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املقدمة

ما هو علم االستغراب؟..
تصورات أولية يف املفهوم واملصطلح والغاية

هل االستغراب هو معرفتنا بالغرب، أم أنه معرفة الغرب بنفسه، أم املعرفتني معاً؟. ونضيف: 

هل يندرج اهتاممنا باالستغراب كميدان علمي مستحدث أملته رضورات حضارية، أم أنّه رضٌب 

انفعاٍل ارتدادٍي عىل ما اقرتفه االسترشاق من جنايات وهو يتاخم مجتمعاتنا خالل أحقابه  من 

املتعاقبة؟

اإلجابات املحتملة قد تتعّدى حدود وآفاق هذا التساؤل املركب. فاالستفهام عاّم إذا كان 

االستغراب يؤلّف مفهوًما حقيقيًا له واقعه أم أنّه مجرّد شائعة، هو استفهام مرشوع. إذ حني تتحّول 

مفردة »االستغراب" من ملفوظ له منزلته يف عامل اللغة، إىل مصطلح له حقله الداليل املفرتض 

يصبح العثور عىل تحديد دقيق للمصطلح رضورة معرفية. 

فاالستغراب إذاً مصطلح مستحدث ال تزال أركانه النظرية واملعرفية يف طور التشكُّل. ويف عامل 

املفاهيم يصبح الكالم عن »مصطلح االستغراب« أكرث تعقيداً. ومرجع األمر إىل فرادته وخصوصيته، 

وإىل حداثة دخوله مجال املداولة يف الفكر اإلسالمي واملرشقي املعارص. رمبا لهذه الدواعي مل 

يتحّول هذا املصطلح بعد إىل مفهوم، ذلك عىل الرغم من املجهودات الوازنة التي بذلها مفّكرون 

عرب ومسلمون من أجل تظهري علم معارص يُعنى مبعرفة الغرب وفهمه ومعاينته باملالحظة والنقد، 

فليك يتّخذ املصطلح مكانته كواحد من مفاتيح املعرفة يف العامل اإلسالمي، َوَجَب أن تتوفّر له 

بيئات راعية، ومؤّسسات ذات آفاق إحيائية، يف إطار مرشوع حضاري متكامل.

لكن واقع الحال اليوم، يفيد بأّن مثة بيئات مرتامية األطراف من هذه النخب مل تفارق مباغتات 

الحداثة الغربية سواء يف حقل التعامل مع املفاهيم أو يف الحقول املختلفة للمعارف والعلوم 

اإلنسانية. وتلك حالة سارية ال تزال تُعرُِب عن نفسها يف املجتمعات املرشقية واإلسالمية بوجوٍه 

شتى؛ فوجٍه يتامهى مع الحداثة ومنجزاتها ال محل فيه ملساءلة أو نقد، ووجٍه تنحرص محاوالته 

داخل منظومات ايديولوجية وطنية أو قومية أو دينية، ووجه ثالٍث يأتينا عىل صورة محاوالت ووعود 

واحتامالت، ثم ال يلبث أن يظهر لنا بعد زمن، قصور أصحابها عىل بلورة مناهج تفكري تستهدي بها 

أجيال األّمة لحل مشكالتها الحضارية. 
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ضرورات التأسيس لعلم االستغراب

ال يساورنا الشّك يف أّن تحويل االستغراب إىل حدث فكري، هو مرشوع معريف حضاري يستلزم 

جهداً ضخامً يطابق الغاية التي طُرَِح من أجلها. فإذا كان »االستغراب« يعني »علم معرفة الغرب«، 

فمن أُوىل مقتضياته تسييل هذه املعرفة من خالل التعرُّف عىل مناهج التفكري الغريب الفكرية والثقافية 

واأليديولوجية، وإعادة قراءتها بروح نقدية عارفة. وعليه تقوم دراسته عىل خمس رضورات:

الحادي  القرن  مستهل  يف  حدثت  التي  الحضارية  التحّوالت  أوجبتها  حضارية،  رضورة  ـ    

والعرشين. حيث بدا بوضوح ال يقبل الريب، أن حضور اإلسالم عقيدة وثقافة وقيامً أخالقية مل 

يعد يف نهايات القرن املنرصم مجرّد حالة افرتاضية، وإّنا هو حضور له فاعلية استثنائية يف رسم 

االتجاهات األساسية لراهن الحضارة االنسانية ومستقبلها.

 ـ  رضورة توحيدية، ويفرتضها التشظِّي الذي يعصف بالبالد واملجتمعات اإلسالمية ويجعل 

نُخبها ومثّقفيها ومكّوناتها االجتامعية، أشبه مبستوطنات مغلقة. َوتَبَعاً لهذا التشظّي وكحاصل له، 

تنحدر هموم األمة إىل املراتب الدنيا من اهتامماتها. 

 ـ  رضورة تنظريية، وتتأّت من الحاجة إىل استيالد مفاهيم ونظريات ومعارف من شأنها تحفيز 

منتديات التفكري، وتنمية حركة النقاش والسجال والنقد... 

الغربية  املجتمعات  نخب  فيها  تتداول  جاذبية  ملنطقة  أهمية  من  وتنطلق  معرفّية،  رضورة   ـ    

واإلسالمية األفكار واملعارف، ومتتد عربها خطوط التواصل يف ما بينها.

 ـ  رضورة نقدية، ويتالزم فيها تفعيل نقد الذات بالتوازي مع نقد اآلخر الغريب.

احلقول املعرفية املقرتحة لعلم االستغراب

بالحقول  العناية  الغرب،  حيال  تفكري  منظومة  إىل  يرمز  كمفهوم  االستغراب  مقاربة  تقتيض 

املعرفية التالية:

 1. حقل معرفة الغرب ونقده: تتمحور دراسة الغرب من وجهة النظر املقرتحة لإلستغراب حول 

األهداف التالية:

تطّوراتها  مواكبة  خالل  من  وذلك  الواقع،  يف  هي  كام  الغربية  املجتمعات  عىل  التعرّف  ـ    

العلمية والفكرية... وعرب ما تقّدمه نخب هذه املجتمعات من معارف يف سياق تظهريها للمفاهيم 

واألفكار التي يشهدها مطلع القرن الحادي والعرشين.
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واملجتمعات  الرشق  حيال  الغرب  اعتمدها  التي  والسياسات  املناهج  عىل  التعرّف  ـ    

استحلت  التي  األوهام  وتبديد  الحقائق  جالء  بقصد  وذلك  الخصوص،  وجه  عىل  اإلسالمية 

التفكري املرشقي واإلسالمي ردحاً طويالً من الزمن.

املرتتّبة  وآثارها  الغريب  الفكر  قيم  نقد  من خالل  وذلك  الغرب:  لقيم  النقدية  املتاخمة  ـ    

فكريّاً عىل االنتلجنسيا اإلسالمية، وبيان آليات االستغراب السلبي الناجمة منها... ، ونقد الغرب 

لذاته وخصوصاً لجهة ما يكتبه الفالسفة واملفّكرون والباحثون الغربيون من الرواد واملعارصين 

حول القضايا التي تعكس أحوال مجتمعاتهم، والتحّوالت التي تحتدم فيها تلك املجتمعات يف 

امليادين املختلفة، إضافة إىل نقد النخب اإلسالمية للغرب. 

2. حقل نقد االستغراب السلبي: ويكتسب هذا الحقل رضورته املعرفية والنقدية من ثالثة 

مقتضيات:

 ـ  وجوب تفكيك اللَّبس الذي تراكم يف الوعي اإلسالمي عىل امتداد أجيال من املتاخمة 

بوجهيها املعريف والكولونيايل. يف سياق هذه املهمة  الغربية  الحداثة  واالحتدام مع مواريث 

يقوم  التي  نظرية معرفة تريس قواعد فهم جديدة لألسس والتصّورات  بلورة  يحدونا األمل إىل 

عليها العقل الغريب، وهو األمر الذي يفتح باب اإلجابة عىل التساؤل عام لو تيسَّ لنا ان نكوِّن 

فهامً صائباً عن غرٍب انتج شتى أنواع الفنون والقيم واألفكار، وجاءنا يف الوقت عينه مبا ال حرص 

له من صنوف العنف والغزو والحروب املستدامة.

إنجاز تصّورات ملنظومة معرفية تفيض إىل تسييل املعارف واملفاهيم اإلسالمية ضمن  ـ  

تعرُّف خالَّق ال تشوبه التباسات ثقافة االسترشاق وعيوبها. وما من ريب يف أن الداعي إىل هذا 

التعرّف تجاوز االنسداد الحضاري الذي ال نزال نعيش تداعياته وآثاره عىل امتداد خمسة قرون 

خلت من والدة الحداثة.

الكالسييك  ببعديه  االسترشاق  يدخل  املستحدث:  واالسترشاق  االسترشاق  حقل   .3

واملستحدث كامدة أصيلة يف دراسة الغرب، وهو ما يتطلّب التعرُّف عىل مبانيه ومناهجه، فإّن 

مع  عميق  اختصام  يف  دخل  والسياسية،  وااليديولوجية  والالهوتية  الفلسفية  مبؤّسساته  الغرب 

اإلسالم. حيث اشتغل عىل بناء منظومة يف إطار حركة االسترشاق التي استهلّت رحلتها املعادية 

لإلسالم بعد سقوط األندلس عام 1492م.

وهذا ما يفرض إجراء تحويل جوهري يف فضاء التناظر املعريف بني اإلسالم والغرب. قوام هذا 

التحويل، تفكيك التبعية التفكريية للغرب ومناظرته عىل أرض التضاد اإليجايب. األمر الذي يقيم 

االستغراب عىل نشأة معاكسة للمسار واملحتوى والغايات التي أرادها له االسترشاق من سابق 

القابل اإلسالمي  أنشأ  أّن اإلسترشاق املستأنف  تصّور وتصميم. وإّن ذلك يوجب وعي حقيقة 
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وفق كلامته ورؤياه من دون أن يُِحلَّ فيه روح حداثته. والنتيجة أّن الرشق ظل شاهداً براَّنياً عىل عقل 

الغرب، ونظريه الضعيف يف آن. حتى أن كثرياً من الدارسني الغربيني مل يروا إىل الحركات الفكرية 

يف الرشق اال كظلٍّ صامٍت ينتظر من يهبه الحياة. األمر الذي أّدى إىل حضور املسترشق الغريب 

حضوراً بيِّناً يف إعادة تشكيل وعي الرشق وثقافته ويف طريقة تفكريه حيال نفسه وحيال الغرب يف آن.

4ـ  حقل التنظري: التنظري بحسب فرضيتنا غري موقوف عىل توصيف ظاهر الحدث وترّصده. فإنه 

قبل أي يشء، مجهود متبرصِّ يروم معاينة الَنَشآت األوىل الكامنة يف الظواهر واألحداث واألفكار 

واملفضية مثة إىل والدتها. تلقاء ذلك تنسلك مهمة املنِّظر يف املسى االنطولوجي؛ ولذا فهي 

من  فرغ  أن  بعد  نظِّر  للِمُ توعز  لكأنها  والتحرِّي.  االستكشاف  يتعّدى  ما  إىل  تنظر  طموحة  مهمة 

اختباراته املريرة يف عامل االيديولوجيا وتحيزاتها، أن يعرب إىل الضفة األخرى. إىل ما ال يتناهى 

التفكُّر فيه داخل منطقة فراغ يفرتض أن يحرز املنظِّر معها َملََكة املبادرة إىل فتٍح معريف يكون يف 

اآلن عينه مؤمتناً عليه، وعامالً عىل تغذيته وتسييله. وألن من شأن الفراغ أن يشهد عىل الالّيقني، 

فمن شأن التنظري أن يسرب األغوار، ويعنّي التخوم، ويقرتح التصّورات واألفكار.

*   *   *

املركز  رسمها  التي  واملعرفية  الفكرية  اإلسرتاتيجية  سياق  يف  الحواري  الكتاب  هذا  يندرج 

هذا  حوى  وقد  االستغراب.  معرفة  لعلم  نظرية  وبلورة  لبيان  االسرتاتيجية،  للدراسات  اإلسالمي 

العمل الذي نقّدمه للقارئ سلسلة محاورات مع عدد من املفكّرين والباحثني يف الفكر الفلسفي 

والسيايس وعلم االجتامع من العاملني العريب واإلسالمي.

األسئلة التي طرحت كانت موّحدة وتناولت جملة من االستفهامات حول فهم الغرب انطالقاً من 

رؤية كل من املشاركني يف الحوار للتناظر الحضاري الحاصل مع الرشق العريب واإلسالمي منذ 

بدايات النهضة األوروبّية مروراً بعرص االستعامر وصوالً إىل حقبتنا املعارصة.

ين واملرتجمني،  ين واملُحررِّ الباحثني واملُعدِّ من  الكتاب  بإنجاز هذا  نشكر جميع من ساهم 

ونخّص بالشكر والتقدير الباحثني يف املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية األستاذين الكرميني 

محمود حيدر ومحمد حسني كياين اللّذين كان لهام الفضل يف إعداد هذا الكتاب وتحريره .

والله ويل التوفيق

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية



الحضارة الوحيدة التي ألهمت الغرب 

هي الحضارة اإلسالمية

حوار مع: أ. د. سيد حسني نصر

أهّمّية محاورة الدكتور السّيد حسني نرص حول قضايا الغرب وتحّوالته الفكريّة والقيمّية، 

يزل  وملّا  الرجل  رصف  فقد  نفسها،  الغربّية  للمجتمعات  العضويّة  معايشته  يف  تكمن 

وأستاذاً وعارفاً مبشكالته املعرفّية  الغرب وجامعاته طالباً  من حياته يف معاهد  وازناً  قسطاً 

واملجتمعّية، حّتى أنّك حني تقرأ كتاباته ومحارضاته واملؤمترات التي يشارك فيها، سوف 

تشعر أنّك تلقاه فيلسوفاً ال يصدر عن حكم قيمة بقدر ما يعاين عقل الغرب معاينة عقالنّية، 

ثّم ليحّدد مواقفه تبعاً لتلك املعاينة. 

نظريّة  أساسّية حول  زارع، ويتمحور بصورة  الباحث حامد  معه  أجراه  ما ييل حوار  يف 

التي  النظريّة  الثالثة، وهي  العقود  إبان  التي طرحت عىل نطاق عاملّي  )حوار الحضارات( 

صموئيل  األمرييك  املفكّر  أطلقها  التي  الحضارات(،  )صدام  أطروحة  عىل  كردٍّ  جاءت 

هانتغتون يف تسعينّيات القرن املنقيض.

*   *   *

* إىل أّي مدى سيكون الحوار بني الحضارتني الغربّية واإلسالمّية أمراً ممكناً يف خضّم 
كهذه  أحداٍث  إدراج  أال ميكن  اإلسالم؟...  تجاه  الغربّيون  يّتخذها  التي  العدائّية  املواقف 

ضمن املوجة التي أطلقتها نظريّة رصاع الحضارات؟ 

التي  تشهد األحداث  ما  كثريًا  الغربيّة  البلدان  أّن  أنّوه عىل  أن  أوّد  ـ يف مستهّل كالمي 

أرشتم إليها، والطريف أّن الدراسات والنتائج التي تعتمد عليها ال ميكن أن يعتّد بها؛ لكونها 

تفتقد إىل أصول البحث العلمّي املعتربة، وهي بطبيعتها ترتكز عىل برامَج مخطٍّط لها مسبقاً 
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بحيث تكون نتائجها مطابقة ملرام من خطّط لها؛ وبالتايل يتّم تصويرها وكأنّها نتائج صحيحة 

الكتاب الشهري  اعتبار  العلمّي، وميكن  البحث  متقّومة عىل األُسس والقواعد املعتربة يف 

الذي ألّفه املفّكر صاموئيل هانتغتون واحداً من املواضيع التي ترتبط بهذه الحملة الواسعة. 

فهذا املؤلِّف منذ أن كتب مقالته األوىل يف مجلّة الشؤون الخارجيّة )foreign affairs( كان 

واضحاً أّن دراساته ال تستند إىل البحث العلمّي الدقيق، بل إنّه كان يروم إضفاء صبغة علميّة 

بحثيّة عىل ما يريده البعض بغّض النظر عن مدى مصداقيّة ما يتّم طرحه. 

من  الكثري  يرغب  التي  األمور  من  واحداً  يعّد  الحضارات  بني  التصادم  بأّن  شّك  ال 

تطرح  أو  علميّة  نشاطات  عىل  ترتتّب  التي  القضايا  من  ليس  وهو  بوقوعه،  الغربيّني 

األساس  هذا  وعىل  العقالئيّة،  واألصول  املنطق  مع  يتناىف  لكونه  فكرّي؛  نطاق  يف 

أُرسل  قد  هانتغتون  صاموئيل  كتاب  بأّن  علامً  وأزيدكم  طرحه،  بداية  منذ  عارضته  فإنّني 

الخارجيّة الشؤون  مجلّة  تقوم  أن  قبل  وكذلك  الطباعة،  مرحلة  إىل  يصل  أن  قبل   إيّل 

)foreign affairs( بطباعة مقالته األوىل؛ إذ أرسله يل األستاذ توري مينج أحد أساتذة جامعة 

هارفارد ومن املتخّصصني بالفكر الصينّي والكنفوشيويّس. بعد طباعة مقالة السيّد هانتغتون 

انتابنا الذهول وبدأنا نفّكر بحلٍّ ملا طرح فيها، وأّول مؤمتر شاركُت فيه بعد قراءة هذه املقالة 

التقارب  إلثبات  مؤمتر  يُعقد  بأن  هناك  املسؤولني  عىل  اقرتحت  حيث  ماليزيا،  يف  كان 

املوجود بني الحضارتني الصينيّة واإلسالميّة، وهذا األمر يتعارض متاماً مع ما طرحه السيّد 

هانتغتون يف مقالته. لحسن الحّظ، تّم تقديم اقرتاحي إىل مساعد رئيس الوزراء املاليزّي 

السيّد أنور إبراهيم  ـ وهو من أصدقايئ املقّربني ـ ، حيث متّت املوافقة عليه، وبالفعل ُعِقَد 

مؤمتر كبري فيام بعد حول العالقة بني اإلسالم والفكر الكنفوشيويّس. 

أذكر أنّني كنت يف ماليزيا قبل انعقاد هذا املؤمتر، وألقيت آنذاك أّول كلمة يل تناولت 

نقض نظريّة صدام الحضارات أمام مرأى أكرث من ألفي أستاذ ومسؤول ماليزّي، وكان هذا 

العمل يعترب األّول من نوعه يف العامل اإلسالمّي. 

متثّل  األحداث  بعض  كانت  إذا  عاّم  فيه  استفستم  الذي  سؤالكم  إىل  نعود  اآلن، 

وإهانة  الكريم  القرآن  إحراق  قبيل  من  الحضارات،  صدام  نظريّة  لتحّقق   مصداقاً 

 .نبيّنا الكريم
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أوّد أن ألفت انتباهكم إىل وجود بعض األشخاص الذين يرتبّصون بالبرشيّة املكائد، ويسّخرون 

بيع  من  طائلًة  أرباحاً  يحّققون  الذين  وهم  العكر،  املاء  لالصطياد يف  ومساعيهم  نشاطاتهم  جّل 

يبذولون قصارى  أشخاص  فهكذا  مآرب سياسيّة؛  تحقيق  إىل  يطمحون  الذين  وأولئك  األسلحة، 

العالقات،  تأزيم  بغية  حدٍّ  أقىص  إىل  وتأجيجها  والغرب  اإلسالم  بني  الخالفات  إلثارة  جهودهم 

وترسيخ العداء للحيلولة دون تحقيق تقارب بني الطرفني. 

طبعاً، أرغب يف الحديث معكم حول الحضارتني الغربيّة واإلسالميّة، وال أريد التطرّق 

إىل الحضارات الصينيّة والهنديّة واليابانيّة، رغم أّن السيّد صاموئيل هانتغتون كان قد تطرّق 

إىل الحديث عنها؛ إذ إّن بحثنا الحايل يتمحور حول الغرب واإلسالم فحسب. 

من الجدير بالذكر هنا هو وجود تيّاٍر آخر يف البلدان الغربيّة مقابل التيّار السائد اليوم الذي 

يسعى إىل توسيع رقعة العداء والكراهية بني الحضارتني الغربيّة واإلسالميّة، وهو عىل العكس 

متاماً ويتناىف مع الثاين؛ لكونه يرّوج إىل مّد جسور التسامح والتفاهم بني هاتني الحضارتني، 

لكّنه بقي طّي الخفاء تقريباً؛ ألنّه ال يدعو إىل إحراق املصحف الرشيف أو إزهاق النفوس، 

لذلك مل ينعكس نشاطه عىل نطاق واسع يف وسائل اإلعالم. ومع ذلك فإّن حال هذا التيّار 

حال التيّار اآلخر، فهو قوّي يف البلدان الغربيّة وله نفوذ هناك، ومن هذا املنطلق ال ميكن القول 

إّن جميع التيّارات املوجودة يف الغرب تروم تأجيج العداء واألحقاد بني الحضارتني، لكّن 

التيّار الداعي إىل الصدام والتباعد يتصّدر وسائل اإلعالم ويطغى عليها إىل حدٍّ كبريٍ. 

أّن  العامليّة، لوجدتم  الغربيّة، بل وحتّى سائر وسائل اإلعالم  تابعتم قنوات األخبار  لو 

السيّئة واملؤسفة. بحيث ال  ما تكون من صنف األخبار  تتناقلها غالباً  التي  طبيعة األخبار 

تجدون فيها أخباراً سارًّة. عىل سبيل املثال، لو قام ألف مواطن أمرييكّ بختم القرآن الكريم 

من أّول آية إىل آخر آية فإّن وسائل اإلعالم ال تشري إىل ذلك، لكن لو قّرر أحد القساوسة 

املتشّددين إحراق املصحف الرشيف كام فعل القس تريي جونز، لتصّدر هذا الخرب جميع 

الصحف والنرشات اإلخباريّة. 

ومهام يكن األمر فإّن هذين التيّارين املتضاّدين حارضان يف العامل الغريّب، وال ميكن 

التغايض عن أّي منهام مطلقاً، لذلك من الحرّي بنا مالحظتهام فيام لو أردنا تقييم األمور 

هناك عىل هذا الصعيد. 



حوارات في علم االستغراب 14

* كيف تنظرون إىل الترصّفات املسيئة لإلسالم يف البلدان الغربّية والتي تظهر بني الفينة 
واألخرى، نظري إنتاج فيلم ميّس بقدسّية الرسول األكرم؟ 

ـ التيّار املناهض لإلسالم موجود وتبدر منه ترصّفات مذمومة جملة وتفصيالً، وال سيّام 

قيامه بإنتاج الفيلم الذي أساء للنبّي محّمد، حيث تسبّب بإثارة جدل كبري. وأؤكّد لكم 

أنّني رغم تأّميل العميق حول هذا املوضوع، مل أستطع إقناع نفيس باملبادرة والبحث يف 

املواقع اإللكرتونيّة بغية مشاهدة هذا الفيلم؛ لكّنني تعرّفت إىل مضمونه من بعض طاّليب 

الذين شاهدوه، فاستنتجت من ذلك أنّه قد صيغ بشكٍل غري مهنّي وسخيٍف للغاية. لذلك 

فهو من األفالم الساقطة والعقيمة. وأّما بالنسبة إىل الذين تصّدوا إلنتاجه، فيُحتمل أنّهم من 

الواليات املتّحدة األمريكيّة، وبالتأكيد هناك من حرّضهم  األقباط املرصينّي املقيمني يف 

ودعمهم عىل ذلك ماّم جعلهم يتجّرؤون عىل تحّدي مشاعر املسلمني. 

وهنا أحّب أن أنّوه عىل أّن األقباط يف مرص منذ الِقَدم تعايشوا مع املسلمني بأمن وسالم، 

لكن يف العرص الحديث وإثر النشاطات االستعامريّة والحمالت التبشرييّة، إضافًة إىل تنامي 

النزعة التعّصبيّة الراديكاليّة لدى بعض املسلمني، فقد تعرّضت هذه العالقات الحميمة إىل 

رضبٍة أسفرت عن تغيري وجهتها فنشأت خصومات حاّدة. وهذه األحداث تشبه إىل حّد بعيد 

يعيشون بسالم  الذين كانوا طوال قرون متامدية  السيخ والهندوس  الهند بني  ما حصل يف 

يف  املرصيّون  األقباط  فعله  ما  فعلوا  كندا  يف  املقيمون  فالسيخ  يذكر،  خالف  أّي  دونا 

املتطرّفة ورّوجوا  النزعة  املتّحدة األمريكيّة تجاه املسلمني، حيث طغت عليهم  الواليات 

لخالفاتهم مع الهندوس. 

إليه ليس بإمكانهام  الفيلم املشار  الّلَذيْن شاركا يف  بأّن املمثّلنَْي  أنا أقصد ماّم ذكرت 

وحدهام إنتاج فيلم سيناميّئ، لذا ال بّد من وجود تيّاٍر قويٍّ وفَّر لهام الدعم الالزم وحرّضهام 

عىل ذلك؛ كام أّود أن أنبّه إىل أّن هذا الفيلم الذي أّجج العامل اإلسالمّي وأثار حفيظته بهذا 

الشكل، يوصلنا إىل حقيقة أّن خلفيّة هذا االستياء العارم كانت ممّهدًة مسبقاً، وميكنني تشبيه 

ذلك بالصاعقة املفاجئة التي تؤّدي إىل حدوث حريٍق يف غابٍة، ففي الغابة تكمن قابليّات 

االشتعال قبل نزول الصاعقة، وبالطبع فإّن الجفاف الذي أصاب األشجار مّهد بدوره األرضيّة 

لهذا الحريق الذي التهم كّل يشء؛ ولواله ملا حدث ذلك. 
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يجب علينا االلتفات إىل العلل واألسباب األساسيّة التي تؤّدي إىل كّل ما يحدث، ففي 

العامل الغريّب ال يوجد شخص يتساءل مع نفسه عن السبب الكامن وراء سخط املسلمني 

من الواليات املتّحدة األمريكيّة، فالغربيون ال يرغبون بطرح هذا األمر مطلقاً. 

التي  األساسيّة  واألسباب  العلل  عن  الناس  يتغافل  كيف  أشاهد  أنّني  ويؤسفني  يؤملني 

أسفرت عن حدوث هكذا أحداث ويكتفون بالتطرّق إىل بيان النتائج املرتتّبة عليها وتحليلها ال 

غري! إّن هذه األحداث قد امتزجت مع املشاعر املخيّبة التي تثار بغية الرتويج لكراهية اإلسالم 

وبغض املسلمني، وهي بالطبع تثبت لنا أّن القوى الغربيّة الرامية إىل تحّقق صدام الحضارات 

وال سيّام الرصاع بني الحضارتني اإلسالميّة والغربيّة  قد ترّسخت وزاد نفوذها يف العقود الثالثة 

املاضية إىل أقىص الدرجات. 

خرافة اإلسالموفوبي�ا

* إذن، بناًء عىل ما ذكرت يبدو أّن األفق بات مرشَّعاً لتنامي النزعة العدائّية املتبادلة بني 
الغرب واإلسالم، هل ما يبدو صحيٌح؟ 

ـ يؤسفني أن أقول: نعم. 

كام ذكرت آنفاً، فإّن التيّارات التي تثري العداء والكراهية قد تنامت بشكٍل كبريٍ إبّان العقود 

الثالثة املنرصمة وأصبحت يوماً بعد يوٍم تطرح وفق ذرائع واستدالالت بغية تربيرها وترسيخها 

يف املجتمعات الغربيّة وسائر املجتمعات غري اإلسالميّة، ولكن لو رجعنا خمسني عاماً إىل 

الوراء فإنّنا سوف لن نلحظ رواج هذا األمر بتاتاً. 

عندما كنت طالبًا جامعيّاً يف الواليات املتّحدة األمريكيّة تصّديت ملنصب رئاسة االتّحاد 

اإلسالمّي لطاّلب جامعة هارفارد، وحينها مل يكن هذا األمر مطروحاً من األساس، حيث كان 

اليهود التقليديّون واملسيحيّون، وحتّى امللحدون، يتعاملون مع املسلمني مبنتهى األدب 

واالحرتام؛ لذلك فإّن تأريخ هذه األحداث املؤسفة التي نشهدها اليوم يرضب بجذوره يف 

األعوام األربعني أو الثالثني املاضية. 

لبيان  فإنّني ال أستطيع أن أبسط لكم املوضوع بشكٍل دقيٍق ومفّصٍل  الشديد،  لألسف 

األمر  أّن  إال  الحرجة،  املرحلة  هذه  إىل  البرشيّة  أوصلت  التي  وتحليلها  األحداث  جميع 
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التي  اإلسالم  مناهضة  ظاهرة  عىل  الضوء  تسليط  هو  الصدد  هذا  يف  بأهميٍّة  يحظى  الذي 

سادت يف الواليات املتّحدة األمريكيّة والبلدان األوروبيّة. فإنّها ظاهرة جديرة بالتأّمل ومن 

الحرّي بنا تحليلها بشكٍل عقالينٍّ. واملثري للدهشة أّن الغربيّني أنفسهم يطلقون عليها عنوان 

اإلسالموفوبيا )Islamophobia(، ومصطلح )phobia( أصله يونايّن ومعناه الخوف. ولكن 

الطائرات  الفتّاكة وأحدث  القنابل والصواريخ  كّل  إّن  أّي يشء؟!  الخوف هنا من  يا ترى، 

معّدات  اإلسالميّة ال متتلك  البالد  أّن  الغربيّة، يف حني  القوى  سيطرة  تحت  هي  املدّمرة 

متطّورة من هذا النمط، فكيف ميكن تصّور أنّها مرعبة للغرب؟! 

ومهام يكن األمر، فاملوضوع الذي ينبغي توكيده هنا هو التفات املسلمني إىل وجود 

تيّارين متضاّدين يف العامل الغريّب، وهام اللذان أرشت إليهام آنفاً، وال يختلف اثنان يف عدم 

نجاعة مقابلة العداء بالعداء والكراهية بالكراهية. إذ ال أحد يستفيد من هذا التوّجه الخاطئ، 

والحنكة.  والفطنة  بالحكمة  األحداث  مع  والتعامل  األمور،  يف  التدبّر  من  مناَص  ال  لذا 

فالتجربة تثبت أّن املشاكل ال ميكن حلّها بالبهرجة والصياح. 

بأسوتهم  يحتذوا  بأن  وقٍت مىض  أّي  من  أكرث  املسلمني  تفرض عىل  الراهنة  األوضاع 

وقدوتهم األوىل النبّي األكرم محّمد بن عبد الله، وأن يطبّقوا تعاليم الوحي ويجعلوها 

مالذاً لهم أمام كّل حدٍث يعصف بهم، وأن يتعاملوا مع أعدائهم كام تعامل هو من دون 

أّي تطرٍّف أو تعّسٍف. 

التّيار الغريّب الداعي إىل )صدام الحضارات( ال ينفرد بالسيطرة عىل فكر  * قلتم: »إّن 
أّن  هو  هنا  الطريف  الحضارات(«.  )حوار  إىل  يدعو  مقابٌل  تّياٌر  هناك  بل  وثقافته،  الغرب 

املجتمع اإليرايّن عىل سبيل املثال، عايََش نظريّة )صدام الحضارات( بالتوازي مع الدعوات 

السّيد محّمد خامتي مساهمة  السابق  الجمهوريّة  لرئيس  الحضارات حيث كان  إىل حوار 

بكثري  ذلك  قبل  قد طرحت  النظريّة  أّن هذه  ذكرتم  ماّم  فهمنا  لكّننا  املجال.  جاّدة يف هذا 

وتجّسدت يف الدعوة إىل السالم والحوار والتعايش السلمّي بني شعوب البرشيّة. ما الذي 

تقولونه يف هذا الصدد؟ 

هذا  ذلك.  من  أبعد  عهٍد  إىل  ترجع  الحضارات  حوار  فكرة  جذور  بأّن  أقول  أن  أوّد  ـ 
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املوضوع فيه تفاصيل طويلة ومتشّعبة، لذا ال ميكن اّدعاء أنّه يقترص عىل ما طرحه السيّد 

راجياً  املستطاع  قدر  هنا  لكم  نشوئه  مراحل  أخترص  وسوف  خامتي،  السيّد  أو  هانتغتون 

اتّضاح الصورة. 

إبّان القرون الوسطى التي تبلورت فيها الحضارة الغربيّة وبدأت تتّخذ طابعها الحقيقّي، 

فإّن الحضارة الوحيدة التي كان يعرفها الغربيّون هي الحضارة اإلسالميّة. أي إّن الغربيّني 

ال يعرفون ما هو غريب عنهم )الغري( عىل هذا الصعيد سوى اإلسالم، ولكّن العكس ليس 

مسلمني  بصفتنا  فنحن  وحده.  الغرب  يكن  مل  آنذاك  للمسلمني  بالنسبة  فالغري  صحيحاً، 

الهنديّة  الحضارتني  قبيل  من  الحضارات،  سائر  عىل  الزمنيّة  الحقبة  تلك  يف  تعرّفنا  قد 

والصينيّة، وكذلك الحضارة البوذيّة يف آسيا الوسطى، وفيام بعد تعرّفنا عىل املجتمعات 

املاليويّة يف رشق آسيا. 

لو رجعت إىل الوراء نحو ألف سنة وألقيت نظرًة عىل مدينة أصفهان اإليرانيّة، لوجدت 

أي  أخرى  حضارٍة  عن  تفصلها  وال  الهنديّة،  الحضارة  باسم  حضارة  اليمنى  حدودك  عىل 

الحضارة الصينيّة إال مسافة يسرية حسب املعايري الجغرافيّة. ولكّنك لو رجعت بنفس هذه 

كّل  من  بك  تحيط  باريس، أللفيت حضارة  الفرنسيّة  العاصمة  الوراء ونحن يف  إىل  الفرتة 

الجهات، أال وهي الحضارة اإلسالميّة لدرجة أّن أهل باريس حينذاك مل يكونوا يعرفون غري 

اإلسالم حضارًة، فالغرب مل يتمّكن من معرفة هويّته الحقيقيّة إال من خالل تقابله مع )الغري( 

وهذا الغري بطبيعة الحال هو اإلسالم والحضارة اإلسالميّة. 

لو تدقّق بعض اليشء ستالحظ أّن الغرب يف تلك الحقبة الزمنيّة قد تأثّر غاية التأثّر بعلوم 

املسلمني، وعىل رأسها الفلسفة والرياضيّات والفلك والطّب، وما إىل ذلك من علوم وفنون 

أثارت دهشة الشعوب الغربيّة يف العهود املاضية. هذا التأثّر إضافًة إىل قضايا عديدة أخرى 

ال يسع املجال لذكرها، كلّها أمور قد أسفرت عن انطالق حركٍة يف العامل الغريّب تّم عىل 

إثرها تعرّف املجتمع الغريّب عىل هويّته الحقيقيّة. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذه الحركة قد 

طرحت التعريف وفق )الغرييّة(، أي أنّها عرّفت الحضارة الغربيّة بكونها تتغاير مع الحضارة 

اإلسالميّة. وبعبارٍة أخرى، فإّن الحضارة الغربيّة ترى أّن هويّتها تتجّسد يف كّل ما يتعارض 

مع اإلسالم وتجعل الرؤية السائدة بني الغربيّني تتمحور حول املواجهة بينه وبني املسيحيّة. 

الغرييّة  فإّن  وفنونها،  اإلسالميّة  بالعلوم  الغربيّة  الحضارة  تأثّر  من  الرغم  أنّه عىل  والغريب 
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بني اإلسالم والحضارة الغربيّة يف القرون الوسطى مل تكن قادرًة عىل املساس بالحضارة 

االحرتام  غاية  وعلومها  اإلسالميّة  للحضارة  يكّنون  كانوا  آنذاك  الغربيّني  إّن  بل  اإلسالميّة، 

والتقدير. 

العامل  بالساحة أحداث عرفها  الفكريّة وتجاذباتها، عصفت  الظروف  ويف خضّم هذه 

اإلسالميّة  الحضارتني  بني  )الغرييّة(  تنامي  عنها  نجم  الصليبية،  الحروب  عنوان  تحت 

الغرييّة؛  هذه  مفهوم  لرتسيخ  الرصاعات  واحتدمت  الخالفات  تفاقمت  ثّم  والغربيّة. 

والفكر  الحضارة  مع  الغرييّة  مبدأ  تطرح  الغربيّة مل  الحضارة  أّن  نجد  وعىل هذا األساس 

بصلٍة من مسائل وقضايا،  له  ما ميّت  وكّل  الهندّي  أو  الصينّي  فالفكر  الكونفوشيوسينْي. 

حضارته.  نشوء  فرتة  خالل  بوعيه  وال  الغريّب  املواطن  بضمري  ال  ارتباٍط  أدىن  له  ليس 

والحاصل أّن املوضوع برّمته مرتبٌط باإلسالم لكون املجتمعات الغربيّة كانت عاجزًة عن 

أقرب  كان  فاإلسالم  لها.  املتاخمة  غري  األصقاع  يف  سادت  التي  األديان  بسائر  االرتباط 

األديان والحضارات للعامل الغريّب، إال أنّه يف الحني ذاته )غري( له وهو ما حدا بالغربينّي 

ألن يرّسخوا النزعة املعارضة واملناهضة له يف ضامئرهم. 

الحضاريّة  والجغرافيا  الغرب  بني  العالقة  ميدان  يف  الغرييّة  هذه  مثل  تداعت  كيف   *
اإلسالمّية؟

الوسطى  القرون  مستهّل  يف  والغربيّة  اإلسالميّة  الحضارتني  بني  )الغرييّة(  هذه  نشأت 

أّن  جملتها  ومن  أساسيّة،  تغيريات  إثره  عىل  طرأت  الذي  النهضة  عرص  حتّى  واستمرّت 

اإلسالم مع كونه غرياً للغرب لكّنه استمّر يف إطار تحوٍُّل تجّسَد يف تضاؤل االحرتام الذي 

كان يكّنه الغربيّون لإلسالم وعلومه وحضارته إبّان القرون الوسطى، بل ميكن القول إّن هذا 

التجديديّة،  النزعة  اندثر إىل حدٍّ ما. وعىل خالف ما يقوله أصحاب  االحرتام والتقدير قد 

فإّن القرون الوسطى ال ميكن اعتبارها عهداً لطغيان الكراهية الغربيّة لإلسالم وانتشارها عىل 

نطاق واسع، بل إّن عرص النهضة هو املرتكز يف هذا املضامر. 

بدعوى  القيّمة  من سننهم  تنّصلوا  قد  القرشينّي  املسلمني  بعض  بأّن  أقول  أن  يؤسفني 

تصّورهم أّن أسالفهم هم الذين أحدثوا النهضة الغربيّة من خالل علومهم وحضارتهم. هذا 

التصّور الواهي يف الحقيقة ال يتّم طرحه يف إطار صحيح من األساس، وال بّد من اللجوء 
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إىل تربير آخر وتناول املوضوع من زاوية أخرى، أي علينا بيان تأثري املسلمني عىل الغرب 

من جوانبه الصحيحة التي ذكرها التاريخ وأثبتتها التجربة وشهد لها املفّكرون. 

التي  الغربيّة  والفتوحات  االستعامر  يف  متثّل  جديد  عهد  انطلق  النهضة  عرص  بعد 

اجتاحت العامل بأرسه، فظهرت إثر ذلك النظرة الغربيّة االستعالئيّة عىل سائر املجتمعات 

والحضارات، حيث اعترب املستعمرون أّن مصطلح )حضارة( مقترص عليهم ال غري. كأّن 

لكونهم  واملستقبل؛  التاريخ  معاجم  يف  له  نظري  ال  أحادّي  معنى  ذات  كلمة  الحضارة 

تعني  والخاّص ال  العاّم  فالحضارة مبعناها  بالدهم.  واستعمروا  لسلطتهم  العباد  أخضعوا 

ومن  الزمنيّة.  الفرتة  هذه  يف  السطح  إىل  طفت  التي  الغربيّة  الحضارة  إال  زعمهم  حسب 

املؤسف أنّنا اليوم نجد الرشقينّي يف مختلف توّجهاتهم الدينيّة واملذهبيّة مسلمني وغري 

مسلمني قد انصاعوا للنزعة الغربيّة وتأثّروا مبا لّقنهم به املستعمرون بشكل مبارش أو غري 

وتقييم  شخص  أخالق  عىل  الثناء  يريدون  حينام  لذلك  حياتهم،  مراحل  شتّى  يف  مبارش 

املتبادر  فإّن  الحال  وبطبيعة  بـ)املتحرّض(،  يصفونه  فإنّهم  املحمودة  الشخصيّة  طباعه 

من ذلك يف األذهان هو أمٌر واحٌد ال غري، أال وهو اتّصافه باملبادئ التي تطرحها الثقافة 

الغربيّة من داعي تصّور أنّها الحضارة الوحيدة يف الوجود. 

العربيّة والفارسيّة قبل سبعة قروٍن،  باللغتني  التي دّونت  التاريخيّة  النصوص  لو راجعنا 

سوف ال نجد مصطلحاً يدّل عىل التحرّض بهذا املعنى الذي ساد اليوم يف مجتمعاتنا، لذا 

ينبغي لنا إدراك أّن هذا املعنى قد طفا إىل السطح جرّاء التغيريات الجذريّة التي عصفت 

بالفكر األورويّب، وباألخّص يف عهد الحداثة الفكريّة يف املجتمع الفرنيّس، حيث تنامى 

وصقل بشكٍل كبريٍ. 

حضارة إلغاء الغري

كلمة  من  الفرنسّيون  قصده  الذي  ما  لكن  الحال،  واقع  يف  الحضارة  هي  الحضارة   *
يد؟  )civilisation( بالتحدِّ

كلمة حضارة باللغة الفرنسيّة هي )civilisation( وباللغة العربيّة أضيفت إليها )ال( التعريف 

ليك تُخّصص يف معنى معنّي. ومن الجدير بالذكر هنا أّن الفرنسيّني يقصدون بهذه الكلمة 

الحضارة الغربيّة فقط ويقولون )la civilisation(، وكذا هو الحال يف سائر البلدان األوروبيّة 
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التي يتصّور أهلها أّن التحرّض يف معناه الحقيقي ال يتحّقق إال يف إطار حضارتهم هذه. 

ـ أّما ما قصده الفرنسيّون يف هذا اإلطار فهو أّن جميع الحضارات ـ ومبا فيها الحضارتان 

اإليرانيّة واإلسالميّة، هي أناط أّوليّة ومتهيديّة للحضارة مبعناها الحقيقّي، وبالتايل تصّوروا 

أّن الحضارة الغربيّة بعد أن تجلّت يف إطارها املتكامل الذي ال نقص فيه متّكنت من صهر 

إّن هذا  األصيلة دون غريها.  لتصبح هي  عليها  تفّوقت  بل  بوتقتها،  الحضارات يف  جميع 

التصّور الشامل املطلق حول الحضارة الغربيّة قد ظهر يف القرن الثامن عرش وتجىّل بشكٍل 

فحسب  )متحرّض(  بأنّه  إنساناً  نصف  عندما  الشديد  ولألسف  الفرنيّس،  املجتمع  كبريٍ يف 

ثقافات  من  سواه  ما  يفوق  الذي  الغريّب  التحرّض  ذلك  من  نقصد  اليوم  السائدة  األعراف 

وحضارات كام ذكرت سابقاً. 

واسعة وأصبح نصف  استعامريّة  الثامن عرش شهد حمالت  القرن  أّن  نعلم  كلّنا  طبعاً، 

العامل فيه تقريباً تحت هيمنة الغربينّي ماّم رّسخ يف أنفسهم نزعة الكربياء والتعايل عىل سائر 

املطلق،  الكامل  درجة  بلغت  قد  حضارتهم  أّن  فاعتقدوا  الدرجات،  أقىص  إىل  الشعوب 

ولكن شيئاً فشيئاً وبحلول القرن التاسع عرش انعطفت األنظار إىل سائر الحضارات. عىل 

سبيل املثال، متّت ترجمة نصوصنا العرفانيّة إىل اللغة اإلنجليزيّة وأبدى الفيلسوف األملايّن 

)فولفجانج جوته( إعجابه بشاعرنا حافظ الشريازّي لدرجة أنّه اختار عناوين من مصطلحات 

األدب الفاريّس لفصول ديوانه الغريّب الرشقّي. 

القرن  ويف  الغربيّة  للحضارة  املطلقة  النظرة  هذه  عىل  تغيريات  طرأت  الزمان  ومبرور 

يد ـ  تّم تأسيس  العرشين قام الغربيّون أنفسهم بتعديلها، فبعد الحرب العامليّة الثانية  ـ بالتحدِّ

العديد من املعاهد واملؤّسسات التي تُعَنى بالعلوم الدينيّة ومعارفها، ومن ثّم قام الباحثون 

بإجراء دراسات مفّصلة حول األديان واملذاهب اآلسيويّة واألفريقيّة؛ حيث بُذلت مساٍع حثيثٌة 

بهدف الحفاظ عىل أصالة حضارات مختلف الشعوب ودياناتهم وتحقيق التقارب فيام بينها. 

لكّن الساحة شهدت أحداثاً مؤسفًة أوقفت هذه الجهود وبّددتها، مبا يف ذلك احتالل فلسطني 

وحرب الجزائر، فضالً عن سائر األحداث التي عصفت بالعامل، ومن أبرزها: استقالل البلدان 

اإلسالميّة من سلطة االستعامر الغريّب وانتصار الثورة اإلسالميّة يف إيران. ذلك أّن العامل الغريّب 

مل يكن يتوقّع أبداً ظهور نظام إسالمّي يف إيران عام 1979م بحيث يتمّكن من الوقوف يف 

وجهه بكّل صالبٍة. هذه الثورة كانت منطلقاً لظهور حركات عديدة يف الغرب كان هدفها إحياء 
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الكراهية لإلسالم، تلك التي كانت سائدة يف القرون الوسطى ويف عرص النهضة. ومن الجدير 

بالذكر أّن هذه الكراهية مل تقترص عىل الجانب الدينّي فقط، فالدين أصبح هّشاً يف الغرب، 

واملؤّسسات الدينيّة مل تعد سوى رماد يف جّو عاصف؛ بحيث إّن الكنائس الكاثوليكيّة مل 

تتفاعل بشكل ملحوظ مع هذه الحركات املناهضة للدين إال يف موارد خاّصة، لكّن معظم 

املرير  الرصاع  هذا  غامر  يف  خاضت  الراديكاليّة  الكنائس  عدا  ما  الربوتستانتيّة  الكنائس 

وانخرطت يف أمواجه املتالطمة. لذا فإّن معظم املسيحينّي املتدينينّي كانوا بصدد التقرّب 

لإلسالم وليس التصّدي له. 

* كيف ترشحون لنا هذه النقطة بالذات.. أي تقرُّب املسيحّيني املتديّنني من اإلسالم؟

إّن فكرة التقريب بني األديان تُعّد أمراً منطقيّاً لدى كّل من يريد الخري للبرشيّة؛ ألّن الدين 

متجّذر يف صميم الحضارات. قبل أكرث من خمسني عاماً وحينام كنت طالباً أدرس الدكتوراه 

يف جامعة هارفرد األمريكية، ومنذ أن حارضت يف مؤمتر التقريب بني األديان الذي ُعقد يف 

املغرب عام 1957م وإىل يومنا هذا، شاركت يف الكثري من املؤمترات والندوات التي تناولت 

أطراف البحث والتحليل حول الفلسفة واألديان؛ إذ ألقيت فيها خطابات عديدة وما زلت أزاول 

هذه النشاطات وسأواصل ذلك، طوال هذه الفرتة كانت تنتابني الرغبة يف التقريب بني األديان؛ 

ذلك ألّن هذا األمر مهٌم للغاية؛ لكون التقريب بني الحضارات مرهون بالتقريب بني األديان. 

خالل تجربتي الطويلة أدركت أّن النزعة التي سادت بني الشعوب الغربيّة إبان العقود الثالثة 

تتمّكن من محو  الضغينة بني اإلسالم والغرب، مل  الخالفات وترويج  تأجيج  بغية  املاضية 

الرغبة التي تكتنف أذهان الكثريين يف التقريب وتحقيق فهم مشرتك بني األديان والحضارات. 

أذكر هنا مثاالً واحداً ليك تتّضح الصورة بشكل أفضل، إّن كّل هذه الدعايات املعادية لإلسالم 

واملساعي املشبوهة لرتويج فكرة اإلسالموفوبيا مل تكن ناجعًة بوجه، بل متّخضت عن نتائج 

معكوسة؛ لكوننا نشهد اليوم تنامي نزعة الباحثني والطاّلب يف مختلف املعاهد والجامعات 

ومراكز البحث العلمّي نحو دراسة األديان وتحليلها غري الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة، حيث 

سلّطت الضوء عىل الدراسات اإلسالميّة بشكٍل ملحوٍظ. الكثري من املراكز الجامعيّة الوازنة 

يف الواليات املتّحدة األمريكيّة تويل أهّميّة كبرية لدراسة األديان، وأّما الجامعات التي فيها 

بالدراسات اإلسالميّة هي  األقسام املتخّصصة  بأّن  يشهد  فالجميع  باألديان،  كلّيّات خاّصة 

للعديد من األقسام األخرى يف  املاليّة  امليزانيّة  أّن  من غريها، لدرجة  ورونقاً  نشاطاً  األكرث 
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الجامعات األمريكيّة يتّم توفريها اعتامداً عىل قسم الدراسات اإلسالميّة؛ ألّن الطالب يفّضلون 

هذه الدراسات إىل حدٍّ كبري،ٍ كام أنّهم يتمتّعون باستقالٍل يف الكثري من املراكز العلميّة. 

لذا تحظى الدراسات اإلسالميّة اليوم بأهّميّة كبرية يف العامل الغريّب وتتّم متابعتها بغاية 

للنبّي  ييسء  سيناميّئ  فلم  إنتاج  قبيل  من  لإلسالم  مناهضة  أحداث  تطرأ  وحينام  الجّديّة، 

الكريم ال ينبغي لها أن تجعلنا نتجاهل وجود آخرين يف الغرب مّمن لديهم نيّة حسنة؛ 

األديان  بني  والتالحم  الصلة  أوارص  لتعزيز  عمرهم  من  األعوام  عرشات  سّخروا  لكونهم 

وعىل رأسها اإلسالم، حيث متّكن بعضهم من متهيد األرضيّة املناسبة للحوار بني مختلف 

الحضارات. وبالطبع حتّى لو كانت هناك رؤية عدائيّة لإلسالم لدى الكثري من املسترشقني، 

فهي ما زالت مرتّسخة لدى البعض إىل عرصنا الراهن وتتجىّل يف كّل آونٍة مبظهٍر جديٍد، 

وعىل هذا األساس ال بّد من دراسة آراء السيّد صاموئيل هانتغتون والسيّد محّمد خامتي يف 

هذا اإلطار وتحليلها. 

مخاطر االستي�الء املعريّف

* ال شّك يف أّن الكثري من مسلمي الرشق األوسط وشامل أفريقيا يعتقدون بأنّه ليس من 
املمكن إقحام دينهم ومذاهبهم وحضارتهم يف الحوار مع الحضارة الغربّية؛ ألّن هذا األمر يعّد 

لدى الكثريين من النخب مبثابة الخطوة األوىل لصهر الحضارة اإلسالمّية يف هذه الحضارة، 

األمر الذي يرتتّب عليه استيالء الغربّيني عىل العامل اإلسالمّي معرفّياً. فام هو رأيكم؟ 

أؤيّده  ولكّنني ال  وتأّمٍل،  دقٍّة  إىل  بحاجٍة  ما، وهو طبعاً  األمر إىل حدٍّ  ندرك هذا  إنّنا  ـ 

ْمِر،]1] وكام هو ظاهر اآلية 
َ
بالكامل؛ إذ قال الله تعاىل يف كتابه املجيد: َوشاوِْرُهْم ِف األ

املباركة، فاملراد هنا  ـ طبعاً ـ  معظم القضايا االجتامعيّة والسياسيّة للمسلمني، لكن عىل 

أّي حال فإّن كّل قضيّة ومسألة يف الحقيقة تقتيض مّنا إجراء مشاورات وحوار مع اآلخرين 

يك نصل إىل أفضل الحلول، وبكّل تأكيد فإّن االستشارة ال تعني نفس الحوار، فهام أمران 

متاميزان لكّنهام مرتبطان ببعضهام ارتباطاً وثيقاً. 

اآلخرين  محادثة  حول  واألحاديث  الكريم  القرآن  يف  كثرية  ودالالت  إشارات  هناك 

ومحاورتهم، ناهيك عن أّن حضارتنا تدعو دامئاًً إىل الحوار مع سائر امللل والنحل والتعامل 

]1] سورة آل عمران، اآلية 159. 
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دت مشاربها املذهبيّة واختلفت. ففي العهد األموّي  ـ عىل سبيل املثال  معهم مهام تعدَّ

نقاشات وحوارات  لهم  وكانت  املسلمني،  مع  مبارش  احتكاك  الشام عىل  نصارى  كان  ـ  

باملعتقدات  والتشكيك  املحتدم  الجدل  حّد  إىل  بعضها  يصل  قد  متواصلة  ومناظرات 

والتعاليم اإلسالميّة، لكّن املسلمني كانوا ذوي سعة صدر ونضوج فكرّي، بحيث مل ينتبهم 

االنفعال ومل يكن من شأن هذه األمور أن تثري حفيظتهم؛ لكونها مجرّد نزاعات لفظيّة ولقلقة 

رؤوس  بقطع  يحكمون  بحيث  والخشونة  العنف  سبيل  يتّبعوا  مل  أنّهم  نجد  لذلك  لسان، 

النصارى رغم قدرتهم عىل ذلك؛ ألّن هذه األفعال الشنيعة ال متّت إىل اإلسالم بأدىن صلة 

الطرف  يبحثون عن أجوبة منطقيّة تدحض ما يطرحه  بعيد، بل كانوا  ال من قريب وال من 

اآلخر. ففي تلك اآلونة دّون )يوحّنا الدمشقّي( كتاباً تعرّض فيه لإلسالم وهو مقيم يف مدينة 

دمشق، وقد كان املسلمون قادرين عىل قطع رأسه بكّل يس وسهولة دوَنا خشية من أّي 

الباب كان مرّشعاً عىل مرصاعيه  عواقب سياسيّة أو اجتامعيّة، لكّن ذلك مل يحدث؛ ألّن 

للحوار وتبادل اآلراء، وهذا األمر مل يتسبّب يف إضعاف اإلسالم بتاتاً، بل كان له تأثرٌي إيجايبٌّ 

عليه لدرجة أنّه أّدى إىل ظهور بعض العلوم اإلسالميّة وانتعاش بعضها اآلخر، كعلم الكالم. 

القرون األوىل يف العرص اإلسالمّي هي يف الواقع مثال حيٌّ للعرص الذهبّي يف الحضارة 

اإلسالميّة، حيث ظهر علامء ومفّكرون وفقهاء ومتخّصصون عىل مختلف األصعدة، كابن 

سينا والبريويّن، كام انطلقت حملة واسعة للحوار بينهم وبني سائر علامء ومفّكري األديان 

واألمم األخرى؛ ماّم أثّر بشكل ملحوظ عىل تنامي العلوم اإلسالميّة وال سيّام العلوم الفلسفيّة. 

هذه النقاشات والحوارات كانت تجري يف رحاب الخيمة اإلسالميّة بني مختلف املذاهب 

والفرق التي انشعبت عن اإلسالم مبرور الزمان، فانتعشت البحوث الفلسفيّة واتّخذت طابعاً 

جديداً وعّمت الفائدة، ومن ثّم اتّسعت رقعة هذه البحوث العلميّة لتخرج عن نطاق خيمة 

املسلمني لتتحّول إىل حوار بني اإلسالم واألديان األخرى، فتّمت طباعة كتب ورسائل كثرية 

يف هذا الصدد لتصبح فيام بعد مصادر علميّة لدى غري املسلمني أيًضاً، فشاعت بني اليهود 

والنصارى. كام تّم تأليف العديد من الكتب يف هذه الفرتة حول مختلف امللل والنحل، 

ككتايب البغدادّي والشهرستايّن، وكذلك التحقيق الذي دّونه أبو ريحان البريويّن حول الهند، 

تحت عنوان )تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة(. 

يف العرص الذهبّي للحضارة اإلسالميّة، كان الحوار مع أتباع األديان األخرى متعارفاً بني علامئنا، 
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ففي العهد الصفوّي كتب بعض القساوسة النصارى مواضيع تثري الشكوك والرتديد حول مصداقيّة 

الرشيعة اإلسالميّة، ومن ثّم أرسلوها إىل مدينة أصفهان عن طريق الهند، فتصّدى السيّد أحمد 

العلوّي تلميذ العامل الشهري )مريداماد(  للرّد عليها ونقض ما ورد فيها ضمن كتاب خاّص دّونه يف هذا 

الصدد. ونحن بصفتنا من أتباع مذهب أهل البيت فمن الرضوري لنا عدم الغفلة عن تاريخنا 

 الزاهي بالحوار مع أتباع سائر األديان واملذاهب والتعامل معهم، فالتاريخ ينقل لنا كيف أّن أمئّتنا

املعصومني كانوا يجالسونهم ويتناولون معهم أطراف الحديث حول مختلف املواضيع 

العلميّة والدينيّة. 

* كتاب السّيد أحمد العلوّي الذي أرشتم إليه، هو عىل األرجح من كتب الردود عىل 
أال  اآلخرين.  مع  الحوار  مصادر  ضمن  اعتباره  ميكن  ال  لذا  اإلسالمّية،  غري  املعتقدات 

تعتقدون ذلك؟ 

الحوار  فيه  املؤلّف  ويطرح  منطقيّة،  أُسس  يرتكز عىل  لكّنه  الردود  كتب  إنّه من  نعم،   

كمبدٍء معترب، وبعبارٍة أخرى فهو يستند عىل الحوار العلمّي والتبادل الفكرّي دون أن نستشّف 

فيه أّي أثٍر للمزاعم واملّدعيات الواهية، ناهيك عن خلّوه من التعرّض لآلخرين بشكل يتناىف 

مع أصول البحث العلمّي. 

ما أريد أن أنّوه به هنا هو أّن تاريخنا الحضارّي بصفتنا مسلمني كان يرتكز عىل الحوار 

الذي هو األساس واملرتكز ملفّكرينا وعلامئنا بحيث بات أمراً متعارفاً ومستساغاً بينهم. 

وكام أعلم، فإّن الذين يعيشون خارج نطاق العامل الغريّب يكتنفهم إحساس مرتّسخ يف 

أنفسهم بأّن الحوار املطروح يف الغرب اليوم والذي يدعونا لالنخراط فيه، يبدو وكأنّه حوار 

مخادع يكيد للمسلمني يك يقعوا يف حبائله ويخسوا النقاش لصالح دعاة التغرّب والحداثة. 

لكّن الواقع خالف هذا التصّور متاماً؛ إذ لو تجرّد اإلنسان من عقدة الشعور بالنقص ومتّسك 

باألصول والقيم التي يؤمن بها وشّمر عن ساعديه للدفاع عن حضارته وثقافته بثقة وطأمنينة، 

سوف ال ينتابه أّي قلق أو اضطراب، وبالتايل فإنّه ال ميكن أن يشعر بالخشية من الحوار مع 

رّواد الحضارات األخرى والدعاة إليها، وبكّل تأكيد سوف ال يعارض ذلك مطلقاً. بطبيعة 

الشخصيّة  النزعات  عن  عارية  معتربة  عقليّة  قواعد  عىل  مْنبنياً  الحوار  هذا  كان  لو  الحال، 

والفئويّة، فال ينبغي للمسلمني  ـ أبداً ـ  الخشية منه؛ لثقتهم بتعاليمهم وأهدافهم السامية، 
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وغاية ما يف األمر أنّهم لو وصلوا إىل طريق مسدود مع الطرف اآلخر وعجزوا عن إقناعه 

مبا لديهم من مفاهيم يعتقدون بصّحتها ورجحانها عىل غريها، عليهم حينئٍذ تالوة قوله عّز 

ُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِدين،]1]  ومن ثّم ينسحبون من الحوار ليقينهم بعدم نجاعته حينئٍذ. 
َ
وجّل: ل

لقد سّخرت حيايت للحوار بني األديان، وباعتقادي أّن القرآن الكريم ينصحنا بالحوار، لذا 

من الحرّي بنا مّد جسور هذا النمط من االنفتاح الفكرّي مع الحضارة الغربيّة، وأنا عىل ثقة 

بأنّنا ال ميكن أن نُقهر أمامها، بل األمر عىل العكس من ذلك متاماً؛ فنحن من خالل ذلك 

سنكون قادرين عىل معرفتها خري معرفة ومن ثّم سنتمّكن من طرح نقدنا حولها وفق أُسس 

واقعيّة ومعتربة ماّم يزيد الثقة يف أنفسنا بديننا وحضارتنا اإلسالميّة. 

خمس رؤى غربّي�ة

* قبل اثني عرش عاماً كتبتم مقالة تطرّقتم فيها إىل هواجس الخشية من استرشاء ثقافة 
العوملة لدى الكثري من الهندوس والبوذيّني والهنود الحمر وأتباع سائر األديان. يومها ذكرتم 

هويّتهم  انصهار  بخشية  الشامل  العاملّي  الحوار  يف  باملشاركة  رغبتهم  عدم  يربّرون  أنّهم 

يف الهويّة العاملّية املوّحدة التي يقودها الغرب اليوم، وبعد ميّض هذه الفرتة هل ترون أّن 

الحوار مع  إرادة جاّدة لرتسيخ أوارص  العامل،  تعّد األوسع نطاقاً يف  التي  الغربّية  للحضارة 

الحضارات األخرى؟ أم أّن الحقيقة غري ذلك؟

ـ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أوّد أن أكمل كالمي الذي ذكرته قبل اثني عرش عاماً، 

بالقول: إّن الحضارة ليست شخصيًّة فرديًّة لها صفات محدودة يف إطار ضيّق، بل إنّها مؤلّفة 

. غاية ما يف  من مكّونات فرديّة كثرية ومعتقدات متنّوعة ال ميكن صياغتها يف نطاٍق معنّيٍ

األمر هو وجود رؤية شموليّة موّحدة تسود جميع هذه املكّونات واملعتقدات، ويحكمها 

نظام فلسفّي ذو أُسس شموليّة عاّمة. وبعبارٍة أخرى، فإّن جميع األفراد الذين ينضوون تحت 

مظلّة حضارة ما، ال بّد وأن تكون لديهم رؤية شموليّة موّحدة؛ وما مل ميتلك جميعهم هذه 

النظرة فعىل أقّل تقدير فإّن غالبيّتهم العظمى يتّصفون بها، وهذه الرؤية يف الواقع هي حلقة 

وصل تربط بينهم جميعاً أو تربط بني معظمهم، لكن بطبيعة الحال وكام هو متعارف يف كّل 

مجال، فال بّد وأن تطرح نظريّات مختلفة عىل هذا الصعيد وضمن إطار الحضارة املوّحدة 

التي تجمع أبناءها تحت مظلّة واحدة. ومن هذا املنطلق، فاألصول املنطقيّة والعقليّة تقتيض 

]1] سورة الكافرون، اآلية: 6. 
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تقسيم الرؤى حول الحوار بني الحضارات من وجهة نظر غربيّة عّدَة أصناف، كام ييل: 

ويبحثون  الحضارّي  مستقبلهم  باضمحالل  يعتقدون  الذين  الغربيّون  األّول:  الصنف 

عن هويّة حضاريّة جديدة يجدون فيها معنى الحياة وأصول الحقيقة، وهذا األمر  ـ حسب 

النزعة إىل األديان  ـ  يجدونه يف الحضارات األخرى؛ وعىل هذا األساس نجد  اعتقادهم 

اإلسالم  يعتنقون  البلدان، حيث  مختلف  الغربيّني يف  املواطنني  بني  اليوم  سائدة  األخرى 

األخرى  الرشقيّة  واملذاهب  الفرق  مختلف  ضمن  ينخرطون  أو  بوذيّاً  مسلكاً  يسلكون  أو 

من  كبرياً  عدداً  أّن  هو  األمريكيّة  املتّحدة  الواليات  يف  اليوم  مشهود  هو  وما  كالهندوسيّة. 

اللوايت ينحدرن من أصول أوروبيّة يخرتن اإلسالم ديناً، وهذا األمر  ـ بكّل  البيض  النساء 

تأكيد ـ  جدير باالهتامم وليس من الصحيح الغفلة عنه بوجٍه. 

الصنف الثاين: الغربيّون الذين يحرتمون الحضارات األخرى لكّنهم ال يرغبون باإلعراض 

الغربيّة، فهؤالء يحاولون إيجاد أوارص صداقة وتفاهم بني حضارتهم وسائر  عن الحضارة 

الحضارات. إنّهم اليهود واملسيحيّون، ومعظمهم مثّقفون أو أعضاء يف إدارة شؤون الكنائس 

مبختلف مشاربها الفكريّة والعقائديّة. 

الثالث: الغربيّون الذين يدعون إىل تنزيل الحوار يف حيّز التطبيق وإجرائه يف  الصنف 

إطار عميّل يك تلتقي الحضارات مع بعضها. إذ إنّهم يعتقدون برضورة تبادل مختلف الرؤى 

الحضاريّة؛ لكونه أمراً ال محيص منه. عىل الرغم من أّن هؤالء ال يبدون رغبتهم وميلهم إىل 

الحضارات الصينيّة واليابانيّة والهنديّة واإلسالميّة، لكّنهم عىل اعتقاد بعدم إمكانيّة العيش يف 

منأى عنها؛ نظراً ملا تفرضه الظروف السياسيّة واالجتامعيّة التي تطغى عىل العامل املعارص، 

وعىل هذا األساس ال يجدون بّداً من الحوار معها. 

الصنف الرابع: الغربيّون الذين ليست لديهم أيّة رغبٍة مبّد جسور الرتابط مع أيّة حضارة 

أخرى، وهم متشّددون للغاية بحيث إنّهم يكّنون العداء والضغينة لسائر الحضارات لدواٍع 

وأسباب شتّى. ولألسف فإّن هؤالء يتزايدون يوماً بعد يوم بشكل متسارع ويحاولون تسخري 

الحوار كذريعة لالستيالء عىل العامل غري الغريّب. 

الذين  من  وهم  املتطرّفة،  الراديكاليّة  النزعة  أصحاب  األصوليّون  الخامس:  الصنف 

يعارضون الحضارات األخرى، ويرفضونها جملًة وتفصيالً لدرجة أنّهم ال يرتضون بالحوار 
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أو التفاهم معها مهام كلّف األمر، وبالتايل يريدون االنفراد بالعامل ألنفسهم ال غري. 

إذن، نستنتج ماّم ذكر يف التقسيم أعاله وجود رؤى مختلفة ومتباينة يف العامل الغريّب حول 

قضيّة الحوار بني الحضارات، لذلك ال ميكن البّت  ـ برضس قاطع ـ  مبا يكتنف الحضارة 

الرصاع حيّز  أو  الحوار  األخرى وكيف ستنزّل  الحضارات  مع  للتعامل  الغربيّة من هواجس 

التنفيذ وال ميكن التنبّؤ بالطريقة الحتمية التي تتّبعها يف التعامل مع سائر الحضارات. إّن هذه 

الحضارة مبثابة عربٍة تجرّها عّدة خيول ولكّنها ال متتلك وجهة واحدة، فكّل حصان يحاول 

السري نحو اتّجاه يختلف عن مسري رفيقه، والواقع هو وجود رؤية شموليّة تطغى عىل الحضارة 

الغربيّة املعارصة لكّنها عىل مشارف االضمحالل والزوال. 

* ورد يف كالمكم أّن أحد أنواع الحوار هو ما كان يتمحور حول ما تبّقى من الحضارات 
التقليديّة، وهذا األمر  ـ يف الحقيقة ـ  هو الذي سّخرتم حياتكم ألجله؛ ولكن ما شأن عبارة 

)ما تبّقى من الحضارات التقليديّة( التي ذكرمتوها.. هل تعني عدم وجود حضارٍة سلمت من 

التغيري وبقيت خالصًة كام كان عليه السلف من أبنائها؟ 

تقليديّة  حضارة  أّي  وجود  عدم  وهو  أال  فيه،  خالف  ال  بديهّي  أمر  هناك  تأكيد  بكّل  ـ 

خالصٍة من كّل تغيريٍ أو تحويل، فحتّى الحضارة الغربيّة املعارصة ال ميكن اعتبارها حضارًة 

موّحدًة بالكامل وليس ألحد الحّق باّدعاء أنّه ال شائبة عليها. 

* إذا سلّمنا بعدم وجود حضارٍة سليمٍة من التحريف وخالصٍة من الشوائب بالكامل، فمن 
أّي نقطة انطالق يجدر بنا الرشوع بالحوار مع الحضارة الغربّية؟ 

املسيحيّة  للحضارة  امتداداً  ـ   الحال  واقع  يف  ـ  تُعدُّ   املعارصة،  الغربيّة  الحضارة  ـ 

التقليديّة، لكّنها انحرفت عنها وطرأت عليها تغيريات بعد أن مرّت بعّدة حقب زمنيّة، أهّمها: 

عرص النهضة، وفرتة اإلصالح الدينّي، وعهد االنفتاح الفكري والثقايّف، حتّى وصلت إىل 

عرصنا الراهن الذي طغت عليه النزعة إىل التساؤالت حول املجاهيل والتوّجهات املاّديّة 

والدنيويّة والعلامنيّة. 

الغربيّة،  الحضارة  من  املعارصة  الفرتة  إىل  وخطابايت  كتابايت  يف  دامئاًً  تطرّقت  لقد 

واستخدمت أساليب عديدة يف بيان مرادي، وأحياناً لجأت إىل األسلوب الساخر الكنايّئ، 
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ألثبت أّن عاملنا املعارص يشهد أكرب موجة لتصدير الفكر األورويّب اإللحادّي إىل مختلف 

أصقاع العامل. الحضارة الغربيّة الحاليّة هّمشت تراث الحضارة السالفة، ثّم ذهبت أبعد من 

عىل  نفوذها  وبسطت  الغربيّة  غري  الحضارات  سائر  عىل  بظاللها  ألقت  أنّها  لدرجة  ذلك، 

مجتمعاتها، فالصني عىل سبيل املثال بلٌد ميتلك حضارة تقليديّة لكّنها فيام بعد انحرفت عن 

جذورها التاريخيّة واتّبعت نزعًة ماركسيّة. كذلك الحضارة الهنديّة، فعىل الرغم من كونها ذات 

تاريخ عريق لكّنها تأثّرت إىل حدٍّ كبريٍ بالتجديد الفكرّي الذي اكتنفها إبّان االستعامر الربيطايّن 

وافتقدت جانباً من تراثها األصيل. إضافًة إىل ذلك فإّن الحضارة اليابانيّة هي األخرى مل تسلم 

بالنسبة إىل املجتمعات اإلسالميّة مبختلف  الحال  التغيريات املعارصة، وكذا هو  من هذه 

مشاربها، حيث مل تسلم من تيّارات التجّدد والحداثة.

الحضارات  أّن  جيّل  بشكل  ونالحظ  والعرشين،  الحادي  القرن  يف  نعيش  اليوم  نحن 

التقليديّة العظمى قد أدركت أّن أصولها املعنويّة أصبحت تحت مطرقة الحداثة وسندان 

الغربيّة حفاظاً عىل أصالتها وصيانًة  بالتصّدي للحضارة  التجديد، لذا بدأت املجتمعات 

فقدت صبغتها  ذلك  رغم  لكّنها  بسهولة؛  عنها  التخيّل  التي ال ميكنها  املعنويّة  ألصولها 

لو زرتم مدينة إسالميّة  ـ  به يف حقبٍة زمنيٍة ما. مثالً،  تتمتّع  الذي كانت  السابقة وكاملها 

الطابع  أللفيتم  الغربيّة،  األوروبيّة  النهضة  فيها  انطلقت  التي  الفرتة  يف  ـ   مثالً  كالقاهرة 

والفكريّة.  االجتامعيّة  الحياة  نواحي  جميع  يف  هناك  املجتمع  عىل  حاكامً  اإلسالمّي 

سوف تجدون الفكر إسالميّاً والعلوم كذلك إسالميًّة، ناهيك عن الفنون املعامريّة والفّنيّة 

مل  االجتامعيّة  املقوالت  هذه  فكّل  واملأكل،  امللبس  نط  وحتّى  واملوسيقى  واآلداب 

تفتقد صبغتها الدينيّة اإلسالميّة األصيلة حتّى تلك اآلونة؛ لكّنك لو ذهبت اليوم إىل هذه 

املدينة اإلسالميّة قد تشاهد مساجد جميلة ذات فّن معامرّي إسالمّي، وبالطبع فإنّك تسمع 

األذان يرفع فيها دون انقطاع، إال أنّك ال تجد هذا الفّن املعامرّي األصيل يف سائر نواحي 

املدينة ومبانيها وشوارعها، ناهيك عن تغرّي نط الثياب واملأكل. واألدهى من ذلك تغرّي 

األورويّب  بالفكر  كبريٍ  وتأثّرها إىل حدٍّ  والنزعات االجتامعيّة األخرى  الفكريّة  التوّجهات 

ونط الحياة الغربيّة املعارصة. هذا مثال، ولكن لو أردنا الحديث عن الصني، فالحديث 

اختار  فقد  وغريها.  القاهرة  كمدينة  اإلسالميّة  البالد  يف  عليه  هو  ما  ويفوق  شجون  ذو 

األصليّة  وللتقاليد  للدين  املناهضة  العلامنيّة  الحكومات  أشكال  أسوأ  الصينّي  الشعب 

واملرتكزة عىل النزعة الغربيّة املاّديّة البحتة وابتعد عن حضارته وثقافته املوروثة. إضافًة 

إىل ذلك، هناك بعض الحضارات التقليديّة الكبرية بقيت راسخًة حتّى القرن التاسع عرش 
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تغيريات  الزمان شهدت  لكّنها مبرور  الفكريّة األصيلة،  مبادئها ومتبّنياتها  تتنّصل عن  ومل 

ما  لديها  يبَق  ومل  لديها  ما  كّل  فقدت  أنّها  لدرجة  الحداثة  صبغة  عليها  وطغت  جذريّة 

تحتفظ به من تراث أصيل. 

أصالة احلضارتني اإلسالمّية والهندّية

إّن هذا األمر ال ميكن تسيته  ـ بكّل تأكيد ـ  عىل جميع الحضارات التقليديّة، فهناك 

حضارات متّكنت من الحفاظ عىل كيانها إىل حدٍّ كبريٍ ومل تنصهر يف قلب الحضارة الغربيّة 

املعارصة، كالحضارتني اإلسالميّة والهنديّة؛ لكونهام متتلكان رؤية شموليّة قومية ومل تتخلّيا 

عن مبادئهام الدينيّة، والدليل عىل ذلك أنّنا نالحظ حضور أعداد هائلة من أتباعهام يف بعض 

الطقوس التقليديّة وهم يجتمعون حول بعضهم يف مكان واحد لتأدية أحد الواجبات الدينيّة، 

يف حني أّن التمّسك باملعتقدات الدينيّة يف الحضارتني الصينيّة واليابانيّة عىل الخالف من 

ذلك متاماً، إذ مل يعد له وجود وأصبح هّشاً غاية الهشاشة ومضمحالًّ يف بعض األحوال؛ 

لكّن امليزة التي اختّصت بها الحضارة اليابانيّة تفّوقت فيها عىل الحضارتني املشار إليهام، 

هي أنّها حافظت عىل فنونها التقليديّة وتراثها الشعبّي. 

* إذا كانت الحضارات التقليديّة قد فقدت كاملها وخلوصها، كيف لها إذن، أن تنظّم 
حواراً غري متكافئ مع الحضارة الغربّية املعارصة؟ 

ـ يف الجواب عن هذا السؤال أكرث من مالحظة: 

أّوالً: الجانب املعنوّي والتقليدّي للحضارات يجب أن يكون أساساً لتحقيق أّي اتّفاق 

أثناء الحوار بني الحضارات. 

ثانياً: بعض القضايا واألزمات اإلنسانيّة، كاملشاكل التي تعاين منها البيئة واألزمات النفسيّة 

والسعي وراء املناصب، هي يف الحقيقة معضالت تعاين منها جميع الحضارات يف عرصنا 

الراهن، لذا فهي يف الحقيقة محاور ميكن االعتامد عليها كمنطلق للحوار بني الحضارات. 

التقليديّة واملعنويّة  ناشئة من تجاهل األصول  أّن هذه املشاكل واألزمات  املؤكّد  من 

التي يزخر بها الرتاث الحضارّي. 

ثالثاً: إّن حوار حضارة عقالنيّة تعتمد عىل املنطق والقواعد اإلنسانيّة مع الحضارة التي 

تريد أن تفرض نفسها عىل العامل بالقس والتهديد، ال فائدة منه مطلقاً؛ ألّن الحوار ال بّد وأن 
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يرتكز عىل أساس االحرتام املتبادل وقبول الرأي اآلخر دوّنا أّي تعّصب أو تطرّف. 

* قّدمتم قبل سنوات مقرتحاً نظريّاً حول التعاون بني الحضارات. ماذا تقصدون بذلك؟ 
وما العالقة بني نظريّتكم هذه ونظريّة حوار الحضارات؟ 

ـ لو أّن الحضارات كانت يف غًنى عن بعضها البعض، فالتعاون هو اآلخر سوف ال يكون 

بذاتها  التفعيلة الرصفيّة تدّل  له معنى حينئٍذ. كلمة )تعاون( هي عىل وزن )تفاعل(، وهذه 

أردت  أنّك  لو  مثالً،  وتفاعل مشرتك.  تعاون  هيئة  بواسطة طرفني عىل  املعنى  تحّقق  عىل 

عزف  وبإمكانك  اآلخرين،  مساعدة  إىل  بحاجٍة  فلست  وحدها  )الكامن(  آلة  عىل  العزف 

اللحن الذي تريده وحدك، لكّنك حينام تريد العزف عليها ضمن الجوقة املوسيقيّة فال بّد 

اللحن  يتحّقق  العازفني ليك  مع سائر  والتعاون  بأكملها  التمرّن ضمن املجموعة  من  لك 

املراد. بالرغم من وجود مسائل وقضايا تختّص بها كّل حضارة يف عرصنا الراهن، لكن نظراً 

أصبح  فقد  العامليّة،  الحضارات  بني  فيام  حصل  الذي  الوطيد  والتداخل  الثقايّف  للتالقح 

حّل بعض املسائل والقضايا الخاّصة بكّل حضارة مرهون بالتعاون والحوار بينها وبني سائر 

الحضارات. وهذا األمر نلمسه جليّاً عىل مستوى الشعوب، لكّن الحضارات بدأت بالتدريج 

تحّل محّل شعوبها إىل حدٍّ ما، واالشرتاكية التي طفت إىل السطح يف القرن الثامن عرش، 

وكذلك الثورة الفرنسيّة التي غرّيت مجريات األحداث يف فرنسا بشكل جذرّي، أمست اليوم 

تواجه ضعفاً حاّداً يف أوروبا نفسها وال تطرح إال بصفتها أمراً شموليّاً وحضاريّاً لكن قاّريّاً 

فحسب بحيث ال ميكنه أن يتعّدى القاّرات. 

عىل سبيل املثال، من الواضح مبكان أّن األوضاع يف بلد كأملانيا تختلف اختالفاً عميقاً 

عاّم هو عليه الحال يف بلد كاليونان، ولكن بعد أن ضعفت االشرتاكيّة التي ظهرت يف القرن 

الثامن عرش امليالدّي، بدأ األوروبيّون يبذلون جهوداً حثيثة لتوحيد القارّة األوروبيّة تحت 

من  الكثري  فإّن  أّي حال،  موّحدة. وعىل  أوروبيّة  لتأسيس حضارة  األورويّب  االتّحاد  مظلّة 

األمور الخاّصة بحضارٍة معيّنٍة ال بّد من التطرّق إليها وحلحلة أزماتها يف إطار التعاون والحوار 

مع سائر الحضارات، والبرشيّة يف عرصنا الراهن بحاجة إىل هذا األمر أكرث من أّي وقت 

مىض، فنحن بأمّس الحاجة لتعاون يتّم عىل صعيد عاملّي بحيث يتجاوز الحدود اإلقليميّة 

والفئويّة بعد هذا التطّور الهائل الذي شهدته الكرة األرضيّة وَمْن عليها، فالتكنولوجيا الغربيّة 

التي أصبحت لها كلمة الفصل يف تعيني مصري الشعوب والقرارات التي تتّخذها الحكومات 
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هي التي تدير دفّة الحياة يف عرصنا الراهن. لذا، لو مل نذعن للتعاون فيام بيننا والتشارك يف 

اتّخاذ القرار سوف ال يبقى لنا وال ألجيالنا الالحقة مكان للعيش فيه بأمان ورفاهية، فالكثري 

من األزمات من قبيل أزمة البيئة مل تعد اليوم محدودة يف نطاق ضيّق، بل أضحت مشكلة 

حاّدة تعاين منها الشعوب أجمع، فالهواء الذي نستنشقه ال يختّص بنا؛ لكونه يطوي جميع 

أرجاء العامل رغامً عّنا جميعاً سواء شئنا ذلك أم أبينا. فعىل سبيل املثال، لو قام شخٌص 

يف صحراء )سيبرييا( بنفث غازات ساّمة أو مشّعة يف الجّو، فال شّك أّن املواطن القابع يف 

أفريقيا سوف يصاب بداء السطان الذي تتسبّب به هذه املواّد الفتّاكة. 

إذن، نحن اليوم نواجه ظاهرة تاريخيّة وحضاريّة مختلفة متاماً عاّم واجهه أسالفنا، وإثر 

ذلك فالحضارات مضطرّة ألن تتجرّد عن طابعها القبيّل ونزعاتها الوطنيّة والقوميّة املحدودة 

وال مناَص لها من الجلوس عىل طاولة الحوار مع سائر الحضارات وأن تتعاون معها ملناقشة 

اآلالف من القضايا املصرييّة التي ال ميكن الغفلة عنها مطلقاً. ال ريب يف أّن أهّم هذه املسائل 

ال تقترص عىل األمور املاّديّة فحسب، بل تشمل األمور املعنويّة أيًضاً. 

من الواجب عىل الحضارات أن تحرتم الرؤى الشموليّة التي تطرحها نظائرها وال بّد لها 

من التفاهم عىل القضايا املعنويّة والتقليديّة لبعضها البعض، فهذه الخطوة تعّد من املسائل 

األساسيّة التي نبحث عنها نحن التقليديّون منذ القرن العرشين وإىل يومنا هذا. إضافًة إىل 

املسائل املعنويّة، هناك مسائل أخرى جديرة باالهتامم ومنها الحفاظ عىل البيئة واستثامر 

حقوق  تضييع  دون  الحيلولة  بغية  إهدارها  دون  والحيلولة  أمثل  بشكٍل  الطبيعيّة  الرثوات 

اآلخرين، فقد حان الوقت إلصالح التوّجه الرببرّي األهوج الحاكم عىل االقتصاد الغريّب، 

وبالتايل ال حيلة للبرشيّة من تغيري نط ثقافة االستهالك، وبكّل تأكيد فإّن هذا األمر منوط 

بالحوار الصادق والعمل املخلص والتعاون الحثيث بني الشعوب والحضارات. ولنتطرّق 

الليبّي معّمر القّذايف سادت  إىل ذكر مثال يثبت صّحة ما أرشُت إليه، بعد سقوط الحاكم 

السفارة  اقتحام  الليبيّة  الساحة  التي شهدتها  البارزة  البلد، ومن األحداث  الفوىض يف هذا 

األمريكيّة، حيث قُتل جرّاء ذلك أربعة أشخاص، وكلّنا الحظنا كيف تناولتها وسائل اإلعالم، 

وعملت عىل تغطيتها لعّدة أيّام وطوال أربع وعرشين ساعًة يوميّاً دون انقطاع، وكيف أنّها 

استضافت املحلّلني والخرباء السياسيّني الذين تناولوا أطراف الحديث عنها بشكل تفصييّل 

يف  أنّه  الصدفة  وشاءت  إعالميّة،  وسائل  من  ناظرها  وما  والصحف  القنوات  مختلف  يف 
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فيلم ييسء  إنتاج  تظاهروا معرتضني عىل  الذين  العرشات من املسلمني  قُتل  نفسها  الفرتة 

للنبّي األكرم إال أّن وسائل اإلعالم نفسها مل تُِعْر ذلك أّي أهّميّة تذكر، ومل تعكس هذه 

األحداث، بل إنّها تغاضت عنها بالكامل! 

إّن األصول اإلنسانيّة واألخالقيّة والحرفيّة تقتيض عدم التعامل بانتقائيّة مع األحداث وتفرض 

عىل البرشيّة عدم التمييز بني الضحايا الغربينّي واملسلمني، لذلك ليس من الصحيح التعامل 

مع من هو غريّب وكأنّه سيّد امللعب، واملسلم ال يتعّدى كونه نكرة ال محّل لها من اإلعراب أو 

أنّه إنسان من الدرجة الثانية أو الثالثة، لذا يجدر بالغربينّي أن يغرّيوا وجهتهم الخاطئة هذه وأن 

يحرتموا أبناء سائر الحضارات. ومن جانب آخر، ينبغي للحضارات األخرى أن تخوض غامر 

الحوار الحضارّي مع الغرب بشكل منطقّي دون أّي خشية أو ترّدد مع الحفاظ عىل األُسس 

عن  التخيّل  يرفضون  الحال  بطبيعة  التقليدينّي  جميع  إّن  ورثتها.  التي  املعنويّة  واملتبنيات 

متبّنياتهم ومبادئهم الحضاريّة التقليديّة األصيلة وال سياّم السامويّة منها، وهم غري مستعّدين 

ألن يضّحوا بها ألجل أهداف دنيويّة هامشيّة زائلة. 

* السؤال األخري الذي أرغب بأن أطرحه عليكم يتمحور حول داللة ورمزيّة ما يجري 
السنوات  إبّان  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  ومجتمعّية  سياسّية  تغيريات  من 

بـ  تسميته  التواصل عىل  ما درجت وسائل  هنا بصفة خاّصة إىل  الخمس األخرية، وأشري 

)الربيع العريّب(. 

عىل  الضوء  أسلّط  أن  سأحاول  لكّنني  وطويل،  متشّعب  األمر  هذا  حول  الحديث  ـ 

االنقالب العسكرّي للجيش املرصّي ضّد الرئيس املخلوع محّمد مريس الذي ميتلك رؤيًة 

إسالميًّة. القوى السياسيّة العامليّة تحاول أن تلقي بتأثريها عىل هذه التطّورات اإلقليميّة يك 

تسوق نتائجها نحو الوجهة التي تريدها وتجرّدها عن هويّتها الوطنيّة، وبالتايل تتمّكن من 

بسط نفوذها عىل النظام الحاكم الجديد. وكام نعلم هناك بعض القوى والحكومات العربيّة 

التي تساير القوى الغربيّة وتنصاع إليها وتتّبعها بشكل أعمى، لذلك فهي تسعى إىل إقصاء 

هكذا تحرّكات فيام لو ظهرت يف بلدانها حفاظاً عىل نفوذها هناك؛ لكّن الحقيقة هي أنّها ال 

متتلك قدرة مطلقة للقيام بذلك؛ إذ ليس لديها املصباح السحرّي يك تحّقق ما تتمّنى وتشاء 

متى ما تريد. فلرمّبا تخرج األمور عن سيطرتها وتبقى يف مقام املراقب لألحداث فحسب. 

لو تأّملنا يف األوضاع التي عصفت باملجتمعات العربيّة طوال العقود املاضية لوجدنا كيف 
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أّن الكثري منها بات يعاين من انهيار وانحطاط مثري للدهشة، وبدأت الشعوب العربيّة تسري 

سرياً نزوليّاً من الناحية الفكريّة؛ بحيث انعدمت فيها االستقالليّة باتّخاذ القرارات املصرييّة 

تقريباً، لكّن هذه املرحلة رسعان ما بدأت تتّجه نحو األفول وفتحت آفاق عهد جديد، لذا 

أرجو أن يتواكب هذا العهد مع ترسيخ دعائم الفكر األصيل وتقوميها. 

إّن هذا األمر يف الواقع يثري قلقي؛ ألّن الصحوة التي انطلقت يف البلدان العربيّة، استتبعتها 

حركات تتعارض مع الصحوة األصيلة للفكر اإلسالمّي، ومبا فيها الحركات السلفيّة والوّهابيّة 

الجديدة التي يخالف أتباعها كّل فكر أصيل ويحاولون ترويج أفكارهم املقيتة يف املناطق التي 

متّكنوا من بسط نفوذهم الفكرّي الهّش عليها، ومبا يف ذلك مرص وسوريا، لكن يحدوين أمل بأن 

يتحّول هذا الربيع العريّبـ  عىل مّر األيامـ   إىل صحوة حقيقيّة. 

أنا متفائل ببعض هذه األحداث، وال سيّام ما حدث يف تونس... أّما يف مرص، فاإلخوان 

املسلمون كانوا يتّبعون منًحى متعجرفاً طوال سنوات متامدية، لكّن األمل بالشعب املرصّي 

نفسه لكونه شعباً واعياً متّكن من الحفاظ عىل متبّنياته اإلسالميّة، واألهّم من ذلك أنّه يعري 

أهّميّة كبرية للمصالحة الوطنيّة. سوريا هي البلد العريّب األكرث اضطراباً يف هذه اآلونة، حيث 

احتدم رصاع شديد بني مختلف الحركات والتوّجهات السياسيّة املدعوم بعضها من قوى 

أجنبيّة غريبة عىل الهيكل السورّي، لذلك فاألوضاع تسري يف هذا البلد نحو مصري مجهول؛ 

الحاليّة لو استمرت عىل  أّن األوضاع  السورينّي أن يدركوا  وعىل هذا األساس يجب عىل 

البلدان  عىل  لتطغى  أزمته  تسي  فسوف  البلد  هذا  يف  االستقرار  يتحّقق  ومل  عليه  هي  ما 

املجاورة، فال تسلم من ذلك يف هذه الحال، ال تركيا وال العراق وال األردن وال لبنان وال 

السعوديّة. أرجو أن تتعامل األطراف املتنازعة يف هذا البلد مع بعضها ومع الواقع بشكل 

منطقّي بعيد عن التحزّب والتعّصب األعمى الذي أحرق الحرث والنسل، ويجب عليها  ـ 

عىل أقّل تقدير ـ  الحيلولة دون تفاقم النزاع والعمل عىل تحديد نطاق الرصاع؛ حفاظاً عىل 

الشعب واألرض. 





أزمُة الغرب عالميٌة 
وهي تدخل في صميم اهتمامات علم االستغراب

حوار مع: أ.د.  فرانك درويش

لبنان الدكتور فرانك درويش  البلمند يف  الباحث وأستاذ األنرثوبولوجيا يف جامعة  اعترب 

والفكري  السيايس  مضمونه  لرنى  تفكيكه  ينبغي  لذا  بامتياٍز،  إشكايلٌّ  الغرب  مصطلح  أّن 

املبنّي عىل رفض  املتفاقم  الفكري  القائم واإلرهاب  الجديد  النزاع  أّن  ويعترب  والحضاري. 

االختالف وعىل التفّهم والفكر، يتطلّب القيام بتقييٍم جديد لالنقسام القائم بني الغرب والرشق.

التقليد الفكري العريب وإعطائه إمكانية إيجاد ديناميكيٍة  ورأى أّن مثة حاجًة إىل إحياء 

ومصطلحاٍت جديدٍة تجّدده باستمراٍر. 

يف ما ييل ردوده عىل أسئلتنا حول الغرب وعلم االستغراب.

*  *  *     

* كيف تنظرون إىل مصطلح »الغرب« ومفهومه، وهل هو بالنسبة إليكم تحيٌُّز جغرايفٌّ أم 
يتمظهر كأطروحٍة حضاريٍة وثقافيٍة؟ 

 ـ  يعود يب مصطلح الغرب إىل )أوكسيدانت( من فعل )أوكسري( أي ما تم فصله عن 

مها إىل جزٍء غريبٍّ  األمرباطورية الرومانية يف عهدها الثاين، بعد تنظيمها اإلداري الّذي قسَّ

وآخَر رشقيٍّ كان يرأسه قسطنطني. 

 الـ )أوكسري( حصل عند فصل الجزء الغريب عن الرشقي من قبَل الكنيسة األرثوذكسية، 

اإلنسانية  مزّق  انفصاٌل  وهو   .1054 سنة  إىل  يد  وبالتحدِّ عرش،  الثاين  القرن  إىل  يعيدنا  ما 

عنوان  أصبح  والغرب  الفكر.  تاريخ  إىل  بالعودة  بيننا،  يربط  جديدا  تفّكرًا  نجد  أن  وعلينا 
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العقل اآلَخر، متناسيًا أحيانًا مصدره يف العقل الرشقي. أعنى أّن العقل الغريب، منذ اليبنتس 

عىل األقّل، قد أضحى عقاًل حاسبًا، حّول معظم الفكر إىل حساٍب يقّرر قيمة األشياء وعلّة 

الوجود  بوحدة  اإلنسان  يربط  والذي  الرشق،  به  احتفظ  الّذي  العقل  عنه  فغاب  وجودها، 

بني  الكامل  الدمج  بل  الربط،  إّن  الريايض.  والعقل  بالحساب  الفكر  يحرص  وال  وألوهيته 

، بني غرٍب  الوضع الجغرايف للغرب ومسلاّمته الفكرية، ليس بديهيًّا، ويعتمد عىل فصٍل تامٍّ

ورشٍق، يتطلّب أشكلًة تكون أكرثَ دقًّة. يكفي النظر إىل الشعوب واألفكار املتوّسطية ليك 

نرى مدى صعوبة رسم خطٍّ يفصل بني الغرب والرشق. 

* تاريخ الغرب من أين يبدأ؟ من املرحلة اليونانية والرومانية، أم من القرون الوسطى، أم 
ابتداًء من عرص األنوار مروًرا بالحداثة؟

 ـ  يصعب تحديد ذلك بشكٍل قاطعٍ. التأثري اليوناين كان كبريًا يف أوروبا ويف ما يسّمى 

بالرشق، فال ميكن أن نضع خطًّا فاصاًل يعود إىل اإلغريق وحدهم. لنبَق مع العصور الوسطى 

ونجادْل يف ظهور مصطلح الغرب معتمدين عىل انفصاٍل حصل وتطّور يف نهايتها، أي يف 

بدء النهضة األوروبية.

رؤيٍة  تكوين  أجل  من  وحضاريًّا  وثقافيًّا  سياسيًّا  هو،  كام  الغرب  فهم  باإلمكان  هل   *
اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة ِحياله؟

ككتلٍة  معه  والتعامل  اتّخاذه  بامتياٍز، ال ميكننا  إشكايلٌّ  هو  الغرب  أّن مصطلح  ـ  مبا   

جامدٍة متجانسٍة. علينا أن نفّكك هذا املفهوم لرنى محتوياته الفكرية والسياسية والحضارية، 

فنتعامل معه كآخَر، هو يف حواٍر خارجيٍّ وداخيلٍّ بل وباطٍن معنا، ونكشف عن لزومه ولزومنا 

يف تحديده وتحديدنا ومن ثّم يف االرتفاع مًعا نحو مفهوٍم جديٍد للجدال والتناسق والتوافق.

* كيف بنى الغرب حضارته الحديثة، وما هي األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي 
أخذ بها، وما اآلثار املرتتِّبة عىل ذلك لجهة طبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، ومع العاملني 

العريب واإلسالمي خاّصًة؟

ا ال ميكن حرصها مبا يُسّمى الغرب  ـ   أُُسُس الغرب عديدٌة وتعود إىل مصادَر مختلفٍة جدًّ

الجغرايف. الغرب قد تناىس أصوله وفرض هذا التنايس عىل آَخره، أي ما يدعوه بالرشق يف 

االسترشاق. لقد تناىس تركيبات فكره الّتي دخلته أو استوعبها، عن وعٍي أو عن غري وعٍي، 

من فضاءاٍت فكريٍة عديدٍة سبقت اسمه ومصطلحه، وعلينا اليوم أن نُبيّنها، سواًء يف العلوم 

أو الفلسفة أو علم االجتامع أو الالهوت أو غريها.
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* هل تجدون منفَسًحا لعقد حواٍر متكاِفٍئ مع الغرب؟ إذا كان الجوب »نعم« فام هي 
مونها، وإذا كان الجواب »ال« فام هي األسباب املوِجبة إىل ذلك؟! املسوِّغات التي تقدِّ

 ـ  أجل، هناك منفَسٌح لحواٍر مع الغرب. فهذا الحوار رضوريٌّ اليوم ألّن الوضع العاملي 

يفرضه علينا جميًعا. هناك أّواًل التواصل الشديد، كام مل يعرفه اإلنسان من قبُل، الذي يُجرب 

األفراَد واملجتمعاِت عىل أخذ أفكار اآلخر بعني االعتبار بشكٍل شبه يوميٍّ ولكن مع غياب 

العمق الفكري والديالكتييك. وهناك ثانيًا النزاُع الجديد القائم واإلرهاب الفكري املتفاقم، 

املبني عىل رفض االختالف والتفّهم والفكر، وتفكيك معادالته ومفاهيمه وتاريخها، والذي 

يتطلّب أن نقوم بتقييٍم جديٍد لالنقسام القائم بني الغرب والرشق.

* يف ضوء هذا الكالم، هل من عنارَص مشرتكٍة بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟ 
ه هذا النقُد: »الشعوب« ـ »الحكومات«  وإذا كان من نقٍد لسلوك الغرب، فإىل أي حقٍل يُوجَّ

ات صاحبة القرار؟ ـ أم املؤسسَّ

 ـ  هناك بالفعل عنارُص مشرتَكٌة بني العامل اإلسالمي والعريب والغرب، لنذكْر بعًضا منها:

 ـ  الفكر الفلسفي اليوناين.

 ـ  الفكر والتاريخ الهلنسِتيَّنْي.

د الّذي ورثه الغرب عن الرشق بشكٍل شبه كامٍل.  ـ  الدين املوحِّ

 ـ  العلوم وتاريخها.

 ـ اآلداب، حيث حصل الكثري من التلقيح.

 ـ التاريخ املشرتك الطويل.

ظل  يف  قرٍن،  قبل  شبنغلر  توّقع  كام  االنهيار  عىل  يوشك  الغرب  أن  تعتقدون  هل   *
الكالم الدائر اليوم عن أنه يعيش أزماتِه التاريخيَة يف الحقبة املعارصة: )املعرفية، الثقافية، 

االجتامعية، االقتصادية(؟

 ـ ال أوّد أن أدخل يف تلك التعليقات عن شبنغلر. أعتقد أّن كتابه، كام عرفه الكثريون منذ 

البداية، تغيب عنه الدقّة. عىل أي حاٍل، أعتقد أن الغرب يف أزمٍة بسبب إخفاق الفكر الكوين 
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فيه، مع اإليدولوجيات الّتي انبثقت عنه، ومنها املاركسية بذاتها، كام بنّي فيريابند مثاًل. وهذه 

األزمة ليست أزمة الغرب أو ما يُسمى بالغرب وحده، بل هي أزمٌة عامليٌة تحتاج إىل متّعٍن 

الفلسفي واالجتامعي  الفكر  منبع  نسيان  ثم  التنوير، ونسيان  الفكر وإرث عرص  تاريخ  يف 

والفلسفي ـ  العلمي. 

* هل ترون رضورًة لتنظري فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍة لعلم االستغراب، وما 
هي ُسُبل تحقيق ذلك؟

ـ   إّن تأسيس علم االستغراب رضوريٌّ إذا ما أردنا أن نتخطّى املفاهيَم والتوجهاِت الفكريَّة 

الحاليَة كام صاغتها فكرة االستعامر وما بعد االستعامر. وعىل هذا العلم أن يتميّز وأن يكون 

رائًدا يف تبيني ما مل يَظهر أو يُظَهر يف ما يسّمى بالفكر الغريب، منذ بداية الفلسفة وحتّى اليوم. 

علينا إذًا النظر إىل ما قد تّم إسقاطه أو كتمه يف داخل الفكر الغريب، ما يُلزمنا القياَم بعمٍل مشاِبٍه 

يف ما يخّص منظوماتِنا الفكريَة املحليَّة.

الحضاري  فضائنا  يف  الفكري  باالستنهاض  العلم  هذا  تأسيس  يُسهم  مًدى  أي  إىل   *
العريب واإلسالمي؟

 ـ  إّن لعلم االستغراب رسالًة أساسيًة تعود إىل التخلّص من االنبهار بالغرب، ثّم نقده 

أن  فضائنا  الفكر يف  التحّرري. عىل  ـ  والفرداين  والتقني  الحسايب  وعقله  مقوالته  ورفض 

يُفهم الغرب كام مل يَفهم الغرُب نفُسه، فينري الغرب والرشق وينهض بنفسه نحو أفٍق، فأسٍس 

أكرثَ ديناميكيًة وديالكتيكيًة خاّلقًة.

املعريف  النظام  لجهة  االسترشاق  وعلم  االستغراب  علم  بني  التمييز  ميكننا  كيف   *
والتطبيقي لكلٍّ منهام، وما اإلشكاالُت املطروحُة يف هذا الصدد؟

 ـ  أعتقد أّن االسترشاق يعتمد عىل مقوالت أمثال فوكو، بينام عىل االستغراب أن يبني 

نفسه من منطلَق تبيني ما مل يتبنّي، إن كان عمًدا أو بشكٍل غري واٍع، يف تفّكر الغرب، ال فقط 

يف عالقته بالرشق، بل بنفسه ومبا كتمه تاريخه عن نفسه.

* هل يعني علم االستغراب برأيكم الرؤية التي تصوغها النخب املرشقية للغرب لفهمه 
ونقد سلوكه حيال الرشق؟

 ـ  تنترش بني النخب الرشقية نظرٌة ُمبَهمٌة وُملتِبسٌة للغرب، يظهر فيها نوٌع من االزدواج 
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واملرشقي  استعامريٌة،  معظمها  ألسباٍب  ينتقده  الذي  املرشقي  املفّكر  بني  الشخصيّة  يف 

الّذي يستمّد جّل أفكاره من الغرب: يسكن هذان املرشقيان يف عقٍل واحٍد منفِصٍم. من هنا 

الحاجة إىل علم االستغراب وإىل تخطّيه العلوَم الحديثَة املهتّمَة مبا بعد االستعامر.

نقٍد  إجراء  عليه  أن  ترون  وهل  االستغراب؟  لعلم  املركزية  املهامت  برأيكم  هي  ما   *
ٍق لذهنية االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟ معمَّ

تّم  قد  أو  خامدٍة  إمكاناٍت  من  لدينا  ما  كشف  إىل  الحاجة  هنا  من  بالطبع.  نعم،  ـ    

إسكاتها. من هنا الحاجة إىل إحياء التقليد الفكري العريب وإعطائه إمكانية إيجاد ديناميكيٍة 

ومصطلحاٍت جديدٍة تُجّدده باستمراٍر.

* من تقرتحون للمطالعة من املرجعيات الفكرية والفلسفية التي قاربت حقيقة الغرب مبا 
فيها من إيجابياٍت وسلبياٍت؟

يخّص  ما  يف  بعُد  الكثريون  يفهمه  مل  الّذي  ـ   هايدغر  أيًضا  ولكن  شبنغلر،  طبعاً  ـ    

الّذين تخىّل  إمكانيات التواصل بني الرشق والغرب ـ  وهيغل وسبينوزا وبعض املفّكرين 

عنهم الغرب يف كتبه املرجعية.

مها  قدَّ التي  املساهامت  حيال  تطرحونها  التي  واإلشكاالت  املالحظات  هي  ما   *
املفكِّرون يف حقل التأسيس لعلم االستغراب؟ 

ـ   ما زلت أنتظر قراءة مفّكرين كهؤالء، أي من يتخطّى إشكال بل عقدة ما بعد االستعامر، 

الكوين  الفكري  العامل  بتاريخ وقدر  الغرب ويربطه  يُسّمى  ما  يفتح  آَخَر  فكٍر  فنذهب نحو 

واملحيّل.
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حوار مع: أ.د. إبراهيم العايت

يف الحوار التايل مع الدكتور إبراهيم العايت متاخمة ألبرز اإلشكاليات الفكريّة واملعرفّية 

التي تدور مدار العالقة االحتدامية بني اإلسالم والغرب.

يرى الربوفسور العايت أنَّ الغرب مل يستيقظ من سباته الذي عاشه يف القرون الوسطى 

بعلم  يتصل  ما  أما  املسلمون.  أنجزه  الذي  والعقالين  العلمي  الرتاث  إطّالعه عىل  بعد  إال 

االستغراب فقد أشار إىل أن من أهم رشوطه املعرفية، فهم الغرب بدّقة ليك ال يقع يف ما 

وقع فيه االسترشاق الغريب من معاثر وشبهات حيال الرشق العريب واإلسالمي عىل مختلف 

الصعد..

نتها  يف ما ييل نقرأ وجهة نظره حول عدد من اإلشكاليات النظرية والتاريخية التي تضمَّ

هة إليه. األسئلة املوجَّ

*  *  *     

* ما معنى الغرب بالنسبة إليكم كمصطلح ومفهوم، وما املائز بني كونه تحيُّزاً جغرافياً 
وبني متظهره كأطروحة حضارية وثقافية، وما حدود ومستوى العالقة بني كل منهام؟

ـ الغرب كمفهوم concept يعني جملة ما انتجته الحضارة األوروبية من قيم وفلسفات 

وديانات وقوانني وانظمة حكم ومجتمع، سواء يف الفرتة اليونانية أو الرومانية، وحديثا منذ 

عرص النهضة Renssance وحتى اليوم مثّة اختالف يف النظرة إىل الغرب خالل الفرتة التي 

حكمت فيها املسيحية الغرب كرأس حربة للدول الغربية يف مرشوعها للسيطرة عىل الرشق 

والعامل، أيام الحروب الصليبية وبني الفرتة االستعامرية التي يفرتض أنّها قد انتهت لكنها 

وعادت اليوم بأشكال أخرى.

األوروبية،  القارة  يعني  الحديثة،  العصور  مطلع  كان، حتى  فقد  كتحيُّز جغرايف  الغرب 
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وبعد اكتشاف القارة األمريكية امتد إىل أمريكا الشاملية، وتبقى روسيا ودول رشق أوروبا يف 

انتامئها إىل الغرب موضع جدال، ألن من الغربيني من يعتربها إىل الرشق اقرب، لكني أرى 

أنها تنتمي اجتامعيًا وثقافيًا إىل الغرب، وإن كانت متخلفة عنه حضارياً.

أما املائز بني البعد الجغرايف للغرب وبني كونه أطروحة حضارية فهو سلّم القيم والحريات 

الشخصية، والنظام االقتصادي الراساميل، حتى وإن فازت بعض األحزاب االشرتاكية، لكنها 

اشرتاكية معّدلة جاءت لتتالءم مع الطابع الرأساميل الراسخ والنظام الدميقراطي الغريب.

* هل الغرب كتلة واحدة سياسياً وثقافياً واجتامعياً بحيث إما أن نأخذه ككل أو نرتكه 
ككل؟ أم باالمكان فهم الغرب كام هو من أجل تكوين رؤية اسرتاتيجية ومعرفية حياله؟

السياسية واالجتامعية والثقافية.  الغرب ليس كتلة واحدة يف امليادين املختلفة:  ـ ال، 

املستعمرة  الشعوب  قضايا  من  املواقف  يف  تعّددي  فإنه  السياسة  يف  تعّددي  أنه  فكام 

واملستقلة، وكذلك قضاياها الداخلية وسياساتها الخارجية. أما يف مجاالت األدب والفن 

وعامل الفكر والفلسفة، فتكرث فيه املذاهب والتيارات، رمبا ألن املذهب السائد يف الغرب 

د عكس املذاهب  بالكرثة والتعدُّ ن  يؤمِّ الذي  التجريبي  الحديثة، هو املذهب  النهضة  منذ 

العقلية التي متيل إىل الوحدة وتحاول رد الكرثة إليها.

الغرب  بلدان  تقّدم  فليس  عديدة!  مفارقات  هنالك  واالجتامعي  الفكري  الصعيد  عىل 

سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، يعني بالرضورة تقّدم شعوبها فكريًّا وثقافيًّا، ألن قسامً ال بأس 

به منهم يؤمنون بالخرافات والسحر وتحضري األرواح، كام يحتفلون شعبيا يف العديد من 

الدول األوروبية ويف أمريكا وكندا بعيد )الهالووين( الذي ميتزج فيه السحر باألسطورة مع 

االشباح وقصص الرعب. هناك من يرى أن جذور العيد مسيحية، بينام يرى آخرون أّن جذوره 

وثنية. وتجدر اإلشارة إىل أّن معلوماتهم العامة عن شعوب العامل فقرية ومشوشة!

* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وما اآلثار املرتتِّبة عىل ذلك لجهة نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، وبخاصة العاملني 

العريب واإلسالمي؟

ـ إّن أهم االسس واملباين املعرفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة هي: 

العقالنية، واملذهب التجريبي. باالوىل تحّرر من سلطة الكهنوت التي متيل إىل التفسريات 

كان سبب  الذي  التجريبي  العلم  اقام  الثانية  العامل، وعن طريق  والخرافية عن  االسطورية 

تقّدم الشعوب األوروبية صناعيًّا وزراعيًّا وعسكريًّا.
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والطب  الفلك  وعلامء  الفالسفة  من  الغرب  استقاهام  قد  األمرين  كال  أن  والحقيقة 

الغرب كان  السيايس واالجتامعي والديني يف  التطّور  العرب واملسلمني، لكن  والكيمياء 

يتّجه منذ عرص النهضة الحديثة، لتكوين بيئة علمية وفلسفية حاضنة لهذه العلوم وتطويرها 

العامل اإلسالمي لدول استبدادية متتلك أسباب  بينام خضع  وتجاوزها فتقّدمت حضاريًا، 

القوة املادية لكنها تفتقر لقوة العلم واملعرفة والحرية الفكرية، فتقهقرت حضاريًّا.

مع  متكافئ  حوار  لعقد  منفسح  من  هل  العاملي،  الراهن  ورشوط  ملقتضيات  تبعاً   *
مونها، وإذا كنتم ال تجدون  الغرب؟ إذا كان الجواب باإليجاب فام هي املسوَّغات التي تقدِّ

ذلك فام هي األسباب املوجبة إىل ذلك السبب برأيكم؟!

ـ نعم توجد فرصة ومنفسح لعقد حوار جيد، ونسبة التكافؤ تعلو بفضل وحدتنا، لكن 

أول من يعادي الحوار يف الغرب هم الحركة الصهيونية ولوبياتها املؤثرة يف الدول الغربية، 

وبخاصة يف الواليات املتحدة، فالحوار يؤّدي إىل التهدئة وتلمس املشرتكات، بينام هي 

التوتّر والبحث عن الخالفات، ولذلك فهي ال تشجع قوى االعتدال بل قوى  تراهن عىل 

التطرف واالرهاب، حتى تربِّر مشاريعها يف تفريغ فلسطني املحتلة من سكانها األصليني.

كذلك فإن الحوار يثبت خطأ نظرية رصاع الحضارات، التي قال بها هنتنغتون وأمثاله، 

الفوىض  مظاهر  أحد  وهو  الكل،  ضد  الكل  فيه  يحارب  جحياًم  العامل  من  تجعل  والتي 

الرئيس  للعراق، ويحاول  احتاللهم  قبل وبعد  الجمهوريني  بها صقور  برّش  التي  )الخالقة( 

ترامب اليوم إعادة إحيائها من جديد، وال ندري كيف تكون الفوىض خالقة أو مبدعة!!

* يجري الكالم اليوم عىل أّن الغرب يعيش أزماته التاريخية يف الحقبة املعارصة:)معرفية، 
ثقافية، اجتامعية، اقتصادية( هل يدل هذا عىل ما سبق وتوّقعه شبنغلر قبل عقود عن سقوط 

الغرب أو أنّه يوشك عىل االنهيار؟

ـ إن أزمات الغرب املعرفية والثقافية والسياسية وغريها حقيقية وموجودة وقد أّدت إىل 

حدوث حربني مدّمرتني كانتا يف منتهى الوحشية والبعد عن التحرّض، وقد كتب الفيلسوف 

اإليقاعات  عىل  الغرب(  )سقوط  الشهري  كتابه   )1936 ـ   1880( شبنغلر  أوزوالد  األملاين 

الجنائزية للحرب العاملية األوىل. ورغم أّن الغرب قد خاض حرباً ثانية أكرث تدمرياً، حيث 

استُخدم السالح النووي ألول مرة، لكن نبوءات شبنغلر عن الدورة الحضارية التي تحكم 

بالربيع  تبدأ  التي  الطبيعة  عامل  يف  األربعة  الفصول  كدورة  وهي  القدم،  منذ  الحضارات 

فالصيف فالخريف فالشتاء حيث تهرم ومتوت لتفسح املجال لحضارة جديدة..هذه النبوءة 

مل تتحّقق بالنسبة للغرب! واذا تحّققت جزئياً بظهور منافسني أقوياء فإن العرب ليسوا يف 
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اللذان ميلكان جذوراً حضارية ضاربة يف  والهند  الصني  تكون  أن  بل ميكن  القامئة  هذه 

القدم مع تقّدم علمي واقتصادي حايل كبري جداً. ناهيك عن أن الحضارة الغربية فيها من 

املكر ما ميكنها من تجديد شبابها باستمرار، األمر الذي يجعل شعوب العامل مشدودة إليها 

ومعجبة بأناطها يف العيش وطرق التفكري وإنجازاتها يف الفنون واإلعالم وضامن الحريات 

العامة والفردية، التي تبدو كاملساحيق التي تغطي وجًها أثقلته قرون من استغالل الشعوب 

وايقاد الفنت والحروب التي مل تتوقّف حتى يومنا هذا!!

* كيف تنظرون إىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسة معرفية لعلم االستغراب، وهل مثة 
رضورة لتنظريها، أم أّن األمر يتوقف عىل مجرّد كونه ترفاً فكرياً؟ ثم ما هي السبل التي ترونها 

لتأسيس هذا العلم؟ 

ال  حتى  ومهم،  مطلوب  أمر  االستغراب  لعلم  املعريف  والرتاتب  للتنسيق  السعي  إّن  ـ 

الغربية،  الثقافة  الذين يخوضون يف  العلم خاضًعا ملزاجية وظروف األشخاص  يبقى هذا 

وتبعاً للغة التي يتقنونها من تلك الثقافة، كاإلنجليزية والفرنسية واألملانية وغريها، والناجمة 

)الحضارية(  لثقافتها وقيمها  الرتويج  الدولة املستعِمرة، وطريقتها يف  لغة  الغالب عن  يف 

الجوهر إال  الدول االستعامرية وإن كانت واحدة يف  الشعوب املستَعَمرة. فسياسات  بني 

الثقايف  تنفيذ مرشوعهم  التطبيق واملظهر! فطريقة اإلنجليز ومنهجهم يف  أنّها مختلفة يف 

يف مرص أو العراق مثالً، يختلف عام قامت به فرنسا من محاوالت استئصال للغة العربية 

بقسوة  نفذت  التي  )الفرْنَسة(  بسياسة  سّمي  ما  يف  مكانها،  الفرنسية  وإحالل  الجزائر  يف 

متناهية!.. مع ذلك فإن الذاكرة الثقافية املرصية تنظر بنوع من اإليجابية إىل الثقافة الفرنسية، 

بداية  1849( وايل مرص، فكانت  التي أرسلها محمد عيل باشا )ت  بالبعثات  ألنها تذكرها 

النهضة املرصية الحديثة، غري أن هنالك من يعترب بداية النهضة منذ حملة نابليون بونابرت 

العلامء يف اختصاصات مختلفة، وقد أصدروا كتاباً  عىل مرص الذي جلب معه فريقاً من 

يؤرِّخ ملرص يف تلك الفرتة عنوانه )وصف مرص(، وأّسسوا مجمعاً علمياً، واصدروا صحفاً 

التنظيم اإلداري، فشّكل ذلك ما  وأنشأوا بعض املدارس، وعرف املرصيون عن طريقهم 

يشبه الصدمة الحضارية للمجتمع املرصي ونخبه، عرّفتهم مباهم عليه من تخلّف يف ظل 

حكم املامليك والعثامنيني. 

نخلص من كل ذلك إىل أّن موضوع االستغراب إذا ترك من دون تحديد ملعامله وأصوله، 

فإنه، يف الغالب، سيخضع لتقييم كل كاتب، ولطبيعة التجربة التي عاىن منها شعبه ووطنه 

م لنا أحكاماً تفتقر إىل املوضوعية. من هذه الدولة الغربية أو تلك، ويقدِّ
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* إىل أي مدى يقع التأسيس لعلم االستغراب كمسعى جدي ورضوري يف االستنهاض 
الفكري يف فضائنا الحضاري العريب واإلسالمي؟

ـ نحن نعلم أّن الغرب مل يفق من سباته الذي عاشه خالل العرص الوسيط إال بعد اطالعه 

عىل الرتاث العقالين والعلمي الذي أنجزه املسلمون حينام تُرجم إىل الالّتينية، وقد متثَّل 

يزيد، كانت الحضارة  أو  أربعة قرون  َمَدياٍت أوسع، ومنذ  به إىل  الرتاث ودفع  الغرب هذا 

الغربية مزيجاً من اإلنجازات واالخفاقات عىل الصعيدين الذايت واملوضوعي. فبينام هي 

تسّجل تقّدماً يف مجاالت الفلسفة والعلم والفنون واألداب، نراها تخفق يف الوقت نفسه يف 

تعاملها مع الشعوب املستضعفة، حيث تعاملها بقسوة وهمجية ال حدود لها، واألمثلة عىل 

ذلك كثرية، ودون شك فإّن التأسيس لعلم االستغراب يساعد يف تكوين رؤية نقدية للحضارة 

الغربية، تساهم يف اكتشاف فضاءات حضارية ونهضوية تعزِّز ملكة النقد وتحّقق التقّدم.

لعلم  الضدي  املقابل  هو  االستغراب  علم  أّن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أن التمييز بينهام رضوري لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكل منهام. كيف 

تنظرون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاليات املطروحة يف هذا الصدد؟

شبه  من خلفيات  نشأ  فاالسترشاق  بالرضورة،  الذهن صحيح  إىل  يتبادر  ما  كل  ليس  ـ 

أسطورية عن الرشق، مصحوبة بدوافع معرفية وحاجات مادية فرضتها السياسات االستعامرية 

للدول الغربية يف عرص الثورة الصناعية، والتي كانت تعيش رصاعات حامية فيام بينها عىل 

مناطق النفوذ لتسويق منتجاتها والحصول عىل املواد الخام، بينام االستغراب، يف الغالب، 

أهدافه معرفية وتدخل إما يف إطار التأثري الناقد، كالحوار الذي دار بني جامل الدين األفغاين 

أو  واآلرية(،  )السامية  عرقي  منهج  من  انطالقاً  الرشقي  للفكر  تقييمه  حول  رينان  وأرنست 

بالطبيعة عىل مذهب  الخالق وآمنوا  انكروا وجود  الذين  الدهريني( وهم  )الرد عىل  رسالته 

ْنَيا  الُدّ َحَياُتَنا   
َّ

إِل ِهَي  َما  وا 
ُ
ال

َ
َوق القرآنية  التسمية  نفس  األفغاين  عليهم  اطلق  وقد  )دارون(، 

ْهُر، وعرفهم املسلمون بأنهم قوم أنكروا البعث والحساب،   الَدّ
َّ

َنا إِل
ُ
َنُموُت َونَْحَيا َوَما ُيْهلِك

ورأو أن الدهر دائر ال أول له وال آخر، وقد صادف العديد منهم يف الهند حينام نفاه االنجليز 

الشيخ محمد عبده عىل )هانوتو( وزير خارجية فرنسا  أمثلة كثرية أخرى كرد  إليها. وهناك 

ومحاوالتنا  الغربية،  للفلسفة  الصدر  باقر  محمد  السيد  ونقد  اإلسالم،  من  موقفه  حول 

املتواضعة يف رؤيتنا النقدية للمذاهب الفلسفية قدميها وحديثها والتي صدرت يف كتاب 

بعنوان )محارضات يف املذاهب الفلسفية(... ذلك كله يدخل يف إطار تفكيك الفكر الغريب 

ونقده. أما القسم اآلخر فهم املستغربون الذين ميثّلون التأثر السالب ومثاله الواضح الدكتور 

الثقافة يف مرص( الذي ذهب فيه بعيداً يف االستغراب، ونظّر  طه حسني يف كتابه )مسقبل 
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له تاريخياً، وهو يستغرب ممن يجعل مرص جزءاً من الرشق، بينام هي طوال تاريخها غربية 

من  بأنّه سيجعل  اسامعيل  الخديوي  لقول  الرشق، وال حاجة  من  إالّ  املخاطر  تاتيها  وال 

مرص قطعة من أوروبا، ألنها هي كذلك فعالً!! فاذا كان هكذا حال من سّمي )عميداً لالدب 

العريب(، فام هو حال أدباء وشعراء عرب ال يعرفون شيئاً عن تراثهم االديب العريب، لكنهم 

حرفياً،  يستلهمونها  أو  ويقلِّدونها  الفنية،  الفرنسيني  الشعراء  مذاهب  تفاصيل  أدّق  يعرفون 

أن  إىل  دعاه  الذي  هو  األمر  وهذا  شعر؟!  مجلة  س  مؤسِّ عن  مؤخراً  أدونيس  تحّدث  كام 

يؤلِّف كتابه )ديوان الشعر العريب( بقسميه: )القديم والحديث( ليثبت رسوخ قدمه يف الرتاث 

العريب، وأّن الحداثة ال تعني انسالخه من جذوره الحضارية الضاربة يف القدم، سواء منها 

حضارة الهالل الخصيب )سوريا الكربى( أو الحضارة العربية قبل وبعد اإلسالم. كذلك فإّن 

لجوءه إىل نصوص الصوفية بوجه عام، ونصوص محمد بن عبدالجبار النّفري بوجه خاص، 

متثّل بديالً عن النص السيايل الذي كان مغرماً به يف مطلع شبابه، معترباً نصوص الصوفية 

هي )السيالية قبل السيالية( كام قرأت له يف السبعينيات!..كام أصدر مجلة )مواقف( تيّمناً 

بكتاب )املواقف واملخاطبات( للنفري، وابتدأ سلسسلة مقاالت عن تأسيس كتابة جديدة!

