو الذي ال َّ
لألنواع املندرجة حتته ،والنوع السافل ال يكون ً
أشخاصه أو أصنافه .إذا كانت هذه بعض خصائص اجلنس ،فام هي خصائصه األساسية
التي جيب التقيد هبا؟ وما هو مفهوم اجلنس؟
الرد عىل املنطقيني ،حتقيق :عبد الصمد رشف الدين الكتبي ،مراجعة :حممد
((( أبو العباس أمحد بن تيميةّ ،
طلحة بالل منيار ،بريوت :مؤسسة الريان ،ط1426 ،1ﻫـ2005 /م ،ص  .166 - 165وقد سمى ابن
تيمية املقوالت العرش (علماً ).
((( ابن حزم األندليس ،التقريب حلدّ املنطق ،ج ،4ص .118 - 117
((( سبق حلازم القرطاجني أن و ّظف هذه اآللية قائلاً« :فقد تبني أن أغراض الشعر أجناس وأنواع حتتها
أنواع ،فأما األجناس األول منهام االرتياح واالكرتاث أو ...واألنواع التي حتت هذه األجناس هي:
االستغراب واالعتبار والرضا والغضب ...واألنواع األخر التي حتت تلك األنواع هي :املدح والنسيب
والرثاء واهلجاء» .انظر :حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء ورساج األدباء ،حتقيق :حممد احلبيب ابن
اخلوجة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط  ،1981 ،2ص .220
((( ابن حزم ،التقريب حلد املنطق ،ج ،4ص.116
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ﷺ ثان ًيا :التجنيس :مفهومه ،اهتامم املسلمني به ،خصائصه

 -1مفهوم اجلنس

حدَّ د فرفوريوس( ((1الصوري اجلنس بالرسم ،قائلاً « :اجلنس هو املحمول عىل
«احلي»؛ ألن األشياء التي حتمل منها:
كثريين خمتلفني بالنوع من طريق ما هو .مثال ذلك:
ّ
ما يقال عىل واحد فقط كاألشخاص ،بمنزلة سقراط ،وهذا الشخص ،وهذا اليشء؛ ومنها
ما يقال عىل كثريين كاألجناس واألنواع والفصول واخلواص واألعراض التي تعرض
عىل جهة العموم ،ال التي تعرض ليشء عىل جهة اخلصوص .فاجلنس :كاحلي ،والنوع:
كالضحاك ،والعرض :كاألبيض واألسود
كاإلنسان ،والفصل :كالناطق ،واخلاصة:
َّ
والقيام واجللوس»(.((1
عرف اجلنس
هذا املفهوم هو الذي تبنَّاه الفالسفة املسلمون؛ منهم ابن سينا الذي َّ
بقوله« :هو الذي يتكلم فيه املنطقيون ويرسمونه بأنه املقول عىل كثريين خمتلفني بالنوع يف
جواب ما هو»( .((1وهذا املفهوم يتضمن جمموعة من العنارص ،أمهها:
 -1حممول عىل كثريين :ألن اجلنس مفهوم كيل مقول عىل الكثرة املختلفة احلقيقة،
وذلك بخالف اجلزئي الذي حيمل عىل واحد بعينه.

 -2خمتلفني بالنوع :األجناس املختلفة بالنوع تكون خمتلفة يف احلقائق الذاتية،
وهذا قيد خيرج به النوع الذي يصدق بدوره عىل كثريين ،لكن متفقني يف النوع واحلقيقة؛
كاإلنسان ،فإن أفراده متفقون يف احلقيقة ،بخالف أفراد احليوان؛ كاإلنسان واألسد
والفرس ،فهي خمتلفة.
 -3يقع يف جواب ما هو :واالستفهام بام هو؟ استفهام عن املاهية ،أي عن
العنارص الذاتية التي تكون داخلة يف حقيقة اليشء؛ كاحليوانية والنّاطقية بالنسبة
إىل اإلنسان ،ال العرضية التي ال تدخل يف حقيقة اليشء (كامليش بالنسبة للحيوان،

( ((1ألف فرفوريوس املدخل إىل مقوالت أرسطو ،املعروف باسم إيساغوجي ألحد أعضاء جملس الشيوخ
ً
تلميذا بمدرسة أفلوطني ،حيث أخذ العلم عن فرفوريوس وحاول أن يقرأ مقوالت
يف روما ،والذي كان
أرسطو فعجز عن فهمها ،ثم كتب إىل فرفوريوس يف صقلية يطلب معونته ،فصنف فرفوريوس ألجله
مقدمة ومدخلاً  .انظر :أمحد فؤاد األهواين ،إيساغوجي لفرفوريوس ،القاهرة ،1952 ،ص .43
( ((1منطق أرسطو ،حتقيق :عبد الرمحن بدوي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،بريوت :دار القلم ،ط،1980 ،1
ج ،3ص.1061 - 1060
( ((1أبو عيل ابن سينا ،املنطق ،من كتاب الشفاء ،حتقيق :األب قنوايت ،حممد اخلضريي ،فؤاد األهواين ،قم
إيران ،ط 1433 ،2هـ ،ج  ،1ص .47
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والضحك بالنسبة لإلنسان) .وهذا قيد خيرج به الفصل واخلاصة اللذان يقعان يف
جواب أي يشء هو؟

ويعدُّ ابن حزم من الرشاح املسلمني الذين اهتموا بمفهوم اجلنس ،بعد أن حاول
عرف اجلنس بأنه «اللفظ اجلامع لنوعني
تقديم درس املنطق بشكل مهذب وواضح ،فقد َّ
من املخلوقات فصاعدً ا ،وليس يدل عىل شخص واحد بعينه كزيد وعمرو ،وال عىل مجاعة
خمتلفني بأشخاصه فقط كقولك :الناس ،أو كقولك :اإلبل ،أو كقولك :الفيلة ،لكن عىل
مجاعة ختتلف بأشخاصهم وأنواعهم كقولك :احلي ،الذي يدل عىل اخليل والناس واملالئكة
وكل حي»(.((1
ويف هذا اإلطار يذكر املناطقة قاعدة« :األعىل يقال عىل األسفل ،واألسفل ال يقال
عىل األعىل»( ،((1ومما خيتص به أو يتميز به اجلنس العايل ،ما ييل:
 -1يرسم وال حيدُّ .
 -2ال يكون نوعا البتة.
 -3مبدأ ملا حتته.
 -4ليس فوقه جنس.
 -5يقال عىل األسفل فقط.

وجنسا ملا حتته
أما خصائص اجلنس املتوسط فإنه يكون نو ًعا ملا فوقه من األجناس،
ً
من األنواع.
أما نوع األنواع فإن من خصائصه:
 -1حيدُّ .
 -2ال يكون جنسا البتة.
 -3ليس حتته نوع.
ُ -4يقال عليه فقط.

ويمكن توضيح العنارص املذكورة أعاله يف هذا الرسم التمثييل:

( ((1ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،ج  ،4ص .115 - 114
( ((1املرجع السابق ،ج  ،4ص .122
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موجود

معدوم

خالق

خملوق

جوهر
نامي
حيوان
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اجلنس العايل (ال يكون نو ًعا البتة)
جنس متوسط (جنس ملا حتته ،نوع ملا فوقه

عرض
غري نا ٍم

جنس متوسط (جنس ملا حتته ،نوع ملا فوقه
جنس متوسط (جنس ملا حتته ،نوع ملا فوقه
جنس قريب (جنس ملا حتته ،نوع ملا فوقه

نبات

إنسان

فرس

زرافة

جنسا البتة)
نوع األنواع (ال يكون ً

خالد

عمر

زيد

أشخاص /أفراد

ولتيسري فهم املنطق وضبط مباحثه نظم األخرضي منظومته يف املنطق عىل غرار
املنظومات العلمية األخرى ،فقال يف مسألة الكليات:
(((1
ٌ
خ َس ٌة ُد َ
ون انتقاص
وخاص
نوع
جنس
وال ُك ِّل َي ُ
ات مَ ْ
ْ
وفصل عرض ٌ
ٌ
ثم قال الشارح عن اجلنس أنه« :هو ما يصدق عىل كثرين خمتلفني باحلقيقة ،ويقع
يف جواب (ما هو)»( ،((1ويرشح هذا التعريف ،قائلاً « :ما يصدق عىل كثرين يشمل مجيع
الكليات اخلمس ،وقولنا :خمتلفني باحلقيقة (قيد أول) خيرج به النوع ،فإنه يصدق عىل كثرين
متفقني يف احلقيقة؛ كاإلنسان .فإن أفراده متفقون يف احلقيقة .وقولنا :ويقع يف جواب ،قيد
ٍ
ثان ،خيرج به العرض العام ،فإنه يصدق عىل كثريين وال يقع يف جواب أصلاً  .وقولنا:
جواب (ما هو) قيد ثالث ،خيرج به الفصل واخلاصة ،فإهنام وإن كانا يصدقان عىل كثريين،
ويقعان يف جواب ،ولكن ليس اجلواب (ما هو) ،بل يقعان يف جواب أي يشء يميز النوع
عن بقية أفراد جنسه»(.((1
(جنسا) ،وإىل
هكذا يتضح أن اجلنس لفظ كيل ذايت« ،والذايت ينقسم إىل عام ويسمى
ً

( ((1عبد الرحيم فرج ،رشح السلم يف املنطق لألخرضي ،املكتبة األزهرية ،ط  ،2016ص.20
( ((1عبد الرحيم فرج ،رشح السلم يف املنطق ،ص .23
( ((1املرجع السابق ،ص .24
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خاص ويسمى (نو ًعا) .فإن كان الذايت العام ال أعم منه ُس ِّمي (جنس األجناس) ،وإن كان
الذايت اخلاص ال أخص منه ُس ِّمي (نوع األنواع) ،وهو اصطالح املنطقيني»(.((1

وتنتج هذه األقسام عن انقسام املاهية إىل أجزاء ،وهذه األجزاء تنقسم بدورها إىل
أجزاء أخرى إىل أن تصري األجزاء غري منقسمة باعتبار ماهيتها التي ال تنقسم .فينتج عن
وأجناسا وسطى ،وأنوا ًعا أخرية .وكل نوع يرتبط
أجناسا عليا،
هذه األجزاء أقسام حتوي
ً
ً
أيضا -بام فوقها إىل اجلنس العايل« .واتفقبام فوقه من األجناس املتوسطة ،التي ترتبط
ً
األوائل عىل أن سموا اجلنس األول جنس األجناس ،نعني الذي ال جنس فوقه ،وهو الذي
ال يكون نو ًعا أصلاً  .واتفقوا عىل أن سموا النوع اآلخر نوع األنواع»(.((1
وعليه ،فإن وجود األفراد من الصنف الواحد املنتمي إىل النوع يقتيض وجود جنس
أعىل .واجلنس األعىل ال يقتيض بالرضورة أن يتفرع عنه أجناس متوسطة وأنواع وأصناف
وأفراد ،فقد ينقسم اجلنس العايل إىل نوعني فقط.

 -2خصائص التجنيس ومميزاته

تقوم نظرية التجنيس عىل جمموعة من القواعد واخلصائص التي جيب مراعاهتا يف
بناء أ ّية نظرية جتعل من هذه الضوابط معايري يحُ تكم إليها يف البناء والصياغة ،وتُستحرض
أيضا -حني ُت َق َّوم نتائجها .ومن هذه اخلصائص التي ورد ذكرها يف املصنفات املنطقية،ً
ما ييل:

أ -خصائص التجنيس

يوجد بني األجناس العالية استقالل تام ،حيث ينعدم التداخل بينها ،واألجناس
العالية هي «األجناس املختلفة التي ليس بعضها مر َّت ًبا حتت بعض؛ أي ليس بعضها داخلاً
حتت بعض ،فإن فصوهلا خمتلفة يف النوع .مثال ذلك أن الفصول التي ينقسم هبا احليوان،
مثل املشاء والطائر والسابح ،غري الفصول التي ينقسم هبا العلم ،إذا كان احليوان داخلاً
حتت جنس اجلوهر ،والعلم داخلاً حتت جنس الكيفية ،والكيفية واجلوهر جنسان عاليان
ليس بعضهام داخلاً حتت بعض .وأما األجناس التي بعضها داخل حتت بعض فليس يمتنع
أن يظن أنه قد تكون فصوهلا من نوع واحد»(.((2
( ((1أبو حامد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق :محزة زهري حافظ ،رشكة املدينة املنورة للطباعة،
1413هـ ،ج ،01ص.42
( ((1ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،ج ،4ص.116
( ((2ابن رشد ،تلخيص منطق أرسطو ،ص .10 - 09
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إن األمثلة التي أوردها ابن رشد يف هذا النص يتبينّ منها عدم التداخل بني األجناس
العالية متا ًما ،فكل جنس من األجناس العرشة مستقل عن اآلخر .وهذه الفكرة كانت
سائدة بني أوساط املنطقيني قبل ابن رشد ،فقد ذكرها فرفوريوس الصوري حني حتدَّ ث عن
خصائص اجلنس العايل ،قائلاً « :وجنس األجناس هو الذي ليس فوقه جنس يعلوه»(،((2
ويؤكّد مرة أخرى أن جنس األجناس «ليس قبله يشء»(.((2

اجلنس
وهذا الكالم هو الذي أشار إليه ابن حزم بقوله« :اتَّفق األوائل عىل أن سموا
َ
لاً (((2
جنس األجناس ،نعني الذي ال جنس فوقه ،وهو الذي ال يكون نو ًعا أص »  .إذا
األول َ
كانت هذه اخلاصية العامة لألجناس العالية فام هي مميزاهتا؟

ب -مميزات األجناس العالية

يتم َّيز اجلنس العايل بمجموعة من املميزات ،أبرزها:

 -1األجناس :من بني املعقوالت التي ليس هلا وجود اَّإل مع الصور املاثلة يف األسامء.
 -2األجناس :هي أوائل احلدود ،ما دامت ُت ْعرف مجيع األشياء من احلدود.

ويسمى اجلنس العايل
جتسد أعىل مراتب اجلنس،
َّ
 -3األجناس العالية :هي التي ِّ
(((2
جنس األجناس ،و«هو الذي ليس فوقه جنس يعلوه» ؛ أي ال يوجد فوقه جنس آخر.
و«ال يكون نو ًعا أصلاً »( ،((2ولذلك «كانت األجناس العالية أكثر كلية مما دوهنا»(.((2
وهذه القاعدة تنسحب عىل اجلوهر وغريه من األجناس العالية األخرى ،فإذا كان
«اجلوهر هو جنس األجناس ،ألنه يف أعىل منزلة ،إذ ليس قبله يشء»( ،((2فكذلك سائر
األجناس العالية.
ُّ
جوهرا ،أو كم َّية،
وكل جنس من األجناس العالية العرشة ال خيلو من أن يكون
ً
أو وض ًعا ،أو غري ذلك من املقوالت العرش ،وتُرتَّب هذه األجناس بشكل تصاعدي (من

( ((2مدخل فرفوريوس ،ص .1064
( ((2املرجع السابق ،ص .1065
( ((2ابن حزم ،التقريب حلد املنطق ،ج ،4ص .116
( ((2مدخل فرفوريوس ،ص .1064
( ((2ابن حزم ،التقريب حلد املنطق ،ج ،4ص .116
( ((2سالم أمحد إدريسو ،معجم مصطلحات الفلسفة يف النقد والبالغة العربيني ،األردن :عامل الكتب
احلديث ،2015 ،ص .162
( ((2مدخل فرفوريوس ،ص .1065
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اجلنس القريب إىل اجلنس البعيد) .أما األنواع فإهنا تأخذ شكلاً تنازل ًّيا يف الرتتيب(.((2
وعىل هذا كان تقسيم الفالسفة املناطقة لألجناس وفق ما ييل:
اجلنس املفرد :ال يكون فوقه جنس وال حتته جنس.اجلنس العايل :يكون حتته جنس ال فوقه ،ويسمى جنس األجناس. اجلنس املتوسط :يكون فوقه جنس وأسفله جنس.-اجلنس السافل :يكون فوقه جنس ال حتته.

التنوع والتعدُّ د يف األجناس ،بل االختالف حول عددها بني املشائني
أمام هذا ُّ
والرواقيني ،دخل السجلاميس غامر هذه الصنعة املنطقية حماولاً صياغة نظرية بالغية تشكّل
فيها املقوالت قال ًبا ين ِّظم من خالله أساليب البديع التي متتد من بداية كتاب املنزع إىل هنايته.
فكيف استفاد السجلاميس من هذه اآللية املنطقية؟

ﷺ ثال ًثا :منهج السجلاميس يف توظيف آلية التجنيس

إذا كان التجنيس أحد مباحث املنطق الذي ُعرف عند املناطقة باملقوالت العرش؛
«تطور املنطق من مرحلة فلسفية إىل
فإنه قد دخل ميدان البالغة عرب القواعد املنطقية حني
َّ
مرحلة رياضية رصفةُّ ...
حيل فيها احلساب حمل القياس ،فضلاً عن األنواع الكثرية التي
استجدَّ ت عىل عامل املنطق بعد أرسطو ،بحيث أصبح املنطق علم كل العلوم ،وأصبحت
قواعده تنطبق عىل كل العلوم ،وحتتاج إليه العلوم مجي ًعا»(.((2
ومن هذه العلوم علم البالغة التي ُط ِّبقت عليها قواعد نظرية املقوالت؛ فقد و َّظفها
البالغي املغريب صاحب املنزع البديع وذلك عىل مستوى منهج الكتابة والتأليف والصياغة.
فكيف استفاد صاحب املنزع من هذه النظرية؟ وكيف و َّظفها؟ وهل سعى إىل تطبيق قواعد
آلية التجنيس تطبي ًقا ال يتجاوز مسألة إسقاطها عىل البالغة العربية ليس اَّإل؟ أم أنه كان عىل
وعي تا ٍّم بتلك املباحث املنطقية ،يأخذ املناسب منها و ُيعدِّ ل ،وينتقد ،ويناقش؟
ال شك أن عنوان مؤلف السجلاميس (املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع) يشري
( ((2انظر :حممد عيل التهانويَّ ،
كشاف اصطالحات الفنون ،تقديم وإرشاف ومراجعة :رفيق العجم ،حتقيق:
عيل حروج ،نقل النص الفاريس عن العربية عبداهلل اخلالدي ،الرتمجة األجنبية ،جورج زينايت ،مكتبة لبنان
أيضا :أبو البقاء الكفوي ،الكليات ،معجم يف الفروق
نارشون ،ط ،1996 ،1ج  ،1ص .597وانظر ً
اللغوية ،ص .339
( ((2مهدي فضل اهلل ،مدخل إىل املنطق (املنطق التقليدي) ،بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،ط،1
 ،1971ص .14 - 13
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رصاحة إىل أن آلية التجنيس ستشمل املنزع كله ،وذلك من خالل تطبيق املقوالت العرش ،أو
سمها املؤلف أساليب البديع« ،وهي:
نظرية التجنيس التي ُق ِّسم الكتاب عىل مقاسها ،وقد اَّ
اإلجياز ،والتخييل ،واإلشارة ،واملبالغة ،والرصف ،واملظاهرة ،والتوضيح ،واالتساع،
واالنثناء ،والتكرير»(.((3

والناظر إىل عنوان الكتاب يدرك أن صاحبه قد حدَّ د عمله يف بناء نظرية جديدة يف
البالغة العربية تقوم عىل منهج جديد يو ّظف التجنيس باعتباره آلية منطقية؛ حيث اعترب
ِ
قياسا عىل
سمها باألجناس العرشة ً
السجلاميس البيان ع ْلماً من العلوم تندرج ضمنه كليات اَّ
املقوالت العرش .فكل أسلوب من هذه األساليب البديعية مرجعه إىل علم البيان.
وأكَّد السجلاميس غري ما مرة أن «هذا اجلنس من علم البيان»( .((3فهل علم البيان هو
اجلنس العايل الذي يعلو كل األجناس العرشة؛ أي إن األجناس العرشة أجناس متوسطة
تندرج حتت علم البيان يف نظرية السجلاميس؟
إن علم البيان ليس جنس األجناس ،بل هو علم كيل تشرتك فيه كل األجناس عىل
تباينها الذايت ،لذلك نظر السجلاميس «-يف كلياته -إىل العبارة البالغية التي هتم اخلطابة
والشعر»(((3؛ ألن الصناعتني متباينتان عىل مستوى طبيعة اخلطاب ،فكان لزا ًما أن يتم
«وضع حدٍّ للخلط واالضطراب الذي عرفه هذا اجلانب من تراثنا النقدي بسبب عدم متييز
األقاويل اخلطبية من األقاويل الشعرية؛ اللتباس كلياهتا بموادها وعرس انتزاعها منها وغور
ذواقة
الفحص فيها ،ولن يتم ذلك اَّإل بقيام نظرية عىل يد فيلسوف متمكِّن وناقد بالغي َّ
لألدب ،مدرك لصناعته»(.((3

وهذه الرشوط قد تو َّفرت يف أيب حممد القاسم الذي ر َّد األجناس إىل علم البيان،
مستندً ا يف رؤيته إىل نظرية التجنيس التي مت َّيز بني اجلوهر الواحد واألعراض التسعة ،فهل
اعترب جنس التخييل عمود األجناس؟ وهل يمكن أن يحُ مل قوله« :هذا اجلنس هو عمود
علم البيان وأساليب البديع من ِق َبل أنه موضوع الصناعة الشعرية»( ،((3عىل اعتباره جوا ًبا
( ((3أبو حممد القاسم السجلاميس ،املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع ،حتقيق :عالل الغازي ،الرباط:
مكتبة املعارف ،ط ،1980 /1401 ،1ص .180
أيضا :املنزع ،ص.261 .260 .252 .235 .218 .181
( ((3السجلاميس .املنزع  ،ص  .218انظر ً
( ((3عالل الغازي ،مناهج النقد األديب باملغرب خالل القرن الثامن للهجرة ،منشورات كلية اآلداب ،سلسلة
رسائل وأطروحات رقم  ،42البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،1999 ،ص .606
( ((3املرجع السابق ،ص .606
( ((3السجلاميس ،املنزع ،ص .260
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باإلجياب عن السؤال السابق؟

قبل إقرار اجلواب يف هذا األمر ،نشري إىل كيفية حتديد اجلنس يف املنزع ،وأسامئه
وأنواعه.

 -1حتديد اجلنس يف املنزع

األجناس العالية ،أو كليات علم البيان ،أو أساليب البديع ،مصطلحات مرتادفة
داخل املنزع ،دا َّلة عىل جمموع األجناس التي حرصها السجلاميس يف عرشة ،وكل جنس
أي
تتفرع عن اجلنس العايل .ومل يرد يف املنزع ُّ
قابل للتقسيم والتفريع إىل أساليب أخرى َّ
متفرع إىل جمموعة من األجناس املتوسطة واألنواع التي
جنس أو أسلوب أو مقولة غري ّ
روحا
ختتلف كم ًّيا من جنس آلخر ،اَّإل أن هذه الفروع هلا قواسم مشرتكة جتعل من طبيعتها ً
ترسي يف خمتلف تقسيامت اجلنس الواحد.
وقد تو َّقف صاحب املنزع عند كل أسلوب من األساليب العرشة وقفة يكشف فيها
عن الداللة اللغوية وعالقتها بالداللة االصطالحية ،وذلك من خالل تت ُّبعه للمعنى اللغوي
اجلمهوري الوضعي الذي أطلق عليه مصطلح (املو ِّطئ).

واختيار السجلاميس ملصطلح املو ِّطئ هو اختيار للجانب املنهجي واملعريف الذي
يربز يف «حتديد املعنى اللغوي /املعجمي للكلمة يف وضعها األصيل ،وإبراز طبيعتها
االشتقاقية ...وأحيانًا يقوم املوطئ بتحديد املعنى اخلاص الذي يقصده السياق إذا تعدَّ دت
أيضا «اإلطار العام للمصطلح لعالج املشاكل التي
معاين الكلمة»( .((3ويقدم من خالله ً
يمكن أن تعرتضه قبل تنقية الطريق أمام املصطلح الثاين»( ،((3الذي سماّ ه الفاعل ،فام املراد
به؟
إن الفاعل «يم ِّثل القانون األسلويب األساس يف عرض املصطلح املدروس وتوثيقه
نحوا أو رص ًفا
ومناقشته وخدمته بالنظر والتطبيق والعلوم املعتمدة يف سياق دراسته لغ ًة أو ً
التصور أو املعرفة الفلسفية ثم البالغة
دون التخليِّ عن علمني أساسيني مها :املنطق وضمنه
ّ
والنقد»( .((3والغاية منه هي الفصل بني جمال املعنى يف مستواه اللغوي املستعمل من جهة،
والداللة التي أخذها املصطلح داخل احلقل الصناعي من جهة ثانية.
( ((3عالل الغازي ،مناهج النقد األديب ،ص .508 - 507
( ((3املرجع السابق ،ص .507
( ((3املرجع السابق ،ص .507
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 -2أسامي األجناس واألنواع

مصطلحا أو اسماً يم ِّيزه عن
حيمل كل جنس من األجناس العرشة الواردة يف املنزع
ً
باقي األجناس« :كاإلجياز والتخييل ،»...وكل نوع من األنواع املندرجة حتت هذه األجناس
بعضا منها حيمل لفظ
أيضا -مصطلحات أو أسامء خمتلفة بعضها عن بعض؛ لكن ًالعالية ً
اجلنس الذي يعلوه سواء كان متوس ًطا أم عال ًيا :كجنس املبالغة ،وهو جنس عالٍ.

أما نوعه الثاين فإنه قد ُس ِّمي باسمه (نوع املبالغة)؛ وهذا النوع أكثر أنواع املنزع
تفري ًعا وتقسيماً يف شجرة الرتكيب البنيوي ملصطلحاته ومفاهيمه .وداخل األنواع نجد
تفرع عنه ،وهو نوع التجاهل املنقسم إىل التشكيك
سمه السجلاميس باسم النوع الذي ّ
نو ًعا اَّ
يسمى التجاهل).
والتجاهل؛ (فالتجاهل نوع يندرج حتته نوع َّ
إن هذه اخلاصية االصطالحية( ((3يف األسامي لدى السجلاميس غري واردة يف الصناعة
يسمى باسم اجلنس الذي يعلوه؛ ولذلك يمكن اعتبار
املنطقية ،فال يوجد نوع من األنواع َّ
هذه املسألة من بني العقبات التي وجدها السجلاميس يف عمله املنهجي باملنزع.

 -3أنواع األجناس يف املنزع

يتضمن منزع السجلاميس أربعة أنواع من األجناس ،هي :اجلنس العايل ،واجلنس
َّ
وأخريا اجلنس املنافري.
املتوسط ،ثم اجلنس املالئمي،
ً

 -1اجلنس العايل :هذا اجلنس له خصائصه التي مت ّيزه عن غريه من األجناس داخل
أيضا .ومن مجلة خصائصه أنه مستقل بذاته
املنزع ،فقد افتتح به السجلاميس كتابه وأهناه به ً
يف الرتتيب ،حيث «ال يرتتَّب حتت يشء»( ،((3فهو أعىل من أن يندرج أسفل يشء ينتمي
إليه .و«ال حيمل عىل جنس آخر ٍ
عال أصلاً »( ،((4فهو قائم بذاته ال يتداخل مع غريه من
األجناس األخرى العالية ،وال يمكن أن يندرج حتتهم .وهبذا يكون اجلنس العايل يف املنزع
قد ُأخضع للخصائص واملميزات التي حتدَّ ث عنها املناطقة ،وقد سبق ذكرها أعاله.

جنسا
 -2اجلنس املتوسط :هو اجلنس الذي يندرج حتت جنس وحتته جنس ،فيكون ً
قسيماً  ،وهذا اجلنس ال يرقى إىل درجة اجلنس العايل ،وال يمكن أن يكون نوع األنواع؛ أي ال
أيضا-يتفرع عنه نوع يندرج حتته بالرضورة .قال عنه أرسطو« :وقد يقال ً
يتفرع عنه ،بل ّ
نوع ّ

( ((3انظر تعريف االصطالح عند :الرشيف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي،
دار الفضيلة( ،د ت) ،ص.27
( ((3السجلاميس ،املنزع ،ص .290
( ((4املرجع السابق ،ص .290
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عىل جهة أخرى جنس للذي يرتّب حتته النوع ...ألن هذا اجلنس هو مبدأ لألنواع التي حتته،
ويظن به أنه حيوي كل الكثرة التي حتته»( .((4وقد سماّ ه املناطقة اجلنس املتوسط وعىل هنجهم
يسميه يف املنزع باالسم نفسه قائلاً « :املفاضلة جنس متوسط حتته
سار السجلاميس ،فكان ّ
نوعان( ...((4انقسم هذا اجلنس املتوسط إىل نوعني( ...((4هذا النوع هو جنس متوسط.((4(»...

 -4منهج السجلاميس يف بناء اجلنس العايل

سار السجلاميس وفق منهج واضح يف تناوله لألجناس العرشة ،حيث تتبع خطوات
مطردة يف سائر األجناس ،ما عدا اجلنسني الثاين والثامن (التخييل واالتساع) .وتتم َّثل تلك
اخلطوات يف اآليت:

 -1حتديد الداللة اللغوية ملصطلح اجلنس العايل؛ يقول مثلاً عن الرصف ،وهو
ضمهام،
ضم بينهام .صاحب العنيَ :ر َصف قدميهَّ :
«ر َصف بني شيئنيَّ :
اجلنس اخلامسَ :
(((4
والرصف :حجارة مضمومة يف مسيل»  .ولكن هذه املرحلة يف اجلنس السادس
نظرا الهتاممه بالنوعني( :املزايلة واملواطأة)
(املظاهرة) مل تدرج بداية من قبل صاحب املنزع ً
وإنزاهلام حتت جنس واحد ،ومها نوعان متضا َّدان .أما يف جنس التخييل ،فإن االستهالل مل
يتم وفق املرحلة نفسها التي تتصدَّ ر معظم األجناس ،وذلك راجع إىل اعتباره هذا اجلنس
هو عمود الصناعة الشعرية« ،وموضوع الصناعة يف اجلملة هو اليشء الذي فيه ينظر وعن
أغراضه الذاتية يبحث»( .((4وقد ح ّلت حمل هذه املرحلة تعاريف بعض البالغيني هلذا
اجلنس عوض الداللة املعجمية.