للغرب،  املرشقية  النخب  تصوغها  التي  الرؤية  برأيكم  االستغراب  علم  يعني  هل   *
والكيفية التي يتعاملون من خاللها مع الغرب لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

ـ ما دمنا أسميناه )علم( االستغراب، فإن العلم له حقيقة موضوعية ال تتأثّر برأي النخب، 

ليلة وليلة!! والنقد  الخيال وحكايات ألف  التي يشوبها   وإال أضحت كالرؤية االسترشاقية 

ال بد أن يكون مسبوقاً بالتعريف والتحليل للفكر الغريب بغية الوصول إىل حقيقته.

أما التعامل مع الغرب من قبل النخب الرشقية، فال يحكمه موقف واحد بل مواقف عدة، 

الرتاث، وهذا هو موقف  الرفض املطلق واالكتفاء مبا هو موجود يف  موقف  أوالً:  وهي: 

التيارات )السلفية النصيّة( عموما، عىل الرغم من أن هذه التيارات قبلت أن تأخذ باملنجزات 

املادية للحضارة الغربية، دون منجزاتها العلمية والفكرية واملنهجية التي لوالها مل تتحّقق 

تلك املنجزات املادية.

ثانياً: موقف القبول املطلق بالحضارة الغربية يف انجازاتها كافة، بل وتقليدها حتى يف 

مثّله  الذي  التغريب  تيار  هو  وهذا  املجتمع،  شؤون  ومختلف  الحكم  ونظم  العيش  طرق 

أحمد خان يف الهند، وميلكوم خان يف إيران، ومصطفى كامل يف تركيا، وأحمد لطفي السيد 

وطه حسني وسالمة موىس وحسني فوزي يف مرص، وجميل صدقي الزهاوي يف العراق.

ثالثاً: املوقف الوسطي الذي يؤمن بالخصوصية الحضارية للعامل العريب واإلسالمي، 
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لكن ذلك ال مينع من األخذ بجوانب معينة من الحضارة الغربية، مام ال يتعارض مع حقائق 

دين  اإلسالم وثوابته، ويحافظ عىل الهوية الحضارية لألمة. وهو منهج املصلحني واملجدِّ

كالسيد جامل الدين األفغاين والشيخ محمد عبده والسيد محسن األمني وغريهم.

لذهنية  معّمق  نقد  إجراء  هي  االستغراب  لعلم  املركزية  املهاّمت  من  أّن  ترون  اال   *
االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟

قبلها  للغرب، وكذلك  العربية واإلسالمية  للنخب  الفكرية  التبعية  نقد  الواجب  نعم من 

اإلسالمية.  العربية  كالحضارة  األخرى  الحضارات  إسهامات  عن  الغربية  التصّورات  نقد 

والحقيقة انا عندي تجربة شخصية حول هذا املوضوع، حني اخرتت الكتابة يف موضوع 

إشكايل وهو املوقف من الفلسفة اإلسالمية: هل هي إسالمية حقاً أم أنّها فلسفة يونانية قام 

النقل بأمانة ليس  العرب واملسلمون مبهمة نقلها إىل العامل، فليس لهم فضل االبداع بل 

إال، كام يذهب أكرث املسترشقني! وعزوت ذلك إىل خلل يف املنهج، حيث يقوم املنهج 

املركزية  فكرة  مثل:  ثابتة  مفاهيم  منهج غريب يف جميع االحوال، عىل  االسترشاقي، وهو 

يقرأ  التاريخ والحضارة قدميًا وحديثًا، عىل ضوئها  ان أوروبا هي مركز  األوروبية ومفادها 

تاريخ اإلنسانية ويقاس تطّور الحضارة!

الرشقية من  الفلسفة  الذي دعا إىل شطب  الفكرة هو هيجل  لهذه  نظّر  ولعّل أشهر من 

تاريخ الفلسفة ألنها ممتزجة بالدين، وتاريخ الفلسفة عنده ال يشمل تاريخ األديان، فال يبقى 

من الفلسفة إذن إال الفلسفة األوروبية بشقيها: القديم أيام اليونان والرومان، والحديث منذ 

عرص النهضة وحتى اليوم!!

وحني ترصد نتاجات املفكِّرين العرب منذ القرن املايض وحتى اليوم تجد أن العديد 

منها يصب يف هذا الفكر الغريب االسترشاقي أو يتامهى معه. وعىل الرغم من األثر العميق 

األوىل  ـ  عىل املجموعة  االزهر  الجامع  ـ  شيخ  الرازق  عبد  الشيخ مصطفى  تركه  الذي 

الفلسفة  ألقى محارضاته يف  القاهرة حني  بجامعة  األداب  كلية  الفلسفة يف  من طلبة قسم 

الدكاترة:  أمثال  العريب،  العامل  الفكرالفلسفي يف  رواد  بعد  فيام  اإلسالمية، حيث أصبحوا 

توفيق الطويل وعثامن أمني ومحمد عبدالهادي أبو ريده وعبد الرحمن بدوي وزيك نجيب 

كبدوي  الغريب  الفكر  نرش  نحو  عام  بشكل  اتجهوا  فإنهم  االهواين..  فؤاد  وأحمد  محمود 

الذي تبّنى الوجودية وزيك نجيب محمود الذي تبّنى الوضعية املنطقية أو فلسفة التحليل 

وأمني الذي صار ديكارتيّاً! لكن بدوي ود. زيك قد عدال من اتجاههام وحاوال التوفيق بني 

الرتاث ومعطيات الحداثة، أما البقية فلم يبتعدوا كثرياً عن الرتاث العريب اإلسالمي.
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وتجربة د.زيك جديرة بأن نسلِّط عليها ضوءاً أكرث. فقد أصدر كتابه )خرافة امليتافيزيقا( 

بداية الخمسينيات من القرن املايض الذي اعترب فيه النقاش حول وجود الله وخلود الروح 

وحرية االرادة ال طائل من ورائه، وأنها تنسج من رؤوس الفالسفة وال تستند إىل التجربة، 

وقل مثل ذلك بالنسبة للمطلق والعدم واليشء يف ذاته والعلة األوىل للعامل والقيم األخالقية 

والجاملية واملُثل األفالطونية، وغري ذلك مام ال يقع يف مجال الحس، كام ذهب )كارناب( 

و)مور( )ورسل( و)فجنشتني( و)آير( وغريهم من أعالم فلسفة التحليل، أو الوضعية املنطقية 

الذين تأثّر بهم د. زيك نجيب الذي اعترب أّن مشكالت امليتافيزيقا ليس لها وجود فعيل، 

وال يصح أن نقول عنها صحيحة أو خاطئة، ألن الخطأ والصواب لهام وجود يف الواقع أما 

مشكالت امليتافيزيقا فهي مصطلحات ال وجود لها ألنها خاوية أو فارغة من أي معنى!! 

واذا كنا نريد أن نعيش حياة فكرية معارصة يجب التخيّل عن هذا الرتاث! لكنه حني كتب 

)تجديد الفكر العريب( عاد ملحاولة التوفيق بني الرتاث واملعارصة، ولكن طبقاً ملنهج خاص 

يراعي القسم العميل الذي ميكن أن يفيدنا يف تغيري واقعنا نحو األفضل، أما ما عداه فسوف 

يكون مادة للمؤرِّخني وحسب. وتجدر اإلشارة إىل أن الروايئ الكبري نجيب محفوظ كان 

من ضمن هذه املجموعة، وكان من املفروض أن يكمل املاجستري بإرشاف أستاذه الشيخ 

بعض  الفلسفي واضًحا يف  األثر  بقي  وإن  فيها،  فأبدع  الرواية  نحو  اتجه  لكنه  عبدالرازق، 

رواياته، وخاصة )أوالد حارتنا(. أما الدكتور عيل سامي النشار فرغم تقدميه إلضافات مهمة 

الكتشاف املنهج التجريبي يف اإلسالم لكنه بالغ يف إنكاره ألصالة الفلسفة اإلسالمية واعترب 

الكندي والفارايب وإبن سينا وإبن رشد )مقلدة اليونان(، وخالف أستاذه الشيخ مصطفى عبد 

الرازق الذي أكّد عىل أصالة الفلسفة اإلسالمية وإبداع أعالمها!

أم  عربية  كانت  سواء  ـ   مطالعتها  تقرتحون  التي  والفلسفية  الفكرية  املرجعيات  أي   *
أجنبية ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسن وسلبيات؟ 

ـ  هنالك العديد من املرجعيات الفكرية والفلسفية التي ساهمت يف تقديم أفكار قاربت 

حقيقة الغرب، واقرتح ما ييل: مالك بن نبي، أنور عبد امللك، د. عبد الكريم اليايف، د. عادل 

العوا، د. حسن حنفي، د. مراد وهبه، د. فؤاد زكريا، د. زكريا ابراهيم، د. إمام عبدالفتاح إمام، 

شبنغلر، توينبي، تشومسيك، جارودي، مراد كوفامن، وغريهم.



علم االستغراب 
هو جهد أبستمولوجي عميق لمعرفة الغرب

حوار مع: أ.د. أحمد عبد احلليم عطّية

يتناول هذا الحوار مع الدكتور أحمد عبد الحليم عطّية مجموعة من املحاور املتعلّقة 

بالغرب وعلم االستغراب. وقد سعى يف خالل إجاباته عىل األسئلة املطروحة إىل اإلحاطة 

س رأيه مبجموعة من  مبفهوم الغرب من النواحي األنرثوبولوجية والحضارية والفلسفية ليؤسِّ

التصّورات حول مبادئ علم االستغراب وموقف النخب العربية منه.

ويف ما ييل إجاباته:

*  *  *     
* ما معنى الغرب بالنسبة إليكم كمصطلحٍ ومفهوٍم، وما املائز بني كونه تحيُّزًا جغرافيًّا 

وبني متظهره كأطروحٍة حضاريٍة وثقافيٍة، وما حدود ومستوى العالقة بني كلٍّ منهام؟ 

حني نتحدَّث عن الغرب علينا بدايًة استحضار املعاين اللغوية، وصور املخيال الشعبي 

والتاريخي عنه. ونؤكِّد عىل حقيقة التعّدد واالختالف بني الشعوب والحضارات، هذا التعّدد 

واالختالف الذي تحدد من خالل اإلنجاز التاريخي والحضاري لألمم واملجتمعات املعروفة 

تحت عنوان »الحضارات اإلنسانية«، سواًء يف الرشق أو يف الغرب. وبالتايل فإن لدينا ثالثَة 

د مفاهيم مثل: »الرشق« و»الغرب« و»الشامل« و»الجنوب«، وهي: عنارَص أساسيٍة تحدِّ

حضاراٍت  نتبنّي  أن  ميكننا  بحيث  العامل؛  مناطق  متيّز  التي  الطبيعية  الجغرافيا  أواًل: 

والبحريات،  األنهار  حول  تنشأ  زراعيًة  وحضاراٍت  والرتحال،  الرعي  عىل  تقوم  صحراويًة 

وحضاراٍت بحريًة كام نجد حول البحر املتوسط عىل سبيل املثال. ومن هنا تتحّدد كثرٌي 

من السامت والخصائص الحضارية بالعوامل الجغرافية.
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ثانياً: »اإلنجاز التاريخي« لهذه الحضارات، كام يسّميه أستاذنا أنور عبد امللك. ويظهر 

لنا هذا اإلنجاز التاريخي يف الحضارات املختلفة التي نشأت حول األنهار بفعل الزراعة، 

كام نجد يف الهند والصني وبالد الرافدين ومرص، عىل سبيل املثال.

األمم  من  أمٍة  كل  أهل  بها  قام  التي  املختلفة  الجهود  يف  يتمثّل  والذي  العمل،  ثالثاً: 

لإلسهام يف الحياة اإلنسانية كاخرتاع الزراعة، والتحول من الرعي إىل الحضارات الزراعية 

املختلفة. 

وانطالقًا من ذلك، ميكننا التفكري يف الغرب كمصطلٍح وكمفهوٍم، فهو يأيت تاريخيًّا بعد 

الحضارات الزراعية يف الرشق، وينتمي جغرافيًّا للحضارة املتوسطية، وامتدادها يف العرص 

الحديث بعد االكتشافات الجغرافية، وظهور أمريكا يف العرص الحديث. 

تاريخ  نستدعي  فنحن  وتاريخيًّا،  جغرافيًّا  نفسه  الغرب  بني  الفارق  تحديد  أردنا  وإذا 

العامل، خاصًة يف مرحلتَِي العصور الوسطى والحديثة، باعتباره قبائل أتت من وسط أوروبا 

يف  املاملك  هذه  واستمرت  املتوسط.  شامل  إىل  املسيحية  انتقال  خالل  من  وتحّددت 

حروبها الصليبية يف العرص الوسيط ضد الرشق، وحتى مع بدايات العرص الحديث وظهور 

النزعة اإلنسانية والفلسفة الحديثة يف القرن السابع عرش والتي قامت أيًضا عىل فكرة الغزو 

ديكارت  ريني  الفالسفة املحدثون:  الذي طرحه  الشعار  يظهر يف  والسيطرة كام  والهيمنة 

 ،)Francis Bacon 1561 (، وفرانسيس بيكون )1626  ـRené Descartes 1596 1650  ـ(

من أّن علينا أن نعرف الطبيعة حتى نسيطر عليها. ومن هنا نستطيع تفسري الكشوف الجغرافية 

التي قام بها الغرب باعتبارها ميالًدا لالستعامر الحديث، ونهب ثروات الشعوب، ونقل أهله 

إىل األرايض الجديدة، وبدايًة ملا أسميناه الحداثة. 

ًسا للحداثة اإلنسانية، التي تتميز باالنتقال  من هنا علينا التمييز بني الغرب باعتباره مؤسِّ

من املجتمعات الزراعية إىل املجتمعات الصناعية، ومن حياة العرص الوسيط القامئة عىل 

س للسلطة املدنية، واملجتمع ومؤسساته  الذي يؤسِّ الحديث،  الدينية إىل العرص  السلطة 

تطّور  أنجزت لصالح  العلمية ومناهجها وتطّورها. وكلها جهود  املعرفة  وبدايات  وتقّدمه، 

الغرب  وبني  الحضاري؛  الغرب  أو  الثقايف،  بالغرب  يعرف  أن  ميكن  ما  وهي  اإلنسانية، 

دٍة، مثل نهب  املستعمر واملهيمن عىل الشعوب والذي أّدى إىل نتائَج سلبيٍة يف مناٍح متعدِّ

طاحنٍة  بيئيٍة  أزمٍة  من  الصناعة  تطّور  إليه  أّدى  وما  اإلفريقية،  الشعوب  واستعباد  الرثوات 

وتلوٍث يدفع مثنه اإلنسان. ومن هنا ميكن القول أننا إزاء غربنْي اثننْي ال غربًا واحًدا: الغرب 
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عالقاٌت  وبينه  بيننا  قامت  الذي  االستعامري،  الغرب  وهو  السيايس،  الجغرايف  التاريخي 

عدائيٌة يف معظمها، والغرب الثقايف الذي قّدم إنجازاٍت عديدًة لإلنسانية، ميكننا أن نتطلع 

إليها ونتحاور حولها ونتعايش معها. 

اليونانية  الفرتة  من  أم  اليونان،  قبل  مام  تصوِّركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
والرومانية، أم من القرون الوسطى، أم ابتداًء من عرص األنوار مروًرا بأحقاب الحداثة، أم أن 

هذا التاريخ يشمل هذه األزمنة جميعها؟

الفردي  مزاجه  أو  مّنا  أيٍّ  لتصّور  تخضع  ال  فاملسألة  الغرب،  تاريخ  تحديد  أردنا  إذا 

كل  فيه  أسهمت  الحلقات  متصٌل  تاريٌخ  اإلنسانية  تاريخ  أن  ذلك  الشخيص؛  شعوره  أو 

الشعوب مبا فيها الغرب. وإذا ما فهمنا الغرب باعتباره ذلك املحيط الجغرايف املمتد يف 

ما نطلق عليه أوروبا، فإن هذه املنطقة الجغرافية تبدأ منذ بداية التاريخ وحتى قبل اليونان، 

ففي  ًدا؛  محدَّ نظاًما  ـ  بينهام  نيّز  أن  وعلينا  ـ  الرومانية  اليونانية  الفرتة  يف  اتخذت  لكنها 

الفرتة اليونانية كان الطابع العام طابًعا ثقافيًّا حضاريًّا يقوم عىل متيز هذه الحضارة بالتجارة 

حول املتوسط، ما أدى إىل التواصل الحضاري بني اليونان والحضارات السابقة عليها، 

هذه  قامت  كيف  متعددٍة  معارصٍة  كتاباٍت  يف  ونجد  القدمية.  املرصية  الحضارة  خاصًة 

مليشيل  السوداء  أثينا  كتاب  يف  كام  األخرى،  الحضارات  جهود  عىل  اليونانية  الحضارة 

برنار، والرتاث املسوق، وهي فرتٌة تتميز عن الفرتة الرومانية التي وصلت إىل إمرباطوريٍة 

كال  حاليًّا.  األمريكية  باإلمرباطورية  الشبه  قريبة  العسكرية  الفتوحات  عىل  تقوم  عظمى، 

مييّزها  وما  فيها  ما  بكل  الوسطى،  القرون  أوروبا  فرتة  عن  تختلف  املتاميزتني  الفرتتنْي 

الدين،  عىل  تقوم  متغريٍة  حضارٍة  بإزاء  إًذا  نحن  اإلسالمي.  بالعامل  عالقاتها  يف  خاصًة 

الدينية  الفرق  بني  الوسطى  القرون  قام يف  الذي  الجدل  ذلك  من  هذا ال مينع  كان  وإن 

الرتجمة  كبرٌي يف عرص  دوٌر  لها  كان  التي  اإلسالمية،  الحضارة  واالنفتاح عىل  املختلفة، 

اليونانية، ما أدى إىل نشأة املدارس والجامعات األوروبية داخل  العربية إىل  الثاين، من 

العرص  بدايات  إىل  السبيل  ومهد  اإلنسانية،  والنزعة  الطباعة،  عرص  وظهور  الكنائس، 

الحديث. إّن هذا يعني أن الغرب عندي هو تاريٌخ ممتدٌّ يتشكل وفق العنارص الثالثة التي 

ذكرناها سابًقا شاماًل األزمنة املختلفة التي مرت بها اإلنسانية، واتخذ يف كلِّ عرٍص شكاًل 

حضاريًّا متميزًا، يتحدد بالنسبة لنا يف العالقة بينه وبني الرشق اإلسالمي. 
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* هل الغرب كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إنّنا إّما أْن نأخذه ككلٍّ أو أْن 
؟ أم أنّه باإلمكان فهم الغرب كام هو من أجل تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة  نرتكه ككلٍّ

حياله؟

تاريخيًّا ليس كتلًة واحدًة، عىل األقل جغرافيًّا وسياسيًّا،  الغرب  لنا أن  مام سبق يتضح 

إنا تشكل بفعل العوامل التي حّددناها؛ منها الرتجمة واإلحياء وظهور الطباعة واملدارس، 

وبالتايل ميكننا خاصة يف العرص الحديث أن ندرك ظهور »غرٍب أخالقيٍّ ثقايفٍّ« يف قلب 

نتعامل معه  أن  أو  نتعامل معه ككل،  أن  أردنا  إن  السيايس«. ونستطيع  االقتصادي  »الغرب 

الغرب  بني  نفصل  حتى  استطعنا،  إن  قوسني  بني  وبينه  بيننا  التاريخية  العالقات  واضعني 

السيايس والغرب الثقايف. وإن كنت أرى أننا رمبا نجد العديد من العوائق التي تصّعب من 

هذه الرؤية. وبالتايل فالتعامل مع الغرب الحايل بتضاريسه الجيوسياسية، واألركيومعرفية، 

رمبا تساعدنا يف فهمه والتعامل معه، وهي مهمٌة وال أريد أن أسبق األحداث؛ مل نقم بها 

ين يف تحديد هويتنا وبالتايل إدراك أسس عالقتنا بالغرب.  بعُد، ذلك ألننا ما زلنا متعرثِّ

* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وما اآلثار املرتتبة عىل ذلك لجهة نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، وبخاصة العاملني 

العريب واإلسالمي؟

بوضوٍح  تظهر  سنجدها  الحديثة،  الغرب  حضارة  تشّكل  التي  األسس  تحديد  أردنا  إذا 

الحديثة.  العصور  فيلسوف  ديكارت  لدى  تحّددت  كام  واألنا،  الذاتية  عىل  التأكيد  يف 

الفلسفي واإلبداع األديب والفني،  الفكر  األنا مسيطرًا عىل  يعني غياب اآلخر. وظّل  وهذا 

والحضور االقتصادي والسيايس، حيث كان الغرب وال يشَء سواه. ومن هنا يظهر تهميش 

والالغرب.  الغرب  إىل  العامل  تحّول  أن  عليه  ترتب  ما  أو وسيلٍة،  أداٍة  إىل  وتحويله  اآلخر 

السالم  يحدد  الذي  واألقوى،  واآلمر  املهيمن  هو  الغرب  أصبح  أن  ذلك  نتائج  من  وكان 

والحرب، الصديق والعدو، الحضارات التي يتعاون معها، والشعوب التي يعاديها. ومتخض 

الحضارتني  باستثناء  املختلفة،  التاريخية  الحضارات  تهاوي  فكرة  عن  ومفكِّروه  منظروه 

الكونفوشيوسية واإلسالمية. وصارت هاتان الحضارتان هام املنافس، بل والعدو األسايس 

. فكان تقّدم الشعوب الرشقية  ، وحضوٍر برشيٍّ للغرب، مبا متلكه كل منهام من عمٍق تاريخيٍّ

يف الصني واليابان، وكان تدهور الشعوب العربية اإلسالمية، ألسباٍب خارجيٍة وداخليٍة، تتمثل 

يف الديكتاتوريات االستبدادية الحاكمة، والرصاع والتمزق الطائفي بني أديانه، وداخل كل 
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ديٍن، ما أدى إىل غياٍب بارٍز للعاملنْي العريب واإلسالمي، مع اختالٍف يف درجات التعاون 

وتنّوع السياسات بني أقطار العامل اإلسالمي من جهٍة، وتبعية وخضوع عدٍد كبريٍ من األنظمة 

العربية لالسرتاتيجيات الغربية. 

مع  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  منفسحٍ  من  هل  العاملي،  الراهن  ورشوط  ملقتضيات  تبًعا   *
مونها، وإذا كنتم ال تجدون  الغرب؟ إذا كان الجواب باإليجاب فام هي املسوِّغات التي تقدِّ

ذلك فام هي األسباب املوجبة لذلك برأيكم؟!

االقتصادية  الثقافية  املقتضيات  خالل  من  اليوم  مهيَّأٌ  العامل  هل  الذهن:  إىل  يتبادر  ما 

والرشق  والجنوب  الشامل  بني  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  العاملي  الراهن  ورشوط  والسياسية، 

والغرب. يبدو لنا أّن هناك إجاباٍت متعددًة، ال إجابًة واحدًة، بحيث تتأسس اإلجابات عىل 

القوى املادية التي ميلكها العامل العريب اإلسالمي، التي تتيح له حواًرا متكافئًا. فالحوار، 

كام تعلمنا يف تراثنا القديم من رسائل أيب الوليد الباجي )1013ـ  1082( وابن حزم األندليس 

)995 ـ 1063(، ومن الجيل الحايل من فالسفة مدرسة فرانكفورت خاصة يورغن هابرماس 

)1929  ـ ... ( وكارل أوتو أبل )1922 ـ 2017(، يقتيض رشوطًا متعددًة، منها احرتام اآلخر 

يّة بني األطراف املشاركة يف الحوار، وال يكون من  واحرتام اختالفه، والتعامل مبنطق النِّدِّ

خالل لغة السلطة واللغة األبوية، وما يستتبع ذلك من لغٍة واضحٍة وظروٍف متكافئٍة. هذه 

هي املسوِّغات التي نقرتحها لتأسيس حواٍر. ومن جانٍب آخَر، نحن حاولنا من عقوٍد طويلٍة 

التأسيس لهذا الحوار، ونستطيع أن نذكر جهوًدا لفالسفٍة ورجاِل ديٍن مستنريين، وجامعاٍت 

وميكننا  يشٌء.  عنه  ينتج  ومل  الحوار،  هذا  مثل  لتأسيس  رسميٍة،  وغريِ  رسميٍة  ومؤسساٍت 

تقدٍم  أيِّ  عن  تُسفر  مل  محاوالٌت  وهي  العريب،  الفكر  يف  املختلفة  الجهود  إىل  الرجوع 

إيجايبٍّ. لكننا، انطالقًا من شعاٍر نتخذه هاديًا يف حياتنا، وهو تشاؤم العقل وتفاؤل اإلرادة، 

غايٍة  نحو  ذكرناه،  أن  سبق  الذي  التاريخي  العداء  من  الرغم  عىل  إمكانيًة  هناك  أّن  نرى 

مستقبليٍة لتأسيس كونيٍة جديدٍة، كبديٍل عاّم تطرحه أفكار ِصدام الحضارات ونهاية التاريخ. 

إنّها كونيٌة تطرح شعار العيش سويًّا، والحياة مًعا. وإن مل يكن يف مقدور األجيال الحالية 

تحقيق العوملة اإلنسانية األخالقية، فقد تستطيع األجيال القادمة. 

* يف مناخ الكالم عن الحوار بني الثقافات والحضارات، هل توجد عنارُص مشرتَكٌة يف ما 
بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟ وإذا كان من نقٍد لسلوك الغرب، فإىل أي حقٍل 

يُوّجه هذا النقد: »الشعوب« ـ »الحكومات« ـ املؤسسات صاحبة القرار؟
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يف مناخ الكالم عن الحوار بني الثقافات والحضارات، نتساءل ونتأمل: هل توجد عنارُص 

مشرتكٌة بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟ وهو سؤاٌل ُملحٌّ يستلزم التأكيد عىل أننا 

نحيا حياًة إنسانيًة واحدًة. هذه الحياة اإلنسانية، التي رمبا ترجع إىل ما قبل التاريخ، وتجمع 

املجموعات القليلة من البرش ملواجهة كل أخطار الطبيعة والكائنات األخرى، حتى بداية 

التاريخ، ورساالت الرسل واألديان التي تنبع من معنٍي واحٍد، وتعرّب عن وحٍي واحٍد؛ ميكننا 

وأورويبٍّ وعريبٍّ  وأمرييكٍّ  إفريقيٍّ  بني  فيها  فرق  متعددٍة ال  إليه عرب طرٍق  أن نصل  جميعا 

وياباينٍّ، إال باحرتام القيم التي كافحت من أجلها البرشية ونادت بها األديان، ومثّلت غايًة 

كربى، هي قيمة اإلنسان، وحياة اإلنسان الحرة، غري املستعبدة. 

يف  تتمثّل  معلنٍة،  وغريِ  معلَنٍة  دوليٍة  كياناٍت  يف  الغاية،  هذه  كوابُح  لنا  تظهر  هنا،  ومن 

دوٍل وأنظمٍة تسعى للسيطرة والهيمنة، ممسكة بالعصا والجزرة لشعوب العامل، مع استمراء 

ابن خلدون من كون  السند، وفق ما يقوله  الثاين، أو دور  بالدور  للقيام  كثري من الشعوب 

تظهر  التي  القرارات،  ناهيك عن املؤسسات صانعة  الغالب؛  بتقليد  دامئًا  املغلوب مولٌَع 

يف اللوبيات املختلفة، والجمعيات السية، والتجارة غري املعلنة. وكأننا ما زلنا يف مرحلة 

 و»فوكوياما والعبد،  السيد  رصاع   هيغل« ومرحلة  اإلنسان،  ألخيه  ذئب  اإلنسان   هوبز«

نهاية التاريخ، و»هنتنغتون صدام الحضارات، و»املحافظني الجدد سيادة العامل. 

د نهايتها السعيدة أو األليمة كفاح البرش  ونحن حالياً يف هذه الدراما الكونية، التي يحدِّ

نحو حياٍة إنسانيٍة واحدٍة، والسعادة والسالم واإلبداع، دون أن يقترص ذلك عىل فرٍد دون آخر، 

أو أمٍة دون أخرى. 

املعارصة:  الحقبة  يف  التاريخية  أزماته  يعيش  الغرب  أّن  عىل  اليوم  الكالم  يجري   *
)املعرفية، الثقافية، االجتامعية، االقتصادية(. هل يدل هذا عىل ما سبق وتوّقعه شبنغلر قبل 

قرٍن عن سقوط الغرب أو أنّه يوشك عىل االنهيار؟

الحقبة  يف  التاريخية  أزمته  يعيش  الغرب  أّن  يرى  الذي  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  يف 

املعارصة عىل املستويات املختلفة املعرفية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية، ما يجعل 

اتجاهه لالنهيار،  الغرب أو  البعض يرى أن ما توقّعه أوزفالد شبنغلر منذ قرٍن، عن سقوط 

نتوقّف ونيّز بني مستوينْي من مستويات التفكري: التفكري باألماين والرغبات، وهو تفكري 

البدائيني الذين ينتظرون ويتوقّعون أّن تحقِّق لهم الظروف واألحداث ما يتمنونه ويعلنونه، أو 
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يخشون من إعالنه، ومع هذا يتوقعون حدوثه ويأملون فيه، وهو ما جعلنا جميًعا حتى كبار 

أعلنها شبنغلر.  التي  يتبنون مثل هذه األطروحات  الباحثني، ومن نطلق عليهم املفكِّرين، 

وهناك مستًوى آخُر، مستوى التفكري العقيل الناقد، الذي يدرك إنجازات الغرب وقوة الغرب 

مجاالٍت  املعريف يف  والتقدم  واملناهج،  العلوم  مستوى  معرفيًّا عىل  له  الكبري  والحضور 

متعددٍة، يجعلهم يصلون إىل أي فرد من أفراد العامل الثالث عن طريق األجهزة التي توّصلوا 

يف  الوراثية  الشفرة  حل  يف  منه  ومتكنوا  الخاصة؛  حجرته  ويف  بل  منزله،  يف  وهو  إليها، 

مجال األحياء والكائنات، وما حّققوه يف حياتهم االجتامعية من نُظٍُم وجمعياٍت ونقاباٍت 

لها حضورها القوي، باإلضافة إىل االقتصاديات الراسخة التي يحياها العامل، والتي تخضع 

للقوانني االقتصادية التي توّصل إليها علامء الغرب أنفسهم؛ كلُّ ذلك يجعلنا نرى أن هذا 

الكالم عن أزمة الغرب هو تغطية عن أزمتنا نحن. فإذا كان الغرب عىل وشك االنهيار، فمن 

هو املرّشح لقيادة العامل، ومن هو الذي نتوقّع صعوده ومن نتوقع سقوطه؟ بالطبع فالتفكري 

التمنيايت لن يسعفنا يف اإلجابة عن هذا السؤال. 

ومن األجدى أن نفكر يف أسباب قوة الغرب وهيمنته عىل كل الفاعليات الكونية، معرفيًّا 

وثقافيٍّا واجتامعيًّا واقتصاديًّا وتقنيًّا، ما جعله يتطلع لالنتقال من السيطرة عىل األرض إىل 

الغربية  اإلمكانيات  هذه  ومعرفة  بالتمني.  نكتفي  ونحن  والنجوم.  الكواكب  عىل  السيطرة 

الهائلة يف املعرفة والعلوم تساعدنا عىل إيجاد رؤيٍة واضحٍة، متكننا من إدراك مكاننا يف 

العامل، ونقاط القوة والضعف التي نتصف بها، والتي تسهم يف اكتساب القدرات التي وإن 

مل تحقق لنا السيادة، ميكن أن تحقق لنا الوجود الكريم املقاوم الذي يجعل لنا مكانًا يف 

عامل اليوم، يهيّئنا لالنتقال من التبعية إىل النِّّديّة، ويجعلنا ننطلق من موقٍف أقوى يسمح لنا 

بالسعي إىل التفكري يف العيش سويًّا يف عامٍل واحٍد يحقق السالم والحرية للجميع. وهذا 

لن يتأّت يف عامل اليوم، عامل التقنية االتصاالتية واملعلوماتية، إال بامتالك املعرفة. إّن هذا 

السيطرة  أدوات  امتالك  من  وميّكننا  بالشعوب  معرفتنا  ويوسع  ينظم  أن  يستطيع  الذي  هو 

فاملعرفة  العامل؛  قيادة  املعرفة ميتلك  إّن من ميتلك  عليه.  والهيمنة  العامل،  قيادة  ويسهل 

املكانة  هذه  حقق  ما  أن  سنجد  الوراء  إىل  نظرًة  نظرنا  وإذا  سلطٌة.  فوكو  ميشيل  قال  كام 

هو  اآلسيوية  والحضارات  األمم  من  كثرٌي  إليه  سعت  والذي  واألمرييك  األورويب  للغرب 

العلم واملعلومات، وكان االسترشاق هو البوابة الكربى التي من خاللها تعرف الغرب عىل 

الحضارات الرشقية، واستطاع امتالكه بامتالك املعرفة به. 
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هذا ما يجعلني أؤكد عىل أهمية هذا السبيل، والذي قد ال يكون هناك سبيٌل سواه، سبيل 

العلم واملعرفة ورضورة أن نساير ما يحدث يف العامل اليوم، ال فقط العامل األورويب، بل 

العامل األسيوي والعامل األمرييك الالتيني، الذي استطاع بالفعل أن يبدأ يف تحديد موقفه 

إّن علينا أن نقوم بتأسيس  بيئتها اإلقليمية املحدودة. أي  من املركزية الغربية ويضمها يف 

سبل معرفة العامل من حولنا لتأسيس علوٍم متعددٍة، ال فقط لدراسة الغرب، ولكن لدراسة 

الحضارات األخرى، مثلام فعلنا يف املايض حني تناول البريوين الهند، وحني تناول صاعد 

عىل  العرب  الرحالة  جهود  من  واالستفادة  لذا  الروسية،  الحضارة  فضالن  وابن  األندليس 

امتداد العصور الوسيطة والحديثة، يف التعريف بالشعوب والحضارات املختلفة. وبالطبع 

سيحظى الغرب بالنصيب األوفر، بحيث يصبح لدينا علٌم دقيٌق لفهم الغرب عىل مستوى 

اللغة والفكر والنظم والثقافية والسياسية املختلفة؛ حتى نستطيع أن نتعامل معه ومع غريه 

من األمم والحضارات. 

* كيف تنظرون إىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍة لعلم االستغراب، وهل مثة 
رضورٌة لتنظريها، أم إّن األمر يتوّقف عىل مجرّد كونه ترًفا فكريًّا؟ ثم ما هي السبل التي ترونها 

لتأسيس هذا العلم؟ 

ينقلنا التحليل السابق إىل ما يطلق عليه البعض حاليًّا »علم االستغراب« وأهميته امللحة 

ورضورته بالنسبة لنا، وهل يكون هذا العلم جزًءا من املنظومة املعرفية، أم تقتضيه الكينونة 

يف  تسهم  أن  ميكن  التي  السبل  عن  التساؤل  هو  هذا  من  واألهم  نحياها؟  التي  الحياتية 

التأسيس لهذا العلم ومعرفة منهجه وغايته. 

ذكرت منذ قليٍل أّن هناك جهوًدا عربيًة وإسالميًة متعددًة منذ عهد االزدهار األول، الذي 

نتج عن التالقي والتالقح مع العلوم واملعارف اإلنسانية املتاحة يف هذا العرص، وشهد إقبال 

املسلمني عىل نقل معارف األمم األخرى، بل ودراسة لغة وتاريخ وثقافة وإنجازات هذه 

األمم. ويكفي أن ننظر يف عنوان كتاب صاعد األندليس »طبقات األمم«، أو جهود إخوان 

الصفا، أو جهود أيب حيان التوحيدي يف »الحكمة الخالدة«، حتى نرى كيف أسهم اآلخر يف 

تكوين الذات، وكيف تحقق وجود حضارة اإلنسان املسلم، ووعيه بالعامل من خالل تعرّفه 

عىل العلوم السابقة عليه، ثم إبداعه لعلوٍم تتعلق بهذه األمم والشعوب، وعدم خشيته من 

التعامل معها أو اعتبارها غزًوا ثقافيًّا. 
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املسلمني  املفكِّرين  من  كبرٌي  إلحاٌح  اليوم  وهناك  متت،  سابقٌة  جهوٌد  إًذا،  هناك، 

بها  قام  كبريٌة  جهوٌد  وهناك  »االستغراب«.  علم  تأسيس  رضورة  عىل  الرشقيني،  والباحثني 

كونيته،  مدى  تناقش  التي  اإلقليمية،  الغرب  مكانة  لتحديد  املسلمني  وغرُي  املسلمون 

فانون  فرانز  الثقافية؛ خاصًة جهود  والنظرية  االستعامرية،  بعد  ما  الدراسات  يظهر يف   كام 

) 1925 ـ  Frantz Fanon 1961(، وهومي بهابها )1949 ـ  ...  Homi K. Bhabha(، وإدوارد 

سعيد )1935 ـ 2003(. ويف هذا السياق نذكر عمل حسن حنفي، الذي هو أقرب للتأريخ 

للفلسفة الغربية من كونه نظريًة منهجيًة يف فلسفة الغرب، وهو ما أَطلق عليه »مقدمة يف علم 

االستغراب«. باإلضافة إىل الدورية التي تصدر عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية 

»االستغراب«، والتي نتصور وجود خطٍة متكاملٍة وتصوٍُّر شامٍل وأهداٍف متعددٍة تسعى إىل 

بعيًدا  املعريّف  برنامجها  عن  »االستغراب«  مجلة  تعلن  أن  املهم  من  أّن  ونعتقد  تحقيقها. 

وأْن  تهافتها،  لبيان  التي تسعى  اإليديولوجية  الكتابات  املتعارف عليها يف  الصياغات  عن 

تتجاوزها نحو أهداٍف إنسانيٍة كونيٍة تسمح بالحياة الحرة الكرمية لكل الشعوب واألفراد. 

ًها، أي إنه ليس استرشاقًا  االستغراب، إًذا، ليس ترفًا فكريًّا، وال طرًحا إيديولوجيًّا موجَّ

شخصيتها،  الغربية،  الحضارة  ملعرفة  ومعريفٌّ  إبستيمولوجيٌّ  تأسيٌس  هو  بل  مضادًّا، 

اآلليات  لنا  توضح  اآلخر؛  من  وموقفها  املستقبلية  توجهاتها  طموحاتها،  نظمها،  فكرها، 

السياسية  األنظمة  لهيمنة  بدوره  يخضع  والذي  العادي،  اإلنسان  أساسها  عىل  يحيا  التي 

وأخالقيٌة  إنسانيٌة  رضورٌة  إًذا،  هناك،  عنا.  يختلف  ال  هذا  يف  وهو  الغربية،  واالقتصادية 

الغريب  الطرح  يدعم  هذا  األوروبية؛ ألن  للمركزية  مركزيٍة مضادٍة  نبتعد عن طرح  تجعلنا 

حواٍر  إىل  رصاٍع  مجرد  من  ننتقل  أن  فقط  املطلوب  من  وليس  الحضارات.  رصاع  يف 

»تحالف  عليه  نطلق  أن  ميكن  ما  وهو  بكثريٍ  ذلك  من  أكرث  فاملطلوب  الحضارات،  بني 

عىل  اليوم  الفالسفة  يقدمه  ملا  املوضح  العنوان  هو  الحضارات  وتحالف  الحضارات«. 

جانبَِي املتوسط تحت عنوان »العيش سويًّا«. 

والسؤال اآلن: ما هي السبيل لتأسيس هذا العلم؟ ميكنني القول باطمئناٍن أّن أطروحاتِنا 

جميًعا ستظل أطروحاٍت فرديًة، ما مل تتألّف بعض الهيئات من خالل عدٍد من اللقاءات بني 

املثقفني واملفكِّرين العرب واملسلمني من جانٍب، والغربيني واآلسيويني من جانٍب آخَر؛ لطرح 

دية الحضارية، باعتبارها أساس علم االستغراب، الذي يسعى  قضية العالقات الحضارية والتعدُّ

للتفكري يف الغرب من خالل املناهج املختلفة التي تتجاوز فكرة املركزية واالستعامرية، إثباتًا 
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لتعّددية الذات الحضارية، والتي تهدف إىل االنتقال من تعزيز العداء واالختالف إىل االعرتاف 

باالختالف من أجل تجاوزه. وقد قّدمُت اقرتاحاٍت بذلك بالفعل وراسلُت عدًدا من الباحثني 

األوربيني، من أجل تحويل الحوار من مجرد حواٍر دينيٍّ عقائديٍّ إىل حوارٍّ علميٍّ إنساينٍّ، 

لكنني مل أجد استجابًة، حتى من املؤسسات التي تهدف إىل هذه األهداف نفسها. 

* إىل أي مًدى يقع التأسيس لعلم االستغراب كمسًعى ِجديٍّ ورضوريٍّ يف االستنهاض 
الفكري يف فضائنا الحضاري العريب واإلسالمي؟

يف  والحضارية  الفكرية  نهضتنا  يف  االستغراب  لعلم  التأسيس  قدرة  حول  السؤال  إّن 

للغاية.  تبسيٍط شديٍد  أو  الواقع يف بساطٍة  يتعامل مع  العربية واإلسالمية، هو سؤاٌل  ثقافتنا 

فاالستنهاض الفكري يف حضارتنا العربية اإلسالمية موضوٌع يحتاج إىل جهوٍد متعددٍة يف 

نواٍح كثريٍة، منها:

 أواًل: الناحية العلمية، واإلعالء من شأن العلم ودوره، والتأكيد عىل أهمية ورضورة الفكر 

التاريخي واملنهج العلمي والرتجمة يف ثقافة وحضارة الشعوب. 

ثانًيا: التأكيد عىل أهمية ومكانة اإلنسان كغايٍة يف هذا الوجود ورفض كل صور الظلم 

والحط من قدر ومكانة الفرد يف الحضارة اإلسالمية، مبا يتطابق وروح اإلسالم األصيلة؛ أي 

التأكيد عىل الناحية االجتامعية. 

ثالثاً: الشعور باالستقاللية وبناء الذات وتأكيدها. 

ومنها العوامل االقتصادية، وأيًضا العوامل التقنية. ومنها إدراك العالقة التاريخية بيننا وبني 

الغرب، ومواطن القوة والضعف يف اإلنسان الغريب واألنظمة الغربية، قبل أن نتوقف عند 

دراسة الفلسفات واملذاهب والنظم الغربية، التي يظن البعض أنها هي الهدف والغاية من 

االستغراب. 

وعالقتنا  فيه،  ومكانتنا  والعامل،  للكون  شاملٍة  لرؤيٍة  نتاٌج  هو  إًذا،  االستغراب،  علم 

باألغيار، واألسس التي تقوم عليها هذه العالقة، ورضورة دراسة الغري بصورٍة ال تعيل من 

صورته الواقعية، وال تقلّل منها، بل تربز إمكانياته وقدراته. وقدميًا كتب جالينوس الطبيب: 

كيف ينتفع املرء من أعدائه؟ مبعنى كيف يستفيد من نقاط القوة التي يتصف بها الغري. إن 

هذا الغري هو أساٌس هامٌّ يف تكوين الذات. الذات القوية ال تخىش اآلخرين، بل تقبل عليهم 
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األشياء  رؤية  يف  منهجيته  من  تقدمه،  وسبل  الغرب  سامت  إىل  الوصول  وتعاطٍف.  بفهٍم 

والتعامل معها، لن يتأت بصدٍق وأمانٍة إال مبعرفة لغاته وآدابه وفنونه وإبداعاته وطرق حياته 

وتعامله مع نفسه ومع اآلخرين. هكذا نظر إلينا االسترشاق وتناول مناحي حياتنا املختلفة، 

لنا إدراك الغرب يف  ينبغي علينا عمله، وفق رشط الفهم والتعاطف حتى يتسنى  وذلك ما 

وضعيته التاريخية الراهنة. 

لعلم  يُّ  دِّ الضِّ املقابُل  هو  االستغراب  علَم  أّن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أن التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكلٍّ منهام. كيف 

ترون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاالت املطروحة يف هذا الصدد؟

إن ما سبق أن ذكرته من سبل ووسائل تأسيس االستغراب لفهم ودراسة سامت الغرب 

وخصائصه اللغوية واألدبية يف واقعه االجتامعي والتاريخي، ورضورة توفر الفهم والتعاطف، 

يعني أننا ال نتعامل مع ظاهرٍة صاّمَء، بل نتعامل مع ظاهرٍة إنسانيٍة حيٍة، لها طموحاتها ولها 

غاياتها ولها أهدافها، وتحتاج يف فهمها إىل هذا التعاطف. ولن أدخل يف الفرق والتمييز 

بني االسترشاق واالستغراب؛ فاالسترشاق ظاهرة تاريخية لها ما يزيد عن خمسة قروٍن سعى 

كان  ما  وأيًّا  وأديانه وحضاراته.  وآدابه  الرشق  لغات  من  متعددة  بنواٍح  لإلملام  الغرب  فيها 

األمر والهدف والغاية، وأحكامنا عىل هذا الجهد العلمي، وهي أحكاٌم تصدر يف الغالب 

عن عقلياٍت تَقبل وتستمرئ وضعية املقهور واملهزوم والضعيف أمام العدو املتفوق، وترى 

أن كل ما يصدر عن هذا العدو هو مؤامرٌة وتبشرٌي وتشويٌه للهوية، هذه األحكام يف النهاية 

به وموقفنا تجاهه قوًة  ال تقدم وال تؤخر ال يف فهمنا للغرب وال يف تعاملنا معه وعالقتنا 

 ، وضعًفا، بل تبعدنا عن الفهم الحقيقي من الغاية من االسترشاق، الذي يجعل الغرب، بحقٍّ

متفوقًا علميًّا علينا من خالل املعرفة الحقيقية بنا. 

أو استرشاقا مضادًّا؛ ألن  نظاًما معرفيًّا مقاباًل،  نعترب االستغراب  ينبغي أن  وعىل هذا ال 

البداية؛ ألنه ال يقوم عىل  معنى هذا أن يكون علم االستغراب املنشود علاًم مرفوًضا منذ 

. وذلك ألننا، يف الحقيقة، نتعامل وال زلنا من موقٍف انفعايلٍّ عاطفيٍّ حاميسٍّ  أساٍس علميٍّ

ضد الغرب، وبالتايل نهاجم علم االسترشاق بتأسيس علم االستغراب، بينام، يف الحقيقة، إّن 

هناك أهميًة كربى لتأسيس االستغراب لفهم الغرب وفهم أنفسنا يف الوقت نفسه، ولتجاوز 

اإلسالمية  والنظرة  لإلسالم  املسيحية  النظرة  بني  والغرب،  الرشق  بني  التاريخي  العداء 

، ال من منطق العداء التاريخي.  للمسيحية، يف سياٍق روحاينٍّ دينيٍّ أخالقيٍّ إنساينٍّ
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من  كالًّ  يتجاوز  وغايته،  ومنهجه  االستغراب  علم  موضوع  من  كالًّ  فإّن  هذا،  وعىل 

موضوع علم االسترشاق ومنهجه وغايته، والرد الحاميس االنفعايل الرشقي عليه، وصواًل 

التي تعاين مشكالٍت مشرتكًة، والتي تخضع إىل طواغيت  الواحدة  إىل موضوع اإلنسانية 

والنفوذ،  والسيطرة  والقوة  املال  هي  كثريٍة  آللهٍة  وعبادة  ورشٍك  تيٍه  حالة  وتتعيش  متنوعٍة، 

اللذة واملتعة واإلشباع السيع  الحياة سوى  قيمًة يف هذه  لها هدفًا وال غايًة وال  وال ترى 

للرغبات الرنجسية التي تستبعد حياة الفطرة السوية، التي عىل اإلنسان أيًّا ما كان أن يتصف 

بها. الهدف، إًذا، هو إنسانيٌة أخالقيٌة ترفض الكذب والقتل واإلبادة الجامعية للشعوب، من 

أجل حياٍة واحدٍة مشرتكٍة حرٍة كرميٍة مبدعٍة. 

للغرب،  املرشقية  النخب  تصوغها  التي  الرؤية  برأيكم  االستغراب  علم  يعني  هل   *
والكيفية التي يتعاملون من خاللها مع الغرب لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

دٌة ورًؤى متنوعٌة للغرب  يف الحقيقة إن هذا السؤال يف غاية التعقيد، فهناك تصّوراٌت متعدِّ

ميكن بشكٍل مبديئٍّ تحديدها يف:

أواًل: رؤية النخبة للغرب، أْي الرؤية األدبية والفنية والفكرية، والتي تسعى لتقديم نصوٍص 

بديلٍة للنصوص الغربية من أجل فتٍح ثغرٍة يف اآلداب اإلنسانية، ومن األمثلة املبكرة عىل 

إىل  الهجرة  »موسم  الطيب صالح يف  الكبري  السوداين  األديب  قدمه  ما  الرؤى،  تلك  مثل 

الشامل«. وهذا ينطبق أيًضا عىل األشكال الفنية املختلفة التي يسعى بها الفنان العريب إىل 

تصوير الغرب. واألمثلة كثريٌة متعددٌة من الصعب الوقوف عىل بعض هذه األمثلة الجزئية 

التي تصوِّر حياة العريب يف أوروبا، وحياة الغريب يف عاملنا نحن، وما ميكن أن يتم خاللها 

من تناقٍض بني الثقافتني. وكذلك ما يقدمه املفكِّرون العرب واملثقفون من صوٍر متنوعٍة، 

تتخذ شكاًل تحليليًّا نقديًّا، وأبرز مثال عىل ذلك ما قدمه إدوارد سعيد يف كتابه »االسترشاق«. 

كل هذا يندرج يف إطاٍر واحٍد هو رؤية املثقفني العرب النقدية للغرب. 

الغرب يف املخيال الشعبي، هؤالء الذين ال يتعاملون مبارشًة مع الغرب إال عرب  ثانًيا: 

وسائل امليديا املختلفة، وعرب املنتجات الغربية التي تقتحم حياتهم، بدًءا من السيارة حتى 

تتكدس يف  التي  املنزلية  األدوات  إليها  يضاف  وبالطبع  املوبايل.  إىل  الالبتوب، وصواًل 

بالدوالر  سعرها  يتحدد  عامليٍة،  وغرَي  عامليًة  ماركاٍت  وتحمل  واإلسالمية  العربية  املنازل 

سيد العامل، وعىل ضوء تراقص الدوالر إىل أعىل وإىل أسفل يتاميل املخيال الشعبي قربًا 
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وبعًدا، حبًّا وكرًها، تجاه هذا الغرب، وتتبلور يف ذهنه صوٌر متعددٌة لهذا الغرب الذي يقدم 

نفسه باعتباره سيد العامل.

وثالًثا: الغرب كام يتحدد لدى صناع القرار الذي نلهث وراءه يف أزمنة األزمات، ونلجأ 

إليه حني تشتد بني أقطارنا الخالفات، والذي تتحدد رؤيتنا له من خالل الرد عىل مواقفه عرب 

اإلدانة والشجب والتظاهرات. 

عن  متغافلني  النخبة،  استجابات  أمام  إال  نتوقِّف  ال  ونحن  ثالٌث،  استجاباٌت  تلك 

استجابات العامة واستجابات صانعي القرار. واملشكلة الكربى يف هذه الرؤية التي تقدمها 

والتطلع  املختلفة،  السياسية  النظم  اسرتضاء  بني  ما  متعددٌة  عوامُل  تحكمها  التي  النخبة 

من  الرغم  عىل  أمامنا  نجد  ال  النهاية  يف  لكننا  العامة،  عن  للتاميز  الفاخرة  الغربية  للحياة 

كل ما ميكن أن يؤخذ عىل رؤية النخبة إال أن نتخذ منها مؤقتًا نقطة بدايٍة، عىل أن تصاغ 

النظم  يف  والتباينات  الدينية،  والتعددات  العرقية  االختالفات  تتجاوز  صياغًة  البداية  هذه 

االجتامعية واالقتصادية والسياسية، وتكون املنصة األساسية التي تنطلق منها هي املنصة 

العلمية التي ال تهادن يف حق األوطان واألديان واإلنسان. 

لذهنية  معّمٍق  نقٍد  إجراء  هي  االستغراب  لعلم  املركزية  املهاّمت  من  أّن  ترون  أال   *
االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟

فقد طرحت  تُقّدم سؤااًل  أن  بدالً من  أنك  الدعابة إىل  باب  أُشرْي من  البداية  دعني يف 

إجابًة، حيث أجد نفيس أمام إجابًة وهي أن الطريق إىل باب االستغراب هو تحليل عقلية 

النخب التابعة. والحقيقة، أن التحليل والنقد هام الطريق الذي أدركته حركات التحّرر العربية 

الفايس،  للمناضل املغريب عالل  الذايت  النقد  البداية كتاب  اإلسالمية، حيث يواجهنا يف 

والذي ميكن أن يدور يف فلكه كتابات أمثال مالك بن نبي. وليس بعيًدا عن النقد الذايت 

ما قّدمه املفكِّر واملناضل الفلسطيني هشام رشايب تحت عنوان النقد الحضاري، وهو ما 

تبلور يف صورٍة دقيقٍة وواضحٍة يف ما قّدمه املثقف املغريب الذي كتب بالفرنسية والعربية 

عبد الكبري الخطيبي صاحب النقد املزدوج الذي ينطبق عىل الغرب والهيمنة الفكرية الغربية 

العقل  نقد  وما  املهيِمنة.  والعقلية  التابعة  للعقلية  نقٌد  فهو  نحن،  علينا  ينطبق  مثلام  علينا، 

العريب عند عابد الجابري إال عزٌف وإعادُة توزيعٍ للنقد الذي بدأ يسي يف ثقافتنا منذ ما يزيد 

عن القرن ونصف القرن من الزمان. 
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متعددٌة  نقديٌة  أطروحاٌت  عليه  قُّدمت  الذي  العريب  العقل  نقد  عن  يقال  أن  ميكن  وما 

منذ طرح هشام غصيب املثقف األردين: هل هناك عقٌل عريبٌّ؟ واملفكِّر الفينيقي جورج 

طرابييش عن نقد النقد؛ يقال عىل الرغم أننا من مل نقم بهذا بعد، عن نقد العقل اإلسالمي 

عند أركون، ونقد العقل الغريب عند مطاع صفدي، ما قد يُفهم يف إطار تبعية العقل العريب أو 

العقل اإلسالمي للعقل الغريب، ولإلنجازات اإلبستيمولوجية التي متت يف العلوم اإلنسانية 

املعرفية  فاإلنجازات  النظر،  وإعادة  القراءة  إعادة  إىل  حاجٍة  يف  أحكاٌم  وهي  الغرب،  يف 

تفيدنا متاما يف  للمعتصم،  رسالته  الكندي يف  األول  فيلسوفنا  قال  كان مصدرها، كام  أيًّا 

من  الباحث  يخىش  أن  ال ميكن  حيث  االستغراب،  علم  لتأسيس  ا  ُملحًّ صار  الذي  سعينا 

نيتشه وماركس وفرويد،  بول ريكور،  يطلق عليهم  الشك، كام  أنبياء  كبار  إنجاز  النظر يف 

وأبنائهم وأحفادهم. ذلك أّن األنا ال تتحّدد إال من خالل اآلخر، وأن نقد الغرب ال ميكن 

أن يتم من خالل رفض واستبعاد املناهج التي نتعامل معها باعتبارها غربيًة، عىل الرغم من 

كونها تحمل مع مصدرها الغريب غايتها اإلنسانية، وقد أرشنا من قبل إىل رضورة التمييز بني 

املركزية الغربية والكونية اإلنسانية. 

أم  عربيًة  أكانت  سواًء  ـ  مطالعتها  تقرتحون  التي  والفلسفية  الفكرية  املرجعيات  أّي   *
أجنبيًة ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسَن وسلبياٍت؟ 

أكّرر، من أجل بيان رؤيتي للمرجعيات النظرية والفلسفية املختلفة التي قاربت حقيقة 

الثبات الحضاري، حتى  تاريخيٍّ ميتد من عصور  إليها يف إطاٍر  ننظر  الغرب، أن علينا أن 

بدايات االستقالل السيايس والتحرر الفكري والثقايف الذي صاحب حروب التحرير العربية، 

الفلسفية  املشاريع  إىل  انتقااًل  منها  ننطلق  أن  علينا  التي  الديني  اإلصالح  حركات  خاصًة 

لدى  املختلفة  النقد  كتب  ذكرته عن  ما  ذلك  إىل  يضاف  منهجيتها.  اختالف  العربية عىل 

الفايس والخطيبي وغريهم، وصواًل إىل إنجازيْن أساسينْي علينا الجمع بينهام، وهام النظرية 

الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية، والتي أسهم فيها عدٌد كبرٌي من مثقفي العامل الثالث. 

النظرية الثقافية والنظرية ما بعد الكولونيالية، كالهام بدايتان أساسيتان ال ميكن تجاوزها يف 

التأسيس لعلم االستغراب، ورمبا يكونان أخويْن غرَي شقيقنْي لالستغراب. 

يف  تُسهم  إليها،  والرجوع  إعدادها  املمكن  من  وقوائُم  كثريٌة،  تفصيالٌت  بالطبع  هناك 

صياغة االستغراب علاًم دقيًقا بلغة هورسل. 
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أفكاٍر ومحاوالٍت جديٍة يف  تقديم  لهم وساهموا يف  قرأتم  الذين  املفكِّرين  ِمن  َمْن   *
حقل التأسيس لعلم االستغراب، وبالتايل ما هي املالحظات واإلشكاالت التي تطرحونها 

حيال هذه املساهامت؟

تشمل  دراساٍت  إىل  يحتاج  بل  فقط،  واحدٍة  دراسٍة  إىل  يحتاج  ال  سؤااًل  تطرح  أنت 

العرب واملسلمون يف هذا املجال، وتقديم  قّدمها املفكِّرون  التي  املحاوالت املختلفة 

قراءاٍت تفصيليٍة عن كل عمٍل من هذه األعامل، وهو ما يحتاج أن نكلّف فريًقا من الباحثني 

بهذه املهمة. ماذا تنتظر أن نفعل يف السطور املحدودة التالية؟ يكفي من وجهة نظرنا أن 

نُشري فقط إىل بعض الجهود التي تُقرأ يف سياقاٍت خارج السياق الذي نحن بصدده، لكنها 

من وجهة نظري تُعدُّ يف صلب املوضوع الذي نتناوله. ويف مقدمة ذلك، كتاب املناضل 

الفلسطيني واملفكِّر العريب هشام رشايب يف معظم أعامله، لكننا نخّص تحديًدا كتابه »النقد 

القرن العرشين«، الذي طُبع عدة مراٍت بعناويَن مختلفٍة، والذي يعرض فيه  الحضاري يف 

واالجتامعية  الثقافية  حياتنا  يف  متعددًة  مجاالٍت  تتناول  التي  االسترشاقية  الكتابات  أهم 

والتاريخية واالقتصادية. وهو عمٌل ثريٌّ يحتاج إىل اتخاذه برنامًجا لتأسيس علم االستغراب، 

االسترشاق  يعرض  حني  فهو  »االسترشاق«،  سعيد  إدوارد  كتاب  مع  نفعل  أن  ميكن  مثلام 

نفسها  األسس  نظرنا  يف  وهي  االسترشاق،  عليها  يقوم  التي  لألسس  يعرض  الحقيقة  ففي 

التي ميكن أن ينبني عليها االستغراب. وقد ذكرت من قبل محاولة املفكِّر والسوسيولوجي 

املغريب عبد الكبري الخطيبي يف كتابه »النقد املزدوج«، وبالطبع هناك محاوالٌت تدخل يف 

هذا اإلطار وهي تلك التي قام بها الكتاب املسلمون األوائل عن الحضارات املختلفة غري 

اإلسالمية، وهي متثّل نواًة هامًة يف هذا املجال. واألمر بالقطع يحتاج إىل تفصيالت كثرية 

قد ال يسمح املجال اآلن إىل تناولها.





 

لم يتحّول االستغراب بعد إلى مفهوم ُمعتبر وُمعترف به

حوار مع: الشيخ د. رضا غاليم

يتناول الحوار التايل مع الشيخ د. رضا غالمي مسائل إشكالية أساسية يف فهم الحداثة 

الغربية وقيمها الكونية.. وهي مسائل تدخل يف صميم البحث حول علم االستغراب الذي مل 

يتحّول بعد برأيه إىل مفهوم مكتمل وذلك ألسباب سرناها يف طّيات هذا الحوار.

من  السياسية  العلوم  يف  الدكتواره  شهادة  عىل  حاصٌل  غالمي  الربوفسور  أن  إىل  نشري 

كلية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية، ويشغل حاليًّا منصب رئيس مركز صدرا لدراسات 

الفارسية،  باللغة  العلوم اإلنسانية/ اإلسالمية، وقد صدرت له الكثري من الكتب واملقاالت 

عىل  و)فقه  الحديثة(،  اإلسالمية  الحضارة  و)فلسفة  د(،  املتجدِّ والعامل  )الدين  قبيل:  من 

مفرتق طرق اإلسالم والغرب يف مفهوم التقّدم(، و)اإلسالم والعوملة: دراسة إمكان العوملة 

اإلسالمية يف القرن الحادي والعرشين(، وما إىل ذلك من األعامل واآلثار األخرى.

 يف ما ييل نص الحوار

*  *  *     

مسار  من  بتأثري  والتغرّي  للتحّول  الغرب  مفهوم  تعرّض  وهل  الغرب؟  يعنيه  الذي  ما   *
العوملة؟

ـ هناك الكثري من اآلراء املطروحة بشأن بيان ماهية الغرب، وقد ال يكون هناك اختالٌف 

بني هذه اآلراء، بل يتناول كلُّ واحٍد منها تعريف الغرب من زوايٍة متفاوتٍة. ومن وجهة نظري 

تتألف هذه املجموعة من أجزاء  الغرب عبارٌة عن »مجموعٍة« عابرٍة للجغرافيا، حيث  فإّن 

متفرّقٍة يف العامل، وال سيّام يف أوروبا وأمريكا الشاملية. ويف الحقيقة فإّن الغرَب عبارٌة عن 

روح ما أن تنفخ يف جسد حتى تحّوله إىل غريبٍّ، حيث يصبح هذا الجسد جزًءا من ذلك 
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»الكل« الذي تحّدثنا عنه، سواًء أكان ذلك الجزء واقًعا يف أوروبا أو يف أمريكا أو يف آسيا. 

ورمبا تساءلتم: من أّي فضاٍء وتفكريٍ متّخضت هذه الروح؟ ويف معرض الجواب عن هذا 

اإلنسانية، حيث  والنزعة  النهضة،  بعد عرص  ما  وليدة فضاء  الروح  إّن هذه  أقول:  السؤال، 

تكون أصولها وقواعدها األساسية واضحًة وثابتًة عىل الرغم من وجود التشّعبات الكثرية يف 

إطار مختلف األطر املذهبية. وبعبارة أخرى: لو جرّدنا الغرب من هذه األصول والقواعد 

، وسوف تزول الحدود والحواجز  الثابتة والواضحة، لن يكون هناك للغرب وجوٌد خارجيٌّ

الفارقة بني الغرب والرشق أو الغريب واإلسالم. إّن هذه األصول التي يجب اعتبار الروابط 

بينها طوليًة، هي عبارٌة عن: 

1ـ النزعة اإلنسانية بوصفها أصل األصول.

2ـ الحداثة بوصفها الرئة التي يتنفس منها الغرب، والتي ال ميكن للغرب أن يخلو منها.

3ـ النظام الرأساميل بوصفه القّوة املحرّكة للغرب.

4ـ الليربالية بوصفها منظومًة اجتامعيًة مهيمنًة عىل الغرب.

ا  ًدا وتقولون: هل ترون التيار اليساري وعىل رأسه الشيوعية تيارًّ * وقد تتساَءلون هنا مجدَّ
منفصاًل عن الغرب؟

إّن الشيوعية عىل الرغم متّخضها من رحم الحداثة، إال  وجوايب عن هذا السؤال هو: 

السيايس  بل وقد تحطَّم حتى مرشوعها  العزلة فحسب،  تواجه  العقود األخرية مل  أنها يف 

أيًضا. وعليه عندما نتحّدث اليوم عن الغرب، فإن النظام الرأساميل والليربايل الجديد ميثّل 

الشاخص البارز فيه. ثم إن الغرب يف داخله متعدٌد، ويف بعض املوارد متناقٌض، ونحن ال 

د ليست من األصول األساسية. ولذلك ميكن القول:  د، بيد أن طبقة هذا التعدُّ ننكر هذا التعدُّ

« يتصف بهويٍة وشخصيٍة واحدٍة. إن الغرب القائم عىل األصول، يتألف من »كلٍّ

ولها  النقدي،  االستغراب  يف  تصّورها  باإلمكان  كان  التي  املنهجية  النامذج  هي  ما   *
ضامنٌة تنفيذيٌة من الناحية األسلوبية والعلمية؟

ـ عىل الرغم من أن االستغراب مل يتحول حتى اآلن لبعض األسباب إىل حقلٍّ علميٍّ 

شيئًا  يصبح جديًدا  أخذ  اإلسالمية،  الثورة  انتصار  بعد  أنه، ال سيام  إال  به،  ومعرتٍَف  معترَبٍ 

فشيئًا، بل توفرت اليوم أرضيٌة لتَحوُّله إىل حقٍل علميٍّ هامٍّ يف إيران ويف العامل اإلسالمي، 
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اللّذيْن يُعتربان منافسني قويني للغرب. وال بد أنكم تتساءلون: لَِم لَْم يتمَّ االعرتاف حتى اآلن 

بعلم االستغراب، كام تّم االعرتاف بعلم االسترشاق يف العامل؟ ويجب القول يف الجواب. 

أّواًل: إن الغرب كان يف القرن األخري هو من يُحدد ما هو املعترَب وما هو وغري املعترب 

وتبًعا لذلك ما هو الرسمي وما هو غري الرسمي من العلوم ومتفرعاتها. 

الغرب،  إىل  بالنسبة  األهمية  من  املستوى  هذا  بلغ  قد  االسترشاق  كان  إن  وثانًيا: 

وُخّصصت له عرشات الكرايس العلمية، فإن السبب الرئيس يف ذلك يعود إىل أن الغرب 

املسيحي كان قد توّصل حتى قبل اندالع الحروب الصليبية وال سيام يف أثنائها إىل خالصٍة 

مفادها أن الحصول عىل القوة، والتعويض عن التخلّف الكبري يف الغرب عن ركب الحضارة 

بشكٍل  اإلسالمي  والعامل   ، عامٍّ بشكٍل  الرشق  معرفة  إىل  يشٍء  كل  قبل  يحتاج  اإلسالمية، 

ويف  الرشق.  هذا  يف  املوجود  التقدم  وعجائب  أرسار  حل  عىل  العمل  ويجب   ، خاصٍّ

عرص الحداثة تضاعفت قّوة هذا الدافع مع اندفاعة تيار موجة االستعامر وظهور التيارات 

بدافع  تأيت  املرّة  هذه  االسترشاق  إىل  الغرب  نظرة  تكن  مل  وعندها  الحديثة؛  االستعامرية 

القضاء  تّم  قد  كان  الرشقية  الحضارة  قّوة  عنارص  من  الكثري  أن  ذلك  العظيم  الرشق  معرفة 

عليها وإنا بدافع املعرفة القوية للرشق وللعامل اإلسالمي بهدف استعامره واالستيالء عىل 

خرياته ومقدراته. ويجب العثور عىل األبعاد العميقة لهذه املسألة يف كتاب »االسترشاق« 

سني  ملؤلفة: إدوارد سعيد، والذي يعود تأليفه إىل عام 1978 م. يُعدُّ إدوارد سعيد من املؤسِّ

لنظرية ما بعد الكولونيالية، ويعد كتاب االسترشاق من أبرز مؤلفاته. ويف املقابل مل يكتب 

الظهور لعلم االستغراب يف الرشق ويف العامل اإلسالمي أبًدا، إذ ال الروح االنهزامية أمام 

الحضارة الغربية كانت تسمح لالستغراب بالظهور بهدف التمهيد للتنافس مع الغرب وإحياء 

ناحيٍة أخرى يحمل دوافع ورشائط االستعامر والقدرة  الحضارة اإلسالمية، وال الرشق من 

عىل الهيمنة عىل البلدان الغربية. ومن ناحيٍة أخرى علينا أاّل ننىس أن الغرب وال سيام يف 

القرن األخري مل تكن لديه رغبٌة يف حصول إدراٍك عميٍق للغرب يف البلدان اإلسالمية. وبعبارٍة 

اإلسالمي  والعامل  الرشق  مع  الغرب  مواجهة  اتسمت  كلام  الغرب  نظر  وجهة  من  أخرى: 

األمر   ، أقلَّ اإلسالمي  والعامل  الرشق  ليقظة  الفرصة  كانت  سطحيًة،  وأكرثَ  ساذٍج  مبظهٍر 

وبذلك مل  الجديد.  الحديثة واالستعامر  الكولونيالية  أمام  املاثلة  العراقيل  من  يقلّل  الذي 

يتجه الرشق والعامل اإلسالمي نحو االستغراب، وال الغربيون أنفسهم كانوا يبدون رغبة يف 

متهيد هذا املسار وتعبيده. ومع ذلك كله فإن استعادة الثقة بالذات إىل جزٍء مهمٍّ من العامل 

اإلسالمي، وكذلك إحياء فكر العودة إىل الحضارة اإلسالمية، أدى بالتدريج إىل إيجاد فكرة 
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االستغراب وتطويرها من أجل التعرف عىل الهجوم الغريب عىل اإلسالم، ومعرفة نقاط ضعفه 

وقوته، وكذلك التنافس مع الغرب حضاريًّا. أرى أن االستغراب النقدي ميثل النقطة املقابلة 

لالستغراب الظاهري والسطحي والتقليدي. علينا أاّل ننىس أّن النزعة االنهزامية وفقدان الثقة 

بالذات يف العامل اإلسالمي أّدت إىل اعتبار كل نوٍع من أنواع الرقي يعني تقليًدا للغرب، 

الًّ للظواهر الغربية، وهو ما عرّب  ومن هنا شاهدنا عىل أمد فرتٍة طويلٍة نسبيًّا تقليًدا أعمى وُمذِّ

القدم.  الرأس إىل أخمص  بالغرب من قّمة  بالتشبّه  إيران  عنه أمثال املريزا ملكم خان يف 

رمبا تحّدث البعض عن مسار اكتشاف وانتقال مظاهر الحضارة الغربية إىل العامل اإلسالمي 

بوصفه نوًعا من االستغراب، ولكن من الواضح أنه عندما يتم الحديث حاليًّا عن االستغراب 

البحث يقوم عىل تحطيم املرشوع  البحث بشأن تقليد الغرب، بل  النقد، ال يقع  يف إطار 

الغريب، واستحالة العامل اإلسالمي، ومنافسة الحضارة اإلسالمية للغرب. وعىل هذا األساس 

أبعاًدا  الحضاري  االتجاه  من خالل  اتخذ  وقد  بل  منفِعاًل،  علاًم  ليس  االستغراب  أن  أرى 

هجوميًة أيًضا.

* من أين تبدأ نقطة انطالق االستغراب؟ وبعبارٍة أفضَل: كيف ينبغي أن ينطلق مرشوع 
»االستغراب النقدي« من وجهة نظركم؟

ـ أرى أن نقطة البداية تتمثل يف فلسفة الغرب الحديث، مبعنى أنه يجب أن يبدأ االستغراب 

من نقطة التحّول يف فلسفة وهيمنة التفكري الجديد عىل الغرب بجميع مقتضياته. وأنا أعرّب 

عن الفلسفة الغربية الجديدة بالجانب النظري لروح الغرب. وبطبيعة الحال فإن روح الغرب 

تشتمل عىل الجانب الخارجي والعيني من الغرب أيًضا، بيد أن روح الغرب قد متّخضت يف 

مهد هذه الفلسفة. إين أرى أن الروح املهيمنة عىل الغرب تتألف من طبقتني: نظريٍة وعمليٍة، 

كام أرى أن التوقف عند الفلسفة الجديدة للغرب، تحرمنا من الحقائق العينية للغرب؛ وعليه 

يجب الحذر من التوقف عند فلسفة الغرب باسم االستغراب. والنقطة األخرى التي يجب 

أن تتحول يف الوقت نفسه أو بعد الفلسفة الجديدة للغرب إىل نقطة انطالٍق يف االستغراب، 

ا حتى بني نفسه  هي إدراك مراحل تكوين وتكّون العلم الجديد يف الغرب الذي يرسم حدًّ

البداية من  له يف  التنظري  يتم  الذي  الجديد  العلم  إن أسس  وبعبارٍة أخرى:  الفلسفة.  وبني 

خالل أفكار بيكون وأنصاره، يستبدل هدف الفلسفة يف معرفة ماهية وكنه األشياء، ويجعل 

الطبيعة وإنتاج  السيطرة عىل  اتجاه  الظواهر من خالل  الحاكمة عىل  القوانني  اكتشاف  من 

الرفاه املادي هدفًا أصليًّا له. ويف الحقيقة فإنه عىل الرغم من أنه كانت هناك بالتزامن مع 

بيكون جهوٌد من ِقبل ديكارت وغريه بهدف الحفاظ عىل الفلسفة، إال أنه مل تبَق من الفلسفة 
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التقليدية سوى الرياضيات، وخرج ما بعد الطبيعة من الفلسفة لصالح العلم الحديث.

وأرى أن فهم مسار تبلور العلم الحديث وإطاره وأهدافه يف االستغراب مهمٌّ للغاية، عىل 

، بحيث إّن فلسفة العلم يف القرن  الرغم من أن أسس العلم يف الغرب كانت يف تغرّيٍ مستمرٍّ

التاسع  الثامن عرش والقرن  القرن  العلم يف  للميالد تختلف عن فلسفة  الحادي والعرشين 

عرش للميالد بشكٍل ملحوٍظ، وإنّه يجب إدراك هذا التفاوت بعمٍق، بيد أن جميع هذه األمور 

دراسٌة  هناك  تكن  مل  إذا  أنه  أعتقد  فإين  الحقيقة  ويف  التاريخ.  وهو  واحٍد،  بيشٍء  تكتمل 

وتكّون  تكوين  مسار  وكذلك  الغرب،  فلسفة  يف  التحّول  فهم  فإن  الغرب،  لتاريخ  فلسفيٌة 

ليس  الغرب  يف  الحديث  العلم  أو  الفلسفة  ألن  وذلك  ممكنة؛  تكون  لن  الحديث  العلم 

منفصاًل عن مناخه، وإن الفلسفة والعلم الحديث املنفصل عن مناخه التاريخي املهيمن 

عىل الغرب غري قابل لإلدراك. وبطبيعة الحال فإين عىل خالف خط تاريخ الفلسفة الذي هو 

خطٌّ زاخٌر باالزدهار أرى رضورة عدم الغفلة يف الدراسة التاريخية للغرب حتى عرب فلسفة 

التاريخ الجديرة بالبحث، يف محلها، عاّم حدث يف قعر املجتمع الغريب سواًء بني الُنَخب 

أو بني عامة الناس، وخفض الدراسة التاريخية إىل تاريخ الفلسفة أو تاريخ العلم. وعىل هذا 

األساس فإين أوّسع من دائرة الدراسة التاريخية، وأرى بشكٍل خاصٍّ أّن النصوص األدبية، 

لعرص النهضة ومن بعدها ملرحلة التنوير، جزٌء هامٌّ يف هذه الدراسة التاريخية. والنتيجة التي 

نحصل عليها من هذا البحث هي أننا يف نقطة بداية االستغراب االنتقادي نواجه مثلّثًا تشُكل 

الفلسفُة والعلُم والتاريُخ أضالَعه الثالثَة.

نقد  عىل  عملت  التي  البارزة  الغربية  والتيارات  الشخصيات  تسمية  لكم  ميكن  هل   *
التفكري والثقافة الغربية، وتقييم أدائها؟

ـ هناك باإلضافة إىل الناقدين من الرشقيني للغرب أو الناقدين املسلمني الذين كانت لهم 

نظرٌة إىل الغرب من الخارج، ولذلك حّققوا نجاحاٍت جيدًة يف النظرة الشاملة إىل الغرب، 

نواجه عدًدا كبريًا من الناقدين الغربيني وال سيام بني الفالسفة للغرب، وقد كان لجهود هؤالء 

النقدية دوٌر هامٌّ يف تطوير الغرب وازدهاره. وإن الكم الرئيس من هذا النقد للذات يعود إىل 

بعضها  األفكار  اصطدمت عرشات  للميالد، حيث  التاسع عرش  والقرن  الثامن عرش  القرن 

وبطبيعة  والفلسفية.  الفكرية  واملدارس  املذاهب  من  الكثري  بينها  من  ببعض، ومتخضت 

التي  والحداثوية  اإلنسانية  النزعة  كان ضمن  االنتقادات  هذه  من  األكرب  الجزء  فإن  الحال 

الناقدين مل يكونوا بصدد تحّدي الحداثة، بل كان جل  متخضت عنها؛ ويف الحقيقة فإن 
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سعيهم يهدف إىل تحقق أهداف الحداثة. وحتى حلقة الفالسفة الناقدين األملان، من قبيل 

مدرسة فرانكفورت يف القرن التاسع عرش للميالد، والتي كانت تعّد ناقدًة ملسار الحضارة 

معزولٍة  تحّولت إىل حلقٍة  قد  آراؤها،  عليه  اشتملت  التي  األهمية  الرغم من  الغربية، عىل 

ومبَعدٍة. ومع ذلك فإين أرى أنه بعد ارتفاع نجم النظام الرأساميل وسيطرته عىل دائرة العلم، 

الحادي  العرشين والقرن  القرن  أمد  الغرب، وانخفض مستواه عىل  االنتقاد يف  بريق  خّف 

والعرشين للميالد بالتدريج. وإذا مل نتمكن من القول بأن النقد قد اضمحل بالكامل، فال 

أقل من القول بأنه مل يعد كسابق عهده من االزدهار يف القرنني السابقني. وبطبيعة الحال كان 

هناك يف القرن العرشين والقرن الحادي والعرشين للميالد حضوٌر لكبار الناقدين وال سيّام 

الحداثويني منهم، بيد أن النظام الرأساميل سعى من خالل دميومة مسار العلم وحبس العلم 

والتقنية يف حصار االستدراكات إىل تثبيت مصالحه من ناحية العلم، وعىل هذا األساس 

مل يكن الحداثويون وحدهم من يريد إعادة الحداثة الخالصة، بل حتى إذا كان لديهم رؤيٌة 

العربة.  استبدال  بصدد  تكن  الناقدة مل  الرؤية  هذه  أن  إال  للغرب،  الحضاري  للخط  ناقدٌة 

ميكنكم الرجوع إىل رشائط العقود األخرية، حيث كان للغرب خطوٌط حمٌر وال سيام يف 

الحقول السياسية، يحيث لو تجّرأ أستاٌذ وتخطى هذه الخطوط الحمر فإنهم كانوا يدرجون 

الواليات األمريكية املتحدة.  الـ )101 بروفيسور خطري( والذي صدر يف  اسمه يف كتاب 

الغرب،  يف  الناقدين  من  مجموعاٍت  عّدة  نذكر  أن  لنا  اليوم  ميكن  ذلك  من  الرغم  وعىل 

القاّريني  الفالسفة  استثنينا  ما  وإذا  االستغراب.  مسار  يف  االنتقادية  آرائهم  من  واالستفادة 

الذين يرّدون عىل العلامنية، والفالسفة الوجوديني وال سيام مارتن هايدغر حيث كان لهم 

دوٌر هامٌّ يف فهم ذات الغرب وفتح كّوٍة جديدٍة إىل عامل املعنى، أو جاك دريدا الذي قّدم 

مؤخرًا بتأثري من مارتن هايدغر قراءًة جديدًة وفريدًة يف نوعها لرتاث الغرب الفلسفي، وكان 

هؤالء بطبيعة الحال يصّنفون ضمن الفالسفة القاّريني، وإن الطائفة األوىل من الناقدين هم 

أشباه االشرتاكيني الجدد، الذين هم عىل الرغم من عدم مشابهتهم للامركسيني واليساريني 

املعروفني، إال أنهم مل يكّفوا أبًدا عن النقد الجاد للغرب الليربايل. من ذلك مثاًل الفيلسوف 

وعامل اللسانيات الشهري نعوم تشومسيك الذي يكيل عىل حد تعبريه بوصفه مفكِّرًا اشرتاكيًّا 

املتحدة.  األمريكية  الواليات  بقيادة  العامل  عىل  الغربية  للهيمنة  االنتقادات  أشّد  متحرًرا، 

وأما املجموعة الثانية فهي تتألف من األشخاص الذين يتخذون مواقفهم االنتقادية ضمن 

املعسكر الليربايل، وأشري من بينهم إىل بول فايراباند يف فلسفة العلم عىل سبيل املثال، 

فإنه عىل الرغم من سعيه يف نهاية املطاف إىل العودة نحو الحداثة الخالصة، إال أنه يستفيد 

أجل ضامن مصالحه. كام  الرأساميل من  للنظام  بوصفه سعيًا  للعلم  املستقيم  الخط  من 
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أشري إىل عامل االقتصاد األمرييك الحائز عىل جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، الذي قّوض 

التجارة  منظمة  مبارٍش  غريِ  وبشكٍل  عمليًّا،  الدويل  البنك  وصندوق  العاملي  البنك  أسس 

النظام  آلية  حول  هاّمًة  حقائَق  وأفىش  رأساملية،  منظومة  إىل  اليوم  تحولت  التي  العاملية 

الرأساميل. واملجموعة الثالثة هي التي ال ميكن إدراج أفرادها ضمن املجموعة األوىل أو 

الثانية، وميكن إدراج املسلمني الغربيني الناقدين للغرب والتقليديني ضمن هذه املجموعة 

الثالثة أيًضا. وميكن أن نذكر من بني هؤالء كل من: ريني غينون الذي اعتنق اإلسالم الحًقا 

األول  يُعد  أصوٍل سويسيٍة، حيث  من  أملاينٌّ  وهو  بوخاردت  وتيتوس  وفريجوف شوان، 

ًسا والثاين من أصحاب الحكمة الخالدة، وكذلك السيد حسني نرص، وهو عىل الرغم  مؤسِّ

من مخالفته للنظام الفقاهتي إال أنه يُعد اليوم من بعض الجهات أحد أهم وأدق الناقدين 

للغرب من زاوية املعسكر التقليدي. وعىل كل حاٍل لست هنا بصدد القيام بعملية إحصاٍء 

فقط،  املثال  للغرب، وإنا أرشت إىل املوارد األخرية عىل سبيل  للناقدين  دقيٍق  وتبويٍب 

العرشين  القرن  للغرب يف  الجادين  بالناقدين  تفصيليٍة  فهرسٍة  الحصول عىل  لكم  وميكن 

بينهم  ما  يف  الكبري  االختالف  من  الرغم  عىل  أنهم  تجدون  سوف  حيث  الراهن،  والقرن 

يشرتكون يف بعض النقاط بشأن الغرب.

* ما هي نسبة النظام الرأساميل إىل ظهور الحضارة الغربية املعارصة؟

ـ يبدو أن الغرب املعارص هو قبل كل يشٍء مثرة االمتزاج بني النظام الرأساميل الجديد 

الثامن عرش للميالد من  القرن  الصناعية يف  الثورة  الذي متكن من خالل  والعلم والتقنية، 

تحويل الغرب إىل القّوة املادية األوىل يف العامل. وحتى نط الحياة الغربية هي قبل كل 

يشٍء وليدة الظروف البيئية التي تضمن بقاء واستمرار النظام الرأساميل. إن النظام الرأساميل 

قد فرض اليوم معادالٍت عىل حياة جزٍء رئيٍس من سكان العامل، وإن هذا النظام ال يتقبل 

النظر  بغض  أنه  يف  التدقيق  من  بد  ال  املعادالت.  بهذه  عبٍث  أو  تالعٍب  أّي  يتحّمل  وال 

عن تيار اليسار املناهض للرأساملية، هناك الكثري من الناقدين الذين عرّبوا عن املعادالت 

التي تحكم النظام الرأساميل يف العامل مبا يف ذلك الغرب نفسه بوصفها حربًا عىل جوهر 

ضعف  نقطة  ميثل  الرأساميل  النظام  أن  أرى  البرش.  جبلّة  يف  للحرية  ومكبِّلًة  اإلنسان، 

الحضارة الغربية حتى أنه ليصّح وصفه بعقب أخيل، وأن هذا النظام لو واجه االنهيار وهو 

ما تلوح عالماته يف األفق فإن البديل التايل له لن يكون هو النظام الدميقراطي القومي أو ما 
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يعرّب عنه بعض الناقدين بالقومية التحررية؛ إذ إن التيار الدميقراطي القومي الراهن مل يعد 

مبقدوره التنّصل عن تبعيته للنظام الرأساميل، ولذلك فإن الغرب بانهيار الرأساملية سيشهد 

التقسيم ثم السقوط، وبذلك سوف تكون هناك فرصٌة مناسبٌة النتشار الفكر اإلسالمي يف 

أجزاء واسعٍة من الغرب، وهذا ما يستحق التأّمل يف محله.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنٌة؟  صحيحٌة  الغرب  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل نأخذ من الغرب كل ما هو حسٌن، ونجتنب منه كل ما هو قبيٌح.

يف ذات الرؤية الواقعية بشأن الغرب ومالحظة هيمنة الرؤية اإللحادية عىل الغرب، ال نرى 

الغرَب ظاهرًة مدنّسًة، ونقول بإمكانية اختيار املعطيات الفكرية والعلمية والفنية والصناعية 

للغرب املتطّور واالستفادة من نقاط قوته ومزاياه. لو نظرتم إىل دأب اإلسالم، ستجدون أن 

ما  التي ال تشتمل عىل  اإليجابية  البرشية  إمضاء وتوظيف املعطيات  يأىب عن  اإلسالم ال 

يتعارض مع األصول واألحكام اإلسالمية، أو ميكن تغيريها وتعديلها. كام أين ال أرى يف 

األساس جميع ما نعتربه من محاصيل الغرب والحضارة الغربية هو من مثار الحداثة، بل إن 

القسم الكبري منه هو من مثار التعاطي اإلنساين والبرشي، إال أن الحداثة بطبيعة الحال قد 

أعطته رسعًة ودفعًة غرَي مسبوقٍة، كام عملت عىل توجيهه وهدايته نحو اتجاهاٍت خاصٍة. 

اإللحادية،  بالرؤية  ممتزٌج  هو  مام  البني  يف  املعطيات  بعض  توجد  الحال  بطبيعة  وهناك 

اتجاهه، ولكني أرى أن نسبة هذه املوارد ال  أو تغيري  فيه  التغيري  ولذلك يستحيل إحداث 

إيجاد خطٍّ  إمكانية  فإننا ال نقول مبجرّد  باملئة؛ وعىل هذا األساس  الخمسة  تتجاوز حتى 

العلمية والفنية  البنية  اتجاه سعادة اإلنسان من خالل توظيف  العلم والتقنية يف  جديٍد من 

املوجودة يف الغرب فحسب، بل وميكن من خالل إحداث التغيريات الذكية والواعية يف 

اتجاه العلم والتقنية املنبثقة عن الغرب، توظيف ذات هذا العلم والتقنية القامئة، يف إطار 

اإلسالمية  الحضارة  وبلورة  بناء  إىل  بها  واالنتقال  املنحطة،  الغربية  الحضارة  مع  التنافس 

الحديثة أيًضا، وباملناسبة ميكن لالستغراب االنتقادي أن يضع بني أيدينا إطاًرا للمواجهة 

االنتقائية مع الغرب.
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* يف الختام ما هو االقرتاح أو النصيحة التي تودون تقدميها يف حقل االستغراب؟

ـ أوّد يف ختام كالمي التذكري ببعض األصول الهاّمة، وهي: 

أوالً: إن النظرة الجزئية أو السياحية إىل الغرب، ال ميكن اعتبارها استغرابًا. إن االستغراب 

يجب أن يشتمل عىل رؤيٍة شاملٍة ومتناغمٍة.

وثانًيا: إن من لوازم االستغراب، دقة النظر وعمق الرؤية واجتناب املالحظات السطحية 

املادية  بالقوة  االنبهار  األوىل:  والظاهرية جهتنْي؛  السطحية  للمالحظات  وإّن  والظاهرية. 

لدى  الظاهرية  العيوب  عىل  الرتكيز  والثانية:  الغرب.  باطن  مشاهدة  عن  والعجز  للغرب، 

باملبالغات  األحيان  بعض  تقرتن يف  والتي  والجاّدة  األصلية  املسائل  رؤية  الغرب، وعدم 

يجب  والسياسة،  بالشعارات  االستغراب  مزج  عدم  يجب  أخرى،  ناحيٍة  ومن  املفرطة. 

املقاهي  وإدخاله يف حوارات  األكادميية،  والدراسات  الجامعات  أروقة  من  إخراجه  عدم 

واألوساط العامة.

وثالًثا: يجب عدم التعاطي مع االستغراب بانفعاٍل، وعدم التعامل معه من موقع الدفاع 

البحت. والصحيح هو أن يكون االستغراب منبثًقا عن اتجاٍه فّعاٍل ومبتكٍر، وهو ما أعرّب عنه 

مبصطلح االتجاه الحضاري.

ورابًعا: ميكن يف االستغراب املزج بني األسلوب الفلسفي واملنهج العلمي والتجريبي؛ 

مبعنى أن الرؤية الكلية إىل الجزيئ، وكذلك الرؤية الجزئية إىل الكيل والقامئة عىل التجربة، 

من شأنها أن تكون ناجعًة يف إعداد األرضية املناسبة للوصول إىل االستغراب الواقعي.

البحث  للتاريخ، ميكن  اإللهية  الفلسفة  بحثها يف  يتم  التي  اإللهية  السنن  إن  وخامًسا: 

الوضع  بشأن  قوانني  أساسها عىل وضع  والعمل عىل  للغرب،  التاريخية  الخلفية  عنها يف 

الراهن للغرب ومستقبله. وعندما نتحدث اليوم عن االنهيار املحتوم للحضارة الغربية، إنا 

نستند يف ذلك بشكٍل رئيٍس إىل القوانني املنبثقة عن السنن اإللهية.





الشرق والغرب يعيشان مأزقًا حضاريًا وكلٌّ بحسبِه 

حوار مع: د. حسن عجيم

يرى أستاذ الفلسفة اإلسالمية بجامعة والية أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية الدكتور 

نسبيان  بل هام مصطلحان  الدقيق،  العلمي  الفكر  أن ال رشق وال غرب يف  حسن عجمي 

يختلفان باختالف األفراد. وأشار إىل أن عامل اليوم يعاين مام يسميه »السوبر تخلّف« الذي 

س للرصاعات والحروب واإلرهاب، لذلك ال بّد من أن يعمال مًعا الستمرارية الحضارة  يؤسِّ

اإلنسانية، وذلك يبدأ بقبول املشاركة يف إنتاج العلم وسيادة التفكري العلمي واملنطقي بداًل 

س الستنهاض  من سيادة فرٍد طاغيٍة أو جامعٍة طاغيٍة. يؤكد عجمي أن علم االستغراب يؤسِّ

معتربًا  ومنطقيٍة،  وموضوعيٍة  علميٍة  أسٍس  عىل  بنيناه  إن  والعريب  اإلسالمي  وعالَمنا  رشقنا 

أن علم االستغراب وعلم االسترشاق وجهان لعملٍة واحدٍة، وهام ال ينفصالن بل يتكامالن 

وكلٌّ منهام يحتاج إىل اآلخر لكونهام يدرسان وجوًها مختلفًة للحضارة اإلنسانية الواحدة ما 

يجعلهام مرتابطنْي ومتحديْن عىل الرغم من اختالفهام.

وفيام ييل النص الكامل إلجاباته:

*  *  *     

* كيف تنظرون إىل معنى الغرب كمصطلح ومفهوم، هل هو تحيٌُّز جغرايفٌّ أو أطروحٌة 
حضاريٌة وثقافيٌة، وما حدود ومستوى العالقة بينهام؟

بناءاٌت وبْنياٌت فكريٌة وعقليٌة معتمدٌة عىل كل اإلنجازات الحضارية اإلنسانية.  الغرب 

الغرب ليس منطقة جغرافية باملعنى الحريف لكلمة جغرافيا. فجغرافيته هي جغرافية أفكاٍر 

الحقيقة غربيون أكرث  العديد من أهل الرشق هم يف  أمكنًة وأزمنًة. فمثاًل،  متنّوعٍة وليست 

من العديد من أهل الغرب لتمّسكهم بأفكاٍر معيّنٍة كأفكار ومبادىء الحرية الفردية املطلقة 

واملساواة املطلقة بني جميع البرش. أما حقوق اإلنسان املعروفة اليوم والتي تُعترَب جزًءا من 
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منظومة الغرب الفكرية، فليست سوى جزٍء بسيٍط من تجّسدات الحضارة اإلنسانية. بل إن 

الثقافات ووحدة األديان  الداعية إىل وحدة  جوهر الحضارة اإلنسانية كامٌن يف اإلنسانوية 

ووحدة البرش. فال حوار حضاراٍت وال رصاع حضاراٍت، بل بناء حضارٍة إنسانيٍة واحدة هو 

جوهر الوجود اإلنساين. 

الغرب علميًّا هو تقليص سلطة حكم النموذج العلمي الواحد كسلطة هذه النظرية العلمية 

أو تلك، ولذا تُستبَدل النظريات العلمية دوًما بنظرياٍت علميٍة أخرى. والغرب، فلسفيًّا، هو 

تقليص سلطة اليقينيات )التي هي املعتقدات غري القابلة للشك واملراجعة واالستبدال(. إن 

تقليص السلطات املعرفية يف الغرب أدى إىل نشوء أشباه دميقراطياٍت غربيٍة معتمدٍة عىل 

العديد من الحقوق اإلنسانية ال كلها. من هنا فإّن الغرب، سياسيًّا، هو تقليص الحكم وتقييده 

االتجاهات  هذه  يناقض  ما  كل  كونه  إىل  باإلضافة  وحريته  الفرد  استقاللية  إعالء  بهدف 

غرُي  ظاهرٌة  فهو  ولذا  والسلطة.  واملجتمع  الفرد  بني  مستمرٌة  رصاٍع  جدليُة  إنه  اإلنسانوية. 

دٍة، ما ينسجم مع الفلسفة السوبر حداثوية القائلة بال محددية الظواهر والحقائق كافًة.  ُمحدَّ

وهذا ما يُفسِّ تقلّب السياسات الغربية تجاه عالَمنا العريب واإلسالمي والرشق عموًما.

* أين يبدأ برأيكم تاريخ الغرب.. هل قبل اليونان، أم يف الفرتة اليونانية والرومانية، أم يف 
القرون الوسطى، أم ابتداًء من عرص األنوار مروًرا بأحقاب الحداثة، أم أنَّ هذا التاريخ يشمل 

هذه األزمنة مجتمعًة؟

تاريخ. هذا موقف »السوبر  يبدأ من املستقبل متاًما كتاريخ الرشق وكل  الغرب  تاريخ 

دة فقط يف املستقبل.  مستقبلية« الذي يؤكّد عىل أنَّ ماهيات الظواهر والحقائق وصفاتها ُمحدَّ

ونظرياتنا حياله.  له  تصّوراتنا  املايض عىل ضوء  يتشّكل  ولذا  اآلن  موجوٍد  فاملايض غري 

والسلوكية  الفكرية  وأنظمتنا  تصّوراتنا  باستمراٍر عىل ضوء  املايض  نصنع  َمن  نحن  بذلك 

إًذا،  التاريخ،  أنَّه من نتاجنا املستقبيل، فإّن  ِقبَلِنا. ومبا  يف املستقبل املَعيش تدريجيًّا من 

يبدأ من املستقبل. عىل هذا األساس، ال بّد من دراسة الغرب عىل ضوء تشّكله املستقبيل. 

فتاريخ الغرب سوف يتشّكل عىل ضوء ما سيحدث يف املستقبل من أحداٍث من ضمنها 

القراءات والتفاسري املستقبلية له. وهذا ما يصدق عىل دراسة الظواهر والحقائق كافًة، فتغدو 

دًة فقط يف املستقبل عىل أساس قراراتنا املعرفية والسلوكية.  ُمحدَّ

مثل عىل ذلك: أنَّ تاريخ الغرب يبدأ من املستقبل هو أنَّ تاريخ الدميقراطية سيتشّكل 
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ا عىل أساس ما سوف يُنتَج يف املستقبل من مبادئَ وأفكاٍر جديدٍة تُعَنى بتحقيق  ويُفَهم حقًّ

ا.  أناِط حرياٍت ومساواٍة جديدٍة، ما يسمح بتقييم مبادئ الدميقراطية املاضوية ففهمها حقًّ

ظاهرًة  لكونها  الرشق  يف  وال  الغرب  يف  ال  بعُد  كلّيًّا  تتشّكل  مل  الدميقراطية  فإّن  وبذلك 

مستقبليًة. وهذا يُفسِّ الخالف الدائم حول ما هي الدميقراطية كالخالف حول ما إذا كانت 

تستلزم  كام  والحاكم  الُحكم  محدودية  تستلزم  مطلقٍة  فرديٍة  كحريٍة  العدالة  عىل  معتمدًة 

حريًة مطلقًة لسوق التبادل االقتصادي )كام أوضح ذلك الفيلسوف روبرت نوزيك(، أم أنها 

معتمدٌة عىل العدالة كإنصاٍف يستلزم أنواَع مساواٍة متنّوعًة كإفادة األسوأ حظًّا من األفراد )كام 

أكّد الفيلسوف جون رولز(. 

* هل الغرب برأيكم كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا؟ أم باإلمكان فهمه كام هو من 
أجل تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله؟

 ـ ال يشّكل الغرب كتلًة واحدًة بل يتصف بالتنّوع كالرشق متاًما. فال رشق وال غرب يف 

الفكر العلمي الدقيق، بل هام مصطلحان نسبيان ويختلفان باختالف األفراد، وهام لألسف 

استُخدما يف معظم األحيان من أجل تقسيم الشعوب وضامن استمرارية الِفنَت والحروب. 

اإلنسان واحٌد ولذلك توجد فقط حضارٌة إنسانيٌة واحدٌة ال تتجزأ وينتمي إليها كل البرش. 

والتنّوع يف الغرب والرشق أيًضا داللٌة عىل أنهام جسٌد واحٌد وعقٌل واحٌد يُفّكر ويترصَّف 

يتنّوع  آٍن.  يف  وتنّوعه  وحدته  يف  الكامنة  اإلنسان  ميزة  وهذه  ومتنّوعٍة.  مختلفٍة  بأساليَب 

الغرب بفلسفته املثالية كام لدى أفالطون وبفلسفته املادية كام يف الفلسفة املاركسية، كام 

يختلف بعلومه فثمة نظرياٌت علميٌة تصّور الكون عىل أنه ماديٌّ يتكّون من ذراٍت وُجسيامٍت 

ماديٍة كاإللكرتونات وطاقاتها، بينام تصّوره نظرياٌت علميٌة أخرى عىل أنه مثايلٌّ يتكّون من 

معلوماٍت )كام لدى الفيزيايئ بول ديفيز(، أو بناءاٍت رياضيٍة هندسيٍة )كام لدى الفيزيايئ 

ماكس تغامرك(. ويستمر الخالف كأن يصّور الفيزيايئ ليونارد سسكيند العالَم عىل أنه وهٌم 

لكونه صورًة هولوغراميًة أي صورًة ثالثيَة األبعاد بداًل من كونه وقائَع محسوسًة كالتي نختربها 

يوميًّا. واملسألة ليست مسألة أخٍذ من الغرب أو ترٍك، بل هي مسألة مشاركة الحضارة يف 

إنتاج العلوم والفلسفات. ومن املمكن طبًعاً تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حيال الغرب 

إن قبلنا املنطق والتفكري العلمي واملوضوعي أواًل وبدأنا بصياغة أنظمتنا الفكرية والعلمية 

الخاصة فال نستطيع فهم »اآلخر« من دون أن نبدأ بفهم أنفسنا أواًل. 
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* ليك يشكّل الغرب حضارته الحديثة، ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ 
بها، وما اآلثار املرتتبة عىل ذلك لجهة نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، وبخاصة 

العاملني العريب واإلسالمي؟

دًة بل أخذ كل األسس املمكنة من  مل يأخذ الغرب أسًسا ومبايَن معرفيًة وفلسفيًة ُمحدَّ

دٍة. وهذا متوقٌع وطبيعيٌّ  مثاليٍة وماديٍة وعقالنيٍة وتجريبيٍة إلخ. من هنا فهو ظاهرٌة غرُي ُمحدَّ

والتطّور  البقاء  من  ميّكنه  ما  الحقيقي،  الُحّر  وهو  الالمسجون  هو  فقط  د  الالُمحدَّ ألنَّ 

ٍد، ما يجعله  باستمراٍر. ويف هذا تظهر عالقة الغرب بالعالَم العريب واإلسالمي. فهو غرُي ُمحدَّ

ناجًحا يف تشكيل ناذَج فكريٍة وفلسفيٍة وعلميٍة جديدٍة وما يجعله أيًضا قادًرا عىل التأقلم 

ًدا  مع االنهيارات أو األزمات الحضارية املتتالية، بينام عالَمنا العريب واإلسالمي بات ُمحدَّ

مبناهَج وناذَج فكريٍة وعقائديٍة وسلوكيٍة أوقفته عن التفكري العلمي والفلسفي املوضوعي  

الكامن يف تطوير  السوبر تخلّف  به إىل عرص  أدت  بل  والتطّور،  وبالتايل عن  واملنطقي، 

التخلّف من خالل تقديم العلم عىل أنه جهٌل وتقديم الجهل عىل أنه علٌم. ومبا أنَّ الغرب 

ٌد، فمن الطبيعي، إًذا، أاّل يتفاهام وأن يقعا  ٍد، بينام العالَم العريب واإلسالمي ُمحدَّ غري ُمحدَّ

املشكلة  لهذه  الشايف  العالج  نجد  أن  من  بداّل  أخرى،  جهة  من  وحروٍب.  رصاعاٍت  يف 

والتحّرر من السوبر تخلّف وذلك بقبول العلم واملنطق والتفكري املوضوعي واملشاركة يف 

إنتاج العلوم والفلسفات، نجد أنَّ الغرب أيًضا يقع يف السوبر تخلّف القاتل واألدلة هو ما 

ميارسه من عنرصيٍة وعنٍف نحن أكرث الناس تقليًدا لهام. وخالصة القول: إنَّ الغرب يتخبط 

س محددية الظواهر فقاتلها( من جهة والسوبر حداثة  بني تياريْن هام السوبر تخلّف )مؤسِّ

)التي تؤكِّد عىل المحددية الظواهر والحقائق كافًة، فتحّرر بذلك كل فرٍد من سجونه وكل 

عقيدة من سجونها( من جهة أخرى. 

هي  فام  باإليجاب  الرد  كان  وإذا  الغرب؟  مع  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  منفسحٍ  من  هل   *
املسوِّغات التي تقدمونها؟!

من املمكن طبًعا عقد حواٍر متكاىفٍء مع الغرب ألنَّ الغرب والرشق وجهان لعملٍة واحدٍة 

أواًل  ذواتنا  نحاور  أن  من  بّد  الذات. ال  مع  بالحوار  يبدأ  والحوار  اإلنسانية.  الحضارة  هي 

ونتفق معها ومن ثم نحاور الغرب لنتفق معه. وهذا اتفاق عىل أن نكون برًشا حقيقيني مؤمنني 

باإلنسانوية التي تعترب أنَّ كل البرش يشّكلون إنسانًا واحًدا وأنَّ كل الثقافات ثقافٌة واحدٌة وأنَّ 

تفاصيلها.  والثقافات يف  األديان  اختلفت  يتجزأ يف جوهره وإن  ديٌن واحٌد ال  األديان  كل 
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اتفاٌق  ألنه  والسلويك  الفكري  االختالف  استمرارية  يضمن  ألنه  طبًعا  ممكٌن  اإلتفاق  هذا 

عىل ما هو مشرتٌك بني جميع البرش أال وهي اإلنسانوية التي ال ترفض أحًدا وإن اختلفت 

معه. فالحفاظ عىل ثقافاٍت متعددٍة ومتنّوعٍة جزٌء أسايسٌّ من الحفاظ عىل إنسانية اإلنسان 

وحريته. نبدأ بقبول اإلنسانوية أو ال نبدأ أبًدا. 

* هل من عنارَص مشرتكٍة بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب يف إطار الحوار بني 
ه: »الشعوب« ـ  الثقافات والحضارات؟ وإْن كان من نقٍد لسلوك الغرب فإىل أيِّ حقٍل يُوجَّ

»الحكومات« ـ »املؤسسات صاحبة القرار«؟

العالَم اإلسالمي والعريب والعالَم الغريب متطابقان يف الجوهر وإن اختلفا يف التفاصيل، 

وبذلك يتشاركان يف امتالك العنارص والصفات األساسية ذاتها. وال يختلفان سوى بدرجة 

سيادة السوبر تخلّف أو بدرجة سيادة السوبر حداثة. ففي كلٍّ منهام جدليُة رصاٍع أبديٌة بني 

د الظواهر والحقائق ويسجنها وبني السوبر حداثة التي تُحّررها بال  السوبر تخلّف الذي يُحدِّ

محدديٍة ملاهياتها وصفاتها جمعاء. فكام توجد اتجاهاٌت فكريٌة وسلوكيٌة مثاليٌة وماديٌة يف 

الغرب توجد هذه االتجاهات أيًضا يف الرشق ويف عالَمنا اإلسالمي والعريب. وكام توجد 

اتجاهاٌت عقائديٌة ال تؤمن بالحرية اإلنسانية وأخرى تؤمن بالحرية املطلقة لإلنسان يف الغرب، 

فإّن االتجاهاِت نفَسها موجودٌة أيًضا يف العالَم العريب واإلسالمي، كالخالف املعروف بني 

املعتزلة واألشاعرة والجهمية. فاملعتزيل قائٌل بحرية اإلنسان املطلقة بينام الجهمي ينفي 

حرية اإلنسان ويجعله ُمجرَبًا، لكن األشعري يتخذ موقًفا وسطيًّا يف ما بينهام، كامًنا يف نظرية 

الكسب القائلة بأنَّ الله خالق األفعال بينام اإلنسان يكتسبها فيصبح مسؤواًل عنها. 

أما نقد الغرب فيبدأ بنقد أنفسنا يف الرشق ألنَّ الغرب والرشق متداخالن وويشكِّالن حقاًل 

ًها إىل  وجوديًّا ومعرفيًّا واحًدا هو حقل الوجود اإلنساين. وال بّد عىل النقد من أن يكون موجَّ

الجميع، من شعوٍب وحكوماٍت ومؤسساٍت لكونها تؤثّر يف بعضها البعض وتُبَنى عىل ضوء 

بعضها البعض.

الثقافية،  )املعرفية،  التاريخية:  أزماته  يعيش  الغرب  أنَّ  عىل  اليوم  الكالم  سياق  يف   *  

االجتامعية، االقتصادية(، هل يدل هذا عىل ما سبق وتوّقعه شبنغلر قبل قرٍن عن سقوطه أو 

أنه يوشك عىل االنهيار؟

انهيار  حال  يف  إال  ينهار  أن  الرشق  يستطيع  ال  كام  متاًما  ينهار  أن  الغرب  يستطيع  ال 
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الحضارة اإلنسانية كليًّا وهذا ُمستبَعد حاليًّا. لكن الغرب والرشق مًعا يعانيان اليوم من السوبر 

س للرصاعات والحروب واإلرهاب. لذلك ال بّد عليهام من أن يعمال مًعا  تخلّف الذي يؤسِّ

إلستمرارية الحضارة اإلنسانية، وذلك يبدأ بقبول اإلنسانوية املشار إليها سابًقا وقبول العلم 

واملنطق واملشاركة يف إنتاج العلم، وسيادة التفكري العلمي واملنطقي بداًل من سيادة فرٍد 

طاغيٍة أو جامعٍة طاغيٍة.

* كيف ترون فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفية لعلم االستغراب، وما هي السبل 
التي ترونها لتأسيس هذا العلم؟ 

ا ألنها تقتل أيَّ إمكانيٍة للتفكري العلمي والفلسفي  فكرة الرتف الفكري فكرٌة خطريٌة جدًّ

والبحث املعريف الجاد. فالتطّور ال يحصل بناء عىل الرتف الفكرّي، وإال، مثاًل، ملا كان 

أينشتاين قد فكَّر مبا إذا كان الزمن يتسارع ويتباطأ، وملا كان قد أنتج نظريته النسبية )القائلة 

ا عاّم نراه ونختربه يف واقعنا  بنسبية الزمن وتسارعه وتباطئه(، عىل الرغم من أنها بعيدٌة جدًّ

االستغراب  علم  ومن ضمنها  كافًة  للعلوم  معرفيٍة  هندساٍت  تأسيس  فإّن  هنا  من  املَعيش. 

ليس ترفًا فكريًّا، بل هو حاجٌة معرفيٌة ووجوديٌة أيًضا. أما الُسبُل لتأسيس علم االستغراب فال 

بّد من أن تتنّوع فال علم بال تنّوٍع كتنّوع النظريات العلمية يف الفيزياء واختالفها وتنافسها. 

لذلك فإّن ُسبُل تأسيس هذا العلم كامنٌة يف صياغة نظرياٍت مختلفٍة قابلٍة لالختبار عىل ضوء 

الواقع تتمحّور حول معاين الغرب وتجّسداته. فال علم بال نظرياٍت قابلٍة لالختبار مثل نظرية 

أنَّ الغرب ليس حالًة جغرافيًة بل هو حالٌة أو بناءاٌت عقليٌة فكريٌة يف مقابل نظريٍة أخرى قد 

دٌة. ترّص عىل أنَّ الغرب منطقٌة جغرافيٌة ُمحدَّ

* إىل أي مدى يُسهم هذا العلم يف االستنهاض الفكري يف فضائنا الحضاري العريب 
واإلسالمي؟

س الستنهاض رشقنا وعالَمنا اإلسالمي والعريب إن بنيناه عىل   ـ  علم االستغراب يؤسِّ

الواقع. من  يتم اختباره عىل ضوء  أسٍس علميٍة وموضوعيٍة ومنطقيٍة، منها مقدرته عىل أن 

فهٌم  هو  ودراسته  اآلخر  فهم  أمتنا ألنَّ  استنهاض  املساهمة يف  إىل  محالة  هنا سيؤدي ال 

لذواتنا ودراستها. فاألنا واآلخر وجهان لعملٍة واحدٍة هي اإلنسان، ألنَّ اإلنسان كينونة واحدة 

فهٌم  فهو  االستغراب  علم  أهمية  تكمن  وهنا  وداللته.  معناه  اإلنسان  يخس  وإاّل  تتجزأ  ال 

يُدَعى باإلنسان  أنا بال آخر والعكس صحيٌح، فُهام يتحدان يف ما  آٍن. ال  لآلخر واألنا يف 

ويختلفان به أيًضا. فاإلنسان مختلٌف عن ذاته ومتحًد مع ذاته يف آٍن. لذا فهو يبحث دوًما 
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عن ذاته بتغيريها أو تطويرها فال تتحقق ذاتيته وماهيته سوى يف املستقبل عىل ضوء قراراته 

اإلنسانوية والعلمية القامئة عىل حرية الفكر والترصف واملساواة والتفكري املوضوعي بال 

رفض ُمسبَق لآلخرين ومعتقداتهم. اإلنسان مرشوٌع مستقبيلٌّ مل يتحقق كلّيًّا بعد. ودراسة 

الغرب كدراسة لإلنسان ال تكتمل سوى بدراسة الرشق أيًضا والعكس صحيٌح. من هنا ال 

مجال سوى أن يكون علم االستغراب فاتحة استنهاٍض للجميع. 

يُّ لعلم االسترشاق، وكيف ترون التمييز بينهام  دِّ * هل علم االستغراب هو املقابل الضِّ
لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكلٍّ منهام؟

يدرس  فَمن  اختلفا.  وإن  واحدٍة  لعملٍة  وجهان  االسترشاق  وعلم  االستغراب  علم 

فإّن  لذلك  الرشق.  يدرس  كَمن  متاًما  اإلنسانية،  الحضارة  وجوه  من  وجًها  يدرس  الغرب 

علم االستغراب وعلم االسترشاق ال ينفصالن بل يتكامالن، وكلٌّ منهام يحتاج إىل اآلخر 

لكونهام يدرسان وجوًها مختلفًة للحضارة اإلنسانية الواحدة ما يجعلهام مرتابطنْي ومتحديْن 

عىل الرغم من اختالفهام. من املمكن القول أنَّ علم االسترشاق هو نقد الغرب لذاته بينام 

علم االستغراب هو نقد الرشق لذاته. هذا ألنَّ َمن ينقد اآلخر ينقد ذواته املمكنة من أجل 

مسلاّمتنا  بنقد  البدء  االستغراب،  علم  بداية  تكون  أْن  ينبغي  هكذا  أفضَل.  ذواٍت  اكتساب 

اليقينية الكاذبة وإاّل فلن ننجح يف بناء مناهَج فكريٍة وبحثيٍة موضوعيٍة وعلميٍة. فبمسلاّمٍت 

تلك  إحدى  فإّن  األرجح  عىل  أخرى.  ظاهرٍة  أيِّ  أو  الغرب  دراسة  يف  ننجح  ال  مخادعٍة 

السوبر  التفكري  قبول  فإّن  ولذلك  املايض.  من  يبدأ  التاريخ  أنَّ  املخادعة هي  املسلاّمت 

مستقبيل، القائل بأنَّ التاريخ يبدأ من املستقبل، هو بداية تشكيل علوٍم جديدة، منها نظريٌة 

الشعوب  تلك  مستقبل  من  )أي  املستقبل  من  يبدأ  الغرب  أنَّ  تقول  االستغراب  علم  يف 

والنامذج الفكرية والسلوكية املوجودة يف أوروبا واألمريكيتنْي إلخ(. ولذلك ال بّد من إعادة 

صياغة املفاهيم الغربية املتداولة ودراستها وتحليلها من خالل املستقبل كام فعلت وتفعل 

الفلسفة السوبر مستقبلية. فاإلشكالية األوىل هي إشكالية أن نبدأ من املايض فنبقى سجناء 

ماٍض ُمتخيٍَّل، لكن السوبر مستقبلية تحّررنا من سجون املايض لكونها تؤكّد عىل أنَّ التاريخ 

يولد من املستقبل وأنَّ املايض ليس سوى تركيٍب عقيلٍّ يتشّكل يف املستقبل.

* كيف تتعامل النخب املرشقية مع الغرب لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

أيًضا  هو  بل  للغرب  النخب املرشقية  تصوغها  التي  الرؤى  فقط  ليس  االستغراب  علم 

الرؤى التي يصوغها كل فرٍد مرشقيٍّ حيال الغرب، وكيفية فهمه ونقده وتقييمه للغرب. هذا 
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ألنَّ كل فرٍد مرشقيٍّ يتفاعل مع الغرب إما بشكٍل مبارٍش أو بشكٍل غريِ مبارٍش، متاًما كام أنَّ 

التفاعل يحتاج بالرضورة إىل  فيه، وهذا  يتفاعل مع الرشق وما يحدث  الغرب  كل فرٍد يف 

رًؤى يتم، عىل أساسها، التفاعل. من هنا علم فإّن االستغراب ال بّد من أن يُعَنى أيًضا بدراسة 

أيًضا  رؤى كل فرٍد مرشقيٍّ حيال الغرب وكيفية تعاطيه مع الغرب، فيغدو علم االستغراب 

حقاًل جديًدا ضمن العلوم االجتامعية التطبيقية. من الخطأ أن نسجن علم االستغراب يف 

نخٍب مرشقيٍة فقط، ألننا سنخس حينها معرفة األبعاد املختلفة للتفاعل مع الغرب وفهمه، 

وعىل األخص معرفة كيفية التفاعل اليومي مع الغرب من ِقبَل كل األفراد الذين هم يف النهاية 

يشّكلون املجتمعات. كام أنَّ علم االستغراب هو الرؤى التي تصوغها النخب الغربية حيال 

إليها  اآلخر  بنظرة  تتشّكل  فالذات  ذاته.  فرٍد غريبٍّ حيال  التي يصوغها كل  والرؤى  الغرب 

ونظرتها إىل نفسها.

لذهنية  ٍق  معمَّ نقٍد  اجراء  هي  االستغراب  لعلم  املركزية  املهامت  من  أنَّ  ترون  أال   *
االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟

األساسية  املهامت  ومن  كلّيًّا.  منها  التحّرر  من  بّد  وال  قاتلٌة  عبوديٌة  الفكري  االستتباع 

لعلم االستغراب نقد أنفسنا وعالَمنا اإلسالمي والعريب وتفكيك املسلاّمت الالعقالنية التي 

تسيطر عىل عقولنا وسلوكياتنا ومنها املسلّمة املخادعة القائلة بأنَّ االستتباع أفضل. لكن 

فلسفيٍة وعلميٍة موضوعيٍة ومتنّوعٍة وجديدٍة، من املمكن، عىل  نظرياٍت  بإنشاء  يبدأ  ذلك 

علم  أهمية  صحيٌح.  والعكس  نظريٍة  بال  نقد  فال   . وعلميٍّ موضوعيٍّ  نقٍد  صياغة  ضوئها، 

االستغراب ال تكمن فقط يف دراسة الغرب وفهمه بل تكمن أيًضا يف فهم أنفسنا ودراستها 

إىل  نظرتنا  إظهار  خالل  فمن  أيًضا،  أنفسنا  ندرس  »اآلخر«  ندرس  حني  تطويرها.  بهدف 

»اآلخر« تتبنّي مواقفنا الفكرية، فنكون قد فهمنا »اآلخر« أكرث ملّا نكون قد فهمنا أنفسنا أكرث، 

والعكس صحيٌح. 

ومن غري املمكن أن نتطّور من خالل االستتباع ألنَّ االستتباع عبوديٌة لكونه تقليًدا لآلخر. 

االستتباع الفكري والسلويك قاتل اإلبداع الحقيقي وبذلك هو قاتل اإلنسان وحريته الحقة. 

املاضوية  ذواتنا  كاستتباع  استتباٍع  كل  من  التحّرر  قامئٌة عىل  القيّمة  وإنجازاتها  فالحضارة 

واستتباع اآلخر. الحضارة وإنجازاتها تَحرٌُّر من أنفسنا ومن اآلخرين مًعا. 



83الشرق والغرب يعيشان مأزقاً حضارّياً وكلٌّ بحسبِه

* من هي املرجعيات الفكرية والفلسفية التي تقرتحون مطالعتها وال سيام منها تلك التي 
قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسَن وسلبياٍت؟ 

من املمكن مراجعة أعامل نعوم تشومسيك، ونقده للغرب، واعتباره أنَّ أّي دولٍة قامئٌة 

عىل اإلرهاب، وإرصاره عىل أننا اليوم نحيا يف عرص عبوديٍة جديٍد. واألهم من كل املراجع 

واملراجعات هو أن نعتمد عىل نقدنا الخاص وأْن نُنتج مناهَج نقديًة جديدًة متّكننا من فهم 

الغرب والرشق مًعا، ليك نتحّرر من مفاهيمنا وناذجنا الفكرية والسلوكية املاضوية التي 

تسجن عقولنا وسلوكياتنا وتقتل بذلك إنسانيتنا الكامنة يف الحرية. ال بّد من مراجعة أنفسنا 

يستطيع  ال  يقينيٍة  مبعتقداٍت  يعتقد  فالذي  املخادعة.  يقينياتنا  سجون  من  وتحريرها  أواًل 

أن يبدأ بعملية البحث املعريف لتوقّفه عند ضفاف يقينياته التي ال تقبل الشك واملراجعة 

واالستبدال.

أفكاٍر ومحاوالٍت جديٍة يف  تقديم  لهم وساهموا يف  قرأتم  الذين  املفكِّرين  ِمن  َمْن   *
حقل التأسيس لعلم االستغراب، وبالتايل ما هي املالحظات واإلشكاالت التي تطرحونها 

حيال هذه املساهامت؟

كل االجتهادات الفكرية حيال فهم اآلخر هي اجتهادات فهم الذات والعكس صحيٌح. 

وكل اجتهادات فهم اآلخر والذات هي تعابرُي عاّم من املمكن أن يكون صادقًا أو عاّم من 

املحتمل أن يكون صادقًا، فال يقينياِت يف العلم ألنَّ تاريخ العلوم يرينا أنَّ النظريات العلمية 

تُستبَدل بأخرى بشكٍل دائٍم ما يشري إىل أنَّ العلم خاٍل من اليقينيات. من هنا تتساوى كل 

االجتهادات يف فهم الغرب )لخلوِّ العلم من اليقني( فتغدو مقبولة مًعا، وإن كنا نفّضل بعضها 

عىل بعض لكنها تبقى متساويًة يف مقبوليتها لكونها خطواٍت متعددًة نحو اكتشاف الحقائق 

س البحث املعريف لحرية االختيار. ال حضارَة بال بحٍث معريفٍّ، متاًما  املختلفة. هكذا يؤسِّ

كام ال بحَث معرفيًّا بال حضارٍة. إنساٌن بال بحٍث معريفٍّ مستمرٍّ هو شبُه إنساٍن.





االستغراب هاجٌس مرضيٌّ للشعوب المضطهدة

حوا مع: د. أحمد ماجد

للشعوب  َمرَضيًّا  هاجًسا  كونه  زاوية  من  االستغراب  إىل  ماجد  أحمد  الدكتور  ينظر 

املضطهدة، مؤكًِّدا أّن علينا فهم حركيته ال استبطانه أو الذوبان فيه، فهو حارٌض يف الالَّوعي 

الخاص بنا، ونحن نعيشه كحقيقٍة فاعلٍة يف مجتمعاتنا وحياتنا العلمية والثقافية واألكادميية. 

يرى ماجد أن الحضارة الغربية حضارٌة نابذٌة، حتى لو أرادت الحضارات األخرى الحوار 

معها، فهي ترى بذاتها اكتاماًل للتطوُّر الحضاري، وما مقولة نهاية التاريخ وما تبعها من صدام 

. الحضارات إالَّ منوذجٌّ توضيحيٌّ

واإلسالمي  العريب  والفهم  باالستغراب  املتعلِّقة  أسئلتنا  عىل  أجوبته  نقرأ  ييل  ما  يف 

للحضارة الغربية الحديثة عىل نظام القيم يف مجتمعاتنا.

*  *  *     

* ما معنى الغرب بالنسبة إليكم كمصطلحٍ ومفهوٍم، وما املائز بني كونه تحيُّزًا جغرافيًّا 
وبني متظهره كأطروحٍة حضاريٍة وثقافيٍة، وما حدود ومستوى العالقة بينهام؟

بِقدم مصطلَحِي الرشق والغرب، فلطاملا كان هناك رشٌق يقوم عىل أسٍس   ـ  ال شك 

وسيايسٍّ  اجتامعيٍّ  تراكٍم  نتيجة  جاء  الحديث  الغرب  ولكن  الغرب،  عن  مختلفٍة  ورؤيٍة 

ٍل جذريٍّ يف التفكري اإلنساين،  ، حصل يف بقعةٍّ معينٍة، وحمل يف طيَّاته بذور تبدُّ واقتصاديٍّ

تبلور كثورٍة عىل التقليد.

الدالِّ عىل مجموعٍة من األحداث وتحوَّل إىل  التاريخ من نطاق  الثورة خرج   مع هذه 

َش وأصبح وجهة نظٍر إنسانيٍة تحتمل الصدق والكذب، وهذا األمر ينطبق عىل  قصٍة، فُهمِّ

كلِّ علٍم إنساينٍّ. فام شهده الغرب هو انقالٌب بكلَّ ما للكلمة من معًنى، يصفه هيغل يف 
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مقدمة كتابه »فينومينولوجيا الروح«، فيقول عن الزمن الذي يعيش فيه: »إنه زمن ميالٍد وانتقاٍل 

نحو حقبٍة جديدٍة. فقد قطعت الروح مع ما كأنه العامل إىل اآلن، يف وجوده ومتثُّله. إّن هذا 

الزمن اآلن هو يف طور إغراق كلِّ ذلك يف املايض، كام أنه يعمل عىل متثّله، انطالقًا من 

ذلك، فالغرب ليس تحيُّزًا مكانيًّا، إّنا هو تحوٌُّل جذريٌّ يف البنية الفكرية، وإعادة نظم لرؤية 

اإلنسان الكونية«.

اليونانية  الفرتة  يف  أم  اليونان،  قبل  مام  تصوُّركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
والرومانية، أم يف القرون الوسطى، أم ابتداًء من عرص األنوار مروًرا بأحقاب الحداثة، أم أن 

هذا التاريخ يشمل هذه األزمنة عىل الجملة؟

نوعية هذه  ليحدثنا عن  قلياًل مع ميشال فوكو  إيضاح هذا األمر سنتوقف  ـ  من أجل   

التغيريات، فهو يف كتابه »الكلامت واألشياء« يعترب أّن هناك ثالث أحقاٍب كربى يف تاريخ 

الفكر الغريب:

 ـ  األوىل: انطلقت مع عرص النهضة، حيث شكَّل مفهوم التقريب بني األشياء األساس 

لكلِّ العلوم واملعارف، فام دامت الجوزة تشبه الرأس فمن املفرتض أن تعالج آالم غالف 

الجمجمة، ومن املفرتض أن تعالج نواة الجوزة الدماغ واألوجاع الداخلية.

ـ   الثانية: بدأت مع القرنني السابع عرش والثامن عرش، ومتثلت يف إنتاج عالقٍة جديدٍة بني 

الدالِّ واملدلول، حيث أُنِجزَت مجموعٌة من الخرائط واللوحات انطالقًا من علم الحساب 

بقصد اإلحاطة بالعامل وتصنيفه. 

 ـ  الثالثة: متثّلت يف القفزة النوعية للحضارة الغربية، حيث أخذت تتمركز حول اإلنسان.

هذا الكالم يشري إىل حقيقة التحّول الذي حدث يف الحضارة الغربية، فهي يف رحلتها 

باتجاه »األنسنة« أخذت تحوِّل مجرى الفكر، وتقوم بإعداماٍت متعددٍة لكلِّ ما هو مختلٌف 

وخارٌج عن سياقات الذات، التي أصبحت »هنا واآلن« بعدما تجرَّدت من التقليد، ودخلت 

جديدًة  دالالٍت  تُحِدُث  فأخذت  واآلخر،  األنا  عقالينٍّ،  وال  عقالينٍّ  بني  التصنيف  عرص 

ملدلوالٍت قدميٍة، تكون قادرًة عىل احتسابها بدقٍة وعلميٍة، وهذا ما سيسمح لها بإعادة إنتاج 

كّل يشٍء عىل ضوء النتائج التي تتوّصل إليها.

انطالقًا من  تعريفه  الخاص، وتعمل عىل  تنظم عاملها  الحضارة   من هنا، أخذت هذه 
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رؤيتها الجديدة، التي تعتمد التصنيف والتبويب لألشياء القدمية، مقدمًة إلدماجها يف نسقها 

ُوضعت  حيث  اإلنساين،  التاريخ  تحقيبات  كانت  األساس  هذا  وعىل  املستجد.  الفكري 

اليونانية  املرحلة  إىل  الحضارة  هذه  فعادت  حدٍث،  من  يقابلها  ما  موازاة  يف  مرحلٍة  كّل 

والعلمية،  الوضوح  أرضية  عىل  أنتجته  الذي  الِقيَمي  النظام  ضمن  وتَُنْمِذجها  منها  لتختار 

ثم  الضائعة،  الهوية  الجاملية  ِقيَمه  والذي ميثّل يف  العقل،  يُفصح عن  الذي  املركز  فكان 

التصنيف  وهذا  واالستبداد،  الظالم  عصور  باعتبارها  الوسطى  القرون  يف  اإلسالم  مركزت 

الذي أخذت به املجتعات العربية اإلسالمية تناىس أن يطرح سؤااًل جوهريًّا هو: كيف جرت 

عملية التصنيف، ولَِم حصلت؟. 

املنظومة  إىل  ينتمون  الذين  املفكِّرين  معظم  عند  نجده  األمر،  هذا  حال،  كلِّ  وعىل 

الغربية، حيث أخذ هؤالء يرسمون دالالٍت جديدًة ألموٍر قدميٍة. حتى األشياء التي أُغِفلَت 

إما أعيدت تسميتها أو نُفيت من العقل ألن العقل ال يستطيع أن يقوم باحتسابها وإدراجها 

النافع من الرب،  يف الحقل. من هنا، حوَّل هوبز القطبية الدينية: الغرور، اإلثم، والخوف 

إىل قطبيٍة أخرى: غرور الرش، والخوف النافع من املوت، أي من املتعايل املرتبط بالرؤية 

امليتافيزيقية للعامل الذي يحتوي ِقياًم مطلقًة إىل املحايث الذي ينضبط أخالقيًّا، واألخالق 

ة بتغريُّ املجتمعات.  إىل عنرٍص تفاعيلٍّ يخضع لِقيم متغريِّ

عىل هذا األساس، انتقل املفكِّرون الغربيون من الحفريات بكلِّ معانيها األركيولوجية 

والكتابية وحتى الفنية إىل الحفر يف الذات، فانصبَّت االستكشافات عىل الكائن اإلنساين 

»الكلامت  كتابه  فوكو يف  يقول  كام  اإلنسان  فإن  وبالتايل  للحفر،  األمثل  املكان  باعتباره 

للعلوم  املخصص  الفصل  يف  ويصل  لالكتشافات،  األمثل  املكان  أصبح  واألشياء«، 

اإلنسانية إىل القول: »]أصبح[ اإلنسان مخلوقًا جديًدا يف الحقل املعريف واخرتاًعا حديَث 

العهد أبدعه العلم، ويؤكد عىل أن ما كان موجوًدا قبل القرن الثامن عرش ليس اإلنسان بل 

العامل والكائنات البرشية والنظام، أما اإلنسان فقد كان غائبًا«.

 مبعًنى آخَر، حملت عصور التنوير وصواًل إىل الحداثة تغيريًا جوهريًّا، ألنَّه اختزن يف 

النفي لكلِّ ما ال يخضع لنظام الضبط، فاألمل الذي ينتج من املرض كان جزًءا من  طياته 

حياة اإلنسان،  ـ وإن كان إشكالية إنسانية ـ  وجدته الحضارة النامية يف الغرب عنرًصا غري 

علم  إنشاء  عىل  عملت  لذلك  فيها،  احتسابه  ميكن  وال  الحياة،  مجرى  يف  إلدخاله  قابٍل 

دٍة قابلٍة للتعريف والضبط  الترشيح، وتوّسعت فيه من أجل تنظيمه يف إطار عوارَض محدَّ
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، ميكن الرجوع إليها ومداواتها،  ـ والكالم هنا ليس دفاعاً عن األمل ـ . وهو  بشكٍل علميٍّ

التقليد  الوقت نفسه، رضب  الغربية، ولكن، يف  العيادة يف املجتمعات  ما أدى إىل والدة 

، ألنه ال  أمٍل عبثيٍّ الصليب، وحّوله إىل  السيد املسيح عىل  تألُّم  يقوم عىل  الذي  الديني، 

ٍس عىل التصنيف الريايض الحاّد، والتعريف  ميكن أن يُحتسب يف إطار فكٍر تنويريٍّ مؤسَّ

املمنهج ضمن وظيفٍة ميكن اإلتكاء عليها أثناء عملية التصنيف، فاألمل الذي تجىّل يف رفع 

املسيح عىل الصليب  ـ كام يتصوَّره التقليد املسيحي ـ  ال ميكن الحديث عنه، وال يحيل 

إىل تعريفاٍت واضحٍة مربَّرٍة، وهو يُفيض إىل الفضيلة املنبثقة من الفهم الديني، والتي ال 

ميكن أن تُعرف بشكٍل واضٍح إال إذا أُنزلت إىل الواقع حيث تصبح عبارًة عن أفعاٍل محددٍة. 

من هنا، نستطيع أن نفهم نيتشة وهجومه الحاد عىل التقليد اليهودي ـ املسيحي، فهذا 

التقليد حاول عرب املفاهيم التي استخدمها أن يستعبد اإلنسان. ويقول نيتشة يف كتابه »أصل 

األخالق وفصلها«: يستطيع املرء أن يدرك اآلن ما حاولت غريزة الحياة املداوية أن تقوم به 

عرب الكاهن الزاهد، وما لجأت إليه، خالل حنٍي من الدهر، من استخداٍم لطغيان املفاهيم 

الخطيئة«،  و»حالة  و»الخطيئة«،  مثل»الذنب«،  من  للمنطق،  تخضع  ال  التي  املتضاربة 

إلحاق  عىل  قادرين  غري  املرىض  جعل  املقصود  كان  األبدية:  واللعنة  النفس«،  و»هالك 

األذى، إىل حدٍّ ما، واستئصال شأفة امليؤوس من شفائهم بقلبهم عىل أنفسهم، ومنح الذين 

وضع  وبالتايل  حقدهم.  وتنكيص  ذواتهم  نحو  صارًما  توجًها  اآلخرين  عن  مرًضا  يقلون 

أنفسهم. هذا  وانتصارهم عىل  املتعّذبني يف خدمة ضبطهم ورعايتهم  لدى  السيئة  الغرائز 

النص شديد الداللة، ألن نتيشة يريد أن يقول أّن األمل يتحول إىل وسيلة ضبٍط متعاليٍة، ألنه 

ينتج يف طياته استجابًة لتقليٍد دينيٍّ ال ميكن أن يُضبط يف سياق الحقل الغريب املستجد، 

وهذا ما عرّب عنه أيًضا بقوله: »إنَّ ظهور اإلله املسيحي، مبا هو أرقى ما توّصل إليه البرش 

من تعبريٍ عامَّ هو إلهي، قد عمل عىل ظهور أقىص حدٍّ من الشعور بالواجب عىل األرض؟ 

لنا أن  الجائز  العكسية ]اإللحاد[، فيكون من  الحركة  بدأنا ندخل  أننا  افرتاض  أما يف حال 

نخلص، مع بعض االحتامل، من االنحطاط الحتمي لإلميان باإلله املسيحي إىل انحطاط 

الوعي بالدين )الخطيئة( عند اإلنسان، وهو انحطاٌط يسري بخطًى رسيعٍة من اآلن. كام يسعنا 

أن نتكّهن كذلك بأن انتصار اإللحاد انتصاًرا كاماًل وحاساًم من شأنه أن يحّرر البرشية من 

كل شعوٍر بالواجب وااللتزام تجاه أصلها ومنشئها وعلتها األوىل«.

ونيتشة يف ما أوردناه سابًقا، يعربِّ عن املستجد الحضاري للتنوير، الذي بدأ باعتامد النفي 

الدائم لكّل ما هو مخالٌف ملنطقه، وللداللة عىل ذلك، فلنتوقْف قلياًل مع فوكو وكتابه »تاريخ 
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الجنون يف العرص الكالسييك«، حيث رشح مفهوم الجنون يف الحضارة الغربية، فاعترب أن 

مفكِّري العصور الوسيطة مل يعريوا الحمق أهميًة يف أبحاثهم، فهم كانوا يتعايشون معه باعتباره 

أمرًا قد حصل نتيجة مزايدٍة شيطانيٍة عىل صنعة الله، ولكّن هذه النظرة تحّولت يف عرص النهضة، 

وتحول الجنون إىل نقيض العقل بصورٍة قطعيٍة، فُفصل املجاننُي عن املجتمع، واحتُجزوا يف 

ي مستشفى املجانني. وما تكلّم عنه فوكو، يُظِْهُر حجم التبدل الذي طرأ عىل  مكاٍن خاصٍّ ُسمِّ

التفكري اإلنساين، فلكّل يشٍء تصنيفاته: جنون/ عقل، طيِّب/ خبيث.

وهذا يختزن يف داخله دالالٍت هامًة، فهذه الحضارة التي توصف بالعقالنية، بدأت تولُِّد 

منطق اإلقصاء والسلب، فكلُّ يشٍء خاضٌع لنظام من التعريف الظاهري، وهو إما أن يدخل 

يف الحقل، أو يتم االبتعاد عنه ويتعرض للقمع الجسدي واألخالقي. فهذه الحضارة عندما 

عرَّفت الحمق أو الجنون عزلته عن سياق الفاعلية، وقامت بإقصائه يف مستشفى املجانني، 

ألنه ال يستطيع أن يلعب دوًرا يف سياقات التقسيم الوظيفي للعمل يف املجتمع، وبالتايل 

فام يظهر عىل أنه إنساينٌّ يحمل يف طياته إعداًما لإلنسان.

من هنا، نستطيع فهم طبيعة الحضارة الغربية التي قامت عىل أرضية النفي. وهذا األمر 

وعاه التقليد الكاثولييك الروماين وحاول مقاومته، ولكّنه ما لبث أن تراجع أمام دفق التغيريات 

نابوليون إىل  الفرنسية ووصول  الثورة  بأوروبا، والتي وصلت إىل ذروتها مع  التي عصفت 

السلطة، األمر الذي حمل معه بداية عرٍص جديٍد يف تاريخ اإلنسانية، واألمور التي أوردناها 

الغربية. حيث قسمها إىل  الحداثة  أثناء حديثه عن موجات  ليو سرتاوس  سابًقا، عرب عنها 

ثالث موجاٍت كبريٍة: 

 ـ  األوىل: انطلقت مع ماكيافيل واستُكملت مع هوبز عرب إعادة فهم القانون الطبيعي 

عىل ضوء تراتبية غاياٍت، والتي تحتل فيها مسألة الحفاظ عىل الذات مرتبًة متقدمًة، وهذا 

األمر رشع حقوق الجسد وحريته بحيث ال يشعر بها بالسأم.

 ـ  الثانية: تبدأ مع جان جاك روسو وحديثه عن اإلنسان الطبيعي الذي اكتسب إنسانيته 

عرب سريورٍة طويلٍة.  

 ـ  الثالثة: بدأت مع نيتشة، وحملت معها تحواًل جذريًّا يف تلك الحضارة. 

أّن  نفهم  أن  نستطيع  هنا،  ومن  اإلنساين،  التفكري  نط  عّدل  النهضة،  من  بدًءا  فالغرب 

الديكارتية كمدرسٍة فكريٍة مل تكن مجرَّد منتجٍة لفكرٍة، إنا هي إعادُة إنتاجٍ للفلسفة، وإقامٌة 
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هوت من جهٍة ومن املسيحية من جهٍة  لدعائَم جديدٍة لها، عرب العمل عىل تحريرها من الالَّ

أخرى. فاملرشوع الديكاريت كان جذريًّا يف التحوالت التي حملها عىل ميدان الفكر، فمن 

خالل مقوالته سعى إىل رضب القراءة الالهوتية، وعمل عىل: »الكشف عن حقائَق من املمكن 

أن تحل محلها«. من أجل ذلك، قام ديكارت بإحداث ثنائيٍة حاسمٍة بني مجالني، األول يتعلق 

بالروح والثاين بالجسد، وهذا التاميز مل يكن عشوائيًّا إذ أفسح يف الطريق للمرة األوىل للفصل 

بني مجالني: العامل الفيزيايئ وتتناوله الهندسة وعلم الحساب ويستبعد الغائية، وعامل النفس 

أو الروح ويتناول التحليالت الفلسفية. واألول يقوم عىل الكمية، واآلخر يتناول الوعي.

 ويوضح ديكارت هذه الفكرة فيقول: »مع أن من املمكن أن يكون يل جسٌم قد اتصلُت 

به اتصاالًّ وثيًقا، إال أنه ملَّا كان لدي جهٌة واضحٌة ومتميزٌة عن نفيس، من حيث إينِّ لست إال 

شيئًا مفكِّرًا ال شيئًا ممتًدا، ومن جهة أخرى لدي فكرة متميزة عن الجسم، من حيث إنه ليس 

إال شيئًا ممتًدا وغري مفّكٍر، فقد ثبت أّن هذه اإلنية أعني نفيس التي تتقوم بها ذايت وماهيتي 

ا وحقيقيًّا، وأنها تستطيع أن تكون أو أن توجد بدونه«.  متميزٌة عن جسمي متيُّزًا تامًّ

هذا املوقف الديكاريت جاء نتيجة:

تقديم نظرٍة متوافقٍة مع الدين.  1  ـ  

تجاوز النظرة األرسطية التي كانت تعترب النفس علًة ذاتيًة وغائية للجسد. 2  ـ  

، خاصًة يف النقطة الثانية. فالتصور  يٍّ وهذه التربيرات للثنائية تفتح الباب أمام نقاٍش جدِّ

األرسطي للنفس ينطلق من خلفية التقسيم الذي أقامه بني املادة والصورة، حيث إن الثانية 

ال متثّل شيئًا بدون األوىل، لذا فإن التمييز بينهام ال ينطلق من كونهام جوهرين مستقلني بل 

ينبثق من وجهة نظٍر منطقيٍة رِصفٍة: »فالنفس ال وجود لها بدون الجسم، إنّها ليست جساًم 

القائلة  منهجيته  من  الرغم  ديكارت، عىل  يقوله  ما  أن  بالجسم«. يف حني  تتصل  أنها  غري 

، وهذا  بالثنائية، فهو يف الحقيقة ال يحيل إال باتجاه تأكيد الذات كوجوٍد قائٍم بذاته ومحوريٍّ

نجده يف  ما  كّل  بالنظر  »املقصود  فيه:  قال  الذي  التاسع  التأمل  أوضَح يف  بشكٍل  نراه  ما 

أنفسنا بحيث تدركه ذواتنا إدراكًا مبارًشا«.

 هذا األمر يظهر بوضوٍح أكرث عند تحليل موقف ديكارت من مسألة وجود الله، حيث 

نراه ـ  أثناء مخاطبته الالهوتيني من أتباع القديس توما األكويني يف التأمل الثالث ـ ، فعىل 

الرغم من حديثه عن الالمتناهي ووضعه له عىل رأس األفكار الفطرية، استخدم مصطلح 
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»الواقع املوضوعي«، وهو مرادٌف لفكرة الكامل، ثم انطلق للوصول إىل علة هذا الواقع، 

وبرهن عىل أن هذه العلة هي الله. يف حني، أنه يف التأمل الخامس عند مخاطبته الالهوتيني 

األفالطونيني، برهن عىل أن الله موجوٌد بذاته، وماهيته تستوجب وجوده، وهو هنا ال يستند 

. وما نقلناه يثري تساؤاًل حقيقيًّا عن مقصده يف ما يقول ال سيام يف حديثه  إىل واقعٍ موضوعيٍّ

عن الواقع املوضوعي، والذي وإن استخدم سابًقا، لكّنه تحّول معه إىل أمٍر صوريٍّ متساٍم.

تحمل  تنطلق من خلفيٍة  الله،  أدلٍة عىل وجود  من  ديكارت  قدمه  ما  إّن  كلِّ حاٍل،  عىل 

يف طياتها بعًدا رياضيًّا كميًّا، ففكرة الكامل هي التي جعلت وجود »الكائن الكامل« واجبًا. 

، وهو ما يجعله مخالفًة  س عىل عنرٍص عقيلٍّ الكامل، إذً، هو العلة الفاعلة، وما ينطلق منه أُسِّ

للتقليد، ولعلَّ هذا ما دفع هوبز إىل القول: »املكان الالمتناهي والعدد الالمتناهي هام اللذان 

استوجبا تسامي هذه الصفات عند ديكارت، فتسامى بها إىل مستوى الكامل. وال بأس يف هذا 

املورد من أن نستعرض ما أورده الدكتور جعفر يف كتابه من حواٍر بني هوبز وديكارت، حيث 

أكد هوبز أن طبيعة اإلله وصفاته التي تحمَّس لها ديكارت تصور كائًنا يتعذر متثُّله، وأردف 

قائاًل أّن فكرة اإلله تبدو كأنّها ذاُت طبيعٍة اجتامعيٍة. ولوحظ أّن ديكارت ال يحتاج إىل رشحٍ إزاء 

هذا املوقف، ويقترص عىل القول بأنه تناول هذا املوضوع ورشحه مبا فيه الكفاية«.

نالحظ هنا أن ديكارت بدأ املوجة الجديدة يف الفكر الفلسفي، هذه املوجة التي تضع 

بعزله عن كل املسبقات، مبعًنى  تقوم  وبالتايل  الواقع،  اإلنسان كذاٍت مفكِّرٍة يف مواجهة 

آخَر، أصبح اإلنساُن هو املحوَر املنتَج لألفكار واألحداث، وهذا يحمل يف طياته نقلًة كبريًة 

يف الفكر اإلنساين. فالنظرة التقليدية لإلنسان كانت مبنيًة عىل العالقة بني العلة واملعلول، 

والتفاضل  الرتاتبية  عىل  املؤسسة  الجامعة  الهويات  عىل  وتقوم  واملخلوق،  الخالق  بني 

مرْكَزَت  الجديدة  النظرة  بينام  وآخر،  تقليٍد  بني  وتنوعه  إنتاجه  بحسب  التقليد  نسق  داخل 

 » »أنرثوبولوجيٍّ إنايسٍّ  بتأسيٍس  وأبدلته  األنطولوجي  التصور  مع  قطيعًة  وأحدثت  اإلنسان 

ينطلق من فكرة الطبيعة اإلنسانية يف حالة الطبيعة. وعملت هذه الرؤية، التي رمت اإلنسان 

يف الطبيعة، عىل البحث عن مربرات تنقله إىل الحالة االجتامعية، فكان الحديث عن العقد 

من  االنتقال  إىل  أدى  أي  األفراد؛  بتصّور  إال  ممكًنا  يكون  أن  ميكن  ال  الذي  االجتامعي 

حال  يف  توحده  مع  لإلنسان  تصنيٍف  إىل  ومتيّزه  اإلنسان  باستقاللية  تعرتف  متعاليٍة  هويٍة 

الطبيعة عرب االشرتاك بطبيعٍة حيوانيٍة تقوم عىل الرصاع، ال يستقيم ضبطها إال من خالل عقٍد 

اجتامعيٍّ ينظم يف أطر قانونية حادة الحقوق والواجبات، مع األخذ بعني االعتبار مفهوم 

التفاضل عىل أسٍس تفاضليٍة داخل الفكر االجتامعي املؤسس لالجتامع اإلنساين.
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وهنا، وقعت الخديعة الكربى يف لعبة تزييف الوعي اإلنساين، فام تمَّ تناوله تحت عنوان 

تحرير اإلنسان من اضطهاد الهويات الكربى له، حمل يف طياته بُعًدا آخر أكرثَ خطورًة ألنه 

غرُي مريئٍّ، فعرص األنوار وصواًل إىل الحداثة فتحت أفق النقاش داخل حقل التداول، ولكّنها 

األمر،  هذا  نوضح  أن  وقبل  السيادة.  تتمثل مبفهوم  مرئيٍة،  كليٍة جديدٍة غريِ  لهويٍة  أسست 

لتزيفتان تودروف يقول فيها عن عرص األنوار:  النصوص  سنتوقف قلياًل لنستعرض بعض 

»لقد قام هذا املرشوع يف األصل عىل ثالثة أفكاٍر ما انفكَّت تنمو وتتطّور أيًضا بحكم نتائجها 

أّن  والكونية«، وهنا نالحظ  اإلنسانية ألفعالنا،  والغائية  االستقاللية،  التي ال تُحىص، وهي 

عرص األنوار يقوم عىل مركزية الذات اإلنسانية بعيًدا عن كل رؤيٍة متعاليٍة، بل أن هذه الرؤية 

نظرت إىل هذه الرؤية باعتبارها سببًا لتخلّف اإلنسان، ويعرّب تودروف: »املطلوب أن تكّف 

الناس وأن توكل هذه املهمة إىل مرشوعهم املستقبيل«،  سلطة املايض عن توجيه حياة 

الذي يهدف إىل تحرير اإلنسان من كل تسلٍّط، فليس للمعرفة سوى: »مصدرين هام العقل 

والتجربة، وكالهام يف متناول كل إنساٍن«.

* هل الغرب كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إننا إما أن نأخذه ككلٍّ أو أن 
؟ أم باإلمكان فهمه كام هو من أجل تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله؟ نرتكه ككلٍّ

د ال يتعدى  ، فهو أشبه ما يكون بساٍب، إذ إن التعدُّ ـ   إذا نظرنا إىل الغرب كمجتمعٍ تعّدديٍّ

فالتأسيسات  الحاكمة فهو واحٌد،  الكونية  أما يف األسس املكونة والنظرة  الحقل،  كونه يف 

النظرية هي األصل الباين، والتحوالت عبارٌة عن حقل من التداول يحفظ املجتمع من تحوالٍت 

سة  عميقٍة. وبالتايل، فإنّنا، عندما نتعامل مع الغرب، ال بد من االنطالق من الرؤية الكونية املؤسٍّ

له، فإما أن نقبلها ونندمج بها، أو أْن نرفضها ونتثاقف معها من دون تبّنيها وإدغامها يف املرشوع 

الخاصة،  املنظومة  أعامل  آليات  فهم  دون  من  توفيقيٍّ  فعٍل  كل  ألّن  الخاص،  الحضاري 

يؤدي مع الوقت إىل رضب األصل املنظومي وتخريب الحقل الخاص، وهذا ما وقعت به 

املجتمعات الرشقية عندما استخدمت التقريب املفاهيمي، واستعارت مفاهيَم ومصطلحاٍت 

غربيًة، وعملت عىل إدماجها يف منظوماتها من غري تنبٍّه إىل أنّها نابعٌة من رؤيٍة مختلفٍة، لها 

أسسها ومرجعياتها، وال ميكن أن تصلح حتى لو ُعرِّبت ألّن اللفظ املستخدم إما له تاريخه 

الخاص، وبالتايل ال ميكن فصله عن نسقيته ومرجعيته املعرفية، وإّما هو إسالميٌّ مبنيٌّ عىل 

لُحمٍة منطقيٍة خاصٍة، ويعمل ضمن ظروف موضوعية لها عالقٌة بالذات وفهمها للعامل. 

بالتايل، ال ميكن الذهاب باتجاه التبني أو األسلمة، فكال الخيارين ال يُعدُّ مناسبًا لقيام 
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. فالخيار األول يُدخل األمة يف باب التحّول املعريف الذي  نهضٍة حضاريٍة أو تقدٍم حضاريٍّ

إدماجه  سيعاد  الدين  كان  فإذا  فيها،  املعريّف  الجانب  منها  واملقصود  الخصوصية،  يُلغي 

باعتباره تجربًة روحيًة، ولكّنه سيقىص عن مجاالت الحياة وبالتايل سيفقد دوره الشامل لكافة 

البنى الحياتية والثقافية واالجتامعية، وسيتحّول إىل مظهرية تعربِّ عنها الطقوس والشعائر. 

أما الخيار الثاين فعىل الرغم ماّم يتبّدى فيه من إمكانية انفتاٍح عىل الذات إال أنّه يشّكل بحّد 

ذاته عمليًة اندماجيًة ال واعيًة بسبب الذهاب إىل متثُّل اآلخر كتجربٍة مثاليٍة ومقياٍس ال بد من 

العودة إليها ومراجعتها، وهو ما ينتج عنه إعادة إلحاق الذات باآلخر وتفريغها من محتواها.

ذاٌت  املعرفية، مبا هي  الذات  تفعيل  إعادة  الحديث عن  يستتبع  أوردناه،  الذي  الكالم 

مقتدرٌة تعي نفسها وآليات عملها، وتقوم مبقاربة الوافد الثقايف برؤيٍة نقديٍة، ال تأخذ شيئًا إال 

بعد إدماجه يف النظام املعريف الخاص، وهذا ما فعلته النهضة اإلسالمية األوىل، فهي مل 

تتواَن عن األخذ، ولكّنها مل تكن تعيش هاجس األسلمة، فهي اعتربته منجزًا حضاريًّا، ميكن 

االستفادة منه بعد القيام بعملية الدمج، لذلك عملت عىل متثّله معرفيًّا من خالل املرجعية 

املعرفية. ويف هذا املجال ميكننا أن نعطي كثريًا من األمثلة، فالفيلسوف املسلم مل يلجأ 

إىل نظام العقول كرتٍف معريفٍّ أضافه إىل فلسفة أرسطو، إّنا عمل عىل ذلك بعدما رأى أنّه 

بحاجٍة إىل نظاٍم يستطيع من خالله تفعيل مفهوم الوحي، وحتى يف هذه النقطة اعترب العقل 

الفعال غري دائم الحركة حتى ال يوجد نظام وسائط، فاعتربه يتحرك ويتوقّف ليك يعيد كّل 

يشء إىل الباري عّز وجل. 

* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
الحضاري، وبخاصٍة مع  العالقة مع اآلخر  نوع وطبيعة  اآلثار املرتتبة عىل ذلك لجهة  وما 

العاملنْي العريب واإلسالمي؟

األسس املعرفية هي: 

أواسط  منذ  باالنتشار يف أوساط املثقفني األوروبيني  بدأت  التي  اإلنسانية:  النزعة  ـ   1

املتمثلة  األوروبية  الروح  استلهام  رضورة  إىل  الدعوة  عرب  وذلك  عرش،  الخامس  القرن 

بالرتاث الفلسفي لقدماء اليونان والرومان بداًل من فالسفة العرص الوسيط، وبالتايل إعادة 

بعث الِقيم واملثُل العليا التي احتوتها املؤلفات اليونانية القدمية عىل اختالفها. 

فعرص النهضة سعى إىل إعادة إحياء التاريخ األورويّب وإيجاد مرجعياٍت جديدٍة تقيض 
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عىل الحرصية التي كانت تشّكلها التعاليم الكنسية من دون أن يعني ذلك التخيل عنها، وهذا 

ما ظهرت معامله يف األعامل األدبية التي ظهرت يف ذلك الحني عىل يد كبار األدباء من أمثال 

بيرتارك ورابليه وشكسبري ورسفانتس ودانتي والرسامني والنحاتني واملوسيقيني، فـهؤالء هم 

من طراز الرجال الذين بحثوا ألنفسهم عن سبيٍل وسٍط بني املسيحية التقليدية عىل نحو ما 

تلقوها، وبني النزعة العقلية التي حاولت تجريد الكون من كّل ما فيه من سحٍر وغموٍض.

 هذا التيار الفكري عمل عىل إعادة فهم الواقع الذي يعيش فيه من جديٍد، وسعى إىل 

اليوناين/  الحضاري  الرتاث  فلجأ إىل  اإلنسانية،  فهم طبيعته  إنساٍن جديٍد عرب  إنتاج  إعادة 

إلظهار ما فيه من تأكيٍد لوجود اإلنسان وقيمته مبا يتوافق مع نظرته اإلنسانية الجديدة. وهذه 

العودة مل تكن نوًعا من االستنساخ للرتاث الحضارّي القديم بكّل تفصيالته، إّنا أَخذ معنى 

يُطيح  مزيٍج  خالل  من  الوسيط  العرص  مبعامل  اليونانية  الحضارة  روح  فيه  تتشابك  جديًدا 

مبفهوم الحرصية، ويؤكِّد عىل تعدد املرجعيات الفكرية. 

فالحضارة الغربية أخذت تعترب أصالة اإلنسان أسلوبًا يف التفكري، يجعل من شخصيته 

بالعلم يجب أن  التفكري والعمل  محوًرا لكّل يشٍء؛ ويؤكِّد مفكِّرو هذه املدرسة عىل أن 

يكونا عن طريق التأكيد عىل الحيثية اإلنسانية. وقد طغى هذا النوع من التفكري عىل الكثري 

الرؤى  عىل  وكذلك  الفنية،  األدبية،  األخالقية،  الدينية،  الفلسفية،  والنظريات  اآلراء  من 

يف  للتفكري  األساسية  البنى  إحدى  فكان  الغرب.  يف  واالجتامعية  االقتصادية  السياسية، 

هذا العامل الجديد. 

ويؤكِّد منظِّرو هذه املدرسة الفكرية أمثال فولرت، مونتسكيو، لوك وهيوم، عىل أّن الوجود 

اإلنساين هو املسألة األساسية واملحورية التي يجب أن تُنظَّم الحياة الفردية واالجتامعية 

عىل أساسها، وذلك بناًء للموازين العقلية، ال لكشف اإلرادة اإللهية أو الجنة املوعودة. 

بعبارٍة أخرى، تؤكِّد املدرسة اإلنسانية وترّص عىل أصالة اإلنسان ومركزيته ومحوريته، 

عرب التقيّد بإرادته وميوله الفردية، ال بإرادة وميول املجتمع؛ من هنا، مل يعد اإلنسان خليفة 

الطبيعية  العوامل  عىل  ينطبق  ما  عليه  ينطبق  عاديٍّ  كائٍن  إىل  تحّول  إّنا  األرض،  يف  الله 

األخرى، وعىل هذا األساس، انتقل املفكِّرون الغربيون من الحفريات بكلِّ معانيها الحفرية 

بت االستكشافات عىل الكائن اإلنساين  والكتابية وحتى الفنية إىل الحفر يف الذات، فانصَّ
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باعتباره املكان األمثل للحفر فيه، وبالتايل فإن اإلنسان كام سبق ونقلنا عن ميشال فوكو يف 

كتابه »الكلامت واألشياء«، أصبح املكان األمثل لالكتشافات.

2 ـ االنفصال عن الكنيسة والتقليد: الكنيسة التي كانت تعترب نفسها مركزًا للمعرفة والعلم، 

عملت عىل منع التقدم؛ فالنظارات اكتشفت يف القرن العارش ومنعتها من التداول ألنها عمٌل 

شيطاينٌّ، كام وضعت قيوًدا عىل االكتشافات العلمية ألنّها ال تتطابق مع رؤيتها، كام أنّها كانت 

تعاين من فساٍد فيها، ووصل بها األمر إىل حّد أنّها أخذت تبيع األرايض يف الجنة وتبيع صكوك 

الغفران، وهو ما أدى إىل ردود فعٍل يف صفوف الكهنة حيث رفض لوثر إجراءات الكنيسة ودعا 

للعودة لألصول املسيحية األوىل، ما أدى إىل دخول القارة األوروبية يف حرٍب مذهبيٍة دامت 

مئة عاٍم، ومل تنتِه إال بعد معاهدة وستفاليا، التي كانت مقدمًة للقيام الدولة القومية. 

3 ـ الفردانية: من خالل ما أوردناه سابًقا، نالحظ تبلور مفهوم الفردانية، التي تجعل من 

قيمًة حقوقيًة  وتعطيه  االجتامعية،  والبنى  واملؤسسات  املجتمع  ًما عىل  ومقدَّ أصاًل  الفرد 

املجتمع.  مًة عىل  مقدَّ وحاجاته  وتحقيقه مليوله  الفرد  نجاح  تعترب  لذلك  كبريًة؛  وأخالقيًة 

بتأمني  أثناء قيامه  أاّل يرّض باآلخرين  أّن عىل كل فرد  الفكر يعتقد  أّن هذا  الرغم من  وعىل 

احتياجاته وميوله، ولكن هذه املسألة كانت سببًا يف تسهيل الطريق أمام الهيمنة والسيطرة 

عىل اآلخرين واستعامرهم واستغاللهم، ذلك أنّها ال تأخذ بعني االعتبار أّي محدوديٍة يف 

الفرد ِمالكًا ألي يشٍء. ففي  استخدام األدوات والوسائل واألساليب وتكتفي بجعل ميول 

الحضارة الجديدة، يبني األفراد عالقاتهم ضمن منظومٍة خاضعٍة للسلع واألدوات، ويسعى 

ويعترب  أصاًل  نفسه  يعترب  بذلك  فهو  ثروته،  وجمع  الشخصية  مصلحته  تأمني  إىل  فرٍد  كل 

اآلخرين فروًعا وأدواٍت.

4 ـ أصالة اللذة )الشهوانية(: وتعترب هذه النظرة إىل اللذة أساس العمل، وتعترب الخري يف 

ما يُنتج اللذة؛ وتسعى الشهوانية أو أصالة اللذة إىل اإلجابة عن هذين السؤالني:

 ـ  ما هي الحياة السعيدة لإلنسان؟

 ـ  كيف يجب عىل اإلنسان أن يترصف؟

باللذة وعىل  املليئة  الحياة  لإلنسان هي  السعيدة  الحياة  األخالقية،  اللذة  طبًقا ألصالة 

من  هو  وربًحا  وتوفيًقا  نجاًحا  واألكرث  لذته،  تحقيق  إىل  يوصله  مبا  يترصف  أن  اإلنسان 

يكتسب لذًة أكرَب. ومبا أّن األصل يف الوجود هو الفرد اإلنساين نفسه، ومبا أن غاية اإلنسان 
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هي الوصول إىل اللذة، ومبا أن تأمني اللذة يتم من خالل النفع والربح املادي؛ بناًء عىل ما 

تقّدم، يصبح السعي إىل السيطرة عىل ثروات اآلخرين للحصول عىل ربٍح أكرب، جائزًا، ال 

بل واجبًا.

وما أوردناه يوضح أنّنا لسنا أمام مراجعاٍت فكريٍة، إنا نحن أمام تحّوٍل يف الرؤية الكونية. 

يستتبع ذلك تغرّي نظرة اإلنسان للكون، وهو ما ُعربِّ عنه من خالل تحوُّالٍت يف االجتامع 

السيايس واالقتصاد والبنى األخالقية... األمر الذي مل يتنبه إليه املسلمون، فأخذوا باالندماج 

يف هذا النظام، ما نحن بحاجة إليه هو إعادِة قراءٍة متأنيٍة للوقائع من أجل رؤية آليات اخرتاق 

هذه املجتمعات وإِيجاد الحلول الوقائية لها. نحن بحاجٍة إىل تحليٍل من نوٍع آخَر، ينطلق 

من كوننا الرجل املريض، وهو الوصف الذي أُعطي للدولة العثامنية قبيل الحرب العاملية 

األوىل ملعرفة سبب املرض وآليات عالجه. فمشكلتنا ليست مبا ميكن أن نأخذ من الغرب 

أو إمكانية التأثري عليه، فالغرب ال ينظر إىل املجتمعات األخرى إال باعتبارها مكانًا جغرافيًّا، 

املكان  فهو يف  السيايس،  موقفه  يبني  األساس  هذا  القومية، وعىل  الدولة  مصالح  يحقق 

الذي يحقق هذه املصلحة يتناىس كل الشعارات املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات، ويف 

حال تضارب مصالحه، يعيد اكتشاف الخروقات يف النظام السيايس ليتدخل تحت شعاراٍت 

إنسانيٍة. فمن العبث تصّور إمكانية التأثري فيه ألن ما يحكمه هي املصالح ال األخالق. 

مع  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  منَفسحٍ  من  هل  العاملي،  الراهن  ورشوط  ملقتضيات  تبٍعا   *
الغرب؟ إذا كان الجواب باإليجاب فام هي املسوَّغات التي تقّدمونها، وإذا كنتم ال تجدون 

ذلك فام هي األسباب املوجبة لذلك برأيكم؟

 ـ  الحضارة الغربية حضارٌة نابذٌة، حتى لو أرادت الحضارات األخرى الحوار معها، فهي 

ال تستطيع القيام بذلك لطبيعتها واألسس التي قامت عليها، من هنا، هي ترى بذاتها اكتاماًل 

نوذٌج  إال  الحضارات  صدام  من  تبعها  وما  التاريخ  نهاية  مقولة  وما  الحضاري،  للتطور 

، فالغرب يف حركيته يريد أن يستوعب الحضارات األخرى أو إعادة تأويلها عىل  توضيحيٌّ

حّد تعبري كيلفورد غريتس ليك يقوم بدمجها يف منظوره للعامل. ال بد من إعادة توجيه الذات 

املعريف  الصعيد  الغرب عىل  مع  القطيعة  دون  تفعيلها من  وإعادة  اإلسالمية،  الذاتية  نحو 

واإلنسايّن، ويف هذا يكون التوجه الحقيقي باتجاه الهوامش، ال الغرب، فالغرب عىل حدِّ 

تعبري أحدهم بؤرٌة ثوريٌة منطفئٌة. 
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يُّ لعلم االسترشاق،  دِّ * يتبادر إىل الذهن للوهلة األوىل أن علم االستغراب هو املقابُل الضِّ
غري أن التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكلٍّ منهام. كيف ترون إىل 

هذا التناظر، وما اإلشكاالت املطروحة يف هذا الصدد؟

التعامل  أو  مًة الستيعابها  مقدِّ الرشقية  املجتمعات  دراسة  إطار  االسترشاق جاء يف  ـ    

معها، بينام االستغراب يشّكل هاجًسا َمرَضيًّا عند الشعوب املضطهدة، ولكن هذا ال يعني 

القطيعة مع الغرب، فام نحن بحاجٍة إليه هو فهم حركية الفكر الغريب واالستفادة املنهجية 

منه بدون الذوبان فيه، أو جعله مرجعيًة مبارشًة أو عرب استبطانه واعتباره نوذًجا قياسيًا، ويف 

تكلم عنها زعامء اإلصالح كجامل  التي  الذاتية  تفعيل مفهوم  إعادة  بد من  اإلطار ال  هذا 

فهو  االستغراب،  علم  إىل  بحاجٍة  لسنا  نحن  إقبال.  ومحمد  عبده  األفغاين ومحمد  الدين 

حارٌض يف الالوعي الخاص بنا، ونحن نعيشه كحقيقٍة فاعلٍة يف مجتمعاتنا وحياتنا العلمية 

ولكرثة  فينا  أصبح  فالغرب  لواقعنا،  نقديٌة  مراجعاٌت  إليه  نحتاج  فام  واألكادميية،  والثقافية 

ه، وكّل هّمنا اليوم هو النظر إىل مدى  الحديث عنه فنينا فيه حتى مل نعد نرى يف الوجود إالَّ

القرب بني مفاهيَم إسالميٍة وأخرى غربيٍة، فنحن نرى ابن عريب يف هايدغر، والشورى يف 

الدميقراطية والدولة يف وثيقة املدينة، وكّل هذا ال يتعّدى كونه تقريبًا يشري إىل حالة َمرَضيٍّة، 

ف واقعنا ونقوم بعالجه. وما نحن بحاجٍة إليه هو قراءة الذات عىل حقيقتها، ليك نوصِّ
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حوار مع: أ.د. إدريس هاين

متسُّ  التي  املعرفية  اإلشكاليات  من  مجموعة  حول  هاين  إدريس  الدكتور  يتساءل 

قضايا جوهريّة يف ميدان التأسيس لعلم االستغراب، أبرزها: املنهج الذي ينبغي أن يعتمده 

املفكِّرون والباحثون العرب واملسلمون للقيام بهذه املهمة النهضوية. ومنها أيًضاً أال يكون 

ي  هذا العلم ردة فعل عىل االسترشاق األمر الذي سيؤدي إىل مخاطر معرفّية جّمة. أما التحدِّ

الكبري برأيه فيكمن يف أن يكون علم االستغراب وفّياً للمعرفة، وعادالً يف الحكم، ومتحرراً 

من ردود الفعل، ومتجاوزاً ملعاثر االسترشاق. ويف ما ييل وقائع الحوار:

*  *  *     

* ما الغرب برأيكم وما معناه؟

ـ يبدو السؤال بديهيًّا، لكنه يف الحقيقة يعترب سؤاال إشكاليًّا بامتياٍز. نحن والغرب متّفقون 

متاماً عىل أنّه سؤاٌل إشكايلٌّ. ذلك ألنّه يسائل بنيتني عىل كثريٍ من التصادم لكن يف الوقت 

نفسه هناك ما هو أبعد من كون الغرب امتداًدا ألوراسيا وله أكرث من رابطة بالرّشق باملعنى 

الجيوبوليتييك للعبارة، بل الحقيقة هي أّن الرّشق املختلف عن الغرب والذي يشّكل اختالفًا 

بنيويًّا كبريًا هو الرشق األقىص، أي حينام نقطع نهر الهند كام عرّب عن ذلك هيغل يف »العامل 

الرشقي«، حيث كل أورويبٍّ منذ القرون السالفة ال يرى أي اختالٍف جذريٍّ أثناء الرحلة إىل 

الرشق، لكن يبدأ االختالف الجذري حينام نصل إىل هناك حيث الهند والصني وما شابه. 

لعل هذا هو الذي جعل طه حسني يف »مستقبل الثقافة يف مرص« يعترب مرص واملنطقة تنتمي 

إىل الغرب ال إىل الرشق. يف الوثائق التاريخية القدمية، كتأريخ هريودوت مثاًل، يكون رشقنا 

أثينا  بعد  ما  عامل  هناك حدوُد صدٍع حضاريٌة سمّي مبوجبها  فقط  وإنا  الغرب  من  جزًءا 

بالرببر، وهي أسامء وصف بها أيًضا الجزُء، من الغرب، غرُي الخاضع لسلطة روما. كانت 
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تطلق عىل بالد الغال أيًضا، مرص القدمية ملهمة الحضارة اإلغريقية. صور ومضيقها الذي 

كان له دوٌر كبرٌي يف تالقح حضارات حوض البحر األبيض املتوسط. هذا ناهيك عن أّن 

الغرب اليوم هو من الناحية الروحية امتداٌد للمسيحية واليهودية التي هي إرٌث روحيٌّ للرشق. 

عن  نتحدث  اآلخر  بوصفه  الغرب  عن  نتحدث  حينام  اإلشكالية، حيث  تبدو  هنا  ومن 

ميالد الغرب الجديد، غرب الحداثة الذي ترافق مع غرٍب قطع مع تاريخه قبل أن يقطع مع 

اآلخر، عن غرٍب َصَدم الرشق بقّوة التقنية والتنظيم والثورات العلمية وجملة اإلنجازات التي 

ها صدمة الحداثة. لكن هذه الصدمة ازدادت آثارها وتعمقت جروحها حينام حدث  تلخصِّ

الصدام واالستعامر والهيمنة وكل ما هناك من تداعياٍت تجعل العالقة بني الغرب والرشق 

وأحيانًا  أخفقت  يث  التحدِّ عمليات  حيث  هناك  والهيمنة.  التفوق  برشوط  محكومًة  عالقًة 

تظل محدودًة ومرتهنًة للتبعية يف مستوياتها املختلفة: مستوى التبعية يف العالقة بني الغرب 

والعامل الثالث برمته، ولكْن مثة مستًوى آخُر من التبعية املقّنعة إن صّح التعبري، أي تبعية 

الدول الصناعية الجديدة نظرًا لحاجاتها الستكامل برنامج التطوير والتنمية. إنّه نظاٌم سيايسٌّ 

واقتصاديٌّ ُدويلٌّ يكرّس العالقة غري املتكافئة بني الغرب والرشق تصل إىل حّد استعامل 

الثقافة يف سياق القوة الناعمة لإلخضاع. هنا يصبح الغرب إشكاليًة نظرا لتأمُسس العالقة معه 

عىل قواعد التحكم واإللغاء والتبعية. هنا نعني بالغرب إمكانيًة، وصورًة، ونوذًجا للتقدم، 

لكنه نوذٌج غرُي محاِيٍد. أي إّن كل يشٍء يف هذه العالقة املتوتّرة يجري بحسابات االبتزاز 

م من دون رشوط التبعية.  الحضاري، أي ليس من حقك أن تنمو أو تستعري مقوِّمات التقدُّ

يحدث هذا يف التقنية والثقافة. هذا الغرب صدمنا وال زال يصدمنا، يصدم حتى نخبنا التي 

ال متلك التفكري بالغرب ضّد الغرب. نحن أمام غرٍب إشكايلٍّ مل يتخلَّ عن نزعته األصولية 

يف موضوع العالقة مع اآلخر. وهذه العالقة غري املتكافئة ليست خصوصيًة جغرافيًة بل هي 

مشكلٌة تتعلق مبنطق القّوة. جزٌء منها يتعلّق مبنطق اإلمرباطورية. ومنطق اإلمرباطورية حيثام 

كان فهو يلغي اآلخر. إّن مشكلة الرشق مع الغرب ال سيام رشقنا األوسط هي، إًذا، مشكلة 

املوقف املتوتّر الذي تُفرزه عالقة اإلمرباطورية باألطراف. مبعًنى آخر: هي معضلة الطغيان 

ها ما شئت. والقوة واالستكبار سمِّ

* أين يقع الغرب، ما هي حدوده الجغرافية والثقافية؟

هناك جغرافياٌت  اليوم  التبعية.  فالغرب ميتّد حيث متتّد  متحّولًة،  الجغرافيا  تبدو  هنا  ـ 
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داخل الجغرافيا الغربية نفسها. هناك متدداٌت جيوسرتاتيجيٌة داخل الغرب وخارجه. الهيمنة 

األمركة،  أوروبا عن خطر  وثقافيًّا. حديٌث مستمرٌّ يف  اقتصاديًّا  أوروبا  مثاًل عىل  األمريكية 

أمركة الثقافة والسياسة والقانون والثقافة. هناك تنافٌس كبرٌي بني القوى االستعامرية التقليدية. 

الغرب مشرتٌك هنا لكن السياسة الفرنسية لها أجنداٌت قوميٌة خاّصة كام هو شأن بريطانيا أو 

أملانيا. صحيٌح أن الغرب قد ميتد حيث ميتّد االستعامر، وهنا نتحدث عن امتداد الغرب يف 

رينيون األفريقية أو غواديلوب األمريكوالتينية، لكنه أيًضا امتداٌد للنفوذ الفرنيس ال الربيطاين 

هناك  ماكندر  بلغة  تحدثنا  لو  لكن  واحدٌة  جغرافيا  الغرب  يف  اإلسباين.  أو  الهوالندي  أو 

جغرافياٌت سياسيٌة متعددٌة. كذلك داخل الغرب نفسه هناك اتجاهاٌت متعددٌة بعضها مناهٌض 

للغرب وناقٌد لنزعته األمرباطورية وآخُر ناقٌد للحداثة نفسها طلبًا ألفٍق جديٍد لغرٍب بات يشعر 

عىل األقل يف نظر عديٍد من نخبه بأنه بلغ الباب املسدود وبأّن الحداثة فقدت عنارص البقاء 

وهي تسلّم املفاتيح ملستوياٍت جديدٍة من الحداثة أو ما بعد الحداثة لها منظوٌر مختلٌف 

للعقل واإلنسان واآلخر والبيئة والتاريخ واملادة وغريها. نحن أمام غرٍب يتفّكك ضمن إطاٍر 

يجري  ولكنه  كنسٍق،  استمراريته  تضمن  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  القوة  زالت  ال 

التفّكك هو فرصٌة تاريخيٌة سيستعيد  التّفّكك. هذا  بوتريٍة رسيعٍة أكرث من الرشق يف اتجاه 

فيها الغرب سلطة السؤال املستبعد عن جملة ما يقع يف إطار الالّمفّكر فيه.

* من أين يبدأ الغرب: ماّم قبل اليونان، من الفرتة اليونانية والرومانية، من القرون الوسطى، 
من عرص األنوار أو مٍن جميعها؟

ـ الغرب أو أوروبا الوسيطة هي ميالٌد آخُر عن أوروبا ما قبل الوسيطة، وكذلك أوروبا 

األنوار مختلفٌة متاًما ولكنها مدينٌة للعرص الوسيط. هذه امتداداٌت تاريخيٌة كلها حارضٌة يف 

البنية العميقة لغرٍب وجب أاّل ننظر إليه من زاوية القطيعة التاريخية فحسب، بل إنه البنية 

السيايس  املوقف  التجليات يف  تلك  تظهر  قد  الحقب.  هذه  املمتدة خالل كل  العميقة 

قد  مام  أكرث  العميقة  البنيات  يفضح  والحروب  السياسة  مجال  أّن  باعتبار  اإلمرباطوري 

من  صور  إىل  الحنني  مستوى  يف  ولو  مديٌن  أيًضا  هو  الذي  الفكري  املشهد  يف  يظهر 

التاريخية  القطيعة  التاريخي.  بالفعل حصيلة هذا املزيج  الغرب هو  إن  الغريب.  املايض 

تعني  نهاية املايض ومحوه وإنا  تعني  منها، ال  أكرث  أو رمبا  اإلبستيمولوجية،  كالقطيعة 

التاريخ.  هذا  فرادته من كل  يستمد  فالغرب غرٌب  النسق ووظيفته.  مقومات  توزيع  إعادة 
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أليس هيغل قد منح للجغرافيا قيمًة تصنيفيًة. أليس هناك حديٌث عن جغرفة العقل والفكر 

والثقافة؟ هناك من يرى الرأساملية خاصيًة أوربيًة. هناك من يرى الدميقراطية ثقافًة غربيًة. 

الهجرة  التقليدية للغرب ومحاربة  الجغرافيا  التموضع داخل  اليوم، دعواٌت إلعادة  هناك، 

باعتبارها خطرًا عىل الثقافة الغربية، هذا محتوى فكرة صدام الحضارات لهنتنغتون.

* كيف يجب أن تكون نظرتنا االسرتاتيجية تجاه الغرب؟

ـ هي كيف ينظر الغرب لنا؟ وأقصد الغرب السيايس الذي يرهن هذه العالقة لنوٍع من 

فيها  تواصليٍة عموديٍة ال يحرض  بنياٍت  والقامئة عىل  املفتوحة،  الدقيقة وغري  سات  املؤسَّ

العامل  اسرتاتيجية  الثالث،  العامل  بالد  ومعظم  العربية  البالد  وحاجيات  لنبض  اإلنصات 

يرى  كام  زالت،  ال  فاليونسكو  الثقافية.  فيها  مبا  كلها  املجاالت  يف  أخفقت  التي  الثالث 

الكثري من الخرباء من العامل الثالث، ال زالت تدير الثقافة يف العامل عىل أساس الهيمنة للقيم 

املسيحية واليهودية فقط. كام نجد ذلك مثاًل عند أحد موظّفيها القدامى عامل املستقبليات 

نفسه  يقّدم  الغرب  ألّن  ننتقي،  بأاّل  يطالبوننا  هم  وغريه.  املنجرة  مهدي  الدكتور  املغريب 

كحداثة مجردٍة، ولكنه يف الحقيقة ليس حداثًة مجردًة، إنا هو بنيٌة تاريخيٌة متجّددٌة. حتى 

اآلن ال أحد يجرأ عىل أْن مييّز بني ما هو غرٌب وما هو حداثٌة، أي بني الصريورة التاريخية 

للتّقدم وبني نسق القيم التي اختارها الغرب قبل الحداثة وبعدها ومل يتخلَّ عنه. الغرب هو 

ثقافٌة وأحاسيُس وموروٌث وتقاليُد. الحداثة هي هذا الحدث نفسه الذي جرى يف بيئٍة تلك 

هي بنيتها. ومن الطبيعي أن يشعر العامل الثالث والرشق بخطر هذا الخلط ألنّه يبحث عن 

لرؤيته  دامئًا  اآلخَر  الغرُب  أخضع  لقد  التعقيد.  شديُد  أمٌر  وهو  بنيته،  داخل  حداثته  إنجاز 

االسرتاتيجية. كّل يشء يجري بحساباٍت سياسيٍة، ألّن الثورة السياسية وما رافقها من هيمنٍة 

عىل الثقافة نفسها هو أهم حدٍث يف الغرب الحديث. حتى الحّرية هي سلوك له تجليّاته 

ولكنها ليست مستقلًة عن السياسة. ال يشء يشّذ يف الغرب عن السياسة، ولكن السلطة يف 

الغرب تجري وفق أنساٍق مقنعٍة للمستهلك إن صّح التعبري.

؟ * هل يُعدُّ تأسيس علم االستغراب رضورًة ال بّد منها أم إنّه ترٌف فكريٌّ

ـ قد يكون ترفًا فكريًّا بقدر ما نعترب االسترشاق ترفًا فكريًّا. ولكن الحقيقة هي أنه ال بّد من 

أن ننجز فهمنا للغرب كام حاول الغرُب أن ينجز فهمه لنا. الفرق هنا أنّنا نحاول أن نفهمه ليك 
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أْن يفهمنا  نتحّرر قدر اإلمكان من هيمنته اإلمربيالية. لكّن الغرَب حاول، عرب االسترشاق، 

ليك يُخضعنا أكرثَ. علم االسترشاق، يف بداياته االستعامرية، هو علٌم إمربيايلٌّ، بينام وجب 

أن يكون علم االستغراب علاًم تحرُّريًّا. لكن هذا يعني أنه ال بّد من أن نؤسس لعلٍم يتفادى 

أخطاء االسترشاق.. وقد ميّر االستغراب من املشوار نفسه ألن فهم الغرب عرف يف بيئتنا 

مستوياٍت من املعرفة ليست كلّها يف مستوى فهم الغرب. كام ظهرت من داخل االسترشاق 

محاوالٌت لنقد نزعته التصنيفية وانتقائيته، كذلك يحدث هذا مع االستغراب وينبغي أن يحدث 

هذا وصواًل إىل اللحظة التي يستقيم فيها هذا العلم عىل أرضيٍة معرفيٍة صلبٍة عىل األقل يتّم 

فيها التمييز بني املوقف اإليديولوجي واملوقف املعريف. نحتاج إىل علم استغراٍب يكشف 

التمييز  الثقايف أو السيايس أو االسرتاتيجي ميّكننا من  لنا عن املضمون الحقيقي للغرب 

فالغرب  املتكافئة.  غري  العالقة  يف  هنا  الفارق  يبدو  إنا  املختلفة.  ومستوياته  أبعاده  بني 

إذا  له متخلفًة، لكن هل سنكون مقنعني  تبدو  املتفوق يرى نفسه أهاًل لدراسة مجتمعاٍت 

نهضنا مبعرفٍة عن الغرب من داخل بيئٍة موسومٍة بالتخلف الثقايف واالقتصادي والسيايس؟ 

هنا تكمن املغالطة، فالغرب مل يعد ظاهرًة مغلقًة. توجد، يف ما وراء البحار، خرباٌت قادرٌة 

عىل تفكيك الغرب وبناًء اسرتاتيجيًّا للتقدم خارج عوائق الغرب. املشكلة هي أّن هناك فرٌق 

بني الغرب املتقدم والغرب يف عالقته مع تخلفنا، فهو يسعى لإلعاقة ألّن هذه اإلعاقة هي 

التي تكرس التبعية والتفوق. أن يكون الغرب متقدًما ال يعني أنه يريدنا أن نكون متقدمني 

وإالّ أين سيجد األسواق، أي سيجد ساحات افتعال الحروب لبيع األسلحة وخلق الهشاشة 

ملزيٍد من االرتباط مبؤسسة الديون واالستغالل واملستحقات. التنمية اليوم فرصٌة ومناورٌة 

الغربية،  الدوائر  يُعترب، يف  التبعية  التقّدم خارج رشوط  وليست شيئًا معطًى. اإلرصار عىل 

رضبًا من املروق السيايس. التنمية والتقّدم اليوم لهام صلة باملؤسسات والعالئق ومصري 

الرثوة وقنوات الرساميل والسوق وليسا موقًفا نظريًّا. 

مات واآلليات؟ * ما هي السبل لتأسيس علم االستغراب، وما هي املقدِّ

املنهجية  األخطاء  كّل  نظري،  يف  نتفادى،  أن  وجب  بالغرب  معرفًة  نكّون  ليك  ـ 

االسترشاق  أّن  عىل  أؤكِّد  أن  أريد  املعنى  بهذا  االسترشاق.  فيها  وقع  التي  واإليديولوجية 

النقد  يف  اإلشكال  يكمن  لالستغراب.  املنهجية  الخربة  يف  صلبًة  قاعدًة  يشّكل  أن  ميكن 

الغايات  تصبح  حينام  أي  للرشق،  اإليديولوجي  النقد  يشبه  وهو  للغرب  اإليديولوجي 



حوارات في علم االستغراب 104

والصور النمطية تحجب اآلفاق املنهجية الحيوية لتكوين هذه املعرفة. نتحدث اليوم عن 

صورة رشقنا يف مرآة الغرب، فهل يا ترى سنتفادى أن نكرر األخطاء ذات ونحن نقرأ الغرب 

يف مرآتنا؟ نعم ال بّد يف نهاية املطاف من رؤيٍة يف املرآة، غري أنني أقصد النظرة املسبقة 

أّن  وأعتقد  نفسه.  الغرب  داخل  املستبعدة  والهوامش  الوجوه  عّنا  تحجب  التي  والنمطية 

التحيّز اإليديولوجي ال إشكال فيه يف ذاته، بل يكمن اإلشكال يف سياق هذا التحيّز وميقاته. 

تكون  والتحليل  االستكشاف  عملية  يف  موّجًها  يصبح  حينام  اإليديولوجي  التحيّز  إن  أْي 

مشكلته حينئذ يف كونه احتّل وظيفة املعرفة. فالتحيز اإليديولوجي حينام يأيت يف مرتبٍة ثانيٍة 

وال يفّك أوارصه بالتغذية املعرفية يكون تحيّزًا طبيعيًّا. وتبدو معضلة املنهج هي ذاتها سواًء 

أتعلق األمر باالسترشاق أو باالستغراب، ألّن اإلشكال هنا له عالقٌة باملوقف والرؤية واملعرفة 

باآلخر. ففي الدرس االسترشاقي كّنا أمام جدٍل حادٍّ حول املناهج املعتمدة، لقد اتضح أّن 

هناك انتقاًدا واسًعا لعملية االختزال التي اعتمد فيها الباحثون مناهَج محدودًة كالفيلولوجيا 

أو التاريخانية كام الحظ ذلك أركون مثاًل. بل هناك من حاول استئناف تجربٍة معرفيٍة بالرّشق 

تتجاوز النزعات التاريخانية، بالخوض من داخله من خالل موقٍف فينومينولوجيٍّ أعتقد أنّه 

قد خفف من غلواء النزعات األخرى التي كرّست فهاًم تصنيفيًّا أنتج الجهل بالرشق. وتفاديًا 

لتكرار املعضلة ذاتها، أعتقد أنه ال بّد من مقاربٍة فينومينولوجيٍة للغرب أيًضا، ألّن هذه الرؤية 

تؤّجل، عىل األقل، الحكم قلياًل إىل حني القبض عىل ماهية األشياء. الغرب حدٌث، بل هو 

، وهذا يفرض مقاربًة اسرتاتيجيًة  حدٌث كبرٌي ومعّقٌد، يتداخل فيه ما هو تاريخيٌّ وما هو بنيويٌّ

للغرب، أْي نظرًة شموليًة غرَي تجزيئيٍة.

أّما عن املقّدمات واآلليات فهذا يتطلّب استيعابًا. سأعود لفكريت عن اإلستيعابية التي قد 

تجدها يف كتايب »العرب والغرب« الصادر يف نهاية التسعينيات. أقصد باإلستيعابية حينئذ أن 

نفهم الغرب بعيًدا عن االنتقاء، تكوين معرفٍة شاملٍة. هذا يتطلّب إيجاَد ما يشبه قاعدة بياناٍت 

ورصًدا لكل التيارات الكربى يف شتّى الحقول املعرفية. فأنت اآلن تتحّدث عن ستة قروٍن 

أن  الذي وجب  الرحم األسايس  األوريب هو  الوسيط  القرن  أّن  أرى  بل  األفكار،  تاريخ  من 

الحديث. كان ذلك رأيي قبل سنواٍت، لكنني ال زلت أطّور  الغرب  نرصد من خالله والدة 

الرؤية االستيعابية تلك حيث أنظر إليها اليوم بوضوحٍ أكرب. يتعلق األمر هنا بحركة البندول الذي 

يقطع مجال تاريخ األفكار ويرسم حدود الرتّددات األساسية. إن كل عمليٍة ارتكازيٍة يف حركة 

البندول تقتيض انطالقًا من أقىص اليمني إىل أقىص الشامل ثم يبدأ البندول بقطع كل تفاصيل 
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مجال الرتدد مييًنا ويسارًا إىل أن يتواسط. هنا الوسطية ال تعني متوضًعا بني أقصيًنْي بل تعني 

استيعاب كال املجالني الرتدديني. فالتواسط هو حالة احتامٍر معريفٍّ واستيعاٍب تقتيض خفر 

سواحل املعرفة. هنا أعتقد أّن تاريخ األفكار قضيٌة اسرتاتيجيٌة يف تحقق االستيعابية. هذا يف 

حّد ذاته يتطلب مّنا إعداد هذا »التينك تانك« املعريف مع وجود االقتصاد يف عملية التصنيف 

بحيث تراعي املحطات االسرتاتيجية وترصد آباء املعرفة املؤسسني يف الدرجة األوىل. أعني 

هنا بالغرب كل هذه الكتلة بأطروحاتها ونقيضها. فالعملية النقدية تتوقف عىل هذه االستيعابية.

* ما هو تقييمكم للتيارات أو املراكز أو األشخاص الناقدة للغرب يف العامل اإلسالمي 
والعريب؟

ـ حتى اآلن نستطيع القول بأنّنا يف البداية ومل نقطع املشوار الكامل يف تكوين معرفٍة 

شاملٍة بالغرب. نعم نتحّدث عن زوايا من الفهم تتعلق بقضايا معيّنٍة، ويف الغالب مجزوءٍة. 

نعم نستطيع أن ننتقد السلوك الغريب حينام يصبح عدوانًا أو همجيًة يف عالقاته مع اآلخر. 

، وهو أيًضا يتطلّب جهًدا إلعادة تقييمه وتقوميه. وهذه مهّمة  كل هذا حصل فيه تراكٌم مهمٌّ

علم االستغراب اإلضافية وهي إعادة نقد نقد الغرب عىل أسٍس جديدٍة ومتينٍة. وأعتقد أنّه 

حتى اآلن هناك محاوالٌت ذاُت طابعٍ فرديٍّ ومبادراٌت شخصيٌة تتعلّق مبفكِّرين حاولوا تقديم 

مشاريَع ُوفّقوا يف جوانَب وأخفقوا يف أخرى. اكتىس هذا النقد طابًعا رصاعيًّا. ويف الرّصاع 

نكّون رؤيًة مسفًة إّما يف اتجاه اليسار أو يف اتجاه اليمني: أي إّما أن تكون نظرتنا للغرب 

الواقع  التّيارات، فهذا يف  بالنسبة إىل  أّما  التي يفرضها كونيًّا.  عدميًة، أو نَخضع له وللقيم 

غري موجوٍد بصورٍة واقعيٍة. هناك تياراٌت ال تصدر عن تجربٍة جامعيٍة كام هو جاٍر يف الغرب 

نفسه، بل هناك عملية اتّباٍع وتحينٍي ألفكاٍر قّدمها شخٌص، وعجز أتباعه عن أن يكونوا حوله 

تيّاًرا يستطيع أن يجدد ويرثي تلك األفكار. لدينا الكثري من املشاريع التي ألفت يف مجال 

أدواٍت تحليليٍة علميٍة وبعضها ذو  يعلن تحيّزه املسبق لكن يستند إىل  الغرب بعضها  نقد 

إىل  الهند  من  واإلسالمي  العريب  العامل  امتداد  كثريًة عىل  أمثلًة  . سنجد  بروباغانديٍّ طابعٍ 

، وسيكون من اإلرساف  ٍ إيران إىل تركيا إىل البالد العربية. كلها قاربت الغرب من منظوٍر معنيَّ

استيعابيًة.  قراءًة  النصوص  هذه  داخل  قراءٍة  إنجاز  املطلوب  بل  البحر،  إىل  بها  نرمي  أن 

وحتى ال ننىس قضية املراكز املعنية بتقديم املعرفة، نقول أّن دورها ال زال، إىل حد اآلن، 

ضعيفا، وبعض املراكز تقدم الغرب من زاويٍة خاّصٍة. كان من الرضوري أن تسبق كل هذه 
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املحاوالت ملحمٌة للرتجمة. إّن األمم التي تسعى لتجاوز التّأخر تنجز ثورًة يف الرتجمة بناًء 

عىل تصوٍر اسرتاتيجيٍّ للرتجمة. حتى اآلن هناك كالسيكياٌت غربيٌة غرُي مرتجمٍة إىل العربية، 

الرتجمة املبنية عىل االرتجال. مراكزنا حتى اآلن ال متلك خريطَة  هذا فضاًل عن فوىض 

طريٍق يف مجال ما ينبغي ترجمته وكيف يجب ترجمته.

* ما هو تقييمكم للتيارات أو املراكز أو األشخاص الناقدة للغرب يف الغرب؟

ـ نقد الغرب الذي تنهض به اتجاهاٌت من داخل الغرب نفسه هو أكرث قوًة وعمًقا من نقد 

الغرب الصادر من خارج الغرب. نعم ميكنني القول أنّه توجد، يف هذا الهامش، إمكانياٌت 

هائلٌة تصلح لنقد الغرب ولكنها قلاّم تُستثمر يف برنامٍج معريفٍّ دقيٍق. فنقد الغرب الذي أفرز 

تيار ما بعد الحداثة مثاًل هو نقٌد اسرتاتيجيٌّ يستهدف أسس الحداثة ومؤسساتها. وهنا أريد 

التمييز بني نقد الغرب ونقد الحداثة. هناك ومن داخل الحداثة من ينتقد الغرب ال سيام يف 

سلوكه السيايس واالقتصادي والثقايف تجاه اآلخر، مثل ما قدمه نيتشه، فوكو، دريدا، ليفي 

شرتاوس وما قدمته مدرسة فرانكفورت، ماركوز، آدرنو وصواًل إىل هابرماس، وما قدمه نُّقاد 

نقٍد من داخل الغرب. ويتميز  الغرب الرأساميل والغرب اإلمربيايل. فال زال الغرب محّل 

النقد الغريب الداخيل مبتانة األدوات املعرفية وامليتودولوجيا لنقد الغرب. كام أّن املراكز 

هي مدارُس متينٌة. فمدرسة فرانكفورت هي مدرسٌة واتجاٌه بكل ما تعني الكلمة من معًنى. 

مل تنتج املنطقة العربية مراكَز من هذا الحجم وبالجدية واالستمرارية والحّس االسرتاتيجي 

النقدي لهذه املدرسة. لقد حدثت انقالباٌت برادامييٌة يف علوٍم كثريٍة كانت غربيًة كالسيكيًة 

رسعان ما تحولت إىل علوٍم ثوريٍة. حصل هذا يف السوسيولوجيا بكل فروعها. الغرب هو 

م لنا حتى اآلن عىل أنه أطروحٌة فقط. أطروحٌة ونقيُض أطروحٍة، لكن املشكلة هي أنه يقدَّ

* هل الغرب كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إما أن نأخذه ككلٍّ أو نرتكه 
ككلٍّ أو ميكن تفكيكه وأخذ الجيد وترك الّسء؟

الخطاب  يف  ومستوياٌت  متعدٌد،  فهو  ونقيُضها،  أطروحٌة  الغرب  إّن  آنًفا،  قلت  كام  ـ 

مهولٍة،  تناقضاٍت  عىل  تنطوي  التي  بالتحالفات  السياسية،  بالوحدة  يتظاهر  رمبا  مختلفٌة. 

العادات  نفسها.  الرؤية  مجال  يف  التناقض  عمق  من  تهّون  وعسكريٍة  اقتصاديٍة  تحالفاٍت 

هناك  الغربية.  املجتمعات  تجربة  تؤطّر  عامٌة  وحدٌة  هناك  كانت  وإن  مختلفٌة  والتقاليد 
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البداية،  زلنا يف  أننا ال  نؤكد عىل  فإننا  االستغراب  نتحّدث عن علم  كثريٌة. وألنّنا  تفاصيُل 

أن  نفسه، لكن هناك مرحلٌة حاسمٌة يجب  قدمه عن  ما  الغرب من خالل  نفهم  أن  نحاول 

لها  أّن  وأعتقد  املنرب  هذا  من  أُطلقها  دعوى  أنها  وأرى  االستغرابية،  الدراسات  بها  تنهض 

أكّفاء إن ارادوا وهي الخروج من حالة االنكامش، والجنب املعريف، والذهاب إىل حيث هم 

والقيام بدراساٍت سوسيولوجيٍة وأنرثبولوجيٍة مبا أّن هذه األخرية وّسعت من مجال دراستها 

لتشمل عادات املجتمعات التي اعتربت خارج اختصاص األنرثبولوجيا. يجب عىل علم 

الغربية  االجتامعية  البنيات  بدراسة  تهتّم  أيًضا،  ميدانيٍة  أبحاٍث  يخوض يف  أن  االستغراب 

وتناقضاتها وأنساقها وأساطريها الجديدة، متاًما كام فعل الغرب يف نظاق األنرثبولوجيا مع 

دوٍل أخرى، ومتاًما كام فعل يف محاوالته االسترشاقية. هناك فقط سيظهر لنا كم هو الغرب 

مختلٌف ومتناقٌض. سندرك نقاط قوته ونقاط ضعفه. سندرك ميوله العقلية والنفسية. سندرس 

عاداته وتقاليده. حينئذ سنستطيع أن ندرك ما هو له وما هو للكون، أي حدود الكوين وحدود 

الخصويص يف هذه التجربة.

* ما هو جوهر الغرب.. ال سيام لجهة األسس واملباين التي اعتمدها الغرب يف عملية 
التقدم يف فرتاٍت مختلفٍة؟

ـ لدّي تصوٌُّر مختلٌف عن مفهوم التاريخ والبنية، ومنذ سنواٍت أعلنت املصالحة بينهام. 

وذلك هو ما يجعلنا نتحّدث عن البنيات باعتبارها كاشفًة عن التطّور نفسه. إنني ال أعتقد 

عرب  ميكن  بنياٍت  شّكلت  تاريخيٍة  وترّسباٍت  تحّوالٍت  حصيلة  أراه  بل  جوهرًا،  للغرب  أّن 

تفكيكها الوصول إىل الهوية املركّبة للغرب. لقد اعتمد الغرب عىل كل ما حاولت أن تقوم 

به أمٌم وحضاراٌت سابقٌة، لكن الغرب استطاع أن يحقق تقّدمه من خالل ثوراٍت اجتامعيٍة 

أشكال  أقوى  تعيش  فيوداليًة  مجتمعاٍت  كانوا  الخاصة.  وامللكية  والحرية  للعلم  انترصت 

البؤس. ثم يف مرحلٍة ثانيٍة ساعدتهم القوة واكتشاف املدفعية لتطويق منجزاتهم والتحكم 

مبا وراء البحار، وكان تقدم علم الجغرافيا أمرًا أساسيًّا يف الهيمنة الغربية عىل األرض. ظهر 

الفارق الحضاري كبريًا، ألّن الغرب احتكر ما عربت عنه أسطورة بروميتيوس اليونانية بالنار 

املقدسة. لقد احتكر رّس التقنية وال زال يحرس هذه الفوارق بني الشامل والجنوب اقتصاديًّا 

وعسكريًّا وسياسيًّا. لقد نتج عن ذلك أن العامل دخل يف ظاهرة التنمية املعاقة وفرض وضعية 

لترصيف  كأسواٍق  الغرب،  مركز  هامش  عىل  ولكن  حديثًا  ستكون  أنك  تعني  التي  التبعية 
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النفايات. بتعبريٍ آخَر، حينام يقول هنتنعتون مثال أنه ال ميكننا أن  السلع ومرافَئ لترصيف 

نكون مثل الغرب فألنه يرتكز عىل فكرة جوهرانية الهوية الغربية بينام املسألة تاريخية تتعلق 

باسرتاتيجيا حامية الفارق بني الغرب وغريه، وهو فارٌق وظيفيٌّ تستعمله اإلمربيالية يف سياق 

ـ   sous( التخليف املستدام التبعية، ومقتضاه ما أسميه بفعل  بالشامل بعقد  ربط الجنوب 

موارَد  وتتوفر عىل  التقدم  إمكانيات  األمم متلك  اليوم، كل   .)développement durable

السياسية واالقتصادية والعسكرية ستعترب  الغرب  أّن مؤسسة  التطّور غري  برشيٍة متّكنها من 

ذلك تهديًدا ألمنها القومي، ومن هنا تبدأ الحروب املمنهجة التي تستهدف ثني هذه األمم 

الطموحة عن إرادة التقدم وبرامجه لتعود إىل الربنامج التقليدي املمنوح برسم التبعية، أي 

أن تكون ُدواًل تعيش عىل املساعدات االقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية الغربية. إنه نٌط 

من الفيودالية الحضارية حيث الجميع يساهم يف بقاء الحضارة الغربية، ولكن يساهمون فيها 

كعبيٍد ال كرشكاء. 

* هل ميكن الدخول يف سجاٍل أو حواٍر متكافٍئ مع الغرب؟ إذا كان الجواب »نعم« فام 
مات؟ وإذا كان »ال« فام هو السبب؟ هي اآلليات واملقدِّ

ـ يف الوضعية الحالية ال يبدو أّن السجال وال حتى الحوار سيكون متكافئًا مع الغرب، 

ويف مثل هذه الحالة وجب العمل لجعله حواًرا قويًّا وذلك عرب امتالك رؤيٍة ومرشوٍع عن 

الّذات ووعٍي باآلخر يرقى إىل االستيعاب. هناك أكرث من مستٍوى يجعل هذا الحوار غرَي 

متكافٍئ، حيث املوضوع يتعلق مبواقع القّوة وتحّكم الجيوسرتاتيجيا وحركة الرأسامل. يف 

هذه املستويات سنجد الجواب أوضَح ألّن املعرفة ال تنفصل عن هذه الحقيقة. ومثل هذا 

القوة  التفاوت يف  نتيجة  الغريب  ـ  الغريب  يبدو متكافئًا حتى يف مستوى الحوار  الحوار ال 

والرهانات والنفوذ. كيف سيكون الحوار متكافئًا بني إسبانيا وأمريكا، وبني بريطانيا وإيطاليا 

من وجهة نظٍر اسرتاتيجيٍة. أمام العامل العريب واإلسالمي الكثري ليفعله كرشٍط لتحقيق مستًوى 

من مستويات الحوار املتكافئ وهو تكوين فهٍم اسرتاتيجيٍّ وامتالك اسرتاتيجيا للفهم. ففي 

ظّل تفّكك العامل العريب واإلسالمي، ال مينحه موقعه يف مجمل املؤرّشات العاملية اليوم 

إمكانية الحوار املتكافئ. يجب التذكري، دامئًا، بأّن العامل يخضع لنظاٍم إمربيايلٍّ بأساليَب 

دقيقٍة، وال ميكن يف ظّل اإلمربيالية الحديث عن حواٍر متكافٍئ، لكن من املمكن الحديث 

التنمية الذاتية والحق يف النمو  عن مقاومٍة معرفيٍة أيًضا تنطلق من حسابات واستحقاقات 
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م. يبقى أن يف جملة مواقع املقاومة ملشاريع الهيمنة تحتل املقاومة املعرفية املوقع  والتقدُّ

األسايس.

* هل توجد نقاٌط مشرتَكٌة يف ما بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟

ـ لقد كان االهتامم طيلة السنوات السابقة عىل بيان الفروق بني العامل العريب واإلسالمي 

حّدة  ازدادت  كلام  الفروق  تلك  تشخيص  يف  أوغل  كلام  الحديث  وكان  الغرب،  وبني 

االختالف، غري أّن وجود مشرتكاٍت مع الغرب أيًضا يدخل يف اسرتاتيجيا الفهم. فال ننَس 

أّن القاعدة األساسية لهذا املشرتكات، والتي يجب أن تشكل قاعدًة السرتاتيجيا الفهم هي 

الدائرة اإلنسانية. ففي نهاية املطاف ال بّد أن تحرض هذه القاعدة. ثم إذا كانت الثقافة تختلف 

يف بعض مستوياتها، ففعل الثقافة ذاتها وحاجة اإلنسان إليها وطريقة استجابته للتحدي تعزز 

من وحدة املشرتك اإلنساين. فالثقافة هي الطبيعة الثانية لإلنسان وهي يف نشأتها تعزز ذاكرة 

القيم  أهمية  العدالة،  ببعض، امليل إىل  البرشية مرتبٌط بعضه  أيًضا مصري  املشرتك، ولكن 

عىل اختالف توزيعها، العقل، التنمية، النزعة الكونية. نحن أمام مشرتٍك داخل التنوع. بل 

إنّنا نتنازع أكرث حول املشرتك ألّن الخالف حول املختلف هو أقلُّ حّدًة. نتصارع عىل ما 

نحن مشرتكني فيها. يحاول الغرب عرب وسائل التحكم والهيمنة احتكار املشرتك. الغرب 

كان دامئًا ينظر إىل الرشق كخطٍر ألنه كان يعترب نفسه معرًَّضا للغزو اآلسيوي عرب التاريخ، 

نهاية  أوروبا هي، يف  أيًضا، وأن  نظر »ماكندر«  السياسية ووجهة  الجغرافيا  تُعزز ذلك  كام 

س  املطاف، امتداٌد آلسيا. إّن أوروبا قامت باملستحيل ليك تختلف عن الرّشق، ليك تؤسِّ

لهويتها. إّن الحديث عن الكوين والخاص يف سجالنا الدائم مع الغرب تجاوز إحدى أهّم 

الحقائق التي شّكل غيابها عائًقا للفهم، أعني مشكلة الخصوصية املحلية والغرب الكوين. 

الكونية  جدل  يف  نظري  بوجهة  يتعلق  شيئًا  سأقول  التّأّمل.  من  الكثري  تتطلّب  مقارنٌة  إنّها 

واإلسالمي.  العريب  مجالنا  خلفها  يختفي  التي  والخصوصية  نفسه  بها  الغرب  يحيط  التي 

أّن الخصوصية هي تجّسد الكوين نفسه يف املجال. التشّخص يقتيض  لقد اعتربت دامئاً 

التخّصص، ألنّه ال يوجد يف العامل سوى الجزيئ، وليك يتحّقق الكيل يف الواقع، يف األعيان 

وجب أن يتشّخص، وال شّك أن الجزئية والخصوصية شأن للمتشّخص. وهنا تحدثت عن 

تعّقله  ويتم  الذهن  يف  إالّ  يوجد  ال  الذي  للكيل  عنواٌن  هو  الذي  الكوين  تحقق  استحالة 

كجزٍء من الكليات. أعتقد أّن هذه الرؤية أنقذت الكثري من األفكار التي تشبتت بالخصوصية 
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دون أن تجد لها تفسريًا موضوعيًّا، أي إّن رفض الكونية مثل تحّققها يف الواقع الخارجي 

مسألٌة ليست اختياريًة. هذه هي فكريت التي تحدثت عنها وال زلت أطورها واقتبسها آخرون 

كان  الغرب  أّن  هنا هي  التي سأضيفها  لكن من اإلضافات  الرحمن.  آخرهم طه عبد  ليس 

مارس  لقد  اآلسيوية.  أصوله  أن رسم حدوًدا ضّد  بعد  الخاصة  هويته  تأسيس  رام  من  أّول 

هوياٍت  العامة  هويته  داخل  من  ينشئ  زال  متولدًة ومشتقًة وال  لغاٍت  خصوصيته واصطنع 

صغرى: الهوية الفرنسية والهوية األملانية والهوية األنغلوساكسونية والهوية اإلسبانية. إنه يف 

زمن التفوق املدين يحاول أن يستعمل الكونية كاسرتاتيجيا إمربياليٍة ليس إالّ. ساعده عىل 

ذلك االستعامر وسياسات الّضم الثقايف التي كانت محاولًة إلبادة الهويات وعدم االعرتاف 

بها. وقد حاول هنتنغتون يف صدام الحضارات أن يعّزز هذه الهوية الخاصة مذكِّرا الغرب 

بأنه هويٌة خاصٌة ال حضارٌة كونيٌة. وال زالت أوروبا حني تستنفذ أغراضها تعود إىل الرّشق. 

ال يستطيع الغرب أن يستمر من دون عالقٍة مع الرشق، لكنها عالقٌة ظلت متوترًة عىل الرغم 

من حاجة الغرب للرشق اليوم وغًدا. اليوم حتى عىل صعيد الجغرافيا االسرتاتيجية نتحدث 

عن التوجه نحو آسيا واملجال األورايس. الجغرافيا تتحدث عن كثريٍ من املشرتك. أوروبا 

مدينٌة للرشق يف كل يشٍء، ألنّه هو من اكتشفها، هو من أطلق عليها إسم أوروبا، هو من 

صّدر لها األديان واملعابد، وهو من يعّزز وجودها واستمرارها حتى كقوٍة من خالل الطاقة. 

هو من يشّكل اآلخر التنافيس الذي من خالله يقوم الغرب ويستمر. يحتاج الغرب للرشق 

حتى كهامٍش ال يستطيع املركز أن يستمر من دونه. حني تُغلق األسواق تُغلق املصانع.

* أي غرب ننتقده: الشعب، الحكومة، النظام واملؤّسسة؟

ـ نقد الغرب كنقد كل ظاهرٍة هو متعدٌد. فالنقد املعريف يجب أن يَطال كل يشٍء كام 

الّداء فهذه مهمٌة  النقد هو وسيلًة لتكوين معرفٍة وتشخيص  إذا كان  يطال كل يشٍء عندنا. 

النقد إن كنا نقصد منه مواجهة الغرب فحتاًم تظل الشعوب  عامٌة تطال كل يشٍء. غري أّن 

تابعًة لنظام املعرفة والسياسة، وهي يف هذا اإلطار ليست موضوًعا للمواجهة ألّن ظاهرة 

الهيمنة ال تقترص عىل عالقة الغرب بغريه بل حتى الشعوب الغربية واقعٌة يف ظّل هيمنة هذا 

النمط، فاإلمربيالية تنطلق من دائرة الهيمنة الداخلية قبل الخارجية. والرأسامل يلعب دوًرا يف 

األناط الداخلية بشكٍل أكرَب بحيث ال مجال للفكاك منه. فالثورة عىل الهيمنة هي أيًضا من 

آمال الشعوب الغربية. أما الحكومات فهي تابعٌة للنسق وال ميكن أن تفعل أكرث مام ينبغي 
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السياسة  أو فالن كل مسؤولية  أن نحّمل حكومة فالن  الخطأ  دامئًا من  تفعله. سيكون  أن 

التقليدية للغرب تجاه اآلخر. الحكومة هي يف النهاية تنفيٌذ لربنامٍج سيايسٍّ يتعلق بالتدبري 

الحكومي ال بتغيري النسق التقليدي للغرب. يحصل أن يكون لهذا الرئيس أو ذاك أثٌر عىل 

صعيد السياسة الخارجية أقلُّ حّدًة، ولكن ال ميكنه تجاوز الّنسق. وعليه فالنقد االسرتاتيجي 

يجب أْن يتّجه ناحية النظام واملؤسسة التاريخية الغربية. يجب نقد النظام اإلمربيايل، النظام 

املعريف، نظام السلطة واملعرفة والبنيات. هذا هو النقد االسرتاتيجي للغرب.

* ما هي الكتب التي تقرتحون مطالعتها للباحث اإلسالميـ  عربية أو أجنبيةـ   ليقف عىل 
جوهر الغرب مبا فيه من محاسَن وسلبياٍت؟

أتحدث عن  الغرب. ولتحقيق ذلك  لفهم  منهجيٌة  مقارباٌت  نحتاجه هو  ما  أّن  أعتقد   ـ 

استيعاب الرتاكم املتنوع يف هذا املجال والذي يتعلق بفهم الغرب يف كليته: معرفيًّا وسياسيًّا 

حقيقة  أمام  تضعنا  التي  التفاصيل  من  الكثري  يكمن  فهناك  وفّنيًّا.  وأدبيًّا  وثقافيًّا  واقتصاديًّا 

الغرب. كتاب »إدوارد سعيد«، »االسترشاق«، هو أيًضا ميكن تصنيفه ككتاٍب يف االستغراب. 

عىل األقل الغرب يف نظرته للرشق. وحتى يقوم بهذا اإلنجاز فقد سافر يف نصوٍص عديدٍة 

هنا  من  الرشق.  مثل  متاًما  األبعاد  متعددُة  كتلٌة  الغرب  ألّن  والسياسة،  والفكر  األدب  يف 

يجب الحديث عن حقٍب، عن املنتوج الثقايف الغريب يف حقبٍة ما. وهذا املنتوج قد ال يفي 

سوى بجزٍء من الرؤية لغرٍب يف حقبٍة ما. قد يكون هناك جانٌب من الصواب يف ما أكد عليه 

استيعاب  تتطلب  الدين بشكل عاّم  التطبيقية وفهم  أّن مهمة اإلسالميات  يرى  فهو  أركون، 

أو  النهضة  الغرب يف عرص  بعض كالسيكيات  نطالع  قد  الغريب.  اإلنتاج  من  قروٍن  أربعة 

عرص التنوير لكن هذا ال يكفي لتكوين الصورة كاملًة عن غرٍب متحوٍِّل. قد تكون منتوجات 

مدرسة فرانكفورت مهّمًة، ولكن لن تكون كذلك حتى ندرك األسس التي ينهض عليها هذا 

النقد واألسباب والسياقات. فهم املنقود قبل النقد. املعرفة بالغرب تتطلب استيعاب هذا 

الرتاكم. حتى املوسوعة ال تكفي وحدها. بعضهم، ومن خالل قراءاٍت يف »قصة الحضارة« 

لـ »ويل ديورانت«، يظّن أن ذلك كاٍف الستيعاب العامل والغرب معه. الغرب يعني معرفة 

منتوج العرص الوسيط واملدرسانيني وتحقيق النصوص ثم النهضة بكل تداعياتها ثم األنوار 

النقدي.  التاسع عرش وصواًل إىل القرن العرشين والتيار  ثم منتوج العرص الصناعي للقرن 

لكل مرحلٍة رموٌز وأساتذُة تفكريٍ وكالسيكياٌت خاّصٌة بها. محاسن الغرب متلبّسة بسلبياته. 
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ا وعقلياٍت. فعل االنتقاء صعٌب. والحل يكمن يف االستيعاب وتأويل الغرب حدثًا ونصًّ

يف  كتاباتهم  طريق  عن  أو  مبارشًة  منهم  يستفاد  أن  ميكن  الذين  األشخاص  هم  من   *
تأسيس علم االستغراب من العرب ومن العامل اإلسالمي أو غريهم؟

ـ كانت هناك محاولٌة منهجيٌة للدكتور »حسن حنفي«، وهو مطلّع عىل أهم املحطات يف 

تاريخ األفكار الغربية كام تجىّل ذلك يف مجمل ترجامته لنصوص العهد السكوالستييك، 

مثل نصوص القديس توما األكويني والقديس أنسيلم وأعامٍل أخرى تعرّف ببعض الفلسفات 

كفلسفة فيخته وصواًل إىل كتابه »مقدماٍت يف االستغراب«، وقد تناولته بالعرض والنقد يف 

يقّل  ال  حنفي  لدى  بالرتاث  اهتامم  ومع  رهان«،  أي  عالقة،  أية  والغرب:  »العرب  كتايب: 

أهميًة. قراءة حنفي للغرب هي خليٌط من العرض واألحكام. هي مقدمٌة تتطلب مزيًدا من 

الثقافية.  الهيمنة  الغربية يف  الذهنية  يتعلق بدراسة  العمل. أعامل إدوارد سعيد هامٌة يف ما 

الرحمن  لعبد  الغربية  الفلسفة  الرتجمة لكالسيكيات  التأسيسية عىل مستوى  تظل األعامل 

بدوي وزكريا إبراهيم ذاَت أبعاٍد تعريفيٍة. كانت هناك محاوالٌت يف االتجاه نفسه نهضت بها 

مجلة »مداراٌت فلسفيٌة« يف املغرب، حيث قّدمت الكثري من النصوص عرب الرتجمة كان 

الغرض منها فهم النصوص الغربية مبارشًة وبعيًدا عن التّأويل قام بها كلٌّ من محمد سبيال 

الغرب  فهم  مشاريع  أّن  نرى  ذلك  كّل  مع  نظرائهم.  من  ولفيٌف  العايل  بنعبد  السالم  وعبد 

ونقد الغرب ال زالت يف بواكريها، والغالب عليها هو تقديم الغرب وفق موقٍف مسبٍق يؤثّر 

سيكون  وبالتايل  الغرب  موضوعه  الغرب،  فهم  غايته  االستغراب  علم  الفهم.  عملية  عىل 

علاًم متنوًعا. الكل قد يفهم الغرب عىل نحٍو ما ثم يأيت املوقف، أي اإليديولوجيا والنقد 

اإليديولوجي، وهو مرحلة لألسف سبقت مرشوع فهم الغرب. سبقت اإليديولوجيا العلَم. 

حني  اإليديولوجيا  أّواًل.  والفهم  للعلم  السلطة  اسرتجاع  هي  اليوم  االستغراب  علم  مهمة 

تسبق العلم وتحّل محلّه أو تستغني عنه تصبح كارثًة.

* ما هي املخاطر التي تكمن يف عملية تأسيس علم االستغراب؟

ـ ال شّك يف أّن كل عملية توليٍد للمفاهيم وتأسيٍس للعلوم تعرتضها تحّدياٌت كبريٌة وتحيط 

بها إشكالياٌت عديدٌة، ولن يكون علم االستغراب مبنأًى عن هذا التحّدي، بل سيكون عرضًة 

فإّن مخاطَر كثريًة سيواجهها علم  تلك املخاطر. وكام ذكرنا سابًقا  ملستوياٍت عديدٍة من 
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االستغراب كسؤال املنهج واملوضوعية ودور اإليديولوجيا ومشكلة التحقيق واالستيعاب 

وطغيان النزعات ما قبل تأسيس العلوم. فمنهجيًّا نحن ندرك أّن هناك إشكالية تتعلق بتعريف 

العلم وموضوعاته ومسائله التي تتقاطع مع علوٍم أخرى. ومنها كام ذكرت سابًقا عن مثال 

العلوم من  فتداُخل  أيًضا لعلم االستغراب.  إدوارد سعيد، »االسترشاق«، فهو يصلح  كتاب 

يًا يف تأسيس علوٍم مستقلٍة. نذكر أيًضا مخاطر النظرة  حيث أغراُضها ومسائلُها يفرض تحدِّ

التجزيئية واآلنية واإلسقاطية، يف ظل الفوىض التي يعرفها املشهد العريب واإلسالمي عىل 

ي الكبري هو كيف ميكننا تأسيس علم استغراٍب بينام  مستوى إنتاج الخطاب. سيكون التحدِّ

ال توازيه عملية تطوير أو إعادة تأسيس الرتاث. كيف نستطيع كتابة تاريٍخ لألفكار الغربية 

بينام ال زال تراثنا تتنازعه الغواية ذاتها واملنهجية نفسها يف تصنيف امللل والنحل. وفق أي 

منهجيٍة سيتم هذا التأسيس؟ هل بناًء عىل مناهجنا؟ ما هي هذه املناهج؟ هل عىل مناهج 

الغرب نفسه؟ ما هي هذه املناهج؟ هل معها مًعا؟ ما هي حيثيات هذا الجمع والتقاطع؟ إذا 

كان تأسيس علم لالستغراب للحكم عليه قبل فهمه ستكون تلك من املخاطر التي تجعل 

مهمته صعبًة. إذا كان تأسيس علم االستغراب كمقابٍل لالسترشاق وكردِّ فعٍل عليه ستكون 

الحكم،  يف  عادٍل  للمعرفة،  ويفٍّ  كعلٍم  ينهض  أن  يجب  فاالستغراب  املخاطر.  من  تلك 

متحرٍِّر من شحنات ردود الفعل، ومتجاِوٍز لالسترشاق.

* هل الغرب يف أزمٍة )ثقافيٍة، اجتامعيٍة، اقتصاديٍة( وهل أوشك عىل االنهيار؟ وهل تيار 
ما بعد الحداثة يُعدُّ إرهاًصا؟

ـ نعم الغرب يف أزمٍة، لكنه يتميّز بديناميّته وقدرته عىل إعادة إنتاج نفسه عرب عمليات 

الناحية  من  نعم،  األزمة.  مفهوم  من  نوّسع  حينام  االنهيار  عن  نتحدث  قد  رمبا  النقد. 

وسمته  الذي  الغريب  النمط  انتشار  نتيجة  كونيٍة  أزمٍة  عن  نتحدث  أن  نستطيع  األنطولوجيا 

الكثري من محاوالت نقد الغرب من داخل الغرب بفلسفات الباب املسدود واالنهيار وموت 

األمد  عىل  االنهيار  هذا  معامل  نرى  أن  نستطيع  متينًة  استرشافيًة  نظرًة  ننظر  حني  اإلنسان. 

يقع، لكّن املؤرشاِت واضحٌة: وضعية  أن  تفاصيَل عاّم ميكن  البعيد حيث ال أحد ميلك 

يستطيع  لن  الغرب  أن  يف  شّك  ال  والحرب.  والسياسة  والبيئة  واالقتصاد  والثقافة  املعرفة 

أن يستمّر وفق هذا النمط. ال الطبيعة أو البيئة وال الدماغ البرشي سيتحّمل هذه الوترية من 

التخريب املمنهج. تيار ما بعد الحداثة هو جزٌء من هذا الغرب يحاول أن يرى العامل وفق 
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الهامش  واستعادة  ممكنٍة  رؤيٍة  لصالح  الغربية  والبنيات  األسس  رّج  يحاول  مختلفٍة.  نظرٍة 

بعد هذا القمع القديم من املركز. إنها محاولٌة إلعادة توزيع األولويات، منح الهامش فرصًة 

الستخراج إمكانياٍت مختلفًة. ما بعد الحداثة هي محاولٌة لحل األزمة ولكن بأسلوٍب أكرثَ 

النقد الذي مل تستطع الحداثة إلغاءه وإن استطاعت استبعاده بقوة وغلبة  ثوريًة نتيجة قوة 

الغربية للعامل باتت  الرؤية  إّن  النقد.  نقٍد، بل أوج  ثقافيًّا هو يف مرحلة  مؤسساتها. الغرب 

ضمن  يتحرك  الغريب  املجتمع  الروحي.  والسالم  العقيل  اإلشباع  تحقيق  عىل  قادرٍة  غرَي 

هندسٍة مصطَنعٍة واستهالكيٍة قّوضت الكثري من إمكاناته اإلنسانية. اقتصاديًّا نحن يف زمن 

انهيار املوازنات وتراجع عامل الوفرة وهناك تحدياٌت تفرض نفسها: التنافسية، الدميغرافيا، 

الحرب، الندرة واستنفاذ الطاقة. الغرب اليوم قلٌق، وتقّدمه واقٌع يف رشوط قانون القصور 

الذايت. يستعمل قوته التاريخية القدمية بينام هو اآلن يف مرحلة انزالٍق خارج نطاق التحكم.



اهتدى الغرب إلى العلمانّية لُينهي التصادم بين السياسة والدين

حوار مع: أ.د. محمد سبيلال

مل يكن الحوار مع الدكتور محّمد سبيال مركوزاً يف إطار واحد. جالت األسئلة واألجوبة 

يف فضاءات شّتى، سوى أنّها تلمُّ بجملة من القضايا الفكريّة التي تؤّسس ملقاربات عميقة 

لإلشكالّيات الفلسفّية التي تواجه حركة الفكر الغريّب وكذلك الفكر العريّب واملرشقّي يف 

لحظتهام الراهنة.

سوف يالحظ القارئ وكأنّنا يف حوارنا وإيّاه كّنا عىل عجلة من أمرنا. جاءت الحصيلة 

جامعة ومكّثفة؛ رمبا ألّن الزمن الذي نحن فيه اليوم مييض كربق خاطف، إال أنّه يف اآلن عينه 

ميتلئ مبا ال حرص من مسائل تنتظر إجابات ناجزة وُمطَْمِئنة.

*   *   *

* ماذا لو كان مدخل حوارنا معكم السؤال عن سبب توّقف مجلّة »مدارات فلسفّية« التي 
كانت تصدرها الجمعّية الفلسفّية املغربّية والتي تولّيتم اإلرشاف عليها.. آلت إىل مدارات 

حزينة؟ هل هي أزمة البيئة الحاضنة للقول الفلسفّي؟

ـ »مدارات فلسفيّة« املجلّة التي كانت تصدرها الجمعيّة الفلسفيّة املغربيّة هي نتيجة مجهود 

شاهٍق استكتاباً وجمعاً وطبعاً. أنت تعرف أّن املآالت البهيجة هي نتيجة مجهود إرادّي، ولكّن 

املآالت الحزينة هي مبثابة أقدار قد تكون وراءها نيّات خبيثة، وقد تكون نتيجة استنفاذ الطاقة.

من املنظور الشمويّل بعيد األمد يبدو أّن ثقافة مثخنة باألجوبة وتطفح بالحلول واألجوبة 

التساؤالت  القلقة ومن  الجاهزة ولديها تفسريات لكّل يشء، هي ثقافة تتضايق من األسئلة 

والتفكيكات.
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ـ  إىل فضاء املشكلة األوسع للقول الفلسفّي الراهن: هل ترى  * لندخل معكم  ـ إذاً 
أّن الدرس السوسيولوجّي يف مداه املخترص ويف تحليل االستبانات قد هيمن عىل الروح 

النظريّة  فروعها  عىل  االجتامعّية  العلوم  هيمنة  سياق  يف  الفلسفة  مصري  ما  ثّم  التأّملّية.. 

والتطبيقّية؟

ـ هناك تناقض قوّي بني الروح الفلسفيّة التي هي روح تراجعيّة تتعارض موضوعاً ومنهجاً 

مع التناول العلمّي الذي يحاول أن يكون مضبوطاً يف خطواته. وال ننىس أّن الكثري من العلوم 

االجتامعيّة  ـ وعىل رأسها السوسيولوجيا ـ  نشأت باستقاللها عن الفلسفة موضوعاً ومنهجاً 

وهي ال تـني ترّدد تربَّمها من األصل الفلسفّي، وبأنّها حّققت قطيعة إبستمولوجيّة مع الفلسفة، 

التي كانت تقّدم نفسها  يد والضبط والدقّة مقابل الفلسفة  التناول العلمّي يتّسم بالتحدِّ وأّن 

كعلم كيّلّ شامل للتاريخ وللطبيعة وملا بعد الطبيعة؛ أي أّن الروح العلميّة السارية يف كثري 

من العلوم االجتامعيّة هي روح وضعيّة.

عموميّة  ومن  للفلسفة،  التأّمليّة  الطريقة  من  التخلّص  السوسيولوجيا  تستطيع  نعم، 

من  بل  الفلسفيّة؛  املضامني  من  تتخلّص  أو  تتملّص  أن  تستطيع  ال  لكّنها  موضوعاتها، 

الخلفيّات امليتافيزيقيّة وأسسها الكامنة يف ما وراء العلم والروح العلميّة. فكّل علم يضمر 

خلفيّات فلسفيّة ومسلامتها وجذورها بحيث يصعب عليه تحليلها ذاتيّاً. لكن لكّل صنف 

معريّف جذوره األنرثوبولوجيّة، فالفكر اإلنسايّن يف حاجة دوماً إىل الفلسفة. فأسئلة العلم 

وتساؤالته تدور حول مقولة كيف، يف حني يذهب الهّم الفلسفّي إىل مقولة ملاذا؟ الفلسفة 

إذاً، حاجة إنسانيّة عميقة يف الفكر اإلنسايّن.

الفلسفّي  الزمن  نهاية  ذلك  يعني  هل  للمفاهيم...  يأبه  أحد  يعد  يُالحظ، مل  ما  عىل   *
الجميل حيث كانت املفاهيم واالشتغال عليها هو املدخل الرسمّي للفكر الفلسفّي؟ هل 

هي نهاية عرص املفاهيم؟

ـ نحن نعيش عرص الثقافة الجامهرييّة.. كانت الثقافة والكتابة يف العصور الشفويّة ويف 

العصور الكتابيّة شأناً نخبويّاً ال يبلغه إال الراسخون. الجديد اليوم هو أنّنا دخلنا مع التطّور 

العنكبوتيّة  الشبكة  يف  اليوم  املنخرطني  أّن  الحظ  الجامهرييّة.  الثقافة  عرَص  التكنولوجّي 

والذين يدونّون مدّوناتهم وتغريداتهم ونقراتهم هم مبئات املاليني، كم يكتب من الكلامت 
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األرشطة  من  الكيلومرتات  مئات  من  الفرجوي«  »القارئ  يستهلك  وكم  الواحد  اليوم  يف 

واملحلّلني  الخرباء  عدد  تضّخم  ـ   الفضائيّة  القنوات  تكاثر  مع  ـ  والفيديوهات؟! الحظ  

واملعلّقني الجيّدين والرديئني، ألسنا أمام تغرّي جوهرّي يف خريطة القراءة والكتابة؟... هذا 

»البضاعة«  وخاّصة  جودتها،  ورمّبا  مثنها،  قلَّ  البضاعة  شاعت  فكلاّم  اقتصادّي..  قانون 

الثقافيّة، وقد حلّل األملان، مثل: إدورنو بنيامني وانتقدوا مبا فيه الكفاية »الصناعات الثقافيّة« 

والثقافة الجامهرييّة. املفاهيم صناعة فلسفيّة بامتياز فهي شغل نخبة النخبة وهذا قدرها.

الرتجمة بوصفها استضافة

* طاملا تحّدثنا عن الرتجمة.. ما اإلشكاالت اإلبستمولوجّية التي يرتكها تعريب املفاهيم 
عىل مستوى الخطاب الفلسفّي يف املغرب؟ وهل من سياسة إلدارة أزمة املصطلحات؟

ـ الرتجمة بلغة سياسيّة ودبلوماسيّة استضافة، ال من أجل مجرّد االستضافة، لكّنها فعليّاً 

استضافة من أجل التهوية والتلقيح والتخصيب. وهي بالتايل تهوية للرنجسيّة الثقافيّة. كانت 

قد شاعت منذ عقود مقولة سّوقتها التيّارات الفكريّة االرتداديّة هي »الغزو الثقايّف« قياساً عىل 

الغزو السيايّس، وذلك مبوازاة موجات إعادة ضّخ الحياة يف التقليد وكنتيجة مبارشة لدعم 

الفكر التقليدّي بعد الطفرة، أو الوليمة النفطيّة التي وّجهت أقساطاً كبرية من مواردها إلحياء 

الثقافة التقليديّة. حالة الرتجمة سيّئة يف الفضاء العريّب؛ بسبب كونها تجارة مربحة.

* كنتم قد اشتغلتم عىل األيديولوجيا.. رمّبا وجدتم فيها كام تناهى إلينا املعنى والوظيفة 
التي يلعبها السحر يف املجتمعات القدمية أو البدائّية.. هل ما زلتم عىل رأيكم، من حضور 

هذا السحر، خصوصاً يف زمن قيل عنه  رمّبا زوراً  أنّه زمن نهاية األيديولوجيا؟

ـ  أنا مل أخرت موضوع األيديولوجيا للدراسة كاختيار نظرّي رصف، بل إّن هذا املوضوع 

الستينيّات  يف  املاركسيّة  )األيديولوجيا  األيديولوجيا  دور  مالحظة  نتيجة  يقلقني  كان 

والسبعينيّات من القرن املايض( يف َمْغَنطَة األشخاص وتكييف األفكار وقولبتها، ومظاهر 

هي  الدراسة  فموضوع  اإليديولوجيّة،  القناعات  متارسها  التي  والشحذ  والحشد  التعبئة 

انعكاس لهمٍّ شخيّص.

واللغويّة  املنطقيّة  مفاصلها  وتتبع  األيديولوجيا،  لدراسة  سنوات  عّدة  التفّرغ  بعد 
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والسياسيّة والعقديّة والذاتيّة الواعية والالواعية، وكذا الخلفيّات امليتافيزيقيّة للموضوع مع 

االنفتاح عىل البنيويّة واملاركسيّة والوجوديّة وعلم االجتامع، والفلسفة، والتحليل النفيّس 

واملنطق وكّل األدوات التي ميكن أن تساهم يف تسليط الضوء عىل الظاهرة اإليديولوجيّة 

يف مختلف جوانبها.. انتهيت إىل عّدة خالصات، أهّمها وأبرزها: أّن األيديولوجيا بنية فكريّة 

شعوريّة ترتاوح بني الوعي والالوعي وهذه البنية لها صفات املعتقد الدينّي ورشوطه، ماّم 

يضفي عليها صفة املعتقد، لكّنه معتقد مامثل يف بنيته للمعتقد الدينّي من حيث التكوين 

والوظائف؛ مع فارق أسايّس هو أنّه معتقد دنيوّي يف مضمونه )حتّى وإن غابت عنه جذوره 

امليتافيزيقيّة( من هذه الزاوية فاأليديولوجيا عقيدة أو أقرب ما تكون إىل العقيدة يف شكلها 

مبحتويات دنيويّة.

* ترجمتم التعريف الفيربي األثري للحداثة بوصفها نزع االبتهاج عن العامل.. ملاذا نزع 
االبتهاج وليس السحريّة أو الساحريّة عن العامل؟

فنحتوا مصطلح   )Entzauberung( الفيربي  املصطلح  ترجمة  الفرنسيّون حاروا يف  ـ  

)Désenchantement( الذي هو مصطلح ال يخلو من غموض. ولعّل كلمة نزع االبتهاج 

هي أقرب للمصطلح الفرنيّس وقد استعملت أيًضاً نزع الزهور.

 )Demagification( الفرنسيّون يف الرتجامت املتأّخرة إىل استعامل لفظ وأخرياً، عاد 

وهو أقرب إىل املصطلح الفيربي.

 )la Magie( وهنا تسعفنا العربيّة كثرياً؛ ألّن السحر يف العربيّة ذو داللتني: السحر مبعنى

والسحر مبعنى الفتنة، وبذلك يعترب مصطلح نزع السحر مبعنييه مستوفياً للداللة.

النظرة السحريّة وامليثولوجيّة للعامل تجعله مأهوالً بكائنات وقوى تؤنس اإلنسان وتعطي 

معنى ما لحياته ومصريه وتنرث أزهاراً ووروداً، يف حني أّن النظرة العلميّة من حيث هي نقيض 

املنظور السحرّي تخيّل العامل وتفّرغه من »ساكنيه«، وتجعله أشبه ما يكون بهيكل عظمّي 

تتجاذبه  ـ فقط ـ  القوى الفيزيائيّة والتفاعالت الكيميائيّة.
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احلداثة اجلارفة

يد داخل ما ميكن التعبري عنه بـ »لعبة القطائع  * ما مصري الحداثة يف املجال العريبّ وبالتحدِّ
امللوّنة«؟

أّوالً، هل نحن نتحّدث عن املصطلح،  الحداثة يجب أن نحّدد  عندما نتحّدث عن  ـ  

أم عن املفهوم، أم عن الشعار، أم عن الفرتة الزمنيّة والتاريخيّة، أم عن الواقع القائم وراء 

اللفظ... 

ثانياً، يستحسن أن نتحّدث عن سريورة الحداثة، وعن صريورتها أكرث من الحديث عن 

مصريها؛ ذلك ألّن التصّور الغايّئ بعيد عن مضمونها. الحداثة العربيّة خليط أو تفاعل حاّد 

بني االستمراريّة والقطيعة، بني القفز والتلكؤ، بني التقّدم والرتاجع، املهم هو أّن ديناميّتها 

الداخليّة متوتّرة بني جاذبيّتني )باملعنى الفيزيايّئ( جاذبيّة قويّة إىل الخلف وجاذبيّة )وديناميّة( 

ال تقّل قّوة إىل األمام.

املجتمعات  فكّل  يرفضونها،  الذين  أولئك  حتّى  تجرف  شاملة  كونيّة  ديناميّة  الحداثة 

ذائقة للحداثة ومتورّطة فيها. العرب تارة يقفزون إىل األمام وتارة يرجعون إىل الخلف؛ مرّة 

بإرادتهم ورغبتهم يف املتابعة والتكيّف والتطّور، ومرّة بفعل ديناميّات التقليد وتثاقالته أو 

بفعل ديناميّات الحداثة نفسها، ولعّل الديناميّات أقوى من اإلرادات يف النهاية. والتاريخ هو 

تركيب معّقد للمكر املزدوج: مكر الحداثة ومكر التقليد معاً.

استعصاء العلمنة العربّي�ة

* ال يزال مفهوم العلامنّية يعاين الكثري من االلتباس.. السياقات اإليديولوجّية والسياسّية 
تغرّيت.. ملاذا العقل العريّب ينتج انسدادات إيديولوجّية سواء عىل مستوى الوصل بني الدين 

والسياسة، أو عىل مستوى الفصل بينهام.. هل العقل العريّب عقل أزموّي؛ ذلك عىل الرغم 

من أّن وظيفة األيديولوجيا هي التحفيز والعمل... ؟

ـ  يبدو أّن العلامنيّة هي الحّل الذي اهتدت إليه الثقافة الغربيّة لحّل النزاع الطويل والقاتل 

بني الدين والسياسة، أو بني السلطة الروحيّة والسلطة الزمنيّة.
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ويبدو أّن هذا الحّل مرفوض يف الثقافة اإلسالميّة العربيّة الحديثة وبخاّصة لدى التيّارات 

اعتبار  إىل  التيّارات  بعض  تذهب  بل  ودولة،  دين  اإلسالمّي  الدين  أّن  أساس  عىل  الدينيّة 

الدولة من األركان األساسيّة يف اإلسالم.

العنف  وصول  أّن  اليوم  ويبدو  كثرية،  دماء  سيالن  الغرب  يف  العلامنيّة  إقرار  مثن  كان 

أكرث  داعش  متارس  حيث  اإلسالمّي  العامل  يف  اليوم  ذروته  الدين  إىل  املستند  السيايّس 

أشكال العنف دمويّة وإرهابيّة سيسهم يف إمكان تهيئة النفوس للقبول بقدر من التقسيم الذي 

ميكن أن يحّد قليالً من الغلواء والتطرّف. من فالسفة الحداثة من يقول: ما دام ليس مثّة دم 

فليس مثّة تاريخ، مبعنى أّن التحّوالت التاريخيّة العميقة ليست نتيجة حكمة أو عقل أو رأي 

بل نتيجة رصاع دموّي. فهل تسي هذه املقولة عىل مسألة العالقة بني الدين والسياسة يف 

الثقافة السياسيّة العربيّة اإلسالميّة؟

* هل ظاهرة اإلرهاب هي رّد فعلنا عىل الحداثة أم هي صفقة صّدرتها مراكز الحداثة إىل 
هوامشها؟..

ـ  لو جرّدنا مصطلح اإلرهاب من خلفيّاته الجيواسرتاتيجيّة فهو استعامل العنف الدينّي 

هو  اليوم  الفرق  السيايّس.  الدينّي  الرصاع  ـ   بالضبط  ـ  هو   البرشيّة  وتاريخ  السياسة.  يف 

يف أدوات العنف بحكم التطّور التكنولوجّي املذهل الناتج يف جزء كبري منه عن الدوافع 

الحربيّة وبحكم العوملة واألنرتنت )وال ننىس أّن جذور األنرتنت هي جذور عسكريّة وحربيّة 

يف األصل، فهي إحدى اخرتاعات الجيش األمرييكّ(.

فالحداثة ليست هي التي اخرتعت العنف الدينّي السيايّس، فالعنف يرضب بجذوره يف 

الطبيعة البرشيّة ذاتها. والتاريخ البرشّي وتاريخ الشعوب هو مدّونة عنف، والدم هو غذاء 

تحّولت  كالديانات  سالم  أدوات  األصل  يف  كانت  التي  الفكريّة  األدوات  فحتّى  التاريخ. 

األخالقّي  مبحتواها  الثقافة  من  أقوى  هنا(  )البرشيّة  الطبيعة  أّن  مبعنى  حرب  أدوات  إىل 

وامليتافيزيقّي. وإذاً، السياسة هي محرّك اإلرهاب، والثقافة الدينيّة غذاؤه، والتقنيّة أداته.
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* يبدو أنّك تحرص كثرياً عىل الوضوح اللغوّي والفكرّي يف كتاباتك، ملاذا؟

ـ  إذا افرتضنا أّن ذلك صحيح، فالوضوح ناتج عن عّدة عوامل:

أّوالً: التجربة التعليميّة ملا يقارب 40 سنة، الوضوح واإليضاح من املقتضيات املهنيّة 

األساسيّة يف تجربة التدريس.

الفلسفيّة.  بالتجارب  احتكاكه  خالل  من  املرء  يكتسبها  فكريّة  قيمة  الوضوح  ثانياً: 

فالوضوح  ـ مثالً ـ  هو »شعار« ديكارت يف منهجه وفلسفته.

ثالثاً: تاريخنا القريب والبعيد مكانيّاً ميلء بالدجل، والدجل ذو مستويات: دجٌل لغوّي، 

دجٌل فكرّي ودجٌل إيديولوجّي. ومن الغريب أّن الدجل يستهوي فئات كبرية من املتعلّمني 

حتّى ليبدو  ـ أحياناً ـ  وكأنّه حاجة ومطلب.

سّر الشغف بهايدغر

* ما رّس اهتاممكم األخري بالفيلسوف األملايّن مارتن هايدغر؟

ـ  للعودة إىل هايدغر عّدة دالالت: منها أنّها عودة إىل الفلسفة، وذلك بعد مرحلة هيمنت 

فيها عىل الفكر والثقافة إيديولوجيّاٌت وفلسفاٌت إيديولوجيّة )املاركسيّة البنيويّة يف مغزاها 

الفلسفّي( وفلسفاٌت خفيفة Light Philosophies )الوجوديّة الشخصانيّة..(. إنّها عودة إىل 

تعريف  الكينونة  مسألة  الثقيلة:  الفلسفيّة  الصناعة  إىل  أي  العميق  مبعناها  الفلسفة  حضن 

اإلنسان والنزعة اإلنسانيّة، مسألة التقنيّة وامليتافيزيقا الكامنة وراءها، مسألة الحداثة، العقل 

والتاريخ والحقيقة. وقد اقرتنت العودة إىل هايدغر بالعودة إىل نيتشه أي  ـ يف النهاية ـ  إىل 

فلسفات تنتقد الحداثة والعقل والنزعة اإلنسانيّة.