 -2توضيحه طبيع َة مصطلح اجلنس العايل الذي يتأرجح بني األصالة والنقل؛ فيكون
أصيلاً يف علم البيان ،أو منقولاً إليه .فاإلجياز «منقول إىل هذا اجلنس من علم البيان»(،((4

( ((4منطق أرسطو ،ج  ،3ص .1060
( ((4السجلاميس ،املنزع ،ص .185
( ((4املرجع السابق ،ص .187
( ((4املرجع السابق ،ص .201
ٍ
أيضا اجلنس األول:
انظر
.
عال
جنس
كل
مصطلح
داللة
تتبع
وقد
.337
( ((4السجلاميس ،املنزع ،ص
ً
اإلجياز ،ص  .181واجلنس الثالث :اإلشارة ،ص  .262واجلنس الرابع :املبالغة ،ص  .271واجلنس
اخلامس :الرصف ،ص  .337واجلنس السادس :املظاهرة ،ص  .367واجلنس السابع :التوضيح ،ص
 .414واجلنس التاسع :االنثناء ،ص  441واجلنس العارش :التكرير ،ص .476
( ((4املرجع السابق ،ص .218
( ((4املرجع السابق ،ص .181
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وجنس اإلشارة «منقول إىل هذه الصناعة وموضوع فيها»( ،((4وجنس املبالغة «منقول
من ذلك احلد واالستعامل عىل ذلك املعنى إىل صنعة البالغة وعلم البيان عىل سبيل نقل
أيضا« -نقل إىلاألسامي اجلمهورية إىل الصنائع الناشئة»( ،((4أما جنس الرصف فهو
ً
علم البيان»( .((5أما اجلنس السادس (املظاهرة) فقد نقله السجلاميس وع ّلل نقله بقوله:
«إنه ينبغي أن ننقل إليه لفظ املظاهرة ...فلذلك ينبغي أن ننقل إليه اسم املظاهرة لتوفر
رشيطة نقل االسم اجلمهوري إىل املعنى الصناعي»( ،((5أما سائر األجناس األخرى فإهنا
وجنسا االتِّساع واالنثناء منقوالن «إىل هذه
منقولة ،فالرصف «نقل إىل علم البيان»(،((5
ً
الصناعة»( .((5إلاَّ أن جنيس التخييل والتكرير مل يرش إىل أهنام منقوالن ،فقال عن التكرير:
«ومتام املوطئ من نقل االسم وبيان النسبة بني بذاته»( .((5فهل يمكن أن نفهم من كالم
السجلاميس أن املصطلحني أصيالن يف البالغة العربية؟
 -3حتديد املناسبة بني انتقال املصطلح من املعنى اجلمهوري إىل املعنى الصناعي
احلادث .وقد حدَّ دها يف التشابه ،أو التع ّلق به بأحد الوجوه ،فيكون من خالل الفاعل،
أو الغاية ،أو اجلزء ،أو عرض من أعراضه .فأغلب األساليب البديعية نقلت مصطلحاهتا
«إىل علم البيان عىل سبيل نقل األسامي اجلمهورية إىل الصنائع احلادثة واملعاين الناشئة فيها
من أجزائها ملناسبة موجودة بني املعاين اجلمهورية والصناعية ،وأن يكون املعنى الصناعي
املنقول إليه االسم مشا ًهبا للمعنى اجلمهوري املنقول عنه االسم أو متع ّل ًقا به بوجه آخر من
يسمى اليشء يف الصناعة باسم فاعله عند اجلمهور أو غايته أو جزئيه
وجوه التع ّلق مثل أن ّ
أو عرض من أعراضه»(.((5

أيضا -يف كل جنس جهة التع ّلق ،لكن جهات التع ّلق هذه ،أو االلتقاء تقوموحيدّ د ً
عىل املشاهبة يف ستة أجناس ،بينام نجد األجناس األربعة األخرى قد ّ
تعذرت اإلشارة إىل
جهة االلتقاء فيها ،أقصد اجلنس الثاين (التخييل) ،واجلنس الثامن (االتّساع) ،واجلنس
التاسع (االنثناء) ،واجلنس العارش (التكرير).
( ((4املرجع السابق ،ص .262
( ((4املرجع السابق ،ص .271
( ((5املرجع السابق ،ص .337
( ((5املرجع السابق ،ص .367.368
( ((5السجلاميس ،املنزع ،ص .337
( ((5املرجع السابق ،ص .429.441
( ((5املرجع السابق ،ص .476
( ((5السجلاميس ،املنزع ،ص .476
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مسمى الفاعل( ،((5إذ يذكر أحيانًا مفهومه عند من سبقه من
 -4حتديد اجلنس حتت َّ
البالغيني .يقول عن فاعل اجلنس األول (اإلجياز)« :فالفاعل هو قول مركَّب من أجزاء فيه
مشتملة بمجموعها عىل مضمون تدل عليه من غري مزيد»( .((5ثم أردف الفاعل بتحديد
ملن سبقه من البالغيني؛ كابن رشيق« .وقال قوم :هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من
احلروف»(.((5
 -5بعد تقرير املوطئ والفاعل ،ينتقل إىل مرحلة يتحدَّ ث فيها عن األنواع املتناسلة
«جنسا عال ًيا حيمل
من اجلنس العايل ،فيذكر عدد األنواع التي حتته واسم كل نوع؛ كقوله:
ً
عىل نوعني -حتته -متوسطني :األول :االقتضاب ،والثاين :اإلهبام»(.((5

وهذه املرحلة كانت هي األوىل يف اجلنس الثاين (التخييل) ،و«هذا اجلنس من علم
البيان يشتمل عىل أربعة أنواع تشرتك فيه وحيمل عليها من طريق ما حيمل املتواطئ عىل ما
حتتهن وهي :نوع التشبيه ،ونوع االستعارة ،ونوع املامثلة -وقوم يدعونه التمثيل ،-ونوع
املجاز»(.((6

ولعل ابتداءه هبذه املرحلة يف هذا اجلنس يعود إىل املكانة التي َّبوأها السجلاميس إياه
لكونه عمود أساليب البديع وموضوع الصناعة الشعرية.
أيضا -قصد منعوتكمن غاية حتديد اجلنس يف حماولة مجع عنارصه ،ويف الفصل
ً
دخول األشياء واألجزاء التي ليست من اجلنس العايل« ،وهبذا استطاع أن يعزل املتداخل
واملرتادف واملتشارك واملشكّك»( .((6فكل جنس من األجناس العالية يقوم بناء عىل
خصائص مشرتكة لكل ما يندرج أسفله من األنواع الوسيطة إىل ما حتتها من األنواع ،ويتم
وتقوم كل جنس متوسط عن
التفريع والتقسيم هلذه األنواع بناء عىل الفصول التي مت ّيز
ِّ
نظريه ،كام مت ّيز كل جزء عن جزء آخر .فام املنهج املتبع يف التفريع والتقسيم؟
املحرر بحسب األمر الصناعي»؛ املنزع ،ص  ،288وهو احلد اجلامع املانع ،أو احلد
( ((5الذي هو «احلد
َّ
فقط ،ومعظم من سلك سبيله يف التعريف واجهته صعوبات حتول بني التعريف واملعرف ،وذلك شأن
أيضا ،فقد واجهته أثناء التحديد صعوبات مما جعله يعرف بالرسم ،أو يعرف من خالل
السجلاميس ً
توظيفه لعالقات املجاز املرسل؛ كالغاية أو اجلزئية أو الشكلية ،أو العرضية ،أو باسم الفاعل.
( ((5املرجع السابق ،ص .182 - 181
( ((5املرجع السابق ،ص  .182انظر :ابن رشيق ،القريواين .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حتقيق:
عيل جيالين ،مرص :املكتبة التوفيقية ،ط ،2013 ،1ج ،1ص .185
( ((5السجلاميس ،املنزع ،ص .262
( ((6السجلاميس ،املنزع ،ص .218
( ((6حممد مفتاح ،التلقي والتأويل مقاربة نسقية ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،1994 ،1ص.64
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 -5منهج السجلاميس يف إيراد األنواع

سار السجلاميس يف منزعه عىل خطوات تكاد ت ّطرد حني قسم األنواع املندرجة حتت
اجلنس العايل ،وكان أمهها:

 -1اإلشارة إىل املوطئ ،وما دام النوع تاب ًعا للجنس فإنه يكتفي بقوله« :واملوطئ فيه
بينّ »(.((6
 -2حتديده للفاعل باستعامل عبارة« :والفاعل هو»(.((6

 -3حديثه عن قيمة النوع بالنسبة للداللة ومرتبته؛ كقوله« :وهذا النوع هو من
الداللة يف املرتبة العالية والطبقة الرفيعة»( .((6لكن هذه املراحل مل ترد يف كل نوع مرتَّبة
بالرتتيب نفسه الذي انتهجه منذ الوهلة األوىل ،بل نجده أحيانًا يبدأ بعنرص ذي أمهية يروم
توضيحه قبل انتقاله إىل اخلطوات التي سلكها.
 -4إيراده شواهد النوع من القرآن ،والشعر ،واحلديث النبوي ،والنثر الفني ،وأحيانًا
ِ
يمض يف الكتاب
موحدً ا يف إدراج الشواهد ،ومل
يو ّظف اجلمل التقنية .لكنه مل يتبع ترتي ًبا ّ
متنو ًعا من حيث الرتتيب والعدد ،كام جتده أحيانًا يرشح
عىل احرتام عددها ،بل كان ذلك ِّ
الشاهد ويبينّ وجه الظاهرة البالغية فيه ،وقد يرتكه مهملاً لوضوحه.
ويف حالة تناسل النوع إىل أنواع أخرى يذكر املسألة ،وين ّبه عىل أنه نوع متوسط حتته
أنواع ،ثم يرشح العلة الكامنة وراء انقسام النوع أو اجلنس املتوسط إىل أنواع باستعامل عبارة
(ألنه)؛ كقوله« :واملفاضة جنس متوسط حتته نوعان :أحدمها :االختزال ،والثاين :التضمني
وذلك ألنه إما أن ال خيرج أحد جزئي القول من القوة إىل الفعل»(.((6
منهجا أشبه باملنهج املتبع يف اجلنس العايل الذي يتَّسم هبذه
ويف هذه املرحلة يتبع
ً
السامت:
 -1االختزال يف تتبع املصطلح لغة.
 -2بيان طريقة انتقال املصطلح من الوضع اجلمهوري إىل الوضع الصناعي.
 -3حتديده للفاعل موظ ًفا عبارة( :والفاعل هو.)...

( ((6انظر عىل سبيل املثال :املنزع ،ص .)...( .201 .195 .183
( ((6انظر :املنزع ،ص .)...( .201 .195 .186 .187 .188
( ((6املرجع السابق ،ص .183
( ((6السجلاميس ،املنزع ،ص .185 - 186
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يقسم اجلنس املتوسط إىل أنواعه؛ كتقسيم جنس االختزال إىل نوعني :االصطالم
ثم ّ
واحلذف ،ثم تناول نوع االصطالم من جانب اللغة متت ّب ًعا بنيته الرصفية وداللته املعجمية.

وبعد تقرير املوطئ ،انتقل إىل الفاعل الذي أدرج أسفله نوعني من اجلنس املتوسط
الصلم وهو القطع.
قائلاً « :واسم االصطالم هو مثال أول لقوهلم :اصطلم  -افتعل  -من َّ
وإبدال الطاء فيه من تاء من مشهور مسائل علم البدل .وبعد تقرير املوطئ ،فتوفية الفاعل
هو :قول مركّب من أجزاء ...وهو جنس متوسط حتته نوعان :أحدمها :االكتفاء ،والثاين:
احلذف املقابيل أو االكتفاء باملقابل.((6(»..

وق َّلام نجد يف املنزع أنوا ًعا مذكورة غري مدرجة ضمن الشجرة البنيوية ألساليب
متفرعة عن اجلنس القسيم؛ كالنوع الثاين
البديع ،إذ نجد السجلاميس يشري إىل أنواع ِّ
(التفسري) من اجلنس العايل (التوضيح) الذي حتدَّ ث فيه عن نوع االكتفاء ،ومل يعتد به نو ًعا
قسيماً «لكون نوع االكتفاء أقعد به ،وإنام عرض أن تركّب هنا أسلوب االكتفاء بأسلوب
التفسري فهو من باب تركيب األساليب ،ولذلك مل نعتدَّ به نو ًعا قسيماً يف هذا املوضع ،بل
أجريناه يف أثناء القول»(.((6
يتكرر حتت جنسني خمتلفني ،وذلك راجع إىل وجود
وال نجد يف املنزع أي نوع َّ
لتم إدراج النوعني حتت النوع القسيم
نوع من االستقاللية بني األنواع ،فلو وجد غري هذا َّ
الواحد ،بخالف الشواهد التي قد ترد يف نوعني خمتلفني ينتميان إىل جنس عال واحد ،ومن
ذلك بيتا اخلنساء اللذان وردا شاهدً ا يف نوع التسهيم من اجلنس املتوسط (التحليل) من
اجلنس اخلامس (الرصف).

ويرى السجلاميس أن هذا الشاهد أوىل بأن يكون يف نوع املقابلة من اجلنس املتوسط
(اإلرصاد) من اجلنس العايل (الرصف) ،وع ّلق عليه بقوله« :فإن النوع األول من النوع
األول من هذا اجلنس أوىل به أعني املقابلة»( .((6ومن األنواع التي شاهبا االختالط عند
بعض البالغيني ،وعدّ ها السجلاميس نو ًعا واحدً ا ،االلتفات واالعرتاض ومها نوعان من
اجلنس التاسع (االنثناء).
وجاء السجلاميس ور ّد األمور إىل نصاهبا ،توفي ًة للهدف الذي جعله نصب عينيه.
ولذلك رأى أنه قد «غلط من عدَّ ها نو ًعا واحدً ا غري متباين ،ونحن فلام ألفيناها هنا معنيني

( ((6السجلاميس ،املنزع ،ص .187
( ((6املرجع السابق ،ص .424
( ((6املرجع السابق ،ص .363
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متباينني معقولني واسمني ،واألسامء يف أصل الوضع هي عىل التباين وذلك بالذات
واالشرتاك فيها بالعرض ،فصلنا وأنزلنا كل واحد منهام يف اجلنس الذي يرتقي إليه ويقتيض
الدخول حتته ،وخصصناه بأنسب االسمني إليه ،فخصصنا هذا النوع باسم االلتفات،
وخصصنا النوع اآلخر باسم االعرتاض»(.((6

 -6التداخل بني األجناس

إن األجناس العالية مستقلة متام االستقالل بعضها عن بعض ،فال حيمل جنس عىل
جنس ،وال يتداخل جنس مع جنس آخر .وعليه ،فإن األساليب البديعية العرشة يف املنزع
أيضا مادامت هذه األساليب بمثابة أجناس عالية،
ال تتداخل ،وال حيمل أسلوب عىل آخر ً
فال يمكن مثلاً أن يكون جنس اإلشارة حتت جنس املبالغة ،أوجنس الرصف ،أو غريه من
األجناس ،فكل جنس قائم بذاته منفصل متام االنفصال عن اجلنس اآلخر ،واملسافة التي
تقرر يف الصناعة
تفصل بني اجلنسني متساوية ،وذلك ما تقتضيه الصناعة املنطقية« ،وقد َّ
النظرية أن األجناس العالية ليس حيمل بعضها عىل بعض ،وال يدخل بعضها وال يرتتّب
حتت بعض لتقابل الطبيعتني واحلقيقتني والذاتني وقويل اجلوهر تباينهام ،وألنه ليس أن
يرتتب أحدمها حتت اآلخر وأن حيمل أحدمها عىل اآلخر ،بأوىل من دخول اآلخر حتته ومحله
عليه»(.((7

أيضا -جمموعة من اخلصائص التي جيب أن تتميز هبا األجناسواقتضت الصناعة ً
العالية وأمهها:
أ  -ال حيمل بعضها عىل بعض.
ب -ال يدخل بعضها مع بعض.
ج -ال يرتتَّب بعضها حتت بعض.
ألن اجلنسني متقابالن يف الطبيعة واحلقيقة والذاتية .ويؤكّد مرة أخرى السجلاميس
تلك اخلصائص التي شكَّلت مبادئ عند أرسطو« ،فاجلنس العايل ال يرتتَّب حتت يشء وال
حيمل عىل جنس آخر ٍ
عال أصلاً ملا قد سبق بيانه»(.((7
أيضا -عىل النوع القسيم ،حيث إن:وما يتم َّيز به اجلنس العايل ينسحب ً
أ  -النوع القسيم ال حيمل عىل قسيمه.

( ((6املرجع السابق ،ص .442
( ((7السجلاميس ،املنزع ،ص .289
( ((7املرجع السابق ،ص.290
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ب -وال حيمل عىل نوع آخر حتت جنس آخر.
ت -وال يرتتَّب حتته.
ث -وال يرتقي النوع القسيم إىل جنس غري اجلنس الذي يرتقي إليه اآلخر.

ويؤكّد صاحب املنزع هذه اخلصائص التي سيعمل عىل تطبيقها يف األجناس البديعية
التي تنتظم الصناعة البديعية داخلها .قال« :والنوع القسيم ال حيمل عىل قسيمه وال عىل نوع
يعمهام م ًعا ،وارتقاء
آخر حتت جنس آخر ،وال يرتتَّب حتته من قبل ارتقائهام م ًعا إىل جنس ُّ
ٍ
ٍ
واحد من النوعني اللذين حتت جنسني عاليني إىل جنس غري اجلنس الذي يرتقي إليه
واحد
تقرر ذلك ك ُّله يف النظريات»(.((7
اآلخر ،وقد َّ
فهل استطاع السجلاميس تطبيق هذه القواعد يف متييز األساليب البديعية العرشة
باملنزع؟

كادت هذه املبادئ واحلدود املنطقية الصارمة أن تشمل مجيع أجناس املنزع ،اَّإل أن
االستثناء وارد ،حيث جتد النوع اجلزئي يدخل حتت كليني اثنني؛ كالسلب واإلجياب اللذين
يدخالن حتت جنيس املبالغة واملطابقة ،وال إشكال يف ذلك عند السجلاميس الذي اعتربه
سوغه يف الصناعة ذاهتا ،فهذا «النوع ،وإن كان قد
غري شا ٍّذ عن املبادئ السابقة ،بل له ما ُي ِّ
أيضا -أنه نوع داخل حتت جنس املطابقة ،فال خفاء بدخوله يف هذا اجلنس ملا َّقررناه،ً
تبينَّ
وهو واضح بذاته ،وال غرو من دخول اجلزئي الواحد حتت كليني اثنني فصاعدً ا ،لكن من
جهتني أو جهات ال من جهة واحدة ،كام عرض يف هذا املوطن من دخول هذا النوع الذي
هو السلب واإلجياب حتت جنس املطابقة واملبالغة»(.((7
ويمكن اعتبار احلاالت الشاذة واخلارجة عن امل ّطرد من القواعد حاالت تؤكِّد نسبية
اال ِّطراد الذي ال يمكن أن يصل إىل حدِّ املطلق مادام األمر يتع َّلق بظاهرة طبيعية يصعب
عىل القواعد الصورية الصارمة اإلحاطة هبا.

 -7تداخل األنواع

قال السجلاميس يف خضم حديثه عن النوع الثالث من القسمة األوىل (املامثلة)،
أو (التمثيل)« :والنوع األول من النوع األول من اجلنس الثالث أوىل به»(((7؛ يقصد نوع
أيضا« :إنه من صور هذا
التتبيع من النوع األول االقتضاب من جنس اإلشارة ،ويقول ً

( ((7املرجع السابق ،ص .291 - 290
( ((7السجلاميس ،املنزع ،ص .334
( ((7املرجع السابق ،ص .245
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النوع ،ويشبه أن يكون ذلك منه إنام هو يف البيت الثاين فقط ،فأما األول فإن النوع األول
من النوع األول من هذا أوىل به ،أعني املقابلة»(.((7

إن هذه اإلشارات تعرب عن التداخل املوجود بني نوع (املامثلة) من جنس (التخييل)
ونوع (التتبيع) من نوع (االقتضاب) من جنس (اإلشارة) ثم (املقابلة والتسهيم) .ولذلك،
فإن «مبدأ نقاء األجناس واألنواع مل يتح َّقق اَّإل جزئ ًّيا عىل مستوى املامرسة ألن القارئ
للكتاب يرى أهنا تداخلت وتقاطعت وتشابكت .هكذا تداخل اجلنس األول اإلجياز مع
اجلنس الثالث اإلشارة ،ومع العارش ،وتقاطع اجلنس الثاين التخييل مع اجلنس الثالث
اإلشارة»(.((7

فهل يعكس هذا التداخل عدم معرفة السجلاميس باملنطق معرفة تا َّمة ،أم أنه كان
خبريا بصنعتهُ ،ملِماًّ بقضايا املنطق وما يدور يف فلكه؟
ً
كان السجلاميس ُملِماًّ هبذا التداخل وواع ًيا به ،فحني ط َّبق نظرية التجنيس كان يشعر
«شعورا حا ًّدا ،ولذلك ن َّبه إليه أحيانًا كثرية ،ومل ين ِّبه إليه أحيانًا أخرى»(.((7
هبذا التداخل
ً
وإنه من الصعوبة تطبيق قواعد املنطق القائمة عىل أسس عقلية صورية ثابتة ،وإسقاطها
عىل علم البيان الذي يرتنَّح بني التخييل والتداول ،أو بني اإلقناع واإلمتاع ،وبني الشعر
واخلطابة.

إن السجلاميس الذي حاول من خالل النظر يف املرياث األرسطي والبيان العريب
متس جوهر املنطق
صياغة نظرية بالغية فريدة من نوعها ،قد وقفت أمام عمله عقبات ُّ
وقواعده الصارمة التي مل تكن قابلة للتطويع أمام الدرس البياين ،وذلك راجع إىل اختالف
الطبيعتني ،وليس إىل قصور يف عمل السجلاميس الذي يبدو أنه ليس «مسؤولاً عن هذا
التداخل (بني األجناس واألنواع) ،ولكن املسؤولة عنه هي القاعدة الصلبة التي وضعها
أرسطو وتوارثتها األجيال من بعده»(.((7
ولكن رغم هذه اخلصوصيات التي تنفرد هبا كل صناعة عىل حدة ،يكون عمل
السجلاميس قد أضاف قيمة إىل البيان العريب حني متح من الرتاث اليوناين آلية التجنيس

( ((7املرجع السابق ،ص .363 - 362
( ((7حممد مفتاح ،التلقي والتأويل ،ص .73 - 72
( ((7املرجع السابق ،ص .73
( ((7حممد مفتاح ،التلقي والتأويل ،ص .73
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وافرا من احلديث عند الشرَُّّ اح املسلمني ،وهي آلية حمايدة( ((7ليست ذات
التي نالت قس ًطا ً
أيضا -أن يوائم بني ثقافته األصيلة والدخيلة،لون مرتبط بمجال دون آخر ،وقد استطاع ً
ً
مناقشا وذا
َكررا ملا قيل وكفى ،بل كان مبد ًعا
وأن يبدع يف عمله الذي مل يكن
اجرتارا وت ً
ً
مهه إسقاط القواعد املنطقية عىل البديع وأساليبه.
رؤية ثاقبة ،ومل يكن ّ

 -8التداخل بني الفصول

إن الفصول( ((8يف الصناعة املنطقية تقوم بدور التمييز بني الذاتيات يف األشياء
املشرتكة ،ويصلح أن تقع يف حتديد حقيقة اليشء حني يدخل يف جواب ما هو الذايت فقط.
أي يشء يميز يف ذاته-وحيدّ د الفصل بأنه «هو ما يصدق عىل كثريين ويقع يف جواب ِّ
«مشريا إىل ما ينبت
مندرجا يف ذاتياهتا»(((8؛ فإذا قيل لك
أي يشء يميز املاهية ،ويكون
ً
ً
من األرض :ما هو؟ فال بد أن تقول :جسم .لكن لو اقترصت عليه لبطل عليك باحلجر،
يسمى فصلاً ؛ أي:
عم ال ينمو .فهذا االحرتاز َّ
فتحتاج إىل الزيادة ،فتقول :نام ،فتحرتز به اَّ
فصلت به املحدود عن غريه»(.((8
وهذه القاعدة واردة يف املنزع حني يفصل بني نوعني ينتميان إىل جنس واحد ،ويكون
املم ّيز حمدّ ًدا للامهية .فإذا حدَّ دنا املساواة يف املنزع فنقول هي« :قول مركب من أجزاء فيه
متساوقة ملضموهنا مطابقة له من غري زيادة وال نقصان»( .((8فاجلملة األخرية من التعريف
ٍ
املعرف (املساواة) ،وبه ينفصل عن النوع الثاين
فصل أو قيد ثان ،وهو جزء من ماهية َّ
(املفاضلة) من اجلنس العايل ( اإلجياز) ،وهكذا يف سائر الفصول املقومة لألنواع يف املنزع،
اَّإل أنه يالحظ يف اجلنس السادس من املنزع (جنس املظاهرة) أن فصلني يقومان نوعني
مندرجني حتت نوعني آخرين خمتلفني؛ ومها :قصد املقاومة واملداناة ،وال قصد املقاومة
واملداناة ،أما النوعان فهام املطابقة واملكافأة من جنس املباينة من املزايلة .واآلخران مها نوعا
املحاذاة واملناظرة من جنس املواطأة ،كام توضحه هذه اخلطاطة:

( ((7هناك اختالف حول طبيعة املنطق باعتباره آلية حمايدة صاحلة للفكر البرشي عامة ،أو غري حمايدة باعتباره
منبث ًقا عن مرجعية فكرية وتارخيية ولغوية يونانية ،يعرب عن الفكر الذي نشأ فيه فقط.
( ((8الفصل« :هو الذي من شأنه أن يفرق بني ما حتت جنس واحد بعينه .وهو ما ختتلف أشياء ليست ختتلف
يف اجلنس» .منطق أرسطو ،ج  ،3ص .1083
( ((8عبد الرحيم فرج ،رشح السلم لألخرضي ،ص .27
( ((8أبو حامد الغزايل ،املستصفى ،ج ،1ص .46
( ((8السجلاميس ،املنزع ،ص .183
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املظاهرة
املزايلة

املقايضة

املباينة

املطابقة

املكافأة

املواطأة

املحاذاة

املناظرة

الفصالن املقومان للنوعني مها
قصد املقاومة واملداناة /ال قصد املقاومة واملداناة

الفصالن املقومان للنوعني مها:

قصد املقاومة واملداناة /ال قصد املقاومة واملداناة
ُيع ِّلق السجلاميس عىل هذه اخلطاطة ،قائلاً « :وملا كان قصد املقاومة واملداناة ،وال قصد
قوما نوعي النوع األول وهو املباينة من النوع األول وهو املزايلة
املقاومة واملداناة فصلني قد َّ
أيضا -هاهنا كذلك ،أعني مقومنيمن جنس املظاهرة ،أعني املطابقة واملكافأة ،وكان
ً
(((8
لنوعي النوع الثاين ،املدعو املواطأة ومها :املحاذة واملناظرة»  .فهذا األمر يثري إشكالاً
جنسا «ينفصل إما بقصد املقاومة واملداناة بني املنافريني ،وإما
حول وضع معنامها العام ً
بقصد املقاومة واملداناة بني املالئمني فيكون نوع املكافأة قسيم نوع املحاذاة والقول»(.((8
جييب السجلاميس عن هذا اإلشكال ،ويرى أن «األجناس املتوسطة واألنواع األخرية
واملقومة ممكن
املقسمة
ّ
غري القسيمة املرتقية إىل جنس واحد عال فإن اشرتاكهام يف الفصول ّ
(((8
بام يوجبه ظاهر قول أرسطو طاليس يف صدر كتابه ،وهو الذي كان يراه األسكندر» .
( ((8السجلاميس ،املنزع ،ص .392
( ((8املرجع السابق ،ص .392
( ((8املرجع السابق ،ص .393
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ثم أعطى مثالاً فيه فصول منقسمة يف جنسني ومقومة ألنواعها أيضا ،وترتقي إىل جنس
واحد ،هو احليوان (مائي/غري مائي) ،والنبات (مائي /غري مائي) ،ثم يع ّقب عليه بكالم
مضاد للرأي األول ،فهؤالء القوم من املشائني ينكرون ما ذهب إليه األسكندر ،و«يرون
أن األجناس املختلفة التي ليس بعضها مر َّت ًبا حتت بعض كيفام كانت ،فإن تلك التي يقال:
كثريا
إهنا فصول قاسمة هلا أو ِّ
مقومة ،خمتلفة ،وال يمكن أن تشرتك يف يشء منها أصلاً  ،وإن ً
من تلك التي يقال فيها قاسمة أو مقومة لألجناس غري القسيمة املرتقية إىل جنس واحد
ٍ
تتقوم هبا
عال ليست هي فصولاً  ،بل أخلق هبا أن تكون إما
ً
أعراضا وإما فصولاً غري ذاتية ّ
جواهر تلك األشياء»(.((8

حاول السجلاميس التوفيق بني الرأيني ،وخلص إىل نتيجة مجعت بينهام ،فكان موقفه
تفرع عنهام من أنواع غري قسيمة ،راجعان إىل
سليماً ؛ ألن النوعني من املزايلة واملواطأة وما ّ
جنس واحد ٍ
أعراضا« ،فهذا ما نراه يف ِّ
حل هذه
عال ،أما الفصول فقد تكون غري ذاتية أو
ً
الشكوك»(.((8

وما ذهب إليه السجلاميس يؤكِّده كتاب املقوالت ألرسطو حني فصل بني الفصول
يف األجناس التي ليس بعضها مر َّت ًبا حتت بعض ،فهذه الفصول «يف النوع خمتلفة ،من ذلك
أن فصول احليوان كقولك :املشاء ،الطائر ،وذو الرجلني ،والسابح؛ وفصول العلم ليست
شي ًئا من هذه ،فإنه ليس خيالف علم علماً بأنه ذو رجلني»(.((8
وبينْ الفصول يف األجناس التي بعضها حتت بعض ،إذ ليس هناك «مانع يمنع من
أن يكون فصول بعضها فصول بعض بأعياهنا ،فإن الفصول التي هي أعىل حتمل عىل
األجناس التي حتتها حتى تكون مجيع فصول اجلنس املحمول هي بأعياهنا فصول اجلنس
املوضوع»(.((9
ويرى حممد مفتاح أن االختالط حاصل ،فرغم كل «املجهودات النظرية التي بذلت
إلنقاذ مبدأ االستقاللية فإن االختالط حاصل والتداخل موجود مثلام يعكسه هذا اجلنس
مقوم ألكثر من نوع وأكثر من جنس»(.((9
بوضوح ،إذ هناك فصل ّ
فسوغ اختياراته
وهذه إحدى العقبات التي استوقفت السجلاميس خالل تنظريهَّ ،

( ((8السجلاميس ،املنزع ،ص .394
( ((8املرجع السابق ،ص .395
( ((8منطق أرسطو ،ج  ،1ص .32
( ((9املرجع السابق ،ج ،1ص .32
( ((9حممد مفتاح ،التلقي والتأويل ،ص .69

توظيف املنطق األرسطي يف البيان العريب..

133

وع َّلل عمله فيها ،وكام أرشت ساب ًقا مل يكن عمل صاحب املنزع آل ًّيا َّ
يتوخى التنزيل دون
مراعاة متط َّلبات ومقتضيات الصناعة البديعية ،ولذلك قيل« :فمن يرتك نقد أداة مل َّ
يتول
بنفسه صنعها ،فال يبعد أن يكون هذا الرتك راج ًعا إىل عدم التمكُّن منها؛ ومن مل يتمكَّن من
األداة التي يعمل هبا ،ال يبعد أن ييسء استعامهلا»( .((9ذلك حال صاحب املنزع املتمكِّن من
صنعته وعمله.

 -9منهج السجلاميس يف ترتيب األجناس العالية

أعراضا،
جوهرا والباقي
إن األجناس العالية العرشة عند املناطقة ،يشكّل األول منها
ً
ً
فهل قدَّ م السجلاميس ترتي ًبا مع َّينًا لألجناس؟ وهل الرتتيب الذي جاء يف املنزع بد ًءا من
اإلجياز إىل التكرير يفي بالغرض؟ أي؛ األول جوهر واألجناس التسعة الباقية أعراض تب ًعا
للرتتيب الذي درج عليه الفالسفة املناطقة منذ أرسطو ،حيث يتصدَّ ر اجلوهر املقوالت
العرش.
أشار صاحب املنزع يف بعض األجناس إىل مرتبته ،فقد اعترب اجلنس الثاين (التخييل)
هو «عمود علم البيان وأساليب البديع من قبل أنه موضوع الصناعة الشعرية وبخاصة
نوع املجاز منه»( .((9وهذا النوع هو الذي أسهب وأطنب يف إيراد الصور اخلاصة به(.((9
فهل يعني هذا أن جنس التخييل هو جوهر األساليب البديعية العرشة مادام هذا اجلنس
هو عمود علم البيان وأساليب البديع؟ إن كان كذلك فإنه ال يستجيب للرتتيب الذي درج
عليه املناطقة؛ حيث اجلوهر واألعراض تِباع.

إن هذا اجلنس يف املنزع له وضع خاص ضمن األجناس العرشة؛ فهو يم ّثل روح
الشعر وجوهره ،وعمود الصناعة الشعرية ،وعمود أساليب البديع ،فنجد مصطلح التخييل
«أو أحد مشتقاته قد ورد عنده يف أجناس أخرى»( ،((9وهي :اإلجياز( ،((9واإلشارة(،((9
( ((9طه عبد الرمحن ،جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط،2005 ،2
ص.42
( ((9السجلاميس ،املنزع ،ص .260وعمود البالغة عند ابن البناء هو نوع سماّ ه التوضيح .قال عنه« :وهذا
النوع هو عمود البالغة وما َّدة أساليب البديع ،وإنام جعلته يف التفصيل ألن اهلل سبحانه وصف كتابه بأنه
(بيان للناس) وبأنه تبيان لكل يشء ،وتفصيل كل يشء» .انظر :الروض ،ص .135 - 134
( ((9مائة وتسعون بيتًا شعر ًّيا ،ومخسة وعرشون استشها ًدا من القرآن الكريم.
( ((9عالل الغازي ،مناهج النقد األديب ،ص .578
( ((9السجلاميس ،املنزع ،ص .217 ،180
( ((9املرجع السابق ،ص .203
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واملبالغة( ،((9واملظاهرة( ،((9والتكرير( .((10وهذا الوضع جلنس التخييل يف املنزع يرتبط
بموضوع الصناعة الشعرية« ،وعىل هذا فإن عالقة جنس التخييل بعلم البيان ،تتحدَّ د يف
جنسا من أجناس الثاين»( ،((10مع استبعاد اعتبار األجناس العرشة مندرجة
اعتبار األول ً
حتت علم البيان ،فال جتد السجلاميس قد أطلق اسم اجلنس عىل علم البيان.

واحلال أن هذا العلم «يعدُّ اإلطار النظري العام اجلامع ألجناسه ،ومن ضمنها صناعة
الشعر ،لكن السجلاميس يعترب هذه الصناعة الشعرية عمود هذا العلم ،ومعنى ذلك :إما
أن جنس التخييل يعدُّ عنده أرشف باقي األجناس ،وإما أنه -تب ًعا لذلكَّ -
يتدخل يف كل
جوهرا لألساليب
أو بعض أصنافها ومصطلحاهتا»( .((10وعليه فإن جنس التخييل ليس
ً
نظرا
البديعية العرشة يف املنزع ،بل يمكن اعتباره أرشف باقي األجناس وليس جوهرهاً ،
الرتباطه بالصناعة الشعرية.
وإذا مل تتحدَّ د مرتبة جنس التخييل يف اجلوهرية ،فإن جنس الرصف وهو اجلنس
اخلامس يف املنزع قد اعتربه السجلاميس يف مرتبة مقولة الوضع« ،وبالوجه الذي يكون
دالاًّ يكون يف مقولة الوضع ،فإذن هذا اجلنس من علم البيان هو وضع يف القول الواقع
أيضا« :وحاصل هذا اجلنس هو وضع
فيه بالنحو الذي له من الوجود»( .((10ويقول ً
يف القول ،والوضع هو النوع السادس من اجلنس الثاين املدعو العرض من كتاب
املقوالت»(.((10

ومقولة الوضع هي املقولة السادسة من األعراض بعد اجلوهر ذي املرتبة األوىل،
واخلاصة عند أرسطو ،لكن الرصف يف املنزع يأيت يف املرتبة اخلامسة داخل منظومة األجناس
البديعية .وعليه ،فإنه يتعذر إسقاط الرتتيب األرسطي عىل املنزع ،سواء اعتربنا اجلوهر يف
الرتتيب األول أو خارجه ،ففي احلالتني م ًعا يكون جنس الرصف مطابقا جلنس (املتى) أو
جلنس (األين) ،وليس جلنس (الوضع).

( ((9املرجع السابق ،ص .274
( ((9املرجع السابق ،ص.407
( ((10املرجع السابق ،ص.501
( ((10عالل الغازي ،مناهج النقد األديب ،ص .624
( ((10املرجع السابق ،ص .624
( ((10السجلاميس ،املنزع ،ص .340 - 339
( ((10املرجع السابق ،ص .338
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أساليب
البديع

اإلجياز

الكم

اإلجياز

الكيف اإلضافة

التخييل اإلشارة

التخييل اإلشارة

األين

املتى

الوضع
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امللك

الفعل

املبالغة الرصف املظاهرة التوضيح االتساع

املبالغة الرصف املظاهرة التوضيح االتساع

االنثناء

االنفعال
االنثناء

التكرير

يدل هذا الرتتيب الذي اعتمده السجلاميس عىل أنه ال خيضع للنظرية األرسطية التي
يتبوأ اجلوهر فيها مكانة الصدارة ،بل إن صاحب املنزع يف األساليب البديعية العرشة ال هيتم
َّ
ُّ
يستقل فيه عن بعض اخلصائص
هبذه املسألة؛ لكون البيان العريب له منطقه اخلاص الذي
املنطقية.

إن الرتتيب يف املنزع ابتدأ من جنس (اإلجياز) وانتهى بجنس (التكرير) .ويمكن
ترتيب هذه األجناس بد ًءا من أي جنس دون أن يؤ ِّثر ذلك عىل الشجرة البنيوية العامة
للمنزع ،وال يمكن أن تالحظ خللاً ما قد أصاب تلك البنية العامة ألساليب البديع ،وهذا
األمر يدل عىل أن مسألة الرتتيب يف املنزع ال قيمة هلا.

 -10كمية األجناس /أساليب البديع

كم ًّيا من حيث العدد ،فكل جنس
إن األجناس البالغية العرشة يف املنزع تتفاوت ِّ
يشمل جمموعة من األنواع ،أو األجناس القسيمة التي ختتلف من جنس آلخر ،وهذه
تؤهلها لإلدراج أسفل
بكم حمدَّ د يف املنزع ،بل هي منوطة بطبيعتها التي ِّ
األنواع ال ترتبط ٍّ
هذا األسلوب أو ذاك ،ولذلك وردت وفق هذا الرتتيب التصاعدي (من األقل إىل األكثر):
الرتبة

اجلنس
عدد

املصطلحات

1

2

3

4

5

6

7

8

3

7

9

15

17

19

31

70

التوضيح االتساع الرصف التخييل اإلشارة االنثناء املظاهرة اإلجياز التكرار املبالغة

تبدأ األجناس بثالثة أنواع ( ،)3وتنتهي بسبعني نو ًعا ( )70من جمموع األنواع
واألجناس املتوسطة يف املنزع ،والتي يبلغ عددها (مائة وتسعة وثامنني .((10()189 /وهذا
الرتتيب التصاعدي ال حيظى بأمهية لدى صاحب املنزع ،لكن يبقى السؤال :ملاذا جاء هذا
الرتتيب وفق الشكل أعاله؟ وعىل أي أساس ُبني؟
ال شك أن األنواع التي أدرجها السجلاميس أسفل كل جنس تتو َّفر فيه صفات ذاتية
( ((10املصطلحات املعتربة يف هذا التعداد هي األساليب التي خصها املؤلف بلفظ اصطالحي ،وقد بلغ
مصطلحا.
عددها  171من أصل 189
ً
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عامة يشرتك فيها مع جنسه األعىل ،وصفات ذاتية خاصة مت ّيزه عن النوع اآلخر من اجلنس
نفسه .وعليه ،يكون قد اتَّضح األساس املعتمد يف ترتيب األجناس ،وهو أساس منطقي
يراعي خصائص اجلنس الكيل ،وال هيتم بجانب العدد والكم.

 -11األنواع القسيمة بني املالءمة واملنافرة

تقتيض الصناعة املنطقية أن تكون األنواع القسيمة املندرجة حتت اجلنس الواحد
(ذات خصائص مشرتكة) مع التباين يف الفصول ،ومادامت هذه األجناس ذات خصائص
مشرتكة ،فإن بينها مالءمة ،وذلك حال عدد من أجناس املنزع (جنس التخييل ،وجنس
تتفرع عنها أنواع قسيمة متالئمة .لكن مقولة اجلنس
التكرير ،وجنس التوضيح) التي َّ
السادس (املظاهرة) ،ليس بني نوعيه القسيمني( :املزايلة) و(املواطأة) تالؤم تام؛ أي
بينها تالؤم وتنافر .ولذا فإن «من أجل املزايلة واملواطأة يوىف كل جوهر كل واحد منهام
بمعنى ما يضاد اآلخر ،أعني أن املزايلة يوىف قول جوهرها يف هذه الصناعة بمعنى ما يضا ُّد
املواطأة»(.((10

وملا قام هذا التضاد بني النوعني ،نظر السجلاميس يف املسألة عند أرسطو ،قائلاً « :فقد
يكون خلي ًقا أن نتد َّبر ذلك بالنحو الذي قد قاله احلكيم يف أخريات قوله يف املتقابالت من
كتاب (قاطغورياس) وهو كتاب املقوالت»( ،((10ثم أدرج ثالثة أحوال للمتضاد ،وهي:
 -1املتضادان يكونان يف جنس واحد بعينه :كاألبيض واألسود (من جنس اللون).
 -2املتضادان يكونان يف جنسني متضادين :كالعدل واجلور (جنس الفضيلة وجنس
الرذيلة).
 -3اجلنسان متضادان :كاخلري والرش.
ويرى السجلاميس أن النوعني (املزايلة واملواطأة) مها «عىل النحو األول أعني أن
يعمهام وهو اللون ...فيكون قد ظهر إمكان محل املزايلة واملواطأة
يكونا يف جنس واحد بعينه ُّ
(((10
عىل النحو األول من األنحاء املثبتة عن صاحب املنطق» .

 -12اهلدف من تطبيق آلية التجنيس

يمكن أن نطرح يف األخري سؤالاً حول غاية هذه األجناس .هل يريد السجلاميس هبذا

( ((10السجلاميس ،املنزع ،ص .364
( ((10السجلاميس ،املنزع ،ص .364
( ((10املرجع السابق ،ص .366

توظيف املنطق األرسطي يف البيان العريب..
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توصل إليه املفرسون واللغويون
التصور لعلم البالغة أو أساليب البديع أن ُيعيد إنتاج ما َّ
ُّ
تتلمس الطريق نحو استقالل علومها
والنقاد يف علم البالغة ،ال سيام منذ أن بدأت البالغة َّ
وأخذها مفهوم االستقالل الذايت يف إطار االحتاد البالغي لتلك العلوم؛ سواء عىل يد ابن
املعتز أو من جاء قبله وبعده ،أو عىل يد السكاكي ومن بعده من رشاح املفتاح؟ أم أنه أراد
يطورمن خالل نظريته إنجازات البالغيني والنقاد والنحويني واألدباء ،ولكن ليس حتت
أن ّ
رقابة هذه العلوم بل بإخضاع كل األساليب لنظرية ذات أصول أجنبية وثقافة وافدة؟
كان صاحب املنزع البديع يروم الفصل بني الواقع املضطرب للبالغة العربية ،وهو
حال ظل يف حاجة إىل من ينقذه من ذلك الغبش ،فكان السجلاميس أحد الذين دخلوا
تصور نظري للمنجز التارخيي البالغي؛ اَّإل أن توظيف آلية
غامر هذه الساحة حماولاً وضع ُّ
التجنيس عند السجلاميس خمتلف عن غريه من البالغيني املغاربة ،كابن البناء املراكيش،
وحازم القرطاجني؛ حيث كان قصده هو مجع املتقارب من املصطلحات يف الصناعة البديعية
شبها يف الذاتيات ،أو
ووضعها يف مقوالت تنتمي إليها كل األنواع واألجناس التي حتمل ً
مقومة.
حتمل قواسم مشرتكة ،وتنفصل أو تتم َّيز عن األخرى من خالل فصول ِّ
وإلحكام هذه الصنعة سار صاحب املنزع وفق منهج استقرائي يروم من خالله
وضع حدٍّ للخلط الذي عانى منه مصطلح البيان العريب عرب مسريته التارخيية ،فسعى إىل
أيضا.
تنظيم ساحة هذا البيان من الفوىض واالضطراب ً

ووضع السجلاميس نصب عينيه منذ البداية هد ًفا يتم َّثل يف جعل البالغة علماً
املقومات كان يرى فيها رضورة تو ّفر رشوط جتعلها غري
قائماً عىل مبادئ وأسس ،وهذه ّ
ٍ
قابلة ألن يترسَّ ب إليها اخلطأ عىل مستوى التأليف والتنظيم ،وحينئذ يكون ال مناص من
أساسا إىل عصمة الذهن عن اخلطأ عند التفكري .فبعد دخوله
الصناعة املنطقية التي هتدف
ً
حقل البالغة الذي وجده يئن حتت وطأة االضطراب والفوىض عىل مستوى االقرتاح
واالصطالح ،عمد إىل تنقية البالغة ممَّا علق هبا من شوائب .فكانت آليات املنطق ،خاصة
ً
ومنفذا إىل ما َّ
توخاه.
خمرجا
التجنيسً ،
وبذاك يكون قد جعل البالغة علماً كبقية العلوم األخرى القائمة عىل أركان علمية
تضمن العلمية والسريورة التارخيية دون كساد بضاعتها يف ميدان غري آمن .ومل يكن هيدف
إىل نمذجة البالغة وتصيريها يف قوالب منطقية جافة ،وهو ما ترفضه الطبيعة األدبية التي
أيضا -إىل كبح اإلبداع األديب وتقييده من خالل عنارصتقوم عليها البالغة ،وهذا يؤدي ً
علمية يتم إسقاطها عىل التجارب اإلنسانية.
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التنوع والتعدُّ د يف االقرتاح
بل إن ما عرفته البالغة العربية عرب تارخيها الطويل من ُّ
نتصوره بذاك الشكل الفوضوي غري املنضبط .فقد
وفتح املجال لالصطالح مل يكن كام
َّ
سمي املفاهيم بناء عىل رؤية ومنطلق فكري
وجد يف كل عرص من األزمنة الغابرة من ُي ِّ
ينم عن وعي تام ومستوى علمي رصني؛ أي كانوا يف مستوى العلامء
معينَّ  ،وهو منطلق ُّ
والنُّ َّقاد والبالغيني الكبار.

ورغم هذا ،فقد وجدنا من ينادي بتنظيم صناعة البديع وجعلها يف نظام ينتظمها
ويبوهبا ،وليس يف قالب صناعي ُيفيض هبا إىل العقم وكبح مجاح اإلبداع
انتظا ًما ويرتِّبها ِّ
واخليال ،فكان السجلاميس ممَّن ل َّبى هذا النداء.

ﷺ خامتة

منهجا لبناء نظريته البالغية ،فاستثمر
جعل السجلاميس نظرية التجنيس املنطقية
ً
تصور للبيان يصري به صناعة هلا قوانينها التي حتكمها وتن ّظمها،
قواعد وآليات منطقية لوضع ّ
فشكَّلت آلية التجنيس قال ًبا حيوي املادة البالغية يف املنزع من مبتدئه إىل منتهاه ،وهذا التبلور
حت َّقق بفضل طبيعة تلك اآللية التي تعدُّ أداة إنسانية كونية شاعت بني فالسفة اإلسالم
والنُّ َّقاد الفالسفة الذين سار عىل منواهلم صاحب املنزع ،وقد ظل بفضل منهجه ُد َّر ًة ثمين ًة
يف جبني البالغة العربية ،إذ مل يقف عند حدود التطبيق والتوظيف اآليل ،بل جتاوزه إىل
املناقشة والدفاع وإبداء الرأي انسجا ًما مع خصوصية البيان العريب ومقتضاه املتأرجح بني
رحابة اإلبداع وطرائق اإلقناع.

إن السجلاميس قد ط َّبق تلك النظرية وفق قواعد وضوابط غري صلبة خشية إفضائها
إىل عقم يف البيان العريب ،وبالتايل انحسار اإلبداع وقيد الشعور وانحباس خيال الشاعر
وأخريا تكون دعوى حرش تأليف كتاب املنزع ضمن اجتاه بالغي أ َّدى إىل عقم
واملبدع،
ً
ُقوي هذا اال ِّدعاء ،بل إن احلجج العلمية تؤكِّد
البالغة ومجودها مفتقدة إىل حجج علمية ت ِّ
خالف ما شاع بني أوساط بعض الدارسني.

دراسات وأبحاث

ت ة �أ خ ا ق ة ق
ت
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ف� ا ل�خطا � ا لص ف�  ..ق
م�ا رب� ة� �تحلي�لي� ة�
ب و ي�
ي�
الدكتور :ميلود محيدات*

ﷺ مقدمة

ُيعالج هذا املقال قضية ُت َعدُّ من أهم قضايا عاملنا املعارص ،وهي تربية
املجتمع وهدايته ،والتأسيس ملبدأ التسامح ونبذ العنف ،هذا األخري الذي
هاجسا للمجتمعات املعارصة ،حيث أينام يكون العنف والتشدُّ د
أصبح يشكل
ً
يكون اجلهل والتب ُّلد ،وينعدم الفهم والعقل ،ويسود القهر والقتل ،فهو ضد
والتطرف
التعصب
السلم واإلقناع باحلجة والربهان ،إذ هو شكل من أشكال
ُّ
ُّ
ِّ
والقهر ،وفرض الرأي بالقوة واجلرب ،وعنوان للقمع واالستبداد ،عندما يعجز
َّ
ويتعذر التفاهم واالقتناع ،ويسود منطق الرصاع.
احلوار واإلقناع،
إن العنف ببساطة عالمة عىل اليأس والغضب ،وفقدان منطق العقل،
وكثريا ما يربط العنف بالتشدُّ د الديني واإلثني
وحمو إنسانية اإلنسان،
ً
التفهم واالعتدال ،وسيادة منطق القهر واالقتتال،
واالجتامعي ،وغياب مبدأ ُّ
أساسا ضد العنف املذهبي والديني والسيايس عمو ًما،
ولذلك ظهر التصوف
ً
وانتفاضة سلمية عىل الفتنة.
* جامعة األغواط ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينhfarouk18@hotmail.fr :

139

140

دراسات وأحباث

لقد ظهرت التجربة الصوفية كمعارضة سياسية سلمية للفتنة والرصاع بني املذاهب
والفرق اإلسالمية ،ودعوة إىل التفاهم والوئام ،ونبذ التصادم واخلصام؛ ألهنا جتربة نشأت
يف األساس لتجنُّب العنف ،ومنطق احلرب والقتال ،والدعوة اىل ترك كل ما ُيس ِّبب النزاع
السلم عىل سفك الدماء،
والفتنة والفرقة بني األمة ،والتزام احلياد اإلجيايب ،بمعنى تغليب ِّ
لذلك امتاز املتصوفة بالتسامح والالعنف حتى مع خصومهم.

السلم والتسامح من مبادئ التصوف ،وهو مبني عىل أساس قناعة
لذا فقد كان ِّ
واختيار ،وموقف لتجاوز منطق الرصاع والقوة ،إىل موقف اإلصالح واألخوة .ولنا عودة
واصطالحا ،ليصبح بعد
التصوف لغ ًة
نعرف
ً
ّ
لرشح املقصود بذلك ،ولكن جيدر بنا أن ّ
ذلك ممكنًا فهم أصل وماهية التصوف ،من جهة ،ومعرفة اإلضافات والتغيري الذي أحدثه
التصوف ،عىل مستوى الواقع السيايس واالجتامعي والثقايف ،باعتبار أن هذه اجلوانب
مرتابطة ومتداخلة ،لقد جاء التصوف حتقي ًقا ملبدأ التسامح والتصالح مع الذات ،ومع
السلم واملحبة ،فام هو التصوف إذن؟
املجتمع ،ونرش قيم ِّ

ﷺ اً
أول :التصوف التعريف واملاهية

وتنوعت اآلراء
تعريف التصوف لغة :اختلف لفظ مدلول التصوف بني الباحثنيَّ ،
حول ذلك ،لذا نكتفي بذكر أمهها:
أول :أرجع البعض الكلمة إىل الصفاء ،أو الصفو ،وإن كان ذلك قري ًبا من مقصد
املتصوفة الذي هو التصفية والصفاء.
الص ّفة ،الذين كانوا من الفقراء واملساكني
ثان ًيا :أرجع البعض نسبة الصوفية إىل أهل ُّ
الذين يتم َّيزون بالزهد والتع ُّبد يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ثال ًثا :كام ربط البعض الكلمة بقبيلة صوفة ،وهي حي من متيم ،كانت قبل اإلسالم،
منى(((.
و ُعرف عنهم خدمة الكعبة ،وكانوا يجُ يزون احلاج يف اجلاهلية من ً
راب ًعا :كام أرجع البعض الكلمة إىل الصوف ،عىل اعتبار أن لبس خشن ال ّلباس من
واملتنسكني ،وذلك جتنُّ ُبا لفاخر ال ّلباس ومظاهر اجلاه والتن ُّعم،
الز َّهاد
الصوف كان طريقة ُّ
ّ
والتزام خشن الثياب وأبسطها تزكي ًة وتصفي ًة للنفوس.
ّ
رجحه البعض
ولعل هذا االشتقاق أقرب إىل احلقيقة يف اعتقادنا،
ونرجحه كام ّ
ّ

((() ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق :عبد اهلل عيل الكبري وآخرون ،القاهرة :دار املعارف ،ب ت ،ج،4
ص  ،2528مادة صوف.
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من أهل التصوف كالسهروردي (ت587 :هـ)((( ،والعالمة ابن خلدون (ت807 :هـ)
نظرا إىل التطابق اللغوي
واملسترشق أرنولد نيكلسون (1945-1868م) وغريهمً ،
لالشتقاق بني التصوف والصوف من جهة ،ومن جهة أخرى متيز أهل الزهد بلبس اخلرق
الصوفية منذ القديم ،حتى صارت هلم صفة يوصفون هبا ،وهي التصوف ،دالل ًة عىل فعل
درجوا عليه ومت َّيزوا به وهو لبس الصوف(((.
اصطالحا :يقول الكتاين (ت322 :ﻫـ)« :التصوف ُخلق ،فمن زاد
تعريف التصوف
ً
(((
(((
أيضا« :التصوف صفاء ومشاهدة» ،
عليك يف اخلُلق فقد زاد عليك يف الصفاء» ويقول ً
ّ
«ولعل هذا
أي إن التصوف تصفية للذات ،وجماهدة للنفس ،وسلوك وممارسة أخالقية.
التعريف من ّ
يكونان وحدة متكاملة ،أحدمها:
أدق التعريفات ،فقد مجعت عبارته بني جانبني ّ
وسيلة ،والثاين :غاية .أما الوسيلة :فهي الصفاء ،وأ ّما الغاية :فهي املشاهدة .والتصوف من
هذا التعريف طريق وغاية»(((.

كام يقول السهروردي (487-449ﻫـ) عن الصوفية« :فقلوب الصوفية واعية
ألهنم زهدوا يف الدنيا بعد أن أحكموا أساس التقوى ،فبالتقوى زكت نفوسهم ،وبالزهد
صفت قلوهبم ،فلام عدموا شواغل الدنيا بتحقيق الزهد انفتحت مسا ّم بواطنهم ،وسمعت
آذان قلوهبم وأعاهنم عىل ذلك زهدهم يف الدنيا»(((.
حترر من كل مطالب النفس .وقد عبرّ عن ذلك سمنون
إذن هبذا املعنى فالتصوف ُّ
املحبت (297ﻫـ) عندما ُسئل عن ماهية التصوف فقال :هو « َأ اَّل متلك شي ًئا ،و َأ اَّل يملكك
يشء»(((.
أما التعريف االصطالحي الذي يبدو لنا جام ًعا مان ًعا ،فهو تعريف ابن خلدون« :هذا
العلم من العلوم الرشعية احلادثة يف املِ َّلة ،وأصله أن طريقة هؤالء القوم مل تزل عند سلف
األمة وكبارها من الصحابة والتابعني ،ومن بعدهم ،طريقة احلق واهلداية وأصلها العكوف

((( ينظر :السهروردي ،عوارف املعارف ،هامش إحياء علوم الدين ،دمشق :عامل الكتب ،ب ت ،ج ،1
ص.292
((( ينظر :عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ب ت ،ص .467
((( عبد الفتاح حممد سيد أمحد ،التصوف بني الغزايل وابن تيمية ،املنصورة  -مرص :دار الوفاء ،ط،2000 ،1
ص .16
((( املرجع نفسه ،ص .17
((( املرجع واملوضع نفسه.
((( السهروردي ،عوارف املعارف :مصدر مذكور ساب ًقا ،ص.197
((( حممد عيل أبو ريان ،احلركة الصوفية يف اإلسالم ،اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية ،1994 ،ص.6
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عىل العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل ،واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ،والزهد فيام
يقبل عليه اجلمهور من َّ
لذة ومال وجاه ،واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة ،وكان ذلك
والسلف .فلام فشا اإلقبال عىل الدنيا يف القرن الثاين وما بعده ،وجنح
عا ًّما يف الصحابة ّ
الناس إىل خمالطة الدنيا ،اختص املقبلون عىل العبادة باسم الصوفية واملتصوفة ...واألظهر
خمتصون بلبسه ،ملا كانوا عليه من
إن قيل باالشتقاق -أنه من الصوف ،وهم يف الغالب ُّخمالفة الناس يف لبس فاخر الثياب إىل لبس الصوف»(((.
ومنه يربز لنا التصوف من جهة اجتامعية كحركة رد فعل عىل واقع سيايس واجتامعي،
وموقف رافض لذلك الواقع دين ًّيا بالدعوة اىل العبادة الروحية احل ّقة باالتصال باهلل ،وعدم
االكتفاء بتأدية العبادات كطقوس روتينية ،وإنام تصفية األعامل من كل غرض ،وإخالص
العمل والعبادة ،ومن ناحية سياسية الدعوة اىل الزهد يف امللذات املادية ،وحب السلطة،
ومعارضة فساد وبذخ وتسلط احلكام ،ورصاع وتقاتل الفرق واملذاهب عىل املصالح
واملغانم الدنيوية.

ﷺ ثان ًيا :التصوف دعوة للتسامح ونبذ العنف

 -1التصوف دعوة اىل التسامح والسالم

لقد شكَّل التصوف دعوة سياسية سلمية ،تسعى للتسامح ونبذ العنف ،دعوة تنطلق
من اإلنسان ،باملجاهدة والتزكية واإليامن ،للتغيرُّ والرت ِّقي به إىل اإلنسان الكامل ،حيث
مت َّثلت يف رفض الواقع االجتامعي السائد ،بأدوات معرفية ذوقية ،وخاصة حالة الرصاع
بني املسلمني أثناء الفتنة واتخّ اذ موقف متجاوز من اخلالف السيايس والديني ،وتبنِّي احلياد
ُّ
والتقشف مسلكًا ،ومن االعتكاف واالجتاه اىل اهلل مذه ًبا ،ومن العرفان
موق ًفا ،والزهد
منهجا ملعرفة اهلل معرفة ذوقية قلبية تتجاوز املعرفة العقلية.
ً
ولعلها من ُأوىل االنتفاضات عىل ذلك الواقع الديني والسيايس السائد ،عىل الرغم
السلمية ،واعتزال الفتن ،وترك التنافس عىل
من أن أهم خصائص هذه الدعوة الروحية هو ِّ
السلم عىل املواجهة،
الدنيا ،واخللوة للعبادة ،ورغم أهنا اعتربت حركة سلبية؛ ألهنا آثرت ِّ
انتصارا للموقف الديني الذي يدعو إىل اإلصالح بني اإلخوة ،وينهى
واحلياد عىل املجاهبة،
ً
عن الفتنة ألهنا أشد من القتل.
اَّإل أهنا دفعت ثمن هذا املوقف املتقدّ م واملسامل ،وهربت من العنف لتكتوي به ،إذ مل

((( ابن خلدون ،املقدمة ،مصدر سابق ،ص .467
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خت ُْل من عنف مس َّلط عىل معتنقيها ،فقد دفع البعض حياهتم مقابل معارضتهم وأفكارهم،
وقد كان مقتل اَّ
احللج احلسني بن منصور مثالاً عىل سوء تأويل للرموز واالصطالحات
الصادمة التي استخدمها ،عىل الرغم من أن جتربته قدَّ مت نفسها عىل أهنا معارضة مساملة
منزوعة السالح ،كام مل يفكّر املتصوفة يو ًما يف الرصاع عىل السلطة ،لطبيعة مذهبهم الزاهد
يف مغانم احلكم ،الطامع يف رضا اهلل.
ولعل حتليل سامت التصوف وخصائص الصوفية ،سيثبت لنا سلمية وتسامح
التجربة الصوفية مع ذاهتا ومع خصومها ،وتركيزها عىل قيم اإلنسانية واملحبة واألخالق،
ودعوهتا إىل نبذ العنف والفتنة ،سيجعلها تعبرِّ عن الوجه املرشق واملتسامح لإلسالم،
والطامح اىل الدعوة العاملية ،وخماطبة اإلنسانية أينام كانت.

 -2النزعة اإلنسانية يف التصوف

ومع أن التصوف اإلسالمي قد م ّيزه التغيري والتأ ُّثر والتأثري فيمن ُّ
حيتك به من غري
املسلمني؛ ألن التصوف موجود يف كل الديانات ،وكل املجتمعات قديماً وحدي ًثا؛ ألنه جتربة
تع ُّبدية إنسانية ،مثله مثل الفلسفة قد يتجاوز حدود األديان واالعتقادات ،إنه جتربة وخربة
معرفية وتربوية وأخالقية عرفها البرش مجي ًعا ،ومارسوها يف عقائدهم املختلفة .إهنا سعي
مستمر إىل حتقيق سعادة الذات ،واإلخالص يف العبادات ،واالتصال باملطلق عن طريق
حدس الذات ،وتسخري اجلسد والعقل ،خلدمة السمو الروحي.
وما دام اإلسالم دين عاملي جاء خياطب اإلنسانية بأكملها ،والتصوف جزء من دعوة
اإلسالم إىل توحيد اهلل وإخالص العبادة له ،لذلك مت ّيز التصوف بالنزعة اإلنسانية ،التي
تتجاوز كل االختالفات لرتكّز عىل جوهر اإلنسان ،فتحتويه ومت ِّثله.

واحلقيقة أن التجربة الصوفية جتربة إنسانية موجودة يف كل العقائد والفلسفات،
إهنا نشاط روحي حياول الرت ِّقي إلدراك املطلق ،أهنا معراج النفس نحو احلقيقة ،أهنا سعي
متواصل للوصول باإلنسان إىل النموذج الكامل ،لقد أعادت الصوفية لإلنسان قيمته يف
التأكيد عىل إمكانية التسامي إىل املطلق ،وقد عبرَّ عن تلك النزعة اإلنسانية الكلية كبار
الصوفية كابن عريب يف أبيات مشهورة:
لقد صار قلبي اً
قابل كل صورة
فمرعى لغزالن ودير لرهبان
(((1
توجهت
أدين بدين احلب أين
ركائبه فاحلب ديني وإيامين
َّ
( ((1ابن عريب ،ترمجان األشواق ،بريوت :دار صادر ،ط ،2005 ،3ص .44
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وعليه فقد قدَّ م التصوف نفسه كعالقة سامية تواصلية رضورية لكل إنسان مع اخلالق،
التحرر من براثن املادة ،والسعي إىل اخلري األسمى ،إىل املطلق،
أي سعي اإلنسان للرت ِّقي إىل
ُّ
ومهدوا طري ًقا يرت َّقى بالدرجات،
إىل السعادة ،ولتحقيق ذلك سنّوا قواعد للعباداتَّ ،
بالعمل والتع ُّبد واملناجاة ،لتتحقق الكرامات ،وال يتأتَّى ذلك اَّإل باملحبة وإخالص الن ّيات.

 -3تأسيس التصوف عىل املحبة

ُفرق ،إهنا حقيقة ال شك فيها ،لذا يتك َّلم أحد
املحبة تبني وجتمع ،والبغضاء هتدم وت ِّ
كبار املتصوفة ،أال وهو الغزايل عن املحبة باعتبارها جوهر التصوف ،مب ِّينًا حقيقتها وأسباهبا
ورشوطها ،إذ ال حتصل املحبة اَّإل باإلدراك واملعرفة ،وعليه فاإلنسان حيب ما حي ّقق له َّ
لذة
حلسن واجلامل،
حسية أو معنوية ،كام حيب نفسه وكل ما يرتبط هبا ،كام يميل بطبعه إىل حمبة ا ُ
(((1
ولكن املستحق للمحبة هو اهلل ،وذلك هو احلب احلقيقي ،ألنه هو حب األصل .

يؤسس التصوف عىل املحبة التي تبدأ بني العبد وخملوقات اهلل ،لترت َّقى بتصفية
كام ّ
القلب من غري اهلل ،وحتليته بذكر اهلل للوصول اىل حمبة اخلالق ،التي هي أصل كل حمبة عند
املتصوفة .لقد تركوا ترا ًثا مهماًّ يف العشق اإلهلي ،والوجد وفيض املحبة ،إذ تذوب الفواصل
بني النسبي واملطلق.
ويتنافس املتصوفة يف حب اهلل ،والتع ُّلق به ،إذ سئلت رابعة العدوية (ت185 :ﻫـ):
السوء ،بل
ما حقيقة إيامنك؟ قالت« :ما عبدته خو ًفا من ناره ،وال ح ًّبا جلنّته فأكون كاألجري ُّ
عبدته ح ًّبا له وشو ًقا إليه .وقالت يف معنى املحبة نظماً :
أحبك حبني :حب اهلـوى
وحـب ألنـك أهـل لـذاكا
فأما الذي هو حب اهلـوى
فشغيل بذكـرك عماَّ سـواكا
وأمـا الذي أنت أهـل لـه
فكشفك يل احلجب حتى أراكا
(((1
فال احلمد يف ذا وال ذاك يل
ولكن لـك احلمد يف ذا وذاكا»
ويقول ابن الفارض (632-576ﻫـ) يف أبيات خيالية مفعمة باجلالل واجلامل،
متجاوزة نطاق الزمان واملكان ،تذوب ر ّق ًة وعاطف ًة وأحال ًما:
رس ُّ
ولقد خلوت مع احلبيب وبيننا
أرق من النسيم إذا سـرى
ٌّ
وأباح طـريف نظـرة أ َم ْلتُها
فغدوت معرو ًفا وكنت منـكرا
فدهشت بني مجـاله وجاللـه
وغـدا لسان احلال عني خمـربا
ُ

( ((1الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دمشق :عامل الكتب ،ب ت ،ج ،4ص .258
( ((1الغزايل ،اإلحياء ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .267 - 266
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فأدر حلاظك يف حماسن وجهـه
تلقى مجيع احلسن فيه مصـورا
(((1
لو أن كل احلسن يكمل صور ًة
ورآه كـان مهـ ّل اًل ومـكـبرّ ا
املتأ ّمل هلذا الشعر الصويف اجلميل يدرك أن التصوف دعوه إىل املحبة ،وأن أصل أي
حمبة هي حمبة اهلل ،ثم تفيض املحبة اإلهلية عىل املخلوقات ليستمر العامل والوجود ،وعليه
وتؤسس الستيعاب اجلميع
تصنع املحبة التفاهم والوئام ،وتقيض عىل التنافس واخلصام،
ّ
دون متييز ،وعندما تعمر القلوب باملحبة ال مكان للبغضاء أو احلقد ،وال يتأتَّى ذلك اَّإل
بغرس القيم الفاضلة عن طريق الرتبية.

 -4التصوف تربية أخالقية للمسلم

جاءت الصوفية من أجل الرتبية واألخالق؛ ألهنا حاربت الفساد بكل أشكاله
السيايس واالجتامعي واألخالقي .وإذا تت َّبعنا نشأة التصوف لوجدناه يف صلب عملية
تربية وتزكية النفس ،ووفق رياضة روحية ،وممارسة عملية فردية ومجاعية ،وحتى تسميتهم
الطريقة هي منهج يراد به الوسيلة للتهذيب وغرس األخالق الفاضلة.
أيضا ،بتزكيتها بالفضائل
وتربية اجلسد بالعادات واألفعال احلسنة ،وتربية النفس ً
وجتنيبها الرذائل« ،وكام أن البدن يف االبتداء ال يخُ لق كاملاً  ،وإنام يكمل ويقوى بالنشوء
والرتبية بالغذاء ،فكذلك النفس تخُ لق ناقصة قابلة للكامل ،وإنام تكتمل بالرتبية وهتذيب
األخالق والتغذية بالعلم»(.((1

نفسا وجسدً ا ،وليست
وبالتايل تعمل الرتبية الصوفية لتكون تربية متكاملة لإلنسان ً
تربية مبنية عىل املظاهر املصطنعة ،واملجامالت الكاذبة ،وإظهار أفعال ختالف بواطنها ،وإنام
ظاهرا وباطنًا.
تربية صادقة
ً
كام أن الرتبية هي التي مت ّيز اإلنسان عن احليوان ،من خالل العمل الذي يقوم به
العلامء ،إذ لوالهم «لصار الناس مثل البهائم ،أي إهنم بالتعليم خيرجون الناس من حدّ
البهيمية إىل حدّ اإلنسانية»(.((1
ومنه نستنتج أمهية الرتبية التي نادى هبا كبار الصوفية ،فاعتربها الغزايل أساس حتقيق
إنسانية اإلنسان ،ومت ّيزه عن سائر الكائنات ،وهو تعبري دقيق ،أكَّدته املدارس الرتبوية

( ((1أرنولد ألن نيكلسون ،التصوف ..بحث يف تراث اإلسالم ،تأليف :مجهرة من املسترشقني بإرشاف
توماس أرنولد ،تعريب :جرجيس فتح اهلل ،بريوت :دار الطليعة ،ط ،1978 ،3ص.336
( ((1اإلحياء ،ج ،3ص .52
( ((1املصدر نفسه ،ج  ،1ص .11
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احلديثة التي ربطت بني عدم الرتبية ،وجنوح األشخاص إىل العدوانية والعنف ،واجلريمة،
والتوحش والبهيمية .فالرتبية هي التي تُعطي لإلنسان مت ُّيزه األخالقي واإلنساين.
ُّ

كام جيمع املتصوفة ،وفالسفة الرتبية يف اإلسالم ،عىل ربط العملية الرتبوية باألخالق،
بل شاع يف األدبيات العربية أنه ال علم بدون أخالق ،أما مصطلح تربية فحتى يف االستعامل
الدارج يعني أخالق ،و ُمرتبيِّ يعني ُمتخ ِّلق ،كام أن الرتبية عملية تواكب اإلنسان من ميالده
إىل وفاته.
املتصوفون املسلمون األوائل مستمد دون
هذا املوقف األخالقي الذي سار عليه
ِّ
شك من اإلسالم ،الذي جيعل من األفعال األخالقية أساس العبادات واألعامل ،بل
جيعل من املعاملة أساس الدين يف حدِّ ذاته ،وليس مقصو ًدا من املعاملة أكثر من األخالق،
برشا كانوا ،أو حيوانات
والفضيلة التي جيب عىل املسلم أن يعامل هبا غريه من املوجوداتً ،
أو طبيعة.
لقد ركّز املتصوفة عىل الرتبية واألخالق ،تلك األخالق السامية التي جعل الدين
منها أساس الثواب ،وشدّ د عىل ذلك فجعل العبادات بني العبد وخالقه ،وهو يكافئ
ويقتص
بعضا ،وبينهم وبني كل ما حييط هبم،
عليها ،أما املعامالت فهي بني العباد بعضهم ً
ّ
من العبد إن أخذ حق غريه ،ما مل يسامح صاحب احلق.

بل حتى حقوق الكائنات األخرى ،فقد هُني عن تعذيب أو قتل احليوان ،أو قطع
نبات دون وجه حق .وهي نظرة سامية هادفة إىل جمتمع فاضل ،عادل تحُ رتم فيه حقوق
اجلميع ،ضعي ًفا كان أو قو ًّيا .وهي دعوة أخالقية تربوية إىل قيم التسامح والتعاون والتفاهم،
ونبذ قيم العدوان والتناحر والظلم.

ويرى املتصوفة أهنم يستمدون ذلك من مشكاة النبوة ،ورسالة اإلسالم ،التي
خلّصت أهدافها يف تربية وهتذيب أخالق البرش ،يف قول الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص« :إنام بعثت
ألمتم مكارم األخالق»(.((1
جتسد
إن املرشوع اإلصالحي األخالقي الرتبوي الذي بدأه املتصوفة ،والذي َّ
مؤسس يف مؤ ّلف الغزايل الضخم (إحياء علوم الدين) كان مصدر إهلام لكل األدب
بشكل ّ
الرتبوي واألخالقي الذي جاء بعده ،وما زال ح ًّيا ُيؤ ِّثر ،وله السبق يف طرح مشكلة اإلنسان
واألخالق ،كأساس احلل واألزمة يف جمتمعنا املعارص.