وقد خّص هايدغر نيتشه باهتامم كبري ودخل مع فلسفة هذا األخري يف نقاش يعترب  ـ يف 

نظري ـ  أقوى نقاش وأعمقه يف تاريخ الفكر العاملّي.

وبشكل شخيّص، فإّن اهتاممي بهايدغر يرجع من جهة إىل االستلهام والِورد )بكس الواو( 

التشخيص  نخرج من  يجعلنا  ماّم  فلسفيّاً،  للحداثة  هايدغر  استثامر تشخيص  عاّمة، وإىل 

السوسيولوجّي للحداثة إىل أعامقها الفلسفيّة والفكريّة.
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ثم ال ننىس يف الصورة اإلجامليّة أّن فلسفة هايدغر هي محاولة لتفكيك األسس الفكريّة 

للغرب انطالقاً من نسيان الحدث األصيّل الذي ينبع منه هذا الفكر، وهو مسألة الكينونة. 

إنّه  حيث  من  اإلغريق،  منذ  الغريّب  الفكرّي  املوروث  عن  الكشف  يتّم  السياق  هذا  ويف 

محاولة من طرف الذاتيّة اإلنسانيّة املهيمنة والتي تتحّول إىل قّوة إرادة، أو إرادة قّوة تُخِضُع 

الواقَع وتستعملُه. وهذا ما ميثّله عقل األنوار والعلوم والتقنيّات، وقيم تدبري املجتمع عرب 

قيم الدميقراطيّة ودولة القانون والحّق... وبالتايل فإّن فكر هايدغر هو تأّمل نقدّي عميق يف 

ماهيّة العصور الحديثة.

* يبدو أّن الفكر الغريّب حائر أمام ظاهرة كان يعتقد أنّها يف طور األفول فإذا بها تنفجر، 
أعني الظاهرة الدينّية، ما رأيك؟

ـ  الظاهرة الدينيّة ظاهرة مركّبة ومتشّعبة إىل حدٍّ كبري؛ إذ هي ذات أبعاد سيكولوجيّة فرديّة 

وجامعيّة، ووشائج اقتصاديّة وسياسيّة، وأبعاد ميتافيزيقيّة من حيث إّن الدين يعطي معنى للحياة 

ومعنى للموت، ويفّس العامل اآلخر ويعطي لإلنسان معًنى وأمالً ورعاية وبعداً روحيّاً أو متعالياً 

مييّزه عن بقيّة الكائنات. لكّن الفكر النقدّي الغريّب ال يستثني الدين واملعتقدات الروحيّة من 

كونه عصاباً  زاوية  من  الدين  إىل  ينظر  النفيّس  فالتحليل  النقدّي.  الفكر  لفحوصات  الخضوع 

جامعيّاً، وفويرباخ قبله اعترب الدين مجموعة إسقاطات فكريّة برشيّة عىل عامل كاميّل مفرتض، 

حيث ينسب اإلنسان لنفسه كّل كامالت هذا العامل، فالدين عامل مقلوب. أّما املاركسيّة فتعترب 

الدين وهامً إنسانيّاً جامعيّاً وأداة يف يد الطبقات السائدة لتضليل الطبقات املستَغلّة )بفتح الغني( 

إىل غري ذلك من التشخيصات مبا يف ذلك التصّور الوضعّي.

مع ازدهار حركة األنوار يف أوروبا ساد تصّوٌر مؤّداه أّن تطّور املجتمعات الغربيّة بفعل 

تقّدم التكنولوجيا سيجعل األفراد يستغنون عن الحاجة إىل الدين، وبالتايل فهو يف طريقه 

إىل الزوال.

لكّن توقعات علم االجتامع الغريّب، وإن تحّققت جزئيّاً وببطء يف املجتمعات الغربيّة، 

ألسباب  ذلك  النامية؛  املجتمعات  يف  الدينّي  االعتقاد  لظاهرة  مدوٍّ  بانفجار  فوجئت  فقد 

عديدة متداخلة بلغت أحياناً حّد العنف األعمى، ماّم طرح عىل الفكر الغريّب مهّمة إعادة 

التفكري يف الظاهرة الدينيّة يف شموليّتها وتعّدد أبعادها ووظائفها.
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بني  رصاع  حقل  هو  الفكر  تاريخ  حقل  اعتبار  إىل  ميالً  لديكم  يكون  أن  يل  يخطر   *
الجهابذة، خاّصة وأنّك استعملت هايدغر يف مواجهة ماركس؟

ـ  الحقيقة أنّهام معاً مفّكران كبريان، ولديهام حدس عميق. فامركس ملس عمق الحياة يف 

املجتمع من خالل مقولة الرصاع الطبقّي، مبعنى أّن الحياة االجتامعيّة هي رصاع بني الناس 

من أجل املمتلكات، وأّن هذا الرصاع يحكم عىل كّل مفاصل الحياة االجتامعيّة وينعكس 

عليها ماّم يجعله أقرب إىل أن يكون مفّكراً اجتامعيّاً. يف حني أّن هايدغر ينطلق من فكرة 

قوامها أّن البرشيّة عرب تجاربها الفكريّة األساسيّة )اإلغريق الرومان املسيحيّة )العرب( الغرب 

الحديث( وباستثناء لحظة ما قبل السقراطيّني قد َوجَّهت اهتاممها نحو املوجود ال نحو فعل 

الوجود أو االنوجاد )الكينونة(، بل أنكرت وجود الوجود أو الكينونة )لقول نيتشه نفسه: إّن 

فعل الوجود هو مجرّد غاز يتبّخر( وركّزت اهتاممها عىل نط وجود املوجود. فبالنسبة لها إّن 

تاريخ الفكر هو تاريخ العدميّة أو نسيان الكينونة. وقد رّصح هايدغر ذات مرّة بأّن ماركس ليس 

فيلسوفاً؛ ألّن مسألة الكينونة ال تعني بالنسبة له شيئاً. املسألة الثانية أنَّه رغم القول بأّن ماركس 

هو فيلسوف التقنية كام قال كوستاس أكسيلوس يف كتابه »ماركس مفكِّر التقنية« فهو مل يفهم 

عمق التقنيّة، ومل يفّكر يف ماهيّتها، بل هو مفّكر التقنيّة من حيث إنّه ينظر لإلنسان كمنتوج 

 ،Autoproduction لعمله. فاإلنسان هو الكائن الذي ينتج نفسه )ومجتمعه( عرب إنتاجه لنفسه

فهو يستعمل مفهوم اإلنتاج لكّنه ال يدري خلفيّاته الفكريّة. ويذهب هايدغر إىل حّد القول 

بأّن اإلنتاج الذايتّ لإلنسان هو خراب ذايتّ )Autoproduction=Autodestruction( إىل غري 

ذلك من الكلامت القويّة التي يوّجهها ملاركس بصدد مسألة التاريخ وصناعته بني التأويل 

والتحويل. والحقيقة أّن الخالفات واالختالفات الفكريّة العميقة بني الفالسفة األملان الكبار 

وأرقى  أعىل  هو  نيتشه(  هايدغر  هايدغر  )ماركس  بصمت  بينهم  الجاري  العميق  والنقاش 

مستوى فكرّي عرفه تاريخ البرشيّة.
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حوار مع: أ. د. توفيق بن عامر

عند  الحضاري  باملفهوم  غرباً  يصبح  مل  الغرب  أن  عامر  بن  توفيق  الدكتور  حسب 

يد منذ حملة نابوليون بونابرت عىل مرص. وعىل  املسلمني إال يف العرص الحديث، وبالتحدِّ

س بن عامر رؤيته لعلم االستغراب بوصفه علامً لتفكيك البنية الحضارية  هذه األطروحة يؤسِّ

والتاريخية والتعرّف إليها ونقدها.

يف هذا الحوار يبنيِّ لنا أن علم االستغراب يحتاج إىل هندسة معرفّية واسرتاتيجية تطبيقية 

لبلوغ أهدافه.

*  *  *     

* كيف تنظرون إىل معنى الغرب من الوجهتني اإلنرثبولوجية والطبيعية؟

ـ للغرب داللتان، إحداهام جغرافيٌة والثانية حضاريٌة ثقافيٌة وتخضع كلٌّ منهام للتغرّي. 

واألزمنة  األوضاع  اختالف  حسب  واالمتداد  التقلُّص  تشهد  للغرب  الجغرافية  الحدود 

وحسب زوايا النظر، فالغرب بالنسبة إىل زعامء اإلصالح يف القرن التاسع عرش هو أوروبا، 

األمريكية.  املتحدة  الواليات  ليشمل  اتساًعا  يشهد  العرشين  القرن  أجيال  إىل  بالنسبة  وهو 

مثاًل  املثقفني  عيون  فهو يف  النظر،  زوايا  وفق  واتساًعا  الغرب ضيًقا  حدود  تتغري  وكذلك 

العامل املسيحي  الدين  واليونان وروسيا، ويعني عند رجال  اليابان  ليشمل  أن ميتد  ميكن 

طبيعة  وفق  حدوده  ترسم  بالسياسة  املهتمني  نظر  ويف  املزمنة،  التاريخية  للعداوة  امتداًدا 

العالقات والتوجهات السياسية فينعت مثال بالغرب اإلمربيايل وما عقده من تحالفاٍت تذكريًا 

ظاهرة  أن  كام  الصهيوين،  والكيان  الفلسطينيني  بني  بالرصاع  أو  االستعامرية  باملوجات 

العوملة قد كان لها تأثريها يف رسم تلك الحدود يف مخيلة الشعوب ووجدانها.
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ًا عرب التاريخ، إذ مل يكن للغرب الحضاري  وليست الداللة الحضارية والثقافية أقلَّ تغريُّ

وجوٌد يُذكر يف العامل اإلسالمي يف العرص الوسيط، فاملسلمون كانوا يف ذلك العرص سادة 

العامل وكانت البالد األوروبية يف حالة تدهوٍر بالقياس إىل نهضة اإلسالم، ومل تكن القارة 

يصبح  مل  دينيًّا.  رصاًعا  واملسيحية  اإلسالم  بني  الرصاع  وكان  بعُد،  اكتُشفت  قد  األمريكية 

يد منذ حملة  الغرب غربًا باملفهوم الحضاري عند املسلمني إال يف العرص الحديث وبالتحدِّ

ذلك  عىل  الرشق  أعني  فتحت  التي  الصدمة  الحملة  وهي  مرص،  عىل  بونابارت  نابوليون 

الغرب مثلام انفتحت أعني الغرب عىل الرشق الحضاري يف القرن الثامن عرش. ومنذ ذلك 

التاريخ أصبح الرشق رشقًا والغرب غربًا باملفهومني الجغرايف والحضاري مًعا.

* من أين يبدأ التاريخ الحضاري للغرب.. من عصور التنوير والحداثة أم أنه يعود إىل 
اللحظة اإلغريقية؟

ـ   وبناًء عىل ما سلف فإّن تاريخ الغرب ينبغي أن يشمل حسب تصورنا مختلف األحقاب 

التي مر بها ابتداًء من الفرتة اليونانية والرومانية وصواًل إىل عرص األنوار وأحقاب الحداثة. 

ومع ذلك تظل املرحلة الحديثة من الحضارة الغربية هي املهيمنة عىل تاريخ الغرب كله، 

مفهومها  »الغرب«  لكلمة  أعطت  التي  أيًضا، وهي  األخرى  الحضارات  بل وعىل مختلف 

مختلف  إىل  خاللها  من  اليوم  يُنظر  التي  الزاوية  وهي  واملعارص،  الحديث  املصطلحي 

املراحل السابقة لتشكل الهوية الغربية، كام يُنظر من خاللها إىل تقييم مختلف الحضارات. 

بني  التمييز  رضورة  ترون  أال  واحدة،  حضارية  ككتلة  الغرب  عن  يتحّدثون  كثريون   *
تنوّعاته وهوياته املتعّددة من أجل أن يستوي فهمه عىل نصاب موضوعي؟

 ـ  ومع ذلك، ال يُعترب الغرب يف نظرنا كتلًة واحدًة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا. فهو، عىل 

املساهمة  واألقاليم  األقطار  مختلف  بني  مشرتكٍة  ومبادئَ  توفره عىل خصائَص  من  الرغم 

املنضوية  املجتمعات  بها  تتميز  التي  الخصوصيات  من  جملًة  أيًضا  يتضمن  تكوينه،  يف 

تحت خياراته، وميكن القول إجامال أن الغرب يجّسم ما ميكن التعبري عنه مبقولة التنوع يف 

الوحدة أو الوحدة يف التنوع.
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الخصوصية  عليها  ست  تأسَّ التي  الكربى  والفلسفية  املعرفّية  املباين  برأيكم  هي  ما   *
الحضارية للغرب الحديث؟

لتشكيل حضارته  الغرب  بها  أخذ  التي  والفلسفية  الثقافية  واملباين  االسس  أما عن  ـ    

الحديثة فهي تتمثل يف الرصيد الفكري والحضاري الذي عمل عىل كسبه عىل مر القرون 

ذلك  عليه  أقيم  الذي  األساس  حجر  ولعل  األوروبية.  النهضة  عرص  من  ابتداًء  سيام  وال 

البناء هو مراهنته عىل اإلنسان باعتباره محوًرا للكون وباعتباره الوسيلة والغاية يف آن واحٍد. 

وقد مَتثّل ذلك الرهان يف النزعة اإلنسية التي استخلصها من تأّمله يف الرتاث العاملي وال 

سيام يف الرتاثنْي اليوناين والروماين، ويف تراث الرشق عموًما مبا يف ذلك اإلرث الثقايف 

والحضاري العريب اإلسالمي. وكان ملفهوم »التقّدم« دوره الفعال يف النظر إىل املستقبل 

بإمكانه  السعادة والرفاه. ومل يكن  البرشي نحو  النهوض بوضع الجنس  ويف الطموح إىل 

الطموح إىل ذلك لوال مراهنته عىل التخلص من الفكر الغيبي والعمل عىل إزاحته واإلقبال 

عىل االهتامم بشؤون العامل انطالقا من الواقع الطبيعي واالجتامعي بعيًدا عن أوهام الحكمة 

القدمية والتصورات املاورائية. وكان املنهج الجديد الذي توخاه مستمًدا من قراءته وإدراكه 

ملعنى التاريخ ومَتثّله لسريورة الزمن. وبفضل ذلك املنهج كانت املراهنة عىل قيٍم أساسيٍة 

يف بناء الحضارة ويف مقدمتها العقالنية يف دراسة الظواهر والتجربة يف معالجتها وصواًل 

إىل ما يُفرزه كلٌّ منهام من شتى العلوم واملعارف. ومل يكن العلم هو األساس الوحيد الذي 

تشّكلت به الحضارة الغربية والذي جعلت منه الوسيلة املثىل للسيطرة عىل الطبيعة، بل إنها 

قد استندت يف تشّكلها أيًضا إىل قيمٍة مركزيٍة أخرى، وهي قيمة »الحرية« بأبعادها املختلفة 

من فكريٍة واجتامعيٍة واقتصاديٍة وسياسيٍة. 

* كيف ترون إىل صورة االحتدام الراهن بني اإلسالم والغرب، وإىل أي مآٍل سينتهي مثل 
هذا االحتدام؟

 ـ  باالحتكام إىل مقتضيات ورشوط الراهن العاملي من الصعب اليوم إن مل يكن متعذًرا 

عقد حواٍر متكافٍئ مع الغرب لقيام عوائَق كثريٍة لتحقيق ذلك يتعني إزالتها والتغلب عليها 

قبل التأهل ملثل ذلك الحوار. وهي عوائُق تكبّل الذات يف تعبريها عن ذاتها كام تكبّل اآلخر 

يف قبوله مببدأِ الحوار. ولعل أهم ما يكبّل الذات العربية اإلسالمية اليوم هو عجزها الراهن 
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قبل  أواًل  ذاتها  مع  الذات  يتعني حوار  ولذلك  الثقافية  مواقفها وتحديد هويتها  توحيد  عن 

دخولها يف حواٍر مع اآلخر. ثم إن الغرب تكبّله أيًضا عوائُق عن القبول بالحوار املتكافئ 

ومن بينها ما ظل يعانيه وال يزال إىل اليوم من عقدة التفوق والهيمنة وكذلك ما يتمسك به من 

مركزيٍة وما يرّوجه من صورٍة مغلوطٍة عن العامل العريب اإلسالمي. وريثام يقع التخلص من 

تلك العوائق من الجانبني بفضل وظيفة علم االستغراب التي تؤهله لذلك، ميكن الرشوع 

يف وضع األسس لحواٍر متكافٍئ.

* هل مثة إمكان إلجراء حوار حضاري مع الغرب يف ظل التطّور الالَّمتكافئ الذي نعيش 
تداعياته الدراماتيكية اليوم؟

اإلسالمي  العامل  بني  والحضاري  الثقايف  الصعيد  عىل  مشرتكاٌت  هنالك  أجل  ـ    

كاريكاتوريًة.  عنها صوًرا  بداًل  ويقّدم  يتجاهلها  ما  غالبًا  الغرب  كان  وإن  والغرب  والعريب 

وتلك املشرتكات هي بالذات ما استفادته الحضارة الغربية الحديثة من الرتاث الحضاري 

العريب اإلسالمي مام يعترب الغرب معه امتداًدا وتطويرا لإلرث العريب اإلسالمي ال سيام يف 

عصور ازدهاره. هذا باإلضافة إىل حاجة كلٍّ من العاملنْي إىل بعضهام بعًضا ما ميّهد السبيل 

للتكامل بينهام والستفادة أحدهام من اآلخر يف كنف التساوي والندية. وإذا كان من نقٍد 

ه للحكومات وللمؤسسات صاحبة القرار وال سيام  لسلوك الغرب فإن ذلك النقد إنا يُوجَّ

السياسية والثقافية واإلعالمية، أما املجتمعات فال ترثيب عليها.

* هل نستطيع القول أن العوملة جعلت العامل كله يف مأزق حضاري مبا يف ذلك حضارة 
الحداثة الغربية؟

 ـ  أما عن االزمات التي يعيشها الغرب يف الحقبة املعارصة وعىل مختلف املستويات 

فليس من الحتمي النظر إليها بعني التشاؤم، وليست هذه هي املرحلة املتأزمة األوىل التي 

ميّر بها الغرب إذ كم من أزمٍة مّر بها يف السابق ولّوحت بسقوطه لكنه ما لبث أن أوجد لها 

الحلول املالمئة. فكل الحضارات متر باألزمات لكن العربة بالنهوض ملعالجتها وبكيفية 

تلك املعالجة الضامنة للتغلب عليها. فالتطّور له مشاكله وأزماته لكنها يف كل الحاالت أقل 

خطرًا وأهون عالًجا من أزمات التخلف والتدهور.
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* يجري الحديث اليوم بني نخب ما يسمى العامل الثالث، وخصوصاً يف عاملنا العريب 
واإلسالمي عن رضورة التأسيس لعلم االستغراب، ما رؤيتكم إىل ذلك وما الذي تقرتحونه 

حيال هذا املرشوع؟

وتأسيس هندسٍة  منهجيٍة  إرساء خطٍة  إىل  ملحٍة  االستغراب يف حاجٍة  إن علم  نعم  ـ    

املعامل،  واضحِة  هويٍة  من  له  بد  ال  مرشوٍع  كل  إذ  أهدافه،  لبلوغ  تطبيقيٍة  وكذلك  معرفيٍة 

ومن الرضوري تحديد منطلقاته وضبط أهدافه وإال فإنه يظل سائرًا عىل غري هًدى وعرضًة 

هذه  بنود  أوكِّد  من  أن  لنا  ويبدو  منه.  يرجى  مبا  الوفاء  ميكنه  وال  والطاقة  الجهد  لهدر 

االسرتاتيجيا االستغرابية التي نرجو لها النجاح الرشوع يف القيام بجهوٍد تصحيحيٍة لصورة 

الغرب عن العامل العريب اإلسالمي وكذلك لصورة العرب املسلمني عن الغرب ألنه مبثل 

ذلك التصحيح يكون متهيد الطريق أمام هذا العلم وفتح اآلفاق أمام التعرّف الصحيح عىل 

حقيقة الغرب وحضارته. إىل ذلك فإننا يف فضائنا العريب اإلسالمي نطمح إىل بناء نهضٍة 

فكريٍة حقيقيٍة، ويبدو لنا مرشوع التأسيس لعلم االستغراب مسًعى جديًّا إلنجاز ذلك البناء؛ 

ألن األخذ بأسباب تقدم الغرب يف شتى املعارف والعلوم هو الكفيل ببلوغ ذلك الهدف، 

وسيكون لعلم االستغراب دوٌر رائٌد ال محالة يف الكشف عن تلك األسباب واالستفادة منها. 

ولن يتاح لنا ذلك يف اعتبارنا ما مل نتجاوز مرحلة االستيعاب للمنتج الغريب إىل تقييمه ونقده 

وما مل نتجاوز تلك املرحلة النقدية إىل مرحلة اقرتاح اإلضافة، وإّذاك فقط يكون ذلك العلم 

ُمنِتًجا، ال مستهلًِكا فقط.

* مثة من يرى تناظراً بني مفهومي االستغراب واالسترشاق، هل هذا يعني أن االستغراب 
هو ردة فعل عىل ما اقرتفه االسترشاق الغريب من جنايات حيال الرشق املسلم؟

هذا  كان  وإن  االستغراب  وعلم  االسترشاق  علم  بني  األقل  عىل  شكيلٌّ  تناظٌر  مثة  ـ    

األخري متأّخرًا عنه يف الزمن. وهذا التناظر الشكيل قائٌم عىل اعتبار كلٍّ منهام علاًم هادفًا 

إىل التعرف عىل اآلخر. إال أن العلمني يختلفان أو ينبغي أن يختلفا اختالفًا جوهريًّا وذلك 

بالنظر إىل منطلقات كلٍّ منهام وغاياته وأهدافه وهو ما يقتيض اختالفهام منهجيًّا أيًضا فضاًل 

عن االختالف الحتمي بخصوص املحتوى. وميكننا باختصاٍر أْن نقول أّن الداعي إىل هذا 

يختلف موضوعيًّا وظرفيًّا عن الداعي إىل ذاك، ومن هنا نبدأ يف رسم خطوط الفصل.
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 ـ  وال شك يف أّن من أهداف علم االستغراب صياغة رؤيٍة للغرب عىل حظٍّ كبريٍ من 

املوضوعية بحيث تكون كفيلًة ببيان وتوجيه السبل الناجعة يف التعامل معه عىل ضوء تلك 

الرؤية مع االجتهاد يف نقد وتعديل رؤاه حول العامل العريب اإلسالمي وحول الرشق عموًما. 

ذلك  بعد  تعميمها  مع رضورة  لكن  أواًل،  النخبة  إال  بها  تنهض  أن  املهاّم ال ميكن  وهذه 

وإخضاعها للحوار والنقاش حتى تنخرط مجتمعاتنا يف تلك الرؤية وتتفاعل معها وتتجاوز 

بها رؤاها السطحية السابقة. ومن الجدير القول أنه ال جدال يف وجود استتباٍع فكريٍّ أو تبعيٍة 

فكريٍة للغرب من قبل طيٍف عريٍض من النخب العربية اإلسالمية، وهؤالء يشّكلون عقبًة دون 

التعرف املوضوعي عىل حقيقة الغرب ال تقّل خطرًا عن العقبة التي ميثّلها املعادون للغرب 

عىل أساس التعصب الديني. لكن علم االستغراب القائم عىل املقاربة النقدية من شأنه أن 

التغلب عىل تلك  التعصب وإىل  التبعية وكس شوكة  الحد من تلك  يُفيض بالرضورة إىل 

العوائق ألنها مظهٌر سلبيٌّ من مظاهر العالقة مع الغرب وال تساهم يف عملية إنتاج املعرفة 

بل من شأنها تكريس الجمود والتقليد.

من  فيها  مبا  الغرب  حقيقة  قاربت  وفلسفيٌة  فكريٌة  مرجعياٌت  فعاًل  هنالك  ذلك  ومع 

إيجابياٍت وسلبياٍت من قبيل أعامل إدوارد سعيد ومالك بن نبي وعبد الله العروي وهشام 

جعيط وغريهم، ويجدر بعلم االستغراب أن يهتم بتقويم حصيلتها والنظر يف مدى تقاطعها 

وإنجاز قراءٍة عىل القراءة واستخالص ما تثبت الوقائع والتجارب صحته مع التخيّل عام فيه 

ات واالحتفاظ بالثوابت. من متغريِّ
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حوار مع: د. أبو الفضل ساجدي

الدكتور ساجدي، حاصٌل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة الدين من جامعة كونكورديا 

اإلمام  مؤسسة  يف  والتدريس  والتأليف  التحقيق  حقل  يف  نشاطه  ميارس  وحاليًّا  الكندية، 

الخميني للتعليم والتحقيق. وقد صدر له كتب وبحوث عّدة يف دراسة ونقد فلسفة الدين من 

وجهة نظر غادامري وفيتغنشتاين وشالير ماخر وغريهم، إىل هذا ساهم وأرشف عىل تنظيم 

حلقات التفكري والدورات التعليمية حول االستغراب. 

بعلم  رأيه  عن  االستفسار  إىل  نسعى  ساجدي  الفضل  أبو  الدكتور  مع  الحوار  هذا  يف 

االستغراب انطالقاً من دراساته التخّصصية حول الغرب وحداثته املعارصة. كام يتطرَّق إىل 

البحث بشأن بعض املسائل األساسية يف ميدان التأسيس النظري لعلم االستغراب.

*  *  *     

العامل  مواجهة  تحلِّلون  كيف  النقدي،  االستغراب  رضورة  ورشح  بيان  منكم  نرجو   *
اإلسالمي مع الغرب؟

الغربية  األفكار  نقد وتحليل ودراسة  العمل عىل  علينا  يحتّم  نعيش يف مجتمعٍ  نحن  ـ 

بشكٍل مبارٍش، مع الفرز بني نقاطه اإليجابية والسلبية. يف البُعد النظري ويف مواجهة الغرب، 

متّس الرضورة والحاجة إىل نوعني من النشاط، وهام:

الدقيقة.  البحث والدراسة  الغرب إىل  أن نُخضع  الغرب، مبعنى  نتعرّف عىل  أن  أواًل:   

متأثٌر  البعض  أن  مبعنى  االستغراب،  تجاه  اإلسالمي  العامل  يف  مختلفٌة  اتجاهاٌت  هناك 

بالغرب، والبعض يلتزم الحياد تجاه الغرب، والبعض اآلخر يختار مواجهة الغرب. وأما أنا 

ـ تعريب: حسن عيل مطر الهاشمي.
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فأميل إىل تفضيل الرؤية االنتقائية يف التعاطي مع الغرب، مبعنى أن نأخذ من الغرب الجانب 

اإليجايب، ونرتك الجانب السلبي منه. 

البلدان  يف  إيجادها  تم  التي  التحّديات  عىل  واإلجابة  املبارش  النظري  التعاطي  ثانًيا: 

هي  ما  قبيل:  من  أسئلًة  إّن  الغربية.  للثقافة  والالواعية  الواعية  السلطة  قبل  من  اإلسالمية 

الدين  أدت إىل عزل  التي  الغرب؟ وما هي األسباب  أمامنا يف مواجهة  املاثلة  يات  التحدِّ

. يف املجتمعات الغربية؟ هي من بني األسئلة العامة التي يجب التعاطي معها بشكٍل نظريٍّ

* ما هي أسباب تخيّل الغرب عن الدين أو محاربته للدين يف املرحلة املعارصة؟

رؤيٍة  تبلور  نرى  سوف  العرشين  القرن  أواخر  قبل  ما  سيام  وال  الغرب  إىل  نظرنا  لو  ـ 

سلبيٍة بالكامل تجاه الدين، بحيث إنك لو سألت طالبًا غربيًّا يف الجامعة عن ماهية الدين، 

مقولٌة  الدين  أن  يرى  فهو  وسلبيٍة.  تاريخيٍة  زاويٍة  من  السؤال  هذا  عن  يجيب  سوف  فإنه 

الدين  السلبية إىل  الرؤية  إن هذه  الرضر.  للبرشية سوى  وأنه مل يجلب  الصالحية،  منتهيٌة 

يف الغرب هي رؤية متوّسعة ومؤسساتية. ويف مقام معرفة أصل هذه الرؤية هناك الكثري من 

قلبيًة وعاطفيًة  نزعًة  أّن هناك  برؤيٍة مثاليٍة ومتسامحٍة  القول  النظرية والعملية. ميكن  األدلة 

الحياة.  واقع  عىل  تأثريٍ  أّي  إىل  مفتقرٌة  نزعٌة  ولكنها  الغريب،  العامل  يف  بالله  اإلميان  إىل 

ٌر بني الناس وبني الله سبحانه وتعاىل،  وعىل كلِّ حاٍل حيث يكون هناك ارتباٌط فطريٌّ متجذِّ

هذه  محاربٍة  أّي جهٍة  يكون مبقدور  لن  لخالقه،  اإلنسان  بحب  ذايتٌّ  هناك شعوٌر  ويكون 

الفطرة اإللهية أو أن تستأصل وتجتّث جذور االميان بالله من الفطرة بالكامل. إال أن االعتقاد 

لها  ليس  اإلميانية  املعتقدات  ألن  افرتاٍض؛  مجرّد  بوصفه  يعترب  املستوى  هذا  عىل  بالله 

أيُّ تأثريٍ يف حياة اإلنسان الغريب، مبعنى أن الدين ليس له أيُّ أثٍر عىل الحياة االجتامعية 

يف العامل الغريب. وقد تسلّلت هذه السلطة والثقافة إىل البلدان اإلسالمية بالتدريج. وكان 

تقريبًا. وأما يف  للميالد  العرشين  القرن  أواخر  الحال حتى  بطبيعة  الشاكلة  األمر عىل هذه 

الغرب نفسه منذ أواخر القرن العرشين، فقد أدت بعض األسباب النظرية والعملية إىل إعادة 

إنتاج اآلراء تجاه الدين واملعنويات بشكٍل وآخَر. وقد كان لهذا اليشء بدوره أسبابًا نظريًة 

وعمليًة أيًضا. ويف الحقيقة إذا أردنا بيان هذه الحقيقة باختصار، أمكن القول: إن األسباب 

النظرية لهيمنة وسيادة هذا النوع من الثقافة يف الغرب حتى أواخر القرن العرشين للميالد، 

عبارٌة عن: عدم وجود رؤيٍة متناغمٍة وقابلٍة للدفاع يف باب الدين وفلسفة الحياة، والضعف 

األسباب  وأما  األفكار.  الدفاع عن هذه  الغربيني عن  املفكِّرين  للمسيحية، وعجز  النظري 
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الدين والقساوسة،  الكنسية ورجال  العملية فهي عبارٌة عن: الضعف العميل يف املؤسسة 

وكذلك تطّور املسارات التكنولوجية إىل جانب هذه األنواع من الضعف، قد تظافرت يف ما 

بينها لتعزيز النظرة السلبية إىل الدين الحاكم. وكذلك فإن اتساع رقعة الفلسفات اإللحادية 

اتجاٍه متناغٍم  انتشار  العرشين للميالد إىل  القرن  الغريب، قد أدى حتى منتصف  العامل  يف 

الكثري من  أقّر  لقد  من اإللحاد يف املساحات األنطولوجية واإلبستيمولوجية واملفهومية. 

املفكِّرين الغربيني بأنهم مل ميتلكوا الجرأة عىل الترصيح باسم الله والدين يف االجتامعات 

العلمية؛ هناك أربعة أسباٍب أّدت إىل هيمنة وسيادة مثل هذه الثقافة يف العامل الغريب، وهي 

أواًل: الضعف النظري للدفاع عن الرؤية الدينية واألنرثوبولوجية والرتبوية املتناغمة. وثانيًا: 

ضعف الكتاب املقّدس. وثالثًا: الضعف العميل للمؤسسة التي تّدعي متثيل الدين. ورابًعا: 

النهضة إىل  تقّدم عرص  الدين. وكلام  التخيل عن  أعقب  الذي  الكبري  التكنولوجي  التقدم 

االقرتان  هذا  أدى  وقد  التكنولوجيا.  ثم  والعلامنية  العقالنية  إليه  أضيفت  بالتدريج،  األمام 

بالغربيني إىل أن يتصوروا أن هذا التطّور قد تحقق بفعل إنكار الدين. وقد تسلل هذا التصور 

إىل البلدان اإلسالمية أيًضا. وبطبيعة الحال فقد كانت هناك بعض األسباب التي أدت إىل 

حدوث استدارٍة يف املجتمع الغريب تجاه الدين واملعنويات؛ وذلك ألن الغربيني قد واجهوا 

تحدياٍت جاّدًة وعميقًة عىل مستوى األبعاد النظرية.

* ما معنى »الثقافة الغربية«، وما هي مقّوماتها وأبعادها؟

االجتامعية،  والتقاليد  واآلداب  واملعايري  والقيَم  العقائد  مجموع  عن  عبارٌة  الثقافة  إن 

واألدوات املادية املستعملة يف مسح الحياة. ويف الحقيقة فإن الثقافة تتألَّف من طبقتني، 

وهام أواًل: الطبقة الفكرية والنظرية، والثانية: الطبقة الخارجية واملادية. أما الطبقة األوىل 

)النظرية( من الثقافة، فهي تشتمل عىل املعتقدات والقيَم واملعايري، وأما طبقتها الظاهرية 

التكنولوجيا  قبيل:  من  )الوسائل(  واألدوات  والتقاليد،  اآلداب  عىل  فتشتمل  واملادية 

والصناعة وكيفية امللبس واملسكن وما إىل ذلك. ومن الواضح أن هناك ارتباطًا بني الطبقة 

النظرية للثقافة والطبقة العملية منها، بحيث يتخذ اإلنسان العاقل واللبيب من الطبقة النظرية 

للثقافة مبًنى وأساًسا للطبقات العملية. ومن هنا متثّل املعتقدات والقيَم واملعايري أساًساً 

بالكامل، مبعنى  أساٌس خاصٌّ  هو  للغرب  الفكري  األساس  أن  بيد  للثقافة.  وفكريًّا  نظريًّا 

للثقافة،  نظرية  أسًسا  بوصفها  عنها  الحديث  ميكن  التي  واملعايري  والقيَم  املعتقدات  أن 

تكون مختلفًة حسب املراحل املتنّوعة من اليونانية اإلغريقية، والعصور الوسطى، ومرحلة 

قابلٌة  أسلفناه،  الذي  التعريف  بهذا  الثقافة  فإن  وعليه  الحداثة.  بعد  ما  ومرحلة  الحداثة، 



حوارات في علم االستغراب 134

فّذٌة  معتقداٌت  تهيمن  كانت  الوسطى  العصور  ففي  األربعة.  املراحل  هذه  للتحليل ضمن 

النظرية والعملية مقدمًة  الناحية  وفريدٌة من نوعها. وقد شّكل ضعف هذه املعتقدات من 

إن  الكنيسة.  رحم  من  الربوتستانتية  ووالدة  الديني،  اإلصالح  ونهضة  االستدارة  لحدوث 

الربوتستانتية مشتقٌة من كلمة )protest( مبعنى االعرتاض؛ وعىل هذا األساس فإن تحليل 

بالنسبة إىل االستغراب. إن االستغراب يف  هذه املعتقدات الجوهرية يحظى بأهميٍة كبريٍة 

الثقافية، ويعمل  الهيمنة  للغرب من  العامل اإلسالمي، وذلك ملا  بالنسبة إىل  غاية األهمية 

بذلك عىل نقل معتقداته وقيَمه ومعايريه إىل البلدان اإلسالمية. إن املتأثرين بالغرب قد قبلوا 

بالطبقات النظرية من الثقافة الغربية من أعامق أنفسهم، ومن هنا فإنهم يدافعون من تلقاء 

أنفسهم عن هذه الطبقات يف صلب البلدان اإلسالمية. وبالتايل، مبا أّن للثقافة الغربية سيطرًة 

عىل البلدان اإلسالمية، وكان بعض املفكِّرين يف الغرب بصدد فرض سلطة العامل الغريب 

عىل اإلسالم، فإن االستغراب يُعترب يف غاية األهمية بالنسبة إىل املجتمعات اإلسالمية. ثم 

إننا عندما نطالع فكر املنظِّرين يف العامل الغريب ندرك أنهم كانوا يسعون إىل السيطرة عىل 

العامل ثقافيًّا. ومن خالل قراءة دراسات أشخاٍص من أمثال: يوشيهريو فوكوياما، ومارشال 

الحضارات،  نظرية رصاع  الذين طرحوا  تافلر، وصاموئيل هنتنغتون من  ماكلوهان، وألفني 

وقالوا برضورة سيطرة القيَم الليربالية / الدميقراطية، ندرك أن هذه األفكار إنا كانت تقوم 

نقل  إىل  الغربيون  عمد  لقد  العامل.  عىل  الثقافية  السيطرة  بهدف  مسبًقا  ُمَعدٍّ  برنامٍج  عىل 

تكنولوجيَاهم إىل مختلف البلدان يف ُرزٍَم ثقافيٍة. ومن هنا فإنه من األهمية مبكان أن نتعرّف 

عىل الغرب بشكٍل دقيٍق، وأن ندرك الطبقات الجوهرية لنظريتهم، لرنى كيف ميكن لنا يف 

الوقت الراهن أن نواجه الغرب بشكٍل منطقيٍّ وصحيٍح.

* يف مقام االستغراب النقدي، يَُعدُّ االهتامم بالتحّديات التي يواجهها الغربيون من جملة 
أمام  الفرص املاثلة  باختصاٍر ما هي  لنا  االتجاهات األساسية. هل ميكن لكم أن ترشحوا 

يات؟ العامل اإلسالمي بالنظر إىل هذه التحدِّ

يات  التحدِّ بهذه  االهتامم  يات، وإن  التحدِّ يواجه بعض  الغريب  العامل  كان  لقد  ـ أجل، 

يات  التحدِّ من  أعمُّ  يات  التحدِّ وهذه  الرشقية.  البلدان  إىل  بالنسبة  ا ورضوريًّا  هامًّ أمرًا  يُعّد 

كثريٌة  آفاٌت  بدورها  اإلسالمية  للبلدان  كان  الحال  وبطبيعة  العملية.  يات  والتحدِّ النظرية 

أنها مل  تفهم اإلسالم بشكٍل صحيٍح، كام  البلدان مل  أن هذه  اآلفات  أهم  أيًضا، ومن بني 

تعمل عىل تطبيقه بشكٍل صائٍب، وإنا اكتفت مبجرد حمل عنوان اإلسالم ال أكرث، إذ ال 

، وال تعاملُها  ثقافتُها إسالميٌة، وال نُط تفكريِها إسالميٌّ ، وال  الحياة فيها إسالميٌّ أسلوُب 
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. ويف الحقيقة فقد ابتُلينا باإلسالم الورايث. منذ أعواٍم ظهرت الصحوة  االجتامعيُّ إسالميٌّ

البلدان اإلسالمية مل تكن شديدة  البلدان. ولكن الحقيقة هي أن هذه  اإلسالمية يف بعض 

التمّسك باإلسالم، وهذا كان هو السبب يف تشويه صورة اإلسالم؛ ألن هذا اإلسالم القائم 

يف املجتمع هو الذي يخضع للدراسة يف علم االجتامع الديني. واآلن بالنظر إىل سؤالكم، 

ومع افرتاض تحديات العامل الغريب، فإن الذي يبدو مهامًّ هو قدرة اإلسالم عىل تقديم صورة 

الحضارة الصحيحة وعرض األفكار اإلسالمية املتناغمة عىل العامل؛ إذ إنهم أخذوا بسبب 

إخفاق الغرب عىل املستوى النظري والعميل يبحثون عن بدائَل جديدٍة ومقبولٍة. أذكر أنه، 

جامعة  يف  الدكتوراه  مستوى  عىل  أطروحتي  بكتابة  مشغواًل  كنت  حيث  سنة  عرشين  قبل 

كونكورديا، كان األستاذ املرشف عىل رسالتي والذي مل يكن مسلاًم بطبيعة الحال يرّص عىل 

أن يكون موضوع رسالتي هو البحث املقارن بني اإلسالم والغرب. وكان يرى أين يف مثل 

هذه الحالة سوف أمتكن من الحصول عىل عمٍل يف جامعات البلدان الغربية. وذلك ألنه 

يوجد هناك حاليًّا يف الغرب اهتامٌم كبرٌي بهذا النوع من الباحثني واملحققني الذين يتمكنون 

يقول  املقارنة.  هذه  يف  فعله  يجب  الذي  ما  ويبينون  املفهومني،  هذين  بني  املقارنة  من 

ي املاثل يف العامل املعارص  صاموئيل هنتنغتون يف نظريته حول رصاع الحضارات: إن التحدِّ

يتمثل باملواجهة الثقافية والحضارية بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب. وبطبيعة الحال 

فإن لهذه الرؤية بعًدا فكريًّا وثقافيًّا، مبعنى أنه بداًل من الهيمنة والسيطرة العسكرية يجب أن 

نفكر يف إطفاء جذوة الحضارة اإلسالمية؛ وذلك ألن بقاء هذه الجذوة مشتعلًة يعني نهاية 

عرص السيطرة الغربية عىل البلدان اإلسالمية. لو كان لنا حضور يف البلدان الغربية، وتأمالت 

ومن  األفضل.  والخيار  البديل  عن  يبحثون  أنهم  ندرك  فسوف  كثٍب،  عن  الغرب  واقع  يف 

وجهة نظري لن يكون هذا الخيار األفضل شيئًا آخر غري العرض النظري للحضارة اإلسالمية، 

واآلن  إليهم.  الناجحة  العملية  اإلسالمية  النامذج  وبيان  الجامع،  اإلسالمي  الفكر  وتقديم 

علينا أن نسعى إىل العمل عىل هذا األمر الهام. إذ إن نجاح الحضارة رهٌن بتأسيس هذا األمر 

عىل املستوى النظري والعميل. كام أن النظرية املتناغمة واملنطقية والقابلة للدفاع وذات 

األبعاد، تحتاج إىل ضامنٍة تنفيذيٍة من الناحية العملية. إن مثل هذه النظرية سوف تثبت آلياتها 

اإليجابية، وإن مثل هذه الرؤية هي التي سيكتب لها الخلود، وأما يف غري هذه الصورة، فلن 

يكون مصريها سوى اإلخفاق، كام حصل للنظام املاركيس يف االتحاد السوفيتي السابق. 

فقد عمدوا إىل تطبيق الفكرة، ولكنهم واجهوا تحدياٍت عىل املستوينْي النظري والعميل. 

كام أن النظام الليربايل / الدميقراطي الغريب الذي يعد أهّم بديٍل للامركسية سوف يتعرّض 

إىل اإلخفاق ذاته الذي ُمنيت به املاركسية يف االتحاد السوفيتي أيًضا. وقد واجه الغربيون 
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ي، ولذلك فإنهم يبحثون حاليًّا عن البديل. إن البديل سيكون هو ذلك  أنفسهم هذا التحدِّ

الليربالية / الدميقراطية، ويكون يف  النظري من نواقص  اليشء الذي يخلو عىل املستوى 

الوقت نفسه قاباًل للدفاع، ويكون كذلك ناجًحا عىل مستوى التطبيق والعمل. وعليه يجب 

علينا أن نسعى إىل البحث عن هذا اليشء، وإذا أمكن لنا عرض ذلك عىل العامل، فإن العامل 

سيقبل ذلك منا.

* هل املواجهة االنتقائية مع الغرب صحيحٌة وممكنٌة؟ مبعنى أنه من خالل الفصل بني 
القول  الغربية وتقسيمها إىل »حسٍن« و»قبيحٍ«، تذهب إىل  اآلراء والتداعيات واملنتوجات 

بأخذ كل ما هو حسٌن يف الغرب، واجتناب كل ما هو قبيٌح فيه.

ـ إن هذه املسألة ال ميكن قبولها باملطلق، وال ميكن رفضها باملطلق. من ذلك عىل 

سبيل املثال أن املنتوجات الثقافية تنقسم إىل قسمني، وهام: منتوجات العلوم اإلنسانية، 

املنتوجات  األعم من  للغرب  اإلنسانية  العلوم  منتوجات  أما  التجريبية.  العلوم  ومنتوجات 

النظرية والتطبيقية والعملية فيجب أن يعاد النظر فيها، إْذ ميكن القبول ببعضها، وأما البعض 

التجريبية فال ميكن  املنتوجات  مورد  وأما يف  به.  القبول  كثرٌي فال ميكن  منها وهو  اآلخر 

القبول بها بشكٍل مطلٍق. ومن هنا يتعنّي علينا املصري إىل خيار االنتقاء. ومن ناحيٍة أخرى 

أيًضا.  فيها  تأّمٍل دقيٍق  للغرب، نحتاج إىل  فإننا يف ذات االستفادة من املنتوجات املادية 

مبعنى أن نعمل عىل دراستها برؤيٍة إسالميٍة وتقييم إمكانية إنتاج خياراٍت وبدائَل أفضَل منها 

بالنظر إىل الثقافة اإلسالمية؟ يف األمور املادية هناك جامعتان. جامعة تذهب إىل االعتقاد 

بعدم وجود أيِّ صلٍة بني األفكار النظرية والدينية وبني املنتوجات التجريبية. بينام تذهب 

النحو املطلوب.  الصلة بشكٍل كامٍل وعىل  القول بوجود مثل هذه  الجامعة األخرى إىل 

وأما أنا فأذهب إىل رضورة سلوك الطريق الوسط بني هاتني الجامعتني. وبعبارٍة أفضَل: إن 

التجريبية، ال يستلزم  العلوم  الغربية يف  الكثري من املنتوجات  بإمكانية االستفادة من  قولنا 

عجزنا عن القيام بإجراء التغيري والتحّول يف هذه املنتوجات عىل أساس األفكار والثقافة 

اإلسالمية. ومن هنا فإننا نذهب إىل القول بخيار الغرب املنتقى واملستصلح؛ مبعنى القول 

أواًل بالفصل بني العلوم اإلنسانية والعلوم التجريبية، والقول ثانيًا يف العلوم التجريبية بالعمل 

يف الحّد األقىص عىل تدخل العنارص الثقافية يف املنتوجات املادية. 



مقتضى علم االستغراب 
دراسة تخصّصية لماهية الغرب وهويته

حوار مع: د.  أحمد رهنمايئ

يُؤكِّد الباحث الدكتور رهناميئ أنّه إذا أردنا أن نفهم ماهية الغرب، وهويّته، يجب أن نبدأ 

بالبحث والدراسة والتحقيق منذ بداية تشكّل الثقافة والتاريخ يف الغرب، وال بّد من استرشاق 

مستقبل الغرب ونهايته، باالستناد إىل الواقع الحايل، كمنطلق لفهم مستقبل الغرب ونقده.

*    *    *

* كيف ترون املسري األّويّل للمرشوع املسّمى بـ »نقد الغرب« وكيفّية تقّدمه؟ وبعبارة 
أخرى، كيف ميكن إدارة هذا املرشوع يك يطوي سريه املنطقّي ويصل إىل النتائج املطلوبة؟

عندما نريد دراسة ظاهرة ما وتحليلها وفهمها، فال بّد لنا من مالحظتها كحالة متكاملة، 

واملراد من ذلك أن نقوم بدراستها بلحاظ نقطة بدايتها، ونهايتها، ومسري حركتها، وأعتقد 

أنّه يجب مالحظة هذه الحالة عند دراسة الغرب. وعىل هذا األساس، فإنّنا إذا كّنا نريد أن 

نفهم ماهيّة الغرب وطبيعته وهويّته بشكل تحقيقّي، وأن نبحث اآلثار والنتائج املرتتبة عىل 

الغرب، وأن ندرس كيفيّة ظهوره، ونقاط الضعف والقّوة التي كانت موجودة فيه؟ فال بّد من 

مالحظة هذه الحالة منذ بداية تَشكُّل الثقافة واألدب والتاريخ يف الغرب، ومن ثم نتّحرك معها 

تاريخيًّا إىل أن نصل إىل الوقت الحايل، بحيث نجعل من الزمان الحايّل ُمنطلًقا نسترشف 

عىل أساسه مستقبل الغرب ونهايته. وعىل أساس هذه املحاور الثالثة ميكن الوصول إىل 

منهج خاّص يف نقد الغرب.

وطبًقا لهذا املنهج، فإّن السؤال األّول يدور حول زمان ظهور الغرب بعنوان »الغرب«؟ 

الغربيّني  آراء املحّققني واملؤرّخني  الرجوع إىل  لنا من  بّد  السؤال ال  وللجواب عىل هذا 

أمثال: ويل ديورانت وهرني لوكاس وغريهام. وطبًقا آلراء هؤالء فإّن تاريخ الغرب يرجع 
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إىل 1600 سنة قبل ميالد املسيح. ومل يُقّدم لنا املؤرّخون معلومات حول األحداث التي 

جرت قبل ذلك التاريخ، إاّل أنّه ال حاجة لنا إىل تلك املعلومات. وعىل هذا األساس فإذا 

املسيح،  والدة  تلت  التي  سنة  و2018   ،املسيح السيد  ميالد  قبل  سنة   1600 جمعنا 

لنا  ينبغي  التي  الغربيّة  الثقافة  تاريخ  كّل  مجموع  وهذا ميثّل  سنة،   3618 املجموع  يكون 

تحصيل معلومات عنها. وال شّك أنّه ليس هناك من رضورة لتحصيل هذه املعلومات بشكل 

تخّصيّص، بل يكفي باملقدار الذي يجعلنا نفهم الخلفيّة الثقافيّة واالتجاه الحايّل الحاكم 

عىل الغرب، والتنبّؤ باملستقبل الذي ينتظر الغرب. وال شّك يف أنه يجب يف هذا السبيل 

مالحظة كّل أبعاد هذه الحالة. 

وبناًء عىل ما ذكرناه، فإن املرحلة األوىل ترجع إىل »عهد الغرب القديم«، ومن خالل 

نظرة مقارنة فإنّنا ال نجد عندنا مرحلة تتميّز بأنّها »اإلسالم القديم«، وال شّك أنّه ميكن تقسيم 

تاريخ اإلسالم إىل عصور مختلفة. كام أنّه ميكن من منظار إسالمّي اتخاذ منهج نقدّي تجاه 

الغرب القديم، ذلك الغرب الذي عارص دين النبّي موىس، إاّل أنّه مل يأخذ منه أّي لون 

أو طعم، وإذا كان قد بحث أحياناً عن علّة علل خلق العامل، فإنّه مل يصل إىل إله األنبياء، 

بل كان يسّميها أحياناً علّة العلل، وأخرى املحرِّك األول، و... ؛ لذا فإنّه ميكن اتخاذ منهج 

للعامل  يكون  أن ال  القديم ميكن  الغرب  أفكار  بناًء عىل  إنّه  النقطة، حيث  هذه  من  نقدّي 

الديالكتيك من األطروحة والطباق واملركّب  أو  التحّول  قانون  خالق، وإّنا ُوجد بحسب 

)اإلثبات والنفي ونفي النفي(.

وأّما بالنسبة إىل وجود ُمرشد لإلنسانيّة، فيعتقد الغرب القديم أّن اإلنسان ال يحتاج إىل 

للعقل  الحّجيّة  ألّن  املجتمعات؛  تنظيم  يف  دخالة  للوحي  فليس  بالوحي.  مرتبط  ُمرشد 

والفكر والتجربة والحس فقط؛ ولهذا فإنّني أعتقد أّن الرشوع بنقد الغرب ميكن مالحظته مع 

بداية ظهور تاريخ الغرب وثقافته، ومن ثّم ميكن امليّض معه ضمن إطاره التاريخّي، وصوالً 

إىل مستقبل الغرب أخرياً.

* يف مقام معرفة اآلفات، كيف ميكن دراسة املسرية اإلسالمّية يف معرفة الغرب ونقده؟.

ال شّك أنّنا ـ لألسف الشديد ـ  مل نقم بعمل يُذكر ملعرفة الغرب بالقياس ملا تّم إنجازه 

يف مجال معرفة الرشق؛ بل مثّة اليوم تخّصص علمّي باسم االسترشاق Orientalism، فقد 
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عمل الغرب عىل مدى أكرث من أربعمئة عام يف مجال معرفة الرشق ودراسته بنحو تفصييّل، 

هاجمت  املؤلّفات  هذه  وأغلب  أيًضا.  كثرية  كتبًا  الصدد  هذا  يف  املسترشقون  ألّف  وقد 

اإلسالم ووضعته يف موضع االتهام.

معرفة  أّن  إاّل  الغرب؛  مع  كبري  احتكاك  للمسلمني  زال  وما  كان  أنّه  من  الرغم  وعىل   

اليوم  العلامء  العلمّي حتى اآلن، ومثّة كثري من  التخّصص  تأخذ طابع  الغرب ودراسته مل 

يف املجتمع الغريّب يُعرفون بأنّهم أساتذة يف االسترشاق، أو يحملون شهادات دكتوراه يف 

االسترشاق، بينام ال نلك يف املقابل تخّصًصا حتى مبستوى اإلجازة يف دراسة الغرب. 

أنّهم  الغربيّة، عىل الرغم من  ومثّة كثري من شباب املسلمني قد اجتذبتهم أمريكا والدول 

يعلمون بالظلم الذي متارسه بحّق الدول اإلسالميّة. وهذا يرجع إىل جهلهم مباهيّة الغرب 

والفكر الغريّب، فهم إّنا يشاهدون بريقه وأضواءه فقط؛ لذا فإّن التحّدي األّول الذي يواجهنا 

نفعل شيئاً، فكتب املسلمني املفيدة يف مجال معرفة  أنّنا مل  الغرب هو  يف مجال دراسة 

الغرب ال تتجاوز الخمسني مجلًدا، وهي تعالج مسائل محدودة وقليلة.

ذهبت يف عام 2000 م إىل مكتبة السويد التابعة لجامعة لندن، وقد كانت تحوي ما يقرب 

من مليون كتاٍب حول معرفة الرشق وإفريقيا، وقد سألتهم عن عدد الكتب املتخّصصةبدراسة 

الرشق، فقال املسؤول يف املكتبة: إّن مثّة ما يقارب الثالمثئة ألف كتاب يرتبط بالرشق. وأنا 

أحدس أّن أكرث من نصف هذه الثالمثئة ألف كتاب ترتبط باإلسالم. 

الغرب تتصّدى لها  فإنّنا نحتاج يف الخطوة األوىل إىل مراكز أبحاث لدراسة  ومن هنا 

الحوزة والجامعة، وأعتقد بلزوم وجود معهد متخّصص بدراسة الغرب. والتحّدي الثاين هو 

فعندما  للغرب،  الثقافيّة  الهجامت  أّن املسلمني ميلكون روحيّة هجوميّة ضعيفة يف وجه 

يقع الهجوم، فال بّد من القيام بهجوم يف مقابل ذلك. كام أنّه يف قبال الغارة الليليّة ال بد 

من القيام بغارة ليليّة، ويف قبال الناتو ال بّد أن يكون هناك ناتو، ويف قبال االخرتاق ال بّد من 

القيام باخرتاق. وهذا يتّم فهمه عىل مستويات أربعة للهجوم الثقايّف والغارة الليليّة الثقافيّة 

تحّديات  تعترب  نفتقدها  ال  التي  األمور  فإّن  عليه  وبناًء  الثقايّف.  واالخرتاق  الثقايّف  والناتو 

وفقدان  إليهم،  نحتاج  الذين  األساتذة  وجود  وعدم  الكافية،  املصادر  وجود  فعدم  أمامنا، 

اآلفات  أهم  من  تعترب  األساتذة؛  إعداد  وعدم  الالزمة،  اإلمكانيّات  وفقدان  العلميّة،  الهيئة 

املوجودة. فنحن نواجه تحّديات من ِقبَل أنفسنا حتى قبل أن يضع الغرب تحّديات وعوائق 
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أمامنا، وكأنّنا قد أقدمنا عىل االنتحار من شّدة الخوف من املوت. وهذا الذي تحّدثنا عنه 

اإلعالم  وسائل  دعايات  مثّة  الخارجيّة  التحّديات  جملة  ومن  الداخليّة.  التحّديات  مُيثّل 

آفة حاّدة  وتبّدلت إىل  التحّدي،  قد تجاوزت حدود  فإّن هذه املسألة  الواقع  الغربيّة. ويف 

ُمهلكة؛ حيث إّن إدارة املجال املجازّي ال تقع تحت أيدينا، فنحن نلك وسائل كثرية لبناء 

اإلنسان، ولكّننا ال نلك األدوات الكافية لنرشها، فإحدى التحّديات الحاّدة التي تواجهنا 

الصورة  لوسائل  الشاملة  اإلعالم  وسائل  أنواع  تسخري  تحّدي  عن  عبارة  الغرب  طرف  من 

التلغرام، وسببوا االحتكار  الفتنة بسهولة بواسطة  إيقاع  والصوت. ومن هنا، فقد استطاعوا 

والغالء بواسطة الصحون الالقطة. وهذا واحد من التحّديات الجّديّة، إاّل أنّنا مل نفعل شيئاً 

ملواجهة هذا التحّدي.

الفصل يف  أنّه من خالل  الغرب صحيحة وممكنة؟ مبعنى  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل 

اآلراء واآلثار واملنتجات الغربّية إىل مجالني »جّيد« و»سّيئ«، فنقول حينئٍذ إنّنا نأخذ ما كان 

مرتبطاً بالغرب الجّيد، ونتجّنب ما يرتبط بالغرب السّيئ؟.

الباحثني أّن جميع الظواهر الغربيّة، حتى الصناعات واالخرتاعات الغربيّة؛  يرى بعض 

هي أمور سلبيّة، وهذا املوقف غري مقبوٍل؛ ألنّه ال بّد من التحقيق والبحث ومالحظة أّن ما 

يتّم إنتاجه اليوم يف الغرب هو نتيجة أّي نوٍع من الفكر، كام أّن قضيّة عدم االستفادة من هذه 

أنّه ال مانع من االستفادة من جميع هذه  أمراً محاالً. واالتجاه اآلخر يرى  تبدو  املنتجات 

املنتجات واالخرتاعات، وأّن علينا إهامل جانبها النظرّي. وهذا االتجاه خاطئ، وال يليق 

باألّمة اإلسالميّة التي تسعى نحو التطّور وإحياء حضارتها. ويستفيد بعض الناس من هذه 

املنتجات ويفتخر بالغرب ويعتز به يف الوقت نفسه.

 والحّل اآلخر أن نستفيد من ذلك ونقوم بتفريغ املنتجات من حملها الثقايّف. وبعبارة 

أخرى، أن ننتبه إىل رضورة أن ال يكون املُنتَج الذي نستعمله حامالً للثقافة الغربيّة، فبعض 

مثل  الغرب  ينتجها  التي  العرائس  دمى  ومنها  تاّم،  بشكل  الغربيّة  للثقافة  حاملة  املنتجات 

يتّم عزف موسيقى األلعاب عليها، وكذلك  التي  الغربيّة  دمية باريب، أو اآلالت املوسيقيّة 

بعض الكتب والقصص الحاملة للثقافة الغربيّة بنحٍو تاّم، ولكن مثّة بعض املنتجات الغربيّة 

التي ميكن االستفادة منها مثل األدوات املنزليّة، وإن كان عىل املسلمني أن يحملوا شعار 

مشاكل  بعض  رفع  ذلك  خالل  من  ميكن  بحيث  الداخيّل،  واالستهالك  الذايتّ  االكتفاء 
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املجتمع اإلسالمّي، من قبيل مشكلة البطالة.

وأعتقد أّن ذلك النوع من املنتجات الغربيّة الذي ال يحمل خلفيّة ثقافيّة يجب أن تتّم 

هندسته من ِقبَل املهندسني والخرباء املسلمني بنحٍو معكوس. ويف الواقع فإنّني أتوقّع أنّه 

بعد خمسني عاماً لن يكون مثّة فوارق مهّمة بني الدول من جهة التطّور، فالتطّور سوف ينترش 

بنحٍو واسع، وسوف يستنسخه الجميع، وسوف يصل كّل واحد إىل االكتفاء الذايتّ بحسب 

احتياجاته. ومن هنا، فلن يكون مثّة إحساس بالسيادة والريادة ألّي دولة. وكمثال عىل ذلك، 

الدول،  الريادة بنحو كبري يف صناعاتها. ولكن مثّة كثري من  امتلكت  اليابان كانت قد  فإن 

التكنولوجيا  من  كثريًا  حاليًّا  تنتج  وتايوان  وماليزيا  والفيليبني  والصني  الجنوبيّة  كوريا  مثل 

التي تفوق منتجات اليابان، وقد ُسحبت منها الريادة. كام أّن رشكات صناعة الطائرات مثل 

اإليرباص بدأت تفقد ريادتها. ويف مجال علم الذرّة فإنّه ال بّد من العمل عىل سحب الريادة 

من يد الدول العظمى. وكذلك يف املسائل االعتباريّة، ومن جملتها مسألة النقد )املال(، 

فإنّه ال بّد من كسب الريادة يف ذلك. وعىل هذا، فإّن وظيفتنا األصليّة هي سحب الريادة من 

الغرب يف مجال التكنولوجيا والعلوم اإلنسانيّة. 

وال زالت جامعات املسلمني تقوم بتدريس الكتب املرتجمة يف علم النفس الغريّب منذ 

22 عاًما، وقد أهملوه هم أنفسهم منذ فرتة من الزمن. مل يكن للمسلمني إنتاج يف ذلك، وقد 

استسلموا أمام ريادة العلوم اإلنسانيّة الغربيّة، وإذا متّت استعادة هذه الريادة منهم، فإنّه لن 

أنّنا  لنا الصرب الكايف عىل ذلك، ومبا  أنّنا ال نعمل، وليس  يواجهنا أحد حينئذ. ولكن مبا 

نخاف أحيانًا أخرى، فقد أصبحنا مضطربني، ونخضع لقوانينهم ونظريّاتهم. وبناًء عىل هذا، 

فالبحث حاليًّا ال يدور حول املنتَج الغريّب الذي نأخذه واملنتَج الغريّب الذي نرفضه، بل 

البحث األهّم هو أنّه كام أّن إمكانيّة التطّور كانت بني أيديهم يف مختلف املجاالت، فإّن 

إمكانيّة التطّور موجودة عندنا أيًضاً. فاملسلمون يتمتّعون بذلك االستعداد نفسه، مضافاً إىل 

أّن إمكانيّات املسلمني حاليًّا تفوق إمكانيّاتهم يف أّي وقت مىض.





منهج االستغراب بوصفه ضرورة 
وأولوّية مرتبطة بالمصالح الوجودّية للعالم اإلسالمّي

حوار مع: الشيخ د. محمد علي مريزايئ

لعلم  املعرفية  البناءات  بلورة  يف  الرشوع  أن  مريزايئ  عيل  محمد  الدكتور  الشيخ  يرى 

يات الحضارية التي متّر فيها النخب اإلسالمية، ويقول إننا  االستغراب هو من أبرز وأخطر التحدِّ

إن مل نتلك معرفة صحيحة عن الغرب، فلن يكون لدينا فرصة لنرش قيم اإلسالم الحضاري.

يشار إىل أن سامحته يشغل حالياً عضويّة الهيئة العلميّة واملستشاريّة العليا لرئاسة جامعة 

املصطفى العاملية. وصدر له عرشات الكتب واألبحاث العلميّة التخصصيّة.

*   *   *

إصالح  زاوية  ومن  االسرتاتيجّية  الناحية  من  الغرب  يف  النظر  إعادة  رضورة  هي  ما   *
الحضارة اإلسالمّية؟ لو أخذنا الغرب بوصفه تحّديًا جوهريًّا للحضارة اإلسالمّية، فام هي 

الغرب من جهة املسلمني، وما هي  النظر يف  إعادة  بها  تتحىّل  أن  التي يجب  الخصائص 

األسس التي يجب أن تقوم عليها؟

ـ إّن النقطة املهّمة تكمن يف رضورة اإليجاد أو اإلدراك الواعي ملفهوم التحّدي والجواب 

الحضارّي. نحن يف مواجهة التحّديات إّنا ميكن لنا أن نقّدم إجابات مصرييّة وحاسمة، فيام 

إذا كانت مخاطرنا متناسبة مع مستوى التحّديات ونوعها وطبقتها بشكل معقول ومنطقّي. 

فإذا كنتم ترون الفضاء الناعم للعامل اإلسالمّي مهّدًدا، وتطالبون يف الوقت نفسه بالتهديد 

باإلمكانات والحرب الصلبة، فلن تحّققوا نجاًحا؛ وذلك ألّن نوع التحّدي ناعم، ونوع الرّد 

جواب  سنخيّة  إّن  ناعم.  برّد  الناعم  التحّدي  عىل  الرّد  يجب  صلب،  قبلكم  من  والجواب 

املسلمني يجب أن يتكافأ مع التحّديات الغربيّة. ثم إّن التكافؤ يف املستوى يحظى بنفس 
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أهّميّة السنخيّة، فقد يعمد الغرب إىل تهديد خطاب من خطاباتنا األساسيّة يف الحقل الثقايّف، 

وال يكون الجواب الذي نقّدمه مبستوى املواجهة الخطابيّة. صحيح أن خطابنا سيكون ناعاًم، 

ولكّنه سيكون عىل مستوى األبحاث من الدرجة الثانية، وعىل مستوى األبحاث التي ذكرها 

املسترشقون، ويكون رّدنا عىل مستوى املنتجات الثقافيّة. يف حني أن الغرب زعزع خطابنا، 

ويجب علينا أن ندافع عن أنفسنا بخطاب، وإذا أمكن لنا أن نهّدد خطابه بخطاب أجدى، 

فسوف نحّقق نجاًحا. ال بّد من التدقيق يف أّن مرادي ليس هو تهديده الخطايّب، وإّنا الذي 

أعنيه هو توجيه التهديد إىل خطابه؛ إذ إن الحالة األوىل حالة منفعلة، بينام الحالة الثانية حالة 

فاعلة؛ وعىل هذا األساس فإّن مقولة اإلدراك أو الوعي الذايتّ أو الرؤية التاريخيّة تجاه مقولة 

التحّدي والجواب، مقولة مهّمة بالنسبة إىل املسلمني. إنّني أشاهد بلحمي وجلدي وعظمي 

وبحضوري وشهودي أّن هذا اإلدراك والوعي يف العامل اإلسالمّي قليل جًدا. إّن شخصيّة 

العامل اإلسالمّي ال تدرك هذه التحّديات بشكل واٍع، وكذلك هو األمر يف إيران أيًضا؛ حيث 

ال نشاهد إدراكًا وفهاًم عميًقا لهذه التحّديات، وإذا كان لدينا مثل هذا اإلدراك، فإنّنا ال نتلك 

إدراكًا صحيًحا لنموذج طبيعة جوابنا ومستوى مواجهة إجاباتنا. 

نحن املسلمون نلجأ يف الغالب إىل االتهام، ونتصّور أننا يجب أن نواجه تهديد الغرب 

الناعم من خالل اإلعالن والتشهري غري الناعم وغري الثقايّف. فإذا فرضنا أّن دونالد ترامب 

قام بعمل عىل املستوى الناعم، فنحن يف مثل هذه الحالة نتصّور أنّنا لو ألقينا ملّفه فوق 

املاء نكون قد رددنا عليه الصاع صاعني وأفحمناه. يف حني أنّه يجب النظر يف التحّدي، 

واإلجابة عنه بجواب علمّي متكافئ معه يف الوزن والسنخ واملستوى. إّن تيّار التحّديات 

املفّكرين  بالقياس إىل سائر  أكرث جّديّة  تومبي( بشكل  )أرنولد  قّدمه  الذي  والجواب  هذا 

اآلخرين، هو مقولة جوهريّة إنصافًا، ومن الرضورّي التعرّف عليه يف أبحاث االستغراب.

وأّما يف ما يتعلّق ببحث الرضورة، فتحظى رضورة تعميق االستغراب مبعنى الحركة من 

)الغرب  وهام:  مفهومان  فثّمة  أوضح  وبعبارة  أيًضا.  قصوى  بأهّميّة  التعميق  إىل  التسطيح 

العميق( و)الغرب السطحّي(، ويجب التعرّف عىل الغرب العميق، إّن الغرب العميق مرتبط 

باملدارس  مرتبط  أنّه  كام  أيًضا.  التاريخيّة  ورمبا  والنموذجيّة،  العاّمة  الحضاريّة  بالطبقات 

الجذريّة، من قبيل: العلامنيّة، واإلنسانيّة، والليرباليّة أيًضا. إّن هذا املثلّث العلامنيّة / اإلنسانيّة 

/ الليرباليّة هو املثلّث املشرتك تقريبًا بني جميع النامذج الغربيّة. وحتى النموذج الرشقّي 
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بدوره يشتمل عىل هذه األضالع الثالثة، وإّنا يكمن االختالف بني النامذج العلامنيّة للغرب 

والرشق يف الجزئيّات فقط؛ بيد أّن العلامنيّة يف األصل ال تختلف كثريًا؛ وعىل هذا األساس 

يف  فتكمن  الثانية  املسألة  وأّما  واإلجابة.  التحّدي  بني  التناسب  هي  األوىل  املسألة  فإّن 

تعميق االستغراب ورضرة تحّققه يف العامل اإلسالمّي. واملسألة الثالثة هي تنظيم املقوالت 

االستغرابيّة، حيث إّن تنظيم املقوالت االستغرابيّة يعني وضع املقوالت االستغرابيّة ضمن 

نقّدم  تبويب جديد، والعمل عىل تدوينها بشكل منطقّي. وعىل هذا األساس يجب أن ال 

املواجهة مع املنتجات الغربيّة عىل املواجهة مع األفكار الغربيّة أو مع املفّكرين الغربيّني، 

األفكار  مع  املواجهة  عىل  الغربيّني  املفّكرين  مع  املواجهة  تقديم  يتّم  ال  أن  يجب  كام 

الغربيّة، بل يجب علينا إدراك الرتتيب بني هذه األمور بشكل جيّد؛ إذ إّن املواجهة الفكريّة 

تشّكل الطبقة األوىل، والطبقة الثانية هي املواجهة البرشيّة والشخصيّة، والطبقة الثالثة هي 

مواجهة املنتجات. ويف طبقة األشخاص قد يتّم تركيز الحساسيّات عىل الوجوه السياسيّة، 

يف حني يجب الرتكيز عىل الشخصيّات التنظرييّة املرتبطة بصناعة املفاهيم.

ثم إّن التعريف بالشخصيّات التي تدير اإلمرباطوريّات اإلعالميّة يقع يف األولويّة، وأرى 

أنّه يتم استقبال نجوم عامل الفّن يف الغرب من قبل الرأي العام الغريّب بوصفهم من صغار 

فإّن  هنا  ومن  الغرب.  يف  األوىل  واملعياريّة  القيَميّة  املجموعة  يؤلّفون  إنّهم  إذ  األنبياء؛ 

الغربيّني يقومون بأهدافهم من خالل ثقافة النجوم الفّنيّة واملشاهري. ومن هنا يتضح وجوب 

إعادة تنظيم املسائل واملقوالت االستغرابيّة وتنسيقها وتدوينها وترتيبها.

الحضارة  إحياء  أجل  من  باالستغراب  االهتامم  رضورة  حجم  هو  ما  أخرى:  بعبارة   *
الجواب  كان  فإذا  األساس؟  يف  الرضورة  هذه  ملثل  وجود  مثّة  فهل  وتنميتها؟  اإلسالمّية 

باإليجاب، فهل ميكن لكم أن تبّينوا لنا ما هي املفاهيم التي تؤّدي إىل إحياء االستغراب 

والتنمية الحضاريّة؟

ـ أرى أنّنا إذا مل نتلك معرفة صحيحة عن الغرب، فلن تتوفّر لدينا فرصة وإمكانيّة نرش 

اإلسالم الحضارّي يف العامل؛ إذ إّن ما نريد القيام به تجاه اإلسالم، قد قام به الغرب تجاه 

غربيّته، وال يزال يقوم به.

إّن العامل ال يتسع لألسلمة والغربنة بشكل متزامن، ومن هنا فإنّنا إّنا نستطيع رفع مستوى 
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العامل ال غري، وهذا األمر  تقليل حجم غربنة  نتمّكن من  العامل واإلنسان مبقداّر ما  أسلمة 

يصدق بالنسبة إىل االقتصاد والسياسة أيًضا، ففي الحقل االقتصادّي نجد أّن الصني عىل سبيل 

املثال مل ترتك مساحة فارغة لغري املنتجات الصينيّة. إنّنا مبقدار ما نتمّكن من رفض البضاعة 

الصينيّة فسنتمّكن من استبدالها بالبضاعة اإليرانيّة، وهذا أمر يف غاية الصعوبة، وعىل هذا 

األساس، فإنّه مبقدار ما نتمّكن من إزاحة الغرب عن صدورنا، ميكن لنا إحالل اإلسالم محله 

يف املقابل. وهذا األمر بدوره ليس سهاًل، إال إذا أمكن لكم أن تحسنوا تقديم بضاعتكم بحيث 

يقبلها اآلخرون منكم برغبتهم واختيارهم، وأن يتجنبوا يف املقابل البضاعة الفلسفيّة/الفكريّة، 

والثقافيّة/الفنيّة واملحاصيل االقتصاديّة الغربيّة. وهذه النقطة األساسيّة تؤكّد أّن عرصنا إّنا 

هو غريّب بسبب ضعفنا. ويف الحقيقة فقد تّم األخذ من حّصة املسلمني، بحيث يتحّول عامل 

املعادلة يف  أّن  والعوامل األخرى إىل عوامل غربيّة. هذا يف حني  اإلسالم إىل عامل عريّب، 

العصور الوسطى كانت معكوسة متاًما؛ إذ إّن املسلمني هم الذين كانوا يقومون باألبحاث 

الفلسفيّة والعقالنيّة واملنطقيّة والنجوم والفيزياء واملثلّثات وما إىل ذلك. وكانت اللغة العربيّة 

واللغة الفارسيّة متثاّلن اللغة العلميّة يف العامل، وكانت املصطلحات التي يتّم تداولها بشأن 

فإّن  املثال  عربيّة، وعىل سبيل  واملثلثات مصطلحات  والكيمياء  والفيزياء  والفلك  النجوم 

مفردة )إلغوريتم( مأخوذة من اسم العامل املسلم الخوارزمّي. ويف العامل العريّب يتم استعامل 

مصطلح )الخوارزميّة( للداللة عىل هذا املعنى. إّن أصل هذه الكلمة كانت هي الخوارزميّة، 

ثم تحّولت مبرور الزمن إىل إلغوريتم. وحاليًا إذا مل نتمّكن من إنتاج العلم والتقنيّة والفلسفة 

والفكر، وأن يكون لدينا إبداع يف جميع املجاالت، فلن نستطيع أن نجد ألنفسنا موضًعا يف 

هذا العامل.

* أرى أّن أهّم أو يف الحّد األدىن أّول آفات االستغراب، يتمّثل يف االشتغال بالنموذج 
استغراب  يتنّزل  حيث  الغرب.  يف  الخوض  أشكال  من  السخيف  وحتى  والبدايّئ  املتديّن 

املسلمني بشكل رمزّي يف الدراسات املفتقرة إىل التدبّر والتدقيق، ويتحّول النقد بدوره إىل 

مجرّد شعارات بعيدة عن أّي حلول تطبيقّية. فكيف تحلّلون هذه اآلفة؟

ألف  إىل  مئة  بني  من  أنّه  مبعنى  نادرة؛  بضاعة  بوصفه  االستغراب  إىل  اليوم  يُنظر  ـ 

ال  ورمبا  االستغراب.  حول  فقط  واحدة  محارضة  سوى  هناك  يكون  ال  رمبا  محارضة 

يتجاوز عدد املجاّلت العلميّة / التحقيقيّة يف االستغراب، سوى نسخة واحدة يف كّل بلد. 
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محمود  تحريرها  ورئيس  غربيّة(  )مدارات  نرشة  سوى  املثال  سبيل  عىل  لبنان  يف  فليس 

حيدر، وهي األخرى قد توقّفت عن الصدور. واملجلّة األخرى هي التي يصدرها املركز 

اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة باسم )االستغراب(. وأستبعد أن تكون هناك يف العراق 

توجد  إيران  ويف  الواحدة.  تتجاوز  ال  فهي  موجودة  كانت  وإذا  الشأن،  بهذا  تعنى  مجلّة 

مجلّتان أو ثالث مجاّلت حول االستغراب. ولكن يف املقابل هل ميكن لكم أن تحصوا 

عدد املجاّلت الكالميّة التي تعنى بشأن العقائد يف قطرنا؟ كونوا عىل ثقة بأّن مثّة ما يقرب 

الجامعات والحوزات  إّن أغلب  إيران.  الكالمّي يف  الحقل  الـ )150( مجلّة قويّة يف  من 

أّن مسألة  يدّل عىل  العديد من املجاّلت، وهذا  العلميّة يف قم وإصفهان ومشهد تصدر 

اللذين  إّن  التعاطي معها حاليًّا بوصفها شيئًا كامليًّا واستعراًضا فكريًّا. ثم  يتّم  االستغراب 

يدخلون يف حقل االستغراب هم الذين يسعون يف الغالب إىل العلم واملعرفة والرتويج 

الناظر إىل السلطة؛ مبعنى األشخاص الذين يطمحون إىل االقتدار والسلطة يف خوضهم 

يف االستغراب النقدّي، دون أولئك الذين يستشعرون مخاطر التهديد الغريّب ضّد الوجود 

والكينونة الثقافيّة والشخصيّة للعامل اإلسالمّي. 

لقد عمد الدكتور حسن حنفي يف مرص إىل تأسيس حقل االستغراب، وكتابه: )االستغراب( 

هو أّول كتاب يتمتّع بنوع من االنسجام النسبّي يف عرض املسائل، رغم اشتامله عىل كثري 

من اإلشكاالت. إّن حسن حنفي أّواًل: ليس بصدد رضب الغرب، وثانيًا: إنّه ال يسعى إىل 

إنّه  وثالثًا:  أّن طرحه غري مسيّس.  االستغراب، كام  الوصول إىل رخاء شخيّص من خالل 

بل  الغرب،  مواجهة  باستحالة  االعتقاد  إىل  ومال  االغرتاب،  اسمه  عامليًّا  تحّديًا  أدرك  قد 

وحتى التعاطي معه، دون التعرّف عىل هذا الغرب بشكل عميق وجاّد ومنهجّي ومنطقّي. إّن 

تعاطي املسلمني مع الغرب حاليًّا، يؤّدي إىل الخضوع والتسليم واالنفعال. وأظّن أنّنا يف 

حالة تعاط، يف حني أّن الغرب يف املقابل يستهلكنا. إن املسلمني يحتاجون إىل )جدول 

بالغريّب.  يرتبط  ما  يف  األولويّات  عىل  يقوم  وشامل  عاّم  فكرّي  حوار  دستور  أو  مناقشة( 

ولألسف الشديد ال وجود حاليًّا ملثل هذا الجدول، ويعود السبب يف ذلك إىل عدم معرفة 

املخطّطات الغربيّة، وهذا بطريق أوىل ينشأ من أنّنا ال نعلم ما الذي نسعى إليه! ومن هنا 

فإّن أداء املسلمني هو أداء انفعايّل أو تقابيّل يؤّدي إىل التلقني والحذف أيًضا؛ مبعنى أّن 

بعض الباحثني يصنع من الغرب شيطانًا، وال يقّدم نقًدا علميًّا ومنطقيًّا، حيث يؤكّد هؤالء 

بكرثة عىل رشور الغرب، ويستعملون منطًقا تقبيحيًّا يف تحليل الغرب، يف حني أّن الغرب 
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حقيقة خارجيّة، وقد عرّفت الله واألخالق والسياسة لنفسها؛ وبطبيعة الحال نحن نختلف 

مع أكرث هذه التعاريف، غاية األمر أنّه يجب علينا أن ندرك أّن التبادليّة اإلسالميّة العامليّة ال 

ميكن التأسيس لها من خالل رضب الغرب. ليس أمامنا من خيار سوى الحوار الرصيح، 

وبطبيعة الحال يجب أن نقوم بتحصني حواراتنا بشكل جاّد، وأن نعمل عىل دراسة تحّديات 

الغرب بشكل بارز ودقيق، ولكن ال بّد من االلتفات إىل أنّه إذا مل تكن احرتافيّة أدبيّات هذا 

االتجاه، فسوف تتحّول إىل أدبيّات إقصائيّة وِصداميّة وتناحريّة. وعىل الرغم من أّن العامل 

تصادم. ويف  إىل  يتحّول  أن  التضاد  لهذا  ينبغي  ال  ولكن  الغرب،  مع  تضاّد  اإلسالمّي يف 

املساحات املرنة يجب أن ال نطالب بالسلوك التصادمّي. وعىل هذا األساس يجب علينا 

التحرّك بعقالنيّة أكرب يف املجاالت الفكريّة والقيَميّة والجوهريّة، وعلينا أن نعمل بشكل أكرث 

عمالنيّة وواقعيّة ومصلحيّة ـ باملعنى اإلسالمّي للمصلحة ـ .

* ما هي كيفّية انطالقة وطريقة تطوير مرشوع يحمل عنوان )االستغراب النقدّي(؟ وبعبارة 
أخرى: كيف ندير هذا املرشوع، يك نكون قد طوينا املسار املنطقّي بحيث نصل يف نهاية 

املطاف إىل النتائج املنشودة أيًضا؟

انتقادات غري  االستغراب هي  املوجودة عن  األبحاث  من  كثريًا  فإّن  الشديد  ـ لألسف 

ناظرة إىل الحقائق الخارجيّة، مبعنى أنّنا ننتقد ظاهرة غربيّة، إاّل أنّنا ال نبحث الغربنة الثقافيّة 

اآلفات.  بتحديد  نقوم  الصريورات، وال  السياسيّة، وال نالحظ هذه  أو  والفكريّة  والفلسفيّة 

علينا أن نبنّي بوضوح ما هو حجم األرضار التي تعرّض لها العامل اإلسالمّي بفعل اغرتاب 

بعمليّة استغراب  القيام  السؤال من خالل  تقديم اإلجابة عن هذا  اإلنسان املسلم؟ ميكن 

بدوره إىل هندسة موضوعات مرتامية األطراف يف حقول  يحتاج  االستغراب  دقيقة، وهذا 

باالهتامم  جديرة  الغريّب  والفّن  الثقافة  معرفة  أّن  أرى  وغريهام.  والثقافة  الفّن  قبيل:  من 

التحقيقّي، وحتى معرفة العلم الغريّب جديرة باالهتامم أيًضا. ومن بني الدراسات االستغرابيّة 

النقديّة معرفة آفات العلم الحديث. ويف األساس ما هي مخرجات وتأثريات العلم الغريّب 

الدين رسدار  العامل اإلسالمّي؟ قام عدد من املفكِّرين من أمثال: ضياء  الفكر وكيان  عىل 

الباكستايّن، والسيّد حسني نرص، ومهدي گلشني، وعبد الوهاب املسريي املرصّي مبثل 

هذه االنتقادات يف الحدود العاّمة؛ ولكنها غري كافية يف واقع األمر. إّن العلم الحديث يف 

الغرب، مقولة يف غاية التعقيد. وإّن جميع أبحايث تقريبًا تصّب يف اإلجابة عن هذا السؤال 
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الذي طرحتموه. إين أتقدم من مدخل إىل مدخل، إال أّن هذه إطاللة شاملة وصورة عن هذه 

املشاريع التي يجب تنفيذها.

* ما هي أهّم أو إحدى أهّم الخصائص اإليجابّية للحضارة الغربّية يف مواجهة البلدان 
اإلسالمّية؟

ـ يقول اإلنسان الغريّب للرشقيّني: إّن الدميقراطيّة هي ما تشاهدونه يف شوارع نيويورك 

ولندن، وليست تلك التي نقّدمها لكم يف املعامل. ويف الحقيقة فإن الحضارة هي هذه التي 

قمنا بصناعتها. وإّن املواطنة هي ما تحقق يف البلدان الغربيّة. وبعبارة أخرى فإّن الغربيّني 

املنجزات  تحّقق  عليهم  نعرض  أن  لنا  ميكن  هل  ولكن  أهدافهم؛  تحّقق  علينا  يعرضون 

إنّهم  وتحّصليّة.  إثباتيّة  نزعة  أصحاب  فهم  اإلثبات،  مقام  يف  يتحّدثون  إنّهم  اإلسالميّة؟ 

يّدعون الدفاع عام أثبتوه؛ يف حني نحن نقول إنّنا ندافع عام يجب الدفاع عنه؛ مبعنى أنّنا ال 

نتحّدث عن )املوجود(، وإّنا نتحّدث عن املطلوب. إّن أزمة العامل اإلسالمّي تكمن يف 

أنّنا نتكلّم عام يجب أن يكون، يف حني أّن الغرب يتكلّم عاّم هو كائن. إّن هذا األسلوب ال 

يؤّدي إىل نتيجة؛ إذ إّن املعارف تتعرّض إىل النقص؛ إنّهم يريدون أن يظهروا لنا معرفتهم 

التي متثّل نوذًجا بعينه. إنّهم يقولون: )أنا واآلخر؛ هذا أنا، فهل أنتم ذلك اآلخر؟(. ويقول 

املسلم يف الجواب: )كال، أنا لست ذلك اآلخر؛ ولكن القرآن والنبّي يقول هذا اليشء(. بيد 

التاريخ إىل األمام.  أّن هذه اإلجابة من املسلم ال تحّل املشكلة؛ وذلك الستحالة تقديم 

املقدار  ذلك  والتبليغ وعرض  الرتويج  لنا  يحق  إّنا  أنّه  املهّمة هي  الجملة  فإّن  هنا  ومن 

الذي نحّققه من اإلسالم. وأّما ذلك املقدار الذي ال يحّققه املسلمون أو الذي ال يستطيعون 

تحقيقه، فعليهم بكّل أسف أن يسكتوا بشأنه وال يبلّغوه. ويعود سبب اعتقادي هذا إىل أّن 

اآلخرين إّنا يستمعون إىل الكالم الذي أثبت واقعيّته من خالل التحّقق عىل أرض الواقع. 

ويف الحقيقة فإّن اإلدارة الناعمة، وهندسة الذهن، ومنحه القالب والبنية، والتأسيس للذهنيّة 

القامئة  املعرفة  وإنتاج  التنظيم،  أّن  كام  بها.  يقومون  التي  األعامل  بني  من  هي  الغربيّة، 

عىل رؤيتهم وفلسفتهم الخاّصة، وبناء املجتمع يف العامل املعارص، هي من بني أعاملهم 

األخرى أيًضا.
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* ماذا يعني االستغراب الجغرايفّ؟ فمثاًل: هل ميكن تحليل تأثري املصادر الطبيعّية عىل 
تأثري  تقويم  أو بشكل أعمق: هل ميكن  الجغرايفّ؟  الهيمنة واالستعامر ضمن االستغراب 

الجغرافيا عىل الفكر والحضارة؟

مثاًل مل  األمريكيّة  املتحدة  الواليات  فإّن  الحضارة.  تؤثّر عىل  الجغرافيّة  الوضعيّة  إّن  ـ 

تتعرّض إىل رضر كبري يف الحربني العامليّتني، ويعود السبب يف ذلك إىل بعدها الجغرايّف 

الفاريّس]1]، فقد اشتعلت عّدة حروب، ويف  عن ساحات املعارك؛ وأّما يف منطقة الخليج 

تدمري  تّم  الدمار؛ ويف حرب الحقة  إىل  والعراق  إيران  تعرّضت  الحروب  تلك  من  واحدة 

الكويت، بل إّن العراق وحده قد تعرّض للتدمري ثالث مرّات، ويف حرب الحقة تّم تدمري 

اليمن، ويف الوقت نفسه تّم تعريض سوريا للتدمري أيًضا، وهكذا لبنان وفلسطني، والسبب 

يف ذلك يعود إىل أّن الجميع قريب من بعضهم، وأّن شعلة الحرب رسعان ما تنتقل إىل داخل 

البلدان. ومن هنا فإّن دراسة العالقة بالغرب، والجغرافيا، واالستعامر، من املسائل املهّمة 

ا بني االستعامر والجغرافيا. إّن لالستعامر ارتباطًا شديد الصلة  ا. هناك ارتباط وثيق جدًّ جدًّ

بالبلدان عىل املستوى الجيوسيايّس. من ذلك مثاًل: ما هو الدور املحورّي ملضائق مثل: 

باب املندب، والدردنيل يف تركيا، ومضيق هرمز، مضافاً إىل ميناء الحديدة؟ يجب أن نبحث 

مدى الحّظ الذي حالف الغرب من الناحية الجغرافيّة، وما مدى توسيعها للعامل الجغرايّف، 

وما هو الدور واملنزلة التي منحها للجغرافيا. وعىل كّل حال فإّن لدور الجغرافيا واألرض 

واملوقع والطبيعة تأثريًا كبريًا عىل بنية التفكري والتحّقق الحضارّي. وكام تعلمون فإّن الفرق 

الجبال كبري  التي تعيش يف  الجامعة  السواحل وبني  بالقرب من  تعيش  التي  الجامعة  بني 

ا. فالجامعة املحاذية لسواحل البحار متتلك قوارب وسفًنا صغرية وتحصل عىل طعام  جدًّ

بالبحار  بالنظر إىل االرتباط  أفضل، ولها عالقات أكرث، كام أن الوضع بني أنواع السواحل 

الحرة مختلف أيًضا. ويف املقابل فإّن الذين يقطنون يف األودية وأعايل الجبال يعانون من 

منظومة تواصل محدودة. بااللتفات إىل ما تقّدم ذكره، يجب تسمية األرض أو البالد بوصفها 

أيًضا، كام يجب تسمية  الزمان بوصفه ركًنا يف الحضارة  ركًنا يف الحضارة، ويجب تسمية 

الثقافة واإلنسان بوصفهام ركًنا من أركان الحضارة أيًضا. بيد أّن األرض بطبيعة الحال ليست 

رشطًا كافيًا لتحّقق الحضارة، ولكّنها رشط الزم. 

]1] ـ  بالنظر إىل التفريعات الالحقة نرى أّن التعبري بـ )الرشق األوسط( هو األصح. املعرّب.
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أّن  املثال  ذلك عىل سبيل  الحضارة. من  أرضية خصبة الزدهار  األرايض  بعض  متثّل 

اإلسالم قد بدأ يف شبه الجزيرة العربيّة، ولكن مل تقم حضارة إسالميّة هناك؛ ألّن شبه الجزيرة 

العربيّة مل تكن متثّل أرضيّة مناسبة إلقامة الحضارة اإلسالميّة، ولكن عندما انتقل اإلسالم 

إيران اكتسب صورة حضاريّة، فقد متّكن اإليرانيّون مبا ميتلكونه من قواعد حضاريّة  إىل 

وطبيعيّة وجغرافيّة وشبكة عالقات، من تشكيل حلقة وصل بني الرثوة الناعمة التي ميتلكها 

اإلسالم وبني األوضاع اإلنسانيّة / الثقافيّة يف العامل. إّن اإلسالم مل ينترش يف العامل عىل يد 

سّكان شبه الجزيرة العربيّة كام انترش عىل يد اإليرانيّني، وال سيّام يف املنطقة. كام بنّي ذلك 

الشيخ الشهيد مرتىض املطهري يف واحد من كتبه بالتفصيل. ومن ناحية أخرى فإّن )طريق 

الحرير( ليس باملسألة الهيّنة، إّن الطريق الحريرّي ميثّل رشيانًا صانًعا للحضارات، حيث 

ميّر هذا الطريق ميّر عرب كثري من البلدان حتى يصل إىل الصني. وعليه فإّن هذا الطريق يعترب 

طريًقا عامليًّا. ومتثّل الجغرافيا واألرض الخصبة عنرًصا مناسبًا لرتاكم وتبادل وتالقح األفكار 

الحضاريّة. لو افتقرنا إىل العمق الجغرايّف واألرايض الخصبة، فإّن رؤيتنا الفكريّة ستموت 

فينا، ويف أفضل الحاالت سوف نحتفظ برؤيتنا ألنفسنا، ثم نعمل بعد ذلك عىل نقلها جينيًّا 

إىل أجيالنا القادمة بالوراثة، وأّما يف الجغرافيّات املفتوحة والبلدان العامليّة واملنفتحة عىل 

العامل، تتحّقق العقالنيّات العامليّة وتتبلور الحضارة؛ وعىل هذا األساس فإّن الجغرافيّات 

ذات التضاريس املعّقدة لن تشّكل عنرًصا الزدهار الحضارة؛ بيد أّن الجغرافيّات املنبسطة 

والتي يسهل سلوكها متتلك إمكانيّات وطرق مواصالت تساعدها عىل تصدير حضارتها، 

للنقد والتقويم، مام يؤّدي إىل تقويتها. كام نرى ذلك من  الوقت نفسه عرضة  وتكون يف 

خالل االلتفات إىل التفاوت الجغرايّف بني املغرب العريّب واملرشق العريّب، حيث تفرنس 

والجزائر،  تونس  إىل  ذهبت  لقد  يتمرشق.  ومل  وتونس  بالجزائر  ممثاًل  العريّب  املغرب 

وشاهدت أّن أغلب النخب املثّقفة هناك ال يتقنون اللغة العربيّة الفصحى، يف حني أنّهم 

يتقنون اللغة الفرنسيّة. وقد قابلت أحدهم وكان يتكلّم بالعربيّة الدارجة، فسألته عاّم إذا كان 

يستطيع التكلّم باللغة الفرنسيّة؟ فقال يل يف الجواب: إنّه يتكلّم اللغة العربيّة بلهجة فرنسيّة، 

فإّن  الحقيقة  التي يصوغها. ويف  العربيّة  الجمل  الفرنسيّة يف  يُقحم كثريًا من األلفاظ  وإنّه 

السبب  ويعود  املكّسة،  الفرنسيّة  اللغة  إىل  أقرب  يستعملونها  التي  الدراجة  العربيّة  اللغة 
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الناحية األيديولوجيّة جزًءا من العامل  يف ذلك إىل العامل الجغرايّف]1]. ومتثّل بالدهم من 

اإلسالمّي، ولكن حيث إنّهم ال ينتمون إىل العامل اإلسالمّي عىل املستوى الجغرايّف، فإنّهم 

إّن الذهاب من إيران إىل تونس بالطائرة  الغربيّة بشكل أكرب.  مييلون إىل اكتساب الطبيعة 

يستغرق مثاين إىل تسع ساعات، يف حني ال تستغرق الرحلة بالطائرة من تونس إىل فرنسا أو 

مراكش سوى ساعتني. ومن هنا يجب أن ندرس الغرب من الزاوية الجغرافيّة وبااللتفات إىل 

املفاهيم الجغرافيّة والفكريّة والحضاريّة.

* بالنظر إىل بحث الجغرافيا والتقابل بني البلدان الغربّية واإلسالمّية، نواجه ظاهرة اسمها 
والتداعّيات  النظريّة  األبحاث  ا بني االستغراب وبني  القامئة حقًّ النسبة  )إرسائيل(، فام هي 

السياسّية / االجتامعّية املرتتّبة عىل إرسائيل؟

بعرض  اآلن  حتى  أحد  يقم  مل  واحد.  يشء  الغرب  ومعرفة  إرسائيل  معرفة  أّن  أرى  ـ 

فرًعا  بوصفها  إرسائيل  معرفة  إدراج  وجوب  أرى  فإنّني  هنا  ومن  الشكل،  بهذا  املسألة 

عقدة  فتح  أجل  ومن  الجغرافيا،  معضلة  حّل  أجل  من  الغرب  فإّن  االستغراب.  فروع  من 

الجغرافيا الصاّمء، قام بزرع إرسائيل يف قلب العامل اإلسالمّي، وبذلك أصبحت إرسائيل 

من  لعدد  إرسائيل  ومبجاورة  اإلسالمّي.  العامل  يف  للغرب  النموذجيّة   / الحضارة  متثّل 

واألردن  ومرص  لبنان  وهي:  العمليّة  الناحية  من  البلدان  هذه  أصبحت  اإلسالميّة  البلدان 

الدميقراطّي  االستعامرّي  للغرب  املتقّدم  الخّط  إرسائيل  متثّل  للغرب.  مجاورة  وسوريا 

عىل  االستيالء  لهم  يتسّنى  ليك  إرسائيل  أوجدوا  وقد  واإلنسوّي.  والعلاميّن  الليربايّل 

البلدان واألقاليم وانتهاكها. ومن هنا فإّن إرسائيل متثّل الخّط املتقّدم للجغرافيا الغربيّة. 

يف  يكمن  ال  والعامل  املنطقة  يف  إرسائيل  وجود  عىل  املرتتّب  األكرب  الخطر  أّن  أرى 

الحقيقة هي علامنيّة قطًعا  إّن حكومة إرسائيل يف  أو باحتالل األرض.  السياسة والحكم 

وال دينيّة باملعنى املنشود لنا، ولكن باملعنى اآلخر، هي حكومة عنرصيّة وحكومة دينيّة 

ميكافيليّة  علامنيّة  ظاهرة  هي  بل  الحقيقة؛  ديانة يف  الصهيونيّة  وليست  متطرّفة.  يهوديّة   /

]1]ـ   الصحيح أّن السبب يف ذلك يعود إىل االستعامر الفرنيّس الطويل لتلك األصقاع أكرث منه إىل العامل الجغرايّف، 

والدليل عىل ذلك حاًل ونقًضا هو أّن هناك كثريًا من البلدان األفريقيّة البعيدة جغرافيًّا عن فرنسا، ولكّنها تتحّدث اللغة 

الفرنسيّة بفعل االستعامر، كام هو الحال بالنسبة إىل مدغشقر الواقعة يف املحيط الهندّي، وهناك يف املقابل بلدان 

عىل مرمى حجر من تونس مثل ليبيا، ومع ذلك ال تتحّدث اللغة الفرنسيّة؛ ألنها تعرّضت إىل استعامر من الدولة 

اإليطاليّة. املعرّب.
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وبراغامتيّة، ولهذا األمر قصة طويلة. لقد ذكر الدكتور عبد الوهاب املسريّي يف موسوعته 

املفهوم  من  الصهيونيّة  تشذيب  تّم  كيف  مجلدات،  عرشة  البالغة  والصهيونيّة(  )اليهوديّة 

الالهويتّ. وبعبارة أخرى: إّن أكرب خطر متثّله إرسائيل التي متثّل الغرب يف الرشق األوسط 

نرش  يف  إرسائيل  خطر  يكمن  وإّنا  األرض؛  واحتالل  والحكومة  السياسة  يف  يكمن  ال 

الرؤية والثقافة اإلباحيّة، وإشاعة ثقافة القتل والجرمية وتحويل مفهوم اإلنسان واملجتمع 

إىل يشء ماّدّي، وتوسيع دائرة الدنيويّة، وإضفاء الرشعيّة واملنطقيّة عىل تدمري اإلنسان. 

إيّن أرى يف هذا األمر الخطر األكرب الذي متثّله إرسائيل، وهذا ما ميكن اكتشافه بالكامل 

من خالل رؤية القرآن الكريم إىل اليهود. إّن خطر إرسائيل ليس يف حكومتها الفاسدة، التي 

يتواّلها بنيامني نتنياهو عىل سبيل املثال، وإّنا يكمن خطر إرسائيل يف مرشوعها، ومرشوع 

إرسائيل هو ما أرشت إليه. ويف الحقيقة فإّن إرسائيل من الناحية الجغرافيّة تعني تسلّل الغرب 

إىل قلب العامل اإلسالمّي. إّن خطر املفاهيم والثقافة والفّن والفلسفة واملعتقدات الغربيّة 

الجوهريّة والعلوم اإلنسانيّة الغربيّة التي تحسب اإلنسان حيوانًا أو شيئًا أكرب من خطر الرتكيبة 

الفاسدة للحكومات الغربيّة. يف دراستنا للغرب نصل إىل نتيجة مفادها أّن الخطر الجوهرّي 

الذي ميثّله الغرب بالنسبة إىل املسلمني يكمن يف املفاهيم األساسيّة. ونجد نوذج ذلك 

يف مفهوم الحّريّة، فيمكن لإلنسان أن يلقي بنفسه إىل الجحيم بحّجة الحّريّة. ميكن لكّل 

من الرجل واملرأة كّل عىل شاكلته أن يلقي بنفسه إىل التهلكة متذّرعا بالحّريّة الشخصيّة، 

أصبح  وبذلك  األخالق،  من  العلامنيّة  والثقافة  الجوهريّة  الغربيّة  املفاهيم  تجريد  تم  لقد 

اإلنسان املاّدّي، والفّن من أجل الفّن دون أن يكون لغاية أخالقيّة أو قيمة إنسانيّة والفلسفة 

الغربيّة من بني املقوالت الغربيّة الخطرية.

املعكوسة  بالهندسة  تنصحون  فهل  واالستغراب،  االسترشاق  بني  النسبة  إىل  بالنظر   *
السترشاق الغربّيني من أجل تقديم اتجاه منسجم عن االستغراب؟

ـ أرى أنه ال ميكن التأسيس الستغراب صحيح ما مل نفهم االسترشاق بشكل صحيح. 

وبعبارة أخرى إّنا نستطيع تأسيس استغراب ناجع مبقدار فهمنا لالسترشاق. يذهب وائل 

الحالق وهو كاتب عريّب مرموق ورئيس معهد الدراسات اإلسالميّة والقانون اإلسالمّي يف 

الغرب  بأّن تأسيس وتوسيع املراكز األكادمييّة لالسترشاق يف  جامعة مكغيل إىل االعتقاد 
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يأيت يف إطار إثبات عدم جدوائيّة الرشيعة، وأّن الهدف من تأسيس هذه املراكز هو إثبات 

هذا املّدعى، ويسعى إىل ترسيخ الرؤية القائلة بأّن نتيجة اإلسالم هي ما نشاهده اآلن يف 

الرشق. وهو يقول: إّن الرشيعة اإلسالميّة ليست باليشء الذي يعتقد به الغربيّون؛ إذ ميكن 

قوي،  استرشاق  تكوين  من  الغرب حيث متكن  إّن  فيها.  القّوة  نقاط  من  كثري  العثور عىل 

استرشاق  لو عملنا عىل هندسة  الجديد.  االستعامرّي  النجاح يف تخطيطه  فقد متّكن من 

الغرب بشكل معكوس، فسوف ندرك أّن االسترشاق كان ميثّل الخّط الناعم والجبهة الناعمة 

للغرب من أجل النفوذ واملعرفة والتعامل. ويف املجموع ميكن للمسلمني من خالل دراسة 

االسترشاق أن يصلوا إىل نوذج جيّد. وبطبيعة الحال ال أقصد بذلك أّن علينا استنساخ عني 

ما قام به الغرب يف االسترشاق. يجب أن نقيم ما يشبه العالقة بني االسترشاق واالستعامر 

والتنمية، بني االستغراب واملنطق التعاميّل لعامل اإلسالم مع الغرب. وال ميكن لنا تحقيق 

وميكن  االستغرابيّة.  دراساتنا  يف  والتوّسع  التقّدم  دون  والغرب،  الرشق  حسابات  منطق 

)االستغراب  أو  املقارن(،  )االستغراب  أو  التطبيقّي(،  )االستغراب  بـ  األسلوب  تسمية هذا 

التعاميّل(، أو )االستغراب العاملّي والدويّل(. إّن هذا االستغراب يساعد يف منطق التعامل 

التعرّف عىل  من  بّد  ال  الغربيّة.  التحّديات  من  التهديدات  رفع  إىل  ويتّجه  التنمية،  ومنطق 

ملجرّد  يُراد  ال  االستغراب  إّن  مفعولها.  وإبطال  تهديداته  بوجه  الوقوف  يك ميكن  الغرب 

الغرب يف حقل  القّوة والقيَم املوجودة يف  نقاط  يراد كذلك لالستفادة من  املواجهة، بل 

العلوم والتكنولوجيا وسائر اإلمكانات الغربيّة. ومن املهم أن نلتفت إىل هذه النقطة أيًضا، 

وهي أّن مثّة دوًرا باطاًل يف مواجهة الغرب، مبعنى أنّنا نروم القيام باالستغراب من خالل اتّباع 

منظومة األساليب الغربيّة. يف حني أنّنا ال نستطيع معرفة الغرب من خالل اتباعنا ألساليب 

القراءة الغربيّة، ومن هنا يجب علينا أن نكون منتجني لـ )األساليب(. ويجب علينا أن نقوم 

والتعريفات  والربامج  الفلسفة  مع  املتناسب  املنهج  أساس  عىل  االستغرابيّة  بدراساتنا 

اإلنسانيّة. وسأذكر هنا نوذًجا يك ال يكون كالمنا من قبيل البحث االنتزاعّي، حيث إّن لدى 

الغرب مقولة اسمها العلم الحديث، وتعريف العلم الحديث الذي يتّم طرحه عىل هامش 

للمسلمني  العلمّي  التقويم  أّن  إاّل   ، وحيّسّ وماّدّي  وإثبايتّ  بالكامل،  العلم وضعّي  فلسفة 

يقوم عىل اعتبار األخالق؛ إذا ال ميكن فصل األخالق عن اإلسالم. طبًقا لهذا املبنى تكون 

اآلفات  تعريف  عىل  العمل  ميكن  ال  هنا  ومن  والحّريّة،  الدميقراطيّة  عىل  مة  مقدَّ العدالة 

األخالقيّة بواسطة األسلوب الغريّب؛ وذلك ألّن أخالق الغربينّي نسبيّة ومعرفتهم حّسيّة. ال 
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يجوز للمسلمني تحليل الغرب عىل أساس املفاهيم الغربيّة األصيلة، من قبيل: العلامنيّة 

واإلنسويّة. وذلك ألّن االستغراب طبًقا للمنهجيّة الغربيّة يؤّدي إىل تقديم صورة إيجابيّة عن 

الغرب. كام أّن االستغراب بواسطة املنهجيّة اإلسالميّة سوف يؤّدي إىل تقديم صورة أخرى 

مغايرة عن الغرب.

* ما هو أهّم موقف يحظى باألهّمّية الجوهريّة وميكنه أن يشكّل نقطة ارتكاز لنا يف مقام 
التعريف بآفات الحضارة الغربّية؟

ـ يف االستغراب يجب أن يكون هناك بطبيعة الحال بحث تفصييّل خاّص مبعرفة آفات 

الغرب، يك نكون عىل دراية بنقاط ضعف الغرب يف هذا املسار من دراساتنا. وبعد تحقق 

ويف  ضعفهم.  منطقة  يف  موقعنا  ونبني  الفراغ،  منطقة  من  النفوذ  ميكن  واإلدراك  الوعي 

الحقيقة يجب أن تكون مناطق ضعف الغرب أفضل نقاَط قّوتنا. فإذا كان الغرب منهمًكا يف 

تصدير أجهزة الهواتف املحمولة، فيجب أن ال نهدر ثروتنا الوطنيّة عىل صناعة الهواتف 

النّقالة؛ وذلك ألّن صناعة الهواتف النّقالة تعترب نقطة قّوة الغرب وليس ضعفه. ومن هنا فإّن 

أحد أهّم آفات الحضارة الغربيّة بالنظر إىل االسرتاتيجيّة املذكورة يكمن يف األنرثوبولوجيا؛ 

الغفلة عنها  تّم  قد  العميقة واملعنويّة والصانعة لألمن والسعادة  اإلنسان  وذلك ألّن معرفة 

تشيّؤ اإلنسان يف مرحلتني إىل ثالث  الغرب قد توّصل إىل  فإّن  الحقيقة  الغرب. ويف  يف 

مراحل. وقد حصل ذلك أّواًل من خالل تعريف اإلنسان بأنّه )حيوان ناطق(. إذا كان الوجه 

املميّز لإلنسان والحيوان هو )التفكري(، يرد هذا السؤال القائل: أليس الطفل الفاقد للنطق 

والتعّقل إنسانًا؟ وبعد التأّمل والتدقيق ندرك أّن الطفل البالغ من العمر ستة أشهر أو سنة يقيم 

ارتباطًا عاطفيًّا وروحيًّا مع اآلخرين من خالل تعبريات عينيه، وإن نطق وتعّقل الطفل البالغ 

من العمر أربع سنوات أقّل منه بكثري عند البلوغ، ولكنه مع ذلك يعترب إنسانًا وليس حيوانًا. 

وهل اإلنسان املصاب بالجنون والفاقد للعقل يعترب نوًعا من الحيوان؟ ال ميكن لهذا أن 

يكون صحيًحا. أرى أّن تعريف اإلنسان بـ )الحيوان الناطق( كان من أخطر النظريّات يف 

التاريخ، وقد أّدى ذلك إىل متهيد األرضيّة للنظريّة الداروينيّة يف علم األحياء والبايولوجيا 

وغريهام. ويف املرحلة الثانية، ذهب دارون رسميًّا إىل اعتبار اإلنسان نسخة متطّورة وذكيّة 

عن الحيوان. كان أحدهم يُشكل عىل نظرية دارون ويقول: ما الذي كان بني القرد واإلنسان؟ 

إذا كان منطق التكامل مطروًحا، فكيف توقّف التكامل هناك؟ لقد توقّف التكامل هناك يف 
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الحّد األدىن عىل مدى آالف السنني. وعىل كّل حال فإّن نظريّة دارون يف التكامل وتحيُون 

اإلنسان يف الغرب أصبحت متثّل الركيزة بالنسبة إىل الفلسفات الغربيّة. 

ال  العلم  أّن  الغرب، مبعنى  )Unity of science( يف  العلم  وحدة  ترويج مصطلح  تّم 

يفصل بني اإلنسان والحيوان، ويعّد اإلنسان مجرّد حيوان عاقل. إّن اإلنسان هنا هو الحيوان 

الذي يحسن الترصّف أثناء وقوع الزلزلة بسبب امتالكه للعقل االجتامعّي عىل نحو جيّد. 

الحيوانيّة األخرى من  أو سائر املجتمعات  النمل  اإلنسان ومجتمع  الفرق بني مجتمع  إّن 

وجهة نظر علم االجتامع الغريّب يعود إىل حجم العقل والذكاء االجتامعّي. ومن هنا فإّن 

نظريّة وحدة العلوم تعني القول بحيونة اإلنسان. وبطبيعة الحال فإّن القول بحيونة اإلنسان 

يف الغرب ميثّل بحثًا طوياًل وعريًضا، وإّن أبحاثًا من قبيل العلامنيّة واإلنسويّة وغريهام قد 

تبلورت بأجمعها عىل هامش القول بحيونة اإلنسان؛ وبطبيعة الحال لست هنا بوارد الدخول 

يف تفاصيل هذا البحث. واملرحلة الثالثة هي مرحلة تشيّؤ اإلنسان، يف هذه املرحلة يتحّول 

اإلنسان بسبب طريقة حياته الروتينيّة املتكّررة واململّة إىل ماّدة وطبيعة وآلة. حيث يتعنّي 

السيعة،  الوجبات  أكل  تألَف  النقود، وأن  العمل، وأن تحصل عىل  أن تذهب إىل  عليك 

ثم تنام يف الليل يك تستيقظ يف الصباح التايل وتذهب إىل العمل، وهكذا دواليك.. وهذا 

أسوأ من نط حياة  الغربيّة  الحياة  فإّن نط  هنا  اآلليّة. ومن  الحياة  يشبه  الحياة  النوع من 

البهيميّة. ومن هنا ال  الفطريّة  تعيش عىل طبق جميع ظرفيّاتها  البهائم  البهائم؛ وذلك ألّن 

الكأل يف  التي كانت ترعى  البقرة  إّن  بقرة األمس.  أكرث سعادة من  اليوم  بقرة  اعتبار  ميكن 

البوادي قبل مليون سنة كانت تشعر بذات الرىض الذي تشعر به البقرة يف العرص الراهن. 

بيد أّن اإلنسان الذي يعيش اليوم يف الغرب ال يشعر بالسعادة، فحتى األثرياء ال يشعرون 

هناك بالسعادة؛ وعىل هذا األساس يجب أن نتعرّف عىل َمواِطن الفراغ والهشاشة يف الغرب، 

وذلك ألّن  للغاية؛  الغرب جوهريًّا  اإلنسان يف  هويّة  أزمة  يعترب موضوع  الزاوية  هذه  ومن 

الطبيعة  أنرثوبولوجيّتهم قد أّدت إىل حيونة اإلنسان، ثم إىل تشييئه وإىل اعتباره جزًءا من 

واملاّدة، وإىل اضمحالله وتالشيه يف نهاية املطاف. 

يف املقابل ميكن للمسلمني أن يعملوا عىل إنقاذ البرشيّة من مستنقع هذه األنرثوبولوجيا 

الوبيلة، وبطبيعة الحال يجب علينا معرفة جميع التحّديات املعرفيّة والعلميّة والتعرّف عىل 

واإلنسانيّة  االجتامعيّة  التحّديات  معرفة  علينا  يجب  كام  أيًضا،  الحديث  العلم  تعقيدات 
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والتعقيدات االجتامعيّة. وهنا ال يعود البحث بحثًا معرفيًّا / علميًّا، وإّنا البحث يف الواقع 

االجتامعيّة  العلوم  حقل  مختلف  يف  أزمات  مثّة  االجتامعيّة.  التطبيقات  يف  بحث  هو 

السياسيّة،  النخب  وأزمة  الحكم،  وأزمة  الدميقراطيّة،  أزمة  بينها:  ومن  اإلنسانيّة،  والعلوم 

وأزمة انتقال السلطة، وأزمة االستعامر، واألزمات املرتبطة بالخالفات والنزاعات، كام يوجد 

التعرّف عىل تحّديات األشياء ومخاطر  كثري من املشاكل يف العلوم اإلنسانيّة. كام يجب 

الحضارة الغربيّة. وهذا البُعد بدوره مهّم للغاية أيًضا. ال يخفى أّن جميع هذه األبعاد مرتتّبة 

أنواع  إدراك  يتّم  مل  إذا  أنّه  مبعنى  بعضها؛  تحت  املنطقيّة  الناحية  من  وتقع  بعضها،  عىل 

أو  املعريّف  الخأل  أنواع  إدراك  فال ميكن  األصليّة،  واملفاهيم  والجوهرّي  الفلسفّي  الخأل 

بهذه  قمنا  فإذا  األسفل،  إىل  النزول  ثم  األعىل  من  البدء  ويجب  للمحاصيل.  االجتامعّي 

الطريقة بشكل صحيح، عندها سوف نتمّكن من تحديد الخأل امليتافيزيقّي واملعريّف لدى 

الغرب يف الهاتف النّقال؛ وذلك ألّن الهاتف النّقال يف هذا االتجاه ميثّل محصواًل لدرجة 

حتى  األساسيّة،  واملفاهيم  والفلسفة  النموذج  من  تعرب  التي  الدرجة  وهي  الدرجات،  من 

تصل إىل املحصول.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربّية يف حقل )الحسن( و)القبيح(، 

عىل أخذ كّل ما هو من الغرب الحسن، ونجتنب كّل ما هو من الغرب القبيح.

ـ اإلنسان كائن مختار، وطبيعة اإلنسان هي طبيعة مختارة متيل إىل االنتخاب واالختيار، 

الشهيد  السيّد  يقول  واالنتخاب.  االختيار  يف  حّقه  اإلنسان  من  نسلب  أن  نستطيع  فال 

مرتىض آويني: إّن اإلنسان يف الرؤية الغربيّة كائن مفتقر إىل جميع أنواع االختيار؛ وذلك 

التجزئة، فإّما أن تقبل الغرب برّمته أو  ألّن الغرب عبارة عن كتلة واحدة متامسكة ال تقبل 

الغرب شبيه  االنتقاء من  بأّن  بينام يذهب األستاذ مهدي نصريي إىل االعتقاد  برّمته.  ترتكه 

بأكل امليتة الذي يجب االقتصار منه عىل حدود الرضورة، وعليه فإّن االنتخاب واالنتقاء 

هنا هو انتخاب اضطرارّي مئة باملئة. ويذهب الشيخ عبد الحسني خسوپناه إىل االعتقاد 

ليسوا  أنّهم  مبعنى  الغرب،  من  ينتقون  املسلمني  إّن  ويقول:  املنتقى(،  )الغرب  مبفهوم 

ما  الغرب  من  يأخذون  انتقائيّون؛  ذلك  يف  هم  وإّنا  منه،  متهّربني  وال  للغرب  معارضني 

الظروف  أن  النقطة األوىل هي  نقطتني؛  أّن مثّة  ما هو ضاّر. وأرى  منه  وينبذون  نافع،  هو 
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إنّنا  العامليّة وعرص تاريخنا وحضارتنا هو عرص الغرب، وقد أمست هذه الحقيقة عامليّة. 

اليوم نفكر غربيًّا، ونؤّسس جامعات عىل النمط الغريّب، ونخّرج الطالب منها عىل الطريقة 

الغربيّة؛ وذلك ألّن األذهان تقولبت غربيًّا. وال أعني بذلك أّن الطالب الجامعني عندنا قد 

السخف  دائرة  التي تدخل يف  األمور  فهذا غري صحيح، وهو من  للغرب،  أصبحوا عمالء 

التفكري  بناؤهم ضمن بوتقة  يتّم  أّن األشخاص يف هذه الجامعات  والتسطيح. وإّنا أعني 

غربيّة،  أضحت  التي  هي  وحدها  البضائع  فليست  غربيّة.  جراحة  عرب  ويولدون  الغريّب، 

بل حتى األفكار قد أصبحت غربيّة أيًضا. الكالم هو أنّنا نواجه هيمنة املحاصيل الفكريّة 

الناعمة واملحاصيل املاّديّة الصلبة، وميكن لنا أن نعمل عليها. ال ميكن لإلنسان أن يرتك 

جميع هذه األمور بجرّة قلم؛ إذ ليست لديه القدرة عىل ذلك، ويف الحقيقة فإّن فكرة التخيّل 

الكلّيّة  الروح  أّن  النقطة األخرى هي  واقعيّة.  فكرة  تكون  أن  ما ال ميكن  رؤيٍة  الكامل عن 

الحاكمة عىل األمور يف حضارة ما تشتمل عىل سنخيّة كاملة مع الروح الكلّيّة التي تحكم 

أّن االستعارة من  نبي  بن  الجزائرّي مالك  الحضارة. يرى املفّكر  تلك  السائدة يف  األفكار 

أنّه ال ميكن أخذ أشياء حضارة ما، والعمل يف  أمور حضارة ما أمر مستحيل، وهذا يعني 

الوقت نفسه عىل تجّنب أفكار تلك الحضارة؛ وذلك ألّن كّل يشء يحمل جيناته الفكريّة 

البصمة  تلك  اليد عىل  بذلك  إاّل وتضعون  ما،  اليد عىل يشء  معه، وال ميكن لكم وضع 

وليس  األشياء،  الحال هو مجموع  بطبيعة  هنا  ومرادي  اليشء.  ذلك  يحملها  التي  الوراثيّة 

شيئًا واحًدا بعينه. يجب مشاهدة األشياء يف صلب الظواهر. ومن هنا فإّن التكنولوجيا متثّل 

بدورها جزًءا من النامذج الفكريّة / الفلسفية للغرب، ولهذا السبب ال ميكن الفصل بني لوازم 

الحضارات وبني األفكار الحضاريّة؛ وعليه فإّن اللوازم الغربيّة مرتبطة بالعقيدة الغربيّة، ومن 

هنا فلو مل تكن العقيدة الغربيّة قامئة عىل االستهالك، ملا كانت هناك برامج عامليّة وليرباليّة 

ورأسامليّة وعلامنيّة؛ ويحتمل بشكل كبري أّن كثريًا من الظواهر ال تصل إىل هذا الحّد من 

االزدهار والتنمية. فلو أمكن لكم تغيري العقيدة الغربيّة الراهنة، فسوف ترون بعد ميّض قرن 

من الزمن أّن مسار التكنولوجيا سوف يتغرّي من واقعه الراهن إىل مسار آخر. من ذلك أّن 

أّن  أعتقد  فإيّن  األساس  هذا  وعىل  الفضاء؛  يف  تتمركز  قد  املثال  سبيل  عىل  التكنولوجيا 

أفكار الغرب قد تشّكل مع اإلنسان الغريّب، والفلسفات الغربيّة، واألسس الغربيّة، واألنظمة 

السلوكيّات  ومنطق  الغربيّة،  املعرفيّة  والبنى  الغربيّة،  العلوم  وناذج  الغربيّة،  االجتامعيّة 

ومنسجمة.  متناغمة  منظومة  مجتمعة،  الغربيّة  املاّديّة  واملحاصيل  األمور  ومع  الغربية، 
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ولكني  القبيح،  والغرب  الحسن  بالغرب  القائلة  الرؤية  عىل  متاًما  أعرتض  فإنّني  هنا  ومن 

بوجود  القول  الحقيقة ميكن  القبيحة، ويف  واألمور  الحسنة  باألمور  القول  بإمكانيّة  أعتقد 

إّن  الطالح.  الصالح والفكر  الفكر  القول بوجود  النافع واليشء املرّض، كام ميكن   اليشء 

األمئة األطهار ينصحون بأخذ الحكمة حتى من املرشكني، مع أّن لدى املرشكني منظومة 

عن  منفصل  للمرشك  النموذجّي  الحضارّي  النظام  إّن  املؤمنني.  عن  منفصلة  نوذجيّة 

املنظومة النموذجيّة للمؤمن؛ إاّل أّن اإلمام املعصوم يقول: خذ الحكمة أينام وجدتها، 

فالحكمة مام يُطلب. فإذا وجدنا نظاًما وترتيبًا يف الغرب أمكن لنا أن نتعلّم النظام والرتتيب 

منه، ولكن علينا التزام جانب الحذر، إذ قد تكون املظاهر الجميلة ملغومة أحيانًا، كام يجب 

أن ال نتعلّم من الغرب النظام الحريّف الجاف واملفتقر ألّي مرونة. وبنظرة عاّمة قد تكون 

هناك ظاهرة يف املنظومات الغربيّة أحيانًا، ولكن قد ميكن توظيف تلك الظاهرة يف نظرة 

جزئيّة؛ رشيطة الفصل بني التعلّق باملحصول والتعلّق بالعقيدة.