( ((1حديث صحيح ،رواه أمحد والبيهقي واحلاكم.
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كثريا من املشاريع النهضوية احلديثة تتبنَّى الطرح األخالقي
ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا :إن ً
لتجاوز األزمة ،نشري هنا إىل مرشوع حممد إقبال (1938 /1877م) وهو مصلح ومفكّر
وسيايس يؤمن باإلصالح ،وكان لسان حال املسلمني اهلنود ،وقد ساهم يف استقالهلم ،لقد
املهتمني بالتجديد؛ لذلك أ َّلف كتاب «جتديد التفكري الديني يف اإلسالم»،
كان من أهم
ّ
وقد تأ َّثر بالتصوف ،كام متكَّن من معرفة احلضارة الغربية ،مع معرفته للثقافة اإلسالمية،
ممَّا مكَّنه من إدراك أسباب ُّ
التأخر الذي ُيعانيه املسلمون ،وقد تش ّبع بالفكر الصويف وقدّ ره،
كام هنل من الفكر الغريب واستوعبه ،والحظ اختالل التوازن بني املادة والروح يف احلضارة
املعارصة؛ لذا يقرتح جتديد اخلطاب الديني ،من خالل إعادة االعتبار للجانب الروحي،
مستمدً ا ذلك من القرآن،
وبعث منظومة القيم اإلسالمية ،وإعادة االعتبار لإلنسان املسلم،
ِّ
ومناد ًيا بأنه باإليامن ينهض اإلنسان(.((1

أيضا نشري إىل مرشوع املفكّر اجلزائري مالك بن نبي (1973 /1905م) الذي
ً
عارص االستعامر الغريب ،وشهد حركات املقاومة والتحرير التي خاضتها الدول اإلسالمية،
كام أقام يف الدول الغربية ،وقد حنَّكته التجارب واألسفار ،حيث أرجع األزمة التي يعيشها
املسلم إىل مشكلة اإليامن باألفكار واألخالق القرآنية ،حيث يقول« :إذا وهنت الدفعة
املحرك عندما يستنزف آخر قطرة من الوقود،
القرآنية ،تو ّقف العامل اإلسالمي كام يتو ّقف
ّ
معوض زمني أن يقوم خالل التاريخ مقام املنبع الوحيد للطاقة اإلنسانية ،أال
وما كان ألي ِّ
وهو اإليامن»( .((1لذلك يؤكّد ابن نبي عىل الطاقة اإليامنية ،التي تشكّلها القيم األخالقية
فاملحرك األساس هو إشباع املسلم بقيم العمل ،والعمل
ألي هنضة،
اإلسالمية كوقود ودافع ِّ
ّ
عىل جتسيد ذلك يف مرشوع جمتمع يسعى اىل حتقيق االزدهار والتقدّ م ،وحترير املسلم من
عقدة القابلية لالستعامر ،والسقوط حتت تأثري الشعور بالدونية ،وبالتايل اخلضوع والتبعية،
وإنام العمل عىل اسرتجاع فاعلية األفكار التي تشكّلها القيم اإلسالمية ،وإحياء جذوة
النشاط والفعالية ،التي كانت السبب يف انتصار اإلسالم ودولته عىل أعتى اإلمرباطوريات
آنذاك ،لقد أكّد ابن نبي أن املسلم إذا استعاد دوره احلضاري ،وو ّظف منظومة األفكار التي
لديه كفيل ببعث هنضة تشمل العامل اإلسالمي بأكمله.
املتخصص
كذلك يؤكّد املفكر املغريب املعارص طه عبد الرمحن ()......-1944
ّ
يف املنطق وفلسفة اللغة واألخالق ،عىل رضورة التأسيس حلداثة أخالقية إنسانية انطال ًقا
من مبادئ اإلسالم السمحة ،وخاصة من أصالة التصوف اإلسالمي الذي يعتربه منب ًعا

( ((1ينظر :حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،بريوت :دار آسيا.1985 ،
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر ،1981 ،ص .27
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وخزانًا لفضائل التعاون والتضامن واإليثار ونبذ الذات،
لكل القيم األخالقية اإلنسانيةَّ ،
يؤسس لتجربة روحية سامية خالصة من شوائب األطامع
والعمل من أجل اآلخرين؛ ألنه ّ
املادية ،والغايات الغريزية.
لقد رفع طه عبد الرمحن شعار (األخالق هي احلل) ،ودعا إىل مصطلح (العمل
حيا للمرجعية األخالقية (أو الصوفية) يف معرض
التزكوي) ،ويعترب ذلك
«انتصارا رص ً
ً
التنظري ملرشوع اإلصالح بشكل عام ،سواء حتدَّ ثنا عن اإلصالح الديني ،أو اإلصالح
السيايس أو اإلصالح املجتمعي»(.((1
وهي دعوة رصحية اىل العمل وفق منظور هادف ،يعمل عىل حتقيق هدف أسمى
هو تنمية املجتمع ،والتسامي عىل املطالب املادية اخلاصة ،وجتاوز األنانية الذاتية ،والعمل
اجلمعوي خلدمة املجتمع ،وهذا ال يتأتَّى اَّإل بدافع ديني أخالقي ،نابع من املسلم نفسه،
وهذا يمكن أن حي ّققه اخلطاب الصويف التزكوي.

لقد َّ
شخص هؤالء العلامء أزمة املجتمعات العربية واإلسالمية عىل أهنا أزمة قيم ،أي
إن جمتمعاتنا املعارصة فقدت البوصلة ،وخت َّلت عن مبادئها وأخالقها ،وتأ َّثرت بالقيم املادية
الغربية ،واعتقدت أن األساس يف إشباع املطالب املادية ،وأصبحت جمتمعات استهالكية،
َّ
وأختل التوازن بني الروح واجلسد ،واملصيبة أهنا ال تُنتج حتى حاجياهتا املادية بنفسها،
وإنام صارت تعيش من بيع مواردها الطاقوية واملعدنية ،وسقطت يف التبعية االقتصادية
للدول الغربية ،حتى يف استخراج ثرواهتا الباطنية التي ترشف عليها رشكات غربية ،فلم
تعد منتِّجة للثروة ،ومبدعة للتقنية ،وإنام مستوردة لكل يشء ،أما املجتمعات اإلسالمية
التي ال متتلك ثروات باطنية فتعيش الفقر والتخ ُّلف.

بتفوق احلضارة
كام أن البعض سقطوا حتت تأثري التبعية الفكرية ،نتيجة االنبهار ُّ
الغربية وهيمنتها املادية عىل العامل ،إذ ظهر العرشات من املفكّرين العرب املتأ ِّثرين بالثقافة
الغربية ،وفيهم من تتلمذوا عىل مسترشقني أو مفكّرين غربيني سوا ًء يف بلداهنم أثناء فرتة
ربؤوا
االستعامر ،أو تع َّلموا يف اجلامعات الغربية ،ونادوا بتقليد الغرب لتحقيق النهضة ،وت َّ
من الرتاث العريب اإلسالمي ،وحكموا عليه بالتخ ُّلف مجل ًة وتفصيلاً  ،ولكن هذه الدعوات
مل تنجح يف إحداث اإلقالع احلضاري؛ ألهنا مل تنشأ من مشاكل املجتمعات العربية
اإلسالمية ،وإنام جاءت كر ِّد فعل عىل حالة التخ ُّلف ،ومل جتد أمامها من ٍّ
حل سوى اتِّباع
( ((1منترص محادة ،طه عبد الرمحن فقيه الفلسفة الذي يرفع شعار األخالق هي احلل ،جملة يتفكّرون ،العدد
 ،1ربيع  ،2013الرباط ،ص .267
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النموذج الغريب املتفوق.

لعلنا ال نبالغ إن ذكرنا أن نشأة التصوف األوىل هو موقف تسامح وانتصار للحق
للز َّهاد األوائل ممَّن شهدوا الفتنة بني املسلمني ،وظهور الفرق املتقاتلة
ضد الرصاع والفتنةُّ ،
ِ
الز َّهاد ،إىل اعتزال الرصاع واختيار االجتاه إىل
ألجل احلكم ،دفع تلك الق َّلة من ال ُع َّباد ُّ
العبادة والزهد يف ملذات الدنيا ،ومطامع السلطة ،وإيثار ملذات الروح من ذكر وشكر،
وزهد وتع ُّبد.
إذا كانت هذه مرتكزات نشأة التصوف فإهنا صارت من مبادئ التصوف ،الزهد
فيام يتصارع عليه الناس من مال وجاه ومنصب وسلطان ،وبالتايل ينتفي أي سبب للتنازع
والرصاع مع اآلخرين .وعىل رأي أحد املتصوفة :لقد تركنا هلم الدنيا فليرتكوا لنا اآلخرة.

كام امتاز اخلطاب الصويف بالدعوة إىل اهلل ،ونبذ العنف والرتكيز عىل الرتبية والتع ُّبد،
والعمل عىل تكوين اإلنسان روح ًّيا وأخالق ًّيا ،واعتامد أسلوب سهل مبني عىل ترسيخ قيم
الفضيلة وحماربة الرذيلة ،وتدارس وحفظ كتاب اهلل ،واملحافظة عىل جمالس الذكر ،لرتسيخ
العالقة باخلالق ومراقبته يف الرس والعالنية.
وقد ساهم هذا اخلطاب الصويف املتسامح يف انتشار اإلسالم والطرق الصوفية ،لدى
العامة من الناس ،سواء يف املرشق أو يف املغرب اإلسالمي(.((2

للسلم ونقد الفساد
 -5التصوف دعوة ِّ

قدَّ م التصوف نفسه دائماً عىل أنه معارضة سلمية للفساد االجتامعي واالستبداد
السيايس ،إذ التزموا الالعنف يف اجلهر بمبادئهم ،والتسامح يف مواقفهم ،وآثروا تقديم
فرطوا فيام اعتقدوه ح ًّقا ،ويكفي أن نذكر كيف استشهد
أنفسهم قربانًا لقناعاهتم دون أن ُي ِّ
ِ
ونموذجا
الكثري من املتصوفة ،وقدَّ موا حياهتم عنوانًا للتضحية ،ومرج ًعا للعربة والقدوة،
ً
لقوة الصرب وااللتزام ،دون أن يقاوموا أعداءهم بالقوة والعنف ،وذلك انسجا ًما مع
مبادئهم السلمية.
السنِّي ،الذي مت ّيز
وإذا أردنا أن نم ّثل لذلك ،فلنذكر الغزايل كأكرب من ِّظر للتصوف ُّ
جارحا ،بل هو مبني
أسلوبه مثلاً بأنه أسلوب نقدي إصالحي معتدل ،وليس نقدً ا عني ًفا
ً
عىل إعامل العقل واإلقناع ،داع ًيا عىل املستوى الفردي إىل مراقبة النفس واكتشاف العيوب،
وانحرافات السلوك ،ومعاجلتها .وحا ًّثا عىل املستوى االجتامعي ،عىل العمل عىل حتديد

( ((2ينظر :تراث اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .67
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أسباب الفساد ،وحماربتها عىل املستوى الفردي واالجتامعي.

ولذلك بينّ مشكالت املجتمع ،وانتقد املتس ِّببني فيها ،مثل بخل األغنياء ،وعدم
مساعدهتم وتضامنهم مع الفقراء ،وظلم احلكّام واألمراء للرعية ،وما يؤ ّدي إليه من نقمة
وفساد اجتامعي ،زياد ًة عىل ما شاع يف املجتمع من انحرافات عن الدين واألخالق ،وانتشار
وحيمل يف ذلك املسؤولية للعلامء ،باعتبارهم محلة العلم
للعادات السيئة ،والتقاليد الرديئةّ ،
واملسؤولني عىل توعية وتعليم وهتذيب أخالق املجتمع.

وهي نظرة صحيحة باملعايري املعارصة ،ويفهم منها أهنا دعوة إىل حتقيق العدالة
وحتمل النخبة العلمية ملسؤولياهتا العلمية واألخالقية أمام املجتمع ،حيث
االجتامعية،
ّ
يقول الغزايل يف ذلك« :فإن األطباء هم العلامء وقد استوىل عليهم املرض ،فالطبيب املريض
ق ّلام يلتفت إىل عالجه ،فلهذا صار الداء عضالاً  ،واملرض مزمنًا ...وأقبل اخللق عىل حب
ٍ
أعامل ظاهرها عبادات ،وباطنها عادات ،ومراءاة ،فهذه عالمات أصول
الدنيا ،وعىل
األمراض»(.((2

بل يذهب إىل أهم من ذلك يف حتميله العلامء ،والقضاة ،واملثقفني ورجال العدالة
واحلقوقيني باملفهوم احلديث ،مسؤولية فساد احلكّام ،وظلم السياسة؛ ألنه ال يوجد من
ويوجه السلطة السياسية« ،وباجلملة إنام فسدت الرعية بفساد امللوك ،فلوال
يراقب ،وينتقد
ِّ
القضاة السوء ،والعلامء السوءّ ،
لقل فساد امللوك خوفا من إنكارهم»(.((2
كام يبينّ تقاعس العلامء عن قيامهم بدورهم الرتبوي والديني للراعي والرعية،
بل يبينّ السبب يف ذلك ،وهو الطمع يف املكاسب املادية ،عىل حساب القيم واملواقف
الصحيحة.

يشجعون عىل فساد املجتمع وانتشار الظلم فيه ،بل يسامهون يف ذلك الظلم،
وبالتايل ّ
إذ يقول الغزايل« :وأما اآلن فقد ق ّيدت األطامع ألسن العلامء فسكتوا ،وإن تك ّلموا مل تساعد
أقواهلم أحواهلم ،فلم ينجحوا ...ففساد الرعايا بفساد امللوك ،وفساد امللوك بفساد العلامء،
وفساد العلامء باستيالء حب املال واجلاه ،ومن استوىل عليه حب الدنيا مل يقدر عىل احلسبة
عىل األراذل ،فكيف عىل امللوك واألكابر؟»(.((2
إن املتأ ِّمل هلذا النص ُيدرك أمهية النخبة العلمية يف ترشيد السلطة السياسية،

( ((2إحياء علوم الدين ،مصدر مذكور ساب ًقا ،ج ،3ص .54
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.132
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.312
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وتقديم النصح واإلرشاد لألمة ،متسلحة باإليامن واإلحسان ،ومتجنبة خدمة السلطان،
عىل حساب حقوق اإلنسان ،وعدم خضوع السلطة العلمية إلغراءات السلطة احلاكمة،
حتركها متط َّلبات العدل واإلنصاف ،والتزام
ومغانم املادة واملطامع الذاتية ،وإنام جيب أن ّ
املصلحة العامة قبل كل يشء(.((2

ﷺ اخلامتة

أهم ما نختم به هو أن التصوف يرادف التسامح ونبذ العنف ،وهو دعوة إىل املحبة
بني الناس ،كل الناس مهام كان انتامؤهم ومذهبهم ،أو عقيدهتم أو جنسهم ،إنه رسالة سالم
وحمبة لإلنسانية مجعاء؛ ألن املحبة تبني والبغضاء هتدم .لقد اختار املتصوفة مبدأ الالعنف
منهجا يف سلوكهم لرتبية املجتمع عىل قيم التسامح ،بل اختار بعضهم التضحية باملال
ً
ُّ
ضحى البعض بأرواحهم طم ًعا
واجلاه ،واختاروا حياة الزهد
والتقشف نرصة ملبادئهم ،بل َّ
يف رضا اهلل ،والتزا ًما بمبادئهم.
لقد شكَّل التصوف عىل الدوام الوجه املتسامح واإلنساين لإلسالم ،يف مقابل الوجوه
السيئة واملظلمة التي مثلها التعصب والتطرف الديني ،الذي أساء لسامحة اإلسالم وعامليته،
وكثريا ما كان وسيلة مثىل لنرش مبادئ الدين
ودعوته للتعايش واالحرتام بني مجيع البرش،
ً
السمحة لدى الشعوب املختلفة.

تكفي اإلشارة هنا اىل ما قامت به احلركات الصوفية يف شامل أفريقيا يف نرش اإلسالم
يف أفريقيا السوداء ،إذ نجحت يف هداية شعوب كثرية كانت وثنية ،ببنائها للزوايا ودور
العلم ومساعدة تلك الشعوب يف اعتناق اإلسالم ،نذكر عىل سبيل الذكر املهدية والسنوسية
عرفت تلك األمم األفريقية بسامحة اإلسالم،
والتيجانية وغريها من املدارس الصوفية التي ّ
وقارنوا ذلك بام جاءت به الدول الغربية االستعامرية ،التي استعمرت تلك الشعوب
الر ّق ،ونقلت اليد العاملة اىل أوروبا وأمريكا كعبيد،
واستعبدهتا ،وباعت أفرادها يف سوق ِّ
كام هنبت خريات تلك البالد ،بينام قدَّ م اإلسالم لتلك الشعوب أرقى قيم التسامح واملساواة،
وكبحا لتس ُّلط
فوجدت فيه غذا ًء لتع ُّطشهم الروحي ،وحلاًّ ملعضالت املجتمع النفسية،
ً
فتحررت تلك الشعوب من عبودية املادة ،وسامهت تلك القيم يف
املطالب والغرائز املاديةَّ ،
حتريرهم من االستعامر الغريب.
لقد وجد الذين تعرفوا عىل روحانية اإلسالم من خالل التصوف ،أروع صفحات

( ((2ينظر مقالنا :نقد الفساد السيايس يف الرتاث العريب ،جملة الكلمة ،لبنان ،العدد  ،73صيف .2011
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ُّ
والتقشف ،وأسمى شيم اجلود والعطاء ،وأرقى
التضحية واإلخالص ،وأنبل صفات الزهد
ومتنو ًعا،
أشكال االلتزام السلوكي ،التي قدَّ مها كبار الصوفية ممَّن تركوا ترا ًثا إبداع ًّيا ثر ًّيا
ِّ
أبان عن وجه ناصع للسلم والتسامح واإلنسانية يف اإلسالم.
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أ �ز ة ف
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� ا لعرب�ي��
عص� و � م� ا ل�كرلد ى ا ل� ب
ا ل� ب
الدكتورة سعاد نزاري*

ﷺ مقدمة

التعصب باعتباره مشكلة بحثية تستحق الدراسة من قبل علامء
ظهر
ُّ
وتدرج تيار البحوث
االجتامع وعلامء النفس يف العرشينات من القرن املايضَّ ،
ببطء خالل الثالثينات وبداية األربعينات ،ثم شهد عدد البحوث تصاعدً ا
التعصب،
بعد احلرب العاملية الثانية ،متَّجهة نحو الكشف عن أرسار ظاهرة
ُّ
ومعرفة أشكاله ،وتفسري أسبابه ،وتقصيِّ نتائجه ،بطريقة شملت خمتلف
جوانب املجتمع.
التعصب يف خمتلف صوره وجت ِّلياته يم ِّثل ظاهرة قديمة
مع ذلك يبقى
ُّ
حتر ًيا وكش ًفا عن أسباهبا
حديثة حتتاج الكثري من البحث والتدقيق املوضوعيِّ ،
ومظاهرها ،وتتأكَّد هذه احلاجة بالنسبة إلينا يف العامل العريب الذي يشهد أزمات
سياسية واجتامعية وثقافية واقتصادية ...إلخ.
* باحثة يف علم االجتامع ،جامعة  8ماي ،قاملة  -اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:
snezzari@ymail.com
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رغم اجتهاد الفكر اإلنساين من أجل حتسني طبيعة العالقات اإلنسانية بني املجتمعات
التعصب ظل يسكن جسد املجتمع ،ويظهر يف كل حقبة
وف ًقا لنظم سياسية وقانونية ،اَّإل أن
ُّ
تارخيية مع َّينة بمظهر خمالف ملا كان عليه ،يغيرِّ يف أساليبه وأشكاله ومظاهره ،مثل ما يفعله
فريوس السيدا بجسد اإلنسان ،فهام يشرتكان يف صفة واحدة ،وهي رسعة التغيرُّ ملواجهة
املضادات احليوية التي يبتكرها اإلنسان ملعاجلة الداء.

التعصب خطورة هو «التعصب الفكري» ،الذي أصبح تقري ًبا سمة مم ّيزة
وأشد أنواع
ُّ
يمس كل الفئات العمرية ،وكل
ألسلوب النقاش واحلوار يف املجتمعات العربية ،ويكاد ُّ
بالتعصب ورفض فكر اآلخر،
املستويات العلمية واملهنية ،واألخطر حني تتم َّيز النخب
ُّ
وعدم قبوله واالستامع إليه.

التعصب الفكري عند النخب يف
لقد أسهمت قلة الدراسات التي اهتمت بموضوع
ُّ
صعوبة التحديد الدقيق واملوضوعي لكل أبعاد هذه الظاهرة ،ولعل السبب يف ذلك له عالقة
بطبيعة هذه الفئة يف املجتمع ،التي تصف نفسها بأهنا منتجة للعلم ،والعلم ال يمكن التشكيك
فيه ،ومن َث َّم ال يمكن أن يشكَّك يف نزاهتها وأخالقها ومعارفها .ورغم ذلك سنحاول يف هذه
التطرق للموضوع من جوانب مع َّينة ،انطال ًقا من طرح األسئلة اآلتية:
املطالعة ُّ
التعصب الفكري عند النُّخب العربية؟
 ما هي مت ُّثالت مظاهرُّ
التعصب الفكري عند النُّخب
 ما هي العوامل التي ساعدت عىل انتشار ظاهرةُّ
العربية؟
التعصب الفكري عىل مستوى النُّخب العربية؟
 كيف يمكن معاجلةُّ

قبل اإلجابة عن هذه األسئلة وكإجراء منهجي ،نحاول أن نقدّ م بعض التعريفات
للمفاهيم األساسية الواردة يف هذا الشأن؛ ألن مسألة حتديد املفاهيم تعترب خطوة أساسية يف
البحث العلمي ،خاصة عندما تتعدَّ د معانيها ودالالهتا.

ﷺ مفهوم النخبة

ال بد من اإلشارة أولاً إىل اجلدل املتجدِّ د حول :هل يستخدم مصطلح النخبة بصيغة
اجلمع أم بصيغة املفرد عند الباحثني؟ يعدُّ مفهوم النخبة من املصطلحات األساسية يف حقل
العلوم السياسية واالجتامعية ،وأول من استخدمه يف البحوث السوسيولوجية الباحث
باريتو ،الذي يرى بأن النخبة هي :جمموعة صغرية من األفراد الذين نجحوا يف جماالت
احلياة االجتامعية ،واستطاعوا أن يرتقوا يف بنية الرتاتب االجتامعي ،وأن يقوموا بإنجازات
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يف املجال املهني ،حيث إن هذه الفئة تنبثق من املجتمع لتقوده وحتكمه ،فال يعقل أن يبقى
أفراد املجتمع بدون قيادة .كام م َّيز باريتو بني فئتني من النخب :إحدامها نخبة حاكمة تتولىَّ
أمور احلكم والسياسة ،واألخرى نخبة ال حتكم ،بل يوجد أفرادها يف مراكز اجتامعية خمتلفة
كاإلدارة والصناعة والسينام(((.
ويف نظر الدارسني االجتامعيني ،إن فلفريد باريتو يعدُّ واحدً ا من علامء االجتامع
الذين ب َّينوا بوضوح استحالة القيام باختيار بني صيغتي املفرد واجلمع عند استعامل مصطلح
«النخبة» ،ولذلك نجده يستخدم تعريفني خمتلفني ،تعريف بصيغة اجلمع ،وتعريف تطبيقي
أكثر حتديدً ا يسوقنا ملفهوم النخبة احلاكمة الذي يتناسق مع صيغة املفرد(((.
ويرى موسكا أن النخبة متتلك قوهتا بفضل قدراهتا التنظيمية ،كوهنا متامسكة ومت ِّثل
جبهة قابلة عىل حتدِّ ي املعارضة ،ومتتاز بخصائصها عىل التك ُّيف واالستجابة برسعة لكافة
التغيرُّ ات .فالنخبة -حسب موسكا -حتكم بالقوة ،كام أهنا تعبرِّ -بشكل ما -عن مصالح
وأهداف اجلامعات املهمة ذات التأثري يف املجتمع؛ إذ النخب ترتبط باملجتمع من خالل
نخب فرعية مت ِّثل مجاعة كبرية تشمل :املوظفني ،العلامء ،املهندسني(((.

أما مفهوم النخبة عند رايث ميلز ،فهو يرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بالقوة ،وحيدّ د أفرادها
بأهنم أولئك الذين يتحكَّمون بالقوة داخل املجتمع ،سواء كانت قوة عسكرية أو اقتصادية
أو سياسية .كام يرتبط مفهوم النخبة -يف نظر ميلز -بعملية صنع القرارات ،وأشار إىل
وجود ترابط بني أفراد نخبة القوة بغض النظر عن خلفية القوة التي يستندون إليها(((.
وحسب برهان غليون ،إن تسمية نُخبة أو نُخب تطلق عىل :تلك املجموعات
التي تتمتَّع بقدر يزيد أو ينقص بالنفوذ إىل املوارد االجتامعية ،من سلطة وثروة ومواقع
اجتامعية ومعرفية ،والتي تتعدَّ د أشكاهلا بني نُخبة اقتصادية واجتامعية وسياسية وثقافية
ودينية وإدارية وتقنية وعسكرية ،ويضمن وصوهلا إىل الوضع الذي حتت ُّله يف املجتمع مرتبط

((( انظر :عبداهلل كبار ،النخبة اجلامعية واملجتمع املدين يف اجلزائر :قراءة سوسيولوجية يف جدلية الواقع
واملامرسة ،جملة العلوم االنسانية واالجتامعية ،العدد  ،11جوان 2013م ،ص.20-17
((( فضيل حرضي ،تشكّل النخبة الدينية يف اجلزائر ،أطروحة دكتوراه يف علم االجتامع ،كلية العلوم
االجتامعية واالنسانية ،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،2013 ،ص .11
((( عمريات حممد أمني ،أزمة اهلوية لدى النخب املثقفة اجلزائرية :ابن باديس ،مالك بن نبي ،حممد أركون،
أطروحة ماجستري ،اختصاص أنثروبولوجيا ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،2008 ،ص ص.10 -9
((( هشام صاغور ،دور النخب السياسية يف تفعيل مسار التكامل املغاريب يف ظل املعوقات الداخلية (1989
  ،)2011أطروحة ماجستري يف العلوم السياسية ،ختصص دراسات مغاربية ،كلية احلقوق والعلومالسياسية ،جامعة حممد خيرض ،بسكرة ،اجلزائر ،2012 ،ص .9
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بكفاءهتا ومقدراهتا اخلاصة ،ومن هنا سمة النخبة التي التصقت هبا(((.

وهبذا وضع منظرو النخبة األوائل األساس النظري لفهم معنى النخبة ،متَّفقني عىل
أهنا مت ِّثل عقل املجتمع وفكره املد ِّبر ،وهي التي إما توقفه عن التجديد ومتيل به إىل املحافظة،
أو تنطلق به إىل التجديد بال حدود(((.

التعصب الفكري
ﷺ
ُّ

بالتعصب الفكري ظهور بعض الظواهر الفكرية يف خمتلف االختصاصات
املقصود
ُّ
العلمية التي تتعارض مع روح العلم ومنهجياته .وقد يرجع ظهور هذه احلاالت الفكرية
والتعصب
إىل عدم النضج ،ويؤدي إىل فقدان التوازن املطلوب يف طرح وجهات النظر.
ُّ
التعصب الذي يشري إىل ما يعتقد الناس
الفكري -كام يعتقد فاريل -هو ذلك :الشكل من
ُّ
بأنه صحيح ،وقد يتجلىَّ أحيانًا بقوة يف املجال السيايس كتبنِّي فكر سيايس واحد ،واالستامتة
يف الدفاع عنه بشتى الطرق املمكنة ،واإليامن بأنه صحيح وهادف ،والسعي إىل االنضامم إىل
أحد األحزاب السياسية التي تنادي بالفكر السيايس الذي يعتنقه الشخص ،واإلحساس
التعصب يف صعوبة تق ُّبل
بحامس يف أثناء احلديث عن هذه األفكار السياسية .كام يربز هذا
ُّ
أفكار اآلخرين التي تتباين مع ما يؤمن به الشخص من فكر سيايس ،والغيض الشديد
من االنتقادات التي تُثار ضد فكره ،وعدم االرتياح لألشخاص الذين تتباين اعتقاداهتم
عم يوجد لدى الشخص(((.
وآراؤهم السياسية اَّ

التعصب الفكري عىل أنه« :البخل وعدم السامح لآلخرين
ومن وجه آخر يعرف
ُّ
بزيارة عقولنا ،مما قد يؤدي إىل عدم احرتام الرأي اآلخر ،وهي االنحراف وإلغاء العقل،
أيضا -الرفض ألي اجتاه فكري آخر ،حتىسواء كان ذلك بإرادتنا أو بغري إرادتنا ،ويعني ً
لو كان حيمل احلقيقة بني طياته»(((.
((( لؤي حسني ،برهان غليون يف النخبة والشعب ،دمشق  -سوريا :دار برتا للنرش والتوزيع ،ط،2010 ،1
ص.12
((( فضيل حرضي ،مرجع سبق ذكره ،ص .49
التعصب عىل متاسك البناء االجتامعي ..دراسة ميدانية للحالة العراقية ،دراسة
((( مجيل حامد عطية ،تأثري
ُّ
مقدمة إىل معهد البحوث والدراسات العربية جامعة الدول العربية للحصول عىل دكتوراه يف العلوم
االجتامعية ،القاهرة ،2010 ،ص.109
التعصبية لدى طالب اجلامعات يف
((( عمر عبداهلل شلح ،أساليب الرتبية احلزبية وعالقتها باالجتاهات
ُّ
حمافظات غزة ،أطروحة ماجستري ،ختصص علم النفس ،كلية الرتبية يف جامعة األزهر بغزة ،فلسطني،
 ،2010ص .39
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التعصب الفكري هو تغ ُّلب فكرة ما عىل عقل إنسان ،جيعلها تسيطر عىل
لذا فإن
ُّ
تفكريه ،فتدرأ مناقضاهتا ومتنع مضا َّداهتا ،والبعض يصل به احلال إىل أن تسيطر عليه وجتتاز
اإلدراك إىل األعصاب ،فيثور ك َّلام عرض غريها ،ويغلق عليه ك َّلام ُروجع فيها ،فال يقبل
نظرا يف دليل لغريها ،وال يتم َّعن يف
حتى النظر فيام دوهنا ،ال يقبل النظر يف دليلها وال يقبل ً
(((
رأي خمالف ،وتأخذه روح عدائية إىل درجة االنفجار عىل خصمه .
يتعصب له ،بل يقبله عىل
من هنا يرى الدكتور فؤاد زكريا أن
املتعصب ال يفكِّر فيام ُّ
ُّ
التعصب من حيث هو عقبة يف وجه التفكري
ما هو عليه فحسب ،ومن هنا تظهر خطورة
ُّ
ويشجع قيم اخلضوع
فالتعصب يلغي التفكري احلر والقدرة عىل التساؤل والنقد،
العلمي،
ِّ
ُّ
التعصب عىل العلم هو أنه جيعل احلقيقة
والطاعة واالندماج ،وأعظم األخطار التي جيلبها
ُّ
متعصب يؤمن
ذاتية ،ومتعدِّ دة ومتناقضة ،وهو ما يتعارض كلية مع احلقيقة العلمية ،فكل
ُّ
بحقيقته هو ،ويؤكّد بال مناقشة خطأ اآلخرين ،إذن هو عقبة مركَّبة تعرتض طريق التفكري
العلمي ،ومن هنا كانت املعركة التي ينبغي أن يشنَّها عليه هذا التفكري حاسمة ،إذ إن العقل
التعصب ،وال بد من
البرشي ال يستطيع أن جيد حلاًّ وس ًطا بني االثنني ،فإما العلم وإما
ُّ
القضاء عىل إحدامها لكي يبقى اآلخر(.((1

التعصب
التعصب الفكري األساس الذي تولد من خالله كل أشكال
ويعترب
ُّ
ُّ
األخرى ،وبام أن الفكر مت ِّثله أهم فئة اجتامعية وهي النُّخب التي تشتغل يف ميدان العلم
واملعرفة ،األمر الذي يدعو إىل طرح العديد من األسئلة ،لعل أمهها :ملاذا تتم َّيز النُّخب
نضجا وقدر ًة عىل فهم واستيعاب اآلخر؟
تعصبي؟ وهي الفئة األكثر
ً
العربية بفكر ُّ
التعصب الفكري هو حالة مكتسبة.
أمجع علامء النفس والفلسفة واالجتامع عىل أن
ُّ
والتحرر من قيوده؟
التعصب
إذا اتفقنا حول هذه الفكرة ،أال تستطيع النُّخب التخليِّ عن
ُّ
ُّ
ؤهلهم ألن يكونوا متق ِّبلني للحوار ،فهم
ألسباب عدَّ ة أمهها :مستواهم الفكري الذي ُي ِّ
التعصبي.
يعلمون أكثر من غريهم التأثريات السلبية الذي تنجر عن الفكر
ُّ

التعصب يم ِّثل سمة حارضة يف النشاطات الفكرية
يالحظ يف العامل العريب أن
ُّ
املختلفة ،تظهر متج ِّلية يف كثري من األنشطة مثل :امللتقيات والندوات واملؤمترات ،ومنها
التي يتم تنظيمها عىل مستوى اجلامعات ،هبدف إعطاء حركية ودفع جديد للبحث العلمي،
التعصب ،مقال نرش بتاريخ ،2012 /02 /02 :نقلاً عن املوقع اإللكرتوين لشبكة
((( بليل عبد الكريم،
ُّ
األلوكة الثقايفwww.alukah.net/authors/view/home/2888/page/ :
( ((1فؤاد زكريا ،التفكري العلمي ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنرش ،مرص ،2004 ،ص - 80
.82
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باعتبارها فضاءات علمية للنقاش واحلوار وتبادل اخلربات بني النُّخب ،اَّإل أهنا يف أغلب
األحيان ال تؤدي الوظيفة أو اهلدف الذي ُن ِّظمت من أجله ،وتنتهي كام بدأت.

التعصب الفكري لدى النُّخب العربية مظاهر خمتلفة ،وجاء معبرِّ ً ا عن أزمة
أخذ
ُّ
كبريا من اهتامم
حقيقية عىل مستوى الفكر العريب ،ومن بني هذه املظاهر التي أخذت ح ِّي ًزا ً
تطور الفكر العريب ،وقد حتدَّ دت لدهيم
معوقات ُّ
كثري من املفكرين العرب ،معتربين أهنا من ِّ
معوقات خاصة بالباحث ،وأخرى خاصة ببيئة البحث أو املناخ الفكري العام الذي
يف ِّ
ينشط فيه الباحث العريب ،من هذه املعوقات:

أولاً  :انحصار الفكر العريب بني ثنائيتني الرتاث أو احلداثة

يعترب موضوع الرتاث واحلداثة من املواضيع الشائكة التي استدعت الكثري من
نظرا ملا يشكِّله من
وتعرضنا هلذا املوضوع ً
الدراسة والبحث من طرف الباحثني واملفكرينَّ .
كبريا برتاثه،
أزمة يتأ َّثر منها املفكر والباحث العريب،
ً
ونظرا الرتباط املفكر العريب ارتبا ًطا ً
والذي يؤ ِّثر يف توجهاته وقراراته(.((1
طرحت العديد من الرؤى واملواقف حول هذا العامل ،منها الرافض للعودة للرتاث
كمصدر للمعرفة ،والتشكيك يف مصداقيته وأمهيته .ومنها من يرى أن الرتاث ال غنى عنه،
كونه يم ِّثل خمزونًا فكر ًّيا وثقاف ًّيا ،ويم ِّثل تاريخ وحضارة أمة بأكملها .ومنها من يتبنَّى رؤية
توفيقية ،تسعى لغربلة الرتاث واألخذ بام يناسب الفرتة الراهنة ،فرتة التغيرُّ ات العاملية التي
يسمى بالعوملة.
جاءت مع موجة ما َّ

التوجه
حسب رأينا ،إن املوقف الثالث يبدو األقرب إىل الواقعية ،يرى أصحاب هذا
ُّ
أنه ال بد من حتديد مشكلة الفكر العريب يف عالقته برتاثه ،استجابة للواقع؛ ألن هذا الفكر
حترك يف حقل أيديولوجي يتحدَّ د بالبنية االجتامعية القائمة ،فال بد إذن قبل كل يشء،
َّ
تكون فيها ذلك الفكر ،وأ َّدت إىل أن يكون املايض
حتديد الرشوط التارخيية االجتامعية التي َّ
حارضا فيه عىل نحو ليس يف صالح ما هندف إليه من تقدُّ م ،إذ بغري هذه الطريقة يصعب
ً
لغوا فار ًغا ورض ًبا من الوهم ،وتصبح
حتديد املشكلة ،وبالتايل فإن احلديث عن ح ِّلها يصبح ً
(((1
جمرد نقل هلذا القول أو ذاك ،أو تعقيب عىل تفسري أو تعقيب عىل تعقيب .
قراءة الرتاث َّ
( ((1حامد خليل ،أزمة العقل العريب ،دمشق  -سوريا :دار كنعان للدراسات والنرش ،ط ،1992 ،1ص
.39
( ((1املرجع السابق ،ص .39
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ثان ًيا :شيوع الفكر األيديولوجي بني أوساط النخب العربية

لقد أجريت العديد من الدراسات السوسيولوجية حول موضوع «األيديولوجيا»
جاءت من طرف العديد من الكتَّاب العرب والغربيني ،أمثال :عبداهلل العروي ،وحممد
سبيال ،وماركس ،وكارل ماهنايم وآخرين .واحت َّلت قضية األيديولوجيا أمهية كبرية يف
دراسات العلوم السياسية والسيكولوجية ،يعرفها البعض أهنا« :جانب من النسق الفكري
الذي يستند إىل قيم ومعتقدات وتفضيالت منحازة إىل مصالح فئوية مع َّينة متجدّ ها،
وتقدِّ مها هي وظروفها التارخيية ،مستندة يف ذلك عىل جمموعة من املعطيات القيمية واملعرفية
التي مت ِّثل قاعدة هلا ،قد تأخذ هذه املعطيات املعرفية أشكالاً خمتلفة تتم َّثل يف :شكل عقيدة
دينية ،خرافات اجتامعية ،أو بعض الفرضيات والنظريات العلمية الزائفة ،مثل العنرصية
والصهيونية ،كام قد تكون معتمدة عىل حتليل علمي مثل بعض النظريات الشائعة اليوم»(.((1

طرح الباحث  Omar Lardjaneسؤالاً حول التشكيلة األيديولوجية السائدة لدى
النُّخب العربية ،وعند الباحثني يف العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل خاص ،قائلاً :
كيف نم ّيز أو نصنّف املحيط الثقايف؟ وأين توجد العلوم االجتامعية واإلنسانية التي حتاول
إجياد طريق لوضعها؟ منتقلاً من هذا السؤال إىل سؤال آخر قائلاً  :إذا كانت هذه التشكيلة
ّ
وتطورها؟
مشخصة فام هي تأثرياهتا اإلجيابية أو السلبية عىل العلوم االجتامعية واإلنسانية
ّ
جمي ًبا أن معظم البلدان العربية عاشت طوال القرن العرشين ،خاصة منذ أواخر احلرب
مكونة من وحدة تنافسية بني السلفية
العاملية الثانية حتت احتكار وسيطرة عقدة أيديولوجية َّ
الدينية والتكنوقراطية شبه العلمية .إن هذا احلقل الفكري املنبثق من هذه األيديولوجية ،كان
مر ّك ًبا من هذه الوحدة التنافسية التي أعطت فضاءات مزدوجة الشكل :تقنية  -ثقافة ،إدارة
األشياء  -تسيري األفراد ،العلم  -الدين ،العرصنة  -التقاليد ،احلداثة  -األصالة ،اقتصاد -
تربية ،فرنكفونية  -عربية ،إىل غري ذلك من ثنائيات يف هذا امليدان املعريف أو اإلدراكي ،كان
(((1
عىل العلوم االجتامعية أن تربهن عن خرباهتا التقنية اإلجيابية خلدمة املجتمع
التعصب الفكري الذي يم ّيز النُّخب العربية ،هو تبنِّي
إذن من أهم مظاهر
ُّ
والتمسك هبا والدفاع عنها بكل الطرق املرشوعة وغري املرشوعة ،ممَّا
أيديولوجيات مع َّينة
ُّ
( ((1العيايش عنرص ،علم الظواهر االجتامعية ،دمشق  -سوريا :دار طالس للدراسات والرتمجة والنرش،
ط ،1990 ،1ص.25-10

(14) Omar Lardjane: Réflexions sur un état des lieux des sciences humaines et sociales humaines et
sociales en Algérie aujourd’hui, cadre pour une recherche,L’algérie 50 ans après etat des savoir en
sciences sociales et humanes 1954- 2004, Actes symposium, Oran, 20- 21- 22 septembre 2004,
Ed.crasc, 2008, pp 112 - 114
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تطور املعرفة العلمية؛ ألن أصحاب الفكر األيديولوجي يتم َّيزون
انعكس ذلك سل ًبا عىل ُّ
بصعوبة القدرة عىل احلوار الفكري ،فهم ينحازون لفكر معينَّ  ،أو اجتاه ،ليس ألنه األفضل،
بل ألنه خيدم مصالح وأهداف فئات بعينها.

ثال ًثا :ضعف الروح النقدية لدى النُّخب العربية

يرسخ ثقافة التساؤل
يعدُّ النقد أداة حتكيم عقالنية ،هدفه فهم العامل وبناء عقل نقدي ِّ
أساسا بقوة النقد البنّاء الذي يرتبط
وتطور العلوم باختالف أنواعها ،مرتبط
واإلبداع،
ُّ
ً
بعاملني أساسيني ،مها :احلرية والعقالنية .ويعترب الشك أوىل خطوات العمل النقدي،
رشط أن يكون النقد داخل ًّيا وعقالن ًّيا ،وهيتم باملوضوع ال بالشكل .فالنقد هو اجلدل
الدائم واحلتمي بني ما هو موجود وما يصبو الباحث الناقد الوصول إليه .وقد ظهر النقد
كنظرية للبحث -خاصة يف امليدان السوسيولوجي -كر ِّد فعل ألزمة علم االجتامع ،حيث
متتد النظرية النقدية -يف أصوهلا الفكرية -إىل عرص التنوير والفلسفة األملانية املثالية ،وإىل
إيامنويل كانط وهيغل ،اللذين ُيعبرِّ ان عن املنطلقات الفكرية للمدرسة النقدية ،التي مت ّثلها
بشكل أسايس مدرسة فرانكفورت(.((1

خيص إشكالية النقد يف الفكر العريب،
ً
واستعراضا إلحدى النامذج العربية فيام ُّ
متوصلاً إىل أن الدكتور حممد عابد اجلابري
يضعنا سعد البازعي أمام حالة عايشها بنفسه،
ِّ
شارحا موقفه
شخصية ال تقبل النقد ،مستدِلاًّ عىل ذلك بموقف حدث له عندما التقى به،
ً
قائلاً  :جاء اللقاء بناء عىل دعوة كريمة من صحيفة االقتصادية ،رئيس حتريرها آنذاك الزميل
عبدالوهاب الفايز ،سع ًيا إىل استضافة بعض الكتَّاب ،وإتاحة الفرصة لبعض املعنيني بالشأن
مهمة وفاعلة يف حياتنا الفكرية .طرحت عىل اجلابري
الثقايف يف اململكة بأن يلتقوا بأسامء َّ
أسئلة كثرية ،منها سؤالني مهمني ،األول رأيه يف املسامهة العربية املعارصة يف جمال الفلسفة،
والثاين حول عالقته بالباحث السوري جورج طرابييش ،الذي ُعرف بتوجيهه نقدً ا صار ًما
ملرشوع اجلابري يف نقد العقل العريب .يستطرد الباحث يف احلديث فيقول« :فام استوقفني يف
إجابة اجلابري عىل كال السؤالني أهنام جاءا عىل غري املتو َّقع ،األول يتناول مسألة خالفية عىل
املستوى الفكري ،وإجابة اجلابري كانت قابلة لألخذ والرد»(.((1
«أما إجابته عىل السؤال الثاين ،والذي يعترب أكثر حساسية؛ فقد بدت إجابة غريبة

( ((1شادية عيل قناوى ،سوسيولوجيا املشكالت االجتامعية وأزمة علم االجتامع ،مرص :دار قباء للطباعة
للنرش ،2000 ،ص.100
( ((1سعد البازعي ،قلق املعرفة إشكاالت فكرية وثقافية ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب،
ط ،2010 ،1ص.83
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مل أكن أتو َّقعها منه ،كانت إجابته التقليل من شأن الفلسفة يف العرص احلديث ،حيث أشار
إىل حلول النقد أو الفكر النقدي بداية من الفكر الفلسفي التقليدي ،لكن عىل عكس ما
ظهر النقد بمعنى آخر ،حني سئل عن املفكر والناقد السوري جرج طرابييش الذي سبق
وجه للجابري نقدً ا صار ًما فيام أسامه (نقد نقد العقل العريب) ،واملقصود به نقد مرشوع
وأن َّ
اجلابري .األمر املحيرِّ -كام يقول الباحث -رسعان ما قام اجلابري بتحوير السؤال نحو
شخص الطرابييش وذكَّره بمسائل أبعد ما تكون عن موضوع السؤال ،بل هي فوق ذلك
مسائل شخصية تعبرِّ عن شحنة نفسية سلبية جتاه الباحث السوري»(.((1
حيث جاء احلديث عن طرابييش بعد إشارة اجلابري يف سياق خمتلف إىل استيائه
ممَّن يرتكبون أخطاء علمية يف احلوار ،وأنه ال يرت َّدد يف ذلك يف تقزيمهم ،وهذا ما حدث
عندما سئل عن طرابييش ،قائلاً « :انطلق يف سعي واضح لتقزيم الرجل بشكل أدهشني
وأحزنني ،وأنا أرى هذه القامة الفكرية الكبرية هتبط إىل مسائل شخصية يتَّضح موقفه منها
بالكراهية ،وتربيره يف ذلك أن طرابييش قصده ليكون وسيطه ملحمد أركون لكي يقبله طال ًبا
للدكتوراه ،وأن اجلابري فعل ذلك ،فاتَّضح أن طرابييش يسعى للدكتوراه بكتبه املنشورة
فقط ،أي ليس من خالل أطروحة جامعية».
يستغرب البازعي هذا املوقف الذي اتخَّ ذه اجلابري جتاه الباحث جورج طرابييش،
وهنا يتساءل :هل كان يف ذلك النقد ما يدل عىل إدراك اجلابري بأن الطرابييش ملس مواقع
حساسة لدى األستاذ املغريب وبأد َّلة يصعب نقضها؟ يف رأي البازعي« :ال أستطيع أن أقدّ م
َّ
مفصلة عن السؤال؛ ألنه يقتيض الدخول يف تفاصيل اجلدل الذي تتقابل
إجابة قطعية أو َّ
فيه األعامل» .ويتمم كالمه قائلاً « :لكي أتو َّقف عند املوقف األخالقي جتاه ذلك النقد ،إن
الر َّد إذا كان يف معرض احلوار الفكري
من حق اجلابري اَّأل يرد عىل أحد من ُن َّقاده ،مع أن َّ
مطلوب ،بل هو مسؤولية ينبغي للباحث أو املفكر عدم التساهل بشأهنا ،كام ليس من احلق
فعله هو ما أسامه اجلابري بتقزيم األشخاص بسبب توجيههم نقدً ا ما ،فاالنحراف يف احلوار
التعرض للمسائل الشخصية ،فهذه تقري ًبا سمة املثقفني
املعمق واجلاد إىل ُّ
من املسار الفكري َّ
املتأصلة
العرب حتى عند أكرب األسامء الفكرية يف العامل العريب ،وهي تعترب من املشكالت
ِّ
توجه نقدً ا إىل أحد األشخاص وستجد الكالم ينحرف برسعة
يف الثقافة العربية ،فحاول أن ِّ
نحو أمور ال عالقة هلا بموضوع احلوار ،وإنام هي مسائل شخصية بحتة ويف منحى سلبي،
لكن هذا الرتحيب مل يتَّسع ليدخل الطرابييش يف رحابه»(.((1
(((1املرجع نفسه ،ص .84
( ((1املرجع السابق ،ص .86-84
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تطور املعرفة ،فالنقد عملية حوار
نحن نعلم قيمة النقد العلمي البنَّاء ومسامهته يف ُّ
فكري مستمر ال يتو َّقف ،والنقد املبني عىل الشك العلمي بعيدً ا عن التجريح وتصفية
احلسابات ،هو ما جيب أن يتع َّلمه الباحث يف جمال العلم ،ولكن عىل مستوى النُّخب العربية
السمة البارزة ألشكال احلوار عىل مستوى
ُّ
فالتعصب للرأي وعدم تق ُّبل النقد العلمي هو ِّ
الفعاليات العلمية.

راب ًعا :تق ُّلص مساحة احلرية الفكرية يف البيئة العربية

أي حدٍّ يامرس الباحث األكاديمي
ننطلق يف تفسري هذا العنرص من السؤال التايل :إىل ِّ
باجلامعات العربية حرية البحث؟

ألي من الفاعلني يف جمال البحث العلمي أن جييب عن هذا
ليس من العسري ٍّ
السؤال .فتق ُّلص مساحة احلرية الفكرية مظهر من املظاهر العامة للبيئة العربية ،ليس يف
البيئة األكاديمية فقط ،بل عىل مستوى مجيع املؤسسات :سياسية كانت ،أو ثقافية ،دينية،
تطور الفكر العريب ،وتسهم يف تعزيز
اجتامعية ...إلخ ،وتشكّل مشكلة كبرية تنعكس عىل ُّ
التعصب الفكري الذي يم ِّيز بيئة العمل العربية ،وتفرض قيو ًدا عىل الفكر العريب ملنعه من
ُّ
ممارسة نشاطه العلمي والفكري بكل حرية ،فالبيئة العربية تعترب منطقة خصبة خللق القيود
الفكرية عىل الباحثني ،ولدهيا أساليب وطرق ظاهرة وخفية للحدِّ من حرية املفكرين(.((1
يرى زكي نجيب حممود أن احلرية الفكرية مرهونة بعوامل كثرية ،أوهلا :عدم خضوع
ألي سلطة ،سواء كانت سلطة القدماء التي قد تصل إىل درجة التقديس ،أو سلطة
العقل ِّ
الثقافة السائدة بام حتمله من خرافات وأفكار مغلوطة ،أو سلطة سياسية .وقد ربط زكي
نجيب حممود بني احلرية والفكر احلر البنَّاء ،والقيود التي تُفرض عىل العقل والتفكري من
خارجه ،مؤ ِّكدً ا أنه مهام بلغ أحد من سلطان وسطوة ،فال جيوز له أن يفرض عىل عقل
الباحث فكرة بذاهتا ،دون أن تكون تلك الفكرة هي التي وضعها عقل الباحث نفسه ،اَّ
وإل
كيف يتح َّقق اإلبداع إ ًذا؟ وإننا إذا حرمنا إنسانًا من أن يتقدَّ م بأفكاره وما يرتتَّب عليها،
حرمناه من آدميته ،إذ نكون قد سلبناه حرية عقله(.((2

حظي موضوع احلرية الفكرية عىل املستوى األكاديمي باهتامم العديد من الباحثني
العرب ،الذين أكَّدوا عىل أن احلرية األكاديمية نسبية يف اجلامعات العربية ،معتربين أن تق ُّلص
تطور املعرفة
تطور الفكر اإلنساين ،ومن َث َّم احلد من ُّ
عامل احلرية من العوائق التي حتدُّ من ُّ

( ((1نجية طلبة املسلمي ،انتكاسة عقل ،اإلسكندرية  -مرص :دار العني للنرش ،2010 ،ص.106-99
( ((2املرجع نفسه ،ص.109-106
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العلمية .ولتجاوز هذه األزمة ال بد من إشاعة مناخ احلرية الفكرية والنقاش والبحث واحلوار
دون كوابح أو رشوط معرقلة داخل الفضاءات العلمية وخاصة اجلامعية منها؛ لذلك جيب
تكف السلطات عن فرض الوصاية عىل الطالب واجلامهري وعىل العقول املفكّرة واألذهان
أن َّ
املبدعة ،دعوا كل الزهور تتفتَّح ،إن النور ال يرض العيون السليمة ،بل يصيب ضعاف البرص
والبصرية بالعمى الكيل ،هؤالء أعداء النور واحلرية واألوصياء عىل العقول واألبدان(.((2

خامسا :تق ُّلص روح اإلبداع يف الوسط األكاديمي
ً

التعصب وأزمة الفكر يف الوسط األكاديمي ،تق ُّلص اإلبداع
من املظاهر الدا َّلة عىل
ُّ
العلمي ،حيث تؤكِّد املؤشرِّ ات عىل ضعف مستوى اإلنتاج العلمي لدى النُّخب العربية،
واستهالكها للمنتوج العلمي الغريب ،الذي انعكس سل ًبا عىل تنمية هذه املجتمعات .مل يكن
يتطور دون اإلجابة عن التساؤل الذي يبحث عن مصدر يقينية املعرفة
للعلم أن ينشأ أو َّ
تطور العلم ،فقد نشأ العلم يف الغرب كنظام
العلمية نفسها ،وهو التساؤل الذي قاد إىل ُّ
صحة املعارف املتوارثة ،وعندما
للمعرفة املقبولة اجتامع ًّيا عندما بدأ الباحثون ُيشكِّكون يف َّ
ألغوا مفهوم املعرفة اليقينية املطلقة ،واستبدلوه بمفهوم املعرفة املوضوعية ،أي التي تأخذ يف
املكونة للفعل املعريف ،مع السعي إىل استبعاد البعد الذايت والفردي
االعتبار جمموع الرشوط ِّ
يتطور لو استمر الغربيون يف إسناد معلوماهتم إىل
أكثر ممَّا يمكن ،وما كان للعلم احلديث أن َّ
عمن سبقهم(.((2
نظم معرفية كانوا قد ورثوها َّ
يف مناظرة جرت بني املفكّرين املرصيني حممد عامرة وفؤاد زكريا ،دارت حول البحث
عن أسباب أزمة الفكر العريب ،فكان من بني هذه األسباب غياب روح اإلبداع .وعن هذه
األزمة حتدَّ ث فؤاد زكريا قائلاً « :بالفعل نحن نعاين من أزمة إبداع يف كافة التيارات السائدة يف
جمتمعنا ،ولكي يعود اإلبداع إىل االزدهار من جديد ،ال بد أن يتوافر لدينا القدرة عىل أن نسمع
بعضنا البعض ،وهذا يؤ ِّدي إىل تصحيح الكثري من أخطائنا ،أو عىل األقل التفاهم يصبح
أوضح وأسهل ،وكل تفاهم بني فئات املجتمع املختلفة يساعد عىل هنوض هذا املجتمع»(.((2
( ((2نرص حامد أبو زيد ،التفكري يف زمن التكفري ضد اجلهل والزيف واخلرافة ،مرص :مكتبة مدبويل ،ط،2
 ،1995ص300- 26
( ((2برهان غليون ،اغتيال العقل ..حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز
الثقايف العريب ،ط ،2006 ،4ص.188-187
( ((2سعد الرميحي ،أزمة العقل العريب (مناظرة بني األستاذ حممد عامرة واألستاذ فؤاد زكريا) ،املكتبة
املفتوحة ،نقلاً عن املوقع اإللكرتوينblog-/01/https://pdf2arab.blogspot.com/2017 :
 ،post_16.htmlص.22-17
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إذن هي دعوة للحوار من طرف املفكر فؤاد زكريا ،من أجل حتقيق اإلبداع الذي
تعصبي أ َّدى إىل
يعترب أحد أزمات الفكر العريب املعارص ،وهذا ما يسم النُّخبة العربية بفكر ُّ
ضعف قدرهتا عىل احلوار بشكل جدِّ ي وهادف(.((2

وضمن هذا السياق حاول الكاتب طارق حجي يف كتابه( :نقد العقل العريب)،
توضيح مجلة من عيوب تفكرينا العريب ،التي يعتربها بمثابة أزمة فكرية يعاين منها الفكر
املعوقات الفكرية التي أصابت
متطر ًقا إىل
العريب املعارص،
التعصب الفكري كأحد أهم ِّ
ُّ
ِّ
العقل العريبُ ،معدِّ ًدا أهم مظاهره ،متم ِّثلاً يف مظهرين مها:
 -1تق ُّلص السامحة يف تفكرينا املعارص :من املالحظ يف السنوات األخرية أن درجة
تساحمنا مع بعضنا أو مع اآلخر ،أخذ يف التق ُّلص والضمور ،وبات علينا أن نبدأ يف عملية
تعصبا وأقل تساحمًا ،ومن املؤكَّد
التصحيح الثقايف هلذا العيب اخلطري ،فنحن اليوم أكثر ُّ
أن تق ُّلص التسامح ليس عي ًبا يشوب تفكرينا فقط يف تعامالتنا مع الغري ،بل عيب يؤ ِّثر يف
مواقفنا الداخلية ،بمعنى أهنا تؤ ِّثر يف حواراتنا الداخلية ،بل إن اآلراء املختلفة داخل كل
جبهة أصبحت تتناحر بروح ال ُتعبرِّ عن يشء مثل تعبريها عن تق ُّلص التسامح.
 -2املغاالة يف مدح الذات :وهذا من عيوب العقل العريب ،وقد شاع يف مناهج
تفكرينا ،فبنظرة متأنية ملا يذاع من مواد إعالمية مكتوبة أو مقروءة ،تظهر بوضوح أن
وسائل اإلعالم العربية املختلفة ،أصبحت ال ختلو بصفة يومية من مدح الذات وإطراء
إنجازاتنا ومزايانا ،وعىل املستوى الفردي فإننا نامرس نفس اليشء .إن التخليِّ عن هذا
العيب واالعرتاف بأن واقعنا االقتصادي واالجتامعي والفكري متدهور مقارنة بام يعيشه
العامل اليوم من تقدُّ م بارز ،يعترب نقطة البداية الفعلية لتقدُّ م حقيقي عىل املستويات كافة(.((2

أيضا -ما نراه لدى األستاذ األكاديمي أثناء مناقشة رسائلالتعصب
ومن مظاهر
ً
ُّ
التخرج من ليسانس وماسرت وماجستري ودكتوراه ،فهي بالنسبة للبعض جلسة تصفية
ُّ
ِ
يتطرق إىل صغائر
حسابات ،فاملناقش ال يناقش األفكار األساسية للبحث ،بل حياول أن َّ
األمور ،و ُيركِّز عىل النقاط الثانوية للبحث .ومنهم من ال ُيعطي قيمة للعمل أصلاً  ،فيوم
خصوصا يف مرحلة الليسانس واملاسرت ،فإطاللته
املناقشة هو اليوم الذي يتص َّفح فيه العمل
ً
رسيعة خاطفة ،وهذا إن َد َّل عىل يشء إنام ُّ
يدل عىل عدم االهتامم وعدم إعطاء قيمة للبحث
العلمي.
( ((2املرجع السابق ،ص .29
( ((2طارق حجي ،نقد العقل العريب من عيوب تفكرينا املعارص ،القاهرة  -مرص :دار املعارف ،ط،2
 ،1999ص.35-17
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وتت ُّب ًعا هلذه األزمة ومظاهرها من وجهة نظر الباحثني العرب ،فقد تو َّقف عندها
متطر ًقا إليها يف دراسته املوسومة بعنوان« :املعرفة والسلطة يف املجتمع
الباحث حممد صبورِّ ،
ربا أن اجلامعة
العريب ..األكاديميون العرب والسلطة» ،ملتفتًا إىل املؤسسة األكاديمية ،معت ً
تعيش حالة رصاع وتنافس بني الباحثني األكاديميني ،كاش ًفا عن متع ّلقات هذه احلالة،
متحدِّ دة يف بعض القضايا منها:
ختصصه ،فر ًعا مهماًّ وأصيلاً يف
 -1االمتياز العلمي :يسعى األكاديمي ألن جيعل من ّ
املعرفة ،يمنحه سمة التم ُّيز عن الفروع األخرى ،ومن هنا فهو حيارب التعميم ،وحيافظ عىل
مت ُّيزه ،خاصة من القادمني اجلدد الذين تنقصهم اخلربة ،والذين قد يشكّلون هتديدً ا ملجال
سلطتهم بام هلم من معرفة ،ومن هنا يتو َّلد الرصاع بني األكاديميني القدامى والقادمني اجلدد
الذين يتط َّلعون إىل وضع موطئ القدم يف احلقل املعريف(.((2

وهناك من يرى أن أسباب الرصاع بني هذين اجليلني ،يكمن يف عقدة االستعالء التي
تكونت لدى األكاديميني القدامى نحو زمالئهم األصغر منهم ِسنًّا ،ينظر بعض األكاديميني
َّ
تنم عن نوع من االزدراء ،فهو
بسبب شهرهتم واستعالئهم -إىل زمالئهم نظرة ال مباالةُّ ،يرى أن موقفهم غري بنَّاء من وجهة نظر التفاعل العلمي ،ويوجد عدد كبري من األكاديميني
ويتضمن هذا
مؤهلون علم ًّيا ،ولكن عد ًدا منهم ال يستحق هذه التسمية،
من يعتربون أهنم ّ
َّ
عنرصا اصطلح عليه فيرب ،بـ«االستعالء اخلفي أو غري الظاهر» ،وهذا النوع من
املوقف
ً
األكاديميني يعترب نفسه -بطريقة أو بأخرى -جتسيدً ا لتلك املعرفة أو ذلك العلم الذي
ينتمي إليه ،فهو ينظر إىل علمه عىل أنه حقيقة أصيلة دقيقة تعطيه حظو ًظا كثرية للرفع من
مكانته االجتامعية.
أيضا -عىل األساتذة الذين يسيرّ ون املجالس العلمية ال يقبلون بسهولةواملالحظ ً
اندماج القادمني اجلدد يف املجال األكاديمي ،فهم يضعون هلم العراقيل لكيال يتقاسموا
السلطة معهم ،وعندما يصل بعض األكاديميني إىل مواقع يمتلكون فيها سلطة معرفية
«ح َّراس
مد ّعمة باملرشوعية املؤسسية اإلدارية فإهنم -من مواقعهم تلك -يم ّثلون دور ُ
األبواب»؛ إذ يسمح هلم هذا الدور بتقويم معرفة اآلخرين والتصديق عليها ،إما بتأكيد
أيضا -سلطة قبول القادمني اجلدد أو رفضهم،كفاءهتم العلمية أو برفضها ،ويمتلكون
ً
أي هلم احلق يف حماكمتهم وفرض تقويامهتم عليهم من موقع «خرباء املعرفة»(.((2
( ((2حممد صبور ،مرجع سبق ذكره ،ص.157-155
( ((2املرجع السابق ،ص.158 - 157
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بعض من األكاديميني األوائل أو القدامى يتَّسمون بجمود فكري ونظرة ضيقة
تصورات أخرى .إىل جانب هذه الرصاعات هناك
ال تسمح هلم بتق ُّبل أفكار جديدة أو ُّ
رصاعات أخرى بني األكاديميني القدامى واجلدد ،وهو رصاع شخيص ،إذ يتَّخذ العنف
الرمزي طاب ًعا شديد احلدَّ ة بني هؤالء يف تعارضهم وتنافسهم من أجل اكتساب االمتيازات
لدهيم ،وال يدعون وسيلة يف سبيل ذلك اَّإل استعملوها ،وإىل هذا أشار أحد املشاركني
وسمه «أكل حلوم البرش بني املثقفني»(.((2
اَّ
 -2التامهي الثقايفُ :يضاف سبب آخر للرصاع بني األكاديميني ،يتم َّثل يف االختالف
يف الثقافة ،قد يكون هذا الرصاع موجو ًدا يف كل املجاالت األكاديمية ويف كل البلدان ،لكنه
خاصا يف البلدان العربية ،حيث ال زالت املؤسسات األكاديمية املقامة عىل النمط
يأخذ طاب ًعا ًّ
يتصور وظيفته ونشاطه
الغريب فت َّية ،وما زال بعض من األكاديميني يف املؤسسات العربية
ُّ
يف نمط قريب من أنامط السلوك الضاربة بجذورها يف تقاليد الثقافة العربية اإلسالمية ،يف
وقت يوجد فيه جمموعات من األكاديميني ممَّن تث َّقفوا يف معاهد غربية ،ويع ِّلمون حلد اآلن
بلغات أجنبية ،فهم مرتبطون باملدارس الفكرية الغربية التي تشكّل مدارسها ومناهجها
مصدرا للتم ُّيز الفكري والثقايف ،وهذا ما
ونظرياهتا يف التحليل واملقاربة بالنسبة إليهم
ً
يتس َّبب يف بعض األحيان يف رصاع حول األصالة الثقافية تتجاذبه اخلصوصية العربية
أيضا -فياماإلسالمية ،ومالئمة وعدم مالئمة الثقافة العربية والعلوم الغربية ،كام يتس َّبب ً
يعرف باالغرتاب الثقايف أو االستالب الثقايف(.((2
 -3الرضورة االجتامعية والرباغامتية العلميةُ :يضاف هذا الرصاع إىل رصاعات
التخصصات اإلنسانية من
التخصصات املعرفية ،خاصة بني
أخرى ،يرجع يف أساسه إىل
ّ
ّ
التخصصات العلمية والتقنية من جهة أخرى ،وقد قدَّ م سنو (،)snow
جهة ،وأصحاب
ّ
وص ًفا لتم ُّثالت كل فريق منها لآلخر قائلاً « :املث َّقفون األدباء يف قطب ،والعلامء وأكثر
املختصون يف العلوم الطبيعية يف قطب آخر ،وبني الفريقني هوة من انعدام
متثيالهتم هلم
ّ
التفاهم املتبادل ،ويصحب انعدام التفاهم هذا ...بعداء وكراهية ،بل وأكثر من ذلك
مشوهة عن اآلخر ،بحيث ال يستطيعان
يصحب بنقص يف فهم اآلخر ،فكل منهام له صورة َّ
أن جيدا أرضية مشرتكة يقفان عليها»(.((3
يتجسد هذا الرصاع بني العلميني واإلنسانيني يف تبادل التُّهم ،حيث يصف فيه
َّ

( ((2املرجع نفسه ،ص.162 - 159
( ((2املرحع السابق ،ص.164 - 162
( ((3املرجع نفسه ،ص .165
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أصحاب العلوم اإلنسانية التقنيني بأن «رؤوسهم ناشفة» ،وعقليتهم روتينية ،وأن املجتمع
بالنسبة إليهم جمموعة أرقام ومعطيات إحصائية ،ويصفوهنم بالطوباوية والتالعب باأللفاظ
بالتصورات املثالية للواقع .واملالحظ أن تشويه السمعة املتبادل هذا
وانعدام العلمية والتأ ُّثر
ُّ
ال يشكّل سوى جانب واحد من الرصاع ،أما اجلانب األكثر إثارة ،فهو املتع ّلق باملكانة يف
املجتمع واألمهية التي تعطى لكل فريق يف املؤسسات ،وهذا املوقف نابع من أيديولوجية
وعزمها ،عىل
التيار التقني ،السائد اليوم ،بأن مكانة التقنيني ووجاهتها ،مها يف أوجهام ّ
العكس من مكانة أصحاب العلوم اإلنسانية ،والسبب هو النظرة الرباغامتية النفعية التي
تسود صانعي القرارات تعطي فيها األفضلية للتحديث التقني وإمهال العلوم اإلنسانية
واحلط من مكانتها ،واألكاديميون الذين يامرسون هذه العلوم هم أقل وجاهة وقيمة من
اآلخرين ،من أولئك الذين يعملون يف احلقول التقنية(.((3
وقد متظهرت هذه الرصاعات يف مظهرين خمتلفني مها :مظهر واضح يعبرِّ عالنية
بالرفض واالحتجاج واخلصام ويف النقاش العمومي ،ويتم بطريقة مبارشة أو عرب اآلخرين
أو عرب الكتابة .أما املظهر الثاين فيتم ّثل يف رصاع خفي يعبرِّ عنه بموقف عزل الذات
والالمباالة ،وعدم االستجابة لألعراف السائدة بني األقران يف احلقل الواحد أو يف احلقول
األخرى(.((3

التعصب الفكري املختلفة التي تتم َّيز هبا بعض
تم طرحه أن مظاهر
ُّ
نستنتج ممَّا َّ
النُّخب العربية يف الفضاءات العلمية واألكاديمية ،قد انعكست بشكل واضح عىل دور
هذه النُّخب وأدائها املتم ّثل يف املسامهة يف تنمية املجتمع فكر ًّيا واقتصاد ًّيا وسياس ًّيا ،وغياب
لثقافة احلوار الفكري البناء .وهذا راجع للرصاعات حول أمور أقل ما يقال عنها :إهنا تق ّلل
يسمى «رصاع
من االحرتام الذي جيب أن حيظى به الباحث األكاديمي ،حيث يسود ما َّ
املصالح» ،ويستخدم فيه كل األسلحة املرشوعة وغري املرشوعة والرضب حتت احلزام كام
يقول املثل الشعبي.