كيف نقيم حواًرا ناجحًا مع الغرب وهو ال يرى في المرآة إاّل نفسه؟

حوار مع: أ.د. طالل عرتييس

يرى الدكتور طالل عرتيس أن الغرب يترصَّف عىل أساس أنه هو املرجع يف النامذج 

الفكرية والسياسية واالجتامعية. وال يستثنى النموذج االقتصادي )اقتصاد السوق والليربالية 

االقتصادية( من هذا الترصف الفوقي التعليمي التمديني. ويتساءل عام إذا كان باإلمكان أن 

يًّا ناجًحا مع من ينظر يف أثناء الحوار إىل املرآة فال يرى إال صورة نفسه؟ نتخّيل حواًرا ندِّ

يف هذا الحوار يعترب عرتيس أن رشط نقد الغرب وتفكيك مقوالته، بعد التعرّف عليه، 

يحتاج أواًل وقبل كل يشٍء إىل التحّرر النفس واملعنوي من هيمنته ومن سطوته، وأن ندرسه 

من موقع الباحث غري الغريب، ال أن نكرِّر مقوالته عن نفسه، مؤكًّدا أن االستغراب ليس رؤية 

النخب املرشقية للغرب فقط، بل هو مرشوٌع نهضويٌّ يحتاج إىل اإلطالع عىل ما قّدمه مثقفو 

شعوٍب أخرى يف إفريقيا واليابان والهند وماليزيا وسواها يف نقد مرتكزات املعرفة الغربية 

وتجربتها الحضارية واإلنسانية.

*  *  *     

* كيف تنظرون إىل الغرب كمصطلحٍ وكمفهوٍم؟

ـ   لو مل يحّقق الغرب نهضته الحضارية منذ القرن الثامن عرش يف املجاالت العلمية )الطب 

والفيزياء والعلوم(، والفكرية )القطيعة مع الدين، ونظرياته يف العلوم اإلنسانية يف الفلسفة، 

واحتالل  والقتال  الحروب  )تقنيات  والعسكرية  والحريات(،  والدولة،  واملجتمع،  والرتبية، 

الشعوب األخرى(، ملا كان ملعناه الجغرايف أيُّ داللة خاصة، باستثناء املوقع واملوارد. 
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لقد اكتسب الغرب معنًى جغرافيًا، من هذا التقدم الذي أحرزه، ومن تلك الهيمنة العاملية 

التي مارسها وعقدت له، منذ مطلع القرن التاسع عرش، بحيث سيتطابق النظر إىل جغرافيته 

والحديث عنها مع تلك الدالالت السياسية والفكرية والعلمية. فعندما نتحّدث عن الغرب 

يف بالدنا )الرشق( نقصد تلقائيًّا تلك الدالالت مًعا. وعندما نتحدث عن التقدم، والتخلف، 

نلتفت يف كثري من األحيان إىل أن  للمقارنة، بحيث مل  أو  للتقليد،  الغرب نوذًجا  نجعل 

تجاوزتها  بل  تقترص عىل جغرافيتنا،  حّققها مل  التي  الهيمنة  أن  وإىل  واحًدا،  ليس  الغرب 

إىل مساحٍة كبريٍة من عقولنا ومن مناهج تفكرينا. إن الغرب نفسه يتحيّز إىل هذا الدمج بني 

جغرافيته )اإلنسان األبيض( وبني تقّدمه العلمي وهيمنته الفكرية والعسكرية.

* من أين يبدأ تاريخ الغرب؟

 ـ  ال ميكن أن نفصل تأثري الحقبات الزمنية التي مر بها أي شعٍب، وتجاربه املختلفة 

من  كان  وإذا  اليوم.  يعيشها  التي  أوضاعه  عن  ومعارَف،  وفنوٍن  علوٍم  من  أنتجه  وما  فيها، 

املنطقي والطبيعي أن ترتك كل الحقبات تأثرياتها املختلفة عىل مستويات ما بلغته الشعوب 

ٍم يف املجاالت العلمية والفكرية والثقافية واألخالقية وسواها، إال أن ذلك ال يعني  من تقدُّ

أن تأثري الحقب هو تأثرٌي متساٍو من حيث األهمية والفاعلية. ينطبق هذا املنطق عىل سؤالنا 

حضارات  منذ  واألفكار  التجارب  من  متعاقبة  عصور  عرب  تشّكل  الذي  الغرب  تاريخ  عن 

ما عرف  إىل  والزمنية،  الروحية  الكنيسة  الوسطى وهيمنة  بالقرون  مروًرا  والرومان،  اليونان 

منظورنا يف  تطابق جغرافيته، من  الذي أرشنا إىل  الغرب املعارص  أي إىل  النهضة،  بعرص 

الفكري والعلمي والعسكري  الفعيل  التحول  بدأ  فقد  الثقافية والفكرية.  الرشق، مع هويته 

يف تاريخ هذا الغرب، يف تلك اللحظة التاريخية التي انقلب فيها املجتمع عىل الكنيسة، 

والتي تحولت إىل قطيعٍة مع الله، ومع الغيب. كانت تلك اللحظة بداية التاريخ املعارص 

للغرب وحده. وسيجعل من  للبرشية جمعاء ال  تاريًخا  بوصفه  نفسه  الذي سيقدم  للغرب 

نفسه القطار )الحضاري( الذي يفرتض أن تصعد إليه وتلتحق به، يف الرحلة التي يقودها هو 

بنفسه، شعوب العامل كافًة، من دون أي سؤاٍل، ومن دون أي تردٍد. وعىل تلك الشعوب أن 

ترمي تاريخها من نوافذ ذلك القطار، وأن تتخلص منه تباًعا؛ ألن القطار ال يتسع إال لروايٍة 

واحدٍة للتاريخ، وال يسري إال باتجاٍه واحٍد نحو املستقبل.

لَِم يجب عىل الشعوب األخرى أن تفعل ذلك، أي أن ترمي تاريخها من قطار الغرب 
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الذي صعدت إليه؟ ألن الغرب هو األعلم إىل أين يأخذهم، وهو األعلم مبا يحتاجون إليه 

)الدميقراطية والحريات والفردانية، واقتصاد السوق، والليربالية... (، وهو األدرى باألهداف 

التي تحتاجها تلك الشعوب. ولو مل يكن األمر كذلك، فلن يكون مبقدورنا أن نفس ادعاءات 

التمدين والتحضري التي برر بها الغرب قدميًا وحديثًا طوال القرنني التاسع عرش والعرشين، 

احتالله بلدانًا ذاَت حضاراٍت عميقِة الجذور، مثل الهند والجزائر وأفغانستان والعراق!!!... 

لقد بدأ تاريخ الغرب، الذي سيشّكل تحّديًا وتهديًدا لباقي شعوب العامل، مع ما أطلقوا 

عليه عرص النهضة، أو عرص األنوار، أي مع العرص الذي كام سبق وأرشنا قطعوا فيه عالقتهم 

مع الله، ووضعوا العقل اإلنساين يف املقام األلوهي، وهو العرص الذي افرتض فيه الغرب 

أن التاريخ البرشي هو ساحة النشاط العلمي فقط، وأن الحقيقة ال تتأت إال من هذا النشاط، 

ومبا أنه هو سيد هذه الساحة، فهذا يعني أنه هو من يصنع هذا التاريخ دون سواه. 

لقد بدأ تاريخ هذا الغرب مع نظرياته يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية التي جعلت نفسها 

بدياًل عن امليتافيزيقيا، وجعلت املجتمع مرجعيًة بديلًة عن الله وعن الدين، بحيث ال يكون 

صحيًحا إاّل ما يقبله املجتمع وما يريده، وليس ما تريده، أو تفرضه، أي مرجعيٍة أخرى )دينيٍة 

سٍة(. أو مقدَّ

 )Saint سيمون  سان  الغرب،  يف  االجتامعية  للعلوم  األوائل  الرواد  أحد  كان  ولهذا 

)Simon، يأمل أن تبلغ العلوم اإلنسانية وحدة العلوم الطبيعية وانتظامها. وكان شغوفًا بقانون 

نيوتن يف الجاذبية. فكان يرى أن العلم طائفٌة من االعتقادات املحققة والثابتة التي ميكن 

يوّحد  ثّم  اإلنساين، ومن  والوجود  للكون  نظرًة متامسكًة  تُقّدم  الدين كقوٍة  أن تحل مكان 

البرش عىل أساٍس من الحقائق املشرتكة. وهكذا يؤدي العلم وظيفة الدين بواسطة النزعة 

الوضعية، أو تطبيق املبادئ العلمية عىل كل الظواهر الطبيعية واإلنسانية.

وعلامء  االجتامع  علم  أن  املثال،  سبيل  عىل  كونت  أوغست  استنتج  كيف  يفسِّ  هذا 

اإلنسان  العامل وهداية  تسيري  والكهنة واملتولون  واألنبياء  س  املقدَّ الكتاب  االجتامع، هم 

االجتامع  الغرب، وعلامء  أنتجه  الذي  االجتامع  هنا هو علم  يقصده كونت  ما  إن  الضال. 

اإلنسان  وهداية  العامل  تسيري  أي  نفسها،  الغرب  مهمة  يتولوا  أن  يفرتض  الذين  الغربيني، 

الضال )الشعوب التي ضلت عن معرفة الغرب(. كام يعرتف أوغست كونت بأن هذا العلم 
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التي كانت له. ورمبا استطعنا  الدور والوظيفة  قد جلس مكان الالهوت وأخذ عىل عاتقه 

أن نضيف أيًضا التحليل النفيس الذي جلس بدوره مكان هذا الالهوت بعدما تحول طقس 

»االعرتاف« من الكاهن إىل املحلل.

* هل الغرب كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا؟

 ـ  مل يكن الغرب كتلًة واحدًة سياسيًّا أو ثقافيًّا أو اجتامعيًّا، فتشكُّل أوروبا ثقافيًّا وسياسيًّا 

يختلف عن تشكُّل الواليات املتحدة. حتى أوروبا نفسها تفاوتت بلدانها من حيث التقدم 

الصناعي والعلمي، أو الثقايف والفكري، كام تفاوتت تطبيقات الدميقراطية فيها، وكذلك بالنسبة 

الحجاب  الدينية )أزمة  الحريات  الدين ومن  للعلامنية واملواقف والسياسات املعتمدة من 

يف فرنسا ليست كذلك يف الواليات املتحدة، أو حتى يف بريطانيا( وظاهرة اإلسالموفوبيا 

التي انترشت يف بعض بلدان أوروبا، مل تعرفها الواليات املتحدة. وبسبب هذا التفاوت توقّع 

كارل ماركس، عىل سبيل املثال، حصول الثورة العاملية يف بريطانيا ال يف فرنسا، أو حتى يف 

أملانيا. وتتحمل أملانيا وفرنسا عبء النهوض االقتصادي يف االتحاد األورويب بسبب تقدمهام 

االقتصادي مقارنًة مع باقي دول هذا االتحاد. ويف الوقت الذي كانت فيه أوروبا تقّدم نهضتها 

وحداثتها وتحتل معظم أرجاء املعمورة من منتصف القرن التاسع عرش، إىل منتصف القرن 

العرشين، مل يكن للواليات املتحدة، وال للغتها ذلك الشأن الذي نعرفه لها اليوم. ال بل إّن 

هذه الدولة نفسها هي التي تولت إعادة إعامر أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية، أي إن الغرب 

من املنظور البحثي والتاريخي مل يكن واحًدا يف مساراته املختلفة. لكن سؤال الغرب الذي 

نطرحه عىل أنفسنا ال يتعلق برأيي بكيف ننظر إليه واحًدا أو متعدًدا. ال، بل إّن نظرة الغرب إلينا 

وطريقة تعامله معنا )شعوب الرشق ومجتمعاته( هي التي فرضت علينا حتى عىل املستوى 

البحثي أن ننظر إليه كواحٍد وليس كمتعدٍد.  

لقد طرح علامء ومثقفون مثل هذا السؤال عىل أنفسهم يف مطلع القرن املايض عندما 

وجدوا أنفسهم وجهاً لوجٍه أمام االحتالل األورويب لبلدانهم العربية واإلسالمية، ويف موقع 

االنكسار والهزمية بعد تفّكك الدولة العثامنية، فانقسموا إىل اتجاهاٍت ثالثٍة: 

األول: قال برفض كل ما جاء به الغرب جملًة وتفصياًل، ودعا إىل التمّسك مبا سلف من 

أصول ديننا وأخالقنا.
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ديننا  مع  يتعارض  وال  الحديثة(  )التقنيات  يناسبنا  ما  الغرب  من  نأخذ  بأن  قال  الثاين:   

وأخالقنا وقيمنا.

الثالث: قال بأن نأخذ الغرب كام هو ألنه غرٌب متقّدٌم عسكريًّا وعلميًّا وإداريًّا ونحن   

رشٌق متخلٌف.

 وال تزال هذه االتجاهات موجودًة منذ القرن املايض إىل اليوم، ويضيف إليها البعض 

أّن هذا  هنا هي  إليها  اإلشارة  نوّد  التي  لكن املالحظة  التكنولوجي.  الغرب  بتقدم  اللحاق 

الغرب الذي اختلفنا حوله كان يف حقيقة األمر هو مرجعية هذه االتجاهات كافًة حتى وهي 

تحاول التملص من هيمنته، أو رفضه واالنكفاء عنه.

لَِم؟ ألن سؤال التعامل مع الغرب، ما نأخذ وما نرتك، وكيف نفهمه، وأي رؤيٍة اسرتاتيجيٍة 

ومعرفيٍة حياله... هو يف الواقع معضلٌة صعبٌة ومعقدٌة. فإذا كانت نقطة االنطالق هي ماذا 

نأخذ وماذا نرتك، فعىل األرجح سنجد أنفسنا وقد أخذنا تدريًجا كل ما عند الغرب، الذي 

يتفوق علينا يف علومه ونظرياته املهيمنة ويف جيوشه الرابضة عىل تخوم بالدنا ويف دواخلها. 

فمن يكون يف موقع التبعية السياسية واالقتصادية وتحت الهيمنة العسكرية ال يحق له أن 

يختار بني ما يأخذ وما ال يأخذ. سوف يجد نفسه مرغاًم عىل أن يأخذ ما يفرضه عليه املحتل 

الحايل، أو من كان محتالًّ لبالده. وإال كيف نفّس أن مناهج وبرامج التعليم يف الجامعات 

العربية ومن دون استثناٍء تقريبًا كانت منذ االستقالل الوطني يف منتصف القرن العرشين، وال 

تزال إىل اليوم، نسًخا طبق األصل عن تلك املناهج يف الدول الغربية )بريطانيا وفرنسا، ثم 

الواليات املتحدة( سواًء يف العلوم االنسانية واالجتامعية أم يف العلوم الطبيعية والهندسية 

وسواها؟

اإلنسانية  العلوم  مع  نتعامل  كيف  هي  ومهمٍّ  دقيٍق  بشكٍل  هنا  تطرح  التي  املشكلة  إن 

واالخرتاعات  الطبية  واالكتشافات  العلوم  مشكلة  هي  مام  أكرث  الغربية،  واالجتامعية 

التكنولوجية التي باتت وسائَل وتقنياٍت متاحًة للبرش كافًة. إن العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

واملجتمع،  الكون  ووجود  وجوده،  وملعنى  لإلنسان  فلسفيًة  رؤيًة  جوهرها  يف  تعكس 

ولعالقات األفراد يف ما بينهم، وما أنتجه الغرب من نظرياٍت يف هذا املجال هو نتاج فلسفته 

ورؤيته لهذا اإلنسان وللكون وللمجتمع التي قطعت فيها العالقة مع الغيب ومع الله، وباتت 
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الدين، من جهٍة،  الذي حل محل  العالقات كام سبق وأرشت هي املجتمع  مرجعية هذه 

والعقل الذي بات يف املقام األلوهي. وهذا ما ال ميكن بالنسبة إلينا، أخذه أو األخذ به. 

فقط.  التعرف  هو  الغربية،  اإلنسانية  العلوم  هذه  مع  التعامل  يف  به  القيام  ميكن  ما  إن 

ورشط ذلك هو قرارنا أاّل نصعد يف قطار الغرب الذي يقودنا باعتباره هو التاريخ والحضارة. 

الغربية، سواًء يف  الحضارية  التجربة  العلوم يف  لهذه  الفاعل  الدور  دراسة  يعني  والتعرف 

صعودها ويف هيمنتها، أم يف ما تواجهه اليوم من أزماٍت. 

ال ميكن أن نفّكر يف ما نأخذ وما ال نأخذ، إذا كنا نعتقد بعاملية هذه العلوم، ألن مثل 

هذا السؤال يصبح ال معنى له. نقطة االنطالق عندما نريد اإلجابة عن مثل هذا السؤال هو 

أن نعترب أن ما أنتجه الغرب يف العلوم اإلنسانية هو تجربٌة نظريٌة ومجتمعيٌة خاصٌة، أنتجها 

منظرون وعلامء وباحثون، وقدموا فيها وجهاِت نظٍر مختلفًة ومتعددًة ومتناقضًة. واملقصود 

بذريعة  ملرجعيتها  االستسالم  علينا  يجب  التي  التعريف،  »ال«  مع  »التجربة«  ليست  أنها 

مرشوع  هو  هذا  يكون  أن  ويفرتض  والعسكرية.  االقتصادية  املجاالت  يف  الغرب  هيمنة 

»االستغراب«.

يف اإلجابة اليوم، عن سؤال ما نأخذ وما ال نأخذ من الغرب، يف أوضاعنا الحالية يف بالد 

الرشق العربية واإلسالمية، نشبه ذلك الشخص الذي يغوص يف املاء )ثقافة الغرب( ثم نأيت 

ونطرح عليه السؤال: يف أي كميٍة من املاء تريد الغوص أو السباحة؟ هل تريد املاء كله أو 

بعضه، أو أنك ال تريده مطلًقا؟ إن مثل هذا السؤال ال ينظر إىل واقع الحال، إلن اإلجابة لن 

تكون ممكنًة إال إذا خرج هذا الشخص من املاء كليًّا ووقف عىل أرٍض صلبٍة ثم نظر إىل 

املاء ليقرر مدى حاجته إليه، وكيفية التعامل معه.

االنسانية ومن املعرفة  الغرب، وعىل علومه، كجزٍء من املعرفة  نتعرَّف عىل  أن  ميكن 

لكن  واإلسالمية.  العربية  البلدان  يف  الجامعات  طالب  بها  يتسلح  أن  ينبغي  التي  العلمية 

هذا ال يعني، عىل املستوى املنهجي، إطالقًا أن نعترب هذه العلوم هي مرجعية املعرفة، بل 

عىل العكس، ينبغي أن نتلك الجرأة لنؤكد أن هذه العلوم اإلنسانية الغربية هي خالصٌة، 

أو انعكاٌس، لتحّوالٍت فكريٍة وفلسفيٍة واجتامعيٍة، حاولت أن تفهم اإلنسان واملجتمع يف 

زماٍن ومكاٍن محددَّيْن. 
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* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وما تأثري ذلك عىل العاملني العريب واإلسالمي؟

 ـ  ميكن القول أّن مرحلة التحّول والتشّكل يف حضارة الغرب الحديثة بدأت مع عرص 

نفسها  ستقّدم  التي  الغرب  حداثة  ابتدأت  ومعهام  األنوار،  بعرص  أيًضا  عرف  وما  النهضة، 

البدايات  تلك  عىل  داللٌة  لهام  واألنوار(  )النهضة  والتسميتان  عامليًّا.  ومساًرا  نوذًجا 

الحضارية، قياًسا مبا سبق من »جموٍد وظلامٍت«. طبًعا هذا ال ينفي إرث ما سبق من عصوٍر، 

يونانيٍة أو رومانيٍة، لكن ما جرى يف تلك املرحلة )النهضة( التي امتدت عرشات السنني أدى 

ٍ عميٍق ومتدرٍِّج يف البنى الفكرية واالجتامعية والثقافية للغرب الحديث كام نعرفه  إىل تغريُّ

املبنى  هي  املختربات(  يف  والتجارب  العلمي  )العقل  العلمية  االكتشافات  كانت  اليوم. 

ونقطة االنطالق التي ستؤثّر عىل باقي مناهج املعرفة، مبا فيها العلوم اإلنسانية التي حاولت 

تقليد تلك التجارب واالعتامد عىل مناهجها ملعرفة اإلنسان، ليك تكون تلك املعرفة مبثابة 

يف  الدراسات  هاجس  بات  حتى  األخرى،  الطبيعية  العلوم  يف  القوانني  غرار  عىل  قوانني 

املجاالت االنسانية واالجتامعية أن يُطلق عليها صفة العلم )علم النفس،علم االجتامع... ( 

ليك تكتسب املرشوعية يف ذلك الفضاء املعريف الذي هيمنت عليه مناهج البحث العلمي 

يف املختربات مثل الفيزياء والرياضيات. 

الحداثية،  الغرب  تجربة  سيشّكل  الذي  األساس  املبنى  أيًضا  هي  الدين،  مع  القطيعة 

بنيان الكنيسة وتعطيل  الحضارية واالجتامعية والثقافية. مل تقترص هذه القطيعة عىل هدم 

دورها الروحي والزمني، بل تجاوز األمر ذلك إىل القطيعة مع الخالق، من خالل القطع مع 

املعرفة  الركون إىل صدقية  بات  بحيث  وإلهيًّا،  غيبيًّا  معرفيًّا  باعتباره مصدًرا  الديني  النص 

التجريبية  فقط يف مصادرها  ( ويحرصها  إلهيٍّ أو   ، )غيبيٍّ أي مصدٍر  عنها  ننفي  أن  يستلزم 

)املختربات، واملالحظة املبارشة، والتجربة املَعيشة(.

يف هذا اإلطار من التحّول الفكري واملعريف، أُبِدل الدين، عندما أُبِعد عن منظومة الحياة 

التداخل  التقديس. وسيصبح هذا  والتفكري، مبرجعية العقل الذي سريفع الحرية إىل مقام 

النتاجات  فيه  ستتخلّص  الذي  النهضة  لعرص  األبرز  السمة  والحرية  العقل  بني  والتفاعل 

القيود والضوابط  الرتبوية والفنية واالجتامعية واألرسية تدريًجا، وبذريعة الحرية، من كل 

التي كان الدين قد فرضها عىل املجتمع. وسنشهد مع بدايات هذا العرص كيف ستتخلص 
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الرتبية من قيودها وضوابطها األخالقية، لتصبح حرية الطفل هي أساس الرتبية. وسنالحظ 

الديني  االحتشام  مرحلة  عىل  ردًّا  العري  لوحات  الفنية  الرسوم  يف  ستنترش  كيف  أيًضا 

األخالقي الكنيس، وكيف سيبدأ التنظري يف األدبيات النفسية واالجتامعية لتحرير الطاقات 

والرغبات، وستصبح قيمة العمل املنتج ماديًّا هي القيمة العليا للرجل وللمرأة عىل السواء. 

وسترتاجع وظيفة األمومة، ألنها تحد من حرية املرأة، وألنها غري منتجٍة ماديًّا. كانت هذه 

نًا  التحوالت بداية مساٍر، أو نفٍق سيدخله الغرب منذ نهايات القرن الثامن عرش، وليصبح مكوِّ

أساسيًّا من مكوناته الثقافية والحضارية التي نعرفها اليوم.

الغرب وعىل  قويًّا وخطريًا عىل مستقبل  تأثريًا  النهضة  الحرية يف عرص  تأليه  ترك  لقد   

األزمات اإلنسانية واألخالقية التي يعيشها اليوم ونعيش تداعياتها معه نحن وباقي العامل، يف 

مامرساته السياسية واالقتصادية والعسكرية. 

لقد تخلّص الغرب مع عرص النهضة من مرجعية اإلله الذي كانت الكنيسة تحكم باسمه 

طوال قرون، لكنه أبدله بالعبودية آللهة آخرين أوجدهم منظِّرو العلوم الفلسفية واالجتامعية 

واالنسانية. بات العقل معبوًدا، وباتت الحرية والرغبات معبوًدا، وباتت التجربة واملعاش 

معبوًدا ثالثًا. وقد أرشنا إىل رغبة سان سيمون يف أن يؤدي العلم وظيفة الدين، وإىل أوغست 

كونت الذي اعترب أن علامء االجتامع هم الكتاب املقّدس، وأن علم االجتامع جلس مكان 

الثالثة  املصادر  هذه  تهميش  أو  نفي  منه  يقصد  ال  هنا  الغرب  عىل  يؤخذ  وما  الالهوت. 

الذي شّكل  الغيبي  اإللهي  مثل املصدر  آخر غريها  بأي مصدٍر  اعرتافه  بل عدم  للمعرفة، 

املبنى املرجعي ملا أنجزته الحضارة اإلسالمية يف ذروة تألق علومها ومعارفها يف املجاالت 

اإلنسانية والطبيعية والفلكية وسواها... من دون أن تهمل هذه التجربة الحضارية واملعرفية 

دور العقل أو دور التجربة. 

اإلنسان  وأن  هًدى،  تسري عىل غري  الحياة  أن  يعني  الغيبي،  اإللهي  املبنى  استبعاد  إن 

يسعى خلف رغباته وحاجاته، وأن ال معنى لوجوده إال بإشباع تلك الرغبات والحاجات. 

وهذا كله يتعارض مع مرجعية رؤية الدين )اإلسالم( إىل اإلنسان الذي اعتربه خليفة الله عىل 

بعثت ألمتّم  )إنا  اإللهية،  األخالقية  املعايري  وفق  املجتمعات  عليه عامرة  وأن  األرض، 

مكارم األخالق(، ال وفق الرغبات الفردية، أو وفق التغريات املجتمعية. هنا حصل االختالف 

الجوهري مع الغرب يف نفيه التام ملصدر املعرفة الغيبي اإللهي. إن هذا املصدر وما يريده 
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من اإلنسان، واملعنى الذي يعطيه لوجوده )التكليف وخالفة الله( هو الذي يحقق التوازن 

الفردي واملجتمعي والحضاري ألنه يتعامل مع الوجود اإلنساين بواقعيٍة تامٍة، فيلبي حاجته 

الفطرية إىل العبودية، والتعلق بالغيب، ويعرتف يف الوقت نفسه بحاجاته املادية املختلفة. 

* هل ميكن أن نجري حواًرا متكافًئا مع الغرب؟ 

 ـ  تحتاج اإلجابة عن مثل هذا السؤل، إىل التوضيحات التالية:

إن أي حواٍر يحتاج إىل رغبة الطرفني يف القيام به، وإىل شعوٍر متباَدٍل بالحاجة إليه، كام 

يحتاج الحوار إىل تحديد موضوعاته التي تشّكل هامًّ مشرتَكًا، أو إىل تحديد قضايا الخالف 

التي يفرتض معالجتها من خالل الحوار لجعل العالقات سليمًة وطبيعيًة بني طريف الحوار. 

فهل تنطبق مثل هذه املسائل عىل طريف الحوار، الرشق )العرب واملسلمني( والغرب 

عىل سبيل املثال؟

أي هل يشعر الغرب بالحاجة إىل الحوار مع الرشق؟

وهل هناك قضايا أو موضوعاٌت مشرتكٌة للحوار؟

يٍِّة بينه وبني عامل الرشق؟ وهل يحرص الغرب عىل عالقاٍت طبيعيٍة ونِدِّ

الذي يخىش عىل سبيل  العامل؟ وهو  هذا  له يف  ندٍّ  بوجود  أصاًل  الغرب  يعرتف  وهل 

املثال أن تصبح الصني ولو بعد عقود دولًة عظمى تنافسه عىل الريادة الدولية، فيعمل منذ 

اآلن بالوسائل كافة السياسية واالقتصادية ملنعها من الوصول إىل هذه الريادة؟

اإلنسانية  العلوم  حول  نظرياته  هو  هل  معه؟  سنتحاور  الذي  الغرب  هذا  هو  ومن 

دوٍل  مع  ستتحاور  التي  واملؤسسات  والدول  الحكومات  هو  أم  والفلسفية؟  واالجتامعية 

ليتوقف عن  معه  الذي سنتحاور  الغرب  أم هو  الرشق؟  مقابلٍة يف  وحكوماٍت ومؤسساٍت 

فرض العقوبات عىل بالدنا وعن التدخل يف شؤوننا؟

ومن نحن الذين سنجلس للحوار الندي مع الغرب؟ هل سيتوىل هذه املهمة مثقفون 

األكادميية  الهيئات  بني  حواٌر  هو  أم  والحكومات؟  البلدان  رؤساء  أم  ومسلمون،  عرٌب 

والبحثية؟ وما هي القضايا املشرتكة التي سيحملها هؤالء إىل طاولة الحوار مع الغرب، إذا 
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كان العرب أنفسهم منقسمني حول قضاياهم، وإذا كان املسلمون بدورهم منقسمني حول 

الثقافة والسياسة واالقتصاد، وحول نظرتهم إىل الغرب، هل هو رضورة، أم هو تهديد؟

وهل ميكن أن يجلس الغرب )أوروبا والواليات املتحدة( عىل طاولٍة واحدٍة للحوار معنا 

نحن أهل الرشق يف بالد العرب واملسلمني حول القضايا التي تهّمنا وتهّمه؟ أي هل هناك 

قضايا مشرتَكٌة ميكن أن تكون موضوًعا للحوار بني الطرفني؟

ا لندٍّ ونحن نعيش حالة قلٍق من توّحش الغرب وسعيه  وكيف نجلس إىل طاولة واحدة ندًّ

للهيمنة والسيطرة، وهو يريد أن يفرض علينا مشاريعه لتغيري بنى وهياكل مؤسساتنا السياسية 

القيود  بالتدخل واالحتالل، فرض نوذجه عن األرسة واملرأة،  )الدميقراطية  واالجتامعية 

بعني  إلينا  الغرب  ينظر  ذلك  مقابل  ويف  سياساته(،  تخالف  التي  الدول  عىل  والعقوبات 

الدونية واالحتقار والتهديد يف الوقت نفسه. فنحن مصدٌر للنفط الذي يحتاج إليه ويجب 

أاّل ننعه من الحصول عليه. ونحن بالنسبة إليه شعوٌب متخلفٌة تكره الغرب ألنه متحرٌض 

ومتمدٌن، وديننا ال يُنتج سوى التوحش واإلرهاب الذي يهدد الحضارة اإلنسانية )الغربيّة(. 

لشعوبنا.  تهديًدا  ويشّكل  الغرب  أوجده  الذي  اإلرسائييل  بالكيان  االعرتاف  نرفض  ونحن 

وعندما يعقد الغرب اليوم مؤمتراٍت عن الحوار الثقايف أو الديني، أو الحضاري مع الرشق 

إال  يفعل ذلك  فإنه ال  وإيطاليا وإسبانيا وغريها...  فرنسا، وأملانيا  العريب واإلسالمي، يف 

ليتعرف عىل أسباب الهجامت اإلرهابية التي حصلت يف عواصم الغرب )ال التي حصلت 

يف بالدنا(، وهو يريد من القادمني من الرشق أن يتعاونوا معه من خالل األبحاث والدراسات 

عىل كيفية التصدي الفكري والتعليمي واإلعالمي ملثل هذه الظواهر من اإلرهاب. وعندما 

يعقد الغرب مؤمتراٍت عن السالم يف الرشق األوسط ويدعو العرب واملسلمني، أو يرغمهم 

عىل الحضور، فهو ال يريد من هذه املؤمترات سوى إقناع املشاركني فيها بحق ارسائيل 

الطبيعي يف الوجود، وبوجوب وقف أي مقاومٍة أو أي مقاطعٍة لهذا الوجود.

فكيف ميكن يف ظل هذا الواقع بيننا وبني الغرب أن نعقد حواًرا، وأن يكون متكافئًا يف 

الوقت نفسه؟

العامل  مرجعية  نفسه  يعترب  غريبٌّ  أحدهام  بني نوذجني،  الحوار  يعقد  أن  كيف ميكن 

التي تجعله يف املوقع املهمني،  الراهنة  الفكرية والعسكرية والحضارية  بقدراته  ويتباهى 
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واآلخُر رشقيٌّ يتباهى بنموذجه الحضاري املايض الذي قّدم تجربًة مهمًة إنسانيًّا ومعرفيًّا، 

وهو اليوم يف املوقع األضعف فكريًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا؟ ال، بل ينقسم هذا العامل الرشقي 

يف الوقت نفسه إىل مؤيٍد للغرب، متامٍه معه، وإىل رافٍض، ُمعاٍد متاًما لوجوده، وإىل من 

يريد التفاهم معه وال يريد االصطدام به أو تحّديه، ويريد أن يوائم بني رشقيته وبني ما هو عليه 

الغرب اليوم. يف حني ال نجد مثل هذا االنقسام يف الغرب تجاه الرشق.

مع  الحوار  هذا  ملثل  بتقديري  يحتاج  ال  معرفيٍة  ومنهجيٍة  فكريٍة  كمنظومٍة  الغرب  إن 

املسيحي  اإلسالمي  الديني  الحوار  مثل  الحالة سيكون  هذه  مثل  الحوار يف  الرشق. ألن 

التي  االختالفات  التوافق عىل  التي ال ميكن  الالهوتية  القضايا  الغوص يف  يتجّنب  الذي 

تضمنتها عىل مستوى العقائد، بحيث يتحّول الحوار إىل قضايا سياسيٍة واجتامعيٍة، وإىل 

رضورات التعايش والتوافق وعدم الصدام ومواجهة التطرف. فكيف ميكن عىل سبيل املثال 

النقاش أو التوافق حول الحرية التي يعتربها الغرب مقدسًة )اتخذ إلهه هواه(، يف حني نراها 

من منظورنا مرهونًة مبرجعية الدين والتكليف اإللهي لإلنسان، ومبرجعية األخالق؟ أو كيف 

ميكن أن أقبل أنني موجوٌد »ألنني أفكر«، يف حني أعترب نفيس موجوًدا ألنني مخلوٌق من 

الله سبحانه وتعاىل، ومطلوٌب مني أن أفكر وأن أعقل وأن أتدبر يف هذا الوجود.

بالنسبة  سيعني  ألنه  نحن  نريده  الذي  »الندي«  الحوار  هذا  يحتاج ملثل  لن  الغرب  إّن 

إليه الجلوس إىل من سيناقشه يف صوابيّة منظومته الفكرية واملنهجية، سواًء عىل مستوى 

خصوصيتها الغربية، أم عىل مستوى ما آلت إليه من أزماٍت يف فهم اإلنسان واملجتمع. كام 

أن أصل فكرة الحوار مع »الرشق« تبدو غري متخيَّلٍة يف الذهن الغريب الذي ال تزال نظرته 

إىل الرشق وإىل التعامل معه نظرًة استعالئيًة تحكمها يف وقٍت واحٍد خلفيات االسترشاق من 

جهٍة، واالستعامر الكولونيايل من جهة أخرى. والدليل الذي ميكن أن نورده عىل هذا القول 

هو طريقة التدخل الغريب، الذي مل يتوقف إىل اليوم، يف منظوماتنا السياسية واالجتامعية 

واالقتصادية. فمن الشائع مثاًل أن نسمع من رئيس أي دولٍة يف الغرب عن »رضورة اإلرساع 

الحريات،  إطالق  أو عن  املعارضة«،  مع  الحوار  »وجوب  أو عن  الحكومة«،  تشكيل  يف 

وربط التزام الدميقراطية يف بالدنا باملساعدات التي ستقّدمها لنا بالد هذا الرئيس... أو حتى 

إصدار األوامر وفرض العقوبات إذا خالفت دولٌة ما إرادته وتوجهاته ومصالحه.

إّن الغرب يترصَّف عىل أساس أنه هو املرجع يف النامذج الفكرية والسياسية واالجتامعية. 
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الترصف  هذا  من  اإلقتصادية(  والليربالية  السوق  )اقتصاد  االقتصادي  النموذج  يستثنى  وال 

أثناء  ينظر يف  ناجًحا مع من  نديًّا  نتخيل حواًرا  أن  التمديني. فهل ميكن  التعليمي  الفوقي 

الحوار إىل املرآة فال يرى إال صورة نفسه؟ 

املناسبة  الوسائل  أو  البدائل  إليجاد  نعمل  أم  الحوار؟  هذا  عن  النظر  نرصف  هل   *
للتواصل؟

إليه  الغرب، يف ظل كل ما سبق وأرشنا  ـ  إن ما ميكن تصوُّره حول حواٍر ممكٍن مع   

الغرب  يقبل  أن  هو  الحوار  هذا  ورشط  تعارفيًّا.  حواًرا  يكون  أن  هو  إلينا،  بالنسبة  يفرتض 

أو من سيمثّل الغرب من مثقفني أو جامعيني أو مراكَز بحثيٍة )ألن الحوار املفرتض يجب 

أن يتم بني مثل هذه األطراف( بأن تجربته النظرية واملعرفية هي تجربٌة خاصٌة ومحدودٌة. 

ورؤيته  تجربته  لديه  أمامه  يجلس  من  أن  الغرب  يقبل  أن  يجب  كام  انطالٍق.  نقطة  وهذه 

الخاصة الدينية والثقافية واملعرفية، وهي ليست تقليًدا للتجربة الغربية، وأن هدف الحوار 

ليس إبدال تجربتنا بتجربته عىل أساس أن هذه األخرية هي األفضل. يف مثل هذه الحالة 

وبوجود مثل هذه الشخصيات التي ميكن أن تكون يف مرحلٍة أوىل من الحوار، شخصياٍت 

يريد  من  أمام  نكون  ال  بحيث  نفسها،  الغربية  التجربة  تجاه  نقديٌة  نظٍر  وجهُة  لديها  غربيٍة 

أو  حكوميٍة،  هيئاٍت  ممثيل  أمام  نكون  وال  الحضارية.  واملواعظ  الدروس  علينا  مييل  أن 

ديبلوماسيٍة، تدافع عن وجهة نطر حكومتها وسياساتها الخارجية يف »التدخل الحضاري« 

وفرض العقوبات. عىل أن يتطّور مثل هذا الحوار ويتوسع ليشمل شخصياٍت أخرى سواًء 

من داخل املؤسسات الرسمية أم من خارجها، بحيث ينتج الحوار أدبياٍت تعيد االعتبار إىل 

التعدد الحضاري، وإىل رفض فكرة االستحواذ الغريب الحضاري الحالية املهيمنة. ولن نجد 

صعوبًة يف تحّقق مثل هذا األمر مع الكثري مام ينتج يف الغرب نفسه من نصوٍص يف مختلف 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية تتحدث بشكٍل عميٍق عن أزمة هذه العلوم، وعن أزمة الغرب 

الحضارية واإلنسانية.

دينيٍّ  حواٍر  وتجارُب  والغرب،  الرشق  بني  ثقايفٍّ  حواٍر  تجارُب  وحصلت  سبق  لقد 

وحواٍر حول قضايا وموضوعاٍت مثل قضايا العنف والتطرف والحركات اإلسالمية، وحول 

الدميقراطية، واملرأة، والطوائف واألديان، والحوار األورويب ـ املتوسطي، وحوار الشامل 

والجنوب. ولكن عندما ندقّق يف مثل هذه الحوارات واملؤمترات سوف نالحظ أنها كانت 
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كلها مببادراٍت غربيٍة، وحول موضوعاٍت وقضايا تتعلّق مبا يجري يف بالدنا، ومل تطرح هذه 

اللقاءاُت عىل بساط البحث والنقاش أيَّ قضيٍة غربيٍة مثل تفّكك األرسة عىل سبيل املثال، أو 

تأثري الدين يف السياسات الغربية، أو نزوع الغرب إىل الهيمنة والتسلط، أو أسباب الحروب 

التي يشنها الغرب عىل بالدنا... ومل يسبق أن حصل حواٌر رشقيٌّ مع الغرب، وال حواٌر غريبٌّ 

مع الرشق، ملناقشة سبل تغيري صورة املسلمني النمطية السلبية )اإلسالموفوبيا( يف اإلعالم 

الغريب، ويف الكتب املدرسية الفرنسية أو األملانية عىل سبيل املثال، وهي قضايا ال تقل 

هذه  الغرب حارًضا يف  كان  اإلسالمي.  والتطرف  العنف  تهديد  برأينا عن  تأثرياتها خطورًة 

املؤمترات والحوارات، مبا هو »نوذٌج« عىل املشاركني من الرشق التعلّم من تجربته يف 

التعامل مع هذه القضايا )الدميقراطية، املرأة... (. ومل يكن الغرب يكتفي بهذا القدر من 

»إرشادنا« إىل ما علينا القيام به عىل املستويات الحكومية واألهلية، بل كان يضع الخطط 

اتفق عليه يف هذه املؤمترات، وكانت املنظامت والجمعيات  ما  لتنفيذ  العملية  والربامج 

املتخلف«  »النموذج  تغيري  عىل  »ملساعدتنا«  تأيت   )NGO( والنسائية  االجتامعية  الغربية 

الذي نعيشه يف مجتمعاتنا الرشقية، و»لتعليمنا« من خالل الدورات التثقيفية والتدريبية عن 

التسامح، والجندر، وحقوق املرأة ومتكينها، وحقوق الطفل، وعن تغيري األدوار بني الرجل 

واملرأة يف األرسة، وعن الدميقراطية، والرتبية عىل السالم، ومراقبة االنتخابات، ومناهضة 

يف  نحن  علينا  ينبغي  غربيًّا  مرجعيًّا  نوذًجا  نفسها  الجمعيات  هذه  قدمت  لقد  العنف... 

الرشق تقليده واالقتداء به. ومثل هذا الترصف حتى لو عقد يف مؤمتراٍت وندواٍت مشرتكٍة 

ليس حواًرا نديًّا يف واقع األمر، وليس هموًما مشرتكًة، بل هو أقرب إىل ذهنية االسترشاق منه 

إىل ذهنية الحوار مع الغرب، أو إىل فهم الغرب. 

2001 وحدة  11 سبتمرب  وعندما تنشئ وزارة الخارجية األملانية عىل سبيل املثال بعد 

الحوار مع العامل اإلسالمي، فإن هدف هذه الوحدة هو أن تتعرف الخارجية األملانية إىل 

السياسات املالمئة يف توقّي اإلرهاب والتعامل معه. ولو مل تحصل هذه الهجامت التي 

شّكلت تهديًدا للغرب ملا تأسست هذه الوحدة.

رمبا يجب علينا أاّل نرفض مثل هذا النوع من الحوارات عىل الرغم من مالحظتنا التي 

أرشنا إليها، وعىل الرغم من أن الغرب كان يكتفي بهذا القدر من الحوار الذي يحتاج إليه 

والخارجية، ويف  الداخلية  التدخل يف سياساتنا  نرفض  أن  نعم يجب  يتهدده.  ما  ملعالجة 
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شؤوننا التعليمية واألرسية واالجتامعية، لكن مبوازاة ذلك ما نحتاج إليه يف املقام األول 

هو حواٌر عىل املستويات املنهجية واملعرفية بيننا وبني الغرب، بني مناهجنا ومناهجه يف 

منطلقات فهم اإلنسان ويف معنى وجوده، وغايات هذا الوجود.

* الغرب يعيش أزماته التاريخية يف الحقبة املعارصة، هل يدل هذا عىل ما سبق وتوقعه 
شبنغلر قبل قرٍن عن أن الغرب سقط أو أنه يوشك عىل االنهيار؟

واالقتصادية  واألخالقية  والسياسية  االجتامعية  الغرب  أزمات  عن  الحديث  ليس  ـ    

جديًدا. فقد كتب الغربيون أنفسهم عن هذه األزمات، ورمبا أكرث مام كتبه باحثون آخرون 

من باقي العامل. وذهب بعضهم إىل القول مبكرًا مبوت الغرب. 

لقد تعّددت املقاربات يف رشح وتفسري هذا الرتاجع الذي يعيشه الغرب اليوم. فقد اعترب 

قلًقا  يشّكل  الذي  املواليد،  تراجع  لجهة  السكانية سواًء  الدميغرافية  التحوالت  أن  البعض 

عميًقا، وشعاًرا من شعارات اليمني املتطرف يف أوروبا، أم لجهة تزايد أعداد املسلمني هو 

الذي سينهي هوية أوروبا ونوذجها الذي صنعته عرب عرشات السنني. 

يف حني اعترب آخرون أن األزمة األخالقية التي تنترش يف عامل الغرب، وتتفاقم، وترتاجع 

معها العالقات االنسانية، وتتفكك األرسة، هو الذي سيطيح بالتجربة الغربية بعدما فقدت 

التكنولوجي،  التقدم  عاتق  عىل  تستمر  أن  ميكن  ال  والتي  واألخالقي،  اإلنساين  بعدها 

والصناعات العسكرية فقط.

ومن الباحثني من ذهب إىل تفسري هذا الرتاجع باألزمات االقتصادية التي تزداد وتريتها 

األوروبيون يف حل هذه  أخفق  وقد  املتحدة.  الواليات  باملاليني يف  الفقراء  معها  ويزداد 

األزمات عىل الرغم من اتحادهم قبل أكرث من عقدين من الزمن. ال، بل تزايدت اتجاهات 

ومسؤولية  األزمات  هذه  مسؤولية  واملسلمني(  )العرب  األجانب  تحّمل  التي  العنرصية 

البطالة. وحتى الواليات املتحدة، التي كانت تتباهى بنموذجها الدميقراطي واقتصادها الحر 

يف مقابل التجربة السوفياتية »الشمولية« واالقتصاد املوجه، باتت اليوم، وبعد غياب االتحاد 

ضياع  معها  وتخىش  تتكرر  التي  املالية  ألزماتها  الحلول  تجد  كيف  تعرف  ال  السوفيايت، 

الحر، ويف»دعه  الغربية يف اإلقتصاد  التجربة االقتصادية  إن  العاملية. أي  هيبتها وسطوتها 

يعمل، دعه ميّر« مل تحلَّ مشكالت الناس، ومل تحقق العدالة، ومل تقِض عىل الفقر، بل 
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كنموذٍج  إليها  يدعون  أو  عنها،  يدافعون  الذين  وتراجع  غًنى،  واألغنياء  فقرًا  الفقراء  زادت 

غريبٍّ وحلٍّ سحريٍّ ملشكالت الشعوب االقتصادية.

وإذا كان الغرب غرَي قادٍر عىل حل مشكالته االقتصادية واالجتامعية واألخالقية، وإذا 

ستبقى  قيمٍة  فأي  والتحرر،  االستقالل  تريد  التي  الشعوب  عىل  الحرب  يشن  الغرب  كان 

للدميقراطية التي يتباهى بها؟ وحتى هذه تقترص يف الواليات املتحدة عىل حزبني فقط، 

الجمهوري والدميقراطي، وممنوٌع عىل غريهام أيُّ دوٍر. 

لعبت صحوة  الغرب،  بريق  كلها يف خفوت  وقد ساهمت  مقارباٍت،  من  سبق  ما  إىل 

الشعوب وحركات النضال ضد االحتالل األمرييك واإلرسائييل يف إيران وأفغانستان والعراق 

ولبنان وفلسطني، ويف بعض دول أمريكا الالتينية دوًرا مهامًّ يف إبراز الوجه املتوحش للغرب 

عندما اضطر إىل خلع وجهه اإلنساين ووضعه جانبًا، واللجوء إىل القوة والحرب، عندما 

شعر أن تلك الشعوب تسعى من أجل االستقالل والتحرر، والتخلص من الهيمنة. مل يعد 

للغرب بعد هذا التوحش يف التدخل أي بريٍق. 

لقد ساهمت وسائل التواصل الحديثة يف كشف ذلك الوجه البشع، الذي يسفك الدماء، 

بال أي قلٍق، والذي كان قد حاول إخفاءه طوال عقوٍد. 

لقد سقطت التجربة الغربية من علياء نوذجها الذي افرتضته لنفسها وللعامل. فهي مل 

تعد كذلك ال املستوى اإلنساين واألخالقي، وال عىل املستوى االقتصادي، وهي ليست 

املعريف  الثقايف  املستوى  ينقذ  وهل  تبّقى،  فامذا  السيايس.  املستوى  عىل  حتى  كذلك 

الغرب من أزمة هذا الرتاجع؟

مه الغرب عىل هذا املستوى من نظرياٍت يف فهم اإلنسان واملجتمع والعامل، هو  ما قدَّ

الحياتية واملستقبلية. كام  الغريب  الغرب وجغرافيته، وملشكالت اإلنسان  انعكاٌس ملوقع 

تعكس تلك النظريات ما عرفه الغرب من تحوالٍت فكريٍة تجاه الدين والعلامنية والسلطة 

والباحثني  واملفكِّرين  الفالسفة  لدى  سنواٍت  منذ  التجربة  هذه  وتشهد  املجتمع.  وإدارة 

الغربيني  النقد والتفكيك والتشكيك، بحيث بات من الصعب عىل غري  أنفسهم،  الغربيني 

الركون إليها أو متجيدها، أو األخذ مبا أتتنا به. 
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االجتامعية  العلوم  يف  والنظريات  الدراسات  مجال  ويف  الثقافية  الغرب  هيمنة  إن 

أّن  بسبب  والعسكرية واالقتصادية، وليس ذلك  السياسية  لهيمنته  نتاٌج  إنا هي  واالنسانية 

هذه  عىل  الغرب  يرتاجع  وعندما  واملجتمع.  اإلنسان  فهم  يف  األفضل  هي  العلوم  تلك 

املستويات، سوف ترتاجع معه مستوياته الثقافية والنظرية واللغوية، ولن تبقى متثّل نوذًجا 

كام هو حالها اآلن يف جامعاتنا العربية واإلسالمية. 

لقد فقد الغرب تدريًجا رسالته الحضارية التي اّدعاها لنفسه عندما تحّول حضوره بني 

شعوب العامل إىل حضور القوة والقهر واالحتالل. 

بالقوة  الهيمنة  أما  بريقه.  فقد  لقد  نوذًجا،  يعد  مل  لكنه  مهيمًنا،  الغرب  يزال  ال  نعم 

العسكرية والسيطرة عىل املؤسات االقتصادية العاملية وفرض الحصار والعقوبات الظاملة 

عىل شعوب العامل، فليست نوذًجا حضاريًّا، وال تعني يف الوقت نفسه أن باقي العامل يقف 

متفرًجا، أو عاجزًا. وما نشهده من صعوِد قًوى وتكتالٍت اقتصاديٍة وسياسيٍة غري غربيٍة يثري 

قلق الغرب من مستقبٍل غريٍ بعيٍد، لن يكون فيه هو النموذَج، أو املهيِمَن. 

* ماذا عن تأسيس علم االستغراب؟

وهو  البعض.  إليه  يذهب  قد  كام  فكريًّا،  ترفًا  ليس  علميٍّ  االستغراب كمرشوٍع  إن  ـ    

اليوم من  يكون كذلك. فام يجري  أاّل  عليه  منهجيًّا ضد االسترشاق، ويجب  انفعااًل  ليس 

تحوالٍت سواًء يف عامل الغرب أم يف عامل الرشق )بالد العرب واملسلمني( يربِّر هذه الدعوة 

معه  التعامل  ويف  الغرب  فهم  يف  التفكري  أن  العلم  مع  لالستغراب.  علٍم  يف  التفكري  إىل 

ليس جديًدا علينا، بل يعود هذا األمر إىل بدايات ما ُعرف بـ »صدمة الغرب« يف نهايات 

القرن الثامن عرش بعدما وصلت جيوش نابليون إىل مرص، ثم يف القرن التاسع عرش بعد 

ليعقدوا املقارنات بني أحوال  زياراٍت قام بها علامء إىل أوروبا )الطهطاوي( وعادوا منها 

هذا الغرب املتقدم وأحوال الرشق اإلسالمي املتأخر، كام كتب شكيب أرسالن »ملاذا تأخر 

وحروبه،  وموارده،  وجغرافيته،  الغرب،  تاريخ  كان  كام  غريهم؟«.  تقدم  وملاذا  املسلمون 

وأبطاله، واكتشافاته، يحتل حيّزًا مهامًّ يف مناهجنا التعليمية يف املراحل الثانوية والجامعية. 

ٌم( وال يزال الحال عىل ما هو عليه،  كان التعرّف عىل الغرب، )مبا هو إنجاٌز حضاريٌّ متقدِّ

يبدأ مبكرًا يف مدارسنا وجامعاتنا، ويحتل حيزًا واسًعا من هذه املناهج واملقررات، يف حني 
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كان الرشق العريب واإلسالمي )تركيا وإيران( واآلسيوي )الصني، اليابان، والهند... ( يكاد 

يغيب عن تلك املناهج.

هذا التعرّف املبكِّر عىل الغرب ليس استغرابًا باملعنى الذي نقصده، بل هو أقرب إىل 

التي قُدمت  الصورة  لتجربته ونوذجه، ألن ما جاء يف تلك  بالغرب، والرتويج  اإلعجاب 

عن الغرب مل يكن نقديًّا بل تعليميًّا. يف حني أن الصورة التي تُقدم عن العرب واملسلمني 

يف الكتب املدرسية األوروبية هي صورٌة سلبيٌة تتعمد الرتكيز عىل مظاهر التخلف والبداوة 

والعيش يف الصحراء.

إن االستغراب املطلوب هو عمليٌة يتداخل فيها التعرف عىل الغرب، مع نقده وتفكيك 

مرجعياته الفكرية والفلسفية واالجتامعية يف وقٍت واحٍد. 

أما رشط نقد الغرب وتفكيك مقوالته بعد التعرُّف عليه، فيحتاج أواًل وقبل كل يشء إىل 

التحرُّر النفيس واملعنوي من هيمنته ومن سطوته. يجب أن ندرس الغرب من موقع الباحث 

غري الغريب، ال أن نكرِّر مقوالت الغرب عن نفسه، ألّن الكثري من الباحثني ومن املفكِّرين 

وأطروحاته  مقوالته  يف  وتشكيٍك  نقٍد  موضع  الغرب  جعل  عىل  الجرأة  حتى  ميتلكون  ال 

النظرية يف الفلسفة وعلم االجتامع وعلم النفس والرتبية وسواها... ال، بل يذهب هؤالء إىل 

التهويل واتهام من ينتقد الغرب بالتخلف، باعتبار أّن هذا النقد مبثابة نكوٍص وتراجعٍ عن 

االلتزام العلمي والعقيل. يجب نزع القداسة عن الغرب يف نفوسنا وعقولنا حتى تنفتح بوابة 

االستغراب: أن نرى األشياء كام هي، أي الغرب كام هو وعىل حقيقته.

فضائنا  يف  الفكري  االستنهاض  يف  رضوريٌّ  أمٌر  االستغراب  لعلم  التأسيس  هل   *
الحضاري العريب واإلسالمي؟

 ـ  إن االستغراب ليس عمليًة بحثيًة معزولًة، بل يفرتض أن يكون أحد أدوات النهوض 

يف مرشوع االستقالل السيايس واالقتصادي والثقايف، إذ ال معنى لالستغراب يف ظل التبعية 

السياسية واالرتهان االقتصادي. نعم يجب أن يساهم االستغراب يف تعزيز ثقافة االستقالل، 

السياسية، والثقافية،  يات  التحدِّ وهذه مهمٌة أساسيٌة له، لكنه سيكون أكرث فاعليًة لو كانت 

والعلمية واالقتصادية كلها، مرفوعًة يف وجه التبعية للغرب. 
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إن االستغراب إذا أراد أن يتحول إىل تياٍر فكريٍّ فاعٍل ومؤثٍّر يجب أن تحتضنه الجامعات، 

دراساِت  تتبنى  أن  ويجب  والطالب.  األساتذة  عقول  يف  الغرب  نوذج  مكان  ليحتل 

ميكن  نعم  والفلسفية.  واالجتامعية  اإلنسانية  املجاالت  يف  البحث  مراكُز  االستغراب 

للباحثني أن يقّدموا مساهامٍت كبريًة يف تأسيس هذا العلم، ويف تأكيد مرشوعيته والحاجة 

إليه. ولكن كام هيمنت نظريات العلوم االجتامعية واإلنسانية عىل املناهج واملقررات يف 

الجامعات العربية، وأنتجت »التبعية للغرب«، يجب عىل االستغراب أن يدخل إىل الجامعة 

يف إطار مرشوع التحرر من سطوة الغرب، ومن قداسته، ومن اعتبار الغرب الطريق الوحيد 

املمكن للرشقيني، وحتى لباقي العامل.

مضادًّا.  استرشاقًا  يكون  أن  ميكن  وال  لشعوبه،  وال  للغرب  ال  عداًء،  ليس  االستغراب 

الدول  الهجومي االستعامري الحتالل  معلوٌم كان جزًءا من املرشوع  فاالسترشاق كام هو 

العربية واإلسالمية، قبل أن يتحّول الحًقا إىل علٍم ومدارَس، يف حني أن االستغراب اليوم هو 

أداٌة دفاعيٌة يف إطار مرشوع النهضة واالستقالل. ويف الوقت الذي تعّمد فيه املسترشقون يف 

كثريٍ من األحيان الرتكيز عىل الصور السلبية يف مجتمعات وسلوك العرب واملسلمني، فإن 

االستغراب سيكون علاًم موضوعيًّا ال يتعمد اإلساءة أو حتى الوعظ األخالقي، بل التعرف 

الحقيقي عىل التجربة الغربية التي أنجزت تلك العلوم اإلنسانية، وأنتجت الهيمنة والتسلط، 

والتي استطاعت أن تعترب نفسها مسارًا وحيًدا للبرشية طوال عقوٍد طويلٍة من الزمن. االستغراب 

هو مرشوٌع ال ميكن أن يكون مثل االسترشاق ال عىل املستوى املنهجي وال عىل مستوى 

توظيفه وأدواته. االستغراب مرشوٌع دفاعيٌّ يفتقر إىل القوى واملؤسسات التي تحميه وتوظّفه 

وهويًة  ا،  موقًعا خاصًّ أن نتلك  يجب  معرفيًّا  الغرب  االسترشاق. وملواجهة  كان حال  كام 

خاصًة، خارج مكانة الغرب وهويته. إن االستغراب هو بشكٍل أو بآخَر استعادٌة لكل تاريخٍ غريِ 

غريبٍّ اعتربه الغرب بعد مساره النهضوي والحدايث أنه تاريٌخ ميٌت وخارج التاريخ.   

من  وبات  االقتصادي،  وحتى  واإلنساين  واألخالقي  السيايس  الغرب  بريق  تراجع  لقد 

الصعب عىل مقلِّدي الغرب يف بالدنا اإلشارة إليه كنموذٍج يف تلك املجاالت كافًة. كام 

كرثت الدراسات الغربية نفسها يف نقد وتفكيك ما أنجزه الغرب عىل مستوى مرشوع الحداثة 

وعىل مستوى نظرياته يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية، كام اتسعت ظاهرة التمسك بالهوية 

الثقافية واالعرتاض عىل العوملة، ال يف البلدان الرشقية أو اإلفريقية فحسب، بل نشهد مثل 
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هذه الظاهرة حتى يف البلدان األوروبية التي عرّب عنها خروج بريطانيا من االتحاد األورويب، 

ومحاوالت استقالل الكاتالون يف إسبانيا، وصعود أحزاب اليمني املتطرف يف أكرث من بلٍد 

يف أوروبا... 

ولهذا يجب أن يبدأ االستغراب مبادرته ودوره حتى عىل مستوى الباحثني األفراد، أو عىل 

مستوى الندوات واملؤمترات، قبل أن يتحول إىل علٍم يُدرَّس يف الجامعات عىل املستويات 

املنهجية والفلسفية واالجتامعية والنفسية والحضارية.

تراجعت  فقد  العرشين،  القرن  مطلع  األمر  عليه  كان  ماّم  أكرثَ  مواتيٌة  اليوم  الفرصة  إن 

»دهشة الغرب«، بعدما كان الغرب يف ذروة هجومه وتقدمه وسيطرته، وبعدما كانت نظرياته 

السياسية  وسطوته  لهيمنته  اآلخر  الوجه  هي  وحداثته  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  يف 

والعسكرية. لقد تراجع اليوم هذا الربيق وتلك السطوة، وعىل االستغراب إًذا أن يتقدم بكل 

ثقٍة وجرأٍة لكس التبعية املطلقة للمنظِّرين الغربيني، وليزيح جانبًا أصنام الغرب الفكرية التي 

كان الكثريون يف جامعاتنا لها عابدين. وكلام تقدم االستغراب تبّدت هشاشة التبعية الفكرية 

للباحثني الغارقني يف مقوالت الغرب.

إن االستغراب ليس رؤية النخب املرشقية للغرب فقط، بل هو مرشوٌع نهضويٌّ يحتاج 

إىل االطاّلع عىل ما قّدمه مثقَّفو شعوٍب أخرى يف إفريقيا واليابان والهند وماليزيا وسواها يف 

نقد مرتكزات املعرفة الغربية وتجربتها الحضارية واإلنسانية. كام عليه أن يستفيد مام أنجزه 

مثقفون غربيون يف املجال نفسه من النقد، ومن التفكيك، وصواًل إىل عدم الثقة مبستقبل 

الشعوب  وثقافات  لغات  تدريس  يجب  االستغراب  مرشوع  إطار  ويف  الغربية.  الحضارة 

واملجتمعات الرشقية يف جامعاتنا مثل الصني واليابان، وتركيا وإيران وماليزيا وأفغانستان... 

هكذا يصبح االستغراب مرشوعاً إنسانيًّا أيًضا.





المهمة األساسية لالستغراب هي النقد العميق لذهنية االستتباع

حوار مع: د. عبد المالك عيادي

الحوار التايل مع الدكتور عبد املالك عيَّادي تركَّز حول جملة من القضايا واإلشكاليات 

املتعلّقة بتموضع الغرب يف الحضارة العاملية، وعىل دوره الالَّحق يف التعامل مع الحضارات 

األخرى وخصوصاً العامل اإلسالمي. ويرى أن الغرب اليوم مدعوٌّ أكرث من أي يوم مىض إىل 

مراجعة سلوكه الحضاري املعارص، وأن املهمة األساسية لعلم االستغراب هو النقد العميق 

لذهنية االستتباع الفكري والغلبة عىل اآلخر.

ويف ما ييل وقائع الحوار:

*  *  *     

* كيف تقاربون الغرب كمصطلح ومفهوم وبنية حضارية؟

يد،   ـ  نعني بالغرب، اصطالًحا، كل ما يأيت مقاباًل للرشق موقًعا جغرافيًّا عىل وجه التحدِّ

يحيل إىل دالالٍت متعلقٍة بالتضاريس والبيئة واملناخ الذي مييّز البيئة الجغرافية الغربية من 

وفرٍة وخصوبٍة وبرودِة طقٍس وأراٍض يحيط بها املاء من كل جانٍب، وغاباٍت كثيفٍة وثرواٍت 

طبيعيٍة هائلٍة. بينام يشري الغرب، مفهوًما، يف تقديرنا إىل العقل والفلسفة والتنوير والحضارة 

االجتامعية  والعدالة  والحرية  اإلنسان  وحقوق  التقّدمي  واإلنسان  والعلم  م  والتقدُّ والبناء 

والرخاء... كمظاهر ال ميكن إنكارها أو التقليل من شأنها، لكن يف الجهة املقابلة يعّد الغرب 

والالإنسانية  واالختزالية  واالستعباد  والتهميش  واإلقصاء  واالستعامر  لالستالب  محمواًل 

والتوحش والتدمري والظالمية وكل أشكال التطرف التي سبّبت مزيًدا من الدمار لإلنسانية؛ 

املميزة  السمة  هو  التناقض  هذا  أن  ونعتقد  أيًضا  إنكارها  كلها سامٌت ال ميكن  طبعا  هي 
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كأطروحٍة  تجلّيه  وبني  جغرايفٍّ  كنطاٍق  الغرب  بني  التمييز  بخصوص  أما  الغرب.  ملفهوم 

والفلسفة  واآلداب  الثقافة  يف  للغرب  املكثف  بالحضور  يتعلق  فاألمر  وثقافيٍة،  حضاريٍة 

ومختلف املنجزات العلمية والصناعية التي فرض بها نفسه عىل العامل أجمع دون أن يكون 

ذلك عالمًة جغرافيًة بالرضورة؛ مبعنى أنه ال ميكن التامهي مطابقًة بني الشكل واملضمون، 

للنموذج  تعمياًم  هناك  أّن  صحيح  والخصويص.  العمومي  بني  أو  والروح،  املادة  بني  أو 

الغريب يف مختلف جوانب الحياة لكن ذلك ال مينع من خصوصية الغريب الجغرايف وهو 

ما يجعل من هذه العالقة بينهام تركيبًا وتلفيًقا وإضافًة، هي اكتشاف ومتّدد طبيعي بحكم 

الشغور والضعف الذي مييّز الرشق.

* من خالل دراساتكم هل توصلتم إىل االهتداء إىل النقطة التي يبدأ منها تاريخ الغرب 
استناداً إىل صورته املعارصة؟

ال  التاريخ  هذا  وقبل  تحديًدا،  اليونان  مع  أكرث  يتبلور  بدأ  الغرب  تاريخ  أن  أعتقد  ـ    

الكبري وثقله يف  الرشقي  الغرب بوضوٍح ذلك لألثر  تاريخ  الحديث عن  أنه ميكن  أعتقد 

الفكر اإلنساين. لقد استفاد اليونانيون من هذا الرتاث اإلنساين الكبري الذي حمله الرشق 

وبلوروه ضمن تصوراتهم الفلسفية العقلية وتعّمقت املسألة أكرث مع الرومان ثم يف عرص 

النهضة ويف العرص الحديث دون أن ننىس منجزات العصور الوسطى. إذن، الغرب هو كلٌّ 

متكامٌل ال ميكن فصل جانٍب من جوانبه عن جوانَب أخرى، هذا عىل املستوى النظري، 

مهمٌّ  التمييز  أن  أعتقد  بينام عمليًّا  عليه،  قام  الذي  الشمويل  العقيل  يرجع لألساس  وهذا 

الجاهزة والسهلة لجل مشاكلنا  بالحلول  أنتج حضارًة ماديًة متكاملًة جاءت  فالغرب  هنا؛ 

بالتعاطي مع  الجهة املقابلة ووعيًا  أفعاٍل يف  أنتجت ردوَد  أثبتت نجاعتها هنا، لكن  كام 

هذه املنجزات نفسها، وهو ما يتيح فرصًة وإمكاناٍت للنظر يف تجزئة هذا الكل وتكوين 

رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله.

عىل أي أساس محوري ميكن لنا أن نفهم الغرب، هل بوصفه حضارة عقالنية كام   *
يزعم، أم أنه كيان يروم السيطرة عىل اآلخر؟

س عليه الغرب حضارته كان منطلقه عقالنيًّا محًضا   اعتقد أن األساس الكلياين الذي أسَّ

ذلك ملجابهة التصوُّرات النمطية التي كانت سائدًة عند رجال الكنيسة الذين كانوا يسيطرون 
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عىل تفاصيل الحياة اليومية، لكن ذلك مل يدم طوياًل بقدر ما كان مرحلًة انتقاليًة تهدف إىل 

النظري،  العلمي اإلبستيمي عىل حساب  بالتأسيس  التجربة  بالواقع عن طريق  الفكر  ربط 

كام كان أيًضا براغامتيًّا خاضًعا للحساب الجيد للمنافع، لذلك ربط الغرب الفكر بالواقع 

ما  القريبة، وهو  الغائية وتضع مكانها األهداف  تستبعد  التي  األداتية  الرباغاميت والعقالنية 

جعل من االسرتاتيجيات السياسية الغربية تحّدد أهدافها وعالقاتها وفًقا لهذه االعتبارات، 

وهكذا كانت دامئًا تحاول أن تضع نفسها يف موقع قوٍة تكون هي فيه صاحبة القراِر، واآلخر 

يف وضع تبعيٍة وخضوٍع بخاصٍة اآلخر العريب اإلسالمي. هذا االعتبار الرباغاميت املحض 

هو الذي استباح االمتداد الغريب للرشق واختزل العالقة بني الغرب والرشق يف إطار الغالب 

يف  زاد  كلام  أنه  حّد  إىل  والرشق  الغرب  بني  رشًخا  وخلق  بالضعيف،  القوي  باملغلوب 

التقارب زاد يف التباعد أكرث.

* معنى هذا، أن مثة صعوبة تكوينية يف قيام تواصل حضاري وإنساين معه؟

وغري  متكافٍئ  حواٍر  إلجراء  وقٍت مىض  أّي  من  أكرث  مدعوٌّ  اليوم  الغرب  أن  أعتقد  ـ    

إقصايئٍّ مع الرشق إليجاد حلوٍل للمشاكل التي أصبح يغرق فيها، إذ مل تعد املعركة خارج 

الديار بل نُقلت إىل عقر داره وكلام حاول إقصاء الرشق أو تهميشه أو تجاهله كلام ظهرت له 

مشاكُل من هذه الجهة تحديًدا، بخاصٍة مع العوملة والرشكات الكربى املتعددة الجنسيات 

والهجرات غري الرشعية واإلرهاب والتطرف.. التي اخرتقت الجغرافيا، حتى أصبح الرشق 

مكّونًا أساسيًّا للغرب. لكن يف الجهة املقابلة يجب عىل الرشق أيًضا أن يُبادر لفهم الغرب 

إطار  إنساينٍّ يف  ـ  بني  تقارٍب  الدونية إلحداث  أو  االستعالئية  النظرة  بتلك  إليه  ينظر  وأاّل 

الحساب الرباغاميت الذي ال يجعله طرفًا سلبيًّا يف املعادلة الحضارية. وهذا املرشوع الذي 

تقومون بهـ  االستغرابـ  يأيت يف هذا اإلطار للدخول يف حواريٍة مع الغرب قصد فهم أنفسنا 

من خالل مرآة الغرب كام فهم هو نفسه من خالل مرآتنا نحن، لذلك يكون جهلنا بالغرب 

هو جهٌل بأنفسنا يف تقديري.

* إىل أي مدى ميكن الحديث عن حوار وتواصل مع الغرب يف ظل االعتبارات الراهنة؟

ـ   يف إطار الحوار بني الحضارات والثقافات أعتقد أن هناك الكثري من العنارص املشرتكة 

بني العامل اإلسالمي والعريب والعامل الغريب لعّل أبرزها املصري املشرتك الذي يجمع هذه 
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الشعوب بخاصٍة مع العوملة التي جعلت من العامل قريًة صغريًة؛ فقضايا الحرية والعدالة 

والتطرف  املتسلطة  واألنظمة  بالظلم  والتنديد  اإلنسان  وحقوق  واإلنسيّة  والشغل  والبيئة 

إطاًرا  شّكلت  كلها  املطالب  من  وغريها  الطفل  وحقوق  املرأة  ووضع  واإلرهاب  الديني 

مرجعيًا مشرتكًا بني هذه الشعوب، وال أدّل عىل ذلك من املنتديات واملؤمترات واللقاءات 

النقاط  هذه  ملناقشة  مشرتكٍة  اجتامعاٍت  يف  والغربية  واإلسالمية  العربية  الدول  قادة  بني 

فيه ضمن حواريٍة شاملٍة، وهو  تثمني املشرتك وتقليص مساحة املختلف  وغريها بغرض 

الثقافية  التعددية  تتبني نوذج  كندا  الفرتة املعارصة مثل  الغربية يف  الدول  ما جعل بعض 

يف  تدخل  التي  األقليات  مختلف  تشمل  إقصائيٍة  غريِ  لحواريٍة  تؤسس  التي  الدميقراطية 

يرجع  فهذا  الغرب  لسلوك  نوّجهه  نقٍد  من  هناك  كان  وإذا  هذا،  السوسيولوجية.  تركيباتها 

يف تقديري للحكومات التي مل تراِع سوى مصلحة الرشكات الكربى والطبقات العليا يف 

املجتمع بذلك جعلت القيم اإلنسانية واملقوالت الكربى التي تؤسس للمشرتك اإلنساين 

يف وضعٍ ال يويل اهتامما للطبقة الوسطى واألقليات داخل املجتمع.

* يف سياق الكالم عىل أزمة الحضارة اإلنسانية ال يبدو مبنأى من ذلك.. كيف تقوِّمون 
هذه الرؤية؟

الفرتة املعارصة عىل أصعدٍة  الغرب يف  التي يعيشها  ـ  أعتقد أن الحديث عن األزمة   

العامل  العامل بأرسه كون  التحامل عىل الغرب ألن هذه األزمة مّست  مختلفٍة فيها نوٌع من 

يف الفرتة املعارصة أصبح أكرث تقاربًا من ذي قبٍل والتقارب بني الغرب والرشق أصبح مطلبًا 

رضوريًّا أكرث يف الفرتة املعارصة كونه فرضته األزمة نفسها، لذلك فاألزمة التي تحدث يف 

مكاٍن ما يف الغرب تظهر أصداؤها مبارشًة يف العامل أجمع، من هنا نتفق عىل وجود أزمٍة غري 

مسبوقٍة يف الغرب عىل أصعدٍة مختلفٍة وهذا طبيعي ألن الغرب مل يخرج بعُد من إرهاصات 

العوملة التي أدمجت ثقافاٍت مختلفًة عىل صعيٍد واحٍد ومل يعد هناك غرٌب نقيٌّ كام كان 

الحديث عن ذلك يف فرتٍة سابقٍة وفق ما طرحته نظرية الرصاع الحضاري التي تختزل جوهر 

الرصاع يف اإليديولوجيا الدينية، لذلك فإّن مسألة انهيار الغرب ليست مسألة أكرث خطرًا من 

فناء اإلنسان وانهيار القيم الحضارية الكربى واملكاسب التي ظفرها من الحداثة.
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* مثّة مساعٍ جديّة للتأسيس لعلم جديد يندرج يف سياق فهم الغرب ونقده، وهو ما نسميه 
بعلم االستغراب، كيف ترون إىل هذه املساعي؟

 ـ  مسألة االستغراب فرضت نفسها بقوٍة يف الفرتة األخرية وعىل النخب الفكرية العربية 

واإلسالمية املهندسة لها والخوض يف غامرها بعيًدا عن كل توظيٍف إيديولوجيٍّ أو حساٍب 

تكرّسها  التي  املادية  الطبقية  من  تتغذى  التي  اإلنسان  أفول  بأطروحات  مهووٍس  تقنويٍّ 

الرشكات الكربى التي ال يهّمها سوى الربح السيع وتغذية الرصاعات يف العامل لالستثامر 

يف رؤوس أموالها. من هنا فالتأسيس لعلم االستغراب هو، أوالً ردُّ فعٍل حضاريٌّ عن الحركة 

املقابلة التي شهدت سبًقا وقوًة يف الطرح واملعروفة باالسترشاق، وثانيًا هو محاولٌة لفهم 

ذواتنا من خالل الغرب أو بعيوٍن غربيٍة أو يف مرآة الغرب وهذا ليس َجلًدا لذاتنا أو ازدراًء 

لها بقدر ما هو تصحيٌح وبناٌء للذات اإلسالمية والعربية يف سياق الثقافة الكونية. أعتقد أن 

الواعية ال سيام  املثقفة  الطبقات  ينحرص يف  االستغراب هو مطلٌب  لتأسيس علم  السعي 

مجتمعاتنا،  إليه  آلت  الذي  والوضع  العمل  هذا  قيمة  تُدرك  التي  منها  الجامعية  األكادميية 

ومسألة االستغراب مطلب رضوريٌّ للنهوض باملجتمع اإلسالمي العريب ألنه ليس منعزاًل 

عن العامل.

التي  املزايا  هي  وما  واالسترشاق  االستغراب  بني  والتقابل  التناظر  إىل  ترون  كيف   *
تلحظونها بالنسبة لعلم االستغراب؟

 ـ  طبعا بالنسبة للتقابل بني االستغراب واالسترشاق، هذا طرٌح متعارٌف عليه يف األوساط 

الثقافية يف إطار الضدية إن عىل مستوى الشكل أو املوضوع ذلك للّبس الحاصل يف األجهزة 

املفاهيمية التي يقوم عليها كلٍّ منهام، وكذلك للحاضنة التاريخية التي تطّور كلٌّ منهام فيه، 

غري أن التمييز بني املصطلحني رضوريٌّ لجهة اإلشكاالت املنهجية واألنظمة املعرفية التي 

يتحرك فيها املصطلحان وكذا الواقع التطبيقي الذي يؤسس لهام، واإليديولوجيا واملآالت 

التي يستقي كل منهام دعمه.

أما بالنسبة لإلشكاالت التي طُرحت يف هذا اإلطار فهي كالتايل: هل يشّكل االستغراب 

هل  ومرجعياتها؟  وأفكارها  بأطروحاتها  تستقل  حركٌة  هو  أم  لالسترشاق  يًّا  نِدِّ فعٍل  ردَّ 

االستغراب هو البديل املبارش لحركة االسترشاق أم هو حركٌة فكريٌة تجد موقًعا لها خارج 



حوارات في علم االستغراب 186

هذه املقابلة بني االسترشاق واالستغراب؟ ما العالقة التي تحكم االستغراب باالسترشاق؟ 

هل هي استغراق أحدهام يف اآلخر أم تجاوٌز أم هام حركٌة واحدٌة بوجهني مختلفني؟ هل 

الواقع  يف  أم  الشكيل  املستوى  يف  واالستغراب  االسترشاق  بني  االختالف  اختزال  ميكن 

العميل أم يف كليهام؟ هل ميكن اعتبار اإليديولوجيا التي يتحرك فيها املصطلحان عامَل 

هدٍم أم بناٍء يف التقارب بني الرشق والغرب؟ وما حدود تأثري اإليديولوجيا يف هذه العالقة؟ 

كل  داره؟  عقر  يف  لالسترشاق  مزاحمته  قبل  بيئته  يف  نفسه  فرض  االستغراب  بإمكان  هل 

هذه اإلشكاالت وغريها تشّكل إطاًرا لهذه العالقة بني االسترشاق واالستغراب. لذا ميكن 

القول أن االستغراب هو محاولٌة فهم الغرب من خالل النخب املرشقية، أو هو التصورات 

التي تحملها النخب املرشقية املثقفة عن الغرب نقًدا كان ذلك أو مدًحا وإشادًة بالنموذج 

الغريب، لذلك فاالستغراب هو محاولٌة للنظر وإعادة النظر يف التصورات التي صاغها الغرب 

عن الرشق يف علومهم وتراثهم وثقافاتهم وتاريخهم وفنونهم ومناهجهم. لكن االستغراب 

ال يتوقف عند هذا الحد فقط يف نظري بل هناك مساحٌة أخرى يف الغرب قابلٌة ألن تكون 

ويف  رشقيٍة،  بحمولٍة  وُمساءلتها  الغربية  األطروحات  يف  النظر  وهي  لالستغراب  موضوًعا 

سياق ذلك تأيت تبِْيئة النصوص الغربية ترجمًة وفكرًا ونقًدا يف إطار االستغراب.

التأسيس  ينبغي لعلم االستغراب أن يأخذ بها يف سياق  التي  ما هي املهام املركزيّة   *
لنظريته املعرفّية؟

ق لذهنية االستتباع الفكري   ـ  من املهام األساسية املنوطة باالستغراب هو النقد املعمَّ

للغرب. هذا صحيٌح لكن يف تقديري ال ينبغي أن يكون ذلك مربًِّرا للتحامل عىل الغرب 

ٍع. من هنا يك ال نسقط يف هذه األخطاء علينا  أو التعاطي معه بشكٍل سلبيٍّ انفعايلٍّ متّسِّ

أن نكون ملّمني بهذه الثقافة يك تكون مرتبة النقد عندنا يف مستوى التأسيس والتحرر من 

لنميز  نقديًاّ  ثقافتنا وتاريخنا ومسحهام مسًحا  الحفر يف  لنا  يُتيح  الغربية، وهو ما  االتباعية 

الدخيل من األصيل دون أن يكون ذلك تعطياًل وجموًدا لثقافتنا، ويكون يف املقابل تحريرًا 

وتقّدًما لها.

* ما هي املرجعيات التي تقرتحون العودة إليها لتفعيل التأسيس لعلم االستغراب؟

 ـ  بالنسبة للمرجعيات الغربية التي أعتربها مهمًة يف هذا املجال الفيلسوف األملاين 
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فريدريك نيتشه )1844 ـ 1900( عندما فضح الثقافة الغربية جينيالوجيًّا ونظر إليها يف إطاٍر 

كوينٍّ، لذلك يُعدُّ َمدخاًل مهامًّ يف العملية النقدية والقلب القيمي للقيم. كام أذكر فالسفة 

االختالف بصورٍة عامٍة، فعىل سبيل املثال ال الحرص نجد إسهامات كلٍّ من ميشال فوكو 

وجيل دولوز وجاك دّريدا... مهمًة يف هذا املجال. أما يف الفكر العريب فنجد كل من زيك 

نجيب محمود ومالك بن نبي ومحمد املزوغي... كلها محاوالٌت للنظر يف الفكر الغريب 

بإيجابياته وسلبياته.

أشري يف هذا اإلطار إىل أن أبرز املفكِّرين الذين قرأت لهم وقدموا إسهاماٍت يف التأسيس 

ومحمد  نبي  بن  ومالك  محمود  نجيب  زيك  املعارص  املرصي  املفكِّر  االستغراب  لعلم 

أركون ومحمد املزوغي ومحمد شحرور.. وهي محاوالٌت مهمٌة يف التأسيس لالستغراب، 

لثقافتنا،  األنسب  النموذج  واعتربه  الغرب  تناول  من  فهناك  الخاصة؛  بطريقتها  منها  كلٌّ 

وبذلك طبق املناهج الغربية عىل ثقافتنا معتقًدا أن ما جنته هذه الثقافة من مثاٍر يف بيئتها 

ميكن أن يعود بالنفع عىل ثقافتنا أيًضا إن وفّرنا الرشوط الحاضنة لها، وهناك من استحرض 

واعتربها  بالجملة  رفضها  من  وهناك  ثقافتنا،  روح  بإعطائها  واملساءلة  بالنقد  النامذج  هذه 

الثقافية. لكنها يف املجمل تفتقد هذه املشاريع للمتابعة ألنها محاوالٌت  بيئتنا  ال تناسب 

معزولة تبقى محصورًة ومل تلَق الدعم الالزم من املؤسسات السياسية أو الدينية التي تتقاسم 

املشهد العام يف مجتمعاتنا، لذلك ندعو إىل تشجيع وتثمني مثل هذه املحاوالت وإحاطتها 

بالرعاية الالزمة وهو ما تقوم به مؤسستكم البحثية املحرتمة.
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حوار مع: أ. هادي قبييس

يف الحوار التايل مع األستاذ يف العلوم السياسية هادي قبيس نقرأ تظهرياً لفكرة أن التفاعل 

الحضاري الهائل بني الغرب والرشق مل يتوّقف. ففي بعض األوقات استطاع الرشق أن يعيد 

للغرب معرفته بنفسه ويوفِّر له االتصال بالرتاث الفكري اليوناين بعد االنقطاع عنه. ويف وقت 

الحق كان الرشق مصدراً حضارياً شامالً للعامل الغريب الذي كان يعاين من خسوف معريف 

أن مثة تحوالت كربى تعصف  قبيس  والجزئية. ورأى  الكلية  والتدابري  النظم  وانحدار يف 

اليوم بهذا املدى الغريب، وانقساماً يلوح بني ضفتي األطلس، وهذا ما يحتِّم قراءة جديدة 

ات االسرتاتيجية والتداعيات واآلثار املرتتِّبة عليها رشقاً.  للمستجدات واملتغريِّ

معه كان الحوار التايل حول الغرب ورؤيته لعلم االستغراب:

*  *  *     

كأطروحٍة  يتمظهر  أم  جغرافيًّا  تحيزًا  ترونه  هل  وكمفهوٍم،  كمصطلحٍ  الغرب  معنى   *
حضاريٍة وثقافيٍة، وكيف تحددون العالقة بينهام؟

ـ   يصعب تقّفي أثر كلمٍة ذاِت تاريخٍ مديٍد يف التداول، عربت من أزمنٍة وقروٍن تفاوتت فيها 

دالالتها الثقافية وتغرّيت رمزيتها السياسية بحسب ظروف املتداولني واتجاهاتهم، ومتغريات 

املوضوع وتبدالت أرضه. هي كلمٌة، يف جذرها ومنطلقها، شديدُة البساطة نشأت بفعل حقيقٍة 

إّن املدارات والحركات أوجدت رشوقًا وغروبًا. وقد تسامل سكان هذا الكوكب  إذ  فلكيٍة، 

الفريد عىل أّن مثة جهًة للغروب وجهة لإلرشاق. بعد هذا االستقراء البدهي، نعود إىل سرب 

فيهام  انحدرت  التي  والثقافات  والزمان  الجغرافيا  إرث  الكلمة  تم تحميل  الرتّسبات، حيث 

ومنهام ومتوضعت يف مقابل الرشق، خائفًة من حركة الفتح اإلسالمي يف األندلس وصقلية 

والبلقان، أو مندفعًة نحو االستعامر، بأشكاله املختلفة، عىل أرض الرشق. 
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اليوم، إذ أنظر إىل الغرب يف صورٍة كليٍة واحدٍة، أستطيع أن أستوعب تطلّعات القوى 

املشكِّلة لقراراته وصورتيه الداخلية والخارجية. إنها قًوى قصديٌة واعيٌة تتحرك وفق منظوٍر 

الحياتية  مجهوداتها  وناتج  البقعة  تلك  شعوب  روح  تعكس  قراراٍت  عليهام  وتبني  وغايٍة، 

التي ال تُخِضع كل سلوكها لرقابة شعوبها  الكلية يف أميا صعيٍد. كام تسعى تلك القوى، 

ومن متثّل، إىل تشكيل وصناعة صورٍة قصديٍة عن االجتامع الداخيل الغريب لتوفري الرضا 

االجتامعي عىل أرضها وسمعة النموذج يف الخارج، وكذلك تشييد ستاٍر من صورٍة خارجيٍة 

فيها ترهيٌب وترغيٌب ينفع يف رفد امتداد املصالح واسترشاء النفوذ والسيطرة حيث ميكن. 

الصورة الكلية العامة تخفي بحجاٍب شفيٍف صورَة الحصائل الجزئية والتعّددية القومية 

من  الغرب  موضوعة  عن  انطباَعه  شّكل  ملن  ينكشف  ال  حجاٌب  إنّه  والحزبية.  والفكرية 

تلك  إن  القرشي.  االنطباعي  بالعقل  محدودٍة  أو  الثقافية  بالدونية  مريضٍة  مخيلٍة  خالل 

الحصائل الغفرية واألشتات العديدة ال تخرج عن أفٍق فلسفيٍّ واحٍد، متاَسك واشتد تدريًجا 

ا لكل التنوع الغريب،  منذ انقطاع الغرب عن السامء ورساالتها الوحيانية، ليغدو إطاًرا مفسِّ

مع استثناءاٍت نادرٍة، وتفاوٍت يف أثر ذاك االنقطاع عىل الفكر والسلوك. 

أهل تلك الجغرافيا الثقافية، إن صح التعبري، ينقسمون يف النظر إىل هوية الغرب إىل فئتني 

أساسيتني، قد يصح أن نطلق عليهام تسميًة عاجلًة، األوىل فئة الهوية الكليانية، واألخرى 

أصحاب الهوية الجزئية. الهوية الكليانية يحملها من هم أكرث احتكاكًا بالخارج وباآلخر غري 

الغريب، وهم يعتربون غربهم أطروحًة حضاريًة متميزًة جغرافيًّا ينبغي حرص منافعها ومثار 

بأي وسيلٍة، وبسط هيمنتها  أرضها  الحضارات األخرى إىل  منافع  فيها، وجذب  حضارتها 

الثقافية حيث متتد سلطتها وسيطرتها، وال يتم نقل محاصيل جهودها إال حني تعود عليها 

بأضعاٍف ال تُعّد، إنها فئٌة تُعنى باملحصلة الكمية حرًصا. 

أما أصحاب الهوية الجزئية، فُهم الذين بالَغت الجغرافيا يف تهميشهم. هم رشق الغرب 

الرأساملية  بالجامعات  األخالقية  أو  املصلحية  الصلة  افتقدوا  الذين  أولئك  أو  أو جنوبه، 

الحاكمة. أغلب هؤالء يعتربون غربهم تجربًة حضاريًة تعدديًة ال تحمل صورًة واحدًة، وال 

، عىل الرغم من أنها استفادت، وهو ما ال ميكن إنكاره أو  ميكن وضعها يف بعٍد واحديٍّ

بالتفوق  التغافل عنه، من املرحلة االستعامرية املبارشة لتشّكل خصوصيًة حضاريًة تتميز 

االقتصادي والتقني، دون أن ننىس أن من يحاول تشكيل صورة الغرب يف خارجه يقدم هذا 

التنوع للتخفيف من عنرصيٍة ال تذبل يف ذاكرة التاريخ. 
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الغربية،  الفوقية  سطوة  منهم  نالت  بون  متغرِّ  ، حدٍّ أدىن  يف  قسامن  كذلك  الرشق  أهل 

إنسانيٍة  مبعيارية  اآلخر  إىل  وينظر  إنسانه  وبوجود  بذاته  يعرتف  عقاًل  يُعملون  ومستغربون 

طامحٍة نحو العدالة. أهل الفئة التي تعاين الدونية الثقافية يرون إىل الغرب كحالٍة جغرافيٍة 

تتصل فيها تجربٌة حضاريٌة خاصٌة، ربطًا بني الجغرافيا واألناط البرشية مبا يذكّرنا بنظريات 

النقص  عىل  ممتنًعا  متفوقًا  متحرًضا  واحًدا  بنظرهم  الغريب  يكون  بحيث  العرقي،  التفوق 

لتبعيتهم.  الرائدة  به ونوذجيته  إعجابهم  لذة  تخدش  التي  الوقائع  كل  رافضني  اإلنساين، 

ونبوح مبساعيها  معاملها  نستقرئ  أن  هنا  نحاول  التي  الفئة  إىل  األخرى نصل  الناحية  يف 

يف  متفاوتٍة  معرفيٍة،  وحصائَل  تجارَب  كمجموعة  الغرب  إىل  ترى  فهي  تفّكرها،  وبعض 

ا صارًخا أحيانًا، كام تتفاوت يف أصالتها الجغرافية، إذ تتصل بالحضارات األخرى  القيمة حدًّ

وتأخذ منها، عىل الرغم من تحركها يف أفٍق فلسفيٍّ واحٍد، متفهمًة يف اآلن عينه خصوصية 

الجامعات الرأساملية وانعزاليتها الفوقية داخل وخارج أرضها.

بالخالصة، فإن املجال الجغرايف ينظم حركة التأثريات الحضارية املتبادلة، سواًء تلك 

التي بني التجارب الغربية، أو بينها وبني خارجها، وكذلك يحدد الجواذب الجيوبولتيكية 

املتنازعة.  والثقافية  الفكرية  الطروحات  عىل  مختلفٍة  أحكاٍم  من  تقضيه  وما  وتفاعالتها 

الغرب ليس وحدًة ثقافيًة، وإنا هو حركٌة صاخبٌة، لكنها حركٌة تقع يف حدوٍد وأسقٍف ال 

تخرج منها.

* انطالًقا من ذلك، من أين يبدأ تاريخ الغرب حسب تصّوركم: مام قبل اليونان، أم من 
إىل  وصواًل  األنوار  عرص  من  ابتداًء  أم  الوسطى،  القرون  من  أم  والرومانية،  اليونانية  الفرتة 

أحقاب الحداثة، أو كل ذلك؟ 

ـ   إذا اعتربنا أن التاريخ الخاص بجغرافيا معينٍة هو تراكم تجارب أهلها وخالصة حياتهم، 

الحايل  الغرب  تاريخ  عن  السؤال  أردنا  إن  أما  بأحدثها.  األزمنة  غابر  ربطنا  قد  نكون  فهنا 

املتشّكل بصفاته وخصائص املاثلة اليوم أمامنا، فإن مل نكن قادرين عىل كبح األثر الحتمي 

وقيام  والدته  زمن  تحديد  من  نتمّكن  قد  األقل  فعىل  التشّكل،  هذا  عىل  السابق  للاميض 

براعمه األوىل بالتفتح. 

الغرب الحايل ولد مع موت الكنيسة مبدية خطاب وَصَفها بالظالمية والتخلّف، وفتح باب 

الرداء أصبح حديثًا  التنوير، فكل ما هو ليس كنيسَّ  تجريب محاوالٍت أخرى تحت عنوان 

وجديًدا، وبالتايل منقطًعا عن الظالم. هذه والدٌة واضحٌة وإن كانت املراحل العمرية للوليد 
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املستحدث قد تطرفت يف التعبري عن نفسها وخصوصياتها دون الخروج من دعاية التنوير. 

الغرب كام هو اليوم، وكام ميكن التعامل معه، هو ابن عرص األنوار، هو غرٌب أريضٌّ 

نحو  منكوٌس  غرٌب  هو  كونيٍة،  تصوراٍت  وبال  مثالياٍت  دون  عمالينٌّ  غرٌب  هو  بالكامل، 

الرتاب، بال هويٍة أخالقيٍة واضحٍة، سواًء باملنظار امليكرو سوسيولوجي أو املاكرو الواسع 

الكيل الجتامعه. 

التاريخ أيًضا نحسبه مام اتصل ووصل إلينا اليوم من معاملة الغرب للرشقيني، فام هو 

ميالد هذا الشكل الحايل من التعامل، الذي لبس رهجة »واجبات الرجل األبيض« ليامرس 

رفاهية متلّك األرض واستعباد الفقراء واالستئثار باملوارد، من هذا املنظار فإّن عرص األنوار 

واحتالل ما وراء البحار عرٌص واحٌد، وميالٌد ملرشوٍع واتجاٍه يف مرحلٍة زمنيٍة واحدٍة. 

التي  القابلة  أثر  هو  األبيض،  للغرب  »الحديثة«  الوالدة  هذه  عىل  السابقة  املراحل  أثر 

وواقع  األفكار  ورياح  الزمان  تفاعالت  مع  املتناسبة  هيئته  املولود يف  ساهمت يف وضع 

األرض الصلبة. لكن هذه القابلة ال تشبه مستقبل هذا الوليد، هي مراحُل متصلٌة بخيٍط رفيعٍ 

نحو  سرٌي  بأنه  هايدغر  خيٍط وصفه  األمور،  كثري  منفصلٌة يف  لكنها  اليونانية،  املرحلة  منذ 

العدمية. 

* هل ترون الغرب كتلًة واحدًة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إما أْن نأخذه ككلٍّ أو أْن 
؟ وكيف ميكن تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله؟ نرتكه ككلٍّ

ومؤطٍَّر يف  ممتدٍّ  انتشاٍر  من  نٌة  مكوَّ هي  غربًا  املسامة  الحضارية  البرشية  الجامعة  ـ    

مجموعٍة من الدول، واملجموعات الناطقة بلغاٍت مختلفٍة، والتي تتقاطع مع هوياٍت عرقيٍة 

يساعد  واحٍد،  سقٍف  تحت  يتحرك  أسلفنا  كام  التنوع  هذا  كل  لكن  التاريخ.  يف  متجذرٍة 

املكوَّن  السيايس  اإلطار  أن  الواسع. ال شك يف  التجّمع  كليٍة عىل هذا  تسميٍة  إعطاء  يف 

من الحكومات الغربية مجتمعًة واملعروف بحلف الناتو )منظمة حلف شامل األطليس(، 

وميثل تجّمع مصالح النخب والقوى الحاكمة يف كل تلك الكيانات السياسية، ويشّكل مركز 

صناعة االتجاهات يف كل املجاالت، يساعد كذلك عىل تكوين رؤيٍة كليٍة لنتائج وآثار هذا 

االزدحام الثقايف، الذي يشّكل يف تلك املنظمة مساراٍت كليًة مستقرًة نسبيًّا. لكن إذا قررنا 

التوصل إىل مفاتيَح للتعامل والتواصل والتفكري يف معرفٍة حقيقيٍة مبساحة املخاض التعددي 

التي تفرز الرؤى الكلية واملسارات املستقرة، قبل كل هذا التولد واإلفراز الذي يجري بفعل 
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تفوق وقهرية سلطات الرأسامليني داخل الدول الغربية ويف ما بينها، فإنّنا إن شئنا نستطيع 

البحث عن معرفٍة تعكسها العقول املتعّددة والشخصيات املتفاوتة يف انغالقها الفكري أو 

القومي. وإن كشفنا عن نقاب )الدولة( يف الغرب لوجدنا كذلك قًوى متعددًة متصارعًة عىل 

العامل  تظاهرات  واآلخر  الحني  بني  تهددها  غلبة  للرأسامليني،  الساحقة  الغلبة  من  الرغم 

الفقراء وخطابات اليساريني، وتكتفي العظة الدينية بالنقد الرخيم وشبه الصامت لها. 

اليوم مثة تحوالٌت كربى تعصف بهذا املدى الغريب، وانقساٌم يلوح بني ضّفتَِي األطليس، 

األمرييك ينكفئ بسعٍة واتجاٍه مل يبلغهام منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية، وهذا ما يحتّم 

قيام قراءٍة جديدٍة للمستجدات واملتغريات االسرتاتيجية والتداعيات واآلثار املرتتبة عليها 

رشقًا. 

التعامل الكيل مع الغرب، إًذا، هو مع سياساته وما يستجيب لها من قطاعه الخاص وبناه 

الثقافية، وما يتحرك يف ظل مؤسسات سياسته الخارجية من أنشطٍة فرديٍة أو جامعيٍة أو حتى 

فيمكن  الجزيئ  التعامل  أما  وتبادليٍة.  تداوليٍة  ونظٍم عمالنيٍة وحركٍة  وثقافيٍة  هوياتيٍة  أنساٍق 

السياسية واألخالقية. وبالخالصة فإن  الداخلية املختلفة، وتنوعاته  اتجاهاته  أن يكون مع 

التعامل مع الغرب، كام هو يف واقعه، يعني رضورة املواءمة بني مستويني يف النظر، الكيل 

والجزيئ، وعدم تأثري أيٍّ منهام عىل اآلخر، مبعنى أاّل يؤخذ ما هو كيلٌّ عىل أنه جزيئٌّ، وال 

العكس.

* كيف شكّل الغرب حضارته الحديثة وما هي اآلثار التي ترتّبت عىل طبيعة العالقة مع 
اآلخر، وبخاصة العاملني العريب واإلسالمي؟ 

ـ   يعس عادًة نظم حراٍك معريفٍّ لجامعٍة برشيٍة كربى، خصوًصا إن كان هذا الحراك يقدم 

نفسه متحرًرا من رضورة اإلطار أو البنيان اإليديولوجي الواحد، بل يفتح املجال أمام كل 

تخمنٍي أو ادعاٍء ألن يعرّب عن نفسه بحريٍة. وبالفعل وكام أرشنا آنًفا فإن الغرب ليس واحًدا 

إال يف املعطى السلطوي وحاكمية الرأساميل، فكيف نتحدث عن أسٍس عامٍة وكليٍة؟ 

نسجها  التي  بالعالقة  تُعنى  وهي  معالجته،  نروم  املتصلة مبا  اإلشكالية  إىل  العبور  إن 

الذي  فالغرب  األسس.  عن  للكالم  إطاٍر  وضع  علينا  يسّهل  الحضاري،  اآلخر  مع  الغرب 

نبحث عنه هنا هو الغرب الحاكم ال املحكوم، غرب السلطة الذي يقرر شكل العالقة مع 

رؤاها  تتبنى  اجتامعيًة  مناخاٍت  تولّد  حاكمٍة  سلطٍة  كلَّ  أن  شك  وال  األخرى.  الحضارات 



حوارات في علم االستغراب 194

ومواقفها باعتبارها ممثاًّل رشعيًّا لها، فتتحّدث لغتها من دون أن تحمل شعار السلطة الرسمي، 

وكأنا هي يف بعض املشاهد كل الجمهور ونبض أفكاره. 

نتحّدث، إًذا، عن األسس العامة للغرب كموقٍف سيايسٍّ يعكس عزمية القوى السلطوية 

عىل تقرير متوضع الحضارة الغربية تجاه اآلخرين. هل ميكن أن نخرج بأسٍس كليٍة منسجمٍة 

بحيث ننظمها يف إطاٍر يفسها ويخرجها من حال الغموض أو الخطوط املتوازية؟ 

املنرصمة.  األربعة  القرون  يف  تقّرر  اآلن  نعرفه  كام  الغرب  تاريخ  أن  إىل  مسبًقا  أرشنا 

ذاك التولد كان بفعل لحظٍة اجتمعت فيها ثالثُة عوامَل: ثقافيٍة، تكنولوجيٍة، اقتصاديٍة، تعرّب 

عن نفسها بالعنوان الثقايف بالدرجة األوىل، فتسّمى عرص األنوار، وبالعنوان التكنولوجي 

عن  الكثري  نسمع  ال  الذي  االقتصادي  وبالعنوان  الصناعية«،  »الثورة  لنقرأ  الثانية،  بالدرجة 

دوره الكبري يف تلك الوالدة، فظل بال اسٍم وال شعاٍر، ألنه ارتبط عضويًّا باالستعامر واإلبادة 

الجامعية واستعباد الرقيق ونقل املوارد من كل أنحاء العامل إىل أوروبا، بدًءا من املجزرة 

هائٍل يف  تحوٍُّل  من  إليه  أدت  وما  الحمر،  بالهنود  لحقت  والتي  البرشية  تاريخ  النادرة يف 

املوارد االقتصادية األوروبية، نتيجة توفّر املعادن الثمينة يف تلك األرايض الشاسعة بكمياٍت 

غريِ مسبوقٍة. 

الدارجة،  الثقافية  واللغة  العام  التداول  يف  كله  هذا  عىل  يُطلق  عنواٌن  األنوار«  »عرص 

فمن املجال الثقايف يتم توليد التكنولوجيا واالقتصاد، ومن ثَمَّ استيعاب مخرجات ونتائج 

تولَّد، كام  الثقايف هذا  تطورهام املتسارع والنهم عىل اإلنسان والحياة واألفكار. املجال 

ببديٍل  إبدال ماٍض  يريد  إيديولوجيٍّ  لغًة، بعد ظلمٍة، فهو ولد يف رحم موقٍف  يشري اسمه 

جديٍد. ماٍض كان يقف عىل أساٍس من رؤيٍة كونيٍة كليٍة ذاِت أصوٍل سامويٍة، يستقي منها 

مرشوعيته وجدواه املفرتضة. وبديٌل ارتأى قطع جذور مرشوعية ذاك املايض باختزاٍل يف 

الرؤية الكونية، وهذا ما يعطيه إمكانية تشكيل بديٍل متجاِوٍز، ويعطينا فرصًة لطرح إطاٍر كيلٍّ 

 . ٍ مفسِّ

بدًءا  السلطوي،  الغريب  للنموذج  االختزال قد يكون أحد أكرث املفاهيم سعًة واستيعابًا 

ويستغرق  باملوِجد،  يعرتف  وال  باملوجودات  يعرتف  طرٍح  يف  الكونية  الرؤية  اختزال  من 

وإلغاء  التجريب،  يف  العقل  واختزال  املدبِّر،  ويُغفل  التدبري  مشاهد  واستقراء  إحصاء  يف 

العقالنية املنطقية البسيطة ومناهج استداللها من الجذور البديهية، واختزال القيم يف ما هو 

محسوٌس، وإخضاعها للتوافق واالضطراب االجتامعي، واختزال اإلنسان يف حياته املادية 
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اختزال املجتمع  العاملية،  الرؤية  التكنولوجية. ومحصلة كل ذاك يف  السيطرة  وتطّوره يف 

الدويل بالغرب، وبكالٍم أدقَّ يف الغرب الشاميل إىل حدٍّ بعيٍد. 

ينتج عن مبدأ اختزال اإلنسان قيام ووالدة اإلنسان التوّسعي االستعامري، وإن مل يكن 

االستعامر يف التاريخ البرشي »غربيًّا«، فإّن كلَّ توّسعٍ احتاليلٍّ ناهٍب يقوم عىل نظريٍة ماديٍة 

رِصٍف للحياة البرشية وإن لبست شعاراٍت ماورائيًة. الغرب هنا يقّدم نفسه اختزاليًّا رصيًحا، 

مع تربيٍر تشارك فيه كل األدبيات والسديات املمكنة، ليدوم إمكان االحتالل أو النهب من 

خالل الهيمنة. بعد اختزال اإلنسان تّم، إًذا، اختزال اإلنسانية يف املركزية الغربية، فاإلنسانية 

هي الغرب وحصائله الحضارية، أما ما تبّقى فينبغي أن يكون تابًعا متارَس تجاهه »واجبات 

الرجل األبيض« الصلبة أو الناعمة أو الذكية. 

التامّس مع الخارج  الذي تتحرك منه وفيه قوى  العام  بالخالصة، وبناًء عىل هذا األفق 

اآلخر، تقوم أنساق العالقات االستتباعية مع العاملني العريب واإلسالمي، مدعومًة بالتفوق 

التقني الذي بدأ مع اكتشاف أمريكا واملركنتلية االستعامرية التي وفّرت موارَد غرَي مسبوقٍة 

يف التاريخ.

* هل من منفَسحٍ لعقد حواٍر متكافٍئ مع الغرب؟ وما هي املسوِّغات التي تقّدمونها لقيام 
هذا الحوار إن وجد؟ 

ـ   نعود عند كل مفصٍل إىل السؤال األساس: أي غرٍب؟ الحوار الحقيقي ال يقوم يف حّده 

األدىن، إال بوجود طرفني يتناظران ويتبادالن الطروحات ويسعيان إىل تصور واقعٍ يتواجدان 

ال  اآلخر،  بوجود  االعرتاف  مشكلة  يتجاوز  أن  ينبغي  الغرب/السلطة  يتعايشان.  وقد  فيه 

الوجود الشخيص املتعني يف الخارج، بل االعرتاف الحقوقي والثقايف، فهو يعيش نطيًة 

نحو  أن يسري  وينبغي  الظلامت،  منطويًا ومضمرًا يف عرص  ما عداه  ترى إىل كل  إسقاطيًة 

األنوار املادية، واالستعامر وسيلٌة لذلك االنبعاث املنشود بحسب السد االسترشاقي. 

نقاط  إىل  ويتطلعان  اختالفاتهام  يقبالن  طرفني  بوجود  يعرتف  حواٍر  حصول  ميكن  ال 

التواصل، يف آٍن يرى أحدهام يف الحوار سبياًل للتطويع واإلخضاع واإللغاء الثقايف، فهنا مل 

نعد عىل طاولة حواٍر بل عىل مائدة تفاوٍض يف نهايِة حرٍب. الحوار املتكافئ مع الغرب/

السلطة ميكن أن يحصل يف لحظٍة تاريخيٍة مستقبليٍة ينعقد فيها توازٌن معقوٌل يف القوى، 

بحيث ال يعود بإمكان الطرف اإللغايئ أن يتملص من االعرتاف باآلخر مضطرًّا. 
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االستقاليل  الرشق  بعض  مع  مقبولٍة  عالقاٍت  نحو  الغرب  بعض  تفلّت  أن  ال شك يف 

التي  للقمع األمرييك وغري األمرييك، من دون أن ننىس االنشقاقات  يبقى عرضًة  التفكري، 

بدأت تظهر يف التحالف العابر لألطليس، متوازيًة ومنفعلًة مع صعود قًوى عامليِة النفوذ يف 

آسيا إىل املسح الدويل بقوٍة، وهو ما قد يفتح مستقباًل مجاالٍت جديدًة للغرب للعودة إىل 

تبّني النظرية الواقعية للعامل. 

الحوار املمكن هو مع األجزاء واألطراف املتنوعة داخل املسح الغريب وخارج سيطرة 

الحضارات«  لبس »رصاع  تقع يف  العقول مل  من  كثريًا  وأّن  السلطة، خصوًصا  توظيف  أو 

وعرفت مبكرًا أو مؤخرًا أن الحرب عىل الرشق العريب واإلسالمي إنا هي لعبٌة مصنعٌة يف 

املطبخ الغريب األمني. 

* هل مثة عنارُص مشرتكٌة بني العامل اإلسالمي والعريب من جهٍة والغرب من جهٍة ثانيٍة؟ 

ـ   الجوار الجغرايف مع أوروبا والتفاعل السلمي والعنيف بني العاملني الغريب واإلسالمي 

العريب طوال القرون املاضية، كل ذلك ترك مرياثًا ثريًّا من املشرتكات الثقافية. مثة تفاعٌل 

حضاريٌّ هائٌل مل يتوقف يف االتجاهني، ففي بعض األوقات استطاع الرشق أن يعيد للغرب 

وقٍت  ويف  عنه،  االنقطاع  بعد  اليوناين  الفكري  بالرتاث  االتصال  له  ويوفّر  بنفسه  معرفته 

الحٍق كان الرشق مصدًرا حضاريًّا شاماًل للعامل الغريب الذي كان يعاين من خسوٍف معريفٍّ 

وانحداٍر يف النظم والتدابري الكلية والجزئية. التجارب الفائتة هذه ليست يف صالح الغرب/

السلطة ولذلك تم القطع معها وحفظ مؤدياتها التي تحولت بطبيعة الحال ومرور الزمان إىل 

نفسه  يقّدم  أن  الحايل  الغرب  ليستطيع  التاريخ منفصلٍة عن مرجعيتها،  معطياٍت ساريٍة يف 

معلاًم مل يستفد من غرميه الرشقي يوًما، ويحفظ فوقيته ومركزيته. 

امليدان هذا جس اتصاٍل مع الغرب/االجتامع الذي يتحرّك بدوافَع موضعيٍة يف التعامل 

فتجارُب كهذه تحمل فرصة  إبداء تلك املوضوعية.  لديه مخاوُف من  التاريخ، وليس  مع 

قراءة الخط الزماين للتفاعالت وكيفية التعامل البناء بني ضفتَِي البحر املتوسط جيئًة وذهابًا. 

وكذلك يحمل املايض السلوكيات الخاطئة واملدمرة للطرفني يف بعض املراحل، إذا ذكرنا 

مثااًل الحروب الصليبية واالستعامرية، أو السلوكيات العثامنية خالل السيطرة عىل مساحاٍت 

أساسيٍة يف البلقان األورويب. إنّها مراحُل تستحق كذلك النقد واالعرتاف والخروج بالعرب. 

النظام  الجارية يف  املتغريات  وهي  محتملًة  مشرتكًة  مساحًة  تشّكل  أخرى  قضيٌة  هناك 
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العريب  اإلسالمي  اآلخر  فأين سيتموضع  غربيًة جديدًة،  مساراٍت  تفرض  قد  والتي  الدويل 

من تلك املسارات، مبا له من ثقٍل وحضوٍر مؤثِّر يف املجتمعات العربية عرب املهاجرين 

القدامى والجدد، ومبا ميكن أن يحمله من متاّس جغرايفٍّ مع أوروبا كساحِة قطعٍ ووصٍل 

متوقَّعٍة بني النفوذ األمرييك والنفوذ األورويب، فكيف تستفيد مجتمعات ما بعد االستعامر 

من هذي التحوالت املسترشَفة احتاماًل راجًحا. 

القضية الثالثة والهامة هي الدور اإلسالمي يف تطوير املنظومة الثقافية واملعرفية الغربية 

املتطرفة  الحداثة  أنتجته  وما  الحياة،  نواحي  لكل  الشاملة  االختزال  أزمة  من  تعاين  التي 

الفكر  واجتامعيًّا، ميتلك  وأخالقيًّا  روحيًّا  كارثيٍة  أزماٍت  من  تطرفها  تنامي  واملتسارعة يف 

اإلسالمي الحلول املمكنة والواقعية لها. وقد بدأ الغرب باالعرتاف برضورة الروحانية، فراح 

يطرق أبواب البوذية ومتفرعاتها ويفتش عن روحانياٍت مختلفٍة لرأب الصدع الجوهري يف 

بنيان الحداثة من دون أن يجد اإلشباع املالئم. هنا يكون لإلسالم ميداُن تحرٍُّك مل يجد فيه 

أن  إال  النامذج واملقبولية،  معركة  الدفاع وسط  موقع  يزال يف  بعد مواطئ ألقدامه ألنه ال 

الفرصة ممكنٌة ومفتوحٌة. 

مع  والرشقي،  الغريب  املجتمعني  لكال  الرأساميل  املضطِهُد  وحدة  هو  أخرٌي  ميداٌن 

املعيشية  الكفاية  توفر  نسبيٍّ  رفاٍه  دولة  بناء  للغريب  يتيح  العاملني  بني  املوارد  يف  تفاوٍت 

للجمهور ليرتك الرأسامليني يجمعون الرثوات بهدوٍء وسالٍم. هنا قضيٌة مشرتكٌة بني فئاٍت 

كربى انقطعت عن التواصل والتعارف عىل الرغم من وحدة األزمة ووحدة سببها. املسارات 

الغربية القادمة كام يبدو ستنتج إشكااًل بنيويًّا يف نظام دولة الرفاه الغربية، وبالتايل يفرتض 

أن تتقارب الفئات املضطَهدة، أو قل أن تزيد فرص تواصلها وتعاملها التعاريف والتفاعيل.

ه هذا النقد: الشعوب؟ الحكومات؟  * إذا كان من نقٍد لسلوك الغرب، فإىل أيِّ حقٍل يُوجَّ
املؤسسات صاحبة القرار؟ 

املستويات،  مختلف  يطال  أن  ميكن  الغرب،  سميناه  ملا  أخرى،  ناحيٍة  من  النقد،  ـ    

فالشعوب تشّكل مواقفها تبًعا إلعالم الحكومات وبرامج التثقيف ومناهج التعليم املرسومة 

بدقٍة واملحكومة للغايات والسياسات العليا. تتحرر نخٌب وفئاٌت من تلك السلطة املفروضة 

عىل الوعي لتامرس نقًدا لسياسات حكوماتها الداخلية، من دون أن تشغل نفسها كثريًا مبا 

تفعله تلك الحكومات يف الخارج، خصوًصا إن كانت تفعله بصمٍت ومن دون صخٍب، ويف 
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النقدي ال تحّمل نفسها وشعوبها  التي اتخذت املوقف  الفئات  أحسن األحوال فإن تلك 

مسؤوليًة أخالقيًة عن تلك السياسات. 

كولونياليًة، متارسها حسب  أخالقياٍت  تتبنى  أسلفنا  وكام  معروٌف  هو  كام  الحكومات 

قدرتها، وبعض الضعيفة منها متارس دورها يف ظل الكولونياليات العريقة والفاعلة مقابل 

وأجهزٍة  عابرٍة  رشكاٍت  من  املمتزجة  القرار  صاحبة  املؤسسات  ألرضاٍر.  دفًعا  أو  مغانَم 

حكوميٍة ال تعرتف بوجوٍد »آخر«، فهو وجغرافيَاه وموارده مجرُد ميداٍن متاٍح للقدرة الغربية 

حيث تستطيع التسلط واالستيالء. 

* توقع شبنغلر قبل قرٍن أن يسقط الغرب أو أنه يوشك عىل االنهيار، هل ترى ذلك يف 
الثقافية،  )املعرفية،  املعارصة  الحقبة  التاريخية يف  أزماته  يعيش  أنه  اليوم عىل  الكالم  ظل 

االجتامعية، االقتصادية(؟

 ـ  يعيش الغرب بشكٍل نطيٍّ أزماٍت رأسامليًة دوريًة، وقد دخل مخاضاٍت هائلًة يف 

والثانية،  العامليتني األوىل  الحربني  أهمها يف ثالثة حروٍب كربى:  القرن املايض متثّلت 

والحرب الباردة. أثّرت هذه الحروب عىل العامل واملحيط العريب اإلسالمي بشكٍل بنيويٍّ 

عميٍق، فقد متت مواجهة الكثري من األزمات عرب تصديرها إىل الخارج. 

الغرب اليوم ينقسم بشكٍل حادٍّ وغريِ مسبوٍق، بسبب املخاوف الحقيقية عىل مستقبل 

تلك  أعباء  إلقاء  إىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  دفع  ما  األمرييك،  واالقتصاد  الدوالر 

املخاوف والعثور عىل حلوٍل لها يف كل ميداٍن ممكٍن مبا يف ذلك أوروبا نفسها. 

يزال  ال  القامئة،  والهيمنة  االستعامري  الحيوي  للمجال  ونظرًا  ذلك،  من  الرغم  عىل 

االنهيارات  وتفريغ  كبح  يتم  حيث  وموقعه،  وجوده  وحامية  االستمرار  عىل  قادًرا  الغرب 

املحتملة واملتأتية من الضعف الداخيل، بالعمق االسرتاتيجي يف الخارج. لكن حتى متى 

ستجدي سياسة الهروب هذه، ذلك ما يصعب تخمينه الرتباطه بعوامَل غرِي قابلٍة للحرص. 

أسايسٍّ  بشكٍل  والتصدير  اإلنتاج  مجال  الغرب يف  يرتاجع  االسرتاتيجي  العمق  ذلك  ففي 

لصالح الصني، لكنه ال يزال يحافظ إىل حدٍّ كبريٍ عىل السطوة املالية والعلمية واملعلوماتية 

والتقنية والرقمية واألمنية والثقافية. 

ينقسم  الثانية، حيث  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  فاصلٍة  مرحلٍة  أننا نر يف  ال شك يف 



199مهمة علم االستغراب تحرير العقل العربي من تبعيته

الغرب عىل نفسه بهذه الحدة بني ضفتَِي األطليس، منذ أن دخلت أمريكا إىل النطاق الرشقي 

بشكٍل مبارٍش وشيدت يف الوقت عينه أوروبا املدمرة عرب مرشوع مارشال، مع استثناءاٍت 

بني  العالقات  كبريًا يف  تحّواًل  اليوم  نشهد  فنحن  1956 عىل مرص،  عام  مثل حرب  مؤقتٍة 

. أمام هذه املتغريات ال بد من بذل جهٍد  الضفتني. إنّه تحوُّل غرُي متسارٍع لكنه تأسييسٌّ وهامٌّ

معريفٍّ أعمَق وأوسَع وأكرث استرشافًا الستكشاف مجمل مآالت التعامل والتواصل مع هذه 

املستجدات بفرصها وتهديداتها. 

* هل تعّولون عىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍة لعلم االستغراب، أم إّن األمر 
؟ مجرد ترٍف فكريٍّ

املمكنة  وبالطرق  عليه  باملهيَمن  معرفٍة شاملٍة  تتقوم من دون  أن  الهيمنة ال ميكن  ـ    

املعرفة  استدامة  دون  من  تستمر  وال  أبعاده،  كل  يف  الوجودي  مجاله  عىل  النفوذ  لبسط 

الترشيع  يف  معرفيٍة  مناٍح  ذاُت  عمليٌة  أنها  كام  الطريدة،  »اآلخر«  ذاك  وتغرّياٍت  بتحوالٍت 

والتربير وبناء الصورة، مضافًا إىل شكلها غري املبارش املستحدث الذي يقوم عىل احتكار 

املعرفة والتحكم بتوزيعها يف كل املجاالت، وعىل التحكم بالعقول والقناعات والحسابات 

والهويات الثقافية. فهي، إًذ، عمليٌة ترتكز إىل معرفٍة ال مُتِْكُن إال بها، كام تستند إىل وفرة 

املوارد املادية من ناحيٍة أخرى. هاتان قاعدتان أساسيتان يف قيام واستمرار الهيمنة. 

يف مقابل هذا الخط يقبع املستضعفون الذين تم استغاللهم واالستيالء عىل مقدرات 

بالدهم ونهبهم بالرتاكم. كيف ميكن لضحايا الهيمنة الغربية أن يخلصوا إىل سبيل تحّررهم 

التدريجي من دون اإلحاطة باألساس املعريف للهيمنة، خصوًصا أن القاعدة األخرى وهي 

وفرة املوارد ال ميكن استهدافها بشكٍل متكافٍئ بوفرِة موارَد مقابلٍة. تبقى هنا املعرفة واإلبداع 

فرصة كل حركة تحرٍر لتعويض التفاوت يف القوى املادية للمهيمن، وخصوًصا إن كانت 

هذه الهيمنة تستند إىل الشخصية املعنوية ملجريها وفاعلها، ال إىل أدوات القوة املبارشة 

حرًصا. 