ﷺ خامتة

التعصب
يف ختام هذه املطالعة التي حاولنا من خالهلا الكشف عن أبرز مظاهر
ُّ
التعصب بأزمة الفكر لدى النُّخب العربية بام يف ذلك النُّخب األكاديمية ،وقد
وعالقة
ُّ
وجدنا أن هذه احلالة ترجع بشكل أسايس إىل العنارص اآلتية:
( ((3املرجع نفسه ،ص.170-166
( ((3املرجع السابق ،ص .177
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رأي ونـقــــاش

 عندما ال يملك الباحث ثقافة احلوار. عندما حيمل الباحث يف ذهنه األحقاد والغل واملكر. تأثري النزعة القبلية املوقدة بالتقاليد والعادات. ق ّلة الثقة يف النفس وضعف املعرفة العلمية. فرض الذات وعدم االعرتاف باآلخر ووصفه بأوصاف تتجاوز املوضوعيةوضوابط العلم.
 -ق ّلة اال ِّطالع عىل اآلراء األخرى.

التعصب الفكري قدر حمتوم؟ أم باستطاعة النُّخب
والسؤال الذي يطرح نفسه :هل
ُّ
نظرا ملا متتلكه من قدرات فكرية وعقلية جيب
أن تتجاوزه ألداء دورها كام جيب يف املجتمعً ،
االستثامر فيها ،ألهنا مت ّثل رأس املال الفكري ألي جمتمع؟ ثم :ما هي وسائل اخلالص من
هذا املرض الذي يكاد أن يفتك باألمة؛ ألنه أصاب أهم عضو يف جسمها متم ّثلاً يف النُّخبة
املتطورة؟
يعول عليها يف بناء وتأسيس جمتمع يتّسم بالتقدُّ م والرقي ينافس املجتمعات
ّ
التي ّ

التعصب الفكري ،ال
والنتيجة التي توصلنا إليها من خالل حتليلنا ألهم مظاهر
ُّ
يمكن أن نحلم بمجتمع ٍ
التعصب ،ألن هناك ظرو ًفا اجتامعية ،اقتصادية ،ثقافية،
خال من
ُّ
سياسية ،تتحكَّم يف وجود هذه الظاهرة ،لكن يمكن التقليل من حدِّ هتا ،بخلق آليات
خصوصا عىل مستوى اجلامعات ،وال بد من تعزيز
للحوار الف َّعال عىل مستوى النُّخب،
ً
ثقافة احلوار داخل الفضاءات العلمية والبيداغوجية حتى ال نصطدم فيام بعد بنخب ال
منفتحا
متارس وظائفها بشكل علمي وأخالقي ،فمن ينتمي إىل الرشحية جيب أن يكون فر ًدا
ً
فكرا منغل ًقا ،حتى يكون موضوع ًّيا يف أبحاثه
يقبل احلوار أسلو ًبا للتعامل ،وال يملك ً
يتحمل املسؤولية االجتامعية ومعاجلة مشكالت املجتمع املرتاكمة
العلمية والفكرية ،وحتى
ّ
متعصبة ال تقبل احلوار .وقد أثبتت الدراسات
واملتعدِّ دة ،ولن يتح َّقق ذلك بوجود نخب
ُّ
أن النُّخب األكاديمية التي تعمل يف إطار مجاعات علمية يسودها احلوار الف َّعال واهلادئ
والناضج ،هي التي ح َّققت نجاحات ونتائج جيدة يف جمال البحث العلمي.

كتب  -مراجعة ونقد

ة  ..ق ة
ل� مق� لا ت
�
ا لحري�� م�ا و و
الدكتور كمال طريشي*

الكتاب :مقالة يف احلرية.
الكاتب :عزمي بشارة.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
مكان النرش :بريوت  -لبنان.
تاريخ النرش :الطبعة األوىل2016 ،م.
عدد الصفحات.208 :

ﷺ مدخل

ُيعترب مفهوم احلرية من املفاهيم العميقة واجلوهرية يف الفكر الفلسفي
اإلنساين بر َّمته ،واألمر يف ذلك يعود لسببني:
األول :متع ّلق بطبيعة انبجاس الفلسفة وتعالقها يف مناهلها اإلغريقية
األوىل بخطاب العقل ،من منطوق أن هذا اخلطاب ينحو إىل جعل الكائن
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،من اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:
kamel.terchi@dohainstitute.org
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البرشي ينعتق من براثن الوجل والعنف واألسطورة ،باإلضافة إىل تواشجه من ناحية
أخرى بالنقاش العمومي العميل والسيايس.
أما السبب الثاين :فيعود إىل كون النقاش حول موضوع احلرية هو عبارة عن ملتقى
لتقاطعات كثرية؛ إذ إنه سؤال إبستمي معريف ،ويف الوقت عينه سؤال وجودي وعالئقي
يربط اإلنسان بالكون ،فيكون بذلك التفكري يف موضوع احلرية ما هو يف احلقيقة اَّإل تفكري
يف اإلنسان(((.
خصص
واستمرارا لدراسة هذا املوضوع عرب ًّيا ،وخوض غامره من أوجه عديدةَّ ،
ً
املفكّر العريب عزمي بشارة كتا ًبا محل عنوان« :مقال يف احلرية» ،كانت ال ُبغية اجلوهرية
من كتابته -كام يقول املؤلف -تناول موضوع احلرية باعتبارها مسألة متع ّلقة باألخالق.
وذلك من خالل درسها من ناحية ترابطها املرشوط مع املسؤولية اإلتيقية ،باعتبار أن هذه
املسؤولية تقع عىل عاتق أية حماولة تسعى لتقصيِّ دالالت احلرية كقيمة يف حدٍّ ذاهتا حتيل إىل
حريات( .ص .)7

عمد الكثري من الفالسفة تقديم رؤيتهم عن مفهوم احلرية ،وكان تركيزهم األكرب
عىل دراستها من الناحية اإلبستمية أو ما ُيمكن نعته بالتنظري الفلسفي ملسألة احلرية ،وهي
معاجلة -يف اعتقادنا -مل يعد هلا حضورها القوي يف الدراسات الفلسفية املعارصة؛ كوهنا
استهلكت بحث ًّيا ،وكُتب حوهلا الكثري؛ إذ تبقى تصورات كالسيكية مرهتنة بالتنظري البحت
خصوصا يف واقعنا احليايت املعارص،
تطور كبري يف شتَّى مناحيه،
ً
هلذا املفهوم ،الذي حلقه ُّ
أي وقت مىض من ناحيته العملية كمامرسة
فمفهوم احلرية اليوم صار ُينظر إليه أكثر من ِّ
وفعل ،وليس فقط تنظري فلسفي.

وهذا بالضبط ما سعى إليه املفكر عزمي بشارة يف كتابه عن احلرية ،بحكم أن احلرية
املجردة ،ولعل أول
يف ش ِّقها العميل جاءت عىل ختوم تفيد مت ُّثالت مفاهيم احلرية النظرية
َّ
تعرضت إىل التنظري للحرية ،أو باألحرى بلورت نظرية حمدَّ دة عن احلرية
مدرسة حقيقية َّ
بروادها
هي مدرسة الفلسفة الكالسيكية األملانية ،باعتبارها فلسفة العهد الرومنيسَّ ،
املختلفني :شيلينغ ،وسبينوزا ،وهيغل(((.
ولعل حضور قضية احلرية راهنًا وبطريقة عملية ُيد ِّثرها الكثري من الش ِّك َّية واملجازفة

((( عزيز لزرق وحممد اهلاليل ،احلرية ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،2009 ،ص .5
((( انظر :موسوعة معهد اإلنامء العريب ،األعداد  ،72-71الواليات املتحدة :منشورات جامعة مينيسوتا،
 ،1993ص .107
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والرهبة ،بحكم تعالقها بالفرد يف حميطه االجتامعي الذي حييا فيه ،هذا من ناحية ،وكذلك
التعرض هلا كحالة اختيارية بني ممكنات كثرية تعرض له من جهة ثانية ،حيث من
من خالل ُّ
متفرد وعميق ناحيتها.
املفرتض أن يكون لدى الفرد هاهنا وعي ِّ
وبسط املفكر الالهويت الدانامركي سورن كريككورد مفهوم الفزع يف عالقته باحلرية
(((
معتربا أن الفزع هو دوخة احلرية املرعبة التي تجُ ابه الفرد يف
يف كتابه« :مفهوم الفزع» ً ،
اللحظة الفارقة املربكة التي توقعه يف فخ االختيار ضمن خيارات كثرية ممكنة متاحة له ،يف
مقابل ما هو خارج مقدرته ومستطاعه ،ويتعالق الفزع باالختيار الذي يسلك بالفرد نحو
الوقوع يف براثن اخلطيئة ،وإىل املخاطرة التي توقعه يف حالة من القلق والتوتُّر ،وهو يامثل
حالة الغثيان والدوار الذي يطال الواحد منا وهو ينظر من مكان ٍ
عال نحو هاوية ،فمن
ينظر بعينيه إىل هاوية مثلاً أعىل ناطحة سحاب يرتبك ويشعر بالدوخة ،والسبب هاهنا ليس
مرتب ًطا باهلاوية بقدر ما هو متعالق بالعني الرائية ،كام يتحايث الفزع مع العدم ،من منطوق
أنه السالب األقىص للوجود واملوجود يف اآلن م ًعا.
ويمكن أن نحذق هاهنا أنه ليس فعل احلرية جمرد إمكان اختياري بني ما هو ط ّيب
وما هو خبيث ،فاإلمكان املتاح يعني أنه بمقدوري .وأول بادرة للفرد إزاء هذه اإلمكانية
هي أن يفزع ألجلها ويرتاب ويغشاه الوجل .فهذا الفزع احلاصل للفرد ما هو اَّإل استهالل
حلرية عالقة بذاهتا ،مرهونة بذاهتا وليست مرهونة بالرضورة بعد .فكل إتاحة لإلمكان
أيضا -احتامالت وإمكانات ال يدان لنا بإحصائها عدًّ ا ،فتصري احلرية هاويةنفهم منه
ً
سحيقة ال منتهى هلا من اإلمكانات.
والفزع ينبجس كدوار حرية حتصل يف حلظة العبور من املمكن إىل الفعل.
وهو يف حلظة الدوار هاته عىل حافة املكان املرتفع يتش َّبث بنهائيته كي حيافظ عىل
ذاته((( .فهنا تركن احلرية هلذا الدوار ،وبعد ذلك يتغيرَّ كل يش يف الفرد وتستيقظ

مؤخرا ترمجة لكتاب “مفهوم الفزع” نقلها عن الدانامركية الشاعر العراقي قحطان جاسم ،وأكّد
((( صدرت
ً
عمق مفهوم الفزع من وجهة نظر فلسفية ،باعتبار الفزع ظاهرة وجودية
يف مقدمة الرتمجة أن الكتاب ُي ّ
تتفتح عىل فهم سايكولوجي لإلنسان ،حيث يقوم بربط جمايل علم الدوغام وعلم النفس بعضهام ببعض،
إلضاءة ثيامت خمتلفة تدور حول اخلطيئة األصلية لإلنسان ،ثم االختيار حلريته والفزع الذي يرافق االثنني
وأخريا كيفية غفران خطيئة اإلنسان .انظر مقدمة كتاب :سورن كريككورد ،مفهوم الفزع:
أو يسبقهام،
ً
مترين سايكولوجي أويل يف ضوء القضية الدوغامئية حول اخلطيئة ،ترمجة :قحطان جاسم ،بغداد :دار
الرافدين.2020 ،
((( الفزع األصيل وفق التصور الكريككَوردي هو حقيقة احلرية ،و ُيقحم كريككَورد الذاتية يف بنائه ملفهوم
احلرية ،فاحلقيقة هي الذاتية واحلقيقة تتعالق بالذاتية يف صميمها ،واحلقيقة نِتاج القرار الذايت احلميم ،كام
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احلرية مرة أخرى ويرافقها شعور بالذنب ،إهنا -إن صح هذا التعبري -خطيئة احلرية
األوالنية( .ص .)52-51

-1دالالت لفظ حرية ليست من غريب لفظ لساننا العريب

يف الفصل األول من الكتاب ينفتح بشارة عىل دالالت لفظ احلرية من منطوق
ّ
احلرة ،التي تنبجس عن القرار واالختيار األوحد
أن هذه احلرية ال يمكن هلا أن تتح َّقق إلاّ يف األفعال ّ
املتاح للكينونة البرشية هي االختيار بني رضبني مها :اخلالص األبدي أو اللعنة األبدية ،ويف األخري
ليس هناك إلاّ حقيقة واحدة ُمثىل هي السعادة األبدية يف شخص املسيح ،والقرار األمثل الذي جيب أن
ثمة تواشج كبري بني الذات واختيار اخلريية عند سورن
َ
ينه َجه البرشي هو الذود بحياة مسيحية رحبةَّ .
أن ّ
بحكم ّ
كل اختيار هو يف احلقيقة اختيار للذات األزلية ،هاته األخرية التي ترتبط بمقام
كريككَوردُ ،
اإلله ،الذي أغدَ ق عليها سمة اخلريية ،فمقام االختيار هاهنا هو مقا ٌم َج َلل ،يتالزم حثي ًثا بإرادة اخلالق
الذي يسيرِّ حياة اإلنسان وفق ضابطية اخلري وينأى به عن براثن الرش ،هذا عىل الرغم من أن االختيار
اختيارا بني اخلري والرش ونفهم من ذلك ّ
أن احلرية العميقة ما هي إلاّ تعبري صادق عن
حيتوي يف كوامنه
ً
اجلواين اخلالص ،وهي وحدها التي تفصل كيانه عن بقية
ذاتية حمضة ُيعانيها ويعيشها اإلنسان يف ملكوته
ّ
لاّ
ّ
عم يتعلق
الكيانات اجلوانية التي ال تعي هذه احلقيقة الرسمدية ،فاحلياة اإلنسانية ال تبدأ إ مع النأي بتاتًا اَّ
بمكامن احلياة احليوانية ،وهنا نحذق بجالء الفرق بني احليوانية الغريزية البهيمية واحلياة البرشية اخللقية،
فاحليوان يسري وفق دافعية عمياء عمهية ،بينام اإلنسان يستطيع أن يسيرِّ حياته وف ًقا لقراراته اخلاصة وقدرته
عىل االختيار بني املمكنات ،إ ًذا فاحلرية يف احلقيقة ما هي إلاّ اختيار و ّملا أختار فإنني أعي جيدً ا كياين
الوجودي ،أي يف ذلك القرار الذي أختذه ألصري ذاتًا حمضة ،ويحُ ايث سورن بني احلرية وا ُملنزل األخالقي
صح هذا التعبري -هي اخلري
وتصبح احلرية يف ل ّبها أطروحة أخالقية ،فمن خريات احلرية املمكنة -إذا ّ
احلسية ،ونفهم من ذلك ّ
أن الكائن
متمماً جلوهر احلياة ِّ
اجلوهري الذي جيلبه الوجود األخالقي بوصفه ّ
يعمد إىل االختيار فإنه يؤكّد منحاه الوجودي ،فهو ال ُيعترب شي ًئا قبل االختيار ،وهذا األخري
البرشي حينام َ
ّ
يعترب ّ
كل يشء ملا خيتار فيضمن من ضمن املمكنات كل ما يمكن تصوره وإحقاقه ،بحكم ّ
أن وجوده
يسبق ماهيته ،وسلسلة اإلنجازات التي حي ّققها تصنع له ذاتًا وماهية تتمظهر يف شتى دروب حياته ،كام
اختيارا مطل ًقا وهذا املطلق هو الذات يف حقيقتها األزلية والذات ال يمكنها أن ختتار
يكون اختياره هاهنا
ً
إلاّ ذاهتا ،وهذا االختيار يكون مطل ًقا ،وجيب أن نفهم أن الذات -وف ًقا لتصور الكريككَوردي -ختتار
ألهنا حرة ،وحينام ختتار فإهنا ختتار ذاهتا املطلقة هلذا تتعالق األمانة يف رقبة هذا اإلنسان ألنه ملا خيتار
حتملاً كاملاً تا ًّما غري منقوص ،وبالضبط
ينجر عن أفعاله ّ
ّ
حتمل كامل املسؤولية عماّ
حرا يكون قد َّ
اختيارا ًّ
ً
يتجسد إلاّ حتت طائلة احلرية واالختيار
ال
ألنه
سورن،
عند
العميق
اإليامن
مفهوم
يتبلور
الشق
هذا
يف
ّ
ّ
ومن دوهنام لن يكون له مقام ،كام ّ
أن هذا املعتنق اإليامين الذي يتغلغل يف نفسية اإلنسان املؤمن هو فعل
حرّ ،
أهم ُمالزم له يف كينونته أال وهي احلرية .انظر :كامل طرييش،
جيرده من ّ
وأن اإلله ملا خلق اإلنسان مل ِّ
ّ
منزلة الدين يف فلسفة سورن كريككورد ،أطروحة دكتوراه علوم يف الفلسفة ،قسم الفلسفة ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة باتنة  ،1اجلزائر2019 - 2018 ،م ،ص .223-222
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تطرقه للتأ ُّثر الذي حصل لبعض مث َّقفينا
حضوره املاثل يف العربية ،وهذا من خالل ُّ
العرب مع إرهاصات وانبالج فجر احلداثة العربية املستحرضة لفهوم احلرية وف ًقا
لتصورات العقل األورويب آنذاك ،بداية من حرية األمة من االستبداد ،وصولاً إىل
ُّ
أساسا حرية التعبري
متس
إمكانات حترير الفرد من اإلكراهات بشتى رضوهبا يف قضايا ُّ
ً
عن الرأي وغريها( .ص .)13

هذا املعنى اجلديد للحرية الذي تل َّقفه املث َّقفون العرب جرت تبيئته عرب االحتكاك
خصوصا الدول األوروبية املتقدمة واملهيمنة ،من خالل البعثات العلمية وحركة
بالغرب
ً
الرتمجة وغريها ،فتأ َّثر الواقع العريب باحلضارة الغربية التي جعلت معيار التقدُّ م يف االنضامم
إليها ،ما مكَّن من انتقال مفهوم احلرية إليه بمعناه السيايس املقابل للحكم االستبدادي
املطلق ،ليأخذ املفهوم أبعا ًدا أشمل ونقاشات أوسع يف املجال التداويل العريب(((.

كام يتت َّبع عزمي بشارة لفظ احلرية ،وذلك وفق دالالته الواردة يف لغة العرب .حيث
مدونة الرتاث العريب جيدها تنضخ بالدالالت والنُعوت لقيم
يتعمق يف َّ
أن الواحد منا لو َّ
احلرية وما ُجبل عليه العرب قبل جميء اإلسالم وكذلك بعده ،حيث اشتهر عند العرب
التغنِّي بمكارم أخالق اإلنسان احلر وقيم العزة واملروءة ...إلخ ،ونتجلىَّ يف كتاب لسان
العرب نفسه استفاضة يف اإلتيان برشوح أخرى لكلمة حر ،واحلر يعبرِّ عن اخلري الفاضل،
وحرية العرب بمعنى أرشفهم ،كام يقال :من حرية قوم معينني بمعنى خالصهم ،وفارس
حر بمعنى عتيق.

ويدعونا بشارة إىل رضورة احلذر من أن نحاسب حضارتنا اإلسالمية فيام سلف من
منطوق مصطلحات َّ
متخضت عن خربات تتالت وتوارثت يف حضارة أخرى .وليس هناك
من مشكل لو متَّت دراسة مفهوم احلرية يف احلضارة اإلسالمية ،ودالالت اللفظ التي تتغاير
مع الوقت.
يتجسد لنا التحدِّ ي األكرب يف عملية تقصيِّ نشوء احلريات عىل
ومن الناحية التارخيية
َّ
تباين رضوهبا كحرية املعتقد الديني وحرية التعبري عن الرأي وغريها ،ويف عملية تطورية
وحتوهلا إىل نقد لألوضاع القائمة.
احلاجة إىل مثل هكذا حرياتّ ،
أما من الناحية اإلبستمية فيتجلىَّ لنا التحدِّ ي يف إمكانيتنا عىل عبور السجال الفلسفي

((( انظر :سعيد أقيول ،حرية املعتقد يف العامل العريب ..من السجال الفكري إىل التنزيل الدستوري ،يف :احلرية
يف الفكر العريب املعارص ،الدوحة  -بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات2019 ،م،
ص.416
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حول احلرية بمنحى قضية احلريات ورشائط إحقاقها وختومها وحدودها والصعوبات التي
تعيقها يف جمتمعاتنا العربية( .ص .)15
ويركز بشارة عىل إخراج لفظ حرية من انحباسها وتقوقعها اإلبستمي املحض الذي
يركن إىل التنظري الفلسفي ،ليخرج هبا إىل اعتبارها حريات وإمكانات متالزمة بالتخوم التي
تُد ِّثرها وترت َّبص هبا يف مقابل سعي األفراد داخل جمتمعاتنا العربية عىل إحقاقها ،ثم يعمد
إىل تصنيف رضوب هذه احلريات راهنًا التي تتمظهر يف حريات متع ّلقة بالشخص وأخرى
مدنية وأخرى سياسية( .ص .)17

كام نتجلىَّ يف هذا الفصل من كتاب بشارة التفاتته إىل مركزية البعد الفردي يف احلرية،
الو ِجل من كل ما هو فردي .ولعله
حيث يكون للفرد منا ا ُملكنة التا َّمة عىل مغادرة القطيع َ
التحرر الفردي من حالة القصور،
هاهنا يقبس من شعار التنوير الكانطي الداعي إىل رضورة
ُّ
والعجز الذايت ُيصبح معه الفرد املنفرد عديم األهلية عىل استخدام عقله من دون قيادة من
اآلخرين؛ ألنه فرد مفتقد للجرأة والشجاعة والقوة عىل اإلقدام ،التي لألسف تتقيد بإرشاد
من اآلخر ،فيكون الشعار التنويري هو :كن شجا ًعا أهيا الفرد يف استعامل عقلك وفهمه
اخلاص .ال تكن كسولاً تاب ًعا مق ِّلدً ا؛ ألن العجز والكسل مها أسباب جوهرية يف جعل
الكثري من األفراد ينقادون بسهولة مثل القطعان الرشيدة وهبذه األعداد الغفرية عىل الرغم
أحرارا اَّإل أهنم يأبون اَّإل أن يكونوا منقادين(((.
الر َّب خلقهم
ً
من أن َّ
ولكن يف املقابل من ذلك يؤكّد بشارة أن عىل الفرد َأ اَّل ُيقيص نفسه من اجلامعة التي
ٍ
ومعان
التحرر ينضخ بدالالت
ينتمي إليها ،لينبجس لنا متظهر جديد وأكثر واقعية ملفهوم
ُّ
جديدة هي بحاجة هي األخرى إىل أدوات جديدة( .ص .)24

-2أحرارا
حرا وال يولد الناس
ً
ليس الطري ًّ

يحُ رض خميال بشارة يف هذا الفصل امللمح األديب بشتى متظهراته ،و ُيعطينا مثالاً عن
صورة الطري وهو يحُ ّلق يف السامء كتعبري عن مسعى الكائن البرشي نحو االنعتاق وكرس
غر ًدا يف السامء ،فمثله يف ذلك كمثل
حرا ُم ِّ
حواجز القرس والقفص الذي يقبع فيه لينطلق ًّ
الطري املقاوم برضاوة كبرية كل ما يمكن أن جيذبه من قانون فيزيائي (قانون اجلاذبية)،
((( انظر :إيامنويل كانط ،إجابة عن سؤال :ما هو التنوير؟ ترمجة :عبداهلل املشوح ،موقع احلكمة:

https://bit.ly/3rhvD98
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يتصور هذه االنطالقة بمنحى احلرية والتحرير من دون وجود قانون جاذبية
فاإلنسان ال
َّ
ميسورا هكذا،
للتحرر ،فاحلرية ليست معطى
يعكّر عليه هذه القدرة وجيد معها صعوبة
ً
ُّ
بحيث إن جمرد تفكريك بالتحليق يعني ا ُملكنة اليسرية يف ذلك.

واحلرية ال تولد مع األنسان كمعطى طبيعي فطري ،فاإلنسان يبحث عن هذه احلرية
يف مواطنها األصيلة ،يف ذاته ويف جمتمعه البرشي ،وهذه احلرية مرهونة بقوة العقل واإلرادة
وهلا تعالق حثيث هبام ،بخالف الكائنات احلية األخرى التي ال تعي هذه ا ُملكنة وال تعقلها.
وهاهنا مكمن االختالف والتم ّيز عن الطيور املحلقة يف السامء( .ص .)27

رسخته الذهنية
ونلحظ هاهنا أن بشارة ينفتح عىل التناول الفلسفي العقيل الذي َّ
اإلغريقية منذ األزل ،إذ متحور تناوهلا حول ربط احلرية باإلرادة البرشية احلرة الواعية
العاقلة ،وأن هذه احلرية كمامرسة فعلية تتعالق با ُملكنة التي تتالزم مع هذه اإلرادة باعتبار
أن اإلنسان هو كائن مريد قادر واعٍ ،وعىل فهم ما يقوم به من أفعال ،وهبذا فال يدان لنا
بتم ّثل احلرية بمنأى عن قاعدة اإلرادة العاقلة.
ودار هذا النقاش بني الفالسفة السوفسطايني وأقراهنم من األفالطونيني .فقراءتنا
لإلرث السوفسطائي يحُ يلنا مبارشة إىل تلك النزعة التي اقتدرت عىل حتوير االهتامم من
التعمق يف دراسة اإلنسان
الفيزيقا إىل الكائن البرشي ،فالنزعة السوفسطائية عمدت إىل
ُّ
وبجلت فيه نزعته الفردية وأعلت من شأوها ،مؤكّدة عىل االستقاللية التي تتمتَّع هبا إرادته،
َّ
متفردة ،واملعبرِّ ة كذلك عن
حرة ِّ
حيث ال يمكن لنا أن نتخ َّيل اإلنسان بمنأى عن إرادة ّ
استقاللية اإلنسان الفرد عن أي تبعية أو تقليد لألشياء واألفكار وإنام له استقالل كامل تام.
بتصورات فكرية مع َّينة واستعباده هبا وقرسه
وال يمكن أن نرهن اإلنسان الفرد
ُّ
قارة ال تتزعزع،
برضورة االرتكان هلا ،من منطوق أن الفكر السوفسطائي ال ُيقر بحقيقة َّ
ٌ
التحول اجلذري
لدليل عىل ذلك
ولعل شعار بروتاغوراس« :اإلنسان مقياس كل يشء»
ُّ
املنمطة واملحنّطة التي ال تتم ّثل احلقيقة اَّإل يف
يف الوعي البرشي املنفلت من قبضة املعرفة ّ
صورة ثقوب دامسة يف معابد متصدِّ عة موحشة ،فاإلنسان هو الذي حيدّ د وف ًقا لتصوره
وإرادته اخلاصة.
ونفهم مما سبق أن املدرسة السوفسطائية تنافح عن استقالل الفرد اإلنسان املسؤول،
بحكم أن احلرية وفق منظورهم ليست إرادة ضائعة عمهية ،بل هي إرادة حتمل وع ًيا
باملسؤولية املرتتِّبة عن األفعال ،وهو ما يؤكّد ما أثبته بشارة يف ربط احلرية برشط التع ُّقل،
ومن خالل الوعي باإلرادة ،فام يعمد الفرد إىل اإلتيان به من أفعال مرتبط هبذه اإلرادة
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جمرد عقل ستاتيكي ساكن ،بل هو
املوضوعة يف ميزان العقل ،ويكون اإلنسان معها ليس َّ
وعي مريد حر ف َّعال .ولعل مكمن االستثناء هاهنا لدى املدرسة السوفسطائية هو جتاوزها
خصوصا مع الفيلسوف أفالطون ،وجتعلها
للبنية العبودية التي ُمنيت هبا العقلية اإلغريقية
ً
يف املقابل من ذلك أمام موقف تنويري يقف صلدً ا أمام كل ما من شأنه أن يؤدي إىل استغالل
اإلنسان سياس ًّيا أو فكر ًّيا وغريها ،والتحكُّم يف عقله ضد رغبته وإرادته(((.
خصيصا دون غريه من
ويؤكّد بشارة يف هذا الفصل عىل ربط احلرية باإلنسان
ً
الكيانات األخرى (الدنيا والعليا) ،ويف ذلك إشارة منه إىل أن الكائنات النورانية
مهمة بالنسبة
املالئكية ال يمكن رهنها بفهوم احلرية؛ كون هذه القضية ليست مسألة َّ
إليهم ،فالكيانات العليا ُأنشئت لغاية غري تلك التي ُخلق ألجلها اإلنسان أو ألجلها
احليوان( .ص.)28

-3مالحظات فلسفية الزمة

ً
ناضخا باملالحظات التأ ُّملية الفلسفية التي
جاء الفصل الثالث من كتاب بشارة
توجهه
استقاها من تفسريات بعض الفالسفة هلذا املفهوم،
خصوصا أولئك الذين يوافقون ُّ
ً
الفلسفي القائل بإرساء معامل احلرية عىل الوعي واإلرادة البرشية( .ص .)43
ولعل من زمرة هؤالء الفالسفة الذين ينفتح عليهم بشارة األملاين إيامنويل كانط،
هذا األخري الذي حينام عمد لنقد العقل املحض استطاع التأكُّد من قاعدة جوهرية مفادها
أنه ال يدان للعقل اخلالص الربهنة عىل وجود اهلل وخلود النفس واحلرية ،مما اضطره ذلك
إىل االلتجاء إىل العقل العميل أملاً منه أن جيد ما قد عجز عن بلوغه يف العقل النظري ،ويف
استقر عىل متايز مفارق بني هنج العقل النظري والعقل العميل ،األول ينحو باتجِّ اه العلم
ذلك
َّ
الفيزيقي والريايض ،والثاين ينحو باتجِّ اه اإليامن.
وحينام نستقرئ حيثيات مطارحات العقل العميل نجده سع ًيا كانط ًّيا لإلجابة عن
أيضا-سؤال« :ما الذي يمكنني أن أعمله؟» ،لكن كانط يف حقانية األمر حاول اإلجابة ً
عن السؤال الثالث القائل« :ما الذي يمكنني أن آمله (سؤال األمل)؟» .ودليل ذلك أن
ّ
املحك الذي سيكشف لنا عن احلقيقة اإلهلية ،باعتبار اهلل املوجود األسمى
األخالق هي

احلر َّية بني العقل والقانون ،موقع التنويري ،يف ،2020/3/7 :يف:
احلر َّيةّ ..
((( الشهيد العلوي ،يف ّ

https://altanweeri.net/?p=3808
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القادر عىل إحقاق التّامم والكامل الذي يتط َّلبه منّا القانون األخالقي ،ويؤكِّد كانط عىل ذلك
يف قوله« :بيد أنه قد كان واج ًبا بالنسبة إلينا أن نعمل عىل حتقيق اخلري األسمى ،ومن َث َّم مل
يكن افرتاض إمكان اخلري األسمى ح ًّقا فقط ،بل كان كذلك رضورة ترتبط من جهة ما هي
حاجة بالواجب ،و ّملا كان اخلري األسمى ال حيصل اَّإل ضمن رشط وجود اهلل ،فإنه يربط
افرتاض الوجود نفسه رب ًطا وثي ًقا بالواجب ،أي إنه من الالزم أخالق ًّيا أن يس ّلم بوجود
اهلل»(((.

وإحقاق الكامل وبلوغه يتط ّلب منّا القانون األخالقي ،وهذا الكامل يتبلور يف وجود
اهلل ،ويعمد كانط إىل تبجيل القانون األخالقي؛ ألنه جتسيد مهيب للحرية عينها ،ويؤكّد عىل
ّ
أن القانون األخالقي مقدّ س ،صحيح أن اإلنسان غري مقدّ س بدرجة كافية ،لكن اإلنسانية
يف شخصه جيب أن تكون مقدّ سة عنده .فكانت ُبغية كانط هي رصد مصلحة العقل وما
ملحة إىل احلرية وإىل الترشيع الذاتوي لعملية التفكري((( .لكن يف املقابل
تطلبه من حاجة َّ
من ذلك فإن مطارحات النقد الثاين (نقد العقل العميل) تقول بمهمة ملقاة عىل عاتق النهج
األخالقي تسمح له بمجاوزة اخلصويص أو إيتيقا الفرد إىل إيتيقا الكوين (أخالق كونية
إنسانية)(.((1

ليبسط بشارة بعد ذلك معارضة األنطولوجي األملاين مارتن هيدغر الفهم الكانطي
للحرية الذي اعتربها حرية إرادة مستق َّلة عن العقالنية ،فهو حيذق األنا باعتبارها مؤسسة
أنطولوج ًّيا عىل ممارسات اإلنسان الذي جيد نفسه (هنا) مقذو ًفا يف هذا العامل ،وهو يتجاوز
ثمة
مقذوفيته بداية بعالقة االهتامم بام حوله أو احلرص ،وللدِّ َّقة العناية ،وعند هايدغر َّ
تأسيس آخر أنطولوجي ملفهوم احلرية يركن عىل ما هو سابق حلرية االختيار ،أو نأي الذات
العارفة العامل الذي تعمد إىل ممارسة فعلها فيه ،وهو وجود جمال للحرية يتمأسس عىل
الاليقني اإلبستمي .وأن هنائية حذقنا العامل عنده ال تكون بمثابة قيد عىل احلرية ،بل هي
أساسها( .ص .)50-49

((( إيامنويل كانط ،نقد العقل العميل ،ترمجة وتقديم :ناجي العونيل ،بريوت  -لبنان :دار جداول ،ط ،1
نوفمرب  ،2011ص.245
((( مخييس بوعيل ،الفكر واحلرية أو يف الرشوط احلقيقية للتوجه يف الفكر ،املجلة التونسية للدراسات
الفلسفية ،تونس ،عدد  ،2005 - 2004 ،39 - 38ص.18
( ((1كلود بييش ،املنهجية األخالقية عند كانط ،جملة آيس ،اجلزائر ،العدد  ،1جوان  ،2005ص.36
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كتب  -مراجعة ونقد

-4احلرية أهي سالبة أم موجبة؟

يعتقد بشارة أن احلرية السالبة ال تنبجس بنفسها عرب سريورة التاريخ ،سواء تع َّلق
وكرسا ألي أغالل
جمردة حمضة ،أم باعتبارها انفالتًا
األمر هاهنا بوصفها حرية لالختيار َّ
ً
وأصفاد تُك ِّبلها .وال تتجلىَّ احلرية املوجبة كذلك لوحدها من دون أن تتواشج معها تغيرُّ ية
وضح عزمي بشارة هذه التباينات بني حرية سالبة وأخرى موجبة التي هي من
حتررية .و ُي ِّ
ُّ
عمل العقل ،حيث يبسط تصنيفات عقلية لعنارص ال تنفصل يف الظواهر السوسيولوجية،
ُمن ِّبها إىل أن احلرية السلبية تنأى بنفسها عن القيود.
التحرر واحلريات ما هو يف
هذا ويعتقد أن ذلك التمفصل العفوي واالعتباطي بني
ُّ
حقيقة األمر اَّإل عملية مصطنعة ،فالتحرير هو مسعى االنطالقة التي حتمل يف مكنوناهتا
َّ
يتمخض كل ما هو ذو قيمة تتمظهر لنا فيه فنون وآداب،
االستعداد للتضحية ،ومنها
واحلريات يف أزمنتنا الراهنة هي إنجازات األجدر أن يتن َّعم هبا املواطنون ،برشط أن
يكون هلم درجة من الوعي واملسؤولية اللزومية الحرتام حريات األغيار ومصلحتهم
اجلامعية( .ص .)81

-5عن االنشغال الفلسفي باحلرية

أساسا بطبيعة
مؤرقة متع ِّلقة
ً
يعمد بشارة يف هذا الفصل إىل مطارحة تساؤالت ِّ
العالقة بني حمدّ دات اإلرادة وحرية اإلرادة البرشية ،واالختيارات املتاحة واملمكنة التي
تأخذ بيد الكائن البرشي بمنحى ممارسة فاعلة هلذه احلرية املوهوبة له .باإلضافة إىل ذلك
العمل عىل حماسبته إتيق ًّيا ،باعتبار أنه كائن عاقل مسؤول عن التبعات التي تنجر عن أفعاله
املختلفة ،اَّإل أن بشارة يعود ويؤكّد عىل أن هذه اإلشكالية أخذت ح ّظها من التمحيص
وتفكريا من لدن الفالسفة وأهل الفكر ،بحيث ال يقتدر الباحث منا
والنظر ،و ُأشبعت بح ًثا
ً
عىل اكتناه فروقات جوهرية بني مناقشة هذه القضية فلسف ًّيا ومناقشتها من الناحية الالهوتية
وتقوض حرية
والكالمية اَّإل يف مسألتني :األوىل متع ّلقة بنوع القوى التي تسيطر عىل اإلرادة ّ
االختيار .والثانية مرتبطة بمدى إمكانية معرفة هذه القوى وفهمها أم عدم إمكانية ذلك،
اَّإل أنه حتى وإن بسطنا النقاش وتوسعنا فيه فإننا نجد أنه ٍ
باق عىل ما كان عليه سل ًفا؛ إذ مل
َّ
يتغيرَّ بصورة كبرية عرب التاريخ ،فاحلجج املقدَّ مة هي عينها ،وكذلك األمر بالنسبة للحجج
املضادة( .ص .)85
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مستحرضا لبعض النامذج التنويرية األملانية ،ومن
هذا النقاش املحموم تت َّبعه بشارة
ً
زمرة هؤالء إيرازموس( ،((1واملصلح مارتن لوثر( .((1وبسط احلوار الذي دار بينهام يف قضية
حرية اإلرادة ،وإمكانات الكائن البرشي عىل اختالق خالصه الفرد.

كام س َّلط بشارة الضوء عىل هذا النقاش مع استحضار الفيلسوف اإلغريقي
أرسطوطاليس من خالل ما أدلت به كتاباته يف األخالق ،والتي عىل رأسها كتابه املركزي:
«األخالق إىل نيقوماخوس» ،هذا الكتاب الذي نتبينَّ فيه أن األخالق علم عميل يبحث يف
أفعال اإلنسان من حيث هو إنسان ،وهيتم بتقرير ما ينبغي عمله وما ينبغي جتنُّبه لتنظيم حياة
مرورا بالنموذج الفلسفي لفريديريك
املوجود البرشي ،ويتم تدبريها عىل أحسن وجه(،((1
ً
وتصوراهتا للحرية وبسط مفاهيمها
هيغل ونظريته عن السيد والعبد ،ومنها إىل املاركسية
ُّ
حوهلا ،وصولاً إىل ما طرحته النزعة الوجودية التي أخذت عندها قضية احلرية ح َّظها من
خصوصا مع الفيلسوف الفرنيس جون بول
وتعمقت يف مناحيها امليتافيزيقية،
التفلسف،
ً
َّ
سارتر الذي اعترب أن اإلنسان هو احلرية.
املؤرخون دون استثناء عىل أن إيرازموس  )1536 - 1469( Desiderius Erasmusكان من أبرز
( ((1يتَّفق ِّ
تأثريا ،إذ كان راه ًبا أوغسطين ًّيا لوقت وجيز .ويف وقت وجوده يف الدير
وأبعدهم
اإلنسانية
النزعة
فالسفة
ً
تم ترسيمه
طور أسلوبه األديب الالتيني املؤ ِّثر .وصار يف فرتة الحقة
َّ
سكرتريا ألسقف كامربيا يف فرنسا ،ثم َّ
ً
ككاهن سنة  ،1492وقد واجه صعوبة كبرية يف إعادة االعتبار للنظرة التفاؤلية بمنحى النزعة اإلنسانية
بحكم األفق الضيق يف طريقة التعليم لفلسفة الالهوت يف القرون الوسطى .من أشهر أعامله كتابه :الثناء
عىل الطيش ،الذي هو عبارة عن قصة رمزية هجومية انتقد فيها أساليب وأخالق طبقات املجتمع من
امللوك والعلامء إىل اجلنود والتجار ،ووجه أعظم سهامه إىل الكنيسة ورجال البابوات والرهبان .انظر:
جون لورمر ،تاريخ الكنيسة ،ج ،4بريوت :دار الثقافة والنرش والتوزيع1992 ،م ،ص.76-75
( ((1ارتبطت حركة اإلصالح الربوتستانتي باملصلح األملاين مارتن لوثر 1546-1483( Martin Lutherم)
الذي يعترب زعيم حركة اإلصالح اإلنجييل التي ظهرت يف أوائل القرن السادس عرش يف أوروبا ،والتي
كان من نتائجها ظهور املذهب اإلنجييل املعروف باملذهب الربوتستانتي إىل ح ّيز الوجود .انظر :موريس
أديب جهشان وآخرون ،أصول التعليم املسيحي ملارتن لوثر ،بريوت :نرش املركز اللوثري للخدمات
ومعارضا
الدينية يف الرشق األوسط1983 ،م ،ص  .5وكان مارتن لوثر راهبا أوغسطين ًّيا ومعلماً لالهوت
ً
لتلك املامرسات اهلابطة من لدن الكنيسة ،وعىل رأسها «صكوك الغفران» ،ويف عام  1517خرج نشاطه
سجلها يف وثيقة ع ّلقها عىل باب كنيسة قلعة
إىل العلن ونادى بالقضايا اخلمس والتسعني املشهورة ،التي ّ
«فتنربغ» ( .)Wittenbergانظر :برتراند رسل ،حكمة الغرب ،ترمجة :فؤاد زكريا ،سلسلة عامل املعرفة،
الكويت ،العدد  ،1983 ،72ج ،2ص.42
( ((1انظر :كريمة دوز ،األخالق بني األديان الساموية والفلسفة الغربية ،بريوت :مركز براهني لألبحاث
والدراسات ،ط ،2016 ،2ص .224
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كتب  -مراجعة ونقد

-6بعض األسئلة العملية الكربى

أعتقد بأن هذا الفصل بالذات له أمهية مركزية عند بشارة ،من منطوق طريقة التناول
رسخها ،والتي تطرح تساؤالت عن قضية احلرية ولكن يف ش ِّقها العميل ،أو املنحى
التي َّ
املامرسايت هلذه احلرية وف ًقا إلمكاناهتا وباخلصوص يف ش ِّقها السيايس ،ويتساءل عن ماهية
أي ممارسة سياسية .أيلزم فيه
مواصفات وسمة املعقولية والوعي املفرتض أن يكون يف ِّ
الوعي كرشط ال يقوم اَّإل به؟ أم أن أية ممارسة فعلية للحرية هي رشط يسعى حثي ًثا لتطوير
هذا الوعي به؟

يتم
ويعترب عزمي بشارة هنا أن بلوغ أرقى ُس َّلم ممكن من الوعي ال يتأتَّى له البتة أن َّ
من غري أن نامرس حرياتنا بكل أرحيية كحرية التعبري عن الرأي واحلريات املدنية وغريها؛
إذ من األمهية بمكان وجود حريات للفرد هي بمثابة القاعدة األساس لنهضة ديمقراطية.

كام يتساءل بشارة يف هذا الفصل عن وضعية مربكة قد يقع فيها الواحد منا ،وهذا
ملا يضطره األمر الواقع أن خيتار من ممكني متاحني :االختيار األول هو التن ُّعم باالستقرار
واملحافظة عىل احلياة وإحقاق األمان والسلم يف مقابل االختيار الثاين الذي هو احلرية؟ أهيام
سيختار يا ترى؟

هذا السؤال املربك الذي يرت َّدد بني الفينة واألخرى وعرب األجيال املتعاقبة وشعوهبا
خصوصا املغلوبة عىل أمرها .اَّإل أن بشارة هاهنا يعرتض عىل هذا السؤال،
التواقة للحرية
ً
َّ
ربا إياه سؤالاً ومه ًّيا ،بحكم أن من يعارض أن يتيح للسواد األعظم من البرش احلريات
معت ً
باختالف شكوهلا املدنية والسياسية ال يدَّ عي املنافحة وتأييد الظلم ،بل يقابل احلرية بقيمة
أخرى كشعور الوطنية واالستقرار واملحافظة عىل األمن( .ص .)113

-7مداخلة بشأن العدالة ..سؤال يف السياق العريب املعارص

أما يف الفصل األخري من الكتاب نجد بشارة حياول االنفتاح عىل مصطلح العدالة
من قبل أن يسعى لصياغته يف سياقه النظري اإلبستمي ،من منطوق أن هذا املصطلح يقع
يف جماالت داللية متواشجة ومتقاطعة مثل التساوي واملعاملة باملثل واالستقامة وغريها،
والتي يتضمنها اللفظ العريب( .ص .)143
هذا باإلضافة إىل أن املنحى التارخيي الستعامل املصطلح بدأت إرهاصاته مع تبلور
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مفهوم الرشيعة التي يم ّثل القانون قاعدهتا الصلبة .كام أكد بشارة يف آخر الفصل عىل أن أي
التطور املرحيل لنضال األفراد واجلامعات عرب احلقب التارخيية
شخص يعمد إىل تت ُّبع تارخيية
ُّ
سيجد ال مندوحة أن احلرية كانت اللبنة األساسية لتشييد العدالة ،والتي ختتلف أفهام البرش
حوهلا ،وذلك وف ًقا لتباين ذهنياهتم وممارساهتم العملية هلا.
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ﷺ مدخل

والتطور املذهل الذي عرفته تقنيات االتصال
يف ظل ثورة املعلومات،
ُّ
والتواصل ،التي جعلت من العامل قرية صغرية ،وأمام حتدِّ يات العوملة الثقافية
واللغوية الغربية ،وهيمنة اللغة اإلنجليزية عىل مصادر املعرفة ووسائل االتصال
واإلعالم ،أصبحت اللغة العربية أمام حتدِّ يات كبرية ومتعدِّ دة األبعاد ،سواء
عىل مستوى املساحة التي حتتلها عىل شبكة اإلنرتنت ،أو حجم ما ُيرتجم إليها
سنو ًّيا من باقي اللغات ،أو مسامهتها يف إنتاج العلوم واملعارف ومصطلحاهتا،
ناهيك عن املرتبة املتواضعة التي حتتلها عىل مستوى مواقع التواصل االجتامعي
ووسائل اإلعالم العاملية.

هذا الوضع ساهم ومنذ مدَّ ة يف طرح جمموعة من األسئلة حول
التحوالت
الرهانات والتحدِّ يات التي تواجه اللغة العربية ،يف ظل هذه
ُّ
احلضارية الكربى ،وكيفية االرتقاء هبذه اللغة ،التي تمُ ِّثل دينًا عامل ًّيا ،وحضارة
عريقة ،وتشكِّل جز ًءا من هوية أمة .إلعطائها ح ّقها يف عرص العلم والثقافة،
وكذلك البحث عن ُسبل تأكيد حضورها يف ميادين االقتصاد والتكنولوجيا
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حمل ًّيا وعامل ًّيا ،ولكي تأخذ كذلك نصيبها املطلوب يف ساحات التواصل واالتصال العاملي.

ملناقشة هذه التحدِّ يات ،ولتسليط الضوء عىل هذه الرهانات ،ومسامه ًة يف اقرتاح
احللول واملعاجلات ألهم اإلشكاالت املتع ِّلقة باللغة العربية يف العرص الراهن ،ن َّظم املركز
(مقره يف برلني -
الديموقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية االقتصادية والسياسية
ّ
أملانيا) ،بالتعاون مع كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية (جامعة املوصل  -العراق) ،واملركز متعدّ د
التخصصات للبحث يف حسن األداء والتنافسية (جامعة حممد اخلامس بالرباط – املغرب)،
ُّ
وخمرب اللهجات ومعاجلة الكالم لقسم اللغة العربية وآداهبا (كلية اآلداب والفنون  -جامعة
أمحد بن بله  -وهران  – 1اجلزائر) املؤمتر الدويل االفرتايض حول « :اللغة العربية :حتديات
العرص وآفاق املستقبل» ،بني  11 - 10يوليو  /متوز 2021م ،بواسطة تقنية التحارض
املرئي وعرب تطبيق (.)zoom
شارك يف املؤمتر عدد من الباحثني واألكاديميني وأساتذة اجلامعات ،من املغرب
العريب وفلسطني والعراق والسعودية ومرص السودان والواليات املتحدة األمريكية .حيث
ُن ِّظمت ست جلسات ناقشت املحاور التالية:
 -1اللغة العربية والرقمنة.
 -2أزمة املصطلح يف اللغة العربية بني الرتاث اللغوي وحتدِّ يات العرص.
 -3اللغة العربية والوضع املصطلحي يف املجاالت املختلفة (االقتصادية ،األدبية،
النقدية ،القانونية ،االجتامعية ..إلخ).
 -4اللغة العربية والرتمجة.
 -5اللغة العربية واإلعالم.
واملدونات اإللكرتونية.
 -6اللغة العربية
َّ
 -7اللغة العربية يف اإلبداعات العاملية.
 -8حتدِّ يات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

انطلقت فعاليات املؤمتر بجلسة افتتاحية ،حتدَّ ث فيها ٌّ
كل من د .الغايل بن لباد،
ود .حازم ذنون (جامعة املوصل  -العراق) ،ود عمر حنيش (مدير املركز متعدّ د
التخصصات  -املغرب) ،والدكتورة سعاد بسنايس (مديرة خمرب اللهجات ومعاجلة الكالم
ُّ
 جامعة وهران  /1اجلزائر) .وقد حتدَّ ثت مجيع الكلامت عن أمهية موضوع املؤمتر ،داعي ًةإىل االهتامم باللغة العربية والعمل عىل تطويرها وترقيتها ،ومعاجلة التحديات التي تُواجهها
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يف ظل العوملة الثقافية والعلمية ،واتّساع فضاء شبكات التواصل االجتامعي ،حيث تؤ ّدي
والتعرف إىل ثقافتها وخمزوهنا املعريف واحلضاري.
دورا مهماًّ يف نرش اللغة
ُّ
اللغة ً

ﷺ أعامل اليوم األول

اجللسة األوىل :انطلقت أعامل هذه اجللسة التي ترأسها د .الغايل بن لباد ،بورقة
للدكتور العريب احلرضاوي (جامعة حممد اخلامس بالرباط  -املغرب) بعنوان« :تقنيات
التدريس الرقمية ودورها يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها» ،أكد فيها أمهية الطرق
احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،وآثارها اجليدة وفاعليتها ،و ُقدرة هذه
التقنيات احلديثة عىل حتقيق األهداف التعليمية ،وتيسري عمليات التع ُّلم .وهذا االستخدام
يتط َّلب بدوره تطوير املهارات الرتبوية والتقنية من أجل حتسني العملية التعليمية.
كام حتدَّ ث عن أمهية تنويع الطرق يف تدريس اللغة العربية ،وكشف عن مدى نجاعة
الطرق احلديثة والتقنيات الرقمية يف نرش اللغة العربية خاصة لدى الناطقني بغريها.

أما د .العبادي عبد احلق (جامعة ابن خلدون – تيارت  -اجلزائر) فقد حتدَّ ث عن:
«مستقبل اللغة العربية بني رهانات احلوسبة والتحدِّ يات املعارصة» ،يف البداية حتدَّ ث
الباحث عن عالقة احلاسوب باللغة ،مؤ ِّكدً ا أهنام أصبحا وجهني لعملة واحدة ،كام أشار إىل
املتطورة ،ما جعل فرع اللسانيات
اعتامد الدراسات اللغوية املعارصة عىل احلاسوب وبراجمه
ِّ
احلاسوبية أحدث فروع اللسانيات ،حيث تنمو اللغة بنمو مصطلحاهتا .وخ ُلص إىل أن
حوسبة اللغة العربية تتم َّثل يف توصيف شامل ودقيق للنظام اللغوي ،متكِّنه من مضاهاة
اإلنسان يف كفايته وأدائه.

الدكتورة نجاة عبد الالوي (جامعة الطاهر موالي – سعيدة  -اجلزائر) قدَّ مت
ورقة بعنوان« :واقع اللغة العربية يف ظل توظيف شبكة التواصل االجتامعي» ،حتدَّ ثت فيها
تتعرض ملجموعة من التحدِّ يات
عن أمهية اللغة العربية واعتناء القدامى هبا ،لكنها اليوم َّ
يف جمال توظيفها واستخدامها عرب شبكات التواصل االجتامعي ،حيث ختتلط الفصحى
ِ
واملرسل إليه ،ما
املرسل
بالعامية ،وتكثر االختصارات اللغوية أثناء الدردشات بني
َ
أ َّثر بشكل سلبي عىل مستويات اللغة العديدة :الصوتية والرصفية والنحوية والرتكيبية
والداللية واملعجمية ...كام أشارت الورقة إىل إجيابيات استخدام اللغة العربية يف شبكات
جرسا لنقل التكنولوجيا
التواصل االجتامعي ،داعي ًة إىل االهتامم باللغة العربية التي أضحت ً
واملعلومات إىل ثقافات أخرى ،باإلضافة إىل املسامهة يف تبادل األفكار واآلراء عرب التواصل
االجتامعي.
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كذلك حتدَّ ثت د .فضيلة عبادو (من جامعة حممد بوضياف  -املسيلة /اجلزائر) عن:
«حوسبة اللغة سبيل النهوض باللغة العربية :نحو إطار لتفعيل اللغة العربية ومواكبتها
للعرص الرقمي» ،يف البداية أشارت الباحثة إىل الفجوة الرقمية التي تعاين منها اللغة العربية
مقارنة بباقي لغات العامل ،وذلك بسبب ركود مستعمليها وعدم مواكبتهم للعرص الرقمي،
ثم أكَّدت عىل أمهية املعاجلة اآللية للغة ،التي تنبثق من اللسانيات احلاسوبية والتي بدورها
تعمد إىل وضع تطبيقات تساهم بشكل ف َّعال يف تطوير اللغة .وقد حتدَّ ثت الباحثة بالتفصيل
حتصلها اللغة العربية من خالل معاجلتها آل ًّيا ،واستعرضت
عن املنافع التي يمكن أن ِّ
اخلطوات التي ينبغي اتِّباعها للتقدُّ م وهنوض اللغة العربية ،من خالل حتديد دور داريس
واملهتمني ،هبا ليكونوا جز ًءا من هذه احلركة وهذا الواقع.
اللغة وخرجييها
ّ
وقد ُقدِّ مت يف هذه اجللسة كذلك أوراق أخرى مثل« :اللغة العربية من التعليم
التقليدي إىل التعليم اإللكرتوين (حوسبة اللغة)» لألستاذ احلميد درويش الديلمي (جامعة
األنبار كلية الزراعة  -العراق) ،و«حركية املصطلح يف اللغة العربية بني األصالة والتجديد»
للباحثة مريم علواين (جامعة طاهري حممد  -اجلزائر) ،و«ترمجة الوثائق العثامنية والرتكية
إىل اللغة العربية يف فلسطني :رضورة وطنية وقومية» للدكتور إدريس حممد جرادات (مركز
السنابل للدراسات والرتاث الشعبي يف سعري  -اخلليل /فلسطني).

اجللسة الثانيةُ :قدّ مت يف هذه اجللسة جمموعة من األوراق واملداخالت ،د .حاج بنري
(أستاذ حمارض بجامعة مولود معمري  -تيزي وزو /اجلرائر) حتدث عن« :العربية ورهان
املصطلح العلمي» ،حيث أشار يف البداية إىل أمهية اللغة ،وكوهنا الوعاء الذي تسكب فيه
العلوم واملعارف ،وهنا يطرح مشكل املصطلح إليصال املفاهيم العلمية بشكل دقيق،
وكذلك قضية صياغة املصطلحات وتوحيدها يف اللغة العربية ،وصعوبة إجياد املصطلح
العلمي يف التخصصات التقنية ،رغم وجود آليات ذاتية يف اللغة العربية.
وقد أكَّد الباحث أن هذه الصعوبات ال تنبع من اللغة العربية نفسها ،وإنام تنطلق
من جمتمعاتنا وذهنياتنا ،ومراكز البحث عندنا العاجزة عن اإلبداع العلمي واملعريف .ويف
األخري قدّ م الباحث توصي ًفا آلليات صياغة املصطلح العلمي ودراستها.
الدكتور حممود موسى زياد (من جامعة القدس  -فلسطني) قدَّ م ورقة بعنوان:
«املصطلح اللساين بني الرتاث والدرس احلديث» ،يف البداية أشار الباحث إىل أمهية
املصطلحات يف مجيع العلوم ،ثم قام بتعريف املصطلح اللساين واملشكالت التي يعاين منها
املصطلح اللساين العريب ،ومشكالته يف الدرس اللساين احلديث ،حيث خ ُلص إىل نتائج
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متأزم وحيتاج إىل بذل الكثري من اجلهود لتجاوز
أمهها :الوضع املصطلحي يف الوطن العريب ّ
تعم مجيع املجاالت املعرفية ،بسبب تراجع الباحث
هذه األزمة ،وهناك فوىض اصطالحية ُّ
العريب عن اإلبداع واالخرتاع ،واالستعاضة عنها بالرتمجة.

بدروها حتدَّ ثت األستاذة فطيمة ديلمي من (املركز الوطني للبحوث يف عصور
ما قبل التاريخ /علم اإلنسان والتاريخ  -اجلزائر) عن «مصطلح االقتباس :املفهوم
التطور الذي يطرأ عىل أي ثقافة عند لقائها
واإلشكاالت» ،يف البداية أشارت الباحثة إىل
ُّ
بالثقافات األخرى ،وهذا اللقاء ينجم عنه ظهور منظومة اصطالحية جديدة ،من هنا يبدأ
خصصت الباحثة دراستها لبحث مصطلح
االهتامم باملصطلح باعتباره أداة تواصل .وقد ّ
االقتباس ،باعتباره أحد مصطلحات النقد املرسحي ،وقد متّت معاجلته ،يف حماولة للكشف
عن اإلشكاليات التي تعرتيه ويعاين منها.
أما األستاذ مولود فوضيل (خمرب العلوم والبيئة  -جامعة متنراست /اجلزائر)،
فقد حتدّ ث بدوره عن« :أزمة املصطلح يف اللغة العربية :رصاع بني الوافد اللساين اجلديد
والرتاث اللغوي القديم» ،وقد تناول يف ورقته هذه طريقة نقل املصطلح من اللغات
األجنبية إىل العربية ،حيث يعزو ما نجم عن هذا النقل من إشكاالت إىل أن بدايتها تكمن
استمرارا للفكر اللغوي العريب القديم،
يف أن اللسانيات يف العامل العريب احلديث ،مل تكن
ً
بل وردت إلينا من ثقافات غربية باألساس .وهذا ما أ َّدى إىل وجود اضطراب للمصطلح.
وقد عاجلت هذه الدراسة -إىل جانب ذلك -إشكالية تعدُّ د املصطلح والرتمجة ،وإشكالية
الكتابة اللسانية العربية ،ويف األخري قدّ م الباحث جمموعة من التوصيات يف هذا املجال.
ومن األوراق واملداخالت األخرى يف هذه اجللسة« :أزمة املصطلح العرويض يف
واقع وراهن اللغة العربية» للباحث عبد العزيز الطالبي (من جامعة حممد اخلامس بالرباط
 املغرب) ،و«تأثري التداخل اللغوي عىل تعليمية اللغة العربية» للدكتورة فوزية طيبعامرة (جامعة حسيبة بن بوعيل  -الشلف /اجلزائر).

اجللسة الثالثة :خالل هذه اجللسةُ ،قدّ مت جمموعة من املداخالت واألوراق ،نذكر
منها« :قراءة يف املصطلحات العربية ملعجم مصطلحات كوفيد  »19للدكتور عبدالنور
مجيعي باحث يف (مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية  -اجلزائر) ،وقد
خصصها الباحث لدراسة ع ّينة من املصطلحات الواردة يف معجم مصطلحات كوفيد 19
ّ
(إنجليزي  -فرنيس  -عريب) ،الصادر عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط سنة 2020م،
والتخصصات
وذلك من حيث طبيعتها وطرائق وضعها وتداخلها مع مصطلحات العلوم
ّ
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األخرى ،ومدى مواءمتها ملقابالهتا األجنبية وإحاطتها باملفاهيم املصطلحية التي تحُ يل
عليها ،من خالل نامذج من التعريفات املدرجة يف املعجم ،يف صياغتها اللغوية وتوظيفها
لتقنيات الرشح والتبسيط العلمي حسب املتلقي املستهدف.

أما د .حممد الطحناوي باحث يف (خمترب اللغة واملجتمع يف كلية اللغات واآلداب
والفنون جامعة ابن طفيل  -القنيطرة /املغرب) فقد حتدَّ ث عن« :اللغة العربية يف مواقع
التواصل االجتامعي ..مقاربة رقمية الستخداماهتا اللغوية» ،يف البداية أشار الباحث إىل
التطور الذي عرفته تكنولوجيا االتصاالت والذي انعكس إجيا ًبا عىل االستخدام اللغوي،
ُّ
مهمة يف هذا املجال ،فهي حارضة يف املواقع والتطبيقات
حيث حظيت اللغة العربية بمكانة ّ
كام أهنا معتمدة كلغة أساسية ضمن لغات الربجمة اإللكرتونية يف خمتلف التكنولوجيات
املط َّبقة حدي ًثا .ومن خالل متابعة ورصد احلضور الرقمي للغة العربية تبينَّ للباحث وجود
ما يمكن تسميته بالتلوث اللغوي يف املواد العربية املنشورة عىل صفحات هذه التطبيقات
نحوا ورص ًفا،
تلوث عكسته االستخدامات غري املو َّفقة للغة العربيةً ،
واملتبادلة عربهاّ ،
وإمال ًء وأسلو ًبا ،وقد قام الباحث بتبويبها ودراستها يف حماولة منه للمسامهة يف جتويد
االستخدام االفرتايض للغة العربية من خالل التوظيف السليم لقواعدها وأصوهلا يف
الفضاء الرقمي.
بدورها حتدَّ ثت الباحثة نرجس بخوش من (جامعة األمري عبد القادر للعلوم
اإلسالمية  -قسنطينة /اجلزائر) عن« :دور الرتمجة يف احلوار احلضاري» ،حيث أكَّدت يف
جرسا ثقاف ًّيا وحضار ًّيا بني األمم واحلضارات ،وناقلاً
البداية عىل أمهية الرتمجة ،وأهنا تشكّل ً
للعلوم واملعارف وبالتايل ،فقد سامهت حركة الرتمجة يف ازدهار األمم واحلضارات ،وعىل
سبيل املثال فقد ساهم نقل الرتاث الفاريس واهلندي واليوناين إىل العربية يف إثراء وازدهار
احلضارة العربية اإلسالمية ،وكذلك اعتربت الرتمجة من العربية إىل الالتينية خطوة أساسية
يف بناء احلضارة الغربية .وهذا ما يؤكِّد حسب الباحثة الدور األسايس للرتمجة ،باعتبارها
من أهم الوسائل للحوار بني الثقافات واحلضارات.

كذلك حتدَّ ثت الباحثة خرية املهدي هجالة من (جامعة لونييس عيل  -البليدة /2
اجلزائر) عن« :اللغة العربية والوضع املصطلحي يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية»،
حيث أكَّدت عىل أمهية اللغة العربية كأداة اتّصال وتواصل ،وهذا ما ظهر خالل الثورة
اجلزائرية ،ما جعل االستعامر الفرنيس حيارهبا وحياول استئصاهلا ،بعدما تبينَّ له أن هذه
مهمة يف احلفاظ عىل اهلوية واملبادئ والقيم
اللغة تعترب قلعة للثقافة اإلسالمية ،وهلا وظيفة َّ
اإلسالمية للشعب اجلزائري.
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أيضا نذكر« :إشكالية ترمجة املصطلح اللساين
املقررة يف هذه اجللسة ً
ومن األوراق َّ
التعليمي ..دراسة يف مصطلح التعليمية يف الدرس اللغوي املغاريب املعارص» لطالب
الدكتوراه ملني زايدي ،و«الرتمجة العلمية إىل العربية ..التحديات واحللول» للدكتورة سيفي
حياة (جامعة تلمسان  -اجلزائر) ،و«واقع ترمجة املصطلحات اللسانية ..مقرتحات وحلول»
للباحثة حفيظة العمري (جامعة حممد اخلامس بالرباط /املغرب) ،و«اللغة العربية وقضية
الرتمجة ..بني الواقع واملأمول» للدكتور أرزق يشمون (جامعة بجاية  -اجلزائر).

ﷺ أعامل اليوم الثاين

اجللسة األوىل :تابع املؤمتر أعامله لليوم الثاين ،هبذه اجللسة التي ُقدِّ م فيها عدد من
األوراق واملداخالت منها« :إشكالية املصطلح يف النقد العريب احلديث» للدكتور حممد
عبداهلل الصديق (أستاذ النقد  -جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  -السودان) ،وفيها
حتدَّ ث الباحث عن اإلشكاليات التي تواجه النقد العريب احلديث واملتع ِّلقة باملصطلح
واملنهج ،وكيفية التعاطي معها ،يف ظل تعدُّ د ترمجة املصطلح بألفاظ خمتلفة ومفاهيم
متعدِّ دة ،تُربك الناقد والباحث .وقد خ ُلصت الدراسة إىل :أن أكرب التحدِّ يات التي تواجه
النقد العريب احلديث تكمن يف عدم القدرة عىل إنتاج مناهج ونظريات ومصطلحات نقدية
عربية ذات خصوصية ،تُسهم يف تطوير الفعل النقدي مع النظريات الكونية التي أنتجها
اآلخر ،وكذلك تعدُّ د الرتمجات للمصطلح الواحد إىل ألفاظ متعدِّ دة ما يحُ دث إرباكًا يف
جمال الدراسات األدبية.
الدكتور عاصم زاهي العطروز (أستاذ األدب والنقد العريب املساعد يف اجلامعة
اإلسالمية بوالية منيسوتا  -الواليات املتحدة) حتدَّ ث عن« :تقنيات األبعاد الداللية يف
املصطلح الصويت والرصيف عند ابن جني :بني النظرية والتطبيق» ،حيث تو َّقف الباحث
عند كتابني البن جني مها «رس الصناعة» و«املصنف» ،فاستخرج منهام بعض املصطلحات
الصوتية لدراستها مثل :املخرج ،املدرج ،والصوت واحلرف واجلهر واهلمس .كام تناول
بعض املصطلحات الرصفية واحلرف ،وختم بمجموعة من التوصيات.

بدوره حتدَّ ث د .قادري خرضة (جامعة ابن خلدون  -تيارت /اجلزائر) عن:
«الوضع االصطالحي للمكان يف النقد العريب» ،حيث عرض لتبنِّي الناقد اجلزائري
عبدامللك مرتاض مصطلح (مجالية املكان) الوافد من الغرب ،مع مقارنته برتمجات أخرى
لنُ َّقاد عرب ،وما هي أوجه االتِّفاق واالختالف التي تعتمدها مجالية املكان خاصة الفضاء
واحل ِّيز .كام أجابت الدراسة عن بعض األسئلة اإلشكالية مثل :هل استطاع الناقد العريب
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املعارص أن ينحت له منظومة اصطالحية تليق بمستوى احلراك األديب الذي تشهده الساحة
اإلبداعية العربية َّ
مؤخ ًرا؟

كام ُعرضت يف هذه اجللسة مداخالت أخرى مثل« :اللغة العربية والوضع املصطلحي
يف جمال الفلسفة» للدكتور بوعاممة شبشب (دكتوراه يف الرتمجة وعلوم النص) ،و«اللغة
العربية والوضع املصطلحي ..املصطلحات اللسانية والنقدية وإشكالية الرتمجة» للدكتور
حممد سيف اإلسالم بوفالفة (جامعة عنابة  -اجلزائر) ،و«خصوصية املصطلح القانوين يف
قواعد اللغة العربية ..املفاهيم واألبعاد» للدكتورة مباركة حنان كركوري (جامعة اجلزائر
 - 1اجلزائر).