املؤلفة  لالزدواجية  مامرسته  كيفية  وفهم  الغرب  لحراك  معريٌف  تقصٍّ  املطلوٌب  هنا، 

يث واالستعامر، وكيف تصب هذه املامرسة يف صالحه بنسبٍة ساحقٍة،  من مفهوَمِي التحدِّ

باالستفادة من انفجار املعلومات يف هذا العرص. فال بد من أن يتحول االستغراب إىل حقٍل 

علميٍّ كامٍل، يك يتسنى للشعوب التي تعرضت للغزو و/أو الهيمنة، أن تدرك سبل التعامل 

مع هذا اآلخر املجتاح لوجودها امليتافيزيقي والفيزيايئ.
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لكن ال شك بأّن أيَّ طبيٍب يعمل يف معالجة األوبئة السارية يكون معرًَّضا بشكٍل كبريٍ 

املستضعفني  نخب  من  كثرٌي  خاصٍة.  إجراءاٍت  إىل  عادًة  يحتاج  ولذلك  بالداء،  لإلصابة 

وكوادرهم تعرضوا لهذه املشكلة، ونتج عن سعيهم يف بيداء االستغراب طواٌف حول كعبة 

الهيمنة واإلعجاب بها. فمن ال ميلك روًحا متحرًِّرا ومل يقتِف أثر من حرروا األرض وكسوا 

أسطورة الغرب يف منطقتنا وقدموا كل يشٍء يف هذا السبيل، سيكون مقرًصا يف إجراءات 

الوقاية من وباء اإلعجاب بالجالد، املعروف مبتالزمة ستوكهومل. 

* ما هي السبل التي تعتربونها ناجعًة لتأسيس هذا العلم؟ 

 ـ  تحويل حقٍل ثقايفٍّ إىل علٍم يستدعي أواًل جمع ما تناثر من أعامٍل منجزٍَة باللغات 

التي  والتحليلية  املنهجية  االتجاهات  درس  ثم  ومن  املجال،  هذا  يف  املختلفة  واألزمة 

لتغدو  واالهتامم  النظر  زوايا  أو  القضايا  من  نقص  ما  وتصنيف  قباًل،  الباحثون  بها  انشغل 

برنامَج عمٍل مستقبليًّا، يخضع أواًل ملقاربٍة منهجيٍة تحدد أسلوب السري نحو الكشف عن 

اإلجابات، ليبدأ تاليًا حراُك البحث. 

طاملا كان الحقل الذي نعنى به يقع جغرافيًّا خارج املتناول املبارش عىل الرغم من دنّوه 

بفعل الجوار أو بفعل تقنية االتصال، إال أّن اشتغااًل علميًّا جادًّا واستقصائيًّا يبتغي مالحقة 

التفاصيل واستدخال الوقائع املبارشة يف عمليات التحليل والفهم، ال بد من أن ينطلق من 

أقرب نقطِة اتصاٍل ممكنٍة مع املوضوع. ال بد يف هذا املجال من الرشاكة مع التيارات النقدية 

الغربية املختلفة، ملا لها من باٍع طويٍل يف التجربة املعرفية، ومبا تختزنه من إدراٍك مبارٍش 

للغرب مبا هو ميداٌن واتجاٌه، خصوًصا أن كثريًا منها يتحرك ضمن أطٍر مؤسساتيٍة توفر له 

الهوية واالستمرارية وإمكانية تقديم القيمة العلمية والنقدية بشكٍل واٍف ومتعدد املستويات. 

كام ال بد من االستفادة من الجهود التي بذلت من قبل القوى التي واجهت الهيمنة الغربية، 

سواًء يف مرحلة ما قبل الحرب الباردة أم ما بعدها، خصوًصا أن الكثري من خرباء تلك القوى 

ونخبها ال يزال قادًرا عىل بذل الجهد. وأخريًا، إن أمكن، توفري حضوٍر مبارٍش للباحث يف 

ميدن االستغراب عىل أرض الغرب، بحيث يستطيع أن يكّون صورًة َمعيشًة عن األحوال التي 

كان يسمع عنها أو يقرأ يف الحد األدىن. 

* إىل أي مًدى تعترب أّن التأسيَس لعلم االستغراب مسًعى جديٌّ ورضوريٌّ لالستنهاض 
الفكري يف فضائنا الحضاري العريب واإلسالمي؟ 
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ـ   علم االستغراب هو مرشوٌع طَموٌح يؤّدي إىل الفصل بني حالة التداخل الحضاري والتبادل 

الفكري، وحالة التبعية املعرفية والسياسية بكل آثارها املدمرة. وهو علٌم أداٌة يوفر القدرة عىل 

الغربية، باستباقها بخطوِة وعٍي مسبقٍة، متنع السيطرة عىل  الهدامة للسياسات  تفادي اآلثار 

العقول والقلوب. إنه يؤسس إلنتاج العلم املتحرر من املقرر السلطوي الغريب، واملستفيد من 

التجربة الذاتية والثقة بالنفس، إىل جانب الحركات النقدية املتنوعة حول العامل.

يفرتض كذلك يف هذا العلم أن يوفِّر االستفادة من النتاج الغريب يف املجاالت املختلفة، 

املتطلبات  مع  يتواءم  بحيث  املحلية،  بالثقافة  الخاصة  للمعايري  النتاج  ذاك  إخضاع  بعد 

والظروف والرؤية الكونية الخاصة، ذلك أن علم االستغراب هو يف األساس التعرّف دون 

توهم الدونية الثقافية.

لعلم  الضدي  املقابل  هو  االستغراب  علم  أّن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، ما اإلشكاالت املطروحة يف هذا الصدد؟ 

ـ   االسترشاق أساًسا عمليٌة إيديولوجيٌة إسقاطيٌة تحركت يف موازاة املرشوع االستعامري 

الغريب، لتربيره يف املقام األول، ومن ثم انتقلت إىل العمل املعريف املتخصص باإلخضاع 

الهيمنة. فهي  الدينية والثقافية واالجتامعية يف مرحلة  البنى  والتفتيت والتجزئة واستهداف 

تتأرجح بني اختالق رشٍق مؤاٍت لإلخضاع، وبني فهم الرشق كيام يسهل إخضاعه. 

يسهل  الذي  البحث  ميدان  يف  للباحث  املبارش  بالحضور  كذلك  االسترشاق  يتميّز 

ألجهزة  املعلومايت  اإلنتاج  مع  كثريٍة  أحياٍن  يف  والتقاطع  املعرفة،  موضوع  إىل  الوصول 

االستخبارات الغربية، ما يوفر له قاعدَة بياناٍت ضخمًة يستند إليها.

باملقابل، االستغراب ال ميتلك ميزة الوصول املبارش إىل ميدان البحث، وال يتوفَّر عىل 

معطياٍت استخباريٍة، لكنه ميكنه التعويض عن ذلك باالستفادة من التيارات النقدية الغربية 

األلكرتونية  البيانات  قواعد  يف  منظٍّم  بشكٍل  الغربية  باللغات  املتاحة  املعرفة  توفر  ومن 

الهائلة، ومن دراسة أنشطة االستعامر والهيمنة يف األرض العربية واإلسالمية.

من ناحية الهدف التطبيقي نروم يف االستغراب التخلّص من الهيمنة واالستعداد للبناء 

الذايت، وبذلك يقوم املرشوع العلمي لهذا الحقل عىل أساٍس منهجيٍّ مختلٍف، ويتعامل 

مع قضايا ذاِت طبيعٍة مختلفٍة. فهو يفرتض أن يكون واقعيًّا، لكن باملعنى اإلسالمي للكلمة، 

واقعيًّا وفق رؤيٍة كونيٍة شاملٍة ال إختزاليٍة. 
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* هل يعني علم االستغراب برأيكم الرؤية التي تصوغها النخب املرشقية للغرب؟ 

أنشطته  ويف  الجغرافية،  ساحته  يف  الغرب  مبعرفة  يهتم  االستغراب  علم  أن  أعتقد  ـ    

الخارجية. وينبغي أاّل يرمتي يف حضن الرؤى واألفكار، بقدر ما يهتم بالحقائق واملعرفة 

الواقعية، ويرتكز منهجيًّا إىل نظاٍم معريفٍّ جادٍّ، يستفيد من مخرجات الخطاب الغريب الثقايف 

والسيايس ليك يقدم صورًة فعليًة للمتلقي العريب واملسلم عن طبيعة موضوع البحث. 

ينطلق من  أن  ينبغي  الرشق، وال  امتداداته يف  عند  وينتهي  الغرب  من  يبدأ  هو مرشوٌع 

رغبٍة أو نظرٍة مسبقٍة، بل ال بد من التعامل بشفافيٍة، برشط فهم املفارقة اللغوية واملفهومية 

موقع  من  يقدمه  فإنا  معرفٌة،  أنه  عىل  املهيمن  يقدمه  فام  املختلفة،  الغربية  للسديات 

الذي  الغريب  النقدي  الخطاب  املنظار. سوى  بهذا  املعريف  النتاج  كل  ويصبغ  املسيطر، 

يأخذ مسافة ما مع املنظومة السياسية االقتصادية، ومقرراتها الثقافية السلطوية.

واملعلومات  باألرقام  الرشق،  تجاه  الغريب  السلوك  وواقع  حقيقة  توصيف  فإن  كذلك 

يصنعها  التي  الصورة  يتخطى  بحيث  لالستغراب،  أسايسٌّ  وهدٌف  غايٌة  هو  امللموسة، 

املهيمن عن مساعيه اإلنسانية والتنموية، ويصل بنا إىل الحقائق. 

لذهنية  معمٍق  نقٍد  إجراء  هي  االستغراب  لعلم  املركزية  املهامت  من  أن  ترون  أال   *
االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟ 

العريب  العقل  أن يخدم غاية معرفية أصيلة، وهي تحرير  لعلم االستغراب من  بد  ـ ال   

واإلسالمي من حالة الركود والخمول الناتجة من اإلستناد إىل املنتجات الغربية الجاهزة، 

وال بد للوصول إىل هذا املبتغى من طريقني:

 األول: وقعنة املنتج الغريب، وتبيني النهائيته والتناسبه مع املتطلبات العربية واإلسالمية، 

وتوضيح املنهجية الوظائفية التي يتم من خاللها اختيار املنتجات املعرفية املعدة للتصدير 

إىل العامل العريب واإلسالمي. 

الثاين: تبيني الفارق الكبري بني املثقف الذي ال يطلب منه سوى الحياد يف مؤسسٍة معرفيٍة 

أو إطاٍر ثقايفٍّ يتحرك يف تاريخ تتحقق فيه السيطرة للسلطة الغربية، بحيث إن حركته املعرفية 

املثقف  وبني  سيطرتها،  ودوام  السلطة  تلك  خدمة  يف  تدور  الواقع«  »األمر  إىل  املستندة 

الذي مل يعد منِتًجا وقد أصبح تابًعا ومنسحًقا ومستهلِكا، ورضورة عودته إىل الحالة الطبيعية 
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للمفكِّر املثقف، الذي يستطيع اإلنتاج مستقالًّ عن رهبة اآلخر. األول يكتفي بالسري مع التيار 

ويحقق »املوضوعية« املقصودة، أما الثاين فال ميكنه من دون استعادة ذاته وشخصيته أن 

ينتج فكرًة ويستقل يف حركته املعرفية. 

إن انحراف علم االستغراب عن هذه الغاية، يحّوله إىل استرشاٍق معاكٍِس، أي قيام املثقف 

الرشقي بخدمة عملية التطويع واإلخضاع املعريف التي يقوم بها الغرب. 

* أي املرجعيات الفكرية والفلسفية التي قاربت حقيقة الغرب تقرتحون مطالعتها، سواًء 
أكانت عربيًة أم أجنبيًة؟ 

 ـ  الكثري من املحاوالت الغربية تبدو جديرًة باالهتامم، لكن أريد اإلضاءة عىل األسامء 

أنهام  أعتقد  أساسيان  اسامن  العريب.  اإلسالمي  الفكري  النشاط  يف  واملغفلة  املهملة 

واملفكِّر  الفيلسوف  هو  األول  نتاجيهام.  من  االستفادة  عىل  والعمل  االلتفات  يستحقان 

األملاين »إريك فوغلني« )Eric VOEGELIN(، الذي قّدم أعاماًل نقديًة ثريًة حول أصول 

أن  والالفت  آلدم«،  الثاين  الهبوط  هي  »الحداثة  شعار  تحت  ومعطياته  الحداثة  مرشوع 

اسمه مغفٌل من موسوعات الفلسفة الغربية الكربى، فيام ظل االهتامم العريب اإلسالمي به 

شحيًحا، مع اإلشارة إىل اهتامٍم إيراين بأعامله. 

م  اإلسم اآلخر هو املؤرِّخ الربيطاين »جوناثان إرسائيل« )Jonathan ISRAEL(، الذي قدَّ

قراءاٍت تاريخيًة ضخمًة حول التنوير وظروف وأسباب انحرافه املتطرف، مستنًدا إىل ثقافٍة 

واسعٍة وامتالكه لستة لغاٍت وقدرته عىل مالحقة حركة التنوير يف تفاصيل يومياتها وسجالت 

األصلية  باللغة  فوغلني  أعامل  تزال  ال  اآلن  وحتى  الكنيس.  التيار  مع  ونزاعاتها  جداالتها 

اإلنجليزية ومل تصل إىل ميدان التبادل الفكري العريب. 

ال شك يف أننا نحتاج إىل بيبليوغرافيا خاصٍة باألسامء املغفلة حتى اآلن، فهناك يف دائرة 

اإلقصاء الذي متارسه الجهات املمسكة بحركة الرتجمة إىل العربية، قد نجد ما يقدم قيمًة 

مضافًة ملرشوع االستغراب املنشود. 

الذين  املفكِّرين  مساهامت  حيال  تطرحونها  التي  واإلشكاالت  املالحظات  هي  ما   *
قرأتم لهم وساهموا يف تقديم أفكاٍر ومحاوالٍت جديٍة يف حقل التأسيس لعلم االستغراب؟ 

الغرب  استكشاف عامل  بذلت جهًدا جادًّا يف مجال  التي  العربية  أهم األسامء  ـ  من   
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تعاين  املسريي«.  الوهاب  و»عبد  سعيد«  »إدوارد  هام  الرشق،  تجاه  ومخرجاته  الداخيل 

كتاباتهام من إشكالية اللغة املركبة بحيث انحرصت الفئة التي ميكن أن تفيد من نتاجهام 

يف دوائَر محدودٍة، ما وقف حاجزًا أمام اتساع رقعة تأثري األفكار التي عمال عليها، أو تحوُّل 

مجهوديهام إىل منطلٍق لتياٍر فكريٍّ مؤثٍِّر يف البيئة الثقافية العربية. 

كذلك تعاين معالجة املسريي لإلشكاليات من عبء منهجية النامذج املغلقة، التي وإن 

نجحت يف تعويم مفاهيَم محددٍة إال أنها رمبا مل تفلح يف فتح مجاالت التفكري والتطوير 

بحيث ميكن التأسيس عىل نتاجه نحٍو مساٍر بحثيٍّ ذي أفٍق. 

أما كتابات إدوارد سعيد وأدبياته فقد جنح بعضها نحو التأثَّر باملعطيات الفكرية للبيئة 

وعوملة  الهوية  انكسار  عن  فتحدث  وامليدان،  املنرب  له  ووفرت  احتضنته  التي  الغربية 

الغريب الرشقي،  التحول حالًّ محتماًل ملشكالت الرصاع  ارتأى ذاك  بأنه  اإلنسان، ما ييش 

عىل األقل عىل صعيد موقعه كمثقٍف ورؤيته إلمكانيات متوضعه الفكري. 

عىل الرغم من هذه املالحظات الجزئية، فإنهام قدما للفكر العريب خدمًة أساسيًة، حيث 

قطعا شوطًا يف االستكشاف والتحليل والفهم. إن توَضْع جهوُدهام يف نطاق مرشوٍع جادٍّ 

ومتكامٍل يف ميدان االستغراب، ميكن التعويل عليها، كام عىل سواها من الجهود املامثلة، 

للخوض يف هذا املجال الذي يحتاج إىل تضافر كل قدرٍة متوفرٍة. 
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حوار مع: أ.د. كريستيلان بونو

آب   25 يف  رحيله  من  قليلة  شهور  قبل  بونو  كريستيان  الدكتور  مع  الحوار  هذا  جرى 

العاج وهو يف مهمة علمية إللقاء سلسلة  إثر حادث مؤسف يف ساحل  2019م  أغسطس 

محارضات يف عدد من معاهدها وجامعاتها. يعترب بونو من أبرز املفكِّرين الغربيني الذين 

اعتنقوا اإلسالم يف الحقبة املعارصة. ولقد دلَّت منجزاته العلمية واملعرفية عىل عنايته ببعدين 

الحضارة  بنية  ونقد  تفكيك  ـ    2 والعرفاين.  الفلسفي  بأفقه  الفكر اإلسالمي  ـ    1 مركزيني: 

الغربية املعارصة بأبعادها املعرفية والفلسفية وثقافتها السياسية.

العلمية  الهيئة  عضو  هو  العلوي  يحيى  اإِلسالمي  اسمه  حسب  أو  بونو  أّن  املعروف 

منها:  املؤلّفات،  من  عدد  وله  العاملية،  املصطفى  الدولية يف جامعة  الدراسات  مركز  يف 

)التصّوف والعرفان اإلسالمي(، و)اإللهيات يف اآلثار الفلسفية والعرفانية لإلمام الخميني(، 

)تأليف وترجمة وتفسري القرآن الكريم باللغة الفرنسية( ومل يكتمل. 

يُركَّز هذا الحوار حول هذين البعدين معاً وإن كان املنطلق هو الوقوف عىل رؤيته حيال 

غرٍب آيٍل إىل االضمحالل والتهافت.

*  *  *     

* ما رؤيتكم إىل البنية املعارصة للحضارة الغربية من الناحيتني املعرفية واالجتامعية؟ 
مات التي يجب الرتكيز عليها من أجل الوقوف عىل أهم مشكالتها البنيوية؟ وما هي املقدِّ

من  كتاب  تأليف  إىل  بنا  يؤّدي  أن  عنه  للجواب  وميكن  جداً،  واسع  السؤال  هذا   

ة. ولكني سأكتفي ببعض املقدمات الهاّمة يف هذا الشأن: مجلّدات عدَّ

املقدمة األوىل: يجب علينا الفصل بني االنتقاد واالقرتاح. ففي االتجاه النقدي يعمل 

الفرد عىل مراجعة الكتب واألعامل املعنية، ثم يعمل عىل نقدها من زاويٍة خاصٍة. ويف هذا 
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االتجاه ال يتّم اقرتاح طريٍق للحل بالرضورة. ويف هذا االتجاه ميكن للنقد أن يكون صائبًا، 

ولكن ال يشار فيه إىل الحلول. ميكن لهذه االنتقادات أن تنتظم ضمن خلفياٍت متنّوعٍة، من 

قبيل: نقد املاركسية، ونقد البيئة، ونقد االقتصاد وما إىل ذلك. ويف الحقيقة فإن االنتقادات 

ا.  ترد من زوايا مختلفٍة، ومن هنا فإن هذا السؤال واسٌع جدًّ

املقدمة الثانية: إن أكرث وأهم االنتقادات القوية والدقيقة والنافعة إنا ميكن العثور عليها 

يف التحقيقات الغربية، ويف املقابل أّن نجد االنتقادات املوجودة يف الرشق ضعيفٌة، وأكرثها 

، وهذا بدوره أمٌر طبيعيٌّ أيًضا، إذ عندما  ؛ مبعنى أّن أغلبها عاطفيٌّ أو سطحيٌّ غري مستَدلٍّ

؟ فمن الطبيعي أن يكون  يُسأل: من الذي ميكنه أن ينتقد الوضع يف إيران بشكٍل أفضَل وأدقَّ

الجواب هو: إنهم اإليرانيون أنفسهم؛ وذلك ألن االنتقاد الصادر من األجانب بشكٍل عامٍّ 

لن يكون دقيًقا؛ ويف املقابل يكون االنتقاد الصادر عن اإليرانيني يف األعم األغلب دقيًقا 

. وعىل كل حاٍل فإن املواطنني يف كل بلٍد ميكن لهم انتقاد بلدهم بشكٍل أفضَل من  ومستَدالًّ

لني إلبداء النقد حول شؤون أوطانهم.  املواطنني يف البلدان األخرى، رشيطة أن يكونوا مؤهَّ

مسألة  إىل  يتعرّض  الذي  التخّصيص  االتجاه  فإن  املقدمتني،  هاتني  النظر عن  وبغض 

هذا  مثل  يتحدث عن  الذي  املفكِّرين  أحد  يزعم  الهامة.  املسائل  من  يُعّد  الغرب،  انهيار 

سطَحها،  الزنابُق  غطّت  وقد  بحريٌة  لدينا  القائل:  املثال  هذا  مبثْل  لذلك  وميثّل  االنهيار 

ويف كل ليلة يزداد عدد هذه الزنابق مبقدار الضعف. واليوم قد غطت الزنابق نصف حجم 

البحرية، ومل يبق أمامنا سوى ليلٍة واحدٍة حتى تغطي الزنابق جميع سطح البحرية. ال يبعد 

أن تكون مسألة انهيار الحضارة الغربية شيئًا من هذا القبيل، ولكن ال تزال بداية هذا االنهيار 

غري محددٍة. فهل سيبدأ االنهيار من مشاكل تتعلق بالبيئة، من قبيل: ارتفاع حرارة األرض أو 

شّح أو فقدان مصادر الغاز والطاقة؟ أم سيبدأ االنهيار بسبب املشاكل االقتصادية واألنظمة 

املالية؟ هذا ما مل يتضح بعُد بشكٍل جيٍّد.

، ومالحظة ذلك ضمن مرشوعٍ بعنوان  * إذا أردنا أن نحلِّل هذه االنتقادات بشكٍل منهجيٍّ
»االستغراب االنتقادي«، فام هو املسار الذي يجب أن نتخذه أواًل من وجهة نظركم، وكيف 

ترون طريقة التقّدم بهذا املرشوع؟ وبعبارٍة أخرى: كيف ندير هذا املرشوع يك نطوي هذا 

املسار املنطقي ونصل إىل النتائج املطلوبة؟
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ـ لقد أجبت عن السؤال األول من الناحية املعرفية واالجتامعية، ولكني أرى أّن أفضل 

الزاوية  من  أي  والجذرية،  األساسية  الناحية  يف  يكمن  املسألة  هذه  يف  للدخول  طريٍق 

امليتافيزيقية. يف كتاٍب بعنوان »القرن التاسع عرش قرن، الغباء«، تم وصف هذا القرن بأنه 

بدوره  واإلبداع  اإلبداع،  عىل  تقوم  والتقنية  التقنية،  عىل  فيه  الحضارة  تقوم  مرحلًة  ميثّل 

يقوم عىل الخالء والفراغ امليتافيزيقي. ومن هذه الناحية فإن األسلوب امليتافيزيقي يعترب 

اتجاًها توصيفيًّا / تحليليًّا، ويف املقابل فإن األساليب التوصيفية البحتة متثّل نظريًا للنزعة 

أن  إال  توصيًفا.  يعّد  الربوتستانتية  الروح  الرأساملية عىل  قيام  أن  مثاًل  ذلك  من  التاريخية. 

االفتقار إىل املسألة امليتافيزيقية أدى إىل عدم تحّقق هذه املسألة بشكٍل مبّكٍر. إن املراد 

من امليتافيزيقا، هو ميتافيزيقا الالهوت األهم ال الالهوت باملعنى األخص. إن هذا التقرير 

يثبت أنه غرُي مرشوٍط بالرؤية الالهوتية. ومن هنا فإن هذه الرؤية أو الفرضية ميكن أن تكون 

األمور  يف  يقع  امليتافيزيقي  التناقض  هذا  إن  محدوٍد.  عامٍل  يف  الالمتناهية  التنمية  مبنزلة 

التناقض األسايس واملنطقي ال ميكن  . إن هذا  تناقٌض منطقيٌّ العامة، وهو بطبيعة الحال 

له أن يحقق التنمية املطلقة يف عامٍل محدوٍد. فحتى لو كان الشخص مؤمًنا بشدٍة، ولكنه 

يفتقر إىل األساس امليتافيزيقي، فإنه سيصل ال محالة إىل مثل هذه النتيجة التي وصلت لها 

الحضارة الغربية. ولهذا السبب تغدو التنمية املطلقة يف العامل املحدود رضبًا من املحال. 

وتبقى هذه االستحالة قامئًة حتى إذا كانت الحضارة حضارًة إسالميًة؛ وذلك بسبب غياب 

األرضية امليتافيزيقية. واملراد من امليتافيزيقيا هنا هو األصول والقواعد العقلية. ويف الواقع 

ما وجد  أو  الغربية  الحضارة  البحث يف جميع مظاهر  متابعة  املعنى  ميكن يف ضوء هذا 

عىل املستوى البنايئ يف الغرب، بوصفها معرفًة ميتافيزيقيًة، والوصول إىل أصولها. عندما 

يتحدث هرني كوربان عن مشكلة الفكر الغريب الشائع ويقول أنها بدأت يف الحد األدىن 

من القرن الثاين عرش للميالد، وأدت إىل ثنائية الذهن والعقل وتقسيم العامل إىل بُعديْن، فإن 

هذه املشكلة بدورها تعود إىل املسألة امليتافيزيقية أيًضا، وهذه املسألة بدورها تعود إىل 

القرون الوسطى، إذ لو مل نالحظ أي صلٍة بني املادة واألمر املجرّد، ومل نأخذ بنظر االعتبار 

قابلًة  الكثري من املسائل ال محالة لن تكون  بنظر االعتبار، فإن  إمكانية األرشف واألخّس 

ميتافيزيقيٍّ  أساٍس  بدوره عىل  يقوم  الطبيعة  مع  التعاطي  فإّن  األساس  لإلدراك. وعىل هذا 

أيًضا. من ذلك مثاًل هل يُسمح لإلنسان بوصفه أرشف املخلوقات، أن يقوم بكل ما يحلو 

له؟ لَِم يتم تصّور اإلنسان بوصفه كائًنا يف قبال الطبيعة، يف حني أنه جزٌء من الطبيعة؟ وعىل 
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ألّن  وذلك  الطبيعة،  قبال  تصّوره يف  يتّم  ال  الثقافات  من  الكثري  اإلنسان يف  فإن  حاٍل  أّي 

اإلنسان إىل جانب سائر املخلوقات األخرى، يعّد واحًدا من هذه املخلوقات. وعىل هذا 

األساس فإن هذا األصل الجوهري واألسايس يقوم بدوره عىل عدم اإلرشاف عىل املسائل 

املعنوية والحقيقية. ثم إن حرص املادة يف املحسوس مبنزلة الفهم املخالف للعقل، ألن 

العقل يحكم بأن املعقوالت بدورها جزٌء من الحقائق والواقعيات. وعىل كل حاٍل فإن قانون 

العلية جزء من املعقوالت أيًضا، إذ ال ميكن استنباط أي محسوٍس من أصل العلية. وعىل 

هذا األساس فإن املسألة األصلية تكمن يف املعقوالت العقالنية.

لهرني  الفكري  واملسار  واآلثار  األعامل  التي متتلكونها عن  املعرفة  إىل  بااللتفات   *
الفكر  مواجهة  يف  املسلمني  إىل  مها  سيقدِّ كان  أنه  ترون  التي  النصيحة  هي  فام  كوربان، 

الغريب لو كان عىل قيد الحياة يف مرحلتنا الراهنة؟

ـ كان هرني كوربان يؤكِّد دامئًا عىل وجوب عدم االنبهار بكل اإلمكانيات التقنية والفنية 

التي تأيت من الغرب، بحيث تحجب عنا االهتامم باملسائل العقلية. وهذا ما كان يؤكِّد عليه 

القوة  إّن  إذ  الرئيسة والجوهرية،  أن هذه هي املسألة  مقاالته وحواراته وكتاباته. وأرى  يف 

التقنية لدى الغرب قد أبهرت الثقافات األخرى، األمر الذي أوجد لديها حالًة من الشعور 

التكنولوجيا  بالنظر إىل  البلدان األخرى  الكثري من عقالء سائر  بالعجز والوهن، بحيث إن 

الفنية  املسائل  اهتاممهم عىل  كل  وركزوا  العقلية،  املسائل  الطرف عن  قد غضوا  الغربية 

العسكرية، تكمن يف  السيطرة  الثقافات باإلضافة إىل  والتقنية. إن هيمنة الغرب عىل سائر 

إبهارها بواسطة املسائل التقنية. يف حني أن هذه القدرة التكنولوجية قد تحولت يف الوقت 

الراهن إىل مشكلٍة كربى. فال يبعد أن تؤّدي هذه الثقافة والحضارة إىل القضاء عىل نفسها، 

بل وقد تؤدي إىل تدمري البرشية بأرسها. هناك من يذهب حاليًّا إىل االعتقاد بإمكانية التغلب 

عىل األزمة الراهنة بواسطة التفّوق التكنولوجي والجيو هنديس. من ذلك أنهم عىل سبيل 

املثال يعتقدون حاليًّا ويقولون أنّه حيث إن الكرة األرضية تعاين حاليًّا من ارتفاع درجات 

الحرارة، رمبا أمكن القيام بتفجرياٍت نوويٍة هائلٍة تخرج الكرة األرضية عن مدارها، ما يوجب 

ابتعادها عن الشمس، األمر الذي يساعد بالتايل عىل تربيدها. وعليه رمبا مل يصل البعض 

هذه  يف  املنشأ  هي  تكون  أن  شأنها  من  نفسها  التكنولوجيا  هذه  أن  إدراك  إىل  اآلن  حتى 

األزمة. وعىل هذا األساس فإن الرؤية األهم التي ميكن استخالصها من تفكري هرني كوربان 



209مشكلة الغرب الكبرى في خوائه الميتافيزيقي

الثقافات  منها  سيام  وال  الثقافات  لدى  الرئيسة  املشكلة  أن  هي  السؤال،  هذا  إىل  بالنظر 

الرشقية تكمن يف االنبهار بثقافة الغرب، وال سيّام منها الثقافة الناظرة إىل البُعد التكنولوجي، 

إذ إنّهم يتصورون أّن الغرب قد امتاز يف املسائل الفنية بواسطة املقدرة العقلية الكبرية، يف 

حني ال يوجد أي تالزٍم عقيلٍّ ومنطقيٍّ بني هذين األمرين.

العرفان  وفلسفة  النقدي  االستغراب  بني  املفهومية  بالنسبة  االعتقاد  ميكن  هل   *
ولوازم  مات  مقدِّ هي  فام  النسبة،  هذه  مثل  وجود  افرتضنا  إذا  أخرى:  وبعبارٍة  اإلسالمي؟ 

ورضورات االستغراب عىل أساس الفلسفة والعرفان اإلسالمي؟

ـ إنا نؤكِّد يف الغالب عىل الفلسفة اإلسالمية، وذلك ألن هذه الفلسفة تحظى مبزيٍد من 

االعتبار بالنظر إىل اشتاملها عىل امليتافيزيقا. وبعبارٍة أخرى وبالنظر إىل هذا السؤال: يجب 

علينا أن نبدأ من املسائل امليتافيزيقية. إن الفلسفة اإلسالمية الناظرة إىل فلسفة صدر املتألهني 

متثّل نوًعا من التفكري املنبثق من القرآن الكريم. إن الفلسفة اإلسالمية هي الفلسفة األرسطية 

التي تطّورت يف العامل اإلسالمي، كام أن العرفان يف حقل التحليل واإلثبات بطبيعة الحال 

يرتبط بدوره باملسائل الفلسفية، نعلم أن العرفاء مل يعملوا عىل توظيف األسلوب االستداليل، 

ولكن حيث يجب االستناد يف النقد إىل االستدالل، ميكن للعرفان ال محالة أن يلهمنا بعض 

املسائل، ومن هنا يتبلور نقدنا بالكامل عىل أساس سلسلٍة من االستدالالت الفلسفية. من ذلك 

مثاًل ما إذا كان ميكن للعقل الصناعي أن يكون لديه ردوُد فعٍل أو تجاوٌب إمياينٌّ أو عرفاينٌّ، 

نعتقد بأنه ليس هناك يشٌء ماديٌّ أعم من أن يكون طبيعيًّا أو صناعيًّا، بل وحتى املخ لديه 

ٌل من عنده أو من اآلخر. ويف الحقيقة فإن املخ ال يدرك شيئًا، كام أن العني ال ترى شيئًا.  تعقُّ

ويف الحقيقة فإن اإلنسان يرى بواسطة العني، وهذه النقطة متثّل جزًءا من األسس والقواعد 

امليتافيزيقية التي ميكن أن تخضع للبحث والتحليل. النموذج اآلخر ناظٌر إىل االختالف بني 

آيات القرآن والروايات. نعلم أن الوحي والرواية مبنزلة اإلرشاد للعقل يك يعمل العقل عىل 

الناحية تكون للروايات  النظر إىل تلك املفاهيم. ومن هذه  الرأي والحكم من خالل  إبداء 

حيثيٌة إرشاديٌة. وبعبارٍة أخرى: إن الروايات تشري إىل أمٍر. إن من شأنها أن تكون إرشاديًة، أو 

أن تقوم بدوٍر متهيديٍّ إلقامة االستدالل العقالين عىل ما إذا كان ينبغي علينا القيام بفعٍل ما أو 

عدم القيام به؟ وعىل هذا األساس يكون لها حيثيٌة تنظيميٌة ال تقومييٌة؛ مبعنى أنها قد ال تكون 

مستَدلًة يف نفسها، بل يجب االستدالل لصالحها، وأخذها بوصفها متهيًدا لالستدالل. وبطبيعة 
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، ولكن سيكون لها بالنظر إىل املسائل املعرفية حيثيٌة إرشاديٌة،  الحال فإن بعضها تأسييسٌّ

مبعنى اإلرشاد إىل مسألٍة يجب أن تُفهم، ومبنزلة إرشاٍد للعقل. وإن املسائل اإلرشادية بطبيعة 

الحال يجب أن تقوم بدورها عىل املسائل املعرفية. ومن ناحيٍة أخرى قد ال تتوفر يف بعض 

املوارد إمكانيٌة لفهم أسباب بعض اآليات والروايات؛ من ذلك مثاًل: قد ال ميكن فهم سبب 

عدد ركعات الصالة اليومية، وطبًقا للقانون نكون ملزَمني برعاية هذا النوع من املوارد. وبعبارٍة 

أخرى: حيث إنّه قد تم وضعها عىل هذه الشاكلة، نكون مكلَّفني برعايتها. ولكننا نعلم أن كل 

قانوٍن أعم من أن يكون برشيًّا أو إلهيًّا قد ُوضع بالنظر إىل املسائل واملصالح واملنافع، وهناك 

دليٌل عىل مثل هذا الوضع أيًضا، بيد أن هذه األدلة قد تكون يف متناول اإلنسان وقد ال تكون 

يف متناوله. فهل يجب عىل العقل أن يلتزم الصمت إزاء هذه القوانني؟ أجل، فهذا هو الوضع 

حتى بالنسبة إىل مفكٍِّر قوميٍّ مثل ديكارت الذي يشكك يف مجمل املسائل املعرفية.

* هل ميكن الوصول إىل طريٍق وآلياٍت ونصائَح لالستغراب النقدي عىل أساس تعاليم 
القرآن الكريم؟

ـ من املمكن للتعاليم القرآنية أن تقدم لنا العون بوصفها ملهمًة أو بوصفها من الفرضيات، 

. إن األرضية  بيد أننا، للوصول إىل الهدف املنشود يف هذا السؤال، نحتاج إىل استدالٍل عقيلٍّ

يف هذه الغاية ليست موقًفا كالميًّا. ويف الحقيقة فإننا نسعى إىل بحث هذه املسألة، وهي: 

هل الفرضيات التي نفرتضها يف هذا االتجاه صحيحٌة أم خاطئٌة؟ من ذلك مثاًل: هل تم فهم 

القضايا القرآنية يف ضوء أسٍس صحيحٍة؟ وهل فهمنا جميع أرضياتها أم اقترصنا عىل مجرد 

فهم املعنى الظاهري للقضية؟ وهل فهمنا جميع أبعادها؟ وما إىل ذلك من األسئلة األخرى. 

والنقطة الهامة هي أن املسألة املفروضة يف هذا االتجاه برّمتها ال تشمل جميع املسائل 

الكالمية التي نروم الدفاع عنها، وإنا نروم البحث يف الفرضية الصحيحة من الخاطئة فقط، 

والنظر يف هذا املوضع إنا ميكن بلوغ هذا الهدف من خالل االستدالل العقيل.

* هل ميكن العمل عىل تقديم بعض املقرتحات والنصائح عىل أساس األفكار الفلسفية 
لصدر املتألهني يف إطار إحياء الحضارة اإلسالمية؟

ـ ميكن القيام بذلك قطًعا، ألن إحياء الثقافة أو أساس ثقافٍة ما، إنا يقوم عىل أرضيٍة 

عقليٍة. ومن هنا فإن الدعوة إىل العقل مبنزلة املرحلة األوىل واألخرية يف مثل هذه الغاية. 
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ومن بني جميع الروايات املأثورة بشأن ظهور اإلمام املهدي، نجد أن األكرث أهميًة هي 

الرواية التي تقول أّن املهمة الرئيسة التي سوف يقوم بها اإلمام  بعد ظهوره هي إكامل 

عقول الناس، وأن سائر األمور واملهام األخرى سوف تكون مبثابة املهام الثانوية. إّن القرآن 

أسالفنا  ألن  األفضل  هي  ثقافتنا  بأن  نقول  وأاّل  والتعقل،  التفكري  إىل  يدعو  بدوره  الكريم 

كانوا يعتقدون بهذه الثقاقة، وأن آباءنا كانوا يعتنقون هذه الثقافة. إن منطق القرآن هو التعقل 

واإلدراك العقيل. ومن هنا فإن البداية واملتمم لجميع األعامل بأرسها يجب أن تقوم عىل 

لفلسفة صدر املتألهني أن تكون مفيدًة ونافعًة.  الناحية ميكن  التعقل والتفكري. ومن هذه 

وعىل كل حاٍل ال يوجد لدينا إىل اآلن نتيجٌة أقوى وأكرث استدالاًل من فلسفة صدر املتألهني، 

وأرى أن هناك مثل هذه اإلمكانية يف فلسفة صدر املتألهني. رمبا لو مل يأِت صدر املتألهني 

لقد مضت قروٌن حتى ظهر شخٌص مثل صدر  ابن سينا.  فلسفة  نعيد اجرتار  نزال  لكنا ال 

املتألهني، ليقدم لنا مسائَل أساسيًة من قبيل: اتحاد العاقل واملعقول، ومسألة أصالة الوجود 

وما إىل ذلك، وأثبتها باألدلة العقلية. وعىل هذا األساس قد ال تكون فلسفة صدر املتألهني 

مفيدًة يف مسألة من املسائل، بيد أنها مفيدٌة يف مسألة أخرى. وعىل كل حاٍل ويف ما يتعلق 

بالنقل عن ابن سينا يجب علينا جميًعا أن نكون من »أبناء الدليل«.

* كيف ميكن للجمع بني املعنوية والعقالنية أن يكون مبثابة الوجه البارز لفلسفة صدر 
املتألهني يف مواجهة الحضارة الغربية؟

ـ إن البحث حول الجمع بني املعنويات والعقالنية بحٌث أسايسٌّ وهامٌّ للغاية، غاية ما 

هنالك ال ينبغي الوقوع يف سوء فهٍم، واالعتقاد بأن املسائل العقلية عىل درجٍة واحدٍة من 

االعتبار، إذ ليس هناك يف األمور النظرية من دليٍل ومرشٍد غري العقل. من املمكن أن نكون 

الناحية  نفتقر إىل  التنفيذ  نتيجٍة عقالنيٍة، ولكننا يف مقام  النظرية قد وصلنا إىل  يف املرتبة 

بهذه املهنة،  القيام  أمتلك مقومات  املثال أين ال  أعلم عىل سبيل  أن  املعنوية. من ذلك 

وأفتقر إىل القدرة الالزمة لالضطالع بها، ولكني يف املقابل أحتاج إىل راتب هذه املهنة ليك 

أمتكن من دفع نفقات دراسة ولدي يف الجامعة. ومن هنا فإين أقبل العمل يف هذه املهنة. 

إن هذا االختيار ال يحتوي عىل مشكلٍة عقليٍة، ولكنه يحتوي عىل مشكلٍة عمليٍة. ومن هنا 

فإن املعنوية إنا يتّم طرحها غالبًا يف مقام العمل، ولهذا السبب فإنها ترتبط بحقل السلوك 

والعمل. ونحن نعلم أن أكرث املسائل املطروحة يف الوحي هي من املسائل العملية، وهي 
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بطبيعة الحال مسائُل عمليٌة ذاُت أرضيٍة نظريٍة. عندما يُسأل اإلمام الصادق عن معنى 

النظري  الجزء  إن  الجنان«]1]؛  به  واكتُسب  الرحمن  به  ُعبد  ما  »العقل  يقول:  نجده  العقل، 

الله  إن بحث معرفة  الجنة.  اكتساب  يشتمل عىل  العميل  والجزء  الله،  يشتمل عىل معرفة 

مسألٌة نظريٌة، وأما اكتساب الجنان، فيستلزم القيام بالكثري من األمور. وبعبارٍة أخرى: يف ما 

يتعلق بالبُعد النظري يجب أن نؤمن بوجود الله. ثم يف البُعد العميل يجب علينا التوّجه إىل 

الكثري من املسائل. وعىل كل حاٍل فإن املسائل العملية عّدة أضعاف املسائل النظرية، وإن 

هذه النقطة تشتمل عىل أهميٍة بالغٍة يف ما يرتبط مبواجهتنا مع الغرب، إذ إن البحث النظري 

ميثّل األساس لجميع سلوكياتنا ومامرساتنا العملية.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنٌة؟  صحيحٌة  الغرب  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل أن نأخذ من الغرب كل ما هو حسٌن، وأْن نجتنب منه كل ما هو قبيٌح.

ـ ما هو املبنى الذي ميكن عىل أساسه التمييز بني الحسن والقبيح؟ نعيد ثانيًة عرض 

ذات التوضيح الذي تقّدم بيانه. ويف الحقيقة فإنه عندما يتّم الحديث عن األمور يف املسائل 

التقسيم األويل بني هذه  الكثري من األشياء سوف تكون متعلًقا لألمور. وإن  فإن  النظرية، 

تقسيٍم نالحظه  أي  الحال تحت  ماديٍة. وبطبيعة  ماديٍة وغريِ  تقسيمها إىل  يعود إىل  األمور 

ميكن لنا تقسيم األمور إىل أشياء موجودٍة دون إرادة اإلنسان، وأشياء موجودٍة بواسطة إرادة 

اإلنسان. وبعبارٍة أخرى: يف بعض األحيان ال تتوفر لدينا سوى إمكانية إدراك األمور النظرية 

هناك  ولكْن  إرادتنا.  عن  خارًجا  تغيريها  ويكون  واملحسوسة  املعقولة  األمور  من  األعم 

ذلك. ويف  إىل  وما  واالقتصاد  السياسة  قبيل:  من  اإلنسان،  بإرادة  توجد  أيًضا  أخرى  أموٌر 

النظري، ويجعل معقوله أمرًا  الحقيقة فإّن اإلنسان يف هذه املرتبة يعمل عىل إظهار فكره 

محسوًسا؛ كام يفعل املهندس عىل تحقيق البناء املتصور يف ذهنه يف العامل الخارجي. 

والعقل  النظري  العقل  إىل  العقل  تقسيم  فلسفة  عن  تعرّب  بدورها  الثنائية  املراتب  هذه  إن 

العميل؛ وذلك ألن عقل اإلنسان يعمل من خالل النظر إىل مستوينْي أو نوعنْي من األمور؛ 

بعض األمور يعرفها، وبعض األمور األخرى ال يعرفها. فهناك سلسلٌة من األمور حيث إنها 

تكون متعلًقا إلدراكنا، وبعد ذلك يرتك ذلك اإلدراك تأثريه عىل سلوكنا. وبعبارٍة أخرى: إن 

]1] ـ  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف، ج 1، كتاب العقل والجهل، ص 13.
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املعرفة تؤدي إىل السلوك، ويكون مستوجبًا لتغيري سلوكنا. وبطبيعة الحال فإن هذه املعرفة 

طبخ  إىل  اإلنسان  لدى  إرادٌة  هناك  تكن  لو مل  املوجود. يف حني  إيجاد  لها يف  دخل  ال 

الطعام، فإنه لن يوجد أيُّ طعاٍم مطبوٍخ. وعىل هذا األساس فإن هذه املعارف النظرية تؤدي 

إىل العمل، وعندما يتحقق العمل، يتجىل نوٌع من املعنوية. من ذلك أننا عىل سبيل املثال 

نقول يف البداية: ال عالقة لنا بتلّوث املاء، غاية ما هنالك أننا بعد إدراكنا أننا نحن الذين 

يجب أن نستفيد من هذا املاء امللّوث، يتبلور لدينا نوٌع من املعنوية والداعي إىل املحافظة 

عىل طهارة املاء ونظافته. وعىل هذا األساس عندما يتّم البحث عن عمل اإلنسان، تتبلور 

املعنوية، وتبًعا لها يتم طرح فرضياٍت من قبيل: العدالة أو املصلحة. وعىل هذا األساس 

بالنظر إىل سؤالكم نعود إىل مسألة عدم وجود األرضية امليتافيزيقية. وحتى االفتقار إىل 

أن  تقدم  وكام  أيًضا.  امليتافيزيقي  األساس  وجود  عدم  إىل  يعود  بدوره  املعريف  األساس 

ذكرنا فإن التكنولوجيا تقوم عىل إبداٍع، واإلبداع بدوره يقوم عىل األساس امليتافيزيقي. ومن 

هنا ميكن القول أّن الغرب قد حقق تقدًما يف معرفة املوجودات، ولكنه مل يكن موفًقا إىل 

ي ال يعود سببه إىل فقدان املعنوية  حدٍّ كبريٍ يف ربط املعرفة بـ »الواجب«. إن هذا التحدِّ

فحسب، بل هناك دخٌل يف ذلك إىل عدم وجود األساس النظري أو امليتافيزيقي أيًضا.





الغرب يعيش أزمة معرفيَّة وعلم االستغراب حاجة وجودّية

حوار مع: د. سيد عبد السّتار ميهوب حسن

هناك حاجة »وجوديَّة« لقيام علم االستغراب عىل سبيل التنظري الذي ال بدَّ من أن يكون 

. وبحسب أستاذ علم االجتامع يف جامعة عني شمس يف مرص  ّسْ مدخالً نحو العمل املؤسَّ

الدكتور سيِّد عبد الستَّار مهيوب حسن أن إنجاز هذا العلم ميكن أن يتم من خالل االعتقاد 

العمل يف  أن  املعارص. ورأى  العريب واإلسالمي  الفكر  النهضوية واإلحيائية يف  برضورته 

مجال كهذا ليس »وظيفة« بل هو »رسالة«، وبذلك التأسيس نضمن لهذا العلم االستمرارية، 

وكذلك النتائج الطيِّبة.

ردوده عىل أسئلتنا جاءت عىل الشكل التايل:

*  *  *     
* ما معنى الغرب بالنسبة إليكم كمصطلحٍ وكمفهوٍم، وما املائز بني كونه تحيُّزًا جغرافيًّا 

وبني متظهره كأطروحٍة حضاريٍة وثقافيٍة وما حدود ومستوى العالقة بينهام؟

ـ الغرب، بحسب مفردات هذه الطرح، هو املقابل، ال الجغرايف، بل املاهوي الحضاري 

والثقايف... ورمبا الوجودي للرشق العريب/اإلسالمي، مع التشديد عىل أن مصطلح »الرشق« 

ال يستثني املسلمني يف الغرب. أما ما مُييِّز الغرب كوجوٍد جغرايفٍّ عن وجوده الحضاري 

من  أداًة  كانت  وإْن  الوجودي،  الرصاع  أدوات  من  بالرضورة،  ليست،  فالجغرافيا  والثقايف 

أدوات الرصاع الحدودي؛ فالثقافة هي املحور األساس الذي يدير، أو صار يدير، الرصاعات 

بني الرشق والغرب بحيث يسعى القوي )= الغرب( ألن ميّحي الرشق يف ثقافة، وعادات 

التحيّز  العالقة بني  أما مستوى  الغرب... هنا يكون االنتصار يف رصاٍع كهذا.  وسلوكيات، 

الجغرايف واملظهر الحضاري فهو أّن الجغرافيا قد ال تَهزم، لكن الثقافة تهزم... وليس رشطًا 

أن يكون املهزوم جغرافيًّا خارًسا، عىل غري الحال مع املهزوم ثقافيًّا!!! 
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اليونانية  الفرتة  من  أم  اليونان،  قبل  مام  تصوِّركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
والرومانية، أم من القرون الوسطى، أم ابتداًء من عرص األنوار وصواًل إىل أحقاب الحداثة، أو 

أن هذا التاريخ يشمل هذه األزمنة جميعها؟ 

أن  يرون  فهم  اعتباريًّا؛  إال  »فرتاٍت«  تقسيمه  يتم  مل  وجوده  أن  يّدعي  نفسه،  الغرب،  ـ 

 » تاريخهم هو امتداٌد لتاريخ اليونان، ثم تطّور علميًّا وثقافيًّا، وما تبع ذلك من »تطّوٍر وجوديٍّ

حتى رأى كبار فالسفتهم ومفكِّريهم أن املسلمني / العرب مل يكونوا ـ إبان حضارتهم ـ أكرث 

يكون  وبالتايل  الغربيني.  »األحفاد«  إىل  األجداد«  »علوم  حضارة  عليه  عربْت  »جٍس«  من 

تاريخ الغرب، ابتداًء مع بدء »الوعي« باإلنسان عىل يد قدامى اليونان، ثم صار التطّور حتى 

حصل ما نعيشه أيامنا هذه. وال مينع هذا تأسيس »مفهوٍم« تاريخيٍّ يبدأ بالحداثة، ومير مبا 

(... وهنا  منهجيٌّ  =( »منِتٌج« معريفٌّ  بل هي  »منتًَجا« وجوديًّا،  ليست  الحداثة  بعدها؛ ألن 

تكمن الخطورة ال عىل الذهنية املسلمة فقط، بل حتى عىل الذهنية الغربية غري املسلمة.   

* هل الغرب كتلة واحدة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إنّنا إما أن نأخذه ككلٍّ أو أن 
؟ أم باإلمكان فهم الغرب كام هو من أجل تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله؟ نرتكه ككلٍّ

ـ الغرب يقّدم نفسه لنا، نحن العرب / املسلمني تحديًدا، عىل أنه »كُتٌل« بينام هو »وحدٌة« 

واحدٌة أهدافًا وَسْعيًا خاصًة بالنظر إىل »االسرتاتيجيا« التي يُسعى إىل تحقيقها، برصف النظر 

عن »التكتيك« فهذه »وسائُل« إْن اختلفت، فهي ال تنفي أّن الهدف واحٌد. والسؤال تكلٌُّم 

يف »سياسٍة وثقافٍة واجتامٍع«، وهذا مأخٌذ جدُّ مهمٍّ عىل السؤال / طارح السؤال، ومل يتكلم 

يف »علم« حيث الثالثة املذكورون أواًل هي دوالٌّ عىل »الهوية« )= »الخصوصية«(... وهذه 

محل الرصاع بني الغرب والرشق. وبالتايل يجب علينا، نحن املسلمني / العرب التمييز بني 

 » ما ال ميس »الهوية« ويكون صائبًا علميًّا، فنأخذ به... أو ببعضه، وبني ما هو »غرُي علميٍّ

فيتم االحرتاس يف األخذ به... ومن ثم العمل بناًء عىل أدبياته ونتائجه. حتى العلمي يجب 

أن »يُفحص« بحسب املناهج املعتربة لننظر ما فيه من إصابٍة فنبني عليه، وما فيه من خطأٍ 

فـ: نتجّنبه، ثم ننبّه عليه، ثم نضع البديل. 
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* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وما اآلثار املرتتبة عىل ذلك لجهة نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، وبخاصٍة العاملني 

العريب واإلسالمي؟

ـ األسس، عىل مستوى املعرفة والفلسفة، التي أخذ بها الغرب ليست واحدًة، بل تغريت 

بحسب حاجة كل حقبٍة، وبحسب الظرف اآلين مع هذا املفكِّر أو ذاك، لكن يبقى املَْعلم 

مشوارهم  بدأ  هنا  ومن  اإلنسان...  وقيمة  العقل  قيمة  قيمتني:  تقدير  هو  القوم  عند  األهم 

أقول  )ال  اآلخر  مع  العالقة  نوع ووظيفة  ترتبت وحددت  التي  اآلثار  أما  يتقّدم.  الحضاري 

الحضاري... بل الوجودي( هو سعي الغرب، عرب مراكز أبحاثه املنترشة والعاملة حتى يف 

بالد املسلمني / العرب ألن يبقى العرب / املسلمون عىل حالة من »العوز« التقني واملعريف 

ال  وبالتايل  »معطيًا«  سيبقى  الذي  الغرب  بصف  »التفوق«  ليبقى  واالجتامعي  والسلويك 

ترثيب عىل الغرب إْن أمىل »قيمه« ضمن »عطاءاته«.   

مع  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  منفَسحٍ  من  هل  العاملي،  الراهن  ورشوط  ملقتضيات  تبًعا   *
الغرب؟ إذا كان الجواب باإليجاب فام هي املسوِّغات التي تقدمونها، وإذا كنتم ال تجدون 

ذلك فام هي األسباب املوجبة إىل ذلك السبب برأيكم؟!

ـ الحوار مطلوٌب، ليس من منطلق »املنفَسح« بل من أساس »الرضورة« حيث استقراء 

التاريخ يبني أنه ال »قطبية« يف الكون من حيث هي »مضيعٌة« للوقت والجهد والرثوة، كام 

أّن »اآلخر« )= العرب / املسلمني( لن يسكت »التاريخ« عن أن يبقى بعيًدا عن أن يكون 

ا« يف الحوار... حتى لو غابت عنه ـ حضاريًّا ـ أدوات الندية، لكن »املخزون« املعريف  »ندًّ

والثقايف و»القيمي« ال بد ـ بحكم تطور التاريخ ـ أن يعمل عمله، وعىل القامئني عىل الشأن 

الكوين وضع ذلك باالعتبار ليأيت الحوار »بّناًء« فال يوِجد مجااًل، وال مكانًا، لغري البّناء... 

مع أنه يبقى موجوًدا ولو يف »االحتامل« وعىل املثقفني تفادي ذلك. أما املسوِّغات )مع 

التحفظ عىل »أمل« أن يكون الحوار متكافئًا( فإن الغرب ليس »وحده« يف الكون: هنالك 

آخرون، هؤالء اآلخرون »كان« لهم وجوٌد حضاريٌّ ومعريفٌّ وثقايفٌّ بوسع املصطلحات: 

ملء السمع والبرص، وإن زال هذا الوجود بهذه الصفات ليبقى بخانة الجغرافيا والبيولوجيا 

فهذا ال يعني »الرضا« بزواٍل كهذا؛ فـ »الجينات« الحضارية ال تفنى، بل تبقى كامنًة بانتظار 

»ساعة« الظهور والعمل والتأثري اإليجايب النافع للناس والدنيا، وعىل املثقفني إخراج هذا 

»الكامن« بأدوات الثقافة حتى ال يرتكوا املجال ألدوات الجراحة.  
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* يف مناخ الكالم عىل الحوار بني الثقافات والحضارات، هل توجد عنارُص مشرتَكٌة يف 
ما بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟ وإذا كان من نقٍد لسلوك الغرب، فإىل أي حقٍل 

ه هذا النقد: »الشعوب«؟، »الحكومات« و»املؤسسات«؟، صاحبة القرار؟ يوجَّ

ـ العنارص املشرتكة ليست أهميتها يف كونها »موجودًة« بقدر ما هي يف »اعرتاف« القوي 

)= الغرب( بوجودها!!! هي موجودٌة من حيث إن »الكل برٌش« ال يجب أن ينفي أحُدهم 

تحت  »من  ولو  فعلها  لتفعل  تطُل،  أو  تظَل،  أن  لها  ويراد  التاريخ  أسقطها  بدعاَوى  اآلخر 

الطاولة«، فبني الغرب والعامل )وال أقول العاملني( العريب / اإلسالمي ما هو مشرتَك وجوديًّا 

القيم بني  بالنظر إىل اإلنسان، حتى لو قام اختالٌف بني »ماهية«  ومعرفيًّا وحضاريًّا وقيميًّا 

النقد فيُوّجه،  هذين العاملني الغريب من ناحيٍة، والعريب / اإلسالمي من ناحيٍة أخرى. أما 

باألساس، ملفكِّري الغرب الذين »شيطنوا« الرشق ال ثقافًة وحضارًة فقط، بل وجوًدا أيًضا، 

ليتخذوا  القرار«  »صانعي  تغذي  التي  البحثية«  املراكز  »مستشاري  باتجاه  النقد  يأيت  ثم 

قراراتهم بشكٍل أو بآخر تحت اعتباراٍت فيها الكثري من »العيب« وال نكتفي بالقول أّن فيها 

الكثرَي من »الخطأ«.  

املعارصة:  الحقبة  يف  التاريخية  أزماته  يعيش  الغرب  أن  عىل  اليوم  الكالم  يجري   *
)املعرفية، الثقافية، االجتامعية، االقتصادية(، هل يدل هذا عىل ما سبق وتوقعه شبنغلر قبل 

قرٍن عن سقوط الغرب أو أنه يوشك عىل االنهيار؟

« متجانًسا، ما يعني بطالن رسيان الحكم عىل »كل الغرب«!!! لكن  ـ الغرب »ليس كُالًّ

بفرضية صحة القول، فإن الحضارة الغربية متر، شأَن كل حضارٍة، مبنعطفاٍت قد تكون »أزماٍت 

تاريخيًة«، لكن يُحسب ملفكِّري الغرب انشغالهم بتجاوز هذه املنعطفات = األزمات سواًء 

بتجذير البعد الجّواين لحضارتهم لتكون »داخل« كل إنساٍن غريبٍّ عىل حدٍة، أو بـ »تصدير« 

أزمات املجتمعات الغربية إىل خصومهم التقليديني: إما القطب الرويس / الصيني، أو الخصم 

اإلسالمي.  الرشق  املسلمني...  مجتمعات  ممثَّاًل يف  اإلسالم  هو  الذي  األخرض  الخطر   =

ولست أؤيّد االعتقاد بأن الغرب يعيش »أزمًة معرفيًة«. رمبا هو يعيش »أزمًة اجتامعيًة«، أما عىل 

صعيد املعرفة واالقتصاد فال أظن ذلك صحيًحا. وكالم شبنغلر عن »سقوط« الغرب ال تقوم 

أدلٌة تؤيّده، عىل األقل يف أيامنا هذه. والخوف يكمن يف أن نركن نحن، العرب واملسلمني، 

إىل مثل هذه »األماين« عىل أمل أن يحل لنا »التاريخ« أزمة رصاعنا مع الغرب!!!
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* كيف ترون إىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍة لعلم االستغراب، وهل مثة 
رضورٌة لتنظريها، أم أن األمر يتوقف عىل مجرد كونه ترًفا فكريًّا؟ ثم ما هي السبل التي ترونها 

لتأسيس هذا العلم؟ 

الذي ال بد أن  التنظري  لقيام علم االستغراب عىل سبيل  ـ نعم، هناك حاجٌة »وجوديٌة« 

العمل يف مجاٍل  يس. ويتم ذلك من خالل االعتقاد أن  العمل املؤسَّ يكون كمدخٍل نحو 

كهذا ليس »وظيفًة« بل هو »رسالٌة«. وبذلك التأسيسـ  أفراًدا ومؤسساٍتـ  نضمن لهذا العلم 

ال االستمرارية فحسب، بل والنتائج الطيبة أيًضا. 

* إىل أي مًدى يقع التأسيس لعلم االستغراب كمسًعى جديٍّ ورضوريٍّ يف االستنهاض 
الفكري يف فضائنا الحضاري العريب واإلسالمي؟

و»َحّديّة«  »ِجّديٍّة«  أسٍس  العلم عىل  هذا  تأّسس  فلو  بشدٍة،  أزكّيه  »ذيكٌّ«  هذا سؤاٌل   *
فسوف يكون من أهم نتائجه »توعية« الجمهور العريب / املسلم بحتمية املواجهة الفكرية 

مع الخصم الغريب الذي من أهم دعامات ثقافته حتمية العمل »ضد« الوجود اإلسالمي )ال 

الوجود املسلم... فهناك فارٌق، وهو ِجدُّ كبريٍ، بني »املسلم« و»اإلسالمي«(. هذه الحتمية 

التي ستفّعل »حاسة االحرتاس« يف النخبة التي بعض أفرادها إما »سكَن« تحت سقٍف ثقايفٍّ 

/ معريفٍّ مفروٍض عليه، وإما »هرَب« من العمل لالستنهاض تحت زعٍم يائٍس أن »القطار« 

فات األمة، وأن املقاليد صارت لغرينا بال رجعٍة، وإما »تقوقَع« ملّا رأى بعًضا من بني جلدته 

ممن ميسكون دفة التوجيه واإلرشاد قد صدق تصنيفهم بحسب تصنيف إدوارد سعيد »خيانة 

املثقفني«.  

لعلم  ّدّي  الضِّ املقابل  هو  االستغراب  علم  أن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أن التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكلٍّ منهام. كيف 

ترون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاالت املطروحة يف هذا الصدد؟

الضدية  وهذه   ، االسترشاق  لعلم  الضدي  »املقابل«  هو  االستغراب  علم  نعم،  ـ 

العمل.  أهداف  يف  أو  التلقي  مصادر  يف  سواًء  الِعلمني  بني  متايٍز  رؤية  من  تعفي  ال 

لجغرافيا   » »كيلٌّ انتامٌء  لهم  ممن  العمل  بهذا  القامئني  اختيار  يف  يتمثل  هنا  واإلشكال 

وثقافة العرب / املسلمني وقضاياهم بحسب املنظور شديد البعد عن أدوات، ومناهج، 
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الغربيني.  التي »خلّق« بعض مثقفينا عليها، فصار هؤالء أشد رضًرا علينا من  الغرب 

للغرب،  املرشقية  النخب  تصوغها  التي  الرؤية  برأيكم  االستغراب  علم  يعني  هل   *
والكيفية التي يتعاملون من خاللها مع الغرب لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

ـ نعم. 

لذهنية  معّمٍق  نقٍد  إجراء  هي  االستغراب  لعلم  املركزية  املهاّمت  من  أن  ترون  أال   *
االستتباع الفكري من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟

ـ ليس بالرضورة االنشغال بنقٍد كهذا، مضيّعٍ للجهد، ورمبا فرّق ما يراد جمعه!!! ويكفي 

استدعاء »آخرين« ذوي انتامءاٍت فكريٍة / ثقافيٍة إسالميٍة يف املقام األول ليأيت طرح القضايا 

»التشبث«  تتغيّى  رؤية  الحلول، بحسب  أو  الحل،  فيكون  »املنتمني«  اآلخرين  أمام هؤالء 

بالهوية العربية / اإلسالمية وال تعمل عىل محوها يف هوية الغرب.

أم  عربيًة  أكانت  سواًء  ـ  مطالعتها  تقرتحون  التي  والفلسفية  الفكرية  املرجعيات  أي   *
أجنبيًة ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسَن وسلبياٍت؟ 

ـ كتابات إدوارد سعيد، الكتابات املتأخرة لكلٍّ من زيك نجيب محمود وعبد الرحمن 

بدوي، كتابات محمد عامرة، كتابات محمد الغزايل، كتابات محمد سعاد جالل، الكتابات 

املتأخرة لحسن حنفي، كتابات الندوي، كتابات عبد املتعال الصعيدي، كتابات الطاهر ابن 

عاشور، كتابات سيد قطب. 

أفكاٍر ومحاوالٍت جديٍة يف  تقديم  لهم وساهموا يف  قرأتم  الذين  املفكِّرين  ِمن  َمْن   *
حقل التأسيس لعلم االستغراب، وبالتايل ما هي املالحظات واإلشكاالت التي تطرحونها 

حيال هذه املساهامت؟

متركزت  ورمبا  عقوٍد،  من  العلم  هذا  بتأسيس  »املطالِب«  يُعترب  الذي  حنفي  حسن  ـ 

ٍن« وعلامنيٍة جزئيٍة.  املالحظات حول أن دعائم مطلبه هذا كانت مزيًجا من »إسالٍم مدجَّ

ٍر أقرَب ما يكون إىل الفكرة اإلسالمية  لكن الكتابات األخرية للرجل صارت تصب باتجاه تصوُّ

بكثريٍ من الرصاحة والوضوح، خاصة يف القضايا الوطنية. 
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حوار مع: د. علي الطالقاين

أخرى،  جهة  من  وابتلينا،  جهة،  من  أعمى  بشكل  وتقليده  بالغرب  باالنبهار  ابتُلينا  لقد 

بعداء ونزاع معه ال أساس له معادلة خلص إليها، الدكتور عيل الطالقاين، الحائز عىل شهادة 

حالياً يف  واملنشغل  الجذريَّة يف طهران،  العلوم  كلِّيَّة  من  التحليليَّة  الفلسفة  الدكتوراه يف 

سة، حيث ميارس التأليف والتدريس يف  األروقة الجامعيَّة والحوزويَّة يف مدينة مشهد املقدَّ

حقل الفلسفة اإلسالميَّة والغربيَّة. يف مناقشة آراء بعض املفكِّرين، من أمثال: باول مورس، 

وويلفريد مادلونغ، وسول كريبيك، وكارل بوبر وآخرين. 

نسعى يف هذا الحوار إىل تناول بعض املسائل الهاّمة يف حقل االستغراب، وال سيام 

منها الناظرة إىل نط التعاطي مع الغرب.

يف ما ييل وقائع الحوار:

*  *  *     

* كيف تحلِّلون رؤية املسلمني للغرب؟ وبعبارٍة أخرى: إىل أيِّ مدى ترون هذه الرؤية 
يف  يقف  واحداً   ً كُالَّ بوصفه  الغرب  إىل  تنظر  والتي  الكثريين،  أذهان  يف  والراسخة  الثابتة 

ً واحداً آخر، األمر الذي وضع أمام املسلمني أنواعاً من  وجه العامل اإلسالمي بوصفه كُالَّ

يات البنائيَّة واملبنائيَّة، صحيحة واسرتاتيجيَّة؟ التحدِّ

ـ أرى أّن هناك مشكلًة يف هذه الرؤية، إذ إنها من وجهة نظري غرُي صحيحٍة، وتنطوي 

عىل بعض املشاكل، من قبيل:

أواًل: إن هذه الرؤية تنظر إىل الغرب بوصفه حقيقًة واحدًة منسجمًة، وكأنها بدأت منذ 

عدٍد من القرون يف الحد األدىن، وأن هذه الحقيقة الواحدة ال تزال تواصل حياتها.
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د موقفنا من الغرب بشكٍل وآخَر. وثانًيا: إّن علينا أْن نحدِّ

وثالًثا: يف تحديد موقفنا مع هذا الكيان الواحد والفرد يجب أن يكون لدينا اتجاٌه ناِقٌد. إّن 

ًها سلبيًّا إزاء كل واحٍد من هذه املواقف املذكورة؛ مبعنى أنني يف املسألة األوىل  لدّي توجُّ

ال أرى الغرب بوصفه شيئًا أو موضوًعا واحًدا. إن مفهوم الغرب ينطوي يف حّد ذاته عىل 

غموٍض، ويف األساس ال ينبغي الحديث عن الغرب، وإنا ميكن الحديث عن التجديد. ويف 

الحقيقة فإن الغرب الذي يتم استعامله يف هذه األدبيات، إذا كان هو الغرب الجغرايف، فإن 

هذا الغرب الجغرايف يف الوقت الذي تكون أنظمته السياسية واإلدارية حديثًة نوًعا ما، ولكن 

يف حدود معرفتي واطالعي املبارش عىل بعض جوانبه يف الواليات املتحدة األمريكية، ال 

القائلة برضورة تحديد موقفنا من الغرب، ليست  الثانية  ميثِّل الغرب كُالًّ واحًدا. واملسألة 

واضحًة بالنسبة يل متاًما. فإذا كان القرار عىل تحديد موقفنا من واحٍد آخَر، فإننا يف الواقع 

سوف ننشغل يف صنع واحٍد آخر، وهذا الواحد اآلخر هو الغرب. يف حني أن هذا الواحد 

د  اآلخر ال يختّص بالغرب فقط، إذ هناك آخرون أَُخُر أيًضا، يجب طبًقا لهذا االتجاه أن نحدِّ

اًل.  تكليفنا وموقفنا منها أيًضا، وال أرى لـ »يجب تحديد املوقف« هنا معًنى ومفهوًما محصَّ

د هذا املوقف؟ هل هم رجال السياسة، أم املدراء أم املثقفون،  فمن ذا الذي عليه أن يحدِّ

أم العلامء؟ ومن الذي ميثِّلنا يف هذا الخصوص؟ هل هم العلامء، أم الفالسفة، أم علامء 

موقفها  تحدد  أن  الفئات  هذه  يجب عىل  فهل  الفن؟  مجال  املختصون يف  أم  اإللهيات، 

هذا  االنتقادية يف  فرضية  وهي  الثالثة،  املسألة  وأما  أيًضا؟!  اآلخرون  من هؤالء  وتكليفها 

يد للموقف والتكليف وأن يكون االتجاه االنتقادي بدوره موقًفا معتداًل بطبيعة الحال،  التحدِّ

إذ يتجه البعض إىل اتخاذ موقٍف متشّنٍج فإنّها موضُع تأّمٍل. وعىل هذا األساس فإين ال أوافق 

عىل مثل هذا التعبري، وبداًل من الغرب، أتوجه إىل أخذ الحداثة بنظر االعتبار، مبعنى تحّدي 

املسلمني يف ما يتعلق بالتجديد والحداثة، دون الغرب. فام هو املراد من الغرب يف هذا 

االدعاء؟ لنفرتض أن الواليات املتحدة األمريكية متثّل نوذج االزدهار والتطّور واالزدهار 

يف الغرب. فام الذي نراه من خالل دراسة نط حياة الناس يف الواليات املتحدة األمريكية؟ 

إن الكثري من املواطنني األمريكيني أو يف الحد األدىن ذلك الجزء الذي عشت فيه، أي يف 

غرب الواليات املتحدة األمريكية، حيث والية نيويورك وماساتشوسيت مل يكونوا حداثويني 

الحقيقة مل  حياًة حداثويًة. ويف  يعيشون  يكونوا  للكلمة، ومل  والحقيقي  الحريف  باملعنى 

أجد هناك شيئًا مام قرأته يف الكتب بشأن التجديد، والحداثة، ونبذ األساطري، والعقالنية. 



223من أهداف علم االستغراب مواجهة التقليد األعمى للقيم الغربية

اإليرانيني  املواطنني  من  الكثري  ولرمبا  ببساطٍة،  يعيشون حياتهم  هناك  الناس  لقد وجدت 

األعم من الناس العادين أو الدارسني والجامعيني يتمتّعون بحياٍة أكرثَ حداثًة من املواطنني 

األمريكيني يف الواليات املتحدة األمريكية. إّن الكثري من الفالسفة األمريكيني، عىل الرغم 

من اتصاف أبحاثهم بالعمق الكبري، إال أنهم األشد قروسطيًة. إنهم يجلّون ويحرتمون سلسلًة 

من املسائل امليتافيزيقية، ولكنهم هنا ال يبدون استعداًدا إىل التأمل بشأنها. من ذلك عىل 

سبيل املثال بشأن الذات والعليّة وما إىل ذلك، لديهم نقاٌط وإثاراٌت ظريفٌة، كانت لدينا يف 

حوايش كتاب الشفاء البن سينا، أو الثقافة االستهالكية بوصفها نوذًجا للحياة الحديثة، أو 

مثال النظام الرأساميل يف الكثري من املدن اإلسالمية الذي هو أكرثُ مبراتَب من بعض املدن 

األكادميية األمريكية. من املمكن أن تصادف يف أحد البيوت يف الغرب )األمرييك( كرسيًّا 

يعود عمره إىل ما قبل قرٍن من الزمن، وال يزال صالًحا لالستعامل، ويشعر صاحبه بالفخر 

به، ألنه يرتبط بذكرى جده األكرب، يف حني قد ال تشاهد مثل هذه الظاهرة يف إيران ورمبا 

يف الكثري من البلدان اإلسالمية، حيث الثقافة االستهالكية طاغيٌة عندنا. ومن هنا يجب علينا 

العمل عىل تحليل ودراسة أنفسنا، لكوننا قد أصبحنا متجّددين، ومن األفضل أن نتعرّف عىل 

أنفسنا بداًل من التعرف عىل الغرب.

مستوى  إىل  الغربية  والثقافة  اإلسالمية  الثقافة  بني  املواجهة  خفض  إىل  عمدنا  لو   *
ي املاثل أمام املسلمني ينظر إىل التجديد الحاصل والقائم  الحداثة، مبعنى القول بأن التحدِّ

حاليًّا، عندها يف أي اتجاٍه سوف يصّب النقد األهم للحداثة؟

بعض  كان  رمبا  وإال  التجديد،  إىل  بالنسبة  األهم  املشكلة  متثل  العلامنية  أن  أرى  ـ 

الوجوه األخرى للحداثة أمرًا ساميًا. ويف الحقيقة فإن العلامنية تعّد من أكرب مواطن الخلل 

يف التجديد، ونحن نعمل باختصاٍر عىل تعريف العلامنية بوصفها: »أفول الشمس الغيبية«. 

إن  السياسية.  العلامنية  دون  الفلسفية  العلامنية  هو  العلامنية  من  مرادي  أن  إىل  هنا  وأشري 

غروب الشمس الغيبية ميثل واقًعا جديًدا أدى إىل رشٍخ عميٍق، إذ مل يسبق ملثل هذا األمر أن 

حدث يف أي موضعٍ من الرتاث التقليدي. فقد كان للغيب والشمس الغيبية حضوٌر متواصٌل 

يف الرتاث، فحتى أديان الرشك مل تكن تخلو من الغيب، ألن املرشكني بدورهم كانوا يؤمنون 

بالشمس الغيبية، فقد تعاملوا مع الشمس الغيبية، وكانوا يستمدون مفهوم الحياة من الشمس 

الغيبية. غاية ما هنالك أن شموسهم الغيبية كانت متعددًة، ويف املقابل فإن الشمس الغيبية 
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لعدٍد آخَر من الناس تتمثل بالتوحيد والعبادة التوحيدية. أما العلامنيون فهم أشخاٌص غربت 

شمس الغيب عن سامئهم وعن األرض التي يعيشون عليها. يف التفكري العلامين ليس هناك 

إِذ انحرص كل يشٍء لديهم بالوجود األريض. ويف الحقيقة فإن جميع  من وجود للسامء، 

املفاهيم الساموية قد انتكست وتراجعت وتحّولت إىل مفاهيَم دنيويٍة؛ وعىل هذا األساس 

لو أخذنا العلامنية، فإن عمود هذه الخيمة قد تهاوى يف الواقع وأصبحت فارغًة من املعنى. 

وبعبارٍة أخرى: لو مل تكن العقالنية علامنيًة، ومل تكن النزعة اإلنسانوية علامنيًة، ميكن لنا 

: لن يعود مصطلح  الحصول عىل عقالنيٍة توحيديٍة، أو إنسانويٍة توحيديٍة ومؤمنٍة. وبعبارٍة أدقَّ

االهتامم  وإن  لإلنسان،  أهمية  هناك  أي حاٍل  اإلميان. وعىل  قبال مصطلح  اإلنسانوية يف 

باإلنسان موجوٌد يف التعاليم اإلسالمية، وعىل هذا األساس أرى أن املشكلة الرئيسة تكمن 

يف العلامنية.

* ما هي نسبة طيف املستنريين الدينيني الذين ابتعدوا عن القراءات التقليدية يف العامل 
اإلسالمي، وأخذوا يقّدمون املفاهيم الدينية عىل أطباٍق من اآلراء التجديدية إىل العلامنية؟ 

ويف الحقيقة أال تذهبون إىل االعتقاد بأن القراءة العلامنية للنصوص الدينية، سوف تؤدي من 

تلقائها إىل مثل هذه اآلراء؟

ـ إن التنوير الديني يعني، مبعًنى من املعاين، العلامنيني أو األفكار العلامنية التي تسعى 

إىل تفريغ املفاهيم الساموية من مضامينها الغيبية، ومنحها مضمونًا أرضيًّا بالكامل. إن هذا 

النوع من األفكار الصادرة عن املستنريين الدينيني تشتمل عىل ماهيٍة دينيٍة وعلامنيٍة مزدوجٍة. 

وبطبيعة الحال ميكن للعلامنية يف حد ذاتها أن تكون مفردًة حياديًة، وأن تشمل املاركسية 

عن  التنّصل  من  نوًعا  متثّل  الحقيقة  يف  وهي  أيًضا،  للدين  املعارضة  املعتقدات  وعموم 

الدين أو التهرّب من املفاهيم الغيبية، حيث يؤدي إىل مواجهة ومحاربة تلك املفاهيم. إن 

املستنريين الدينيني قد قاموا بهذا الدور، ومن هنا فإّن رضرهم عىل املجتمعات الدينية أكرٌب 

الشعارات  يرفعوا  الذين مل  العلامنيني. وذلك ألن املستنريين  بكثريٍ من رضر املستنريين 

الدينية ومل يكن لهم شأٌن باملفاهيم الدينية، مل يعملوا أبًدا عىل تفريغ املفاهيم الدينية من 

محتوياتها ومضامينها الدينية، ومل يكن لهم بطبيعة الحال مخاطٌَب دينيٌّ )متديٌِّن(. وعىل هذا 

األساس كان هناك عىل الدوام رشٌخ بني العلامنيني واملتدينني، بيد أن هؤالء املستنريين 

الدينيني هم الذين لعبوا دور املحّفز، وعملوا عىل تفريغ املفاهيم الدينية من مضامينها عند 
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تقدميها إىل املخاطب املتديّن. إن أغلب املتدينني كانوا بدورهم يف غفلٍة من صياغة هذه 

املفاهيم للهويات أيًضا. وبالتايل فإن هذا املسار سوف يؤدي يف نهاية املطاف إىل هذه 

النتيجة، وهي أن هذا اإلله ليس هو ذلك اإلله، وأّن هذا الوحي ليس هو ذلك الوحي، وأّن 

هذا القرآن ليس هو ذلك القرآن، وأن هذا ليس هو اإلمام عيل، وأّن هذه ليست هي تلك 

الشهادة، وما إىل ذلك. ويف الحقيقة تم تحويل تلك املفاهيم إىل أموٍر دنيويٍة لخدمة الدنيا. 

ومن املشاكل املضاعفة للتنوير الديني أنه يشتمل عىل جميع آفات التجديد، التي هي من 

وجهة نظري متثل مشاكل العلامنية بعينها. ثم إن الُحَفر املوجودة يف الحياة التقليدية والتي 

كان من املقرر ترميمها أصبحت أكرثَ عمًقا وأبعَد غوًرا. ومن هنا فإنهم سوف يتمكنون عىل 

أفضل الحاالت من تحويل الشباب املتديّن إىل شباٍب علامينٍّ، يقطع صلته بالغيب، فيُبتىل 

يف الوقت نفسه مبصائب التجديد وآفاته أيًضا.

* اسمحوا لنا بالعودة إىل املسألة األوىل، وهي: إذا اعتربنا مثل هذا التفسري عن الغرب 
الذي تعرّضنا له عىل نحو اإلجامل قراءًة خاطئًة، فام هو الغرب من وجهة نظركم، وكيف 

يجب أن يكون موقفنا منه؟

تتعرّض إىل  الغرب  التي أخذت يف  الطليعية والقوية  الحركات  الكثري من  ـ حاليًّا هناك 

مسألة التديّن واإلميان بالله، وهي تدافع عن هذا النمط من األفكار عىل خري وجٍه. وأرى أن 

ا عن مثل هذه االتجاهات والتيارات. إن األبحاث القروسطية أصبحت  املسلمني بعيدون جدًّ

اليوم شائعًة يف كافة الجامعات الفلسفية يف الغرب، يف حني ينظر إليها يف الكثري من جامعات 

العامل اإلسالمي بوصفها من األمور البالية والقدمية. ويف الحقيقة فإننا قد أصبنا بتخلٍُّف ثقايفٍّ. 

تحدث حاليًّا دراساٌت عميقٌة حول ابن سينا وصدر املتألهني، ومل يعد االسترشاق واألبحاث 

التاريخية تستقطب أنظارهم كثريًا، بل األعامل الجاّدة واألصلية تدور حول املسائل الفلسفية. 

ولكننا نتصّور أن تاريخ هذه األبحاث قد انتهى، وفقدت أهميتها وانتهت صالحيتها. ويف حدود 

علمي فإن الكثري من الجامعيني ال يحملون أفكارًا علامنيًة. وإن الكثري من الفالسفة ليسوا 

علامنيني، وإنا يبحثون عن نوذجٍ مناِسٍب من ناذج الحكومات الدينية، وفلسفة السياسة 

الدينية واألخالق الدينية. إن بناء الفلسفة السياسية يقوم عىل فلسفة األخالق، ومن هذه الناحية 

هناك رؤيٌة شبُه أشعريٍة يف طريقها إىل الظهور والتبلور، ولكن املفكِّرين يف العامل اإلسالمي، 

التيارات. ويف الحقيقة فإن  مل يتمّكنوا لألسف الشديد من إقامة العالقة واالرتباط مع هذه 
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تصورنا عن العامل الغريب يف القرن الحادي والعرشين، شبيٌه بتصورنا له يف القرن الثامن عرش 

للميالد، يف حني أن الواقع الغريب ليس كذلك. تصدر يف الغرب حاليًّا مقاالٌت حول مسائَل، 

أننا يف املقابل نسعى  من قبيل: البحث عن جذوٍر لإلميان عند ديفد هيوم مثاًل. يف حني 

دامئًا إىل إظهار هيوم بوصفه شخًصا ملحًدا. إننا نبحث عن شخصياٍت كبرية، لتكون نوذًجا 

لإللحاد، وعليه عن أّي غرٍب نتحدث نحن؟ عن الغرب يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش 

للميالد. ثم إن عامل التفكري ليس هو عامل رسم الخطوط، إذ ميكن االستفادة من أكرث الفالسفة 

إلحاًدا، عىل أفضل وجٍه للدفاع عن األفكار واآلراء الدينية. من ذلك عىل سبيل املثال  أنّه 

ميكن لنا أن نقتبس من برتراند راسل الذي ألف كتابًا ضد املسيحية، وهذا الكتاب يف واقعه 

مخالٌف لجميع أنواع اإلميان بالله والالهوت بعض األفكار لتوضيح بعض املسائل الدينية، من 

قبيل: املعاد الجسامين واملادي. إن هذا االتجاه كان ميثّل جزًءا من تحقيٍق كنت قد أنجزته؛ 

وعىل هذا األساس فإن القول بأن ديفد هيوم شخٌص سيٌئ، وعليه ينبغي عدم قراءة أفكاره، ال 

ًها خاطئًا فحسب، بل أذهب إىل االعتقاد إىل رضورة قراءتها واالستفادة من أفكاره  أراه توجُّ

أو نظرية األخالق  النظريات اإللهية  إن األبحاث املطروحة حاليًّا يف  الدين.  وآرائه لصالح 

اإللهية تقوم عىل أساس أفكار ديفد هيوم، وعىل أساس التاميز بني الواقعية والقيَم. وعىل هذا 

األساس فإن األمر من وجهة نظري ليس بحيث إنّه حتى كبار املؤسسني من أمثال: ديكارت 

األفالطونية  الفلسفة  امتزجت  كيف  الدينية.  األفكار  مع  مواجهٍة  يف  وغريهم  وكانط  وهيوم 

واألرسطية بفلسفة ابن سينا والفارايب وأضحت إسالميًة، يف حني أنّه إْن مل نقل بأسلمتها، فال 

أقل من عدم رميها بالرشك. وعىل كلٍّ فقد أمكن لهذه األفكار أن متتزج بالتعاليم النبوية، أو 

أن تكون يف الحّد األدىن يف خدمة التعاليم النبوية. وأرى أن التفكري الحديث من هذا النمط 

أيًضا. ومن ناحيٍة أخرى، صحيٌح أن السياسة يف البلدان الغربية قد تحولت بشكٍل تقليديٍّ إىل 

سياسٍة علامنيٍة، إال أن الكثري من رجال السياسة هم من املتدينني، ويسعون إىل تحطيم جدار 

العلامنية، ويعملون عىل إدخال الدين يف املؤسسات السياسية ومصادر القرار االجتامعي. 

يات الجوهرية يف هذا الشأن، ولكنهم  وال يخفى بطبيعة الحال أنهم يواجهون الكثري من التحدِّ

يحملون هذا الهاجس ويصارعون من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم. ولرمبا يسود عكس 

هذه الحالة يف بعض البلدان اإلسالمية، حيث نجد أن املناخ الرسمي دينيٌّ بالكامل، ولكن 

البعض يسعى إىل إدخال العنارص العلامنية إىل السياسة. مبعنى تحكيم القرشة الدينية والروح 

العلامنية يف السياسة.
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خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنٌة؟  صحيحٌة  الغرب  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل أْن نأخذ من الغرب كلَّ حسٍن ما هو، وأن نجتنب منه كلَّ قبيحٍ.

التعاطي يحصل كل  التعاطي العلمي يصّب يف مصلحة اإلنسانية. ففي مثل هذا  ـ إن 

طرٍف عىل معطياٍت جديدٍة. إن هذا النوع من التعاطي يتحقق بني أبناء البرش. وقد تم إيجاد 

هذا االنفتاح بني الغربيني بالتدريج أيًضاً. من ذلك عىل سبيل املثال ما هي الرضورة إىل 

أن  مع  ستانفورد؟  وجه  مقالة  يف  الغزايل]1]  حامد  أليب  الضالل«  من  »املنقذ  إىل  اإلحالة 

تلك املقالة تهتم مبطالعة اإلميان اإللحادي. يف الكثري من املقاالت الصادرة ما بني عامْي 

2015 2017 م تتّم اإلحالة إىل ابن سينا. فام الذي يعنيه هذا؟ هل يعني ذلك شيئًا غري إيجاد 

االنفتاح. إن هذا املناخ مل يعد مناًخا سياسيًّا. يف الحقيقة حينام يقوم فيلسوٌف غريبٌّ يف 

موضوع فلسفة الدين باإلحالة إىل ابن سينا، فهذا يعرّب عن وجود نوٍع من االنفتاح عندهم. 

وقد كان هذا االنفتاح من جهتنا ومنذ عرص اآلغا عيل املدرّس]2] أيًضا. فقد كان اآلغا عيل 

وأرى  أيًضا.  ديكارت  أمثال  من  الفرنسيني  الفالسفة  أفكار  بفهم  الطهراين شغوفًا  املدرّس 

أن الذين كان بإمكانهم العمل عىل تسهيل هذا الحوار والتعاطي من الذين يحظون بالكثري 

من حسن السمعة والشهرة من أمثال أمري كبري]3] مل يقوموا بالدور الفاعل يف هذا الشأن. إن 

أمري كبري بداًل من أن يعمل عىل تسهيل عملية تحديث وتطوير الحوزات العلمية، لتتحول 

هذه الحوزات إىل ما يُشبه جامعة أكسفورد، صار إىل تأسيس محفٍل علميٍّ جديٍد باسم دار 

]1] ـ  أبو حامد الغزايل الطويس النيسابوري )450 505 هـ(: فقيٌه وأصويلٌّ وفيلسوفٌّ صويفٌّ. ُعرف كأحد مؤسيس 

املدرسة األشعرية يف علم الكالم، من أشهر ألقابه )حجة اإلسالم(. ألف كتبًا يف عّدة علوٍم، مثل: الفلسفة، والفقه، 

وعلم الكالم، والتصّوف، واملنطق. املعرّب.

]2] ـ  اآلغا عيل الزنوزي املعروف بـ )املدرّس( )1234 1307 هـ(: من حكامء القرن الثالث عرش وبداية القرن الرابع 

عرش للهجرة. وكان من أساتذة مدرسة سبهساالر، حيث درّس الحكمة والفلسفة يف طهران ملا يقرب من ستني سنة، 

فلّقب باملدرّس وأستاذ األساتذة، وبسبب إبداعاته يف حقل العلوم العقلية تّم تلقيبه بـ )الحكيم املؤسس(. ولتحليه 

باملكارم األخالقية والروحية عرف بـ )الحكيم اإللهي( أيًضاً. دفن يف الري إىل جوار مرقد عبد العظيم الحسني. من 

أعامله: )بدائع الحكم(، و)سبيل الرشاد يف إثبات املعاد(، و)حاشية عىل شوارق اإللهام(. املعرّب.

]3] ـ  املريزا محمد تقي خان الفراهاين )أمري كبري( )1807 1852م(: رئيس وزراء الحكومة اإليرانية )الصدر األعظم( 

يف بداية عهد امللك نارص الدين شاه القاجاري عىل أمد ثالث سنواٍت ونيٍّف، وزوج أخته. كان من الشخصيات 

املؤثرة والكبرية حيث سعى إىل الصعود بالبالد وإصالح أوضاعها بالتدريج، حتى اعترب املصلح اإليراين األول. 

واجه التيارات الدينية املنحرفة مثل البابية والبهائية. أسس جامعة دار الفنون يف طهران. أطيح به يف مؤامرٍة حاكتها 

ضده حاشية امللك، وأبعد إىل كاشان ليقتل هناك يف حامم فني بقطع وريديه بأمر من نارص الدين شاه. ودفن يف 

مدينة كربالء املقدسة. املعرّب.
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الفنون، وهو يؤدي شاء أم أىب إىل ما يُشبه الجامعة]1]، األمر الذي أدى بدوره إىل إحداث رشٍخ 

التعليمية والتحقيقية يف إيران، أي: االنشقاق بني الحوزة العلمية والجامعة،  يف املنظومة 

التعاطي  بيان كيفية  حيث ال نزال نعاين من هذا الرشخ إىل يومنا هنا. فال نزال نعاين من 

الذي يجب أن يقوم بني هاتني املؤسستني، ومشاكل أخرى من قبيل: االتحاد بني الحوزة 

العلمية والجامعة، والتفاعل بني الحوزة العلمية والجامعة، واملواجهة بني الحوزة العلمية 

التي كانت تدخل ضمن  العلوم  تقطيع أوصال جميع  أّدى إىل  االتجاه  إن هذا  والجامعة. 

الدينية  بالعلوم  العلمية  الحوزة  العلوم يف  لتنحرص  العلمية،  الحوزة  الدراسية يف  املناهج 

تدخل يف  السابق  العلمية يف  الحوزة  كانت  الفقه واألصول وغريهام. يف حني  قبيل:  من 

مناهجها التعليمية دروًسا من قبيل: األدبيات، والفلك، والطب، والرياضيات وما إىل ذلك 

أيًضا. وقد أدى هذا االتجاه إىل خروج الكثري من مؤلفات العلامء اإلسالميني من أمثال: ابن 

الهيثم]2]، وابن سينا، وأيب ريحان البريوين]3] وآخرين، عن دائرة اهتامم الطالب يف الحوزة 

العلمية. لقد حدثت مثل هذه األمور والوقائع غري املحمودة لألسف الشديد وبلغت بنا إىل 

هذا الوضع، وإال فقد كان هناك مثل هذا االنفتاح من هذه الجهة أيًضا، وكان هناك من ميكنه 

إرسال  من  بداًل  باإلمكان  كان  الحقيقة  الفكري. ويف  والتالقح  التعاطي  هذا  يسهم يف  أن 

البلدان األوربية أن نعمل عىل إرسال اآلغا عيل املدرّس  الشباب إىل أفضل  مجاميَع من 

الزنوزي مرًّة واحدًة إىل أوروبا ولفرتٍة ال تتجاوز الستة أشهر. أمل نكن نحصل من ذلك يف 

مثل هذه الحالة عىل فوائَد أفضَل وأجدى للمجتمع اإلسالمي؟ بيد أن هذا النهج الخاطئ 

ال يزال متواصاًل إىل يومنا هذا. لقد ابتُلينا، من جهٍة، باالنبهار بالغرب وتقليده بشكٍل أعمى، 

ومن جهٍة أخرى، ابتلينا عىل العكس من ذلك بعداٍء ونزاٍع مع الغرب ال أساس له. وبعبارٍة 

أخرى: إن املسلمني قد وقعوا يف نوٍع من اإلفراط والتفريط تجاه التعاطي مع الغرب، يف 

.University  ـ ]1]

كبريًة يف  إسهاماٍت  قّدم  عامٌل موسوعيٌّ عريبٌّ مسلٌم  )965 1040م(:  الحسن  بن  الحسن  أبو عيل  الهيثم  ابن  ـ    [2[

الرياضيات والبرصيات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي 

أجراها مستخدًما املنهج العلمي، وله العديد من املؤلفات واملكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث. املعرّب.

وجغرايفٌّ  وفليكٌّ  وفيلسوٌف  ورّحالٌة  مسلٌم  باحٌث  1048م(:   973( أحمد  بن  محمد  البريوين  ريحان  أبو  ـ    [3[

وجيولوجيٌّ ورياضيايتٌّ وصيديلٌّ ومؤّرٌخ ومرتجٌم. ُوصف بأنه من بني أعاظم العقول التي عرفتها الثقافة اإلسالمية يف 

القرون الوسطى، حيث شملت معرفته الفيزياء والرياضيات والعلوم الطبيعية، وكان له مكانٌة مرموقٌة كمؤّرٍخ وعامِل 

، وهو أول من قال أّن األرض تدور حول محورها. ومن أهم كتبه: )تحقيق ما للهند من  لغوياٍت وعامل تسلسٍل زمنيٍّ

مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة(. املعرّب.
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حني أننا بحاجة إىل تعاٍط وتحاوٍر علميٍّ وتحقيقيٍّ مع الغرب، وأن ندرس أفكارهم، ونأخذ 

الصحيحة منها، وننبذ الخاطئة. 

التعاطي  ورضورة  والحداثة  الغربية  والثقافة  للغرب  الخاصة  قراءتكم  إىل  بااللتفات   *
»االستغراب«،  عنوان  يحمل  الذي  بشأن املرشوع  نصيحتكم  ما هي  الغرب،  مع  والتعامل 

والتعاطي الفكري مع العامل الغريب؟

ـ أقرتح أن يكون هناك عمٌل عىل تسهيل الحوار العلمي مع املراكز العلمية واملفكِّرين 

يف العامل. للعمل من خالل ذلك عىل نقل أفكارها والتأيس بأفكار الغربيني، والعمل من 

خالل ذلك عىل رفع مستوى املعرفة البرشية. ويف الحقيقة فإن هذه ليست قضية ومسألة 

البرشية، أو قصة هؤالء القوم أو أولئك القوم، أو هذا املذهب أو ذلك املذهب. لألسف 

الشديد هناك الكثري من املراكز اإلسالمية التي تعمل حاليًّا عىل مفاقمة ونرش نوٍع من النزعة 

الغربية باسم االستغراب، مبعنى أنها تعمل عىل الرتويج لآلراء العلامنية الغربية، دون اآلراء 

الغربية الدينية. إن هذه املراكز لألسف الشديد ال تعمل عىل نرش آراء املفكِّرين الغربيني 

من أمثال: وليم ألستون]1]، وألفني بالنتينغا]2]، أو أنها ال تقدم إميانويل كانط برؤيٍة دينيٍة. إن 

املنهج الراهن لالستغراب يف هذه املراكز يؤدي من وجهة نظري إىل تقليٍد غريٍ واٍع لألفكار 

العلامنية الغربية. فقد عملنا أواًل عىل تقديم صورٍة علامنيٍة بالكامل عن العامل الغريب برّمته، 

الذايت  بالحمل  الغرب  الكتب، مبعنى  إال يف  لها  الصورة ال وجود  أن هذه  أرى  يف حني 

علامنيًّا  ليس  الشايع  بالحمل  الغرب  إن  الصناعي.  الشائع  باملعنى  الغرب  وليس  األويل، 

الواليات  عن  تختلف  أوروبا  ظروف  ولكن  كذلك،  أوروبا  تكون  أن  ميكن  أجل،  برّمته. 

بالكامل.  علامنيًة  ليست  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  من  أقل  فال  األمريكية،  املتحدة 

الحوار. ليس هناك حاليًّا يف  الخاطئة إىل غياب  الرؤية  يعود سبب هذه  الشديد  ولألسف 

]1] ـ  وليم باين ألستون )1921 2009 م(: فيلسوٌف أمرييكٌّ. قدم مساهامٍت مؤثرًة يف فلسفة اللغة، ونظرية املعرفة، 

والفلسفة املسيحية. وكان عضًوا يف األكادميية األمريكية للفنون والعلوم. املعرّب.

]2] ـ  ألفني بالنتينغا )1932؟ م(: فيلسوٌف تحلييلٌّ أمرييكٌّ. معروٌف عىل نطاٍق واسعٍ لعمله يف فلسفة الدين، ونظرية 

املعرفة، وامليتافيزيقا والالهوت الدفاعي. وصفته مجلة )تايم( بأنه )فيلسوف الله األرثودوكيس الربوتستانتي القيادي 

املسيحي  و)اإلميان  الرضورة(،  و)طبيعة  األخرى(،  والعقول  )الله  بينها:  ومن  املؤلفات،  من  العديد  له  ألمريكا(. 

املربر(. املعرّب.
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الجامعات الغربية من يقدس ديكارت أو هيغل أو هايدغر أو فيتغنشتاين]1] وأمثالهم، إذ إنهم 

ينظرون إليهم كام ينظرون إىل مئات الفالسفة اآلخرين، بيد أن هؤالء ملهمون. ومن هنا فإنه 

ماّسٍة إىل  إن املسلمني بحاجٍة  يقّدسهم.  الفالسفة، ولكن ال أحد  الرجوع إىل هؤالء  يتّم 

الحوار. وعليه يجب أن يكون هناك حواٌر بني املفكِّرين اإلسالميني واملفكِّرين الغربيني. 

وهذا يف الحقيقة ميثّل األسلوب الصحيح للتعايش العلمي.

]1] ـ  لودفيغ يوسف يوحنا فيتغنشتاين )1889 1951 م(: فيلسوٌف نساويٌّ وأحد أكرب فالسفة القرن العرشين. كان 

بعد  ما  فلسفة  ثورًة يف  كتاباته  التحليل(. أحدثت  )الوضعانية املنطقية( و)فلسفة  الكبري عىل كل من  أثرها  ألفكاره 

الحربني العامليتني. قال فيتغنشتاين بأن معظم املشاكل الفلسفية تقع بسبب اعتقاد الفالسفة أن أكرث الكلامت أسامء. 

إن اللغة عند فيتغنشتاين هي الطريق إىل املعرفة باعتبارها وسيلًة لفهم تكوين املعنى يف الخطاب. من أبرز أعامله: 

(، و)تحقيقاٌت فلسفيٌة(، و)الكرّاسة الزرقاء(، و)الكراسة البنية(. املعرّب. )مصنٌف منطقيٌّ فلسفيٌّ



مًا  الغرب أسير أزمة مستدامة وما كان ُيعتبر تقدُّ
لديه صار نقمة عليه

حوار مع: د. رشيد العلوي

يبنيِّ الدكتور رشيد العلوي أن الغرب يعيش أزمة دامئة يف مختلف املجاالت منذ الحرب 

الباردة وإىل يومنا هذا، والنظر إىل حجم اإلنتاج العلمي والثقايف الغريب يُظهر كيف تهاوت 

األرقام بشكل كبري ما دفع ببعض املراكز الغربية إىل االعرتاف بأفول حضارتها. 

يرى العلوي أن العالقة بني الرشق والغرب ال تصحُّ اليوم إالَّ بكونها وصفاً دقيقاً يتجاوز 

كان  وما  معكوسة،  مدنيَّة  معه  يحمل  الجارف  العوملة  فتيار  التقليدية،  املفهومية  الثنائية 

ماً، صار اليوم نقمة عىل الغرب كام عىل الرشق. نا وُعدَّ تقدُّ باألمس متدُّ

وهنا نص الحوار:

*  *  *     

الغرب كمصطلح ومفهوم، وما املائز بني كونه تحيُّزاً جغرافياً  كيف ترشحون معنى   *
وبني مَتظُهرِه كأطروحٍة حضارية وثقافية، وما حدود العالقة ومستواها بني كلٍّ منهام؟

مبفهوم  الشائكة  عالقته  يف  يُطرح  وكمفهوٍم  كمصطلٍح  الغرب  حول  السؤال  أّن  أظّن 

العالقة  طُرحت  بحيث  والثقافية،  والسياسية  االقتصادية  املتعددة  لسياقاته  بالنظر  الرشق، 

بينهام كأطروحٍة تروم غاياٍت كربى كانت محط االنتباه منذ القرن الثامن عرش، لذلك فهو 

سؤال املستقبل وإن تبّدى وكأنه سؤال الحارض. فالعالقة بينهام هي عالقٌة ال تكافئيٌة من 

جهة أّن كل أمٍة تتطّور بفعل عاملني:

: يتعلق بأحوالها وأوضاعها الداخلية، سياسيًّا واقتصاديًّا واجتامعيًّا وثقافيًّا...  داخيلٍّ
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: يتعلق بعالقاتها باألمم األخرى، ومبستوى تطور البرشية عامًة...  خارجيٍّ

إن الفصل بني العاملنْي، الداخيل والخارجي، يف تطور األمم ال يستقيم ومنطَق التطّور 

الوعي  ومستوى  املؤهالت  باختالف  تختلف  األمم  أحوال  ألن  ذلك  للبرشية،  العام 

االجتامعي. وال ميكن الحديث عن خطٍّ واحٍد للتطور تسلكه األمم جميعها يف تقدمها. 

فصحيٌح أن أوضاع الرشق يف القرن العرشين، النصف األول منه عىل األقل، شبيٌه بأوضاع 

الغرب يف القرن التاسع عرش، لكن التغريات العاملية الحاصلة بعد الحرب العاملية الثانية، 

التأمل. فالوضع العاملي مع مطلع األلفية  الثالثة تدعو إىل  وبشكٍل أشدَّ مع مطلع األلفية 

ال يشبه بأي حاٍل وضع العامل يف عقد الثامنينات فام بالك به يف النصف األول من القرن 

العرشين؟ ولعل هذا الوضع العاملي يتميز:

عىل املستوى االقتصادي: بتعزيز موقع الرأساملية العاملية، واستحواذها املطلق عىل 

الطبقية  التناقضات  الفكري واملادي، والخدمات والتجارة... فحدة  كافة قطاعات اإلنتاج 

الثانية.  الكونية  الحرب  قبل  الرأساملية  منظِّرو  يتصوره  أن  بكثريٍ مام ميكن  أكرث  تضاعفت 

نزع  مبادئ:  ثالثة  وفق  الجديدة  الليربالية  منزع  األلفية  مطلع  يف  نزع  العاملي  فاالقتصاد 

التقنني، الخصخصة، التسليع الشامل... 

التغريات  التحكم يف  السيايس والقدرة عىل  بشمولية الحكم  السيايس:  عىل املستوى 

الحاصلة يف أغلب البلدان: فاالستقرار السيايس مل يعد شأنًا محليًّا بقدر ما هو شأٌن عامليٌّ 

تحكمه مصالُح اسرتاتيجيٌة بعيدُة األمد.

عىل املستوى االجتامعي: بتزايد التفاوتات، وتعميم البلرتة )Prolétarisation( والتفقري، 

الناجمة  التغرّيات  نتيجة  ورضب الطابع االجتامعي للشغل، وانعدام االستقرار االجتامعي 

اعتقدت  التي  األمراض  وتفيّش  وتراجعها  االجتامعية  الحامية  ورضب  العوملة،  آثار  من 

الرأساملية أنها قضت عليها منذ عقوٍد بل منذ قروٍن: الربو، الكولريا، السل، األنفلونزا... 

األمية  نسب  ارتفاع  يف  الحاصلة  التغرّيات  نسجل  والفكري:  الثقايف  املستوى  عىل 

باألمس  كانت  التي  واملبادئ  القيم  وانهيار  الثقافية  األوضاع  وتدهور  العامل،  وتفشيها يف 

القريب مكسبًا من املكتسبات. كام أن تسليع مجاالت الثقافة، والسعي وراء الربح وإضفاء 

قيم السوق عىل قطاعات الثقافة والتعليم والرتبية، تشكل رضبًة موجعًة للمستقبل الثقايف 
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وثقافات  األمهات  اللغات  عىل  والظاهر  الحاصل  التقدم  من  الرغم  عىل  هذا  للشعوب. 

الشعوب األصلية، واالهتامم الذي توليه بعض املنظامت بهذه القضايا وغريها.

ولقد عززت اإلمربيالية بفعل العوملة الرصاع بني الثقافات والسعي نحو الهيمنة الثقافية 

بفضل تنامي الوسائط اإلعالمية، فالنظر إىل حال اللغات املستعملة يف الوسائل اإلعالمية 

وهيمنة اللغة االنجليزية مثاًل التي تستحوذ عىل معظم التداول اللغوي العاملي يؤكد بشكٍل 

جيلٍّ تنامي الهيمنة اللغوية والثقافية.

الثنائية  يتجاوز  دقيًقا  وصًفا  بوصفها  إال  اليوم  تصح  ال  والغرب،  الرشق  بني  العالقة  إن 

املفهومية التقليدية، فال الرشق أصبح رشقاً وال الغرب أصبح غربًا، باملعنى املعتاد يف كتابات 

النهضة. فاليوم مل تعد البلدان الرشقية أمام خيار: القديم والجديد، فكل يشٍء قد تغرّيَ أمّيا 

تغرّيٍ وتبدلت األحوال عام كانت عليه قبل نصف قرٍن، فتيار العوملة الجارف يحمل معه مدنيًة 

ًما صار اليوم نقمًة عىل الغرب كام عىل الرشق. نًا وُعدَّ تقدُّ معكوسًة، فام كان باألمس متدُّ

التي  اليوم  اإلسالمية  ـ   العربية  املجتمعات  طبيعة  حول  يصب  أن  ينبغي  السؤال  إن 

تعيش نطًا هجيًنا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتامعيًّا وثقافيًّا، فال هو بنمٍط برأساميلٍّ وال ما قبل 

رأساميلٍّ، وحتى األوصاف التي نحتها بعض منظِّري املاركسية العربية قبل دخول األلفية 

الثالثة مل تعد صالحًة، ونقصد أساسا )نط اإلنتاج اآلسيوي(، كنمط إنتاٍج ما قبل رأساميلٍّ 

لوصف حالة البلدان الهجينة. إننا أمام أناٍط هجينٍة يختلط فيها الحابل بالنابل، فال نحن 

أمام رأسامليٍة واعيٍة انتقلت انتقااًل طبيعيًّا ومرتافًقا مع ظهور الطبقة الوسطى، وال نحن أمام 

أناٍط ما قبل رأسامليٍة واعيٍة بذاتها ترتهن بنمو طبقٍة تدافع عن مصالحها املبارشة.

األول  املقام  يف  فهام  املنظورات،  باختالف  والغرب  الرشق  من  كلٍّ  حرص  يختلف 

تخدم  ال  الجغرافية  الداللة  أن  غري  متباعدين،  اتجاهني  عىل  يحيالن  جغرافيان  مفهومان 

أّن  القول  يتوجب  ومنه  بالغرب،  الرشق  لعالقة  باحٍث  أي  داللة  تخدم  هنا، كام ال  غرضنا 

الحديث  ما يفرض علينا  الثقايف، وهذا  باملدلول  يتعلقان  الغرب والرشق املقصودين هنا 

عن األنا واآلخر.

التاريخي  التصنيف  أبًدا، وحتى  واحًدا  الغرب  يكن  أبًدا كام مل  واحًدا  الرشق  يكن  مل 

بعيٍد  غرَي  تصنيًفا  كونه  جهة  من  للتغري  يخضع  والغرب،  للرشق  واالقتصادي  والسيايس 
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عن مصالح األمم. ونكاد اليوم نجد أنفسنا أمام رشٍق مل يعد هو رشق القرنني الثامن عرش 

والتاسع عرش، حيث يتم الحديث عن رشٍق جديٍد ال هو برشٍق وال هو بغرٍب، ويتعلق األمر 

عن  بالتايل،  ومختلفًة،  ونوعيًة،  جديدًة  حداثًة  آخَر،  نوٍع  من  حداثًة  عاشت  التي  بالصني 

حداثة أوروبا]1].

كام أن الغرب اليوم ليس هو غرب القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، فالتفاوتات بني 

اتجاه  الغرب  عن  الصادرة  واملواقف  الغرب،  يف  موجودٌة  الجديدة  الرأساملية  تطبيقات 

الرشق مختلفة باختالف السياق.

فالرشق الذي عالجه الفكر العريب الحديث ليس هو الرشق الذي ندرسه اليوم، فالوضع 

العاملي الجديد يفرض علينا إعادة النظر يف املفاهيم، حتى باملعنى الثقايف ال الجغرايف 

فقط. فمرشوع الرشق األوسط الكبري يجعلنا من منظوٍر أمرييكٍّ أمام تحديٍد سيايسٍّ للرشق 

األوسط]2]، ال صلة له ال بالجغرافيا وال بالتاريخ، بل إنه يتجه نحو محو تصوراٍت تقليديٍة 

الجغرايف، بل هو الرشق  يد  التحدِّ ابن سينا ليس هو رشق أوروبا يف  حول الرشق. فرشق 

اإلسالمي املقابل للغرب املسيحي]3].

يتضّمن تحديد مصطلح الرشق والغرب العديد من الدالالت منها: الدينية والثقافية، فإىل 

جانب املعنى الجغرايف، ارتكز النظر إىل الرشق والغرب باملعنى الديني، حيث تم تعيني 

يد مل يعد يف  الرشق بهيمنة اإلسالم والغرب بهيمنة املسيحية، واليوم نعتقد أن هذا التحدِّ

محله ألن ما يزيد عن قرٍن من الحديث عن تعايش األديان وااللتزام بحقوق حقوق اإلنسان: 

ًدا  حقوق األقليات واإلثنيات وحفظ اللغات والثقافات، جعلت العامل ال يعرف مركزًا محدَّ

]1] ـ إن الحديث عن الحداثة مبعًنى ومفهوٍم واحٍد، ال يتامىش واملعطيات املوضوعية ومنطق البحث، فالحداثة 

حداثاٌت، تنطبع كل حداثٍة ببيئتها ورشوطها.

]2]ـ   يجب التنبيه هنا إىل أن الفضل يعود لربنارد لويس )Bernard Lewis( يف الحديث عن املشارق بدل الرشق مبعناه 

الفضفاض حيث ميز بني: الرشق األدىن، األوسط، واألقىص. وقد أصبحت اليوم هذه التمييزات تحصيَل حاصٍل.

]3] ـ  ويف هذا يقول محمد عابد الجابري: »وبالجملة مل تكن كلمة »غرب« يف املرجعية العربية اإلسالمية تعني 

يد خارج بالد اإلسالم، وال ديًنا وال حضارًة متثل »اآلخر« بالنسبة لإلسالم،  يف يوٍم من األيام وجود »آخر« يقع بالتحدِّ

وإنا صارت هذه الكلمة تحمل بصورة ما هذه املعاين جميعها من خالل الرتجمة من اللغات األوروبية، وهكذا 

معا  الرشق، هام  دول  )Orient, Est( مبعنى  والرشق  الغربية،  الدول  أي   )Occident, West( »الغرب«  فاصطالح 

ترجمة من اللغات األوروبية التي ميزت يف هذا األخري بني الرشق األدىن والرشق األوسط والرشق األقىص، وذلك 

حسب القرب والبعد عن أوروبا«، الجابري: »الغرب واإلسالم: 1 ـ األنا واآلخر... . أو مسألة الغريية«، مجلة فكر 

ونقد، العدد الثاين.
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لديٍن ما. ففي كل دولٍة تتعايش الديانات بهذا القدر أو ذاك، ولعل قرونًا من االصالحات 

ا لتامهي السلطة الدينية بالسلطة  الدينية يف أوروبا والتغريات الحاصلة يف غريها وضعت حدًّ

السياسية، وحتى إن تواجدت الدولة الدينية باملعنى الوسطوي، فإنها ال تلغي تواجد طوائَف 

دينيٍة أخرى.

إننا اليوم إزاء رشٍق متنوٍع دينيًّا وغرٍب متنوٍع دينيًّا أيًضا، وحتى الرشعية التاريخية التي 

كانت تزيك وجود ناطٍق رسميٍّ باسم ديٍن معنٍي مل تعد، فليست هناك سلطٌة واحدٌة متلك 

الحق عىل هذا الدين دون غريها، وهذا التفكُّك الذي أصاب السلطة الدينية مل يكن ممكًنا 

إال بوجود تفكٍُّك مرتافٍق أصاب السلطة السياسية. 

اليونانية  الفرتة  من  أم  اليونان،  قبل  مام  تصّوركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
والرومانية، أم من القرون الوسطى، أم ابتداًء من عرص األنوار وصواًل إىل أحقاب الحداثة، أم 

أن هذا التاريخ يشمل هذه األزمنة جميعها؟

أطروحة الغرب بدأت مع الحداثة األوروبية تعبريًا عن حاجٍة روحيٍة وثقافيٍة تروم متييز 

املايض  إىل  النظر  يستوجب  لها  التأسيس  أن  الحضارات، غري  باقي  عن  نفسها كحضارٍة 

الهيمنة عىل  استمرارية  وتاريخيٍة لضامن  وثقافيٍة  ِعرقيًة  بنزعٍة  ماٍض محكوٌم  وكأنه  الغريب 

منذ  املستعمرات  مع مرحلة غزو  األوروبية  املركزية  النزعة  تنامي  أن  الشعوب. كام  باقي 

مطروًحا،  قبُل  من  يكن  مل  قوميٍّ  وعٍي  نّو  من  سيعزز  )أمريكا(  الجديد  العامل  اكتشاف 

فأوروبا التي أنهكتها الحروب الداخلية واالنقسامات العائلية وتضارب املصالح خالل فرتة 

حكم املامليك كانت عىل وعٍي بنشوء فكٍر قوميٍّ مبنيٍّ يف البداية عىل التقسيم الجغرايف 

للعامل. ولكن أطروحة الغرب الحضارية تتجاوز الحدود السيادية الضيقة التي كانت رهينة 

حكم الفرنسيس واألملان والطليان وامتدت لتحتضن الحضارة اليونانية والرومانية، بحيث 

إن اليونان ميثل يف نظر الفكر الغريب املتنامي مهد الحضارة األوروبية والغربية عموًما.

التداخل  بني  الفروق  ميحو  اإلغريقي  األصل  إىل  تحديًدا  األورويب  الغرب  عودة  إن 

الجغرايف والثقايف ملرشوع املركزية األوروبية، ونحن نتذكر يف هذا السياق هيمنة أطروحة 

األصل اليوناين للفلسفة الذي يشدد يف ما يشبه أسطورة األصل بإرجاع أصل الفكر البرشي 

إىل الحضارة اليونانية بخلفية رضب عمق الحضارات األخرى ما قبل اليونانية مع العلم أن 
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الحضارة الصينية تعود إىل خمسني قرنًا قبل امليالد وحضارة الفراعنة إىل القرن الثالثني قبل 

امليالد، فكيف ميكن إقناع الناس والرضب بحقائق التاريخ عرض الحائط.

مل تسلم أطروحة األصل اإلغريقي للفلسفة من النقد مع جهود مبحث برلني للدراسات 

الرشقية والتي وفرت قسطًا هائاًل من الوثائق للبحث يف الحضارات الرشقية القدمية، وهو 

كتابيه:  1831( يف  ـ    G. W. F. Hegel( )1770( هيغل  فريديريك  وليام  به جورج  قام  ما 

اللّذيْن ركّز فيهام، عىل  الدين«،  الفلسفة« و»محارضاٌت يف فلسفة  تاريخ  »محارضاٌت يف 

عكس ما فعل فرديريك نيتشه )F. Nietzsche( )1844 ـ  1900(، عىل نقد فكرة العود األبدي 

لبيان تهافت أطروحة األصل اإلغريقي للفلسفة وللفكر عموما.

يتساءل هيغل: أين يجب أن يبدأ تاريخ الفلسفة؟ ويعترب أن هذا التاريخ يبدأ حيثام »يبلغ 

الفكر يف حريته مرتبة الوجود، عندما يتحرر من الطبيعة التي كان منغمًسا فيها فيخرج من 

وحدته معها، عندئٍذ يتكّون الفكر لذاته، ويعود إىل ذاته فيمكث بالقرب من ذاته«]1]، يقول 

هيغل هذا ألنه يعود إىل الحضارات الرشقية للكشف عن تطور العقل واألصل األول لربوز 

الذي يطرح دوًما  البدء واألصل، ذلك األصل  اختار سبياًل إلشكال  قد  بذلك  فإنه  العقل، 

القدمية:  الرشقية  الحضارات  البدء من  اختار هيغل  لقد  الفلسفة.  تاريخ  مر  اإلشكال عىل 

الهند، الصني، مرص، الفرس... عىل الرغم من أنه يركز اهتاممه أكرث عىل حضارة الصينيني 

والهنود حيث إن الديانة الفارسية ال ميكن أن نصفها بأنها فلسفٌة دقيقٌة، وال ترتدي شكاًل 

الفلسفة الرشقية يقتيض  بأنه ال يعرف عنها شيئًا. إن البحث يف  فلسفيًّا، أما املرصية فيقر 

حسب هيغل العودة إىل الوراء ثالثًة وثالثني قرنًا قبل ميالد املسيح، وهو ما ليس سهاًل.

ٌه بخلفية أن ذلك املنبع األول »الفكر  إن هذا االختيار هو اختياٌر واٍع بذاته، ولكنه موجَّ

نقرأ يف محارضاته يف  دينيًّا. هكذا  منبًعا روحيًّا،  بل  منبًعا أصياًل وال عقليًّا  ليس  الرشقي« 

تاريخ الفلسفة: »إن الفلسفة األوىل التي نصادفها إذا انتقلنا إىل تاريخ الفلسفة هي الفلسفة 

الرشقية«. ففي مدرسة اإلسكندرية جرى االحتكاك بني الفلسفة اليونانية والفلسفة الرشقية. 

الفلسفة  أن  حني  يف  دينيٌة،  فلسفٌة  الرشقية،  الفلسفة  إن  القدم«.  منذ  بذلك  يقر  و»التاريخ 

والنرش  للدراسات  الجامعية  أحمد خليل، املؤسسة  ترجمة خليل  الفلسفة«،  تاريخ  ـ  هيغل، »محارضات يف   [1[

والتوزيع، الطبعة الثانية، 2002، ص 192. ويرمي من وراء ذلك إىل أن الفكر يبلغ مرتبة الوجود حينام تتطور الفكرة 

املطلقة تطوًرا عقليًّا حيث الفكرة املطلقة تكون أواًل يف ذاتها وتخرج منها بفضل الرصاع إىل الطبيعة، وتعود إىل 

ذاتها يف الروح املطلق.
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اليونانية فلسفٌة مبعناها الدقيق، حيث يقول: »إن مضمون الفكر الرشقي هو بالحري ذو قواٍم 

عليها  التعرف  يتم  القدمية مل  الرشقية  الفلسفات  أن  ويلح عىل  وملتبٍس«،  دينيٍّ مضطرٍب 

الصيني  شعبني:  عىل  قلياًل  نلّح  أن  علينا  الفلسفية،  الوجهة  »من  الحديثة،  األزمنة  يف  إال 

عن  النهاية  يف  التكلم  علينا  يجب  الرشقية،  الفلسفة  عن  نتحدث  و»حينام  والهندويس«، 

الفلسفة ذاتها، ومن هذه الوجهة، من املفيد أن نالحظ عىل الفور أن ما نسميه يف الرشق 

فلسفًة هو بوجٍه عامٍّ وبالحري التصور الديني لهذا الرشق تصوٌر دينيٌّ للعامل نكاد نعتربه من 

، وال بد من تبيان السبب  الفلسفة«، إن »الفلسفة الرشقية فلسفٌة دينيٌة، متثٌُّل دينيٌّ بوجٍه عامٍّ

الذي جعلنا، ننجّر بسهولٍة إىل اعتبار هذا التمثّل من الفلسفة«، وأن »الديانة الرشقية تذكّرنا 

بالفلسفة عىل نحٍو مبارٍش أكرثَ فهي تقرتب كثريًا من التمثّل الفلسفي. وسبب هذه املفارقة 

هو أن مبدأ الحرية والفردية يتجىل بشكٍل أكرثَ يف كل الديانات األخرى، ال سيام يف املبدأ 

الدينية  التمثالت  الجرماين، والخالصة أن  أيًضا يف املبدأ  أكرَب  اإلغريقي، ويتجىل بشكٍل 

الديانة  أما يف  فيزداد ظهوره يف صورة األشخاص،  فيها رداًء أشدَّ فرديًة،  رسعان ما ترتدي 

الرشقية فإن طابع الذاتية، الحرية الذاتية مل يتبلور بعُد تبلُوًرا كافيًا... «.

و»الحقيقة أن التمثالت الهندية ترتدي شكاًل فرديًّا مثل الرباهام )BRAHMA(، الفيشنو 

)VICHNOU(، الشيفا )ÇIVA(، ولكن الفردية فيها بالغة السطحية، بحيث إننا عندما نظن 

أننا أمام أشخاص معينني وأننا نرغب يف اإلحاطة بهم، نرى أن هؤالء األفراد يتالشون فجأًة، 

وميتدون إىل أن يصبحوا واسعني، بال قياٍس«.