اجللسة الثانيةُ :قدِّ مت يف هذه اجللسة جمموعة من املداخالت واألوراق منها« :أثر
وسائل اإلعالم احلديثة عىل اللغة العربية» للدكتور حممد كوشنان من (خمرب الدراسات
املصطلحية واملعجمية  -جامعة املدية /اجلزائر) ،حيث تناول الباحث واقع العالقة بني
التطور التكنولوجي الكبري يف وسائل اإلعالم،
وسائل اإلعالم واللغة العربية ،يف ظل
ُّ
مقرتحا
واحلضور الف َّعال للغات العامل ،كام س َّلط الضوء عىل مكامن اخللل يف هذه العالقة،
ً
جمموعة من التوصيات ملعاجلتها.
أما الباحث حممد رسير من (جامعة حييى فارس  -املدية /اجلزائر) فقد حتدَّ ث عن
«اللغة العربية والفكر اإلنساين ..بني ثقافة االرجتال وحتديات الكتابة» ،حيث أكد عىل
الرحالة يف مجيع
أمهية اللغة العربية وقدرهتا -كام ثبت ذلك يف املايض -عىل نقل مشاهدات َّ
مقومات
املجاالت وحماكاهتا الواقع بد َّقة وشمولية ،كام أشار إىل أمهيتها من حيث كوهنا من ِّ
التطور ومواكبة املتغيرِّ ات ،لتصل إىل أرقى املستويات
اهلوية العربية األساسية ،وقدرهتا عىل
ُّ
يف جمال التخاطب أو وصف الواقع يف مجيع أبعاده.
بدوره قدَّ م الباحث عبد السالم موريده من (جامعة العقيد أمحد دراية  -أدرار/
اجلزائر) ورقة بعنوان« :دور لغة الضاد يف تطوير العلوم التجريبية احلديثة اعتام ًدا عىل آيات
الذكر احلكيم ..عالقة اللغة العربية باإلعجاز العلمي القرآين» ،يف البداية حتدَّ ث الباحث
وتفردها بخاصية الفصحى ،وثراء عباراهتا وغزارة ألفاظها وعمق
عن مت ُّيز اللغة العربية ُّ
مؤهلة الحتضان الوحي املقدَّ س ،ثم حتدَّ ث عن قدرهتا عىل استيعاب
معانيها ،ما جعلها َّ
احلقائق واملعجزات العلمية املكنونة يف الكتاب احلكيم ،وكذلك قدرهتا ومواكبتها جلميع
املنجزات العلمية يف كل زمان ومكان.
وقد ُقدَّ مت يف هذه اجللسة كذلك جمموعة أخرى من املداخالت واألوراق ،نذكر
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منها« :اللغة العربية وواقع التواصل االجتامعي» للدكتورة خولة التاديل (جامعة حممد
اخلامس  -الرباط /املغرب) ،و«املصطلح النقدي يف اللغة العربية ودوره يف عملية املثاقفة»
للدكتورة حفيظة بشارف (جامعة موالي الطاهر  -سعيدة /اجلزائر) و«مسالك املصطلح
النقدي العريب يف ضوء لسانيات النص» للدكتور حممد نعار (جامعة ابن خلدون  -تيارت/
اجلزائر).
اجللسة الثالثة :انطلقت أعامل هذه اجللسة بورقة للدكتور أيمن أمحد العوامري
مدير (مركز نور للبحث واالستشارات العلمية  -القاهرة /مرص) حتت عنوان« :اختالف
املنهجية بني تعليم العربية للعرب وأهل اللغات األجنبية» ،وفيها كشف الباحث عن أهم
املشكالت التي تواجه تعليم القواعد لغري الناطقني باللغة العربية ،حيث أشار إىل مشكل
التقعيد العريب ،الذي يرتكز عىل كثرة التقديرات والتأويالت واالفرتاضات ،التي ال
تتناسب مع طبيعة اللغة ووظيفتها ،بينام الدارس غري الناطق بالعربية حيتاج إىل املامرسة أكثر
من حاجته إىل هذه التقديرات والتحليالت ،كام أكَّد الباحث عىل أمهية إجياد رؤية جديدة
ألبواب النحو والرصف والبالغة تتناسب مع احتياج الدارس للغة العربية ،وكذلك
البحث عن منهجيات جديدة للتعامل مع هذه الفئة من املتعلمني للغة العربية.

أما الدكتورة رفيقة سامحي من (املدرسة العليا لألساتذة  -بشار /اجلزائر) فقد
قدَّ مت ورقة بعنوان« :تعليمية اللغة العربية لغري الناطقني هبا بني الواقع واآلفاق» ،وفيها
حاولت الكشف عن دور تعليم اللغة العربية يف ترسيخ اهلوية ،وما قدّ مه القدامى يف هذا
الصدد ،كام حتدَّ ثت عن الطرائق املتعدِّ دة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،كطريقة
القواعد ،والرتمجة ،والطريقة املبارشة ،وطريقة القراءة ،والطريقة السمعية الشفوية ...إلخ.
كام كشفت الباحثة عن دور التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،كام
حتدَّ ثت عن الصعوبات والتحدِّ يات التي تعرتض هذه العملية ،وكيف تساهم الوسائل
احلديثة يف التخفيف من هذه الصعوبات والعقبات وعىل رأسها :إعداد معلمني أكفاء
وتأهيلهم لغو ًّيا وفكر ًّيا ،وتشجيعهم عىل االستفادة من التكنولوجيا ومتابعة شبكات
التواصل االجتامعي.

بدورها حتدَّ ثت الباحثة سمية قداري (باحثة دكتوراه  -معهد الرتمجة  -جامعة أمحد
بن بله  -وهران  / 1اجلزائر) عن« :مظاهر االضطراب يف ترمجة املصطلح النقدي العريب
احلديث :التعدّ دية اللفظية وما يرتتَّب عنها» ،يف البداية أكَّدت الباحثة عىل أمهية املصطلح
يف ضبط دالالت األلفاظ وحتديد مفاهيمها وفرزها ،ولذلك السبب اعتنى به العلامء قديماً
وحدي ًثا ،كام أشارت إىل اإلشكاليات التي يثريها ضبط املصطلح خاصة النزاع حول لفظه
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وداللته ،واألزمة التي يعيشها اآلن ،رغم اجلهود البحثية املبذولة .والتي تظهر يف عدم
توحد األسس واملبادئ حول وضعه وضبطه ،األمر الذي أ ّدى إىل وجود فوىض وخلل
ُّ
يف االستخدام ،باإلضافة إىل استعامل املصطلح الواحد للداللة عىل أكثر من مفهوم .وبعد
اإلجابة عن سؤال طرحته الورقة عن مدى إمكانية ضبط املصطلح يف اخلطاب النقدي
العريب احلديث ،واحلدّ من إشكاليات تعدّ ده؛ اقرتحت الباحثة جمموعة من احللول للحدِّ
من هذه الفوىض املصطلحية التي تُعكِّر صفو الدراسات النقدية.
املقررة يف هذه اجللسة« :اللغة العربية للناطقني بغريها ..بني إثبات
ومن األوراق َّ
الوجود وأصالة االنتامء» للدكتور منيف أمحد محيدوش (جامعة الفرات  -احلسكة /سوريا)،
و«أهم املشكالت التي تعيق تعليم العربية لغري ناطقيها واحللول املقرتحة» للدكتور حممد
العميش ،و«تأثري العوملة الثقافية يف تعليم العربية للناطقني بلغات أجنبية» للدكتور السيد
ومدرب مادة القدرات (القسم اللفظي) السعودية).
محد السيد جاد اهلل (حمارض
ّ

ﷺ توصيات املؤمتر

انتهت فعاليات املؤمتر بإصدار جمموعة من التوصيات ،نذكر منها:
 إجياد أرضية علمية ،تُساهم يف معاجلة املشكالت التي تعصف باملصطلح ،بإنجازدراسات وصفية ميدانية للمصطلحات املتعدّ دة الرتادف واملستخدمة يف الوطن
العريب.
 العمل عىل تفعيل اللغة العربية يف الفضاء الرقمي. استحداث أقسام وخمابر خاصة ،تُعنى برتمجة الوثائق واملستندات والكتبّ ،كل
ختصصه وتوحيد مشارب املرتمجني.
يف جمال ّ
 تشجيع الكفاءات اجلديدة التي تضع تقنيات وتطبيقات لغوية عربية ،وإعادةحوسبة اللغة العربية يف الربامج اإللكرتونية.
 توظيف خمتلف املصطلحات التي تنتجها املجامع واهليئات الفاعلة يف ميداناملصطلح.
 املبادرة إىل إنشاء مجعية علمية تُعنى باملصطلح اللساين وقضاياه ،ووضع خطةعمل مشرتكة بني الدول يف الوطن العريب.
 رضورة عودة علامء العرب إىل مضامني القرآن الكريم ،الستنباط احلقائق العلميةباملتخصصني يف لغة القرآن الكريم
منها ،وجتسيدها عىل أرض الواقع ،واالستعانة
ّ
والفصحى.

192

نــــــــــــدوات

 رضورة التف ُّطن إىل اخللفيات الفلسفية واليوتولوجية واملنهجية ،فضلاً عنتتضمنها املصطلحات األجنبية.
اخللفيات األيديولوجية التي
ّ
 البحث يف األسباب واآلليات العلمية الكفيلة باسرتجاع هيبة اللغة العربيةاملفقودة ،والسبل الكفيلة لالرتقاء هبا نحو اللغات السامية.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

رؤية العامل..

حضور وممارسات يف الفكر والعلم
والتعليم
الكاتب :فتحي حسن ملكاوي.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 448 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يع�اين الواق�ع الع�ريب واإلسلامي
م�ن أزمة مركَّب�ة تتجّل�ىّ بوض�وح يف األبعاد
السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعي�ة ،لك َّن
من اخلط�أ أن نتجاهل البعد الفكري والثقايف

الكامن يف هذه األزمة ،وهو البعد الذي يتم َّثل
يف رؤيتن�ا ألنفس�نا وللع�المَ من حولن�ا .وقد
أصبح مفهوم رؤي�ة العالمَ واحدً ا من املفاهيم
تفس احلالة الفكرية لذلك الواقع؛ األمر
التي رِّ
الذي يستدعي دراسة ذلك املفهوم واملفاهيم
واملصطلحات ذات الصلة املبارشة به ،وفهم
جت ِّلياته يف األبعاد واملجاالت األخرى.
ويتَّف�ق معظم الباحثين يف موضوع
رؤي�ة العالمَ على َّ
أن التص�ورات واملعتقدات
الت�ي تس�تقر يف ص�ور اإلدراك والس�لوك
البشري بطريق�ة تلقائي�ة تصب�ح تص�ورات
مشرتكة ،ومتتدُّ أفق ًّيا بني أفراد املجتمع و ُتعبرِّ
ع�ن ُهويت�ه وانتامئ�ه ،وق�د ت َُو َّرث م�ن جيل
إىل جي�ل عمود ًّيا ،ل ُتعبرِّ عن اس�تمرار اهلوية

* تويرت@hasanhamadah :
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واالنتماء يف املجتمع عرب الزمن .ومع َّ
أن اس�تخدام
هذا املصطلح بدأ يف ميادين الفلسفة والدين والعلم،
لكنّه أصبح موضو ًعا مطرو ًقا يف اإلعالم والسياس�ة
عزز أمهية
والتعلي�م واألدب والفن ،وغري ذلك ،مما ُي ِّ
دراس�ته يف الس�ياق املعارص .وقد اجته�د املؤ ِّلف يف
تأصي�ل مفه�وم رؤي�ة الع�المَ بمرجعي�ة قرآنية ،ويف
تن�اول الط�رق الت�ي حيضر فيها ه�ذا املفه�وم ،وما
يتَّص�ل به من ممارس�ات يف الفكر البشري املعارص،
وميادين العلوم املختلفة ،وبرامج التعليم.

اجلامعة احلضارية..

مفهومها ووظائفها ومتطلباهتا
الكاتب :حسان عبداهلل.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -األردن.
الصفحات 312 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
نش�أت اجلامع�ات احلديث�ة يف الع�امل
اإلسلامي يف حال�ة قطيع�ة معرف ّي�ة واجتامع ّية؛
ّ
ومقوم�ات
قطيع�ة معرف ّي�ة ع�ن ت�راث األ ّم�ة
ّ
حضارهت�ا وثقافته�ا وهويتها ،وقطيع�ة اجتامع ّية
ع�ن واقع األ ّم�ة املعارص وإش�كاالته؛ إذ َّ
إن هذه
يب مثًل�اً أعىل
اجلامع�ات اتخَّ�ذت النم�وذج الغ�ر ّ
هل�ا ،واندجمت فيام ُعرف بمشروع التحديث عىل
املتغرب يف
النّم�ط الغ�ر ّ
�م تبنّت اخل�ط ِّ
يب ،ومن َث َّ
والتعليمي يف ضوء هذا
املعريف
سريها ونش�اطها
ّ
ّ
احلضاري
النّهج .ومن ناحية أخرى تو َّقف العطاء
ّ
للجامع�ات التارخي ّية يف األ ّمة ،و ُأصيبت باجلمود
والتقليد ،ومل متتدَّ إليها يد التطوير واالجتهاد.
يقدِّ م هذا الكتاب فكرة مرشوع «اجلامعة
الفكري
احلضار ّي�ة» الس�تئناف مسيرة النش�اط
ّ

واملع�ريف لأل ّم�ة ،باعتب�ار َّ
أن اجلامع�ات -كام يف
ّ
التجربة التارخي ّية اإلسلام ّية والتجربة األوروب ّية
املعارصة -قامت بوظيفة حضار ّية بصورة بارزة.
احلض�اري
ويدع�و الكت�اب إىل بع�ث املشروع
ّ
مؤسس� َّية حيتاجها
اإلسلامي وتأطريه يف صورة َّ
ّ
احلضاري.
هذا النمط من العمل
ّ
التص�ور املقَت�رَ حٍ ح�ول «اجلامعة
وينطل�ق
ُّ
احلضار ّي�ة» م�ن :الس�ياقات الفكر ّي�ة واالجتامع ّية
والثقايف
املع�ريف
الت�ي حتياه�ا األ ّمة ،وم�ن واقعه�ا
ّ
ّ
وإش�كاالت جامعاهت�ا املع�ارصة بأنواعه�ا ،وم�ن
املعريف؛ إذ املدخل الرئيس
تط ُّلعات حركة اإلصالح
ّ
املعريف» الذي
التصور هو إحياء فعل «االجتهاد
هلذا
ُّ
ّ
تو َّقف�ت األ ّمة ع�ن ممارس�ته يف مؤسس�اهتا العلم ّية
التصور هو ال�ذي حدّ د وظائف
والتعليم ّي�ة .وهذا
ّ
مفصل يف ثنايا هذا الكتاب.
هذه اجلامعة كام هو َّ

اإلمام علي
يف األدب اإلنساين احلديث
الكاتب :زكي امليالد.
النارش :مؤسسة االنتشار العريب  -بريوت.
الصفحات 192 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
حاول الكت�اب اختيار جوان�ب مل تطرق
كثيرا من قبل ،س�اع ًيا ليكون بعيدً ا ع�ن الرتابة،
ً
متخ ّط ًي�ا أف�ق الكتاب�ات التارخيي�ة والكالمي�ة،
مرتك�زا على حقيق�ة
متلم ًس�ا األف�ق اإلنس�اين،
ً
ّ
ّ
عظيم�ة ه�ي أن اإلم�ام عيل مالسلا هيلع م�ا زال يمثل
حاجة كربى لإلنسانية كافة.
كما ي�رى الكت�اب أن اإلم�ام علي بن أيب
طال�ب مالسلا هيلع وبعد ما يزيد على أربعة عرش قرنًا،

إصدارات حديثة

املدونة عن�ه ،املمت�دة وغري
وم�ع كث�رة الكتاب�ات ّ
املنقطع�ة م�ن األزمن�ة القديم�ة إىل ه�ذه األزمن�ة
احلديث�ة واملعارصة ،م�ا زال يم ّث�ل موضو ًعا طر ًّيا
س�توف ومل ُيس�تكمل ال م�ن الس�ابقني وال من
مل ُي
َ
الالحقين ،ف�كل تل�ك الكتاب�ات على ديمومتها
وتراكمه�ا ،وبأقس�امها كاف�ة األدبي�ة والفكري�ة
والكالمي�ة والتارخيي�ة وغريها ،مل تس�لب من هذا
املوض�وع حيويته وحداثته .ليس هذا فحس�ب بل
ما زال اإلمام عيل يثري الدهشة وبطريقة عجيبة ،فام
ونصا
وهنجا ًّ
وتعرف إليه سري ًة ً
من أحد اقرتب منه َّ
اَّإل وأث�ار دهش�ته وبطريق�ة عجيبة ،قديًم�اً وحدي ًثا
وبني امللل والنحل كافة.
يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة فصول
جاءت هبذا النحو:
الفص�ل األول :اإلم�ام علي يف األدب
املرصي احلديث.
الفص�ل الث�اين :اإلم�ام علي يف األدب
اللبناين املسيحي احلديث.
الفص�ل الثالث :ج�ورج ج�رداق ..ملاذا
اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية؟
الفص�ل الراب�ع :اإلم�ام علي يف األدب
األورويب احلديث.

العرب واحلداثة..

قراءة يف فكر :أركون ،العروي ،املنجرة
الكاتب :حممد حمفوظ.
النارش :بسطة حسن للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 254 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
تنب�ع رضورة اهتمام املفكّري�ن الع�رب
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نموهم العلمي
بتدوين سريهم الفكرية ،وأطوار ّ
والثقايف -حس�ب الباحث -حتى يتسنَّى للقارئ
الع�ريب معرف�ة منط�ق التفكير ل�دى كل مفكّر،
مر به املفكّر.
والتاريخ الفكري الذي َّ
ُف�رق بين املذكّ�رات
وم�ن األمهي�ة أن ن ِّ
اليومية ،التي غال ًبا ما توضع وكأن صاحبها بطل
على ال�دوام ،وأن آراءه الفريدة س�بقت عرصه،
وإهن�ا كانت مالزمة لش�خصه منذ بداي�ة تكوينه
العلمي ،وبني السيرة الفكرية ،التي جتعل املفكر
مفتوح�ا بأط�واره الفكرية وقلق�ه املعريف،
كات ًب�ا
ً
وأخطائه السياسية ،وتن ُّقالته املعرفية.
إن السرية الفكرية ،ألي مفكر ،عبارة عن
حتوالت عدَّ ة ،وتفاعالت خمتلفة ،بحيث نستطيع
ُّ
الق�ول :إن�ه ولي�د التفاعل م�ع خمتل�ف املدارس
الثقافية والسياس�ية والفلس�فية املتو ّفرة يف الواقع
الع�ريب ،وإن كش�ف وبي�ان ه�ذه املس�ألة يؤ ّدي
يف تقديرن�ا -إىل إغناء احلال�ة احلوارية يف احلياةالعربية.
وه�ذا مم�ا جيع�ل سيرة املفك�ر الفكري�ة
والثقافي�ة راف�دً ا م�ن رواف�د تعزيز وإث�راء احلياة
الثقافية العربية.
وهب�ذا تك�ون السيرة الفكري�ة مس�اح ًة
للتفكري والتأ ّم�ل ،وحقلاً من حقول البحث عن
اخليارات املناسبة لفضائنا املعريف والثقايف.
ورصاحة املفكر يف سيرته ليست عي ًبا أو
نقصا ،وإنام هي إمكان وقوة.
ً
ويأيت ه�ذا الكتاب يف حماولة من الباحث
للتع�رف الفك�ري والثق�ايف على مفكرين عرب
ُّ
ثالثة ،كان هلم السبق يف إبراز قيم احلداثة ،وهم:
حممد أركون ،عبداهلل العروي ،املهدي املنجرة.

إصدارات حديثة
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الوصية بالوالدين

بني االقتضاء الرباين وفاعلية العناية البرشية
الكاتب :يوسف املهدي.
النارش :بسطة حسن للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 185 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
تُعقد أب�واب هذا الكت�اب للحديث عن
الرؤية اإلسلامية يف تنظيم العالق�ات األرسية،
ب�ر الوالدين ،وذل�ك لتم ّيز
ُمرك ً
ِّ�زا احلدي�ث عىل ّ
ه�ذه الرؤية ،حيث متتد من�ذ اللحظات األوىل يف
تكوين األرسة يف مرحلة ما قبل الزواج ،وتستمر
إىل م�ا بع�د رحي�ل الوالدي�ن .إذ حتف�ل اآلي�ات
القرآنية بمجموعة من التوجيهات واإلرشادات
املهمَّ�ة يف بن�اء األرسة واحلف�اظ عليه�ا ،وهو ما
تركّ�زت على بيان�ه موضوعات فص�ول الكتاب
الس�تة األول ،فيام تناول الفصل الس�ابع دراس�ة
تطبيقي�ة قرآنية ملا ورد من قص�ص قرآين تناولت
العالق�ة م�ع الوالدين يف قص�ص األنبياء مالسلا مهيلع
والصاحلني مهنع هللا يضر.

مقهى سقراط..

نكهة خمتلفة للفلسفة
الكاتب :كريستوفر فيليبس.
ترمجة :هادي آل الشيخ نارص.
النارش :أثر للنرش والتوزيع  -الدمام.
الصفحات 302 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يف مقدمته يقول املرتجم هادي آل الشيخ
نارص :تعرفت إىل فكرة مقهى س�قراط منذ بداية

ابتعاث�ي إىل الوالي�ات املتح�دة األمريكية ،ومنذ
ذل�ك احلين أصبحت تل�ك اجللس�ات احلوارية
ش�غ ًفا ال يفارقني أبدً ا .فهي عىل بساطتها تأخذين
إىل أعامق فلس�فية مل أخت َّيل يو ًما أين كنت س�أصل
أفر إليها م�ن صخب احلياة ،وال
إليها .جلس�ات ُّ
ُأحضر مع�ي أي يشء ،س�وى أس�ئلة حيرَّ تن�ي،

أطرحه�ا عىل احلارضي�ن ،ألخرج بأس�ئلة أكثر،
ومعها أس�ئلة حَّي�رَّ ت اآلخرين يف ذل�ك املقهى.
لك�ن ،الغري�ب أن تل�ك احليرة التي أخ�رج هبا
كان�ت جتل�ب يل الكثير م�ن الراح�ة والطمأنينة
والسعادة.
انته�ت رحل�ة االبتع�اث ،وع�دت إىل
بلادي احلبيب�ة .أم�ا نية تأس�يس مقهى س�قراط
ب�أرض الوط�ن ،فيبدو أهن�ا س�بقتني بالوصول.
ول�ذا حامل�ا ص�ارت الظ�روف مناس�بة ،قم�ت
بتأسيس مقهى س�قراط سيهات ،كأول مقهى يف
أرض اململكة العربية السعودية .أخربت مؤسس
الفكرة «كريس�توفر فيليبس» بأمر مقهى س�قراط
س�يهات ،ألنه يطل�ب ذلك يف صفح�ات املواقع
اإللكرتوين ملؤسسته ،لكي يكون له علم باملقاهي
يضمه�ا إىل قائم�ة املقاهي
يف كل م�كان ،ولك�ي ّ
حول العامل.
ويف رحل�ة ترمجة الكتاب يقول آل ش�يخ
نارص :أول أمر واجهته وأنا أترجم هذا الكتاب،
أين اكتشفت أن قراءة كتاب ملجرد القراءة ختتلف
عن القراءة من أجل الرتمجة.
توزع�ت صفح�ات الكت�اب يف مخس�ة
َّ
فصول عىل النحو اآليت:
الفص�ل األول :ما هو الس�ؤال؟ الفصل
الث�اين :أين أن�ا؟ الفصل الثال�ث :إىل من حتتاج؟
الفص�ل الراب�ع :م�اذا يعن�ي كل ذل�ك؟ الفصل
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اخلامس :ملاذا نسأل :ملاذا؟
إضاف�ة إىل ملح�ق حي�وي «معج�م
الفالس�فة» ،وقائمة بمطالع�ات مقرتحة ،ودليل
مقترح بعن�وان :كي�ف تؤس�س مقهى س�قراط
اخلاص بك؟

علم االجتماع الرقمي..
منظورات نقدية

حترير :كيت أورتون  -جونسون ونيك بريور.
ترمجة :هاين مخيس أمحد عبده.
الن�ارش :املجل�س الوطن�ي للثقاف�ة والفن�ون
واآلداب  -الكويت.
الصفحات 327 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
هي�دف ه�ذا الكت�اب إىل دراس�ة وحتليل
التكنولوجي�ات الرقمي�ة اجلدي�دة يف إط�ار
سوس�يولوجي ،من خلال تعزي�ز النقاش حول
مالم�ح العالق�ات االجتامعي�ة واملؤسس�ات
والبن�ى يف عرص املعلوم�ات ،باإلضافة إىل تقديم
للتح�والت التكنولوجية وتأثرياهتا
متهيد ش�امل
ُّ
والتع�رف إىل دور
يف املجتمع�ات اإلنس�انية،
ُّ
التكنولوجي�ا الرقمية يف إعادة تش�كيل األدوات
واملفاهيم داخل عىل االجتامع.
وق�د ش�ارك يف ه�ذا الكت�اب جمموع�ة
م�ن الباحثين م�ن خلال دراس�ة على اجتماع
التكنولوجي�ا باعتب�اره أح�د أفرع عل�م االجتامع
ال�ذي يتناول اجلوانب االجتامعي�ة للتكنولوجيا،
ويطرح عدَّ ة تس�اؤالت حياول الباحثون اإلجابة
عنها ،ومن أبرزها :هل املفاهيم السوس�يولوجية
الس�ائدة تظ�ل مناس�بة للغ�رض؟ أو ه�ل يمكن
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أن يك�ون هناك إدراك يتَّس�ع للتطبيقات اجلديدة
والس�ياق االجتامع�ي املتغيرّ ؟ كي�ف يمكن لعلم
االجتامع إعادة تقييم أفكاره األساسية من خالل
أي حدٍّ
مدخ�ل للعل�وم البيني�ة املتداخل�ة؟ وإىل ِّ
أساسا كاف ًيا يصلح
يكون اخليال السوسيولوجي
ً
للبح�وث يف الع�وامل الرقيم�ة عرب جت�اوز احلدود
املعرفي�ة؟ وإذا كان�ت املعرفة مطلوب�ة ،فأي نوع
من املعارف املس�تعارة والتوافقات والتعارضات
نشجعها.
نتو ّقعها أو حتى ّ

جامع فقه األمة..

رحيق احلقيبة املعرفية
للعالمة عبداحلميد أبو سليامن
الكاتب :السيد حممد السيد عمر.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -األردن.
الصفحات 448 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
احلقيب�ة املعرفي�ة للعلاّ مة عب�د احلميد أبو
سليامن كتاب جيمع بني دفتيه عصارة أبرز مؤلفات
ه�ذا املفكّر املع�ارص .ونواهتا هي َّ
ال�ذود عن حمِ ى
األرسة املؤمنة السو ّية بوصفها هي حجر األساس
يف بني�ة األم�ة املرتامحة ،ب�ل يف بناء عامل اإلنس�انية
احل َّقة ،يف كون كل ما فيه ُيس ِّبح بحمد اهلل.
وينتظ�م اخلي�ط املع�ريف هل�ذا الكت�اب يف
مقدّ مة ُتبّي�نّ مفاتيح هذه احلقيب�ة املعرفية ،وأحد
عرش فصلاً تبدأ ببيان أن الرؤية الكونية احلضارية
القرآني�ة ه�ي املنطل�ق األس�ايس لإلصلاح
اإلنس�اين ،وتدل�ف منه�ا إىل جتلي�ة أزم�ة ٍّ
كل من
العق�ل املس�لم والوجدان املس�لم ،واس�ترشاف
آف�اق اإلصلاح اإلسلامي املع�ريف ،والنظري�ة

إصدارات حديثة
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اإلسلامية للعالق�ات الدولية ونظرية اإلسلام
االقتصادية ،وترشيح ظواهر االس�تبداد والفساد
يف التاري�خ اإلسلامي ،والعن�ف وإدارة الرصاع
الس�يايس يف كل من املنظور الغريب واإلسلامي،
وعملية اهنيار احلضارة اإلسلامية وإعادة بنائها،
واالجته�اد املعارص يف إسلامية املعرفة ،وتقديم
دليل ملكتبة األرسة املس�لمة ،ونماذج من األدب
األُ َّمت�ي للناش�ئة وللكب�ار يف عملين معرفيين
عميقين :جزيرة البنائني وكن�وز جزيرة البنائني،
جهتُه هي تأسيس األرسة املسلمة عىل التقوى.
ِو َ
وموضوع ه�ذا الكتاب هو إطالق حوار
يفت�ح الطري�ق لوص�ف داء األم�ة والبح�ث عن
ال�دواء ،س�واء بالتوافق م�ع ما جاء ب�ه أو بام هو
مغاير له .والغاية هي :رس�م صورة ألُ َّمة مس�لمة
عزيزة محُ َّررة من الوهن ،تجُ سِّ�د احلق قولاً وعملاً
نموذجا مثال ًّي�ا وواقع ًّيا
وغاية ووس�يلة ،وتصير
ً
ِ
له .وه�و حماولة للفهم ،فيها م�ن الصدق حدَّ ته،
وم�ن الرصاحة مرارهت�اِ .وجهتُها ليس�ت التغنّي
باألجماد ،ب�ل حتليل ُث ْغرة العجز واالس�تضعاف،
وتلمس خمرج علمي رصني منها.
ُّ

األمراض األخالقية..

نظرة جديدة يف عوامل السقوط
الكاتب :فوزي آل سيف
الن�ارش :دار رواف�د للطباعة والنشر والتوزيع -
بريوت.
الصفحات 369 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يف مقدمت�ه يتس�اءل املؤل�ف :ه�ل يمكن
وص�ف الس�يئات بأهنا أخلاق؟ وجيي�ب قائلاً :

يتص�ور البع�ض أن كلم�ة األخلاق مرادف�ة
َّ
للخصال احلسنة ،واحلال أهنا ليست كذلك ،فقد
كثريا يف كتب اللغة وقد أضيف إليها ما يعني
ورد ً
الس�وء ،مث�ل قوهلم :رجل س� ِّيئ اخلُل�ق أو امرأة
س�يئة اخللق .ولع�ل مراجعة رسيعة هل�ا ُتبينِّ هذا
األمر بوضوح .بل قد ورد ذلك يف الروايات عن
«سو ُء اخلُ ْلق شرَُّ َقرين».
املعصومني كام يف قوهلمُ :
ولعل الوهم املذكور مما قد ُيثري استغراب
البعض من عن�وان األمراض األخالقية وأمثاله،
راجع إىل ما تعارف اس�تعامله يف وسط العامة من
جمردة َّ
حل َس�ن
لتدل عىل ا َ
ذكره�م كلمة األخلاق َّ
منها ،فيق�ال :فالن صاحب أخلاق ،يقال ذلك
يف س�ياق املدح والثناء ،كام يقال ليس له أخالق،
يف س�ياق َّ
الذم .والصحيح هو أن ُيوصف باخللق
احلسن أو بحس�ن األخالق عند املدح ،أو ُينعت
بسوء األخالق عند الذم.
مل�اذا نتك َّلم يف اجلانب الس�لبي؟ ملاذا عن
األمراض ال العالج�ات؟ وملاذا رذائل األخالق
ومس�اوئها ال م�كارم األخلاق؟ مل�اذا ال نكون
إجيابيين؟ ف�إن الق�ارئ ق�د ُيص�دم بعن�وان مثل
األم�راض األخالقي�ة! أو الرذائ�ل النفس�ية! أو
مس�اوئ األخلاق! بينام يرت�اح إذا كان احلديث
عن األخالق املثالية! والنفس الزكية! وما شابه.
واجل�واب بما أخرب عنه حذيف�ة بن اليامن
رِ
س رس�ول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،ال�ذي ربما بل�غ
صاح�ب ِّ
ه�ذه املنزل�ة ألنه كان بينما (كان الناس يس�ألون
عن اخلير ،وكنت اس�أله عن الشر)! إن الوقاية
يتعرف اإلنس�ان عىل
م�ن األم�راض تقتضي أن َّ
يتعرف
أخطارها ومس ّبباته! ربام أكثر مما ينبغي أن ّ
عىل الصحة .إن ُمراجع املستشفى ال يخُ رب الطبيب
ع�ن أعضائ�ه الصحيحة ،وإنام يخُبره عن العضو

إصدارات حديثة

الس�قيم .وكذا املس�تفتي ال يطلب رأ ًيا يف صالته
الصحيحة وإنام يف اخلاطئة ..وهكذا.
ُيذكر أن الكتاب كان يف األصل أحاديث
ألقاه�ا املؤل�ف يف أي�ام اجلم�ع ،وتولَّ�ت أجم�اد
عبدالعال كتابتها ،وهي بكاملها ( 25حمارضة).

نفحات بدرية يف العلوم القرآنية
الكاتب :عباس جعفر املوسى
النارش :بسطة حسن للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 549 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
حاول املؤلف يف هذا الكتاب الرتكيز عىل
خمتلف القضايا املرتبطة بعلوم القرآن دون اإلطالة
املتخصصة ،وال
املط�والت
التي هي من ش�ؤون
ِّ
ّ
االختصار الذي ربام ال ُيعطي املوضوع ح َّقه.
كما ركّ�ز على التطبيق�ات حت�ت كل
موض�وع ،ليخ�رج الكت�اب نو ًعا ما ع�ن األمور
النظرية إىل التطبيقية لتحسن الفائدة.
ِ
املتك�ررة كعناوين
يكت�ف بالعناوي�ن
ومل
ّ
املتخصص�ة
للعل�وم القرآني�ة كما ه�ي الكت�ب
ّ
كـ(الوح�ي ،ون�زول الق�رآن ،وأس�باب النزول،
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ومج�ع الق�رآن ،واملك�ي وامل�دين ،والق�راءات
القرآني�ة ،ورس�م املصح�ف ،وصيان�ة الق�رآن
م�ن التحري�ف ،والناس�خ واملنس�وخ ،واملحكم
واملتش�ابه ،والتأوي�ل ،واإلعج�از الق�رآين) ،ب�ل
أض�اف هلا عنوانين ُيفردا يف الع�ادة يف مصنفات
يتجزأ
خاص�ة مع أهنام من علوم الق�رآن وجزء ال َّ
منه وإن ُفصال عنه بحس�ب احلرك�ة العلمية هلذه
العلوم ،ومها :التشابه اللفظي يف القرآن ،وجتويد
القرآن ،وحاول اختصار هذين العنوانني إلعطاء
صورة عامة عنهام ،وليأخذ القارئ صورة رسيعة
ع�ن أمهية هذين العلمني يف فه�م القرآن وتد ُّبره،
ألن الغ�رض م�ن كل ه�ذه العل�وم واملواضي�ع
املتع�دِّ دة فه�م القرآن ،ول�ذا حاول ط�رح كل ما
يساعد عىل ذلك.
ويأيت اهتامم املؤلف بالكتابة حول القرآن
الكري�م ألنه حيوي كل جوان�ب احلياة التي حتيط
بالف�رد واملجتم�ع ،وال يقتصر دوره عىل جانب
معينَّ منها ،فهو كتاب ش�امل يف تعاليمه وحمتواه،
أو فلنق�ل :ليع�زز جهود الرس�ول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف أدائه
هلذا الدور بتوجيه األمة وإرشادهم إىل ما يضمن
هلم السعادة يف الدنيا واآلخرة.
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صدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء ال َّله وقدره ،وبمزيد من الحزن واألسى؛ تتقدَّ م مجلة

الكلمة بأحر التعازي وصادق المواس�اة إلى علم�اء األمة ومفكريها ومثقفيها،
وإل�ى عائل�ة الفقيد الكبير المفكر اإلسلامي الدكتور عبدالحميد أبو س�ليمان

رحمه ال َّله تعالى ،عضو الهيئة االستشارية للكلمة ،الذي رحل عن دنيانا بتاريخ

 10محرم 1443هـ.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته ،ويسكنه

فسيح جناته ،ويلهمنا جمي ًعا الصبر والسلوان.
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