ال تشّكل هذه املقتطفات سوى حجٍة عىل ما يصبو إليه هيغل يف انطالقته من الرشق. فإذا 

كان اختياره وتقريبه ملسألة األصل والبدء مجرد محاولٍة، وإن حاول أن يرسم نسقيًة لفكره، 

لطمس البحث وللحد »لرمبا« من كل محاولٍة قادمٍة، باعتبار نسقه هو الحقيقة املطلقة، فإن 

هذا ال يعني أن مسألة البدء علقت ومل تُطرح من جديٍد، بل عىل العكس من ذلك )استطاع 

هيغل أن يضمن لفكرته استمراريًة( مل تتواَن الفلسفة بعد هيغل عن أن تقدم أجوبًة تقريبيًة 

أخرى، وأن تقف عىل نقاط بدٍء أخرى ال تقل أهميًة عن نظرية البدء عند هيغل. ويف هذا 

ا، موضوًعا  اإلطار يعترب هايدغر]1] أنه بالسؤال: ما هي الفلسفة؟ نتناول موضوًعا واسًعا جدًّ

بل  تحديٍد،  بدون  املوضوع  هذا  يبقى  أاّل  ينبغي  ذلك  من  الرغم  األطراف، وعىل  مرتامَي 

.)ce que la philosophie ? )questions II ـ Heidegger : qu’est ـ ]1]
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دًة، وأن نسري تبًعا لذلك عىل طريٍق واحٍد، عىل الرغم  ينبغي أن نوّجه الحديث وجهًة محدَّ

من وجهات النظر األكرث اختالفًا حول معالجة املوضوع. إن هايدغر يسعى إىل الوقوف يف 

وجه هيغل، كيف ال؟ وهو يقول: »ليس من الحكمة أن نعد الفلسفة ـ  مسبًقا ـ  أمرًا من أمور 

العقل« كام ال يصح أن نعتربها تنتمي إىل مجال »الالمعقول«، فمن أين البدء؟

يختلف األمر كليًّا مع نيتشه فالفلسفة إغريقية األصل ومع اإلغريق كانت البداية، معهم 

يبدأوا يف  أن  عرفوا  قد   )  ...( اإلغريق  إن  يقول:  الفعلية حيث  البداية  الحديث عن  يصح 

الوقت املناسب]1].

نيتشه يعي جيًدا ما يقول، وهو يتعمد أن يجعل البدء مع اإلغريق وأن يرسم يف الوقت 

البدء عند هيغل،  بنظرية  الحائط  للفلسفة اإلغريقية، وهو بذلك يرضب عرض  بدايًة  نفسه 

ويجعل من كل محاولة إرجاع نشوء البداية مع الحضارة الرشقية )املرصية والفارسية أساًسا(، 

أنه يستحرض يف اآلن ذاته فهم اإلغريق للحضارات األخرى، بل  محاولًة غرَي مجديٍة، إال 

»للثقافات الحية لشعوٍب أخرى«، لذلك يقول: »من العبث أن ننسب لإلغريق ثقافًة أصيلًة: 

إنهم، بالعكس، هضموا الثقافة الحية لشعوٍب أخرى. وإذا ما استطاعوا أن يوغلوا يف البعد 

إىل هذا الحد فذلك نظرًا ألنهم عرفوا أن يلتقطوا الرمح من حيث تركه شعٌب آخُر، ليك يُلقوا 

أن  مفيٍد، وعلينا  بشكٍل  التعلّم  فّنهم يف  باإلعجاب من حيث  إنهم لجديرون  أبعَد.  به إىل 

نحذو حذوهم يف التعلم من جرياننا واضعني املعرفة املكتسبة كدعامٍة يف خدمة الحياة«.

ومع ذلك يسعى إىل أن يدقق قوله ما أمكن وهذا ما جعله يرد عىل من ينساق، بدل الفلسفة 

اإلغريقية، وراء الفلسفات املرصية والفارسية، حيث يقول: »إن من يفضل االنسياق، بدل 

الفلسفة اإلغريقية وراء الفلسفات املرصية والفارسية بحجة أنها »أكرثُ أصالًة« وأكرثُ ِقَدًما، 

إنا ينهج بطريقٍة ال تقّل تسًُّعا عن أولئك الذين يرّدون امليثولوجيا اإلغريقية ذات البهاء 

والعمق، إىل تفاهات الفيزياء، إىل الشمس والصاعقة، واإلعصار والضباب والتي ينظر إليها 

عىل أنها تشّكل أصل امليثولوجيا األول«.

 friedirck neitzsche : la philosophie à l’époque tragique des grecs, œuvres philosophiques ـ ]1]

complètes, écrits posthumes, 1870 1873  ـ. 

الثالثة،  الطبعة  وقد اعتمدنا هنا أساًسا عىل ترجمة سهيل القش، املؤسسة الجامعية  للدراسات والنرش والتوزيع، 

2005، بريوت..
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مل يبتكر اليونان األنساق الكربى للفكر الفلسفي فقط، بل إنهم مل يرتكوا ملجمل األجيال 

الالحقة أن تبتكر شيئًا جوهريًّا ميكن أن يُضاف إليها. فالفالسفة اإلغريق تفلسفوا بكونهم 

رجااًل حضاريني ومن أجل الحضارة، كيف ال؟ وهو ليس موجوًدا بالصدفة، وبقدر سعي 

التي استحقوها، فالحضارة  الفيلسوف وراء الحضارة، فإن تلك الحضارة منحتهم املكانة 

اإلغريقية »هي وحدها القادرة عىل أن متنح الفلسفة بشكٍل عامٍّ رشعيتها«، بهذا يجعل نيتشه 

الفالسفة اإلغريق رجااًل عظاًما، كرّمتهم حضارتهم واعرتفت بهم، ولهذا فإّن لدى »الشعب 

اإلغريقي حكامء، يف حني أن لدى الشعوب األخرى قديسني«.

اإلشكاالت  من  أساسه  يستمد  الغرب  والثقايف ملفهوم  الجغرايف  البعد  أن عمق  أعترب 

التي صاحبت النقاشات يف الصالونات الثقافية األوروبية منذ عرص النهضة اإليطالية والتي 

انتقلت مع ظهور الطبقة الثالثة إىل فرنسا ومن مثة إىل معظم أرجاء أوروبا بفضل تنامي حرية 

التعبري وتعزز مكانة املجال العام يف تدبري شؤون الناس واألمم عموًما.

* هل الغرب كتلٌة واحدٌة سياسيًّا وثقافيًّا واجتامعيًّا بحيث إّما أْن نأخذه ككلٍّ أو أْن نرتكه 
؟ أم باإلمكان فهم الغرب كام هو من أجل تكوين رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ومعرفيٍة حياله؟ ككلٍّ

جميع  من  ومنسجمٍة  واحدٍة  ككتلٍة  أخذناه  إذا  يستقيم  الغرب  إىل  النظر  أن  أعتقد  ال 

النواحي السياسية والثقافية واالجتامعية. لقد فجر تقسيم العامل يف مرحلة االستعامر، أو 

تسعى  إمربياليٍة  دوٍل  بني  رصاعاٍت  السائلة،  الحداثة  مبرحلة  باومان  زيغمونت  يسميه  ما 

الحرب  نشوب  إىل  العرشين  القرن  بداية  أدى يف  ما  الشعوب، وهو  ثروات  للسيطرة عىل 

قويٌّ  رصاٌع  اليوم  يجري  الرشق.  اتجاه  الغرب  مصالح  حقيقة  عرّت  التي  األوىل  العاملية 

بني القوى اإلمربيالية الكربى لتقسيم ثروات العامل وعىل األخص ثروات الدول املتأخرة 

التي دّشنت تجربَة سوٍق مشرتكٍة  القوى اإلقليمية،  تنمويًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا. وحتى بعض 

النظر  العامل، ال ميكن  واتحاَد دوٍل لحامية مصالحها وحضارتها من قًوى جديدٍة تكتسح 

إليها باعتبارها كتلًة واحدًة، فلكل واحدٍة مصالحها الخاصّة وهذا ما يبينه أكرثَ سعُي بريطانيا 

لفك االرتباط مبرشوع االتحاد األورويب، ما ينذر بشكٍل ملموٍس بنهاية الحضارة األوروبية ـ 

املسيحية بلغة ميشيل أونفراي، ألن العوملة عىل الرغم من إيجابياتها التي قامت عليها فهي 

تحمل معها سلبياٍت جمًة، ال سيام يف االستثامر وتشجيع الرساميل العابرة للقارات ونهاية 

1648، والحديُث عن تكتالٍت  التي أسست لها معاهدة ويستفاليا سنة  الدولة ـ األمة  نط 

عامليٍة جديدٍة وهو رهني محك املستقبل.
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* ما األسس واملباين املعرفية والفلسفية التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وما اآلثار املرتتبة عىل ذلك لجهة نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، وبخاصة العاملني 

العريب واإلسالمي؟

تتأسس البنية املعرفية الغربية عىل الفكر الجديل الذي يقوم عىل السلب )بتعبري هيغل(، 

انطالقًا من اآلخر، والسلب  الذات  د  نقيضه؛ فهي تحدِّ انطالقًا من  د اليشء  أنها تحدِّ ذلك 

إسهامات  منذ  الغريب  العقل  حال  وهذا  الرش،  من  انطالقًا  والخري  اإليجاب،  من  انطالقًا 

مفكِّري اليونان؛ فقد كان هراقليطس يعترب أن رصاع األضداد هو أساس الحياة، ويف ذلك 

يقول: »ولو ال التغري مل يكن هناك يشٌء، فاالستقرار موٌت وعدٌم والتغري رصاٌع بني األضداد 

من  انطالقًا  األشياء  يعرف  الذي  العقل  هذا  عن  ترتب  وقد  بعٍض«.  محل  بعضها  ليحل 

يث، بينام ال  أضدادها نزعٌة مركزيٌة، ترى يف نفسها مصدر التنوير، وعني العقل، ومنبع التحدِّ

يعدو غريها أْن يكون مًجىل للظالم، ورضبًا من رضوب الالمعقول، ومبعثًا للِقَدم والتقليد.

تجد هذه النزعة املركزية صًدى يف الفكر الغريب، وهي نزعٌة إقصائيٌة وعنرصيٌة، رسعان 

ما سيدركها العقل الغريب نفسه، وهو ما تحقق بشكٍل واضٍح يف إسهامات جاك دّريدا يف 

نقده لنزعة التمركز املرشوطة بفلسفة الذات والحضور التي أسسها ريني ديكارت، وشكلت 

عصب الحداثة الغربية.

عىل  جنت  التي  وبآفاتها  الغربية،  باملركزية  وعٍي  عىل  كان  العريب  الفكر  أن  والواقع 

هذه  مقاومة  أن  غري  والليبريالية،  االستعامرية  الحروب  ذلك  عىل  تشهد  كام  العاملني، 

الحروب كانت مقاومًة أصوليًة، وهو ما تجىل يف السلفية، التي رأت أن الفكر الغريب، بكل 

توجهاته حتى التيارات الراديكالية التي خصت املركزية الغربية بحظٍّ وافٍر من النقد، وهو ما 

ضيع عىل الفكر والواقع العربيّنْي فرًصا كبريًة من التقدم العلمي واالزدهار الحضاري. 

مع  متكافٍئ  حواٍر  لعقد  منفَسحٍ  من  هل  العاملي،  الراهن  ورشوط  ملقتضيات  تبًعا   *
الغرب؟ إذا كان الجواب باإليجاب فام هي املسوِّغات التي تقّدمونها، وإذا كنتم ال تجدون 

ذلك فام هي األسباب املوجبة لذلك برأيكم؟
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يبدو أن مجموع النقاشات التي تفجرت مع مطلع األلفية الثالثة من قبيل حوار الحضارات 

وحوار األديان وتداخل الثقافات يستوجب القليل من الحذر والرتيث ألنه قد تكون وراءه 

خلفيات االنفراد بتدبري شؤون الدول واملجتمعات األخرى كام ميكنه أن يستبطن بطريقٍة 

أخرى نزعَة هيمنٍة مسبقًة للتطلع إىل حكم العامل مبوجب منطق تعارض املصالح. غري أن 

الحكم املنطقي والعقيل الذي يبدو مستساًغا دون خلفيٍة هو تعزيز ثقافة العيش املشرتك 

دوًما  يتطلع  حرٌّ  فرٌد  هو  مبا  شخٍص  كل  ألن  كانط،  إميانويل  بلغة  الدائم  السالم  لضامن 

إىل األمن والطأمنينة مهام كانت نزعة الرش الكامنة فيه والتي يسميها كانط الرش الجذري. 

ولذلك ال محيد عن تقديم السلم عىل الحرب والخري عىل الرش وتربية الناشئة عىل التعاون 

املتعارف  الكونية  اإلنسانية  القيم  من  الفرد وغريها  الجامعة عىل مصالح  وتقديم مصالح 

بالرضوخ واالستسالم  القبول  يعني ذلك  أن  البرشية، دون  عليها يف مختلف مراحل تطور 

لقوة االستبداد.

* يف مناخ الكالم عىل الحوار بني الثقافات والحضارات، هل توجد عنارُص مشرتَكٌة يف 
ما بني العامل اإلسالمي والعريب وبني الغرب؟ وإذا كان من نقٍد لسلوك الغرب، فإىل أي حقٍل 

ه هذا النقد: »للشعوب«؟ أم »للحكومات« و»املؤسسات« صاحبة القرار؟ يُوجَّ

ومتنوعِة  الداللة  عميقِة  ومفاهيَم  عدٍة  ثنائياٍت  مبقتىض  الحديث  العريب  الفكر  تشّكل 

املعنى وشديدِة الحمولة، تتأرجح بني الفلسفة والتاريخ والسياسة... ثنائياٍت أضفى عليها 

كل خطاٍب من خطابات هذا الفكر لبوساٍت إيديولوجيًة تتلون بها يف كل وقٍت وحنٍي، فمن 

خطاب اإلصالح والنهضة إىل خطاب الحداثة مروًرا بخطاب الثورة، احتلت فيها ثنائيُة األنا 

واآلخر )الرشق والغرب، الرباين والجواين... ( مكانًة هامًة تجّسد القلق املعريف والوجداين 

الذي أصاب النخبة العربية الحديثة واملعارصة. 

وتجسد هذه الثنائية الوعي بعمق العالقة بني هذا الجزء من العامل الذي ينتمي إليه العريب 

»املسلم« والذي يصطلح عليه عادًة بالرشق، وذاك الجزء اآلخر من العامل الذي ينتمي إليه 

األورويب »املسيحي« والذي يصطلح عليه عادة بالغرب. فكل واحٍد منهام يهدف إىل فهم 

اآلخر بالقدر الذي يهدف إىل فهم ذاته، ويسعى إىل اكتشاف الذات من خالل اآلخر، فقد 

اكتشف الغرب حضارة الرشق، بقدر ما اكتشف الرشق حضارة الغرب، إال أن هذا االكتشاف 
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قد صيغ بأشكاٍل متعددٍة ومتنوعٍة ومتباينٍة. هو اكتشاٌف يختلف باختالف الزمان واملكان 

مًعا، وباختالف الرشوط الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية التي تؤطر عالقة كل 

واحٍد منهام باآلخر.

يختلف  الوسطى  العصور  إبان  الرشقي  الوعي  الغرب يف  أّن صورة  القول  وبهذا يصح 

جذريًّا عن صورته يف العرص الحديث واملعارص، وباملثل اختلفت صورة الرشق يف الوعي 

الغريب من حقبٍة إىل أخرى، عىل الرغم من أن الوعي باآلخر ظل يف جوهره محتفظًا بثوابَت 

ومرتكزاٍت وبصورٍة نطيٍة نجدها يف أغلب الكتابات التي تناولت عالقة األنا باآلخر.

نرى  فإننا  بالغرب،  الرشق  عالقة  حول  التاريخية  التفاصيل  بعض  يف  الخوض  ودون 

رضورة حرص مجال بحثنا يف تحديد هذه العالقة يف الحقبة الحديثة وتحديًدا لدى واحٍد 

من أهم رجاالت النهضة العربية.

ووعيًا منا بأن إشكالية األنا واآلخر ال زالت تخرتق الوعي العريب املعارص، ويتجسد ذلك 

يف كتابات نخبتنا باختالف مشاربها اإليديولوجية. فالفكر العريب املعارص يعج مبساهامٍت 

متفاوتِة املقاالت بتفاوت املنطلقات املعرفية واملنهجية، كام يعج الفكر الغريب املعارص 

أيًضا مبساهامٍت متفاوتٍة أيًضا، فاألوضاع العاملية اليوم تفرض العودة إىل هذه املسألة وذلك 

بالنظر إىل السجال حول صورة اآلخر، كنوٍع من املبارزة إلثبات الذات. إال أن هذا الحديث 

املرتاكم حول صورة اآلخر يف الوعي املعارص، تستدعي منا رصد املتخيل العريب يف لحظات 

ٌ يغّذيه شكالن من التمثّل: تشكُّله خالل القرن التاسع عرش، وهو متخيٌل نسبيٌّ متغريِّ

التمثّل العامي الذي يسود لدى العامة )الجمهور(.

التمثّل العالِم الذي يسود لدى الخاصة )النخبة املثقفة(.

يكون  يكاد  العامة  لدى  اآلخر  حول  الشائع   )représentation( بالتمثّل  اإلحاطة  إّن 

مستحياًل، يف حني أن التصور]1] العامل هو ما يهمنا هنا لعدة أسباٍب منها:

أنه تصوٌُّر ومعارُف مؤدلَجٌة يّدعي أصحابها نوًعا من الحقيقة، ويُضفون عليه طابًعا نطيًّا 

ٍر. تقتضيه دواعي البحث والخلفيات اإليديولوجية التي تحكم كل تصوُّ

]1] ـ  مبعنى املفهوم )concept( أي مجموع املعارف التي تراكمت حول متثل اآلخر.
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أنه تصوٌُّر مكتوٌب يلعب دوره يف تنمية التمثاّلت الشائعة وتغذية املتخيل العامي، وتبنى 

عليه اسرتاتيجياٌت سياسيٌة كربى لها دورها امللموس يف تاريخ البرشية]1].

أنه يتأسس عىل مناهَج علميٍة متنوعٍة: تاريخيٍة،  التفكري يتأسس أو يّدعي  أنه نٌط من 

أنرثوبولوجيٍة، سوسيولوجيٍة... 

نابليون  حملة  أن  ذلك   ، خاصٍّ تاريخيٍّ  سياٍق  يف  باآلخر  الحديث  العريب  الفكر  اهتم 

بونابرت )Napoléon Bonaparte( عىل مرص يف نهاية القرن الثامن عرش )1798(، وما تولّد 

عنها من صدمٍة »هزّت الرشق هزًّا«، شّكلت منعطًفا يف الوعي العريب الحديث، فالسؤال: 

أّوَل، ويعرّب  الغرب )أوروبا تحديًدا( لرهاٍن  الغرب وتأخرنا نحن؟ يعرّب عن كسب  تقّدم  لَِم 

ر الرشق«. فالصورة التي سعت أوروبا إىل ترسيخها يف  م الغرب وتأخُّ عن حقيقٍة أوليٍة: »تقدُّ

األذهان تتمثل يف أنها مل تعد كام كانت عليه خالل غزو الفتوحات اإلسالمية لبعض تخوم 

املسيحية، بل أصبحت يف وضع قوٍة ال تُقهر، وأنها متلكت ما يكفي من القوة العسكرية 

واالقتصادية والسياسية لتجعل الرشق خاضًعا لها، بل لجعله يسري وفق ما تراه كفياًل بانعتاقه 

من »الوحشية« و»الرببرية« التي يتخبط فيها، نحو »مدنيٍة« افتقدها ومل يعد بإمكانه تأسيسها 

التكنولوجية،  االقتصادية،  )العلمية،  أوروبا  همم  استنهضت  التي  الثورات  دون  جديٍد  من 

السياسية... (.

إن ما يبدو ألوروبا عىل أنه حقيقٌة أوليٌة، مل يكن العرب يبخسونه، بل عززت يف متخيلهم 

التاريخي« الذي أصابهم. فهول الصدمة التي أصابت العرب  إمكانية معالجة هذا »التأخر 

ناتجٌة عن نطني من إدراك اآلخر:

إدراكه يف دياٍر غري دياره، فتواجد األورويب املستعمر يف الرشق املستعمر، شّكل اللقاء 

األول؛ إدراكه يف دياره كام هو، حيث تواجد الرشقي يف الغرب، والذي شكل اللقاء الثاين.

إن هذين النمطني من اإلدراك، غري منفصلني، فالواحد منهام يكّمل اآلخر، ألن استعامر 

أوروبا للرشق مل يقع يف لحظٍة تاريخيٍة واحدٍة. وتواجده يختلف من بلٍد إىل آخر، كام أن 

الفردية والدبلوماسية  فالبعثات والرحالت  أيًضا واحًدا،  الغرب مل يكن  تواجد الرشقي يف 

]1] ـ  ونقصد أساس مبحث االسترشاق، إىل جانب مبحث االستغراب بتعبري حسن حنفي.
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من  النمطني  هذين  واختالف  دواعيها.  اختالف  من  الرغم  عىل  الغرب  طول  عىل  امتدت 

اإلدراك إنا يعرّب حق التعبري عن عمق اإلشكال: فهل كان الغرب واحًدا والرشق واحًدا؟

يجري الكالم اليوم عىل أّن الغرب يعيش أزماته التاريخية يف الحقبة املعارصة: )املعرفية، 

الثقافية، االجتامعية، االقتصادية(، هل يدل هذا عىل ما سبق وتوقعه شبنغلر قبل قرٍْن عن 

سقوط الغرب أو أنه يوشك عىل االنهيار؟

دامئٍة كمركٍز،  أزمٍة  يعيش حالَة  وأمريكا،  أوروبا  الغرب وخاصًة  أن  يبدو  الحال  بطبيعة 

بلغة سمري أمني، ال يؤدي مثنها إال املحيط، أْي معظم دول ومجتمعات الرشق، مع استثناء 

وتربيتها  التنموي  ذكائها  بفضل  الدولية  املنظومة  مكانتها يف  التي عززت  آسيا  بعض دول 

التي أنتجت مواطنني يقدرون جهودهم وامكاناتهم الحضارية والثقافية. فمنذ الحرب الباردة 

والغرب يغرق يف أزمٍة تلو األخرى، وقد تعمقت أكرث مع األزمات املالية الجديدة التي أتت 

الثلج، تفجرت يف  التسعينيات )1995(، وبسبب كرثة  عىل األخرض واليابس، ففي أواسط 

املكسيك أزمٌة ماليٌة انتقلت بعدها بسنتني لتتفجر يف أندونيسيا. ويكفي الرجوع إىل كتب 

املستثمر املايل األمرييك جورج سوروس لفهم عمق وطبيعة األزمات املالية والتي تنعكس 

بشكٍل مبارٍش وفوريٍّ عىل اإلنتاج واألسواق املالية وبالتايل عىل عيش الناس. مل يدم األمر 

أكرث من عقد لتتجّدد األزمة املالية يف سنة 2007 مع ما ُعرِف بأزمة القروض العقارية. وهنا 

نحن نشاهد من جديد ثورات السرتات الصفراء حيث ال يجد الفرنيس ما يسد به رمقه نتيجة 

التضخم املايل واختالل التوازن بني الطلب والعرض وتهاوي العمالت الوطنية والجهوية 

واإلقليمية. إننا إزاء طوٍر جديٍد من أزمة الغرب والتي متتد إىل مختلف املجاالت فلننظر 

إىل حجم اإلنتاج العلمي والثقايف الغريب حيث تهاوت األرقام بشكٍل فظيعٍ دفعت بعض 

املراكز الغربية إىل االعرتاف بأفول حضارتهم.

الغربية  الحضارية  نهاية  بداية  حول  أونفري  ميشال  النجم«  ـ  »الفيلسوف  صيحة   *
)املسيحية واليهودية تحديًدا( أشبه ما تكون بصيحة »رجال يف الشمس«: »ملاذا مل يدقوا 

يف  »رجاٌل  هناك  هل  والرمزيَّة؟  الروحيَّة  العتمة  باب  يدق  أن  يريده  فمن  الخزان«.  جدران 

الظِّل« ميكنهم فعل ذلك؟

تنطوي صيحة أونفري عىل نرباٍت حادٍة، تنبّأت بقرب نهاية الحضارة الغربيَّة، وقد سبق 
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صوا  لفالسفٍة آخرين ومفكِّرين، مبن فيهم أصدقاؤه الفالسفة من مختلف األعامر، أن خصَّ

ال  التي  القضايا  من  العديد  يطرح  أثاره  ما  أن  وأعتقد  ومعارٍِض.  مؤيٍِّد  بني  لصيحته  ردوًدا 

الدين،  عودة  واملعرفة،  اإلميان  بني  العالقة  أساًسا:  منها  الفلسفي  الفكر  يف  عالِقًة  تزال 

موت الحضارة وحياتها. كان لنيتشه صيٌت مع فكرة العود األبدي )وأونفري يقتفي أثره كام 

يرصح(، كام كان لهيغل صيٌت مع إعالنه نهاية و»موت الفلسفة«.

اليوم حيث  عامل  الحاصلة يف  التغرّيات  أمام  النَّظر  إعادة  يستوجب  كمفهوٍم  الحضارة 

تتجه األمم نحو التأسيس ملا بعد الدولة ـ األمة، وعىل الرغم من أن أوروبا أخفقت مؤقّتًا 

يف تجسيد دستورها وتوحيدها، إال أن ما تفرضه املؤسسات املاليَّة الدولية ولوبيات عامل 

املال واألعامل ستضطر أوروبا من جديد إىل مراجعة حساباتها ومصالحها التاريخية، كام 

أّن تكتالٍت إقليميًة وجهويًة يف مناطَق عدٍة تستعد ملرحلة ما بعد معاهدة ويستفاليا.

لهذا فإن صيحة »النجم« تنطوي عىل نزعٍة طبيعيٍة غارقٍة يف التامثل املطلق بني الفعل 

والصنع البرشي وبني القانون الطبيعي الذي يحكم كل الكائنات الحيَّة، أو كام تقول حنة 

آرندت: »تم تفسري حركة التاريخ بصورٍة مُتاثل الحياة البيولوجيَّة«، حيث تم دمج دنيا التاريخ 

يف دنيا الطبيعة، ودنيا الفناء يف الكون الخالد. والحقيقة أن مآيس عامل اليوم يف الغرب كام 

يف الرشق هي واحدٌة ينبغي التصدي لها بحزٍم.

أما النقاش حول عودة الدين إىل الفضاء العمومي فال يزال راهنيًّا ومل يُحسم بعُد، وعىل 

قيٍم  أو راتسينغر، فهناك حاجٌة إىل فرض  أو دريدا  أو هابرماس  تايلور  قال عنه  الرغم ماّم 

إسعاد  يف  املخِفقة  وإيديولوجيَاها  للنيوليرباليَّة  جذريٍة  مراجعٍة  مقابل  يف  جديدٍة  َعلامنيٍة 

البرش.

* كيف ترون إىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍة لعلم االستغراب، وهل مثة 
رضورٌة لتنظريها، أم إّن األمر يتوقف عىل مجرّد كونه ترًفا فكريًّا؟ ثم ما هي السبل التي ترونها 

لتأسيس هذا العلم؟ 

تجد فكرة تأسيس علم االستغراب صداها يف املحيط الثقايف العريب اإلسالمي ألسباٍب 

عديدٍة يصعب الوقوف عليها هنا، ولكن يبدو أّن هناك حاجًة ُملّحًة لفهم اآلخر يف مختلف 
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أبعاده، وال أظن أنه مجرد ترٍف فكريٍّ يريض حاجيات نخبٍة قليلٍة من املثقفني والباحثني، 

ألن التقدم عموًما يتم عرب التطّور الفكري والحضاري وعرب فهم األسس العلمية واملعرفية 

التي ترتكز عليها كلُّ أمٍة متقدمٍة. فاملايض املجيد الذي افتخر به املسلمون مل يكن من 

معظم  يف  وضلوعهم  والباحثني  واملفكِّرين  العلامء  جهود  بتضافر  بل  خارقٍة،  قًوى  صنع 

مجاالت املعرفة.

التنظري لعلم االستغراب يحتاج إىل التسلح بوسائِل وأدواِت إنتاج املعرفة يف شموليّتها 

واملعرفة الدقيقة تحديًدا، وهو ما لن يتمَّ إال باسرتاتيجيا علميٍة ترتكز عىل موارَد كافيٍة لحمل 

مرشوٍع ثقايفٍّ وحضاريٍّ يستجيب لتطلعات األمة. 

يبدو أن السبيل إىل تأسيس هذا العلم هو االسرتشاد بالنخب الفاعلة والتي متتلك صدقيًّة 

القواعد  وفق  النخب  إنتاج  إعادة  والسهر عىل ضامن عملية  والعلمي،  الثقايف  الحقل  يف 

املتعارف عليها داخل املراكز واملعاهد ومؤسسات البحث العلمي مع الحرص عىل تناغم 

العلمية املتسلحة  الغايات والوسائل، لذلك أظن أن يف مجتمعاتنا ما يكفي من الطاقات 

بكفاءاٍت عاليٍة، والتي تُستَغّل أغلب األحيان من طرف الغرب ذاته عرب تشجيع هجرة األدمغة 

والكفاءات العلمية العالية فقط ألنه يوفر لها هامشا من الحرة املفقودة عندنا واملوارد املالية 

ًشا. الالزمة ملواجهة إكراهات العيش يف عامل اليوم الذي يزداد توحُّ

لعلم  يُّ  دِّ الضِّ املقابل  هو  االستغراب  علم  أّن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أن التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريف والتطبيقي لكلٍّ منهام. كيف 

ترون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاالت املطروحة يف هذا الصدد؟

ا أّن ُعْمَق سؤال النهضة العربية األوىل: ملاذا تأخرنا وتقدما غرينا؟ يستبطن  طبيعي جدًّ

الرشق  بني  العالقة  طبيعة  ألن  أعاله،  أرشت  كام  األنا  موقع  من  اآلخر  إىل  النظرة  عمليًّا 

والغرب تستدعي التموقع بغاية تحقيق األفضل فالتنافس بوابٌة نحو التقدم. ولعل من جملة 

اإلشكاالت التي يطرحها التناظر بني الرشق والغرب نسّجل:

.( هل الرشق رشٌق واحٌد؟ أال ميكن التمييز يف الرشق بني الحضارة العربية اإلسالمية 

وباقي الحضارات السائدة اليوم يف آسيا؟
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..( كيف استطاع الغرب فرض هيمنته الثقافية والسياسية واالقتصادية عىل باقي األطراف 

واستفرد بقسٍط هائٍل من موارد الكرة األرضية؟

... ( أي مرشوٍع بديٍل وممكٍن ملرشوٍع حضاريٍّ قائٍم؟ وما هو املرشوع املمكن لبناء 

مستقبلنا؟

... .( ما طبيعة العالقة املمكنة بني مستقبلنا وماضينا؟ وكيف ميكن التعامل مع الرتاث؟ 

أم  عربيًة  أكانت  ـ  سواًء  مطالعتها  تقرتحون  التي  والفلسفية  الفكرية  املرجعيات  أي   *
أجنبيًة ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسَن وسلبياٍت؟ 

دة ميكن وضعها كوصفٍة جاهزٍة لسببني: ال أظن أّن هناك قامئًة محدَّ

.( األول، إّن عملية بناء املعرفة، سواًء أكانت عامًة أو دقيقًة، تتم بفضل التخّصص يف 

مجال العلوم الدقيقة وبفضل االطالع الواسع عىل مختلف مجاالت إنتاج املعرفة يف مجال 

املعرفة العامة.

وتطويرها  املعريف  الرقي  مبستوى  العلمية  املناهج  متلّك  رضورة  يخص  والثاين   )..

وتجديدها، ما ينسجم مع استثامر الجهود السابقة يف هذا املجال.

عىل الرغم من ذلك يبدو أن أهم وسيلٍة لفهم اآلخر يف محاسنه وسلبياته هو االنكباب 

ميكن  وهنا  بيته؛  داخل  الغرب  درست  التي  النظر  وجهات  مختلف  ودراسة  ترجمة  عىل 

االسرتشاد باملدارس والنظريات النقدية يف مختلف املجاالت: الفلسفة، األدب، الثقافة، 

الظن  أغلب  يكون  قد  الخارج  من  النقد  ألن  هذا  أقول  والسياسية...  االقتصادية  العلوم 

ودراساٍت  وانتقاداٍت  رًؤى  غياب  ذلك  يعني  أن  دون  اآلخر  يتجّنى عىل حقيقة  قد  أو  رأيًا 

موضوعيٍة لحقيقة الغرب. وبناًء عليه سيكون إعادة ترتيب النقد الذي وجهه املرشقيون يف 

مختلف مجاالت املعرفة مهامًّ لرصد طبيعته ولبيان صدقية أحكامه لتمييز الذايت منها عن 

قد  نخبنا املرشقية  ونيًِّفا من عمر  قرنًا  استغرقت  التي  النقود  تلك  املوضوعي، ألن معظم 

توجت مبشاريَع مختلفٍة ومتنوعٍة ومتشعبٍة، نحن بأمس الحاجة إىل وضعها موضع التساؤل 

لوضع خطوٍط اسرتاتيجيٍة ملرشوع علم االستغراب.





يجب أن ُنعِمل نقد الفكر الغربي على أساس المباني والمناهج
الموجودة داخل التفكير الغربّي

حوار مع: د. علي رضا قائيم نيلا

ينطلق الدكتور عيل رضا قامئي نيا من ثالث مسائل يعتربها أساًسا ال ِغنى عنه يف أّي 

مرشوعٍ يتناول لالستغراب، أّولها الخصيصة الشمولية يف التفكري الغريب، وثانيهام االختالف 

بني الغرب السيايس والغرب الفكري، والثالثة عدم التعلُّق بتياٍر خاص يف العامل الغريب.

ويعترب أنه ميكن يف الحد األدىن نقد الفكر الغريب نقداً داخلًيا، وآخر خارجًيا، وأنّه البد 

من أن يُعِمل نقد الفكر الغريب عىل أساس املباين واملناهج املعتمدة عند الغرب نفسه.

وفيام ييل نّص الحوار:

*   *   *

كيف ترون انطالقة وطريقة تطوير مرشوع باسم »االستغراب االنتقادّي«؟ وبعبارة أخرى: 

كيف ندير هذا املرشوع لنقطع هذا املسار بشكل منطقّي، ونصل إىل نتائج مطلوبة؟

أّي نجاح يف هذا  أنّه ال ميكن تحقيق  الشأن هي  النقطة املهّمة واألّوليّة يف هذا  إّن  ـ 

املجال دون التعرّف عىل لغة الغرب. هذه هي الفرضيّة املسبقة يف القضية، وإىل جانب 

ذلك يجب االلتفات إىل عدد من املسائل.

إذا  فإنّنا  املثال  سبيل  وعىل  الغريّب،  التفكري  يف  الشموليّة  الخصيصة  األوىل:  املسألة 

أردنا التعرّف عىل التفكري الغريّب يف حقل علم النفس، فيجب أن ندرك أّن علم النفس مرتبط 

بالفلسفة والعلوم التجريبيّة الغربيّة. ويف الحقيقة فإنّنا يف مواجهة مجموعة متكاملة، وبالتايل 

الكّل بشكل  تعرّفنا عىل  قد  بأنّنا  إخراج بعض املوارد من سياقها، واالّدعاء  فإنّه ال ميكن 
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كامل، إال إذا تعرّفنا عىل مجموع تلك املنظومة الفكريّة إىل حّد ما. إّن القراءة االستغرابيّة 

املجتزأة الراهنة تحول دون فهم الغرب.

الفكرّي،  والغرب  السيايّس  الغرب  بني  شاسًعا  وبونًا  اختالفًا  مثّة  إّن  الثانية:  املسألة 

األمريكيّة  املتحدة  الواليات  أوجدتها  وأزمات  مشاكل  عيانًا  نراه  ما  هو  السيايّس  فالغرب 

أّن  بيد  العامل اإلسالمّي،  تيارات سلبيّة يف  وأفرز  البلدان اإلسالميّة،  األوروبيّة يف  والدول 

الغرب الفكرّي يختلف عن الغرب السيايّس؛ فليس كّل ما تقوم به الدولة األمريكيّة منبثق 

عن فلسفتها السياسيّة؛ فرمبا كان سلوك الدول مغايرًا لعلومها اإلنسانيّة. ومن هذه الناحية 

يجب علينا أن نفصل الغرب الفكرّي. لألسف الشديد هناك اتجاه له كثري من األنصار يف 

البلدان اإلسالميّة وال سيّام يف الحوزات العلميّة يرى أّن الغرب السيايّس مرفوض، وكذلك 

األمر بالنسبة إىل الغرب الفكرّي، حيث يجب أن يُنبذ أيًضا، يف حني ال ميكن التعامل مع 

العامل الفكرّي باملطرقة. وعىل كّل حال فإّن التفكري ملك لإلنسان، واإلنسان الغريّب بدوره 

كائن مفّكر أيًضا، ثّم إّن الله سبحانه وتعاىل يقول: َوأَْن لَْيَس لِإْلِنَْساِن إِالَّ َما َسَعى]1]. وعليه 

يجب اجتناب هذه املغالطة.

 املسألة الثالثة: إنّه ال ينبغي التعلّق بتيار خاّص يف العامل الغريّب. إّن املنظومة الفكريّة 

لكّل فيلسوف هي خليط من املعتقدات الصالحة والطالحة، ومرادي من الطالح والصالح 

هنا بطبيعة الحال هو الصالح والطالح يف الفضاء املعريّف دون القيَمّي واألخالقّي. والنقطة 

عىل  منهم  االستفادة  ميكن  الناحية  هذه  ومن  منظّم،  بشكل  يتحّدثون  أنّهم  هي  املهّمة 

املستوى التعليمّي إىل حّد كبري. أرى يف تأثّر بعض املستنريين يف البلدان اإلسالميّة مبفكِّر 

املفّكرين  عىل  اطالعهم  عدم  مع  غريهم،  أو  هايدغر  أو  بوبر  أو  فوكو  ميشال  مثل  واحد 

اآلخرين دلياًل عىل عدم النضج الفكرّي. إّن التمحور حول تيّار أو شخص واحد يؤّدي إىل 

مشكلة. وعليه يجب أن نتعلّم املواجهة الناقدة، وأن نضع جميع املفّكرين الغربيّني يف كفة 

امليزان الفكرّي، وتعلّم املسائل املفيدة منهم، ونبذ املسائل املخّربة. إّن بحث »املنهج« 

يعّد من بني املسائل املهّمة األخرى يف االستغراب. 

]1] ـ  النجم )53(: 39.
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ويف الحقيقة إّن األسلوب واملنهج الحديث طريقة جديرة بالثناء واالستحسان، حتى 

وال  املعارص،  اإلنسان  دهشة  أثار  قد  املنهج  هذا  فإن  املنهج.  هذا  معطيات  رفضنا  إذا 

ميكن لهذه املسألة أن تكون قليلة األهمية. إّن نشاطهم يف حقل الرياضيّات، والفيزياء، 

النتائج الكبرية املرتتّبة عىل ذلك ذهول  أثارت  والفلسفة وما إىل ذلك، كبري للغاية، وقد 

البلدان اإلسالميّة. قد يستفيد  التأسيس لهذا املنهج يف  الجميع وحريتهم؛ ولذلك يجب 

شخص من منهج مشرتك، ويحصل مع ذلك عىل نتيجة مختلفة أيًضا؛ إذن يجب فحص 

والتخيّل  نبذه  يتّم  ال  أن  يجب  نفسه  املنهج  ولكن  أفضل،  النتائج  أّي  ليتضح  النتائج؛ 

غري  ففي  وإاّل  واملناهج،  األساليب  هذه  عن  التخيّل  اإلسالميّة  للبلدان  ميكن  وال  عنه. 

البلدان  هذه  عىل  يجب  وعندها  قرنًا،  عرش  أربعة  قبل  ما  إىل  العودة  تجب  الحالة  هذه 

أن  اإلسالميّة  البلدان  إّن عىل  بنفسها.  االجتامعيّة  مشاكلها  تعمل عىل حّل  أن  اإلسالميّة 

الليرباليّة  أو  بالعلامنيّة  القبول  يعني  ال  وهذا  مشاكلها،  لحّل  األساليب  هذه  من  تستفيد 

التيارات األخرى  العديد من  تيارين من بني  إال  ما هام  الليرباليّة والعلامنيّة  إّن  وغريهام. 

يف التفكري الغريّب، وعىل فرض كونهام ميثاّلن التيارين الغالبني، فإّن غلبتهام إّنا تقترص 

عىل الغرب السيايّس دون الغرب الفكرّي. والكالم يدور حاليًّا حول الغرب الفكرّي. ال 

أّدعي أّن هذه التيّارات هي الغالبة يف الغرب الفكرّي، وإّنا أقول إنّنا لو فرضنا أنّها كانت 

تحديث  عىل  نعمل  وليك  وأساليبها،  مناهجها  عن  التخيّل  ميكن  ال  أنّه  إاّل  الغالبة،  هي 

الحضارة والعامل اإلسالمّي، فيجب علينا أن نستفيد من مزايا الفكر الحديث، وفيام يتعلّق 

بتحليل العامل الغريّب يجب أن نعلم أّن لدى فالسفة الغرب مّدعيات وتيّارات كثرية، ومن 

بالكامل،  سلبيّة  رؤية  عىل  بعضها  يتضّمن  حيث  منها،  واحد  بأّي  االكتفاء  عدم  واجبنا 

عىل  ينطوي  االتجاهني  كاِل  أّن  بيد  بالكامل.  إيجابيّة  رؤية  عىل  اآلخر  بعضها  ويتضّمن 

«، ويجب النظر إليه بنظرة كلّيّة، ولهذا الكّل أجزاء  مشكلة؛ إّن العامل الغريّب الحديث »كلٌّ

إىل  بأجمعها  عودها  وإثبات  مقبول.  غري  وبعضها  مقبول،  األجزاء  هذه  وبعض  مختلفة، 

أصل واحد ينطوي من وجهة نظري عىل مشكلة، وعىل سبيل املثال فإنّه ال ميكن إعادتها 

بأجمعها إىل العلامنيّة؛ إذ إّن بعض األجزاء يرتبط بالعلامنيّة، والبعض اآلخر ال يرتبط بها. 

ومن الواجب أن تكون لدينا مواجهة منطقيّة ومعقولة مع العامل الغريّب، وهذا يعّد واحًدا 

إّن  مؤدلجة.  غري  مواجهة  إىل  بحاجة  إننا  إذ  االستغراب؛  األساسيّة يف  املشاكل  بني  من 
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املواجهة يجب أن تكون منطقيّة ومعقولة وعىل أساس املوازين اإلسالميّة. إّن املوازين 

اإلسالميّة تقول لنا: »انظر إىل ما قال، وال تنظر إىل من قال«]1].

* كيف كانت أساليب نقد املسلمني ألفكار علم النفس الغريّب، وكيف ميكن العمل 
عىل تحسني كيفّية األساليب النقديّة؟ ميكن لهذا لسؤال أن يتّم تخصيصه بالنظر إىل حقلكم 

التخّصيّص.

ـ ميكن يف الحّد األدىن نقد الفكر الغريّب عىل نحوين: النقد الداخيّل، والنقد الخارجّي، 

أّما النقد الداخيّل، فهو بأن نُعمل نقد الفكر الغريّب عىل أساس املباين واألساليب واملناهج 

املوجودة داخل التفكري الغريّب، والقول بأّن هذه املباين ال تنسجم مع هذه النتائج، أو أنّها 

تنطوي عىل إشكال. وعىل هذا األساس يتّم طرح كثري من االنتقادات الداخليّة؛ من قبيل: 

انتقدوا ذات املباين، أو اقبلوا املباين وال تقبلوا النتائج، أو ال تقبلوا التفاسري التي أفرزتها 

النتائج، والطرق األخرى املختلفة.  ا من هذه  هذه املباين بالكامل، أو اقبلوا تفسريًا خاصًّ

وأّما الثاين فهي االنتقادات الخارجيّة، مبعنى مقارنة املباين الغربيّة باملباين البديلة، والقول 

إن هذين املبنيني ال ينسجامن. وميكن بحث املباين والنظريّات البديلة أو بحث انسجام 

اآلراء الغربية أو عدم انسجامها. إّن هذه املوارد أساليب مختلفة ميكن لنا أن ننتقد الفكر 

الغريّب بواسطتها، ولكّنني أرى أّن االنتقادات التي تّم تداولها يف العامل اإلسالمّي، مل تكن 

باألوضاع  مقارنًة  نكن  السابق مل  أنّنا يف  إىل  يعود  ذلك  والسبب يف  كبري،  حّد  إىل  جاّدة 

الراهنة نواجه العامل الحديث بنظرة شاملة. ويف الحقيقة فإنّنا يف األزمنة املاضية كّنا نواجه 

نقدها،  عىل  ونعمل  فلسفيّة،  أعامل  مجرّد  أو  فلسفة  نواجه  وكّنا  الغريّب،  العامل  من  جانبًا 

ولكننا مل ننظر إليها ضمن السياق العام للتفكري الغريّب، ومل نتعامل معها بوصفها مظهرًا من 

مظاهر الحداثة، بل مل نواجه العامل الغريّب الحديث أصاًل. فالعامل الحديث مثاًل مل يكن 

ميثّل مشكلة بالنسبة إىل املفّكرين اإليرانيّني قبل انتصار الثورة اإلسالميّة؛ ولذلك ال نرى يف 

مؤلَّفات األستاذ الشهيد الشيخ مرتىض املطهري والعاّلمة الطباطبايّئ وغريهام، بل وحتى 

يف أعامل الجامعيّني واألكادمييّني، شيئًا من األبحاث عن العامل الحديث والحداثة وما إىل 

]1] ـ  تنسب هذه العبارة إىل اإلمام عيّل ، وهو القائل يف موضع آخر عندما سمع أحد الخوارج يقول: )ال حكم 

إال لله(: )كلمة حّق يُراد بها باطل(، وعليه ال ميكن التمّسك بهذه العبارة باملطلق. املعرّب.
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ذلك. ويف الحقيقة فإّن هذه املسائل مل تكن متثّل مشكلة بالنسبة إليهم. بيد أّن هذه األبحاث 

قد تحّولت اليوم بسبب خصائص املجتمع املعلومايتّ املعارص؛ لتصبح املسألة األوىل 

والشبكات  االجتامعيّة  التواصل  وسائل  بفعل  الحدود  زالت  لقد  املسلمني.  إىل  بالنسبة 

الوسائط.  زالت  أن  بعد  الغريّب«؛  »التفكري  أمام  لوجه  وجًها  املسلمون  العنكبوتيّة، ووجد 

فقد أضحت هناك وفرة وكرثة يف الرتجامت، وقد ارتفع حجم الرتجامت من العامل الغريّب 

بالقياس إىل العقود السابق بشكل مذهل. ويف الحقيقة فإّن كّل ما يتّم تأليفه اليوم يجد طريقه 

الخاّصة يف  الخصائص  تداعي  أّدت إىل  الرشائط والظروف  إّن هذه  الرتجمة مبارشة.  إىل 

العامل املعارص. ومن هنا فإّن انتقادات املتقّدمني ال تحظى بقبوٍل كبريٍ من ِقبل املعارصين، 

وعليه فهي تحتاج إىل تجديد النظر. بيد أّن انتقادات املسلمني أخذت تتجه نحو التحّسن 

شيئًا فشيئًا؛ إذ أخذنا نواجه الفكر الغريّب بوعي أكرب، وطفقنا نلمس مختلف أبعاده إىل حّد 

ما. إّن هذه الرشائط بأجمعها تظافرت عىل تحسني انتقادات املسلمني للتفكري الغريّب.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربّية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل أخذ كّل ما هو من الغرب الحسن، ونجتنب كّل ما هو من الغرب القبيح. وبطبيعة الحال 

التحّقق عىل  هذا  ينطوي  فهل  اإلمكانية،  هذه  بتحّقق  قلنا  فإذا  األمر،  هذا  تحّقق  قد  لرمبا 

تداعيات مخّربة بالنسبة إىل املسلمني؟

ـ ذكرت يف األجوبة املتقّدمة أّن علينا أن ننظر إىل الغرب بوصفه »كالًّ متكاماًل«. فنحن 

نواجه كالًّ متكاماًل، وعلينا أن نالحظ هذه األفكار والعالقة القامئة فيام بينها بشكل عميق 

ودقيق. وال ميكن الفصل بني مختلف الحقول بشكل كامل. إّن التعاطي االنتقايّئ مبعنى 

القول منذ البداية: حيث إّن هذه النظريّة ال توافق الكالم السابق، فإنّنا نرفضها غري مقبول، وأّما 

التعاطي االنتقايّئ مبعنى أنّه عندما تواجه األفكار املختلفة، نعمل عىل تحليلها باألدوات 

النقديّة فهو أمر جيّد. ويف هذا االتجاه تسلّم بعض األفكار، ويتعرّض بعضها للنقد. ونتيجة 

النقد هي االنتقاء. فقبول بعض اآلراء أو التفاسري الخاّصة بعد التحليل النقدّي أمر مقبول، 

البداية والقبول بشكل عشوايّئ بالرأي الذي يوافق مزاجنا،  وأّما االنتقاء مبعنى العمل منذ 

الرأي املخالف، فهو غري مقبول. ويف الوقت نفسه يجب االلتفات إىل خّصيصة  ورفض 



حوارات في علم االستغراب 254

األفكار املختلفة،  القامئة بني  العالقات  وأّن  الغريّب،  التفكري  والشموليّة يف  الكلّيّة  النزعة 

تعمل عىل تغيري معانيها. وبطبيعة الحال فإنّنا يف التفكري االنتقادّي نصل إىل أفكار جديدة؛ 

بل قد يرتك التفكري النقدّي تأثريًا يف عقائد الفرد وأساليبه. واملشكلة الرئيسة تكمن يف أنّه 

مل يتّم بذل الكثري من الجهود من أجل فهم الغرب. إن الواقع الراهن يف تفكرينا بالنسبة إىل 

الغرب هو أنّنا قد وقعنا يف ثنائيّة باطلة، فهناك جهات تتبّنى املوقف املؤيّد للغرب بالكامل، 

ومثّة جهات أخرى تتبّنى املوقف املخالف للغرب بالكامل. وليك نتجاوز هذه املعضلة 

نحتاج إىل التعرّف عىل الغرب بشكل صحيح. إّن هذا الفهم ال يعني أّن اإلنسان الذي رأى 

الغرب، يكون قد فهم الغرب؛ إذ من املمكن أن يقيم شخص يف الغرب ملدة عقدين أو ثالثة 

عقود من الزمن، ومع ذلك ال يفهم الغرب، فمن املشاكل التي يعاين منها مجتمعنا هو أنّه 

يتصّور أّن املرتجمني قد فهموا الغرب جيًّدا، وهذا خطأ محض، فأكرث الرتجامت تعاين من 

املشاكل، وقد يقوم شخص برتجمة نّص، يف حني أن مثّة شخًصا آخر يفهم خريًا منه، وقد 

ُروي عن النبي األكرم قوله: »رّب حامل فقه إىل من هو أفقه منه«]1]. ويف الحقيقة فإّن 

هذه القضية قد تحّولت إىل معضلة، مبعنى أنّنا نواجه أزمة فيام يتعلّق مبعرفة الغرب؛ أي أنّنا 

نواجه ظاهرة ال نعرف كيف نفهمها، ومن أين نبدأ بها، ومتى ننتهي منها، وهذه مشكلة حًقا.

]1] ـ  انظر: العاّلمة املجليس، محمد باقر، بحار األنوار، ج 74، ص 148، طبعة مؤسسة دار الوفاء، بريوت / لبنان، 

1414 هـ.



أمام علم االستغراب مهمة التأسيس ألنطولوجيا جديدة

حوار مع: د. مهدي نصريي

يف الحوار التايل مع الدكتور مهدي نصريي نقرأ نقداً معّمقاً لألساس الذي تنبني عليه 

الغربية  الحداثة  الكربى يف  العرثة  أن  إىل  الغرب. وقد ذهب نصريي  املعرفة يف  نظريات 

هو االنفصال عن الله والغيب وحرص الحقيقة يف الحس واملادة. وهذا األمر يفرتض بعلم 

االستغراب أن يتعامل معه كموضوع مركزي يف سياق التأسيس لنظريته املعرفيّة.

واألستاذ نصريي له سابقة نرش مئة عدٍد من شهرية )سياحت غرب( يف مركز األبحاث 

اإلسالمية التابع لإلذاعة والتلفزيون، يف نشاطه الصحفي. إن جميع مقاالت هذه الصحيفة 

عبارٌة عن ترجمة مقاالت املفكِّرين والكتاب واملستنريين الغربيني يف حقل األزمات الناشئة 

من الحداثة يف األبعاد السياسية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية. 

لقد قام األستاذ مهدي نصريي باإلضافة إىل نرش عرشات املقاالت والحوارات الصحفية، 

)الشهيد  ومدرنيتة(  و)آويني  والتجديد(،  )اإلسالم  وتجّدد(  )إسالم  قبيل:  من  كتب  بتأليف 

مرتىض آويني والحداثة( يف حقل االستغراب

وعىل هذا األساس نسعى يف هذا الحوار إىل الخوض مع فضيلته يف بعض املسائل 

الخاصة باالستغراب.

وهنا نص الحوار:

*  *  *     
* ما هو املنطلق وطريقة التقّدم مبرشوع يحمل عنوان »االستغراب االنتقادي«؟ وبعبارٍة 
إىل  ويصل  املنطقي  مساره  يواصل  املرشوع يك  هذا  مثل  إدارة  نعمل عىل  كيف  أخرى: 

خواتيمه ونتائجه املطلوبة؟



حوارات في علم االستغراب 256

ـ إن الطبقة األعمق يف االستغراب تكمن يف املباين املعرفية والفلسفية. إن مبنى الحداثة 

يقوم عىل الذات الجوهريّة املعرفيّة والفكريّة لإلنسان، الذي يتم التعبري عنه حاليًّا من قبل 

اإلنسانوية واألساس املعريف  العبور من  يتم  اإلنسانوية املعرفية.  أو  باملوضوعية  البعض 

منشأً  ويكون  يشٍء،  كل  يف  محوًرا  اإلنسان  ويصبح  األنطولوجية،  اإلنسانوية  إىل  الذايت 

األهم يف  واملعريف  الفلسفي  العنرص  إن  واملحظورات.  الواجبات  د  ويحدِّ القيَم،  لجميع 

الحداثة هو االنفصال عن الله والغيب وحرص الحقيقة يف الحس واملاّدة، وإن جميع األبعاد 

األخرى املثرية للتأزم تنشأ من هذا العنرص. وأقرتح أن نعمل بعد الفهم الصحيح للمباين 

الفلسفية والفكرية للحداثة عىل نقدها بداًل من تأصيل انتقادات بعض املفكِّرين الحداثويني 

عىل أساس القرآن والسنة ومعارف أهل البيت، عىل الرغم من عدم وجود إشكاٍل يف 

االستفادة من املسائل االنتقادية ملفكِّري الحداثة أو ما بعد الحداثة أيًضا، بل إن ذلك مفيٌد 

أمثال: ريني ديكارت]1]، وديفد هيوم]2]، وإميانويل كانط]3]،  لقد كان املفكِّرون من  أيًضا. 

الفكرية  واملباين  األصول  نقد  الرضوري  ومن  الحداثة،  لفلسفة  املؤسسني  من  وغريهم 

لهؤالء املفكِّرين عىل أساس موازين العقل والوحي، ثم العمل بعد ذلك عىل توظيف أداة 

العلوم اإلنسانية والطبيعية والتكنولوجيا  الجديدة األعم من  العلوم  نقد  العقل والوحي يف 

الخوض  يجب  التي  املوضوعات  أهم  بني  من  إن  الجديدة.  الحضارية  واألبنية  الحديثة 

الهمجية والجهل  التاريخ، من  لتطور  نظرية املسار املستقيم  نقد  الحداثة،  نقد  فيها حول 

والتخلف إىل الكامل والتطّور، القائم عىل أساس مدعيات ديفد هيوم الواهية واملختلقة، 

ولكن كان لها التأثري األكرث تدمريًا عىل املباين الفكرية الدينية التقليدية، وترسيخ الحداثة 

بالسيادة واملقبولية من قبل  التي تحظى تقريبًا  النظرية  يف األذهان واملجتمعات. إن هذه 

الدينية  املسلاّمت  خالف  عىل  والالهوتيني  املتدينني  قبل  من  وحتى  القاطعة  األكرثية 

. يُلقب بـ )أيب الفلسفة الحديثة(. إن الكثري  ]1] ـ  رينيه ديكارت )1596 1650 م(: فيلسوٌف وريايضٌّ وفيزيايئٌّ فرنيسٌّ

من األطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاساٌت ألطروحاته. كام أن لديكارت تإثريًا واضًحا يف علم 

لـ  األوىل  النواة  الذي شكل  الديكارتية(  اإلحداثيات  )نظام  باسمه وهو  ُسّمي  رياضيًّا  نظاًما  اخرتع  وقد  الرياضيات، 

)الهندسة التحليلية(، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسة يف تاريخ الثورة العلمية. كام كان ديكارت الشخصية الرئيسة 

ملذهب العقالنية يف القرن السابع عرش للميالد. وهو صاحب املقولة الشهرية: )أنا أفكر، إذًا أنا موجوٌد(. املعرّب.

. يعترب شخصيًة هامًة يف الفلسفة الغربية  ]2] ـ  ديفد هيوم )1711 1779 م(: فيلسوٌف واقتصاديٌّ ومؤرٌخ إسكتلنديٌّ

وتاريخ التنوير اإلسكتلندي. املعرّب.

]3] ـ  إميانويل كانط )1724 1804 م(: فيلسوٌف أملاينٌّ. يعترب آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية الحديثة، 

وأحد أهم الفالسفة الذين كتبوا يف نظرية املعرفة الكالسيكية، وهو آخر فالسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ 

بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من أشهر أعامله: )نقد العقل املجرد(، و)نقد العقل العميل(. املعرّب.
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من  االستفادة  تتّم  أن  يجب  الالحقة  الخطوة  املعتربة. ويف  التاريخية  والنصوص  والعقلية 

الكتب واملقاالت التي كتبها الُكتّاب واملستنريون الغربيون يف نقد الحداثة ورشح األزمات 

الناجمة عن الحضارة الحديثة، ملا يف ذلك من الفائدة الجّمة واملقنعة.

* لَِم متّس الحاجة إىل االستغراب يف العمل عىل إحياء الحضارة اإلسالمية؟ وبعبارٍة 
أخرى: ما هي رضورة االستغراب يف إحياء الحضارة اإلسالمية؟

الحضارة اإلسالمية عىل مستًوى مقبوٍل ومقنعٍ يف  بإمكانية تحّقق  القائلني  ـ لست من 

عرص الغيبة وال سيام يف عرص سيطرة الحداثة، وإنا أرى مجرّد إمكانية مقداٍر محدوٍد منها، 

املقدار عىل  هذا  يحتوي  كبريٍة، وسوف  بأهميٍة  الحال  بطبيعة  اليوم  يحظى  املقدار  وهذا 

منجزاٍت عظيمٍة. ومن هنا فإن متابعة هذا األمر واجٌب يقع عىل عاتق املتدينني واملؤمنني، 

وأما تصور أن الحضارة املتناسبة مع الدين أو غيبة اإلمام املعصوم وهيمنة وسيطرة الحضارة 

عى الذي سوف أبحثه  اإلنسانوية الحديثة قابلٌة للتحّقق، فهو تصوُّر خاطٌئ. وهذا هو املُدَّ

الكتاب هو بحث  هذا  إن موضوع  الحرية«]1].  بعنوان »عرص  التأليف  قيد  كتاٍب  وأثبته يف 

إمكان أو امتناع تحقق الحضارة اإلسالمية يف عرص الغيبة وسيطرة الحداثة. ومع ذلك فإن 

الديني وكذلك حفظ  املجتمع  إقامة  من  املقدور  القدر  لتحّقق  ا  االستغراب رضوريٌّ جدًّ

الزمان،  آخر  يف  والشبهات  الفنت  مواجهة  يف  الحصانة  وكذلك  الديني  واإلميان  العقيدة 

تعرفوا  حتى  الرشد  تعرفوا  »لن   :طالب أيب  بن  عيّل  اإلمام  املؤمنني  أمري  يقول  وكام 

الذي تركه«]2]. وعليه فإن فهم مسار الهداية يف العرص الراهن يكمن يف األساس يف التعرّف 

التيار بال شكٍّ يف الحضارة اإللحادية واإلنسانوية  تيارات الضاللة، ويتمثل هذا  عىل أهم 

والشيطانية يف عامل الغرب. ويف الحقيقة فإن التجديد والحداثة عبارٌة عن تياٍر ُغرست بذرته 

النظرية والفلسفية بشكٍل رئيٍس يف أوروبا يف القرن السادس عرش للميالد، وانتهى بالتدريج 

السياسية  واألنظمة  الحديثة  والتكنولوجيا  الجديدة  العلوم  تبلور  إىل  الالحقة  القرون  عرب 

واالجتامعية واالقتصادية والثقافية الجديدة، وتحول يف القرن العرشين إىل أكرث الحضارات 

هذه  بني  اختالٍف  مع  تأثريه  تحت  الحضارات  جميع  وأخضع  التاريخ،  يف  سلطًة  البرشية 

الحضارات يف الشّدة والضعف. وال بد من اإلشارة إىل هذه الحقيقة بطبيعة الحال وهي أن 

البارود واألسلحة النارية الحديثة كانت ممهدًة للحضارة الجديدة وتصديرها إىل آسيا وأوروبا 

وأمريكا وإفريقيا. ويف الحقيقة كانت رائحة البارود تتصاعد من فتوح البلدان الحديثة بغية 

]1] ـ  عنوانه يف األصل الفاريس )عرص حريت(.

]2] ـ  نهج البالغة، الخطبة رقم: 147. 
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استعامرها ونهب خرياتها ومصادرة ثرواتها، ولكن عىل كلِّ حاٍل وبعد اجتياح البلدان متّكنت 

والقلوب  األذهان  غزو  عىل  بذلك  والعمل  وإيديولوجيتها،  فلسفتها  تصدير  من  بالتدريج 

أيًضا. إنني يف مسار نقد التنوير الغريب أدركت أن االغرتاب والتأثر بالغرب ال يقترص عىل 

املستنريين فقط، بل ميكن العثور عىل بعض طبقاته حتى بني مختلف الطبقات التقليدية، 

بل وحتى بني املخالفني للمستنريين، بل وبني املنتسبني إىل الحوزة العلمية وجميعنا أيًضا. 

من ذلك أننا بأجمعنا عىل سبيل املثال نثني بشكٍل وآخر عىل التنمية والعلم والتكنولوجيا 

الغربية ونجدها، أو أننا نقبل بها عىل نحو الالبرشط، أو يف درجٍة أشدَّ خفاًء واستتاًرا من 

االغرتاب نتصور جميًعا أن ما وراء ذلك كان عبارًة عن العرص الحجري، وأن تاريخ البرش 

قد بدأ مع الجهل والصبا والسكن يف الكهوف واملغارات يف حني أن القرآن الكريم ومئات 

الروايات رصيحٌة يف أن تاريخ البرش قد بدأ بالعلم والنبوة وعليه يكون هذا التصّور منا عني 

االغرتاب.

التأثري الذي ترتكه الحضارة الغربية عىل  هل ميكن لكم أن تذكروا وتحلّلوا لنا أنواع   *
اجتامع وثقافة املسلمني؟

الغربية الجديدة مؤثِّرًة تقريبًا يف جميع األبعاد مع االختالف يف  ـ لقد كانت الحضارة 

يف  يكمن  فيها  وجٍه  أعمق  وإن  والتشيّع.  املسلمني  وثقافة  مجتمع  عىل  والضعف  الشّدة 

البُعد املعريف واإلبستيمولوجي الذي شغل أكرث الُنَخب واملستنريين وحتى أغلب علامء 

الدين يف ما يتعلق بالحقول العلمية والتقنية والعنارص الحضارية، وبعد ذلك كام سبق أن 

من  الجميع  أذهان  اجتاحت  التي  التاريخية،  الحداثة  لنظرية  التدمريي  البالغ  التأثري  ذكرنا 

الشباب والشيوخ، وأدت بالجميع إىل اإلذعان بأن التاريخ البرشي أو يف الحد األدىن يف 

الحداثة  وأن  الكامل،  مرحلة  بلغ  قد  والتقنية  التجريبية  والعلوم  واملعايش  املادي  الحقل 

س  املؤسِّ آبادي]1] هو  األسد  الدين  السيد جامل  كان  لقد  الكامل.  هذا  أوجدت  التي  هي 

لصورة املسألة الخاطئة لتطّور الغرب وتخلف الرشق وال سيّام املسلمني يف إيران وبعض 

]1] ـ  محمد جامل الدين الحسيني األفغاين األسد آبادي )1838 1897 م(: أحد األعالم البارزين يف الفكر اإلسالمي 

وحركة النهضة والتجديد. هناك اختالٌف يف محل والدته بني مدينة أسد آباد اإليرانية أو األفغانية، وقد غلب عليه لقب 

األفغاين. والده السيد صفدر من السادة الحسينيني، ويرتقي نسبه إىل اإلمام عيل بن الحسني. ويبدو أنه أحّب أن 

ال ينسب إىل قطر بعينه، وقد اتخذ من الرشق كله وطًنا له، حيث جاب البالد العربية وتركيا وأقام يف أفغانستان والهند 

وبالد فارس، وسافر إىل الكثري من العواصم األوربية. ظهرت عليه مخايل الذكاء منذ الطفولة؛ فتعلم اللغة العربية 

الثامنة عرشة من عمره بدأ نشاطه  وتلقى علوم الدين والتاريخ واملنطق والفلسفة والرياضيات، حتى إذا بلغ السنة 

الرئيس يف شّد الرحال ونرش أفكاره وأهدافه يف توحيد األمة اإلسالمية واستعادة مجدها؛ فانطلق صوب الهند وأقام 

بها ألكرث من سنة وتعلم اللغة اإلنجليزية حيث كان بطبعه مياالً إىل الرحالت واستطالع أحوال األمم، حتى استقر به 

املقام يف األستانة بإسطنبول، وقيل أنه اغتيل هناك بالسم. املعرّب.
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البلدان اإلسالمية األخرى، األمر الذي أدى إىل سوء الفهم الجوهري بشأن ماهية الحضارة 

الغربية إىل يوم الناس هذا. إن السيد جامل الدين وأمثاله من املتأثّرين باملظاهر الخادعة 

واملزّوقة للغرب، مل يتمّكنوا من رؤية املاهية الحقيقية واملادية املذمومة للغرب يف طلب 

الدنيا، والذي يكمن يف امليل إىل الخلود إىل األرض، وكام ورد يف القرآن الكريم:يَْعلَُموَن 

نَْيا َوُهْم َعِن اآْلَِخرَِة ُهْم َغاِفلُوَن]1]. طبقاً للمباين القرآنية والروائية، هناك  ظَاِهًرا ِمَن الَْحَياِة الدُّ

عالاََمن، وهام أواًل: عالَم البالغ، الذي هو مزرعة اآلخرة، وثانيًا: العالَم امللعون، وهو عالٌَم 

ِمْن دون اآلخرة، بل هي يف عني  بناء عالٍَم  بالكامل إىل  ِمْن دون اآلخرة. والحداثة تسعى 

إنكارها لعامل اآلخرة، تسعى إىل تحقيق جنتها يف هذه األرض، ولكنها وللمفارقة مل تحقق 

يف نهاية املطاف غري الجحيم الذي نشاهده اآلن ماثاًل أمامنا، حيث العامل زاخٌر بالضياع 

والضالل املادي واملعنوي، وهو باإلضافة إىل ذلك يواجه مختلف األزمات عىل مستوى 

وانهيار  واألخالقية،  املعرفية  العدمية  وتفيّش  واألغنياء،  الفقراء  بني  الفجوة  واتساع  البيئة، 

كل  يف  عرضٌة  العامل  حيث  األمن،  وانعدام  املفتوحة،  والحروب  االجتامعية،  املنظومة 

لحظٍة الندالع حرٍب كونيٍة ذريٍة ال تبقي وال تذر. إن غلبة نط الحياة الحديثة يف مختلف 

األبعاد، يُعّد من اآلثار املدّمرة األخرى للحضارة الجديدة عىل املسلمني. إن حياتنا تسري يف 

ُصلب التشبّه بالكفار يف جميع األبعاد الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية، ويزداد 

االنتقادي  االستغراب  يكون  أن  يجب  األساس  هذا  وعىل  يوٍم.  بعد  يوًما  حّدًة  التشبّه  هذا 

من أهم األولويات الفكرية والثقافية للمجتمعات اإلسالمية والشيعية واملؤسسات التعليمية 

املجتمع  أفراد  لدى عموم  والقلوب  األذهان  تنرصف  فام مل  والفنية.  والثقافية  واإلعالمية 

وال سيام بني الشباب عن الغرب، وما مل يتّم إثبات خواء الغرب لهم، فإن جميع الجهود 

الفكرية والثقافية سوف تكون برتاَء وناقصًة. بل حتى الفهم العميق لبعض اآليات والتعاليم 

 رهٌن بفهم ماهية وأبعاد الحداثة. قال اإلمام الصادق ،القرآنية وروايات أهل البيت

يف حديثه عن بني أمية: »إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم اإلميان، ومل يُطلقوا تعليم الرشك، 

ليك إذا حملوهم عليه لم يعرفوه«]2]. واليوم ال شك يف أنه من دون التعرّف عىل الرشك 

والباطل الذي يتجىل تجسيده العميل حاليًّا يف الحضارة الغربية، ال ميكن لنا أن نحصل 

عىل معرفٍة صحيحٍة وجامعٍة ومؤثرٍة لإلسالم. وإن معرفة اإلسالم دون معرفة الغرب ستبقى 

]1] ـ  الروم )30(: 7.

]2] ـ  الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكايف، ج 2، ص 415.
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برتاَء وناقصًة، بل ومن املمكن أن تنتهي حتى إىل االستسالم لسيطرة الغرب.

* ما هي أبعاد وتداعيات الغزو الثقايف الغريب عىل العامل اإلسالمي؟

العامل اإلسالمي،  للنَخب يف  الفكري  التسخري  الحديث من خالل  الغرب  لقد نجح  ـ 

وتلقينهم التخلف الحضاري يف دفع العامل اإلسالمي إىل االنفعال والتبعية له يف مختلف 

األبعاد. إن البلدان اإلسالمية بشكٍل عامٍّ ما هي إال مستعمراٌت رسميٌة أو غرُي رسميٍة للعامل 

يضعه  الذي  املسار  مستقبلها سوى سلوك  إىل  للوصول  طريٍق  من  أمامها  وليس  الغريب، 

الغرب أمامها. إن العامل اإلسالمي يفتقر إىل املفكِّرين الذين يتمتّعون بتحليٍل عميٍق وجذريٍّ 

للحداثة، وإنهم يف أفضل حاالتهم إنا يقترصون عىل معارضة األنظمة السياسية واإلمربيالية 

الغربية، مع البقاء عىل عجزهم عن النفوذ يف صلب الخلفيات الفلسفية والنظرية للحداثة، 

ومن هنا فإن هؤالء املفكِّرين حتى إذا قيّض لهم أن ميسكوا مبقاليد السلطة السياسية يف 

موضعٍ ما، سوف يسقطون مجدًدا يف حبائل الغرب. إن كتايب بعنوان »اإلسالم والتجديد« 

العلامء  وآثار  والسنة  القرآن  صلب  يف  والتجديد  الحداثة  إىل  اإلسالم  نسبة  حول  تحقيٌق 

املتقدمني. لقد قمت يف هذا الكتاب بالدفاع عن نظرية التقابل والتعارض التام بني اإلسالم 

الدين  أثبتُّ من خالل االستناد إىل اآليات والروايات وأقوال بعض علامء  والحداثة، وقد 

والبنيوية  والتقنية  العلمية  أبعادها  بجميع  الحداثة  أن  الغربيني  املفكِّرين  بعض  واعرتافات 

والحضارية ليست سوى بدعٍة يف قبال التعاليم الساموية. ويف الحقيقة فإن هذه الحضارة 

وبطبيعة  واملرسلني.  واألنبياء  الوحي  قبل  من  تّم رسمها  التي  الحضارة  قبال  إنا هي يف 

الحال فإن هذه مصيبٌة كربى تَحيق بنا بسبب ضياع حاكمية وإدارة اإلمام املعصوم والحجة 

املنتظر سالم الله عليه وعىل آبائه الطاهرين وغيبته يف األرض، وال ميكن الخالص من ذلك 

بالكامل إال بظهور هذا اإلنسان، ولكن يف الوقت نفسه إذا أمكن للعامل اإلسالمي أن يكّون 

معرفًة عميقًة بالغرب قامئًة عىل التعاليم القرآنية والسنة الدينية، فسوف يتمكن إىل حدٍّ كبريٍ 

من تحدي القيَم الغربية، والعودة إىل القيَم الدينية والساموية يف البُعد النظري عىل مستًوى 

كبريٍ، ويف البعد العميل عىل مستًوى محدوٍد.



261أمام علم االستغراب مهّمة التأسيس ألنطولوجيا جديدة

* ما هي األرضيات التي ميكن للعامل اإلسالمي أن ينافس الغرب فيها عىل املستوى 
الفكري والثقايف؟

وتخلُّف  الغرب  م  تقدُّ أكذوبة  من  يتخلّصوا  أن  يشٍء  كل  قبل  املسلمني  عىل  يتعنّي  ـ 

إعادة  يجب  اإلسالمي.  العامل  النَخب يف  عاتق  يقع عىل  األمر  وهذا  واملسلمني،  الرشق 

قراءة وتقييم الغرب الجديد بعيًدا عن املشهورات املختلقة واملوضوعة من قبل الغربيني 

أنفسهم، والتي عمدوا عىل نرشها وتوسيعها من خالل منظومة الرتبية والتعليم واملدارس 

مسلحني  الغرب  وانتقاد  دراسة  إىل  توّجهنا  لو  اإلعالمية.  والوسائل  الحديثة  والجامعات 

برؤيٍة قرآنيٍة مدعومٍة بالتعاليم النبوية وروايات أهل البيت، وأن تكون لنا نظرٌة إىل آثار 

والتجديد  الحداثة  تجربة  الذين ملسوا وعاشوا  للحداثة من  املنتقدين  الغربيني  املفكِّرين 

عن كثٍب فسوف نكون قادرين عىل بلورة منظومٍة ومنهٍج جديٍد يف قبال املنهج املهيمن 

السامء،  الله ونداء  البرشية إىل  توجيه وهداية املجتمعات  نتمكن من  والحديث، وسوف 

والعمل من خالل تضميد الجراح وإعادة بناء األطالل الحضارية الناشئة من الحداثة، عىل 

توجيه البرشية إىل موعود جميع األديان، وبذلك سوف نعمل عىل إحياء جذوة األمل يف 

قلب املجتمعات املصابة بداء العدمية. وبطبيعة الحال قد ال يجد العامل اإلسالمي مندوحًة 

من سلوك املسار الذي سلكه الغرب يف حقل االقتصاد والتكنولوجيا والعلم وما إىل ذلك، 

إال أنه أواًل: ميكن كبح هذا االضطرار والسيطرة عليه إىل حدٍّ ما. وثانيًا: ميكن له أن يتحرر 

من السيطرة املادية واالستعامرية للغرب والواليات املتحدة األمريكية. وثالثًا: أن يتم وضع 

أفٍق واضٍح إىل املستقبل أمام اإلنسان املسلم، وهذا يتمثل بانتظار الفرج وظهور املُخلِّص 

املوعود. ويف الوقت نفسه ميكن لرؤية العامل اإلسالمي إىل الرشق، واالستفادة من التنافس 

القائم بني القوى العظمى يف الرشق والغرب، أن متثّل خطوًة أخرى إىل تحقيق االستقالل 

والحد من السيطرة والهيمنة الغربية.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنٌة؟  صحيحٌة  الغرب  مع  االنتقائية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل أْن نأخذ من الغرب كل ما هو حسٌن، ونجتنب منه كل ما هو قبيٌح.

ـ إن الغرب الجديد والحديث مبثابة مجموعٍة متكاملٍة، وهو عبارٌة عن مذهٍب مشتِمٍل 

وتكنولوجيٍة،  وعلميٍة،  وإيديولوجية،  وأنرثوبولوجيٍة،  وعقديٍة،  إبستيمولوجيٍة،  رؤيٍة  عىل 
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باإلضافة إىل بنيته الخاصة، وهو بطبيعة الحال متعارٌض يف جميع هذه األبعاد مع التعاليم 

الساموية والعقالنية. ال ميكن جني الثامر اليانعة والنافعة من الشجرة الخبيثة، قال تعاىل: 

وجٍه  أّي  أخذ  إن   .[1[نَِكًدا  
َّ

إِل َيُْرُج   
َ

ل َخُبَث  ِي 
َّ

َوال َربِِّه  ِن 
ْ
بِإِذ َنَباتُُه  َيُْرُج  يُِّب  الطَّ  ُ َلَ َوالْ

من وجوه الحداثة الغربية، سواًء يف ذلك محاصيلها النظرية والفلسفية والعلمية أو مثارها 

التقنية وأبنيتها الحضارية، أو أسلوب حياتها، هو من مصاديق التشبّه بالكفار، وهو محظوٌر 

ومحرٌّم. وقد ورد يف املروي عن اإلمام جعفر الصادق أنه قال: »إنّه أوحى الله إىل نبي 

من أنبيائه قل للمؤمنني: ال تلبسوا لباس أعدايئ، وال تطعموا مطاعم أعدايئ، وال تسلكوا 

مسالك أعدايئ فتكونوا أعدايئ كام هم أعدايئ«]2]. وقال آية الله الشيخ أبو الحسن الشعراين 

يف رشح هذه الرواية: إن عبارة »وال تسلكوا مسالك أعدايئ« تشمل جميع حاالت التشبّه 

بالكفار«. يذهب علامء االجتامع من أمثال ابن خلدون، وكذلك الفهم الفطري ألهل الورع 

والتقوى الذي ال يتطرّق إليه الخطأ، والذي ينفر من كل شعاٍر وسلوٍك صادٍر عن الكفار، إىل 

، وهو  تأييد مضمون هذا الحديث. يقول ابن خلدون: »إن التشبّه بالكفار أمارُة ضعٍف وذلٍّ

مدعاٌة لقبول سلطة الكفار. وعندما رأى ابن خلدون تشبّه املسلمني يف األندلس بالنصارى 

يف سلوكهم، تنبأ بأنهم سوف يخضعون قريبًا لسلطة الكفار، وقد تحققت نبوءته. وأما أهل 

التقوى فإنهم يجتنبون كل من يتلبس بلباس الكفار، وينظرون إليه بعدم الرضا، كام ينظرون 

إىل الذين يقرتفون الكبائر، وذلك ألنهم أدركوا بفطرتهم السليمة أنهم سبب هوان املسلمني، 

وأمارة ضعف سلطة الدين. ومن هنا فإن أهل الورع والتقوى، يقاومون ويعارضون كل جديٍد 

آٍت من قبل الكفار، حتى إذا كان مشتماًل عىل جانٍب حسٍن ونافعٍ، وذلك ألنه من حيث 

انتسابُه إىل الكفار يعترب عالمًة عىل الرش والفساد«]3]. وبطبيعة الحال ال بد من أن أكرر القول 

بأنه ال توجد حاليًّا إمكانيٌة للتخيل عن الكثري من املنتجات والوسائل واألدوات الحديثة، 

ألن هذا املسعى يؤدي إىل اإلخالل بالنظام االجتامعي واملعايش، وهذا ليس مطلوبًا من 

الناحية الرشعية، ومن هنا تعترب االستفادة االضطرارية من الحداثة أمرًا جائزًا. بيد أن املهم 

هو وجوب وضع الحدود الرضورية عىل املستوى النظري بني اإلسالم والتجديد، وتجّنب 

]1] ـ  األعراف )7(: 58.

]2] ـ  الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 4، ص 383.

]3] ـ  للمزيد من التفصيل انظر: الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 17، هامش صفحة رقم: 291.
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الدينية، والعمل  العقائد  إنكار  التالزم مع  التي يؤدي أكرثها إىل  الحداثة  القبول بتصورات 

عىل وضع الحدود ما أمكن عىل املستوى العميل أيًضا.

* هل ميكن لكم أن تذكروا لنا أسامء الناقدين للغرب سواًء الغربيني منهم أو العرب أو 
املسلمني؟ 

ـ يف القرن األخري ظهر الكثري من املفكِّرين يف الغرب، الذين انتقدوا الحداثة من جهاٍت 

عديدٍة، وبيّنوا جانبًا أو أكرث من أزمات الحضارة الجديدة. ومن بني هؤالء بعض املنتمني 

إىل تيار ما بعد الحداثة. وميكن للراغبني وال سيام منهم املختصني يف حقل االستغراب أن 

يستفيدوا من آثار هؤالء املفكِّرين دون الدخول يف تأييد ما ذهبوا إليه بشكٍل كامٍل. ومن بني 

هؤالء املفكِّرين ميكن لنا تسمية كل من: مارتن هايدغر، وفرانسوا ليوتار، وهربرت ماركوزه، 

وميشال فوكو، وجان بودريار وغريهم. إن كتاب ريني غينون بعنوان »أزمة العامل الحديث« 

جديٌر بالقراءة. كام أن للكاتب املرصي عبد الوهاب املسريي مقاالٍت جديرًة بالقراءة يف 

السيد مرتىض  تعد مؤلفات  للحداثة  املنتقدين  اإليرانيني  الحداثة، ومن بني املؤلفني  نقد 

أمثال:  من  اآلخرين  املفكِّرين  أعامل  أّن  كام  املجال.  هذا  األعامل يف  أفضل  من  آويني 

الراحل أحمد فرديد، والراحل مدد بور، ورضا داوري، وشهريار زرشناس جديرٌة باملطالعة 

ومفيدٌة أيًضا.





مقتضى علم االستغراب فهم الغرب وتشريح أسباب مركزيته

حوار مع: أ.د. بهاء درويش

يف هذا الحوار مع أستاذ الفلسفة يف جامعة املنيا الدكتور بهاء درويش نتوقف عند وجهة 

نظر مفارقة يف فهم الغرب وكذلك فهم السريورة التاريخية للعاملني العريب واإلسالمي يف 

صلتها وتفاعلها االحتدامي مع الحضارة الغربية الحديثة.

أن  قبل  الغرب  حقيقة  معرفة  عىل  يتأّسس  أن  ينبغي  االستغراب  علم  أن  الباحث  يرى 

الدعوة إىل نزع مركزيته وهيمنته عىل العامل الحديث منتقداً ما ذهب إليه املفكر املرصي 

حسن حنفي يف كتابه املعروف »مقدمة يف علم االستغراب«، لجهة التأصيالت والتصورات 

املتعلقة باملباين املعرفية ألطروحته. 

*  *  *     

* الغرب كمصطلح ومفهوم كيف تنظرون إليه، وما املائز بني كونه تَحيُّزاً جغرافيَّاً وبني 
مَتظُهرِه كأطروحة حضاريَّة وثقافيَّة، وما حدود العالقة بني كلٍّ منهام؟

 ـ الغرب بالنسبة إيلَّ هو املجتمع األورويبُّ واألمرييكُّ الشاميلُّ عرب كلِّ العصور ـ وان 

كانت القارة األمريكيَّة قد اكتُشفت حديثاً نسبيَّاـً  ، فهو اآلخر الذي مُتثِّله مرحلة الفكر اليوناينِّ 

التي بدأ بها الفكر الفلسفيُّ والعلم قبل امليالد بدءاً من طاليس، مروراً بالعصور الوسطى ـ 

ة تقريباً من سقوط األمرباطوريَّة الرومانيَّة الغربيَّة يف القرن الخامس حتى  أي الفرتة املمتدَّ

يس أوغسطني وتوما األكويني وأنسلم أبرز فالسفتها،  القرن الخامس عرش ـ  والتي ميثَّل القدِّ

ثم مرحلة االنفصال عن الدين يف أوروبا التي يُطلَق عليها اإلصالح الدينيَّ خالل القرنني 
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الغرب  وأمريكا.  أوروبا  يف  فاملعارصة  الحديثة  بالعصور  مروراً  عرش،  والسادس  الخامس 

أيًضاً يتميَّز بثقافته التي تختلف عنا اختالفاً جزئيَّاً، إذ تشرتك معنا يف بعض العنارص مثل القيم 

اإلنسانيَّة الواحدة وتختلف عنا يف بعض العادات والتقاليد. 

اليونانيَّة  الفرتة  يف  أم  اليونان،  قبل  مام  تصوُّركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
الحداثة، أو أن هذا  بأحقاب  ابتداًء بعرص األنوار مروراً  أو  الوسطى،  القرون  أم  والرومانيَّة، 

التاريخ يشمل هذه األزمنة بجملتها؟

أفاد يف حضارته من الحضارات  اليوناين قد  الغرب  التاريخ تربهن أن  ـ  رغم أن كتب   

األخرى ـ مثل الحضارة الفرعونيَّة ـ  إالَّ أنَّ تاريخ الغرب بالنسبة إيلَّ يبدأ انطالقاً من املرحلة 

اليونانيَّة يف القرن السادس قبل امليالد، ثم املرحلة الرومانيَّة حيث أنها املرحلة التي أنتج فيها 

الغرب فكراـً  فلسفة وعلامـً   ونُظاُمً سياسيَّة وقانونيَّة ارتبطت بإسمه وأثَّرت مبن بعده.  

؟   * هل الغرب كتلة واحدة سياسيَّاً وثقافيَّاً واجتامعيَّاً بحيث نأخذه ككّلْ أو نرتكه ككّلْ

أم باإلمكان فهمه كام هو من أجل تكوين رؤية اسرتاتيجيَّة ومعرفيَّة حياله؟

دة ـ  عىل املنظور الذي ننظر  ـ يتوقَّف تعاملنا مع الغرب ككتلة واحدة أو ككيانات متعدِّ

ث عن الغرب من حيث أنه اآلخر املختلف الذي نريد تكوين رؤية  به إليه: فإذا كنا نتحدَّ

حيث  من  إليه  ننظر  كنا  إذا  أما  واحد،  ككيان  إليه  النظر  فعندئٍذ ميكن  تجاهه،  اسرتاتيجيَّة 

بشكل  معه  التعامل  عىل  القدرة  أجل  من  له  وهضامً  فهامً  يتبنَّاها  التي  واألفكار  الثقافات 

هات  توجُّ تتبنَّى  وسياسيَّاً  جغرافيَّاً  دة  متعدِّ ككيانات  إليه  النظر  األفضل  من  فحينها  أفضل، 

فكريَّة مختلفة أحياناً، تحليالً نهدف به إىل دراسة ترشيحيَّة له. 

* ما األُُسس واملباين املعرفيَّة والفلسفيَّة التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة، 
وبخاصة  وطبيعتها،  الحضاري  اآلخر  مع  العالقة  نوع  لجهة  ذلك  عىل  املرتتِّبة  اآلثار  وما 

؟ العاملني العريبِّ واإلسالمّيْ

دة شكَّلت حضارة الغرب الحديثة، وهو مل يأخذ بها عن   ـ  ال شكَّ يف أن مثة روافد متعدِّ

قصد ولكنها أحدثت تأثرياتها يف الحضارة الغربيَّة بشكل طبيعيٍّ غري مقصود حكمه مسار 
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م، أي أن االنتقاء مل يفعل فعله يف تحديد األُُسس املعرفيَّة والفلسفيَّة للغرب.  التقدُّ

ميكننا بطبيعة الحال أن نبدأ بذكر إسهام اليونان والرومان ـ وكلٌّ منهام تعد حضارة بحد 

ذاته ـ  يف تطوير الحضارة الغربيَّة، بل إن هاتني الحضارتني هام بداية حضارة الغرب كام 

قلت، وهذا أمر ال أراه مثار خالف. 

فرغم أن اليونان مرَّت بحربني طويلتني هام الحرب البلوبونيزية والحرب الفارسية ـ وكلٌّ 

نفسه يف مجاالت  الوقت  أسهمت يف  أنها  إالَّ   ، ـ  عاماً  أربعني  من  استمرت ألكرث  منهام 

ة كالفلسفة والعلم والهندسة والفن مثَّلت أُُسس الحضارة الغربيَّة. فال تخفى عىل أحد  عدَّ

إسهامات سقراط وأفالطون وأرسطو يف تطوُّر الحضارة اإلنسانية جمعاء يف مجال البحث 

عن الحقيقة. وإذا أردنا أن نأخذ أمثلة قليلة، فإن املنهج السقراطي املعروف بالتهكُّم والتوليد 

ما زال يستخدم حتى اآلن، كذلك آمن أرسطو بأن اإلنسان الذي يحيى وفقاً ملنطق العقل 

أفضل من غريه من البرش. 

واملأساة  بامللهاة  املسح  مجال  يف  بإسهاماتها  أيًضاً  اليونانيَّة  الحضارة  امتازت  لقد 

من خالل إبداعات أرستوفان وسوفوكليس ويوربيدس وإيسخيلوس. وما زالت أفكار هذه 

امللهاة واملأساة متثِّل اإللهام للكثري من كتَّاب املسح الغريبِّ الحاليني.

أما الرياضيات والعلوم فتمثِّالن أهم إسهامات الحضارة اليونانيَّة القدمية، وال سيام يف 

علم النفس والفلك والهندسة والبيولوجيا والطب. ففي مجال الفلك ذهب اليونان إىل أن 

الشمس تكرب األرض بثالمثائة مرة، كام وصلوا إىل الحجم الصحيح لألرض. ويف مجال 

تكون  املتقابلة  الزوايا  فإن  مستقيامن،  خطَّان  تقاطع  إذا  أنه  إىل  أقليدس  ل  توصَّ الهندسة 

متساوية. ويف مجال الفيزياء اخرتع أرشميدس وفيثاغورس الرافعة بالبكرة التي تطوَّرت إىل 

املحرِّك البخاري. 

كذلك تدين الحضارة األوروبيَّة لليونان بنظامها القضايئ وبآرائها يف الدميوقراطيَّة، إذ 

 kratia وتعني الشعب، ثم كلمة demos من الكلمتني اليونانيتني democracy تشتقُّ كلمة

وتعني حكم. فالدميوقراطيَّة تعني »حكم الشعب«. 

أما عن تأثري الحضارة الرومانية، فال شكَّ يف أن فكرة القانون هي أفضل ما نقلته عنها 
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عرف  كذلك  إدانته«.  تثبت  أن  إىل  بريء  »الفرد  القانونيَّة  القاعدة  ومنها  الغربيَّة،  الحضارة 

اتِّساع  ومع  اآلن.  معروف  ماهو  كبري  حد  إىل  يشبه  مجلساً  الشيوخ«:  »مجلس  الرومان 

ليقبلوا تطبيقها عىل الجميع فقراء وأغنياء،  القانونيَّة  الرومان مفاهيمهم  أمرباطوريَّتهم طوَّر 

ومع الوقت عرف القضاء مبادئ العدالة، وهي املبادئ التي تعلَّموها من الفلسفة الرواقيَّة، 

وطبَّقوا مبدأ أن البيِّنة عىل من ادَّعى. وهكذا تُعدُّ مبادئ القانون الحالية يف البالد األوروبيَّة 

وبدء  امليالدي  التقويم  فكرة  أن  كام  الرومانيَّة.  القوانني  إىل  األمريكيَّة  املتَّحدة  والواليات 

السنة انطالقاً من ميالد السيد املسيح كان الرومان أول من جاء بها وطبَّقوها.

إنجازاته  الغرب  بعده  أكمل  والذي  ـ   والروماين  اليوناين  الرتاث  هذا  أن  بالذكر  جدير 

الغرب من خالل  انتقل إىل  قد  ـ   الغربيَّة  الحضارة  أول مكوِّن من مكوِّنات  أو  ويعدُّ أحد 

املسلمني الذين ترجموا حصيلة الفكر اليوناينِّ والروماينِّ ثم أبدعوا عىل منوالهم يف العلوم 

قناة  إسهام املسلمني عند كونهم  يتوقَّف  فلم  الغرب.  التي عرفوها من خالل  والفلسفات 

الحضارة  تأثري  أن  إذ  الحديث،  الغرب  إىل  الرومانيَّة  اليونانيَّة  الحضارة  انتقلت من خاللها 

اإلسالمية يف تشكيل الحضارة الغربيَّة الحديثة أوضح من أن يحتاج إىل عرض. فلقد عرف 

الحضارة  الكثري عن  الرتجمة والرشح والتأليف،  العلامء والفالسفة املسلمون، عن طريق 

منوالها،  عىل  نسجوا  ثم  والفلسفيَّة،  واألدبيَّة  والطبيَّة  والفلكيَّة  العلميَّة  بجوانبها  اليونانيَّة 

هم من  وأبدعوا يف كلِّ هذه الجوانب مضيفني إليها تفلُسَفهم حول أمور الدين التي تخصُّ

دون غريهم كخلق القرآن واألسامء والصفات، وإىل غري ذلك من أمور العقيدة اإلسالمية 

. التي ثار حولها جداٌل فلسفّيْ

كذلك تعدُّ الديانة املسيحيَّة والتي تجد جذورها األوىل يف اليهوديَّة القدمية أيًضاً أحد 

روافد تشكيل الحضارة األوروبيَّة الحديثة، أو أنها متثِّل خيوطاً يف نسيج هذه الحضارة. إالَّ 

أن هناك قراءتني لهذا التأثري: 

 ـ  القراءة األوىل: واألكرث شهرة هي أن الديانة املسيحيَّة قد اقترص دورها يف تأثريها عىل 

الحضارة الغربيَّة عىل تقديم بعض املبادئ األخالقيَّة والعادات والتقاليد، وأنه مل يعد لها 

تأثري بعد ما ُعرف باإلصالح الديني، وانتشار مبادئ العلامنيَّة، وانفصال الدين عن الدولة. 
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 ـ القراءة الثانية: ترى أن املسيحيَّة متارس تأثريها يف الحضارة الغربيَّة حتى اآلن، ذلك 

املدين  املجتمع  األفراد يف  وواجبات  لحقوق  املعارص  وتعظيمها  الحضارة  هذه  فهم  أن 

اً من التصوُّر املعارص املسيحي للفرد. فإذا كان العامل القديم قد اتَّخذ من  إنا جاء مستمدَّ

مبدأ االختالفات الطبيعيَّة بني البرش مبدأ مسلَّامً به، فلقد أعلت املسيحيَّة من شأن املساواة 

 .)P. Kurti 2017: 11( اإلله  صورة  عىل  خلقوا  بأنَّهم  لهم  فهمها  من  انطالقاً  البرش  بني 

كذلك ميثِّل الفصل املعارص بني الدين والدولة الفهم املسيحيِّ املعارص ملعنى العلامنيَّة 

)ibid(. فالعلامنيَّة يف أحد معانيها تعني االختيار الحرَّ للعقيدة، وملَّا كان اإلنسان مخلوقاً 

حرَّ اإلرادة، كان من الطبيعي أن تكون حريَّة العقيدة هي الفهم الدينيُّ الصحيح وليس فرض 

التديُّن أو سلطة الكنيسة بالقوة.

دينيَّة  عنارص)أفكار(  من  خليط  هي  الحالية  الغربيَّة  الحضارة  أن  نرى  لة،  املحصِّ يف 

ورشقيَّة وغربيَّة قدمية وحديثة. من هنا كانت تحوي ِقيَامً إنسانيَّة متثِّل عنارص مشرتكة بني 

القيم املشرتكة وألن الرشق العريبَّ اإلسالميَّ كان صاحب  كلِّ املجتمعات الحاليَّة. هذه 

والتعامل  التحاور  إلمكانيَّة  اإلسالميِّ  العريبِّ  للرشق  املجال  وتفتح  ل  تؤهِّ قدمية  حضارة 

والتأثري والتأثر. 

* هل من ُمنَفسح لعقد حوار متكافئ مع الغرب؟ إذا كان الجواب بنعم فام هي املسوِّغات 
مونها، وإذا كان ال فام هي برأيكم األسباب املوجبة لذلك؟! التي تقدِّ

أن  الواجب  فمن  متكافئتني،  قوَّتني  بني  املتكافئ حواراً  بالحوار  املقصود  كان  إذا  ـ    

نعرتف أننا ـ كعامل عريب ـ  لسنا اآلن أمام قوة مكافئة لنا، ولكننا أمام قوة أقوى منا فكريَّاً 

، ويف القدرة عىل التخطيط وتنفيذ هذه الخطط، ويف القوى  وماديَّاً، أقوى يف التنظري الفكريِّ

املاديَّة التي متكِّن من تحويل الخطط إىل مشاريع، وذلك عىل كل األصعدة. إالَّ أن هذا 

س رضورته وإن كان هذا يتوقَّف عىل الحاجة من الحوار. ال مينع أبداً من الحوار بل ويؤسِّ

من  الغرب  وبني  جهة  من  والعريب  اإلسالمي  العامل  بني  مشرتكة  عنارص  من  هل   *
»الشعوب«  النقد:  هذا  ه  يوجَّ حقل  أيِّ  فإىل  الغرب،  لسلوك  نقد  من  كان  وإذا  ثانية؟   جهة 

ـ »الحكومات« ـ  املؤسسات صاحبة القرار؟
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 ـ  ال يحتاج الحوار إىل نقاط اتفاق ليك يقوم، ولكن يحتاج إىل االستعداد املسبق من 

أطراف الحوار لقبول ما نراه صحيحاً أو مفيداً لدى اآلخر. املفرتض أن هدف أيِّ حوار هو 

الوصول إىل الحقِّ والبحث عامَّ هو صحيح أو مفيد. هذه هي أهم مقوِّمات الحوار وأهدافه 

التي من أجلها تسعى األطراف ـ أو يجب أن تسعى ـ  إلقامته. فكل حوار ينطلق من الرغبة 

والنيَّة املسبقة للتأثري يف اآلخر واقناعه ليس حواراً ُمجدياً، ولكنه يف حقيقته محاولة إلخضاع 

اآلخر تتناىف مع أدىن حقوق اإلنسان ـ أال وهي حق االعتقاد وحق العيش يف سالم وفقاً 

للنظام السيايس واالجتامعي الذي يرتضيه، وبالطريقة التي يرى أنها تحقِّق سالمه الداخيل 

طاملا أنه ال يتعارض مع حقوق اآلخر أو يسبِّب له أذى. أعتقد أن الشعوب املُِحبِّة للسالم ـ  

يف كلِّ بقاع العامل ـ  تعي هذا جيداً وال تسعى ألي محاولة لقهر أو السيطرة عىل اآلخر أو 

راته. ميكن أن أجد أمثلة عىل ذلك األفراد والهيئات املحليَّة ـ من  العيش عىل حساب مقدِّ

مختلف أنحاء العامل ـ  والدوليَّة التي تعمل يف مجال األخالقيَّات التطبيقيَّة والتي تبحث 

عن كيفيَّة تجنُّب وحلِّ املشكالت األخالقيَّة الناجمة عن التطوُّر العلميِّ املتمثِّل يف الثورة 

الصناعيَّة والتغريُّ املناخي والثورات البيولوجيَّة، وتفكريها يف اآلخر ومراعاته له، سواء أكان 

هذا اآلخر مقصوداً به اآلخر املعارص أم األجيال التالية. 

* يجري الكالم اليوم عىل أن الغرب يعيش أزماته التاريخيَّة يف الحقبة املعارصة: )معرفيَّة، 
ثقافيَّة، اجتامعيَّة، اقتصاديَّة(، هل يدلُّ هذا عىل ما سبق وتوقَّعه شبنغلر عن سقوط الغرب أو 

أنه يوشك عىل االنهيار؟

للغرب من دون شواهد  استباقي عن سقوط  الحديث من اآلن بشكل  الصعب  ـ  من   

د نفسه  ومربِّرات. ما توقَّعه شبنغلر منذ عقود مل يتحقَّق حتى يومنا هذا. أرى أن الغرب يجدِّ

أو يوحي بصعوبة  التاريخ،  باستمرارية يف  باستمرار، ويتكيَّف مع األوضاع، وهو ما يؤذن 

انهياره يف الوقت الحايل أو املستقبل القريب عىل أدىن تحديد. إذا كان املقصود بانهياره 

القوى، فإن الرشق  بقية  التي تدور حولها وتتبعها  القوة األكرب أو مركز الكون  أنه لن يعود 

اآلسيوي من املمكن أن يهدد بصعوده املركزيَّة األوروبيَّة. أما إذا كان املقصود باالنهيار 

الخروج التام من التاريخ، فهذا مستبعد يف املستقبل القريب عىل األقل. 

 * مثة فكرة للسعي نحو تأسيس هندسة معرفيَّة لعلم االستغراب، كيف تنظرون إليها، 

وهل مثة رضورة لتنظريها، أم أن األمر يتوقَّف عىل مجرد كونه ترفاً فكريَّاً؟ ثم ما هي السبل 

التي ترونها لتأسيس هذا العلم؟
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 ـ ال شك يف أن دراسة اآلخر )الغرب( من أجل فهمه عملية مهمة تقابل االسترشاق. 

سات واملعاهد  د يف تلك املؤسَّ االسترشاق كام رآه إدوارد سعيد وعربَّ عنه صالح سامل تجسَّ

والربامج العلميَّة التي تشاركت وتضامنت بهدف تكوين آراء عن الرشق متكَّن من التعامل 

معه بل وحكمه، أي أنه كان أسلوباً للسيطرة عىل الرشق رمزيَّاً ونظريَّاً ورمبا امتالك السيادة 

عليه سياسيَّاً وعسكريَّاً. أما االستغراب فهو مقبول إذا كان املقصود به دراسة اآلخر من أجل 

مه الحايل من أجل  ترشيح فكره والسياسات التي جاءت تطبيقاً لهذا الفكر، وأدَّت إىل تقدُّ

منا املنشود. بهذا  لنا يف تقدُّ م الحادث واستعارة أو االستفادة مام يصلح  التقدُّ دراسة هذا 

القدر ال يعدُّ االستغراب ترفاً عقليَّاً، بل رضورة تستوجبها محاوالت تطوُّرنا املنشود. 

يِّ والرضوريِّ  * إىل أيِّ مدى ميكن اعتبار التأسيس لعلم االستغراب مبثابة املسعى الجدِّ
؟ يف االستنهاض الفكري يف فضائنا الحضاريِّ العريبِّ واإلسالمّيْ

 ـ  ال أرى أن االستنهاض الفكريَّ للرشق يبدأ بالرضورة من تأسيس علم لالستغراب، 

ة داخل الرشق نفسه مثل نرش ِقيَم الحريَّة بجوانبها املختلفة  بل هو يبدأ من توفُّر عوامل عدَّ

والحياة وفقاً للتفكري العلمي والنقد الذايت ملراحلنا الحضاريَّة املختلفة. إالَّ أنه ال بأس من 

م،  فهم اآلخر لتقييمه والحكم عىل ِقيَمه وأفكاره وسياساته واآلليَّات التي أدَّت به إىل التقدُّ

منا املنشود يف حدود ما  وتربير ما ميكن تبنِّيه واستعارته كآليَّة ميكن إضافتها إىل آليَّات تقدُّ

يصلح لنا. 

لعلم  ي  الضدِّ املقابل  هو  االستغراب  علم  أن  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أن التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريفِّ والتطبيقيِّ لكلٍّ منهام. كيف 

تنظرون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاليَّات املطروحة يف هذا الصدد؟

 ـ  بعقد مقارنة بسيطة نجد أنه ال مجال للخلط بني االسترشاق واالستغراب: فهام يتَّفقان 

ً منهام محاولة لفهم اآلخر عن طريق دراسته. االسترشاق محاولة لدراسة وفهم  يف أن كالَّ

الغريب. االسترشاق كان يف جزء  اآلخر الرشقي، واالستغراب محاولة لدراسة وفهم اآلخر 

منه عىل األقل محاولة للسيطرة عىل اآلخر. ال مجال لالستغراب ـ  حتى لو أراد الرشق ـ  أن 

يُيسِّ السيطرة عىل اآلخر الغريبِّ للفجوة الحضارية املوجودة بينهام. فال تتحقَّق الحضارة 
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وتصل باإلنسانية من خالل إخضاع اآلخر، ولكن تتحقَّق بنرش ِقيَم العدل واملساواة والرفاه 

بني شعوب األرض. 

للغرب،  املرشقيَّة  النخب  تصوغها  التي  الرؤية  االستغراب  علم  يعني  هل  برأيكم،   *
والكيفيَّة التي تتعامل من خاللها معه لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

ـ  نعم هو كذلك. إنه ترشيح لفكر الغرب وِقيَمه وتصوُّراته التي عىل أساسها بنى حضارته، 

وجعلته يتفوَّق عىل غريه من الشعوب غري الغربيَّة، ومحاولة االستفادة من فكره وسياساته 

التي أوصلته إىل هذا التفوُّق املرحيلِّ عىل األقل.

ق لذهنيَّة االستتباع  ت املركزيَّة لعلم االستغراب إجراء نقد معمَّ * أال ترون أن من املهامَّ
الفكريِّ من جانب النخب العربيَّة واإلسالميَّة للغرب؟

 ـ  ليس بالضبط، ولكن دراسة وترشيح فكر وِقيَم الغرب وتصوُّراته قد تعني عىل تحليل 

: هل االستتتباع جاء من محض انبهار بالغرب بكلِّ أفكاره  وتقييم مربِّرات االستتباع الفكرّيْ

بنا إىل  يؤدِّي  ما  الغرب هو  تتبُّع خطوات  بأن  قناعة  نتيجة  أنه جاء  أم  وتصوُّراته ومنتجاته، 

م املفقود واملنشود اآلن. هذا التقييم من شأنه الوصول إىل حل أو إىل تبيان أفضل  التقدُّ

الوسائل لالستفادة أو للتعامل مع الغرب.

أم  عربيَّة  كانت  سواء  ـ   مطالعتها  تقرتحون  التي  والفلسفيَّة  الفكريَّة  املرجعيَّات  أيُّ   *
أجنبيَّة ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسن وسلبيات؟ 

ـ   كلُّ مرجعيَّة فلسفيَّة أو فكريَّة حاولت أن تحكم عىل الغرب هي من وجهة نظر املقتنعني 

بها املرجعيَّة التي استطاعت سرب غور الغرب عىل حقيقته. وبالتايل ال ميكن تحديد مرجعيَّة 

بذاتها ونعتها بأنها ما قارب )حقيقة( الغرب. ال أستطيع انتقاء مرجعيَّة بعينها والحكم عليها 

بأنها ما صادف حقيقة الغرب. رأى الكثريون أن جوهر الحضارة الغربيَّة املعارصة هو املاديَّة 

والصحة  الرفاهيَّة  من  مستوى  يُحيون  أصحابه  جعل  املاديَّة  الِقيَم  عىل  الرتكيز  هذا  وأن 

أدَّت إىل  أقلَّ أهميَّة. هذه الحضارة  السعي وراء املاديَّات  الذين رأوا أن  النفسيَّة أدىن من 

دة، مهيِّئة  فإنها بدخولها يف أزمات متعدِّ دمار األخالق والفضيلة واإلنسانيَّة والبيئة. وعليه 

لالنهيار كسائر الحضارات التي سبقتها.
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أرى أن هذا تعميم من الصعب قبوله ببساطة من دون دراسة ألسباب انهيار الحضارات 

السابقة. فهذه األسباب ليست بالرضورة االنغامس يف املاديَّة. ثم إن االنغامس يف املاديَّة 

ـ إن صحَّ ـ  فهو عنوان سائر الذين يُحيون الحقبة املعارصة وليس الغرب فحسب، أضف 

إىل هذا أنه ليس كلُّ من يف الغرب يحيى منغمساً يف املاديَّة التي فرضت نفسها علينا نتيجة 

مينع  مل  النجاح  هذا  األقل.  عىل  الكون  تفسري  يف  نظريَّاتها  قه  تحقِّ الذي  املطَّرد  النجاح 

املوضوعيني يف تفسرياتهم من االعرتاف ومراجعة اإلخفاقات التي تقابل التفسريات املاديَّة 

ومحاولة تجنُّب مشكالتها. 

حقل  يف  ية  جدِّ ومحاوالت  أفكار  تقديم  يف  ساهموا  أنهم  ترى  املفكِّرين  ِمن  َمْن   *
تطرحها حيال  التي  ما هي املالحظات واإلشكاليَّات  وبالتايل  االستغراب،  لعلم  التأسيس 

هذه املساهامت؟

ـ يعدُّ املفكِّر حسن حنفي من أوائل  إن مل يكن أول من حاولوا صياغة علم لالستغراب 

مة يف علم االستغراب( الذي جعله البيان النظريَّ للجبهة الثانية ـ  موقفه من  يف كتابه )مقدِّ

الرتاث الغريب ـ  أي أنه جعله جزءاً من مرشوعه الفلسفيِّ الضخم )الرتاث والتجديد(. لقد 

حاول حنفي يف كتابه بيان أن الرتاث الغريب ميثِّل أحد روافد وعينا القومي، وأحد مصادر 

املعرفة املبارشة لثقافتنا العلميَّة والوطنيَّة، وهو حارض يف وعينا منذ القدم ومل تحدث بيننا 

إالَّ  نقد  له حركة  أنه مل تحدث  يتمثَّل يف  العيب  السلفيَّة.  الحركة  يد  إالَّ عىل  قطيعة  وبينه 

النقد والربهان، وبالتايل فقد أحدث هذا  يف أقل الحدود ومبنهج الخطابة من دون منهج 

التغلغل الغريبُّ يف ثقافتنا تغريباً لنا. وكنوع من الدفاع عن الذات والهويَّة أخذ البعض منه 

موقف الرفض املطلق، وهو ما يراه حنفي خطأ، فليس كلُّ ما جاء به الغرب خطأ تاماً. كذلك 

نقف  أن  علينا  أن  يرى  متاماً. وهو  ليس صحيحاً  أيًضاً  فهو  املطلق،  القبول  يرفض حنفي 

منه موقف التحليل العلميِّ الرصني. لهذا الحد فقط أوافقه يف رأيه، بيد أنني ال أوافقه يف 

ة علم االستغراب القضاء عىل املركزيَّة الغربية الناجمة عن سيطرة  رؤيته الذاهبة إىل أن مهمَّ

اإلعالم الغريب الذي حاول اإليهام بأنه ال وجود لثقافة وال علم وال فن إالَّ الثقافة والعلم 

والفن الغريب. برأيي أن املركزيَّة الغربيَّة هي نتاج طبيعيٌّ للتفوُّق الغريبِّ حيث يجذب الطرف 

األقوى عادة الطرف األضعف، ويتأثر الطرف األضعف بالطرف األقوى، بل ويندفع يف تياره 
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بحكم قوة هذا التيار أو بحكم ضعف املدفوع أو املجذوب، وحيث مثة نظريَّات جاهزة 

تفسِّ الوجود واملعرفة وتٌنظّر لألخالقيَّات، وحيث مثة سياسات ـ  عىل كلِّ األصعدة ـ  تبهر 

األطراف األضعف فيجدونها جاهزة لتحقِّق لهم ما يطمحون إليه من حلول ملشكالتهم. لذا، 

كان من الطبيعيِّ أن ينجذب الكثريون لهذا الطرف األقوى الجاهز وفقاً لهم برؤاه وتحليالته 

وسياساته من دون أن ننكر أن الغرب يرى نفسه األفضل وكان يحاول أحياناً أن يسيطر عىل 

اآلخر.

إن إعادة التوازن للثقافة اإلنسانيَّة ال تكون من خالل علم االستغراب عىل النحو الذي 

يزعمه حسن حنفي ولكن تكون كام أسلفنا من خالل ترشيح فكر وسياسات الغرب املتفوِّق 

حالياً واالستفادة منه بالقدر الذي يخدم قيمنا ومصالحنا. إعادة التوازن تكون بنرش ِقيَم التفكري 

واالجتامعيِّ  الفلسفيِّ  والترشيح  العامليِّ  العلميِّ  التطوُّر  يف  بفعاليَّة  واملساهمة  العلمي، 

ملشكالتنا الخاصة، والتنظري لحلولها تنظرياً يعيدنا إىل استعادة دورنا الحضاري املنشود.   
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حوار مع: أ.د. خنجر حمّية

والفكريّة  املعرفّية  املشكالت  من  طائفة  حمية  خنجر  الدكتور  مع  الحوار  هذا  تناول 

التي  األسئلة  خالل  من  حاولنا  ولقد  االستغراب،  لعلم  التأسيس  تواجه  التي  والحضارية 

وّجهناها إليه أن نقف عىل رؤيته حول مرشوع التأسيس لعلم االستغراب، وال سّيام لجهة 

موقفه الحذر من إطالق تسمية »علم«  عىل املرشوع، حيث اعترب أّن ما تسعى إليه النخب 

العربية واإلسالمية هو التأسيس ملنهج يف التعامل مع الغرب وليس التأسيس لعلم. 

*    *    * 

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يتوىّل  الذي  االستغراب  علم  عىل  االشتغال  سياق  يف   *
االسرتاتيجية العمل عىل تظهريه ،كيف لنا أن نتبنّي رأيكم حول هذا املفهوم؟

ـ يصعب وضع رسم واضح املعامل ملصطلح االستغراب، أو اقرتاح تعريف مستوعب 

الصعوبة  تكمن  معناه.  ويس  اللغويّة  داللته  بساطة  من  بالرغم  ودالالته،  مضامينه  لجملة 

واقعاً يف الحمولة املفهومية أو الداللية التي يراد لهذا املصطلح أن يبوح بها أو أن ينهض 

بعبء حملها والتدليل عليها واستيعابها. ويف أّن املصطلح السالف يقصد له أن يرتفع بفعل 

تأسيس منهجي وانشغال فلسفي إىل حدود العلم الصارم ذي املوضوع املحّدد واملنهج 

وهو  البيّنة،  الجلية  واألهداف  الراسخة،  واألصول  واملبادىء،  املتامسكة  والبنية  الواضح 

يشء اندفع يف مثاله مفّكرون معارصون وباحثون مخرضمون، مع ما يكتنف كّل جهٍد تأصيل 

قلاّم  وآمال وطموحات،  ومتشهيات  وأحالم  وتهوميات  التباسات  من  تأسيس  أو  إنشاء  أو 

تتوفّر لها أسباب قيامها واتساقها وانسجامها وعوامل وجودها وتحّققها. ويف أّن املصطلح 

هذا يُراد له أن يقع عىل طرف مقابل لالسترشاق ويف مواجهته... مع تفاوتات ظروف النشأة 

والعدة  والدوافع  واألغراض  األهداف  ومفارقات  والتأسيس  التكوين  ورهانات  وتعقيداتها 
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املفهومية والطرائق واألساليب والبنية والخلفية الثقافية والحضارية...، عىل أّن كل علم يُراد 

له أن يؤّسس عىل نسق واضح املعامل ويقصد أن ينجز هدفاً وينال مقصداً ويقوم عىل طريقة 

تشّكله  يكتسب رهان داللته يف سياق  إّنا  دام كل علم  ما  بذاته،  مفهومه  التباس  يقع يف 

األوىل وال يف  تدشينه  لحظة  البتة، ال يف  ذلك  يغادر  لن  وهو  تكّونه،  التاريخي وظروف 

مراحل نضوجه واكتامل مثاله؛ ألنّه يولد يف كل لحظة من لحظات تكامله إحراجاته الذاتية، 

كلام تقّدم خطوة يف اتجاه مثال كامله ومتاميّة صورته، وكلاّم أوغل يف محاولة بلوغ مقصده 

ونيل أهدافه ويف فحص بناه ورشوط وجوده ونظام تشّكله استناداً إىل مراحل إنجازه، يف 

عود مستمٍر إىل إعادة اختبار لحظة االنبثاق، كموّجه للخطوة، أو كدليل عىل حسن السري 

وانتظام خطواته.

ه،  وألنّه كذلك فهو لن تتبنّي له صورة واحدة مكتملة أساساً، ولن يتم له مفهوم يف متام حدِّ

ولن يتشّكل له كيان تام األركان والعنارص مهام أرهقناه صعوداً وبالغنا يف تحسني خطوات 

يعنيه، فهو رهني تشّكل مساره وتراكب  ما  أما طموح معرفته يف كلّيته  بناءه.  سريه وجَودنا 

علامً، وميارسونه  به  ينتّهضون  الذين  أولئك  واكتامله يف جهود  تشّكله  أطوار  خطواته يف 

طريقة تفكري، ويشتغلون به أفقاً للفهم.

*  هل نفهم ماّم قّدمتموه أنّنا أمام مشكلة معرفية أصيلة تتعلّق بغموض املصطلح وبقائه 
يف منطقة رمادية ال تزال تعصف بعاملنا العريب واإلسالمي؟

ـ غموض داللة املفهوم ال تتأّت من خفاء موضوعه والتباس داللته، وغموض معناه، 

ومن كونه ال يقوم عىل ساق إال يف اكتامل بنائه وتحّقق مثاله واتساق منطقه فحسب، بل 

كذلك يف أسئلة الكيف واللَم  التي يثريها تعريفه العام الذي يقرح له حني يقال: االستغراب: 

دراسة الغرب.

اإلجابة  احراجات يف حقيقتها، ومن دون  أسئلة هي  يولّد  كهذا  عاماً  تعريفاً  أن  مبعنى 

عليها باستيعاب وتفصيل يبقى التعريف الذي يقّدم لالستغراب يف بساطة وخّفة متناهيتني 

عاماً وضبابياً، ملتبساً وإشكالياً، يولد من الغموض أكرث مام يولد من الوضوح، ويحرّك من 

األسئلة أكرث مام يكشف عنه من إجابات، ويثري من املشكالت أكرث مام يقّدم من حلول.

يعنيه ويقصد منه، هو جغرافيا  ما  الغرب أوالً يف كلّية  ما  الغرب؟. لكن ملَ؟..   دراسة 
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؟  أصالً  يعرّف  واحدة. مباذا  أو حضارة  واحدة،  أو هوية جمعية  واحد،  تاريخ  أو  واحدة، 

ثم ما الهدف من معرفته أو محاولة معرفته؟ وما الذي يقصد أن يعرف منه يف سياق تشّكله 

التاريخي، وألي هدف يقصد ذلك وألية غاية أو غرض؟ وكيف يعرف وبأية وسائل أو طرائق 

أو دروب؟ وبأية آليات ومناهج وأدوات؟  وما العدة املعرفية التي يتطلّبها ذلك وما رشوط 

النهوض بهذه املعرفة وما أسسها ومبادئها؟ ثم من نحن الذين نرغب يف املعرفة؟ وكيف 

تتكّشف وحدة رغبتنا أو إرادتنا عىل تنّوع اهتامماتنا وطموحاتنا وتفاوتت رؤانا وتصّوراتنا، 

واختالف مذاهبنا يف الفكر ويف العمل؟ وما خصوصيتنا، وما هي عنارص هويّتنا الحضارية 

يف زمن الفراق، ويف عامل بات التنّوع أساس راهنيته واالختالف والتعّدد جوهر بنيته؟

*  أمام أسئلة من هذا النوع االستشكايل، إىل أي مدى يتسع األفق ألجوبة تقرتب من 
إضاءة تعريف االستغراب؟

ـ ميكن افرتاض تعريف االستغراب - بأنّه دراسة الغرب-  دالًة مفهومية إىل  مسار إنشغال، 

تام األركان وال رسامً محّدد املالمح لعلم تتّضح لنا  ال مفهوماً مكتمل الداللة وال تعريفاً 

جملة مبادئه، وجامع أسسه، وكامل خطواته، وصورة منهجه، وكلية أهدافه ومقاصده، دالًة 

نظري،  انشغال  إال يف خامتة  إشارتها  تكتسب  مقصدها، وال  ينال  مداها، وال  يتكّشف  ال 

يبدأ باألبسط ويذهب نحو األعقد، انشغال تأسيس وتأصيل وبناء، يصعد ويرتقي ثم يعود 

فيستأنف خطواته عىل ما هو أوثق من األسس كلام واجهته إحراجات التأسيس أو التأصيل 

أو االنشاء، وكلام استغلقت أمامه أبواب وتعّقدت مسارات.

*  نأيت إىل معنى الغرب بوصفه اإلشكال املعريف االبتدايئ للدخول يف فرضيات علم 
االستغراب، ما الذي تقولونه يف هذا الشأن؟

أوسع  أّن  وإنشاًء،  وتكويناً  وتأصيالً  تأسيساً  االستغراب،  علم  عىل  املنشغلون  يقول  ـ 

دالالته وأعّمها أنّه علم يرغب يف أن يتشّكل عىل نصاب رغبة يف دراسة الغرب، يف ماضيه 

وحارضه ويف تشّكالت وجوده التاريخي ومساره، ويف جملة نتاجه العلمي واملعريف، ويف 

شخصيته الحضارية وعنارص هويته. وقول كهذا يفرتض للغرب وحدة هوية حضارية، ذاتاً 

مكتملة املالمح والعنارص واملكّونات تستجمع يف داخلها مساراً محّدداً للتاريخ، يتشّكل 

من تقّدمات مرتادفة متناسقة بدأت مع هومريوس يف أعمق ذرى اإلغريق ولاّم تنتهي بعد. 
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ويفرتض كذلك وحدة لنتاجه، يف الخصوصيات التي تؤّسسه والعنارص التي تؤلّفه، كالعقالنية 

والتنوير وحقوق االنسان والدنيوة والعلمية والعلم والثقافة والتنظيم إلخ...، ويفرتض ثالثاً 

وحدة الشعوب املشّكلة ملا هو غرب يف أصولها العرقية والثقافية والحضارية، ويف وحدة 

انتامئها الديني واملذهبي، ويف وحدة رؤاها لإلنسان وللعامل. وبالطبع مل يكن الغرب يف 

الحقيقة كذلك يف أيّة لحظة من لحظات تاريخه، وما قُّدم لنا عىل أنه الغرب الواحد، ذو 

التاريخ الواحد والهوية الحضارية الواحدة والهدف الواحد، خرافة، هو صورة نطية للمركز 

مع  تاريخه  وكتابة  صورته  وتحديد  الغرب  تعريف  الزمن  مدى  يف  احتكر  الذي  األورويب 

استبعاد مريب لألطراف التي تعلن بوضوح تام يف حضورها ويف ذروة غيابها، عن ضحالة 

مثل هذا املفهوم )الغرب( والتباسه.

 لقد قّدمت أوروبا لنا نفسها ورسمت صورة هويّتها املوهومة املتخيّلة استناداً إىل رغبة 

أولئك الذين ملكوا يف مرحلة من تاريخها مقاليد القوة والجربوت ومفاتيح الهيمنة واالستئثار 

عىل املختلف املتميّز من شعوبها وثقافاتها وحضاراتها ونتاجها وأعراقها وعاداتها وتقاليدها 

وأعرافها، ثم عىل شعوب العامل األخرى وثقافاتها وهويّاتها الحضارية. 

مّثة ادعاء بامتالك مسار حضارة يشّكل يف جوهره تاريخ املدنية، وأعمق ما يف النزعة 

االنسانية والعقالنية من عنارص قوة وابداع وخالّقية، تبدأ باليونان وتستمّر يف صورة تقّدمات 

علمية وأدبية وفكرية، ويف جوهر مذاهب ورؤى وتبرّصات، ويف نتاج علمي وتقاين متقّدم 

ومعّقد، وهو عالمة عىل شخصية حضارية واحدة ال تتغرّي يف جوهرها وال يف بنية عنارص 

تعاقبت عليها  تام االستواء، مهام  كائناً  انتهضت من خاللها  التي  تكوينها وال يف األسس 

األزمنة وتغرّيت أوضاعها الحضارية وتبّدلت مساراتها. أمة واحدة، شعب واحد، ثقافة واحدة 

الحضاري  صعودها  ذروة  يف  نفسها  لنا  أوروبا  قّدمت  هكذا  واحد.  وتاريخ  واحد،  تراث 

وهيمنتها ويف ذروة قّوتها وجربوتها واستئثارها، وهكذا أرادت لنا أن تتصّورها يف أبلغ معنى 

وأتم صورة. ثم إّن الوقائع تشري إىل خالف ذلك... فأوروبا ليست واحدة، وال تعرّب عن مسار 

تاريخ واحد وال حضارة واحدة وال بنية هويّاتية واحدة وال تراث واحد. إنّها رؤى ونوازع، 

شعوب وأمم، تعّدد فكري وثقايف ومعريف وديني، تفاوتات يف املكانة واملنزلة ويف العمل 

متناقضة  متعارضة  أعراق  ومسارات،  تواريخ  وطقوس،  ورؤى  وعادات  تقاليد  واالنجاز، 

متصارعة... لاّم تستقر عىل وحدة قط، وال عرفت يف مدى تاريخها حتى زمن األنوار وحدة 

هوية وال وحدة حضارة.
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إذن، كيف لنا أن نقرتب من فهم كتلة حضارية نحن وإياها عىل نصاب االحتدام، يف 

اللحظة التي ال تزال مجتمعاتنا تعاين ماّم نسميه ثقافة التغريب التي تتدفّق علينا منذ أكرث 

من مائة عام؟

خرافة الغربنة، حديثة التشكُّل، ولّدها طموح الهيمنة واالستئثار والسيطرة، وعّززها األقوياء 

رغبة يف أن تكون أوروبا صورتهم وحدهم، وصورة ثقافتهم وصورة إنجازاتهم وطموحاتهم 

مغايرة  تصّورات  أو  مختلفة  رؤى  كل  الهامش  إىل  دفعوا  ذلك  لهم  وليتحّقق  وأحالمهم، 

وبحروب  وبالقوة  بالعنت  يفرضون  وراحوا  مقيم،  أو متايز  راسخ  تعّدد  أو  تنّوع خالّق  أو 

داخلية وخارجية، صورة ذاتهم املهيمنة عىل الهوامش أوالً، ثم عىل شعوب العامل األخرى 

وحضاراته.

املمتد يف  الرومانية  الحضارة  تراث  ندرسه؟  الذي  ذاك  هو  أي غرب  إذن؟  ندرس  من 

تقاليد الثورة الفرنسية وامتداداتها؟ أو الرتاث الجرماين – الالتيني املمتد يف النهضة النازية 

الهوامش  تراث  أو  الرباغاميت لألنكلوسكسون؟  االبتذال  أو يف طقوس  وصورتها املرعبة 

املقصية املقّسمة بعد حروب ضارية أوروبية أوروبية مدّمرة كام هو حال أمريكا الالتينية أو 

أوروبا الرشقية والجنوبية؟ غرب املركز أو غرب األطراف املنسية واملهيمن عليها واملقّسمة 

بني منترصين يتنازعون الهيمنة عىل أفق العامل وثروته وعىل أفق املعنى الذي يشّكله؟ حتى 

املركز نفسه، الذي بات مهّدداً بالتشظّي، مل يعد قادراً عىل القيام بعبء تعريف نفسه )غرباً( 

يف ذروة تفّكك للقيم ولألعراف وللمجتمعات، ويف غمرة إعادة تكوين العامل يف اإلختالف 

والتباين، ويف ذرى اندفاع الخصوصيات والتقاليد والثقافات التي طُمست معاملها وُدفعت 

إىل حدود الالمفّكر فيه فرتة طويلة من الزمن لتعود يف ذروة اندفاعها لتثبت نفسها يف خضم 

توتّر العامل وحراكه.

مثل هذا األمر يتطلّب منا إعادة فحص لهوية أوروبا يف راهنها للكشف عن املسكوت 

عنه من تاريخها وفكرها وثقافتها وتجربتها الحضارية، وإلعادة بلورة صورة لتنّوع هويّاتها 

تحىص،  تكاد  ال  سلوك  أنحاء  يف  نفسها  عن  تعبريها  وأشكال  وأعراقها  وأممها  وشعوبها 

وتعبريات رمزية ال تتناهى، وعادات وأعراف معّقدة غاية التعقيد، متاميزة غاية التاميز.

الزمن وما  الواحد عىل عقول مثّقفينا فرتة طويلة من  ولقد هيمنت هذه الصورة للغرب 
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زالت تهيمن. ما يراد لنا أن نعرفه عن الغرب هو ما يرغب الغرب نفسه أن نعرفه عنه تحت 

الثقافة املتمركزة عىل  القوي املنتج املتقّدم ذو  إليها. املركز  الوحدة واستناداً  سياق هذه 

ذاتها املعلنة عن نفسها يف صورة ثقافة إنسانية عامة وكلية، واملعرّبة عن نفسها كهوية مكتملة 

الفكر واألدب واالجتامع والسياسة،  لنا أن نعرفه مذاهب يف  يراد  املالمح والقسامت، ما 

ورؤى وتصّورات حول االنسان والعامل والوجود، وأناط سلوك وأساليب عيش يقصد من 

خاللها أن نتصّور الغرب عىل صورة نطية توحي لنا بوحدة هويّته وتراثه وتاريخه، وبوحدة 

ذاته ونتاجه، وبوحدة ماضيه وحارضه ومستقبله. ما يراد لنا هو أن نعيش هذه الصورة وأن 

يتملّكنا هذا العلم وأن يسكننا مثل هذا اإلحساس كام لو أنّها الحقيقة يف كامل إهابها وذروة 

انكشافها ومتام حضورها.

*  لكن ما الذي ينبغي العمل عليه بإزاء كل هذه التعقيدات؟

ـ ما ينبغي عىل علم »االستغراب«  الذي يُطمح إىل تأسيسه وتأصيله أّول األمر هو تفكيك 

وتفاوت  حضارته  أشكال  وتعّدد  هويّاته  تنّوع  عن  الغرب  يف  يكشف  بأن  األسطورة،  هذه 

وأنّه  وتعارضها...إلخ.  هويّاته  واختالف  نتاجه  قيمة  وتباين  أعراقه  ومتايز  شعوبه  ثقافات 

مركز وأطراف وأّن األطراف ال تقل جذرية ورسوخاً يف التاريخ ويف الجغرافيا، يف املايض 

والحارض، عن املركز، وأن تغييبها عن املشهد ال يلغي حضورها املتقد الفاعل واملؤثّر.. 

وال يقلّل من قيمة فعلها يف التاريخ وال يف الواقع الراهن وال يف املستقبل. 

عىل أن تفكيك الغرب هذا أو دراسته يتطلّب كذلك تفكيك صورته يف وعي مثّقفينا.. 

تلك التي سمحت لهذا الغرب يف مرحلة من مراحل تاريخنا أن يُتَّخذ مثاالً أو نوذجاً تحت 

تأثري فكرة أن ما بلغته حضارة أوروبا الواحدة من تقّدم ومدنية هو نتاج إنساين شامل، وأّن 

ثقافته ومعارفه وأناط سلوكه تتّخذ طابع كونياً ميكن متثّله واقتباسه واستثامره من غري نظر 

اقتصادية  اجتامعية  تاريخية محّددة وعوامل  منشأه، ويف كونه وليد ظروف  يف خصوصية 

وسياسية روحية ومادية، ساهمت جميعاً يف خروجه عىل الصورة التي هو عليها، وأنّه تعبري 

خالص عن خصوصية أمة أو شعب أو جامعة  أو لحظة من لحظات التاريخ بالنسبة إليها، 

ويف أنّه تعبري كذلك عن هواجس وأسئلة وعن رهانات ورؤى عرفتها أوروبا يف مسار تاريخها 

استثامرها يف  وإعادة  بعزلها عن ظروفها  استلهامها كام هي  املتعّدد واملتشّعب، يصعب 

أوروبا  نتاج خصوصية  هو  -إذن-  الغرب  مختلفة،نتاج  تاريخية  مناخات حضارية وظروف 
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عىل تنّوعها واختالفها، وتعّدد روافدها ومنابعها، واختالف شعوبها وأممها وأعراقها،وتباين 

ثقافاتها وعاداتها وأعرافها، ومثل ذلك ال يقتبس وال ينتفع منه وال ينزل يف غري ظرفه وال بيئته 

وال يدرج يف خارج مساره التاريخي. 

*  فلامذا نعرف الغرب إذن؟ ما دام له خصوصيته الحضارية التي ال تنقل وال تقتبس وال 
ميكن اقتالعها من جذورها الفكرية والدينية الثقافية والحضارية؟

ـ إّن طموح معرفة الغرب )بزعمي( له هدفان، بعيداً عن دعوى أّن نهوضها الحضاري 

يتطلّب استلهام نوذجه:

األول: لنكون رشكاء يف فهم مسار التاريخ وتحّوالته وتبّدالته ونهوض أممه وسقوطها، 

وأن نكون شهداء باملعنى اإليجايب الخالص عىل التاريخ، رشكاء يف تبرّص حراكه مساهمني 

يف وعيه واستيعاب دالالته واعتبار معانيه.

وامتالكها  صعودها  ذروة  يف  خاللها  من  ألوروبا  أمكن  التي  الكيفية  نفهم  أن  الثاين: 

عنارص قّوتها، أن تستأثر بالهيمنة والسيطرة، وأن نستوعب الكيفية التي راحت من خاللها 

ترُصِّف فائض قّوتها واقتدارها املادي والتقاين من خالل تعريفها لذاتها وتشكيلها لهويّتها 

وفرضها لهيمنتها وسلطانها، وأن ندرك اآلثار السلبية وااليجابية التي تركها صعودها املدّوي 

اكتشاف  نعيد  وأن  أكنافه،  يف  يضمنا  الذي  العامل  مستقبل  عىل  والتقانة  العلم  ميادين  يف 

رشوط نهضتنا بوعي تام ملا يولّده حضور غرب قوي فاعل من عقبات وعوائق، وما يفرضه 

من رشوط، وما يؤكّده من خطط ومسارات وأهداف، وما يعرضه من رؤى وتصّورات وأفكار 

ومذاهب يف الفكر ويف العمل.

االسرتاتيجيات  عىل  العميق  التعرّف  هو  االستغراب  علم  قيام  رشوط  أّن  تعتقد  هل   *
املعرفّية والثقافية والسياسية لالسترشاق؟

ـ وضع »االستغراب« –كعلم بالغرب- يف قبال »االسترشاق«  كام صنع البعض –كعلم 

بالرشق- ال يستقيم عىل سنن، فلقد جعل االسترشاق- كعلم- مجتمعاتنا موضع دراسة، أي 

حولّنا إىل موضوع، وهو كان يعي جيداً أّن ما ينهض لدراسته من شعوب وثقافات ومجتمعات 

وأعراف وتاريخ وحضارات، ال تجمعها إال وحدة هويّة دينية هشة، تكاد تغيب يف خضم 
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التنّوعات والخصوصيات واالختالفات العرقية والثقافية واالجتامعية واملذهبية والتاريخية، 

ويف غمرة الرؤى والتصّورات والعادات واألعراف والسلوك واالنتامءات العرقية والنسبية، 

وهو نهض يف ذروة صعود قّوة أوروبا، كامرباطورية استعامرية مهيمنة، متلك من القّوة ما 

ال ميكن دفعه، ومن االمكانات ما ال يستطاع مواجهته، مع انحدار شبه تام للمجتمعات التي 

يدرسها يف ثقافتها وعلمها، ويف اقتصادها وسياستها، ويف جوانب التنمية فيها، ويف جهات 

الوجودية  تحّدياتها  مواجهة  عن  وتعجز  مشكالتها  تحت  تنوء  واإلدارة،  والتنظيم  املدنية 

وأسئلة تقّدمها وحضورها، مجتمعات فاقدة للقدرة عىل النهوض استناداً إىل قواها الذاتية، 

أّولية  مواد  له  توفّر  كمجتمعات  النشغاله  موضوعاً  مّنا  ويتّخذ  القوي،  دراسة  يدرسنا  فهو 

النايشء، ومساحات يرصف  الحضارية وأيدي عاملة لصناعته، وأسواق القتصاده  لنهضته 

فيها فائض قوته، واندفاع شعوره املمتىلء باألنا. أما االستغراب فهو دعوة لدراسة الغرب مع 

عجز شبه تام عن مجاراته يف ميادين الحياة العامة والتقّدم واملدنية والثقافة والعلم والسياسة 

والتنظيم واألدب والفنون...إلخ. ومع عجز عن مواجهة أهدافه ومقاصده وطموحاته وقّوته 

املادية واملعنوية التي تتبّدى يف مدى العامل حضوراً سلعياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو عسكرياً 

أو ثقافياً أو سلوكياً.

أّن »االستغراب«  يتطلّب كذلك مّنا إعداد تصّوٍر شامٍل للغرب يف مساره مبا يف  عىل 

ذلك حارضه، وهو حارض ثقيل مجهد يدفعنا إىل اللهاث وراءه من غري بلوغ لغاية، والركض 

خلفه للتعرّف عىل إنجازاته بغية فهمه ووعي طبيعة حراكه واستيعاب الدالالت الحضارية 

لوجوده، فكيف ميكن أن نحيط بذلك؟ ومل يجب أن نلهث لنحيط بذلك؟ أعني لنطَّلع عىل 

كل ما ينتجه الغرب من فكر ورؤى وثقافة وأدب وفنون وأشكال حكم ونظم...إلخ؟ ومتى 

يتأّت لنا فعل ذلك مع ما نحن عليه من تأّخر وعجز، ومع قلّة حيلتنا وفقر إمكاناتنا؟ وما الذي 

نجنيه إن نحن أمكن لنا بشق األنفس أن نبلغ هذا املقصد وأن ننجزه؟ ومن فعل ذلك من 

شعوب األرض وأممها؟ الصني؟ الهند؟ أمريكا الالتينية...إلخ. وهل معرفة كل ذلك رشط 

العامل،  الراهن، رشيكة يف صناعة مصري  مساحة حضارة  أمة حارضة يف  لنكون  رضوري 

الذات  تكوين  إعادة  كهذا  أمٌر  يتطلّب  أال  ثم  الحضارة؟  وتجربة  التاريخ  توجيه  يف  فاعلة 

الخاصة،  وثقافتها  التاريخية،  وتجربتها  تراثها  عنارص  إىل  واستناداً  خصوصيتها  رشط  يف 

وطبيعة هويّتها، وأسئلتها الذاتية ومشكالتها؟ مثل ذلك بنظري أكرث أهمية من معرفة الغرب 
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وأكرث جدوى بل هو مقّدمة رضورية لذلك، من دونه تبقى معرفتنا عاجزة عن أن تُستلهم أو 

يستفاد منها أو تنفع. وهو أهم كذلك من أن ننفق الكثري من الوقت والجهد واالمكانات من 

أجل معرفة مذاهب يف الفكر والنظر، ومدارس يف العلم، وتيارات يف السياسة واالجتامع، 

وتبرصات يف االنسان والعامل ال تنفع حارضنا وال تفيد مستقبلنا، وال تغرّي واقعنا، وال تساهم 

يف تقّدمنا وال يف ارتقائنا، وال تجدي يف حل أزمتنا واإلجابة عىل أسئلتنا، وال تعيننا عىل 

فهم موقعنا يف التاريخ وال حدود قدراتنا، وال تكشف عن ما نعانيه من نقص أو نرفل فيه 

من عجز، ما ينبغي أن نعرفه عن هو ما يكفي لندرك طبيعة وجودنا، ولنفهم ذواتنا، ولنحيط 

علامً بتاريخنا وتراثنا، ولنعي املسؤولية يف أن نحمل عبء صناعة حارضنا وبناء مستقبلنا، 

وبلورة رؤية لهويّتنا إىل جنب شعوب العامل وأممه وجامعاته وخصوصية تاريخنا وحارضنا 

يف مواجهة خصوصية غرينا وتاريخه.

* مثة صلة وطيدة بني االستغراب واالسترشاق بحسب ما نفهم من كالمكم، هل كان 
إدوارد سعيد عىل وعي باالستغراب وهو ينقد املباين الفكريّة والتاريخية لالسترشاق؟

ـ من وظائف االستغراب إعادة تفكيك »االسترشاق«  نفسه والكشف  عن رهان الهيمنة 

ادوارد سعيد يف كتاب  ما صنعه  أو كعلم )ذلك  نسقية  الكامن وراء صورته كانرتوبولوجيا 

االسترشاق( وما يحتويه من طموحات سيطرة واستئثار واخضاع، حني جعل منا موضوعات 

تُكشف بغية أن تسّهل السيطرة عليها وارتهانها وسلب مقّدراتها والتحّكم مبصريها واستالب 

إرادتها. هذا جزءاً من االستغراب يجب أن يكون... وجزء آخر منه كذلك الكشف عن رهان 

الهيمنة يف أنظمة الفكر واملعرفة يف الغرب نفسه، وطموحات االستالب والتفكيك والتعمية 

غربيني  مفّكرين  عىل  حتى  خافياً  يعد  مل  يشء  وهو  والتشظية،  والعدمية  الهدم  وأشكال 

مثل سلوتردايك ودونو وجيجك واغلتون، كام مل يكن خافياً عىل سارتر وفوكو وماركوزه 

وهابرماس وأرندت ودريدا...إلخ. ليس من أجل إماطة اللثام عن نزوع الهيمنة الكامن يف 

كل مذهب فكر ورؤية لإلنسان والعامل والتاريخ ينشؤها الغرب ويرّوجها، بل كذلك من أجل 

البحث عن سبل للتحّرر من سلطانه باكتشاف رشطه التاريخي ورهاناته وأهدافه املحتجية، 

والالمفّكر فيها واملغيّبة وراء دعاوى العقل والنزعة االنسانية.

من  فيها  املحتجب  عن  والكشف  الذات  تفكيك  إعادة  كذلك  وظائفه  من  إّن  ثم 
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تناقضات وراء وحدة هويّة وهمية أو شفيفة، وإعادة تكوين تصّور للذات يف عالقتها مع 

استغراب  وهذا  العامل.  يف  الراهن  الحضور  حدود  ويف  الغري،  ومع  الراهن  ومع  الرتاث 

كذلك ألنّه يسمح لنا باستعادة إحساسنا بوجودنا كرشكاء لنا هويّتها عىل تنّوع عنارصها، 

وتفاوت أبعادها، ولنا حضورنا الخاص يف العامل وظروفنا وأوضاعنا ومتايزنا ومتيّزنا يف 

غمرة اندفاع مذهل للخصوصيات يف مشهد معومل، وللثقافات املتنّوعة يف ذروة اتصال 

مذهل  توّسع  ظل  يف  والتقاليد  واألعراف  وللعادات  به،  لنا  قبل  ال  املعمورة  أجزاء  بني 

لرؤى موّحدة يعرضها العلم وترّوجها التقنية. هذا يشء مام يتطلّبه االنشغال عىل تأسيس 

»االستغراب«  فهل من ينهض بذلك؟

* بدت لنا مقاربتكم لعلم االستغراب وكأنّها تتعامل بحذر شديد مع املفهوم، هل لنا يف 
ختام هذا الحوار أن تقّدموا لنا رؤية إجاملية عام ترونه حيال هذا املرشوع؟

ـ مقاربتي ليست بصدد اإلشكال عىل تأسيس علم االستغراب، نسميّه اآلن علامً، وأفضل 

أن نقول منهجاً، االستغراب منهج يف التعامل مع الغرب وليس علامً مبعنى العلم الصارم 

مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، هو علم مبعنى املنهج، وهذا يعني أنّه ينبغي أن نؤّسس 

تنّوعه واختالفه وتعّدده وتعّدد مستويات تفكريه. ومن  الغرب عىل  التّعامل مع  ملنهٍج يف 

دون منهٍج يف التّعامل مع الغرب واضح املعامل بنّي الخطوات ال نلك أن نفعل أي يشء، 

وألجل ذلك يجب أن نفعل يشء يف مواجهة هذا العامل الذي هو العامل الغريب الذي ما 

زال ميارس أشكاالً ال حدود لها من الهيمنة واالستئثار، مل ينته االستعامر الغريب، هو ما زال 

قامئاً بأشكال متنّوعة وهي أخطر بكثري اآلن من مطلع القرن العرشين، أشكال الهيمنة، أبواب 

الهيمنة، طرق الهيمنة، دروب الهيمنة ال حدود لها، كل يوم يخرتع هذا الغرب أشكاالً متنّوعة 

من الهيمنة مل نكن نتنبه لها أساًسا، وبالتايل أعترب أّن هناك مسار عمل يف منهج االستغراب 

يتبلور يف اإلحاطة وهذا ليس مبعجز، فلقد عرف أسالفنا اإلغريق بقّضهم وقضيضهم بعد 

اإلغريق وأضافوا عليهم.  السيان وقرأوا  اإلغريق من خالل  أتوا برتاث  انهيار حضارتهم، 

الحضارة العربية اإلسالميّة يف القرن الرابع الهجري هي وليدة أمرين:

 األول: إعادة تكوين الذات استناًدا إىل بؤرة الوحي، وقراءة الرتاث الغريب الوافد قراءة 

الرنويج  إىل  وصلت  حضارة  أّسسوا  لقد  مختلف،  ثقايف  فضاء  يف  تشغيله  وإعادة  نقديّة، 
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والصني، وولّدوا تراثًا بِقَي يعيش يف الغرب الحديث حتى القرن التاسع عرش، وبالتايل ليس 

بأمر معجز أن نعيد التفكري يف الغرب وفهمه واستيعابه واستيعاب دالالت فكره واإلحاطة 

ا. مبسارات هذا التفكري. هذه واحدة وهي رضوريّة جدًّ

الثاين: إعادة تكوين هويتّنا الخاصة وهذه يف تصّوري ويف اعتقادي هي األساس ومن 

واستيعابه  للغرب  فهمنا  محاولة  يف  شيئًا  ننجز  أن  األحوال  من  حال  بأي  ميكن  ال  دونها 

واملخفي  واملحتجب  فيه  الالمفّكر  واكتشاف  تفكيكه  وتفكيكه،  حضارته  سياق  ومناقشة 

والالواضح والذي تخفيه اللغة وأشكال السلوك وأناط األفكار واملفاهيم...إىل آخره.

وبناء الهويّة يتطلّب أمرين، األول: معرفة الراهن بأن نكون شهداء عىل الحارض، والثاين: 

استعادة الرتاث، ولكّن استعادة الرتاث ال عىل طريقة محمد عبده وجامل الدين األفغاين بل 

بإعادة تنزيله عىل الوقائع بأن نشّغله، فيام هو نافع منه، يف إعادة مالمسة مشكالت راهننا 

الرتاث  يوجد يشء يف  التاريخ، ال  الحي وحراك  املتدفق  الواقع  يتطلّبها  إجابات  وابتكار 

ميوت، بعض األشخاص يقول إّن هذا تراث مىض وانقىض لكن ال يوجد يشء يف الرتاث 

ميوت، الرتاث ذاكرٌة والذاكرة إذا قيست إىل املستقبل هي واملستقبل تحكامن الحارض، ال 

يوجد حارض بال تاريخ، وال يوجد حارض بال تراث.

وأريد أن أُعرّف بيشء وأُنهي، يوجد جهد استغرايب خارج سياق منظومة حسن حنفي، 

ل عىل أسس لكّنه مسبوق،  دكتور حسن حنفي يف مقّدمة يف علم االستغراب حاول أن يؤصِّ

هناك جهد يف الغرب نحن ال نعلم عنه إال القليل، أو ال يوجد لدينا اطاّلع كاف عليه، أو 

مل نثّمنه، مثاًل: أكرب أحمد، املفّكر الباكستاين املعروف الذي يعيش يف الواليات املتّحدة 

األمريكيّة، طالل أسد، املفّكر اإلنكليزي املعروف وعامل االجتامع الذي ساهم يف تأسيس 

علم اجتامع االسالم، وضع حصيلة جهده املنهجي يف كتابه الشهري )أنرتوبولوجيا اإلسالم(. 

أما أكرب أحمد فقد عالج بعمق فكرة ما بعد  الحداثة يف عالقتها باالسالم يف كتابه: اإلسالم 

أن  عىل  معهام  اتّفقت  رودلج  وكانت  أساًسا  غيلرن  مع  حوار  هو  الذي  الحداثة،  بعد  وما 

يتحاورا عن بُعد بأن يكتب كل واحد منهام وجهة نظره حول الدين وما بعد الحداثة، فكتب 

غلرن ما بعد الحداثة العقل والدين بحدود،  وأكرب أحمد عمل  اإلسالم وما بعد الحداثة ونرشا 

العربيّة  اللغة  باإلنكليزيّة كل عىل حدة مرات عديدة. عىل كل حال أصبحا موجودين يف 
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ونستطيع أن نكتشف هذا املجهود يف مقاربة الحداثة برمتّها، منذ بدأ عرص األنوار يطغى 

عىل أوروبا ويندفع خارجها يف فائض قّوة متوتّر حتّى أياّمنا، هذا جهد سبق حسن حنفي 

وميكن أن نستفيد منه يف تطوير هذا الجهد الكبري الذي نشكركم عليه فعاًل.               



مشكلتنا أّننا تخّلينا باسم الديِن عن البعد األخالقّي للدين

حوار مع: د. محمود إسماعيل عبد الرزاق

من  رزمة  أمام  أنفسنا  نجد  الرّزاق،  عبد  إسامعيل  محمود  الدكتور  مع  الحوار  هذا  يف 

اإلشكالّيات الفكريّة واملعرفّية املعارصة، وهي تؤلّف يف الجملة  ـ دائرة النقاش الراهن بني 

النخب العربّية واإلسالمّية.

لقد سعينا يف حوارنا معه إىل معاينة مشهديّة التناظر العريّب اإلسالمّي مع حركة الحداثة 

مدى  أّي  إىل  القارئ  يالحظ  ولسوف  عليها.  املرتتّبة  املعرفّية  واآلثار  النيوليربالّية،  الغربّية 

تقديم أطروحات تشكّل خالصات تجربته وتثري  الربوفسور محمود إسامعيل عىل  حرص 

إشكالّيات نختلف معه يف بعضها، وال سّيام لجهة ما توّصل إليه من استنتاجات حول إمكان 

التوافق التاّم بني الدين والعلامنّية. 

*  *  *

ثنائّية »نحن والغرب« خالل الحقبة املعارصة، القضّية املحوريّة يف صياغة  شكّلت   *
بتعليق عىل هذه  بدايًة  توّقفتم  لو  ماذا  العريّب واإلسالمّي..  العاملني  التفكري يف  اتجاهات 

األطروحة؟ 

دينها  تحدِّ أنِّك  من  الرغم  وعىل  باألساس،  تاريخيّة  قضيّة  وهي  كربى،  قضيّة  هذه  ـ 

عليها.  الضوء  من  مزيد  وإلقاء  لتتبّعها،  جذورها  تعّقب  من  بّد  فال  املعارصة،  باملرحلة 

فالرصاع بني الغرب والرشق يشّكل نغمة سائدة يف العالقات بينهام طوال عصور التاريخ. 

الرشقيّة  الحضارة  بني  جمعت  التي  والصلة  اليونايّن،  الفاريّس  الرصاع  منذ  ذلك  جرى 

إّنا  وأصولها  اليونانيّة  للحضارة  األساسيّة  الجذور  أّن  اعتبار  عىل  األوروبيّة،  والحضارة 

الفرعونيّة(. فالرشق عند املؤّرخني واملفّكرين  القديم، ومرص  هي رشقيّة )الرشق األدىن 
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تقود  ألن  حتّى  تصلح  ال  شعوب  بربريّة،  شعوب  تسكنه  اإلثنيّة،  الرؤية  اعتمدوا  الذين 

ر لها أن تصل إىل درجة من القّوة؛ فأّول ما ستفّكر فيه هو هدم  نفسها بنفسها، وإذا ما قُدِّ

أن  يتعنّي  بأنّه  الفكرة املحوريّةـ، مفادها:  الغرب فكرة وهي  تكّونت عند  الغرب. ولذلك 

يكون الرشق رشقاً والغرب غرباً، فعىل صعيد الدين؛ كّل األديان السامويّة ومعظم األديان 

الوثنيّة يف الرشق، فيجب أن يبقى يف مخمله الدينّي، ومن ثّم ميكن استثامر هذا املخمل 

يف عمليّات تعويقه، وهو ما يحدث اآلن.

أّما عىل صعيد الفكر؛ فالشائع أّن شعوب الرشق عاطفيّة وانفعاليّة، كام كان اليونانيّون 

لإلسكندر  علّمها  عندما  الفكرة،  لهذه  أرسطو  أّصل  وقد  وبربريّة،  متخلفة  فهي  يصفونها، 

املجتمع  أكتاف  عىل  يقوم  أن  بّد  ال  حّر  مجتمع  الغرب  يف  يقوم  ليك  له:  وقال  األكرب، 

املُسترشق، أي الرشق. لكّن اإلسكندر كان أعظم من أستاذه، فخرج بفكرة أّن الشعوب كلّها 

التزواج بني الرشق والغرب.  بينها، رأى أّن حمالته عىل الرشق كانت من أجل  ال فواصل 

فعندما قَِدَم إىل مرص وتُوِّج يف معبد آمون، ثّم ذهب إىل الشام ووصل فارس، بُهر بحضارة 

الرشق، حتّى أنّه قىض عمره كلّه يف الرشق، وتزّوج، وأمر كبار قادته الزاوج من فارسيّات، 

وطبعت حضارة الرشق نفسها عىل اإلسكندر، فكان بذلك ميثّل نغمة نشاز بالنسبة ملنظومة 

العالقات بني الرشق والغرب، التي استبعدت الفكرة »اإلنسانويّة«، أو املامزجة، واستبعدت 

حقيقة أّن الحضارة الغربيّة إّنا لها وجود وامتداد يف كّل الحضارات. وبينام آمن اإلسكندر 

بذلك قدمياً، مثّة آخرون كانت لهم رؤية حديثة حيال ما هو سائد، مثل: أرنولد توينبي، الذي 

أت إىل القاهرة، يف ستينيّات القرن العرشين. خالل حديثه بجامعة القاهرة ـ ووقتها كان رائد 

الفضاء السوفيتّي يوري جاجارين قد وصل إىل الفضاء ـ ذكر عبارتني مهّمتني، وهام  ـ من 

وجهة نظري ـ  تهزَّان املنظومة املعرفيّة لدى نخبنا ومثّقفينا الكالسيكيّة واملعارصة، القامئة 

عىل أّن الرصاع بني الرشق والغرب إّنا هو رصاع أعداء: الرشق تهويم، والغرب عقالنيّة، 

الحضارة  يف  األّول  اإلنسان  لعبه  الذي  الدور  لوال  إنّه  توينبي:  قال  يومها  وعلم.  وإنجاز 

الرشقيّة، وهو يصارع الوحوش ويبتكر كتلة من الحجر يدافع بها عن حّب البقاء، ما وصل 

جاجارين إىل الفضاء، وانتهى إىل أّن الحضارة قسمة بني الشعوب، وأنّها أشبه مبوقد يتداول 

عرب املكان وطوال الزمان ليصّب فيه كلُّ شعب من الشعوب زيتَه الخاّص فيزداد اشتعاالً.
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* إذن، مع ِقدم الرؤية واألفكار؛ متى وكيف تطّورت هذه األفكار وتعاظمت، يف الرصاع 
بني الرشق والغرب؟

الدولة  حساب  عىل  وتوّسعه  اإلسالم  ظهور  بعد  والغرب  الرشق  بني  الرصاع  تعاظم  ـ 

الرومانيّة الرشقيّة، يف شامل أفريقيا ومرص وصوالً إىل القسطنطينيّة. كذلك فقد زاد تعاظمه 

مع سيطرة املسلمني عىل األندلس، بل إنّهم حاولوا أن يصلوا إىل جنوب فرنسا يف معركة 

تور بواتييه. فالعداء كان موجوداً، عداء عىل املستوى الذهنّي، والعقيّل، والتفكريّي. فظلّت 

رؤية الغرب عن اإلسالم موجودة، واملفهوم الكنيّس له طغى ملّدة طويلة من الزمن، وظلّت 

النهضة، ومع انسالخها  الكنيسة ترّوج له بصورة أو بأخرى. لكن، مع دخول أوروبا عرص 

نط  تغرّي  ومع  املنكفئ،  االقتصادّي  ونظامها  املنغلق،  وفكرها  اإلقطاعيّة  من  تدريجيّاً 

واإلحساس  »اإلنسانويّة«،  نزعة  تظهر  بدأت  العقاليّن؛  التفكري  وازدهار  وإفاقتها  الحياة 

أو  بدرجة  تدريجيّاً  تتحّسن  العالقات  أخذت  ثّم  ومن  اإلسالميّة،  العربيّة  الحضارة  بفضل 

بأخرى. بعد أن تحّولت أوروبا البورجوازيّة إىل رأسامليّة، تنّكرت لألفكار والقيم العظيمة 

وحّق الشعوب والدولة الوطنيّة الحديثة، وبدأ الرصاع يتجّسد فيام يُسّمى بحركة االستعامر 

تبقى كام هي،  الرشق  األطامع يف  أّن  املعارصة، وجدنا  الحقبة  إىل  انتقلنا  إذا  األورويّب. 

 فقد قال إدوارد سعيد يف كتابه »Covering Islam« ـ الذي كنت أّول من كتب عنه وقت 

صدوره ـ : بأّن الغرب يُِعّد بديالً رضوريّاً للعدّو السوفييتّي، وهذا العدّو هو اإلسالم. ازداد 

األمر تأزّماً باندالع الثورة اإليرانيّة، فخشية الغرب منها جاءت عىل أساس أنّها نهضة لإلسالم 

حتّى أنهم أسموها »Revolutionary Islam«، واألوربيّون واملسترشقون يعرفون أّن اإلسالم 

هو دين املستقبل، فكيف يوقفون اإلسالم الثورّي؟. من خالل الجامعات األصوليّة التي 

دعمها الغرب بفكرها الدينّي املتطرّف ومرجعيّاتها، التي يصّب وجودها يف مصلحة الغرب، 

االقتصاد  عىل  يسيطر  بديٌل  استعامٌر  هناك  وأصبح  االستيطايّن،  االستعامر  انتهى  أن  بعد 

والسوق العاملّي، ويف املقابل دوٌل عربيّة وإسالميّة تعيش عىل االستدانة. 

* ما هو موقع الحضارة اإلسالمّية، والفكر اإلسالمّي يف هذا املسار عىل امتداده الطويل؟

ـ عندما كانت أوروبا املسيحيّة يف العصور الوسطى تعيش يف الكهوف، كانت الحضارة 

اإلسالميّة، بفضل اإلسالم، يف أوّج ازدهارها، والسؤال هنا ملاذا؟ الحضارة العربيّة اإلسالميّة 

نشأت؛ ألّن العرب الفاتحني كانوا منشغلني بالحكم والسياسة والجيش، فرتكوا الحضارات 

املوجودة يف بالد املرشق واملغرب تتحاور يف مراكز كربى، فكان من الطبيعّي أن تتولّد 
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نهضة عظيمة. إّن اإلسالم نفسه دين حضارّي يحّض عىل العقل والعلم، فبُهر الغرب بهذه 

الحضارة، وقد ساعدت التجارة بني الرشق والغرب عىل ذلك، فعندما أت التّجار األوروبيّون 

)البخور  الوسطى  العصور  يف  السلع  أهّم  يف  يتحّكم  اإلسالمّي  العامل  وكان  الرشق،  إىل 

والعطور، والتوابل(.

التفتّح  يبدأ  البورجوازيّة  التجاريّة قد ظهرت يف أوروبا، ومع  البورجوازيّة  حينذاك كانت 

العقيّل، بل ـ  أيًضاـً   بحث األوروبيّون عن األفكار. بينام كان للعرب الفضل األّول يف االحتفاظ 

الروماينّ(، قبع الالهوت يف تفكري األوربينّي يف  بالرتاث الهيللينّي القديم )الرتاث اليوناينّ 

العصور الوسطى، وزاد برتسيخ النظام اإلقطاعّي، يف حني أّن العامل اإلسالمّي كان قد انعتق 

إىل حدٍّ كبري من اإلقطاعيّة، فام كان يوجد هو نط هّش، يسّمى إقطاع منفعة أو استغالل، ومع 

ذلك كان مثّة ردود أفعال ضّد الفكر والعقالنيّة، ولكّنها ال تُقاس بحال من األحوال بالنسبة ملا 

حدث يف أوروبا. 

مؤّسسة  اإليطاليّة  فالنهضة  األوروبيّة،  النهضة  تأسيس  اإلسالميّة يف  الحضارة  تغب  مل 

عىل الفكر العريّب واإلسالمّي، والجامعات األوروبيّة، جامعات جنوب األلب التي أصبحت 

العلمّي  التنظيم  إىل  استندت  أوروبا،  يف  األلب  شامل  يف  للجامعات  أنوذجاً  بعد  فيام 

عند املسلمني، والنظم الجامعيّة هناك مأخوذة عن الرشق. إذن؛ النهضة األوروبيّة ثّم الثورة 

الصناعيّة والعرص الليربايّل يف القرن الثامن عرش، وما أنجزته أوروبا من نهضة فكريّة، ويف 

العلم التجريبّي، كانت إنجازات العلامء املسلمني حارضة وبقّوة: ابن رشد، مبا أسهم به فكره 

يف حركة اإلصالح الدينّي، والحسن ابن الهيثم، الذي سبق فرانسيس بيكون وأخذ األخري 

عنه، وِطّب الرازّي الذي ظّل يُدرَّس يف الجامعات األوروبيّة إىل القرنني السابع عرش والثامن 

عرش. إّن العلامء املسلمني والعرب أسهموا بإنجازاتهم يف قيام النهضة األوروبيّة الحديثة. 

لكن، مع ظهور الطبقة الوسطى يف أوروبا وبدايات ازدهار الفكر العقاليّن، واملنهج العلمّي 

التجريبّي عىل حساب الالهوت وبالتحّرر منه، وتعاظم النزعة اإلنسانويّة، حدث يف العامل 

اإلسالمّي العكس، حيث حصل االنكفاء بدالً من النهوض والتقّدم. 

يف تنميطي، وتحديدي، وإعادة تحقيبي للتاريخ اإلسالمّي، قلت: إّن العامل اإلسالمّي 

»ثورة  وليس  بورجوازيّة«،  »صحوة  أسّميه  فيهام  حدث  ما  الزمان،  من  يتيمني  قرنني  شهد 

بورجوازيّة«، ُوئَِدت يف الصفحة األخرية، يف منتصف القرن الخامس عرش هجرّي، لكّنها 

وقفت وراء ظهور حركة ليرباليّة عقالنيّة أنجزت حركة الرتجمة وحركة تدوين العلوم خالل 

هذين القرنني اليتيمني يف مسار التاريخ اإلسالمّي عىل امتداده. وبينام أوروبا البورجوازيّة 
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التجاريّة تحّولت إىل بورجوازيّة صناعيّة ثّم رأسامليّة. فحدثت ثورة رأسامليّة، ومل يحدث 

يف العامل اإلسالمّي ثورة رأسامليّة، هذا رّس التخلّف، فالطبقة الوسطى املُوكَل إليها قيادة 

الدولة  مبصالح  االرتباط  ذات  الضعيفة  التجاريّة  البورجوازيّة  فكانت  تتكّون،  مل  التطّور 

والعقالنيّة  العلميّة  واألفكار  تابعاً،  اإلسالمّي  العامل  وأصبح  اإلنتاج،  قوى  عىل  املسيطرة 

أُهيل عليها الرتاب، وُحرِّمت وُجرِّمت، وأتيح لالهوت أن يحّل محلّها. ظهرت العلوم الدينيّة 

القامئة عىل النقل، فال عقل وال إبداع، بل ُحورِب أصحابهام حرباً رضوساً، ودخل العامل 

اإلسالمّي مرحلة انحطاط فكرّي ازداد يف فرتة االستعامر األورويّب، مع استثناءات متثّلت 

الدوليّة،  السياسيّة  مبعطياتها  املعارصة  الحقبة  أتت  عليها.  قيَُض  تنويريّة  محاوالت  يف 

التي تركت أثراً كبرياً يف اتساع مساحة وجود القوى الدينيّة والالهوتيّة واملتطرّفة يف العامل 

اإلسالمّي، وخاّصة املُنظَّم من تلك القوى، وقد كتبت يف العام 1991م ثالث مقاالت عن 

النظام العاملّي الجديد يف ظلِّ الهيمنة األمريكيّة، قلت فيها: إّن األمرييكّ اليانيك أصبح غري 

مؤّهل لقيادة العامل، والرأسامليّة يف سبيلها إىل السقوط، وعندما تكون اإلمرباطوريّات يف 

حالة سقوط؛ فإنّها تحاول االستنهاض، متثّل هذا يف السياسات الطائشة التي اتبعتها أمريكا 

يف أفغانستان والعراق، وبالتوزاي، تنظيم حركة ملا يسّمى الوعي الجديد وخلق تحالفات 

جديدة، فصّب ذلك كلّه يف دعم تيّار فكرّي منغلق أصويّل يف العامل اإلسالمّي، أصبح هو 

السائد اآلن، فوجوده وسيادته يصبّان يف مصالح الرأسامليّة وأمريكا بشكل مبارش. 

بهمومها  ومأخوذة  منشغلة  كانت  وبينام  واإلسالمّي،  العريّب  الرشق  لنخب  بالنسبة   *
وأسئلتها ومساعيها إىل تجاوز مقولة التأّخر، وإنجاز التقّدم االجتامعّي، وتحقيق االستقالل 

الوطنّي، كيف تلّقت تلك النخب تدفُّقات الحداثة عىل املستويني النظرّي والتطبيقّي، وكيف 

تعاملت معها؟

ـ هنا نتكلّم عن مفهوم النهضة الحديثة يف أواخر القرن الثامن عرش، ثّم التاسع عرش، 

نابليون  حملة  بعد  وتحديداً  بالغرب،  االحتكاك  نتيجة  هي  التي  العرشين،  أوائل  وحتّى 

الفرنسيّة عىل مرص، التي بدأت معها الصدمة، وتبعتها حركة إفاقة، من ممثّليها عىل سبيل 

املثال: الشيخ حسن العطّار، الذي حاول تجديد الخطاب الدينّي، وجامل الدين األفغايّن، 

بإحياء  الرتاث،  إىل  بالعودة  أصحابه  نادى  وقد  تجديديّاً  كان  التيّار  وهذا  عبده،  ومحّمد 

الغرب، وقد  الرجوع واإلفادة من علوم  الحقيقيّة، مع  التجريبيّة  العقالنيّة والعلميّة  األفكار 

قام محّمد عبده بدور مهّم يف هذه املسألة. لكن  ـ لألسف ـ  أُصيب هذا التيّار، مبحاولة 

َوأِده؛ نظراً لوقوع العامل العريّب تحت حكم االستعامر الغريّب، فالغرب مل يسمح به، كام مل 
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يسمح ببواكري رأسامليّة جنينيّة؛ لتعارضها مع مصالحه، فكلمت واجه إرهاصات بورجوازيّة 

العقاليّن والتنويرّي، كام حدث يف مرص.  الفكرّي  رأسامليّة وطنيّة، وواجه معها رصيدها 

إذن؛ فالهدف كان بقاء العامل اإلسالمّي يف سباته.

أال  نفسها،  النخب  عن  فامذا  كعامل خارجّي،  وتأثريه،  االستعامر،  عن  هذا  كان  إذا   *
توجد أسباب ذاتّية، وداخلّية؟

ـ التيّار الدينّي كان له الغلبة؛ ألّن السلطة كانت معه واالحتالل أيًضاً، والتاريخ يحّدثنا 

ال  داخلها،  قّوتها  وتكتيس  خرّية،  وألنّها  فكريّة،  صحوة  فأّي  ذلك،  مع  بهام.  عالقته  عن 

يُقىض عليها وتُستأصل متاماً، بل تظّل موجودة، بدليل املدرسة الفكريّة التنويريّة يف مرص 

الدين  خري  تونس  يف  كان  كذلك  سابقاً،  األسامء  بعض  لك  ذكرت  وقد  العريّب،  والعامل 

التونيّس، ويف الفكر الدينّي نفسه الحركة السنوسيّة التي كانت صوفيّة الطريقة وتحّولت إىل 

الرّواد كان  فإّن  إلخ. عموماً،  السودان كحركة ضّد االستعامر..  حركة ثوريّة، واملهديّة يف 

لهم تالميذ استكملوا مسريتهم  ـ وإن بتعرّث ـ ، فبُثّت روح التنوير بهدف التثوير، وكّل هذا 

معناه أّن العرب بدأوا باإلفاقة. لكن،  ـ كام قلِت ـ  انشغلت النخبة املفّكرة يف العامل العريّب 

كلّه بقضيّتني مهّمتني أساسيّتني، وهام: التحّرر الوطنّي، وقضيّة الدستور، التي عرّب النضال 

من أجلها عن بداية التأثّر بالحداثة، والدستور كان يعني الدولة املدنيّة الحديثة، والدستور 

والحداثة يفرضان توديع فكرة الخالفة اإلسالميّة املضبّبة املغيّبة، التي كتبُت عنها يف أحد 

الغرب موجود وحارض  أّن  التاريخ«. ال زلت أرّص عىل  أنّها »أحّط نظام عرفه  كتبي وقلُت 

اختالف  عىل  األصوليّة  الدينيّة  التيّارات  كافّة  عليه  تجمع  مطلباً  وكونه  إحيائه  محاولة  يف 

يث بعد انقشاع املوجة االستعامريّة، وظهور حركات التحّرر  ألوانها. فمع االتجاه إىل التحدِّ

يف العامل الثالث، والرصاع بني املعسكرين الرشقّي والغريّب، الذي بانتهائه خلت الساحة 

للرأسامليّة العامليّة، التي واجهت محاوالت للتحديث عرب طرق شتّى، وشجعت الحّكام 

وأرغمتهم عىل اتّباع سياسة املهادنة  ـ يف معظم األحيان ـ  مع الحركات األصوليّة.

غلبة التّي�ار الدييّن

وتأسيسها  املرصيّة  الجامعة  ظهور  مع  بأنّه  القول:  ميكن  أيًضاً؛  الذاتيّة  الظروف  عن 

العلمّي، الذي استفادت منه الجامعات العربيّة واإلسالميّة كلّها، بل واألفريقيّة. بدأت يف 

مرص حركة تنويريّة جديدة لكّنها كانت مراهقة، ولغلبة التيّار القديم وقّوته؛ ألنّه كان متجسًدا 

تراكم ضخم تصعب زحزحته، كّل محاولة  بكابوسه ورهبوته، وما ميلكه من  يف املايض 
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للتحّرر تبقى مقيّدة بالبقاء داخله والحذر الشديد والتربير، فظلّت املرجعيّة القدمية وثقل 

عبء كابوس املايض القديم بالنسبة للغرب؛ فكان األمر بني اتجاهني، األّول االنبهار الكامل 

به من قبل النخبة، وهذا ما أراده، وَمثَّل هذا االتجاه من ابتعثوا للجامعات األوروبيّة ثّم عادوا 

»خواجات« متأثرين مبا درسوه يف العلوم التطبيقيّة وحتّى اإلنسانيّة، التي أخضعوها عندما 

للحداثة  الغريّب  ترك األنوذج  نظريّة غربيّة.  لقولبة  يدرسون مجتمعاتهم وظواهرها  أخذوا 

املُبهر أثره عىل أعني أصحاب هذا التيّار، الذين دعوا إىل إهامل املايض كلّيّاً، بينام أغفلوا 

حقيقة أّن الحداثة نفسها يف أوروبا بدأت بحركة إحياء للرتاث الكالسييّك القديم ألرسطو 

وأفالطون والفكر التجريبّي إلخ، وأنّه ال بّد من وجود أساس إذا استهدفنا البناء، لكن لألسف 

هذا التيّار من نخبتنا انبهر بالحضارة األوروبيّة دون أن يفهمها أو يفهم مغزاها. 

عىل الجانب اآلخر، كان تيّار العودة إىل املايض وتكريس العقل الالهويتّ القديم، ولذلك 

الذي حاول الجمع بني إحياء العقل من الرتاث واالستفادة من  الفكرّي الحدايثّ  التيّار  فإّن 

الغرب، أي دون استغراب أو سبات يف املايض، عاىن أصحابه كثرياً، سواء مبصادرة كتبهم، 

أو الزّج بهم يف السجون أو بهجرتهم، فعدد كبري من العقول هاجر إىل أوروبا، و»تأورب«، 

وظلّت الساحة خاوية باستثناء حركة ظهرت عىل استحياء بعد 1967م، وكان لها مردود كبري بني 

اإلنتلجنسيا العربيّة، وكنُت أحدهم، وقت وجودي يف املغرب، حيث بدأت فكرة املرشوعات 

العلميّة التي تحاول الوقوف عىل األسئلة الرئيسيّة واملشكالت املرتبطة بهذا املوضوع: نحن 

وحضارة اآلخر، مشكالت األنا واآلخر، مشكالت الدولة املدنيّة، مشكلة الدساتري الخ... لكن 

كّل هذه املحاوالت كانت جهوداً فرديّة ومعظمها مراهق، ولألسف أيًضاً أسهمت السلطة يف 

تشتيتها فكان اإلسهام محدوداً، ومل يخلق تيّاراً عاّماً.

لته البيئات الفكريّة  ـ هنا ننتقل لسؤال مهّم، وهو: ماذا عن الدرس املعريّف الذي حصَّ

العربيّة عىل اختالف مبانيها املعرفيّة وتيّاراتها األيديولوجيّة، لدى معاينتها اختبارات الحداثة 

سحابة قرون متّصلة من تاريخ الحداثة وما بعدها؟.

لت الكثري، عىل سبيل املثال: الفكر االشرتايكّ، وفكرة الثورة لدى املفّكر  ـ بالطبع حصَّ

النهضوّي شبيل شميل، وغريها من األفكار التي انعكست يف ظهور أحزاب شيوعيّة قويّة 

بفكر  ُحوِربت  التنظيميّة  ومتظهراتها  األفكار  هذه  وسوريا.  والعراق  والسودان  مرص  يف 

مضاّد يدينها، ثّم أصبحت بعد ذلك مجرّد ضجيج، وهنا نرجع ألوروبا والحداثة يف النظام 

الرأساميّل، فقد ُدِعمت الطبقة الجديدة بأمراء مستنريين. كّل فكر مهام كان إيجابيّاً وعظيامً 

ال ميكن أن ينهض إذا حاربته السلطة، وهذا ما قاله محّمد عبده الذي اصطدم بعبّاس حلمي 
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الكثري من  التي القتها  الثاين، وباألزهر نفسه، فبقي ينجز لكن يف ظّل السلطة. االنتكاسة 

جديدة،  نظم  تحت  جديدة  مرحلة  يف  الدخول  ومع  وغريها،  والقوميّة  االشرتاكيّة  األفكار 

التي  ـ يف أحسن  الذاتيّة  القليلة املترشذمة  للقلّة  جعلت املناخ غري مواتياً عىل اإلطالق 

املستوى  لكن عىل  النظرّي،  املستوى  األزمة عىل  لعالج  نفسها  انكبّت عىل  ـ   األحوال 

التطبيقّي، مل يحدث عىل اإلطالق اختبار جّدّي للحداثة، وحتّى محاولة بناء نظم حداثيّة 

من قبل أنظمة فُرِّغت من مفاهيمها الحداثيّة )دساتري وبرملانات(، وأصبحت تلك املفاهيم  

ـ نتيجة التجربة واملعاناة معها ـ  جعجعة دون طحن.

تاريخّي وحضارّي،  كأفكار، وكحدث  الحداثة  بعد  ما  من وعود  تتوّقعونه  الذي  ما   *
يف زمن تتعاظم فيه أسئلة الشّك حول جدواها يف الحياة اإلنسانّية املعارصة.. ذلك، فضالً 

ناهيك عن موجات  السيايّس،  ميدان االجتامع  بها يف  ُمِنيت  التي  عن سلسلة اإلخفاقات 

هت وتوّجه إليها اليوم من طيٍف واسع من الفالسفة واملفكّرين املعارصين  النقد التي وجِّ

يف الغرب؟

ـ كتبُت عرش مقاالت عن ما بعد الحداثة، تحت عنوان: »الليرباليّة الجديدة محاولة تجميل 

لوجه الرأسامليّة القبيح«، وأقول: بأّن الرأسامليّة دامئاًً تجّدد نفسها، ليس فقط اعتامداً عىل 

قّوتها الذاتيّة، وإّنا ـ  أيًضاـً   عىل إقصاء القوى الجديدة أو املناوئة. بالنسبة للعوملة وطبيعتها، 

فمن حيث الشكل تبدو عظيمة، الفكرة اإلنسانويّة؛ وثورة املعلومات، وما أتاحته من تسهيالت، 

لكن تكمن خطورتها يف عمليّة التخدير واالستغالل بأشكال جديدة، وهنا تدخل امليديا كعنرص 

 فاعل ورئييّس. وعىل صعيد العلوم اإلنسانيّة طرحُت  ـ مثالً ـ  فكرة النسبيّة، أي الالثبات، 

والالثبات استوعبه الغرب، بينام نحن يف طور املراهقة، وما زلنا نحبو، ونريد الخروج إىل 

النور. النسبيّة يف جوهرها عدم التبلور حول اتجاه بعينه، أو نط، أو مبدأ؛ العدميّة باسم الفكر، 

فإذا كانت علوم الغرب مل تنهض إال بعد اكتشاف املنهج العلمّي، فإّن ما بعد الحداثة تنفي 

وجود املنهج باعتباره قيوداً عىل الباحث، وعليه أن ينطلق حرّاً كالجواد الربّّي، فهي دعوة حّق 

يراد بها باطل، أو بأحرى دسٌّ للسّم يف العسل، فيأيت التنظيم املعريفّ والفكرّي لفكرة التجزّؤ 

يف العلوم اإلنسانيّة، باإللحاح عىل ما يسّمى امليكروسكوبيّات، أي تجزّؤ الظواهر، واكتفاء 

مصادرة  هذا  ويف  ملاذا؟.  أي  الظاهرة،  أسباب  حول  أسئلة  دون  الوصف،  بعمليّة  الباحث 

إلمكانيّة اإلفاقة، وقضاء عىل الوعي الناجم عن العلم واملعرفة والحقيقة، التي تبقى نسبيّة.

* إذن فأنت يف نقدك هذا لها، ترى فيها خطراً ما؟
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ـ بالطبع هي خطر؛ ألنّها مبهرة، وألّن الشخصيّة العربيّة الجاهلة ال تزال تتملّكها »عقدة 

الخواجة«، وقد سبق أن استعارت ورّددت مفاهيم البنيويّة والبنيويّة الوظيفيّة، دون متحيصها، 

بينام هي هدفها األسايّس ال بنيات، ويف التحليل األخري ال طبقات، فعالقتها ببعضها ليست 

عالقة رصاع وإّنا عالقة تكامل ووظائف، وكلٌّ يؤّدي دوره، فالعامل له دور، واإلدارّي له 

دور، وكذلك صاحب املصنع، وغريه، الجميع يتكاملون. 

* إذا كان بعض املفكّرين الغربّيني قد وّجهوا إليها موجات من النقد، فامذا عن النخبة العربّية؟

التمزيق،  أفكار  تكريس  يف  أسهموا  وعي،  دون  أو  بوعي  العرب،  املفّكرين  بعض  ـ 

والتجزئة، وكانوا ضمن أسلحة الرأسامليّة، وعىل سبيل املثال، كانت يل معارك وسجاالت 

كثرية مع عابد الجابرّي عندما كنت يف املغرب ـ حتّى أّن البعض كان يقول: بأنّه »صديق 

واملغرب،  املرشق  بني  إبيستمولوجيّة  قطيعة  بوجود  قال  الذي  اللدود«  إسامعيل  محمود 

يف  اإلسالمّي  الدين  املرشق.  عن  املغرب  بالد  الختالف  تأكيد  من  ذلك  صاحب  وما 

املغرب مختلف، واملغرب له صريورة خاّصة تختلف عن املرشق، باإلضافة إىل الفواصل 

الجغرافيّة، ويف هذا تأكيد ملبدأ اإلقليميّة وفكرة التجزئة، ولذلك سّميتُه االسترشاق العريّب 

الجديد. لذلك أنا أرى أّن املناهج التفكيكيّة تساعد يف الغزو الال مبارش للعقول العربيّة، 

الذي يعّززه االنبهار بالغرب كسمت رئييّس ومقيم مل تتحّرر منه النخب العربيّة.

* يعود السجال بني الفكر الدينّي من جهة، والعلمنة وفكرة الدولة املدنّية من جهة ثانية، 
ليأخذ حيويّته يف العامل العريّب اإلسالمّي إثر الهزّات السياسّية واألمنّية التي عصفت باملنطقة 

يف ما ُعرَِف بالربيع العريّب قبل نحو سّت سنوات. كيف ترون صورة هذا السجال، وما هي 

أسبابه املبارشة والبعيدة؟

الغرب  يف  يسّمونها  كام  أو  والعلامنيّة  واإلسالم،  العلامنيّة  بني  تناقض  هناك  ليس  ـ 

يتحّدث عن  الذي  اإلسالم،  بل هي موجودة يف  الثامن عرش،  القرن  مع  تبدأ  الالئكيّة، مل 

عاملني: عامل الغيب، وعامل الشهادة، وفصل بينهام، األّول قال: بأن ال نتحّدث فيه، بينام 

بني  الفصل  وهنا  والعلم،  العقل  فهو  الشهادة،  عامل  أّما  الغيب،  عن  نتكلّم سوى  ال  نحن 

ُيْؤِمن َوَمن 
ْ
ل
َ
املعتقد الدينّي وباعتباره أّوالً عالقة بني اإلنسان وربّه، والله يقول: َمن َشاَء ف

َيْكُفْر]1]، أي أّن الله يقول بحّريّة اإلنسان، وثانياً فاإلسالم ليس فيه كهنوت، بخالف 
ْ
ل
َ
َشاَء ف

املسيحيّة واليهوديّة وكّل العقائد الوثنيّة. إذن، فال إكلريوس يف اإلسالم. ويل مؤلّفات كثرية 

دافعُت فيها عن فكريت هذه، فقلت بعدم التعارض بينها وبني اإلسالم، كام جاء يف كتابني 

]1] ـ  الكهف: 29.
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يل »اإلسالم السيايّس بني األصوليّني والعلامنيّني«، و»فصل املقال فيام بني اإلسالموينّي 

ونبوءة الدّجال من اتصال«، فضالً عن املقاالت.

أّما عن السبب املبارش لتصاعد هذا السجال؛ ففي رأيي هو مرشوع تأخري سقوط النظام 

الرأساميّل واستمراريّة نهب خريات العامل العريّب، هذه هي املسألة الحقيقيّة. أّما عن وجود 

السبب سيايّس، ولخدمة  خالف جوهرّي علاميّن وغري علاميّن فغري صحيح، وباألساس 

للتفكري  قطعيّة، حيث ال مجال  وأفكاراً  متخلّفاً  دينيّاً  فكراً  فمن يحملون  مشاريع سياسيّة، 

بنفسها؛  نفسها  ستأكل  وشأنها  تُرِكَت  ولو  لها،  قّوة  ال  هّشة  جامعات  هم  العقل،  وإعامل 

ثّم  ليست قضيّة خطأ وصواب يف األفكار، وإّنا قضيّة حالل وحرام،  لديهم  القضيّة  ألّن 

تعاظمت إىل إميان وكفر، ثّم استباحة الدماء. هي جامعات هزيلة وغشيمة، ولها دور تؤّديه. 

* هل سيأيت يوم يف العامل العريّب يتمحور فيه النقاش بني نخبه حول رضورة العثور عىل 
منطقة معرفّية وسطى تتّم فيها املصالحة بني الدين والعلمنة وتنهي هذه الشيزوفرينيا الفكريّة 

التي طال أمدها يف مجتمعاتنا؟

ـ البضاعة الدينيّة يف ثوبها الرديء أصبحت هي السلعة الرائجة اليوم، والرصاع بني الدين 

والعلمنة رصاع مصطنع، ومن حاول أن يُعيل صوته مواجهاً ذلك، لن يستمع إليه أحد. كتبُت 

الكثري عن أّن اإلسالم دين العلامنيّة، والعلامنيّة ليست كفراً وليست إلحاداً، صحيح أنّها كانت 

يف فرنسا، لكن مثّة ظروف تاريخيّة خاّصة، حيث الكنيسة الفرنسيّة والبابويّة وإلحاحها، لقد 

لها رضائب أخرى، وعندما حدثت ثورات اجتامعيّة  كان للبابويّة رضائب، والكنيسة أيًضاً 

الفرنسيّون، وكان مثّة حركات  بجيوش ملوك أوروبا، وواجهه  البابا قمعها مستعيناً  وحاول 

تدعو للعدالة والحّريّات وتقف ضّد الدين، فقد كفروا بالدين نفسه، وروبسبري دعا إىل عبادة 

العقل؛ كّل ذلك ألّن إلحاح الدين يف فرنسا كان بشعاً، أّما العلامنيّة يف بقيّة أوروبا فكانت 

مختلفة وغري متعارضة مع الدين.

أعود للرصاع عندنا، وأكّرر أنّه مغلوط ومصطنع، ومن األسف أّن ما تسّمى النخبة عىل 

تاريخه  يف  يشهد  مل  اإلسالمّي  العامل  فإّن  »ثيوقراطيّة«  كلمة  وعن  ذلك.  تَِعي  ال  عمومها 

وجود حكومة ثيوقراطية، وقد أثبتُّ ذلك يف كتايب »الخالفة اإلسالميّة بني الفكر والتاريخ«، 

وإذا كان املقصود اليوم بذلك هو إيران، فهذا بتعريف الغرب نفسه »إسالم ثورّي« يحاربه 

كّل  بينام  تحديداً  إيران  من طرح سؤال ملاذا  بّد  ال  هنا  لكن  النخب،  من  وبعض  الغرب، 

الدعم للنظام السعودّي وأتباعه، فكراً وتنظيامً؟. خالصة القول: إّن هذا الرصاع ال أساس له، 

ولذلك سينتهي بزوال املؤثِّر، فنحن يف حاجة إىل حركة تحّرر وطنّي جديدة يتبعها تطّور 
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أنّه ال رصاع بني الدين والعلمنة، وأّن اإلسالم ال يصادر عىل  عقيّل جديد، من أهّم أسسه 

اإلطالق عىل العلمنة.

* لو عدنا مرّة أخرى لنتساءل عن مصري السؤال اإلبتدايّئ الذي طغى عىل الساحة الفكريّة 
العربّية سحابة قرن مىض: »ملاذا تقّدم الغرب وتأّخر املسلمون؟« هل السؤال اليوم ما زال 

يف  النهوض  سؤال  استعصاء  ملشكلة  معرفّياً  مخرجاً  نعتربه  أن  ميكن  ما  الستنتاج  مجدياً 

التفكري العريّب؟

ـ بالطبع ال يزال مهاّمً، لسبب رضوري وملح، وهو معرفة الذات، فامذا نقرأ ونعرف عن 

تاريخنا، لقد صدرت وطغت أفكار وكتابات بعينها أقّل ما توصف به أنّها ال تحمل سوى 

الجهل والخرافات، لكن أين ابن خلدون، وابن رشد، ومسكويه؟ لقد طبّق مسكويه الفاريّس 

الفكر الحدايّث قبل ظهور الحداثة، وتحّدث يف كتابه »تجارب األمم وتعاقب الهمم« عن 

النبّي محّمد، وكيف كانت التدابري التي اتخذها، فكرة أنجبها عقله املستنري، وكيف طُبِّقت، 

وما هي نتائجها، فكانت معالجة متفرّدة لرجل عظيم، كّل هذا أُِهيل عليه الرتاب.

واألزمة هنا تكمن يف أّن النخب ال تزال، وهي يف حصارها داخل سؤال نحن والغرب، 

تنظر إىل الذات دون وعي حقيقّي بها، فاإلسالم ليس هو تراث من أدخلوه يف نفق مظلم، 

لذا يتعنّي أن نعيد قراءة هذا الرتاث وفهمه، ونحن نجيب عىل أسئلة الذات واآلخر، ويف هذا 

السبيل مثّة كتابات جديدة، أعترب تجربتي ومرشوعي مع تالمذيت جزءاً منها، فإذا كّنا نريد 

االنطالق إىل األمام يتعنّي أن ننطلق من رصيد، من جذور، ونحن نقوم بتقديم إجابة عىل 

سؤال ملا تخلّفنا وتقّدموا، سنعرف أّن اإلجابة يف أساسها هي أنّنا تخلّينا ـ  باسم الدينـ   عن 

الدين، وتخلّينا عن العقل، وانغمسنا يف ثقافة االتباع، وقتلنا اإلبداع. 

ـ يبقى السؤال عن الخطاب الثقايّف العريّب، وكيف ميكن إعادة تشكيله اليوم تحت ضغط 

االغرتابيّة،  مضامينه  من  يحّرره  مبا  تفرضه،  وما  وإلحاحها،  الفارقة  التاريخيّة  اللحظة  هذه 

سواء لجهة البقاء يف املايض، أو االسترياد من الغرب.

ـ قبل حوايل 18 عاماً، ُدِعيت إىل ندوة يف املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة، كان عنوانها 

ابن رشد  تحيني  »هل ميكن  بعنوان:  بحث  كتبُت  وقد  عريّب جديد«،  ثقايّف  »نحو خطاب 

يف ترشيد الخطاب العريّب الجديد؟«، نعم نحن نحتاج إىل إعادة تشكيل الخطاب الثقايّف 

العريّب، نحتاج ابن رشد وغريه كقاعدة لنا. لقد انطلقت أوروبا من أرسطو وأفالطون وغريهم، 

املايض ال بّد من االستفادة منه، لكن أّي مايض؟ واالستفادة ال تعني التقوقع والبقاء فيه، 
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فكام قلت يجب أن نعرف أنفسنا، وعندما نعود إىل املايض سنجد نوره وظلمته، وال انطالق 

وال تحديث دون أن نرى نوره ونستفيد منه. عندما ننطلق ال بّد أن نراعي اعتبارين: األّول، إّن 

كّل ما هو عقاليّن وكّل ما هو إنسايّن نافع، بغّض النظر عن أصله وفرعه، وهذا ليس استرياد 

من الغرب، ال بّد أن نستلهم من الغرب. الثاين، أنّنا ميكننا بناء نهضة بدون االستناد إىل الغرب 

وعلومه، بشكل مطلق. فقد سبق للعلامء املسلمني ومع حركة الرتجمة، أن فّكروا وانتقدوا ثّم 

انتقلوا إىل مرحلة اإلبداع واإلضافة، وعموماً النهضة ليست قفزة، أو ميكن اختزال مراحلها، 

إنّها بناء متكامل )عقول، ورؤى، وروح، ومناخ عاّم(.

ـ أخرياً، نريد منك إلقاء الضوء عىل حجم إسهام كتاباتك كمؤّرخ ومفّكر إسالمّي، وصاحب 

والتاريخ  العربيّة  والثقافة  الرتاث  قضايا  يف  معرفيّة  إضافات  قّدم  وفكرّي،  علمّي  مرشوع 

اإلسالمّي، يف التأسيس لخروج الفكر العريّب ماّم يواجهه من أزمات، وتقديم إجابات ألسئلة 

التاريخ الراهن، عىل كرثتها وتعقيداتها وإلحاحها.

ـ كنت متمرّداً، منذ إعدادي ألطروحة الدكتوراه، عىل كّل ما اعتربته ييسء إىل اإلسالم، 

أّن اإلسالم دين عظيم، فكيف أسمح أن أدرسه  فأنا أرى  دينّي،  وتاريخاً، ومن منطلق  ديناً 

وأدرِّسه لألجيال القادمة هكذا، فبدأت عمليّة التمرّد يف كتاب »الحركات الّسيّة يف اإلسالم«، 

وأحدث ضّجة كبرية يف العامل العريّب وقت صدوره، وأعترب هذه هي مرحلة الهدم، أسّميها 

هدم الهدم، ما علق بالرتاث وكان يستوجب اإلزالة والتكسري. ثّم رأيت رضورة أن يكون يل 

أنجزته يف موسوعة »سوسيولوجيا  التاريخ اإلسالمّي، وتدريسه، وقد  مرشوع إلعادة كتابة 

الفكر اإلسالمّي«، وهي رؤية عقالنيّة ماّديّة للتاريخ اإلسالمّي، مثله مثل كّل التواريخ التي 

تدرس يف العامل، سواء تاريخ وثنيّني، أو بوذينّي، أو مسيحيّني، أو غريه، حّولته إىل علم، 

ما  مناقب وأساطري وخرافات إىل  التاريخ اإلسالمّي من  إّن محمود إسامعيل حّول  فقيل: 

العلم. وقد استغرق هذا  تاريخ  ميكن أن يشبه معادالت رياضيّة، للمرحلة األكسيوميّة يف 

املرشوع ثالثني عاماً، واستكملته مع تالميذي، فكنت أّول من لجأ إىل التاريخ االقتصادّي 

واالجتامعّي، وأرشفت عىل 250 أطروحة فيه. أّما عن علم التاريخ، فمن أجل تغيري أفكار من 

يدرسوه، كتبت ثالثة مجلّدات عن الفكر التاريخّي: التكوين، االزدهار، االنهيار. وحاولت 

مت خدمة إىل علم التاريخ. أن أقّدم إضافة منهجيّة، باستحداث مناهج، يعتربها كثريون قُدِّ

ثّم أخذت يف دراسة التاريخ يف كّل فروعه وعصوره، وأعدت تحقيبه مرّة أخرى، ليس 

الواقع  حركة  يف  أساسيّة  معامل  أساس  عىل  بل  وأنظمتها،  الحاكمة  لألرس  وفقاً  التحقيب 

االجتامعّي واالقتصادّي. 
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ويف سياق تقديم الجديد، بحثت عن ماّدة جديدة لكتابة التاريخ بعيداً عن كتب التاريخ 

الرسمّي، فكانت كتابتي عن اإلسطوغرافيا، حيث كنُت أّول من قال بأّن التاريخ اإلسالمّي 

ال يُفهم حقيقة إالّ بدراسة الفقه اإلسالمّي؛ ألّن الفقه علم دنيوّي موضوع، فيه حياة الناس 

ومشاكلهم، وهذا هو التاريخ الحقيقّي. وقّدمت إضافة أخرى عن امليثولوجيا، فكتبُت كتاباً 

امليثولوجيا،  خالل  من  التاريخ  كتابة  عن  وامليثولوجيا«،  »اإلسطغرافيا  ملؤّرخ  األّول  هو 

كمصدر غنّي من مصادر التاريخ اإلسالمّي: الخرافات، األساطري، األمثلة الشعبيّة، واستطعت 

يف هذا الكتاب أن أحّل أكرث من عرش مشكالت تاريخيّة مل يُِجْب عليها التاريخ الرسمّي.

أخرياً أقول إّن إعادة كتابة التاريخ وقراءته ستقّدم إجابات ألسئلة النهوض العريّب الراهنة 

وامللّحة، فيجب أن نعرف كيف نصل إىل الحقيقة، وما وسائلنا ومناهجنا للوصول إليها، وال 

نهضة دون معرفة الذات، تطّورها وطبيعتها. 





غياب فكر حضاري هي المعضلة التي تواجه علم االستغراب

حوار مع: د. محمد رضا زيبلايئ جناد

حقل األعامل البحثية والتحقيقية املعّمقة هو املنطلق األساس للحديث عن استغراب 

نقدّي، ينطلق الباحث محمد رضا زيبايئ نجاد من الخاصة إىل استغراب باالتجاه النظرّي، 

بالرتكيز عىل املبتنيات الغربّية التي نواجهها من الناحية النظرية ولتفعيل االستغراب االنتقادي 

يجب طرحه لألبحاث يف النظريات املهمة، والنامذج واألصول واألنظمة الغربية.

فيام ييل نص الحوار:

 *  *  *

أوضحوا لنا رضورة الخوض يف موضوع االستغراب االنتقادّي؟ وإذا كانت رضورة   *
املفروضة،  اإلنسانّية  للعلوم  املتنّوعة  الحقول  إىل  ناظرة  االنتقادّي  باالستغراب  االشتغال 

أوضحوا لنا هذه املسألة من زاوية حقل الدراسات الجنسّية.

ـ يبدو أنّنا بحاجة إىل استغراب باالتجاه النظرّي، وذلك من خالل سؤال مفاده أنّه ما 

هي املتبنيات الغربيّة التي نواجهها من الناحية النظريّة؟ وكيف تنتج املسألة يف النامذج؟ 

عىل  ذلك  من  أيًضا.  كامل  بشكل  الجنسانيّة  حقول  إىل  الناظر  االستغراب  بأهّميّة  نشعر 

بدراسات  الخاّصة  والدوليّة  الوطنيّة  الوثائق  بجميع  نتمتّع  قطرنا  يف  أنّنا  املثال  سبيل 

لربلة  هامش  عىل  حدثت  قد  األساسيّة  التحّوالت  بأّن  االّدعاء  ميكننا  وبذلك  الجنس، 

حقل النساء واألرسة. وقد حدث هذا التحّول بالنظر إىل الظرفيّات الفقهيّة، مبعنى أنّه تّم 

التعاطي مع الفتاوى بشكل انتقايّئ، وعىل سبيل املثال، فقد كانت فتوى مشهور العلامء 

أّن حضانة الوليد الذكر من حّق األّم وبعدها تنتقل الحضانة إىل األب، وأّما بعض العلامء 
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إىل سبع سنوات.  تستمّر  الذكر  للولد  األّم  إّن حضانة  القول  إىل  فقد ذهب  املعارصين، 

وكان عدد من الناشطني يف حقل املرأة واألرسة يرّصون عىل اختيار فتواه؛ ألنّها األقرب 

مشهور  فتوى  فإّن  وكذلك  الدوليّة،  الساحة  يف  الليربايّل  والفكر  املساواة  أدبيّات  إىل 

العلامء أّن املرأة ال ترث من األرض، بيد أّن بعض العلامء املعارصين اآلخرين يرى أّن 

املرأة ترث من قيمة األرض، وإذا كانت ذات ولد، فإنّها ترث من عني األرض، وقد ذهب 

عدد من الناشطني يف حقل املرأة واألرسة إىل اإلرصار عىل اختيار هذه الفتوى يف هذا 

الشأن؛ ألنّها متثّل فرصة إلحقاق حقوق املرأة. 

والسيايّس،  االجتامعّي  الحقل  يف  الناشطني  من  كثري  مثّة  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

ومجموعة من األساتذة يف الجامعة من املتأثّرين باألدبيّات الليرباليّة، وال يشعرون يف بعض 

األحيان أنّهم يتنّفسون يف نطاق هذا املنهج، ويصدرون آراءهم عىل هذا األساس. إّن معرفة 

هذه النامذج التي تعمل عىل بلورة العلوم اإلنسانيّة وكثريًا من األفكار والحياة اليوميّة للكثري 

من املسلمني تحظى بأهّميّة كبرية. إّن السؤال القائل: ما هو معيار التاميز بني النموذج الدينّي 

وبني هذا النموذج الحاكم؟ سؤال يف غاية األهّميّة، ويتّم فهمه عىل هامش االستغراب. وإّن 

أهّميّة االستغراب إّنا تُستشعر كام أرشتم بالنظر إىل الفروع املتنّوعة للعلوم. من ذلك عىل 

سبيل املثال ما يتعلّق باألبحاث االقتصاديّة والحقوقيّة وعلم االجتامع وعلم النفس وما إىل 

ذلك، إّنا يتّم إدراك الطبقات العميقة للنزاعات يف مباحث االستغراب، كام تتاميز املباين 

الغربيّة مع املباين اإلسالميّة بوضوح.

وبعبارة  االنتقادّي«؟  »االستغراب  باسم  مرشوع  تطوير  وطريقة  انطالقة  ترون  كيف   *
أخرى: كيف ندير هذا املرشوع لنقطع هذا املسار بشكل منطقّي، ونصل إىل نتائج مطلوبة؟

ـ فيام يتعلّق مبرشوع االستغراب االنتقادّي يجب أن نطرح األبحاث يف الطبقات السفىل؛ 

واألنظمة  املوضوعة،  واألصول  والنامذج،  املهّمة،  النظريّات  يف  البحث  طرح  مبعنى 

والعميقة  األساسيّة  األبحاث  هذه  فيها  تصطدم  التي  املواضع  هي  وما  الجذريّة،  الغربيّة 

باألنظمة اإلسالميّة الجوهريّة. إّن علم االجتامع، وعلم النفس، والحقوق، وكثري من فروع 

العلوم اإلنسانيّة، قد حلّت بأجمعها محّل الترشيع. مبعنى أنّها تعمل عىل رشح التوصيات 

ال  املسلمني  أغلب  إّن  حيث  ولكن  وبيانها،  واأليديولوجيّات  واملحظورات  والرضورات 

ميتلكون فهاًم عميًقا ملباين هذه العلوم، فإّن بحث أسلمة العلوم يتواصل يف أكرث الطبقات 
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سطحيّة؛ ولذلك يُقال مثاًل: لنقرأ العلوم اإلنسانيّة، ونأخذ منها ما يوافق الدين، ونذر منها 

املوارد التي تخالف الدين. يف حني أّن هذا يعترب من أكرث أنواع التعاطي سطحيّة، إنّنا يف 

الحقيقة ال نلتفت إىل أّن مواجهة املسلمني مع هذه العلوم أعمق وأكرث تجّذًرا بكثري مقارنة 

بهذا النوع من التعاطي، ومن هنا فإّن املسلمني يف املجتمعات اإلسالميّة يواجهون حاليًّا 

إسقاطيّة عميقة وال إراديّة. وحتى الجامعات العلميّة قد تعرّضت إىل هذه اإلسقاطيّة أيًضا؛ 

وعىل كّل حال فإّن املسلمني ال ميتلكون كثريًا من العلوم اإلنتاجيّة؛ وبالتايل ال مندوحة 

لديهم من التعامل مع هذه العلوم املستوردة، بيد أّن أبناءنا إذا مل يتوّصلوا إىل فهم عميق 

يُغلبون. ويف  فإنّهم سوف  النزاع،  يتوّصلوا إىل معرفة وفهم مستوى  وإذا مل  التقابل،  لهذا 

ضوء هذه املقّدمة ال بّد من القول إّن االستغراب يجب عدم قراءته بوصفه علاًم تاريخيًّا أو 

بوصفه حقاًل يعنى بدراسة التيّارات الفكريّة؛ بل يجب إخضاعه للتدقيق يف مستوى عميق؛ 

الرؤية  هي  وما  الرئيس.  واملدخل  الغريّب  للتفكري  الجديد  النموج  تبلور  لنا  يبدي  بحيث 

العميقة التي يحملها اإلنسان الغريّب عن الله واإلنسان والتاريخ واملجتمع وما إىل ذلك؟ 

وعىل أساس أّي رؤية يتّم إنتاج نظريّات العلوم اإلنسانيّة الغربيّة؟ وغريها كثري من األسئلة 

إنّنا نقرأ  التاريخّي، حيث  التقرير  إّن استغراب املسلمني يتّخذ يف الغالب شكل  األخرى. 

رينيه ديكارت عىل نحو تاريخّي، يف حني أّن علينا أن نفهم التحّوالت األساسيّة التي تركها 

فكر ديكارت يف الغرب عىل املستوى النظرّي والعميّل. إّن تعاطينا مع أفكار تشارلز دارون، 

وألربت أنشتاين ونيكوالس كوبرنيق وغريهم، يجب أن يكون عىل هذه الشاكلة؛ وعليه فإّن 

التعاطي السطحّي ميثّل آفة جوهريّة، ويف املقابل فإّن انطالقتنا واتجاهنا العام يف مباحث 

االستغراب االنتقادّي يجب أن يكون حول االلتفات إىل املسائل الجوهريّة.

ما هي النصيحة العملّية التي ميكن لكم تقدميها ملرشوع »االستغراب النقدّي« يف   *
حقل األعامل البحثّية والتحقيقّية؟

ذات  باالستغراب  خاّصة  بحث  مراكز  تأسيس  وجوب  هي  األوىل  الخطوة  أّن  يبدو  ـ 

توّجه نقدّي. ويف الخطوة الثانية يجب يف املفاصل األصليّة يف الحوزة العلميّة والجامعة 

تدريس مواد تحت إرشاف هذا املركز مع رعاية الثوابت واالتجاهات الدينيّة، والعمل عىل 

طالب  من  النخبة  لدى  صحيح  فهم  يتبلور  يك  الدراسيّة،  والدورات  الحصص  هذه  دعم 

الجامعات. ويف الخطوة الثالثة يجب العمل عىل نرش األفكار الناتجة عن الرتبية والتعليم 

الجوهرّي والنقدّي يف االستغراب، واكتفينا  البحث  الجامعة. لو تجاهلنا  يف عموم مرافق 
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ببضع حصص لالستغراب يف جميع الحقول الجامعيّة، فإّن نتيجة ذلك إذا تّم القيام بها عىل 

نحو صحيح لن تكون سوى ما نحن عليه اآلن من االستغراب الضعيف الراهن. وتتحّول 

كتب االستغراب إىل كتب يف موضوع تاريخ الفكر الغريّب، ولكن إذا أردنا العمل يف ضوء 

االستغراب النقدّي، يجب الرتكيز عىل تربية وإعداد طالب من الُنخب ترتاوح أعدادهم ما 

بني عرشة إىل عرشين طالبًا، يك يهتموا بعمق االستغراب ضمن االتجاه النقدّي ويف فروع 

النفس، واإلدارة، واالقتصاد وغريها من الحقول األخرى،  من قبيل: علم االجتامع، وعلم 

بحيث نحصل عىل واقع مناسب وجديد يدعو إىل التفاؤل.

خالل  من  نعمل  أن  مبعنى  وممكنة؟  صحيحة  الغرب  مع  االنتقائّية  املواجهة  هل   *
التفكيك والفصل بني العقائد والتداعيات واملعطيات الغربّية يف حقل »الحسن« و»القبيح«، 

عىل أخذ كّل ما هو من الغرب الحسن، ونجتنب كّل ما هو من الغرب القبيح.

ـ إّن هذه االتجاهات ممكنة، بل ومتحّققة يف الواقع العميّل. ومن هذه الزاوية هناك من 

وأّن  وسيلة،  مجرّد  إّنا هي  السينام،  قبيل:  من  الظواهر،  من  كثريًا  بأّن  االعتقاد  إىل  يذهب 

هذه الوسيلة إذا وقعت يف أيدي الصالحني ستكون صالحة، وإن وقعت يف أيدي السيّئني 

والفاسدين، ستكون سيّئة وفاسدة. مثل املُدية التي يتّم استعاملها من قبل اإلنسان الصالح 

بشكل جيّد، ولكّنها إن وقعت يف يد شخص مجرم، فقد يبقر بها بطن شخص بريء. وعىل 

اتجاه  أّي  ذاتها  تستبطن يف  التي ال  الحياديّة،  األداة  التكنولوجيا مبنزلة  تكون  األساس  هذا 

محّدد، ويف املقابل هناك رأي آخر يقول إّن التكنولوجيا التي تنتج عىل أساس حاجة مرتاكمة 

تحتوي عىل تبعات خاّصة، وعىل سبيل املثال فإّن الجهاز الخليوّي يتّم إنتاجه يف املجتمع 

الذي يتجه نحو الفردانيّة، ففي البداية ظهرت صناعة السينام بوصفها منتًجا يحمل خصائص 

اجتامعيّة عالية، ثم اتجهت األمور نحو التلفاز، وبعد ذلك إىل صناعة التلفزة الهوائيّة والقنوات 

والشبكات التلفزيونيّة، وبعد ذلك نحو اإلنرتنت الذي كان يُعّد تقنيّة أكرث شخصانيّة، حتى 

التي تعّد من  الخليوّي  الراهنة إىل جهات اجتامعيّة جديدة وإىل أجهزة  اللحظة  وصلنا يف 

التكنولوجيا الفردانيّة بالكامل. إّن التقنيّة تتيح لكم الوصول إىل ميولكم الفرديّة يف كّل زمان 

ومكان. والتلفاز وسيلة أرسيّة، حيث تتّم مشاهدته يف كنف األرسة. ويف هذه األجواء تحدث 

بعض الخالفات حول متابعة القنوات املتعّددة، ويضطر الطرفان إىل االتفاق عىل قناة تلفزيونيّة 
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واحدة، وأّما اآلن فيمكن لكّل فرد أن يتّجه إىل جهازه الخليوّي الخاّص به، ويلبّي رغبته وميوله. 

وعىل كّل حال كانت هناك حاجة وقد متّخض الجهاز الخليوّي من صلبها. 

إىل  وذهب  بالتفصيل،  التكنولوجيا  وتبعات  اتجاهات  حول  بوست  نيل  تحّدث  وقد 

التكنولوجيا، ال  فإّن  هنا  ومن  ذاتها عىل جهة؛  تحتوي يف  اإلعالميّة  الوسيلة  بأّن  االعتقاد 

بحسب خطابها بل بحسب تركيبتها وبنيتها، تشتمل عىل آثار وتداعيات مختلفة ومتنّوعة؛ 

وبذلك فإّن التكنولوجيا تعمل يف ذاتها عىل تنمية قيَم الحداثة والرأسامليّة والليرباليّة ونرشها. 

فوسائل اإلعالم من باب املثال تعترب يف ذاتها ظاهرة حداثويّة، فمن ميتلك وسيلة إعالن، 

يستحوذ عليه الضجر والسأم، ويصل الحسن والقبيح بالنسبة له إىل حّد عدم التيّقن. وعندما 

يعتاد الفرد عىل الوسيلة اإلعالميّة، فإنّه لن يتّخذ موقًفا تجاه األحداث عىل املدى الطويل، 

حدود  تنهار  وبذلك  باألخيار«،  الظّن  سوء  توجب  األرشار  مجالسة  »طول  أّن  يخفى  وال 

الحسن والقبيح. إّن هذا الفرد لن يفرّق بني اإلنسان العارف واملتهتك، وعىل هذا األساس 

ال ميكن االدعاء بأّن األطر واألساليب التكنولوجيّة حياديّة، عندما نعتقد بوجوب االستفادة 

من املنتجات الغربيّة الحسنة والجيدة، ونجتنب املنتجات القبيحة والسيّئة، ال نلتفت يف 

الغالب إىل الحاضنة التي تبلورت هذه العقائد يف صلبها. إّن كثريًا من هذه املنتجات تنتمي 

الحاضنة والفضاء املفهومّي للحداثة، وعندما نستفيد من هذه املنتجات يف فضائها  إىل 

املفهومّي، فعلينا أن ندرك ونلتفت إىل ما إذا كّنا قد فصلنا الفضاء املفهومّي لذلك املنتج 

أم ال؟ أرى أّن كّل ما يأيت من الغرب، ما مل يتّم تحليله بالكامل وتوطينه، ميثّل دعوة ودعاية 

للفضاء الذهنّي الغريّب، وميكن أن تشّكل خطرًا عىل املجتمع اإلسالمّي، وعليه ال بّد من 

االلتفات إىل هذه املسألة بشكل خاّص.
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حوار مع: د. فاطمة إسماعيل

الفكر املركزيُّ الغريبُّ يحتكر كتابة التَّاريخ، ويُنكر منجزات الحضارات األخرى، وعادة 

اإلغريقّية؛  والحضارة  بالّتاريخ  والثَّقايفِّ  املعريفِّ  إنتاجهم  بإلحاق  الغرب  مفكُّرو  يقوم  ما 

ويسقطون حضارات الرشق األوسط من حسابهم. 

الفلسفة يف جامعة »عني شمس«  أستاذة  فاطمة إسامعيل  الدكتورة  نظر تطرحها  وجهة 

بجمهوريَّة مرص العربيَّة، معتربًة أنَّ مثة رشوطاً عديدة ينبغي توافرها لتكوين رؤية اسرتاتيجيَّة 

ومعرفيَّة حيال الغرب؛ فليك نستطيع التعامل معه ال بدَّ من أن نواجهه باملنطق نفسه الذي 

يفهمه.. منطق القوة.. فنكون أقوياء يف جميع املجاالت؛ االقتصاديَّة والسياسيَّة واالجتامعيَّة 

، ألنه ليس شيئاً ُسكونيَّاً، بل هو يف  والثقافيَّة.. إلخ، مبعنى أن نحاوره عىل قاعدة الندِّ للنّدْ

، وإذا صح التعبري، يتوحَّش. سريورة دامئة، يتلوَّن ويتحرَّك ويتغريَّ

الوحيد  السبيل  أنَّ »علم االستغراب« ليس هو  القول  الدكتورة إسامعيل إىل   وتخلص 

ي إىل حدٍّ كبري، ورضوريٌّ لالستنهاض الفكريِّ  للتحرُّر من سطوة الغرب، إالَّ أنه مسعى جدِّ

. يف فضائنا الحضاريِّ العريبِّ واإلسالمّيْ

 *    *    *

 * كيف تنظرين إىل معنى الغرب كمصطلح ومفهوم؟ وما املائز بني كونه تًحيُّزاً جغرافيَّاً 

وبني متظُهرِه كأطروحٍة حضاريَّة وثقافيَّة؟ وما حدود العالقة ومستواها بني كلٍّ منهام؟

 ـ  الغرب بالنسبة إيلَّ مل يعد يحمل الداللة الُّلغويَّة البسيطة التي تعني الجهة الغربيَّة؛ 
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ل بالدالالت، ومشحون باملعاين. وما يعنيني منه أنَّه  جهة غروب الشمس، وإنا هو ُمحمَّ

العامل،  عىل  ومسيطرة  مهيمنة  إيديولوجيَّة  سياسيَّة،  حضاريَّة،  ثقافيَّة،  ذهنيَّة،  فكريَّة،  حالة 

وبصفة خاصة بعد ثورة وسائل االتصال التي كادت تلغي بالفعل الحدود الجغرافية. 

وقد انشغل املفكِّرون الغربيُّون أنفسهم بالبحث يف ماهيَّة مفهوم »الغرب«، وتساءلوا: 

هل هو مكان أو منطقٌة من العامل؟ هل هو أوروبا أو أمريكا أم االثنان مًعا؟ أو هو مجموع 

؟ هل هو ُخلق أم دين أو طريقُة  الدول الغربيَّة؟ وهل هو مرحلٌة من التّاريخ أم نظام اقتصاديِّ

عيش أوحالٌة فكريٌَّة وذهنيَّة؟

لقد تكّونت صورة الغرب يف العديد من النامذج عرب مساره التاريخيِّ يف عالقته باألنا، 

أو عالقة األنا به. فنموذج الغرب اليوناين القديم، كان نوذجاً فكرياً أفاد منه العرب فكريَّاً، 

النموذج  وهناك  الراهنة.  لحظتنا  فيه يف  نحن  عاّم  مختلفة متاماً  التاريخيَّة  اللحظة  وكانت 

وهناك  الصليبيَّة،  الحمالت  نوذج  هو  التبشرييِّ  الدينيِّ  االستعامريِّ  السيايسِّ  الغريبِّ 

النموذج السيايسِّ االستعامريِّ الحديث، وهناك النموذج الراهن املهيمن املسيطر سياسيَّاً 

وثقافيَّاً وإعالميَّاً وفكريَّاً... إلخ. 

مام ال شكَّ فيه أن هناك فرقاً بني التحيُّز الجغرايف، كمكان، وبني كونه أطروحًة حضاريَّة 

وثقافيَّة، لذلك عندما نفكِّر نحن العرب املسلمني يف الغرب ال بدَّ من أن نضع يف االعتبار أن 

التاميز قائم بني التحيُّز الجغرايفِّ  واألطروحة الحضاريَّة والثقافيَّة، إالَّ أن العالقة بينهام قامئة 

ع االستعامريِّ والهيمنة  وموجودة، ألن املوقع الجغرايفَّ كان له تأثرٌي كبرٌي يف عمليَّة التوسُّ

عات  الغربيَّة. لقد لعبت الجغرافيا دوراً مهامًّ وخطرياً يف الحضارات جميعها يف مسألة التوسُّ

والغزوات واالمتدادات والفتوحات، واكتشاف املواقع الجديدة. يف هذا السياق نشري إىل 

كتاب فرناند بروديل: »تاريخ وقواعد الحضارات«، الذي يبدأ بالتعرُّف عىل مفهوم الحضارة 

النفس، وهو  يف ضوء عوامل عديدة هي: الجغرافيا، والعلوم اإلنسانيَّة، واالقتصاد، وعلم 

بذلك يجعل الجغرافيا يف الصدارة؛ فريى أن الحضارات مواقع، ومجتمعات، واقتصاديَّات، 

. وفكر جامعيُّ

والثقافة والحضارة، فعىل  الجغرايفُّ،  التحيُّز  أن هناك عالقة وثيقة بني  فيه  مامَّ ال شكَّ 
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سبيل املثال ال ميكن الحديث عن النهضة األوروبيَّة مبعزل عن االستكشافات الجغرافيَّة، 

فقد سبقت ظاهرة هذه النهضة ظاهرة جغرافيَّة حقيقيَّة يف القرن الخامس عرش؛ متمثِّلة يف 

دائرة مركزيَّة  بقي  الذي  ط  املتوسِّ البحر  املنافذ عرب  ها  أهمِّ الجغرافيَّة، ومن  االستكشافات 

بعد انتقاله من صقلية واألندلس والعراق عن  للعامل القديم، وقد كان اإلرث العريب كافياً 

طريق القسطنطينيَّة، ليكون أساساً لالنطالق. فالوعي باملكان قد تغريَّ ملصلحة بناء التاريخ 

للبحر  السومريِّني  استكشاف  يشبه  ما  وهو  ط،  املتوسِّ البحر  خالل  من  جديد  نحو  عىل 

التكوين  ، وبدء  الهنديِّ العريبِّ، واملحيط  ط عرب الخليج  الهند، أو نحو املتوسِّ ووصولهم 

الحضاريِّ األول عند العراقيني واملرصيني القدماء. 

 لذلك نجد أنَّ هناك من الباحثني من يقرتح سنة 1492سنة تأسيسيَّة لنشأة الغرب السيايسِّ 

اكتشاف  األول  هام:  اإلنساينِّ،  التاريخ  يف  وأساسيّنِي  مهمَّني  بحدثني  الرتباطها  والثقايفِّ 

سنة   Sophie Bessis بسيس  صويف  فاختارت  إسبانيا،  من  املسلمني  طرد  والثاين  أمريكا، 

عند  يولد  الذي  الحديث  الغرب  يشكالن حدود  بوصفهام  واختارهام  تأسيسيَّة،  1492سنة 

حافة القرن السادس عرش تحت شعار مزدوج هو االستيالء والطرد. 

حني  اآلخر  مع  الصدام  وبني  الغربيَّة  الحداثة  بني  يربط  من  هناك  أنَّ  هنا  القول  يجدر 

املغايَرَة  هذه  تكن  مل  لكن  لآلخر؛  املغاِيرة  الغازية  االستعامرية  ذاتها  عىل  أوروبا  تعرفت 

القتل  بحمالت  اقرتنت  بل  الصدام،  وتتجاوز  والحوار  التسامح  د  تجسِّ التي  املثاقَفة  تُبيح 

الثقافات والهويات الخاصة، وال مجال هنا لذكر ما حدث يف  والنهب والسلب، وطمس 

ظلِّ الحمالت الصليبيَّة من نهب للرتاث. وال مجال للحديث عام حدث يف اكتشاف أمريكا 

يَّاتهم، بالتوازي مع القتل،  د لثقافتهم وُهوِّ من إبادة جامعيَّة للسكَّان األصليِّني وطمس متعمَّ

املركزيَّة  وتأسيس  الوجود؛  من  اقتالعه  بل  يَّته،  ُهوَّ وطمس  اآلخر  الختزال  متهيداً  وذلك 

. س عىل فكرة النقاء الثقايفَّ والعرقّيْ الغربيَّة التي تتأسَّ

إننا بالفعل نجد نوعاً من »االستغراب« الغريب؛ الناقد للغرب، أي الناقد لذاته. منها: »نقض 

 Decentering »د الثقافات بعدـ  استعامريِّ ونُسوي مركزيَّة املركز: الفلسفة من أجل عامل متعدِّ

the Center: Philosophy for a Multicultural, Postcolonial and Feminist World. وهو 

ه ملركزيَّة املركز وأشكال الهيمنة واملامرسات االستبداديَّة  كتاب يظهر من عنوانه النقد املوجَّ
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تجاه اآلخر املهمَّش. وهناك دراسة الباحث جون بول دميول )Jean Paul Demoule(، الّتي 

ة للّشعوب األوروبيَّة. أثار فيها إشكاليَّة األصول والجذور العامَّ

تفكيك  تُحاول  الّتي  واملناقشات  األبحاث  من  سلسلٍة  ضمن  راسة  الدِّ هذه  وتدخل 

املرجعيّات املُصطنعة الّتي شكَّلت أسطورة الغرب. ويتعرَّض أصحابُها لحمالت وعراقيل 

من املركزيَّة الغربيَّة تشكِّك يف مصداقيَّة أطروحاتهم ومناهجها وموضوعيَّتها. 

ولكن السؤال الذي يتبادر إىل ذهني اآلن هو: هل دراسة مارتن برنال: »أثينة السوداء..«، 

وغريها من الدراسات الغربيَّة تسعى لنقد الغرب؟ وهل الهدف منها حقاً ردُّ االعتبار لألصول 

ة نقاء الحضارة الغربيَّة  والجذور التي تّم تهميشها وإهاملها، والتغايض عن ذكرها عمداً بحجَّ

شة مع تحوُّالت  من مساهامت الحضارات األخرى؛ أم أن الهدف أن تتكيَّف األطراف املهمَّ

العوملة الثقافيَّة؟ ال أدري! هل ذلك نوع من الهيمنة بأسلوب آخر؟ ألن ما مُييِّز الغرب هو 

م قراءات تفكيكيَّة  ع والهيمنة واملركزيَّة واالنتشار؟ أي هل الدراسات الغربيَّة التي تقدِّ التوسُّ

ملفهوم الغرب هدفها األسايسُّ تثبيت الفكر النَّقديِّ الّذي تتبنَّاه العقالنيَّة األوروبيَّة، كأداٍة 

أعني  الغربيَّة  الهيمنة  نفسه؛ وهو  القديم  الهدف  أنه  أم  املفاهيم؛  لبناء  معرفيٍَّة واسرتاتيجيَّة 

التَّلقي  نظريّات  مع  تتامىش  حتّى  الجديدة  التحوُّالت  مع  التكيُّف  عىل  األطراف  مساعدة 

دى، وتتناسب مع رهانات العوملة؟ والصَّ

اليونانيَّة  الفرتة  يف  أم  اليونان،  قبل  مامَّ  تصوُّركم:  حسب  الغرب  تاريخ  يبدأ  أين  من   *
والرومانيَّة، أم القرون الوسطى، أو ابتداًء من عرص األنوار، مروراً بأحقاب الحداثة، أو أن هذا 

التاريخ يشمل هذه األزمنة بجملتها؟

 ـ  بتصوِّري أن تاريخ الغرب ال ميكن الحكم عليه! فإذا كان البعض يرى أن بداية أي 

تاريخ يبدأ مع مرحلة التدوين، أي التدوين الكتايب لهذا التاريخ؛ غري أن النشاط اإلنساين 

نفسه وأحداثه وتجلِّياته تبدأ من قبل التأريخ، أي من قبل تدوينه، وهذا ما أشار إليه كراوثر

Crowther )أحد مؤرِّخي القرن العرشين يف كتابه »قصة العلم«( حيث يرى أن العلم أقدم 

عهداً من التأريخ، ألنه يعود إىل املحاوالت األوىل إلنسان ما قبل التاريخ املكتوب. 

التحقيب  الغرب قد توزَّع بحسب سياقات عديدة، بحسب  تاريخ  أنَّ  فيه  ومام ال شكَّ 
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الحديثة  الحقبة  النهضة،  عرص  وسطى،  عصور  رة،  متأخِّ عصور  قدمية،  عصور  التاريخي: 

العلميَّة(، أواخر  الثورة  التَّنوير،  املبكرة )عرص االستكشاف، اإلصالح الربوتستانتي، عرص 

العصور الحديثة )عرص الثورة، الرأسامليَّة، الثورة الصناعيَّة... (، العصور الحديثة )الحرب 

العامليَّة األوىل، االقرتاع العمومي، التحرُّر، الحرب العامليَّة الثانية، الحرب الباردة(، عرص 

املعلومات من حيث األُُسس، مهد الحضارة، العامل القديم، العامل اليوناين الروماين، العامل 

سة. املسيحي، األمرباطوريَّة الكارولنجيَّة، األمرباطوريَّة الرومانيَّة املقدَّ

، الفلسفة املسيحيَّة،  من حيث الفلسفة: الفلسفة الهلينستيَّة، الرتاث اليهوديُّ املسيحيُّ

)اإلنسانيَّة  اإلنسانيَّة  املسيحيَّة(،  )الوجوديَّة  الوجوديَّة  التجريبيَّة،  العقالنيَّة،  املدرسيَّة، 

املسيحيَّة، اإلنسانيَّة العلامنيَّة(، الليرباليَّة، السياسيَّة املحافظة، اإلشرتاكيَّة، الفلسفة القاريَّة، 

الفلسفة التحليليَّة، مابعد البنيويَّة، النسبويَّة.

املسيحيَّة،  الثقافة  ـ  )التنرصُّ  املسيحيَّة  اليهوديَّة(،  )الثقافة  اليهوديَّة  الديانة:  حيث  من 

تينيَّة(، الربوتستانتيَّة، املسيحيَّة الرشقيَّة، التعاليم  الكنيسة الرومانيَّة الكاثوليكيَّة )الكنيسة الالَّ

الباطنيَّة، الَّالأدريَّة، اإللحاد... ..وهكذا.

وحريٌّ القول أنَّ تاريخ الغرب كتبه الغربيُّون الذين يكادون يجمعون عىل أن تاريخ الغرب 

يبدأ من اليونان والرومان. فعىل سبيل املثال: يف مجال الفلسفة؛ نجد: تاريخ الفلسفة الغربيَّة 

ملؤلِّفه فردريك كوبلستون )1907 ـ 1994( الفيلسوف اإلنكليزي وعامل الَّالهوت الشهري، 

من  وانتهى   ،1964 عام  من  ابتداء  الكربى  موسوعته  إلصدار  الضخم  مرشوعه  بدأ  الذي 

املجلَّد التاسع عام 1975، وقد استغرق يف تأليفها ما يقارب ثالثني عاماً. وهناك مجموعة 

من املؤلفني يتناولون تاريخ الفلسفة السياسيَّة يف مجلَّدين، تحرير: ليوشرتاس، وجوزيف 

كروبيس. يتناول املجلَّد األول من ثيوكيديدس حتى اسبينوزا. واملجلَّد الثاين يتناول تاريخ 

الفلسفة السياسية من جون لوك حتى هايدغر. 

والواقع أنَّ معظم فالسفة التاريخ األوروبيني يتجاهلون املرياث التاريخي عند العرب، 

السنويَّة  والحوليَّات  والرتاجم  والِسرَي  والوفيَّات  باملواليد  وعناياتهم  بالزمن،  واهتاممهم 

وتسجيل الوقائع، فضالً عن تاريخ البلدان واملاملك واألرُس واألنساب، وذلك بالرغم من 
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كتابات املسترشقني منذ أزمان طويلة عن عن هذا املرياث. فالفكر املركزّي الغريّب يحتكر 

كتابة التّاريخ،، وينكر منجزات الحضارات األخرى، فعىل سبيل املثال حني يكتب فيلسوف 

مجاالً  اليفسح  فإنه  الغرب«؛  »حكمة  مؤلَّفه:   )1970 ـ   1872( راسل  برتراند  بحجم  كبري 

املعريف  إنتاجهم  بإلحاق  الغرب  مفكُّرو  يقوم  ما  وعادة  الرشق«،  »حكمة  عليه  يُطلق  ملا 

والثّقايف بالتّاريخ والحضارة اإلغريقيّة؛ ويسقطون حضارات الرشق األوسط من حسابهم، 

وال يضعون يف أذهانهم إالَّ حضارات الرشق األقىص. إنهم يعتقدون أنَّ التفاعل بني الغرب 

وبني الحضارات الرشقيَّة كان تأثريه من الضآلة بحيث ال يجوز االعتداد به. ويف العديد من 

الكتب التي تحدثت عن تاريخ الغرب، أو تاريخ الفلسفة الغربيَّة؛ ال نجد ـ إاّل نادًرا ـ  اعرتافاً 

بآثار حضارات ما بني الّنهرين، وحضارات الهند ومرص والّصني واملسلمني، وإْن ُوِجَدْت 

لية تركِّز فكرها حول مسائل أخالقيَّة  بعض اإلشارات؛ ال ترى إالَّ االدعاء بأن حكمة الرشق تأمُّ

وانتقاء  األحداث  باختيار  التّاريخ،  كتابة  الغريّب  املركزّي  الفكر  يحتكر  فقط. كام  دينيَّة  أو 

فمن  والتّأسيس؛  الّنشأة  ومرجعيّات  الغربيّة،  املركزيّة  صورة  ُه  يَُشوِّ ما  تتجاوز  الّتي  الّصور 

الّصعوبة والنَّْدرة أن نعرث عىل كتابات تصّور مجازر وإبادات الّشعوب األصيلة أثناء حمالت 

فتح أمريكا، وما صاحبها ـ أيًضا ـ  من تبشريٍ ونهٍب ورسقة. 

* هل الغرب كتلة واحدة سياسيَّاً وثقافيَّاً واجتامعيَّاً بحيث إما أن نأخذه ككلٍّ أو نرتكه 
؟ أم باإلمكان فهمه كام هو من أجل تكوين رؤية اسرتاتيجيَّة ومعرفيَّة حياله؟ ككّلْ

 ـ  ميكن التعامل مع الغرب عىل املستوى النظريِّ بوصفه كتلة واحدة سياسيَّاً وثقافيَّاً 

واجتامعيَّاً؛ عىل أساس أن العالقة بني املجاالت الثالثة عالقة متشابكة مرتابطة، تؤثِّر بعضها 

ع.  يف بعض. لكن الوحدة ال تلغي التنوُّ

عن  يختلف  السيايسُّ  فالتعامل  واحدة،  ككتلة  الغرب  مع  التعامل  ميكن  ال  لذلك، 

موضوعاته  له  مجال  وكلُّ  االجتامعي،  التعامل  عن  يختلف  منهام  وكلٌّ  الثقايفِّ،  التعامل 

بينهام  العالقة  أنَّ  عىل  أخرى  مرة  التأكيد  وأصحابه..مع  ومعايريه،  وتعامالته  واهتامماته، 

عالقة متشابكة مرتابطة، تؤثر بعضها يف بعض؛ كام ال بدَّ من أن نيِّز بني الفكر والواقع؛ هل 

؟. فعىل  ، أم عىل مستوى التعامل العميلِّ التعامل املقصود هنا عىل مستوى الفهم النظريِّ

ص  صون، الذين يسربون غور مجال التخصُّ ؛ كلُّ مجال له خرباؤه املتخصِّ املستوى النظريِّ
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بهدف الفهم، وكذلك األمر يف التعامل؛ لذلك ينبغي أن تكتمل جهود العلامء واملفكِّرين 

؛ وصوالً إىل األهداف  والعاملني يف املجال: السيايسِّ والثقايفِّ واالجتامعيِّ واالقتصاديِّ

ها: فهم الغرب من أجل تكوين رؤية اسرتاتيجيَّة ومعرفيَّة حياله، وأيًضاً معرفة  املنشودة وأهمُّ

كيفيَّة التعامل معه.

والسؤال الجوهريُّ هنا هو: كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع الغرب؛ هل سنعتمد يف فهمه 

نتناوله  عىل مناهج غربيَّة؟ وهل يف »علم االستغراب« سنتجرَّد من كلِّ ما هو غريبٍّ حني 

لنفسه حني  انتقاداته  أم سنكرِّر  الغرب؟،  الغرب مبنهج ومعايري  أي هل سننتقد  بالدراسة؛ 

يقوم بتصحيح مساره؟

التعامل مبناهج غربيَّة، وحني  تراثنا، كان  تعاملنا مع  أننا حني  علينا جميعاً  ليس خافياً 

يف  حتى  الغريبِّ،  النموذج  هو  يث  التحدِّ نوذج  كان  الحديثة  العربيَّة  النهضة  عن  ثنا  تحدَّ

الدعوة إىل األصالة واملعارصة، كان الغرب كنموذج للمعارصة قابع يف قلب فكرنا كمعيار 

م، وحتى يف البحث عن أصالتنا، كّنا نخضع تراثنا  ونوذج ال بدَّ من أن نحذو ُحذَوه يك نتقدَّ

البديل ملسألة األصالة واملعارصة  الغرب. فهل »علم االستغراب« هنا هو  القديم ملعايري 

يقودنا  االسترشاق  وهل  واملعارصين؟  املحَدثني  مفكِّرينا  من  العديد  تفكري  شغلت  التي 

إىل االستغراب كردِّ فعل معارض؟ وهل ستظل هذه الثنائيَّة قابعة يف فكرنا املعارص حتى 

مع تغريُّ ظروف العرص وثوراته العلميَّة واملعرفيَّة والتكنولوجيَّة، ووسائل التواصل والعوملة 

والكوكبيَّة والكونيَّة... إلخ؟

إن قضية فهم الغرب كام هو من أجل تكوين رؤية اسرتاتيجيَّة ومعرفيَّة حياله، ليست مسألة 

اإلسالمي  العريب  تراثنا  الفلسفيَّة، سواء يف  القضايا  وأهم  أخطر  من  الفهم  فقضية  بسيطة، 

أم يف الهرمنيوطيقا الغربيَّة، األمر الذي يتطلَّب العديد من الرشوط التي تتيح تكوين رؤية 

اسرتاتيجيَّة ومعرفيَّة حيال الغرب؛ وأهم هذه الرشوط أن الرؤية االسرتاتيجيَّة واملعرفيَّة ذاتها 

تتطلَّب تكويناً خاصاً، وخربة وإدراكاً لطبيعة الغرب، ومعرفة ببواطن األمور، وحدود األشياء، 

ومعايشة تامة تجعلنا نقرتب منه بحيث ندرك مقوالته إدراكاً عميقاً، ونعيشها، ونعايشها؛ ال 

ليك نؤمن بها؛ أو ليك نصبح وكالء ندافع عنه، أو نتبنَّى مفاهيمه وثقافته؛ بل يك نفهمها 

إن صحَّ  الخاص،  نسقه  داخل  من  نفهمه  أن  ومفاهيمنا،  مقوالتنا  عليه  نسقط  ال  أي  أوالً؛ 
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الته. ال  إليها، مبؤهَّ يستند  التي  بفلسفته، مببادئه  تفكريه،  بثقافته، مبنطق  بتاريخه،  التعبري، 

ينبغي أن نحاسبه عىل أُسس ال شأن له بها، وال نسقط نحن عليه مفاهيمنا؛ ومن ثم نستطيع 

تكوين رؤية اسرتاتيجيَّة ومعرفية حيادية حياله. غري أن الغرب نفسه يف سريورة دامئة، بل 

يكاد يستعيص عىل الفهم، ألنه رواغ دامئاًً يف تحول مستمر. إنه ليس شيئاً ُسكونيَّاً، بل يتلوَّن 

، بل ويتوحَّش، إن صحَّ التعبري.  ويتحرَّك ويتغريَّ

أُسس  تقوم عىل  دامت  ما  بني رشق وغرب، سادة وعبيد،  قامئاً  الرصاع  لذلك، سيظلُّ 

، تلك التفرقة  خ تلك التفرقة العنرصيَّة يف تكوينهم العقائديِّ الفكريِّ الفلسفيِّ اعتقاديَّة ترسِّ

الخانعني  بني  العبيد،  وأخالق  السادة  أخالق  بني  الحاد  االنقسام  إىل  جذورها  تعود  التي 

العاجزين واألقوياء.. بني الِقيَم املطلَقة للقطيع التي ال يريد أن يحتفظ بها لنفسه،عىل حّد 

ٍّ ومطلق، ألنه  قول نيتشه الذي يؤكد أنه ال بدَّ من رفض مفهوم مذهب أخالقيٍّ منتظٍم وكيلِّ

ميثِّل حياة دنيا، حياة منحدرة وهابطة، وفساداً، أما األخالق األرستقراطيَّة فتمثِّل حركة الحياة 

الصاعدة.

من جانبي أقول: إذا كان الدين اإلسالمي مبا يحمل من أخالق إنسانيَّة كلِّية عامة شاملة، 

والتعارف  التالقي  عنارص  عىل  التأكيد  هو  االستغراب  من  »الهدف  أن  يرى  بعضنا  جعل 

والتحالف والتعايش بني األمم، باعتبار أن هذه املفاهيم من أرسار الوجود يف هذا الكون 

فيه روح السامحة والعدل  فيه أن يعمروه ويستخلفوا وينرشوا  الله تعاىل لخلقه  أراد  الذي 

والتعايش،  السامحة  إىل  الدعوة  أليست  أقول:  اإلسالمي كذلك  الدين  كان  إذا  والقسط«، 

والسالم... إلخ هي دعوة يراها نيتشه تعربِّ عن أخالق العبيد، وعن األخالق املسيحيَّة؟... 

أين إذن األرضيَّة املشرتكة بيننا وبني الغرب إن مل تكن يف مجال الفضائل والقيم واألخالق، 

بني »حكمة  الغرب  أمل مييِّز  األخالق«؟.  مكارم  بُعثُت ألمتِّم  »إنا  الكريم:  وقول رسولنا 

ترتكز عىل  والثانية  العلم،  ترتكز عىل  األوىل  أن  أساس  الرشق«، عىل  الغرب«، و»حكمة 

األخالق والدين؟

إن موقف نيتشه العام هو أن اإلميان باإلله، وبصفة خاصة اإلميان بإله املسيح، يعادي 

الحياة، وعندما يعربِّ عن إرادة القوة، فإنَّ اإلرادة املقصودة هي إرادة األنواع يف الدنيا من 

الناس. وإذا كان هذا قول فيلسوف غريب كان ذا تأثري كبري يف الفكر الغريب، فإننا نجد عىل 
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الصعيد العلمي، ستيفن هوكنج يف كتابه: »التصميم العظيم«، Grand Design، الذي نرشه 

2010، يرى أنه ليس مثة داع لوجود إله. 

وهنا أتساءل: هل بالرضورة أن اإلميان عالمة من عالمات الضعف، والجنب، واملوقف 

واالهتامم  واستقالله،  العقليَّة،  يته  وحرِّ اإلنسان،  قوة  أن  بالرضورة  هل  للحياة؛  الرافض 

مبستقبله يقتيض اإللحاد؟ كام يرى نيتشه؟ وكام يتابعه يف ذلك بعض التغريبيني املغرتبني!

لذلك يُطرح السؤال: هل يخدمنا »علم االستغراب« حني يكشف الستار عن أفكار الغرب 

التي تحرِّك سلوكهم حيال اآلخرين؟ وهل نستطيع أن نحرِّر أنفسنا من خرافة املامثلة الزائفة 

مع الغرب، نحن نتلك من املؤهالت ما يجعلنا ال نشعر بالنقص أو بالعجز أو نتبنى أخالق 

العبيد، أو أن نكون وسيلة لتحقيق أهداف الغرب!! لكن علينا أن نثبت ألنفسنا أوالً، وللغرب 

ثانياً؛ أننا أحرار وأسياد إذا أردنا لعلم االستغراب أن يحقق أهدافه، أي نريد قوة تساند علم 

االستغراب، ونريداً علامً يكون موجهاً مرشداً لهذه القوة.

* ما األُُسس واملباين املعرفيَّة والفلسفيَّة التي أخذ بها الغرب لتشكيل حضارته الحديثة؟ 
وبخاصة  وطبيعتها،  الحضاريِّ  اآلخر  مع  العالقة  نوع  لجهة  ذلك  عىل  املرتتِّبة  اآلثار  وما 

العاملني العريب واإلسالمي؟ 

لتشكيل  الغرب  بها  أخذ  التي  والفلسفيَّة  املعرفيَّة  واملباين  األُُسس  عن  ثنا  تحدَّ إذا  ـ    

الفريدة  السمة  إىل  الغرب عموماً  والفكر يف  الفلسفة  تطوًّر  يرد  الحديثة؛ سنجده  حضارته 

التي متيَّز بها الغرب منذ اليونان وهو ارتباط املعرفة والفلسفة بالعلم. لذلك، إذا ما نظرنا 

إىل الحضارة الغربيَّة الحديثة من املنظور العلمي، سنجدها قد أنتجت العديد من الثورات 

العلميَّة والتكنولوجيَّة التي وسمت الغرب بطابعه العلمي، ومن ثم كانت الدعوة إىل تبنِّي 

العلم واملنهج العلميِّ يف املجاالت كافة.

هذه  تأثري  سنجد  فإننا  عامة،  بصفة  والثقايفِّ،   ، الفلسفيِّ املنظور  من  إليها  نظرنا  ما  إذا 

الدعوة إىل  البعض إىل  لها، مام دعا  العلميِّ املصاحب  ذاتها، واملنهج  العلميَّة  الثورات 

د توجهاته، نجده  فلسفة علميَّة )ريشنباخ، والوضعية املنطقية(. غري أن الغرب نفسه الذي تتعدَّ

دامئاًً يتبنَّى الرأي والرأي اآلخر املقابل، فكام نجد عنده مثالً ـ يف مجال اإلبستيمولوجيا ـ  
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االتِّجاه املثايل، نجد أيًضاً الواقعيني، والتجريبيني، والرباغامتيني والذرائعيني، واملاركسيني 

إلخ. أو ينبثق من رحم املذهب املعنيَّ مذهب آخر مضادٌّ له يف االتِّجاه، مساٍو له يف القوة 

كردِّ فعل لألول، وهذا ما ظهر يف العديد من املذاهب ومنها مثالً؛ من تفنيد الوضعيَّة ظهرت 

ما بعد الوضعيَّة، الحداثة أدَّت إىل ما بعد الحداثة، وهكذا.

ديَّة الفكريَّة واملذهبيَّة يف االتِّجاهات توجد أرضيّة مشرتكة وهي االرتكاز  ومع هذه التعدُّ

عىل العلم كأساس معريفِّ، هذا األساس نفسه أفرز الثورات العلميَّة، والثورات التكنولوجيَّة 

العلم املعارص الري  فيلسوف  يعرب  لذلك  العديد من املجاالت األخرى.  أثَّرت يف  التي 

ون معظم اعتقاداتهم عن  لودان عن ثقافة الغرب بقوله: ».. إن معظم الناس يف الغرب يستمدُّ

نيوتن، ودارون، وفرويد، وماركس  العلم. فبدون  الطبيعة، وحتى عن أنفسهم، من كتابات 

)أخصُّ بالذكر أبرزهم فقط(، لكانت صورتنا عن العامل مختلفة متاماً عامَّ هي عليه«. فإن 

كان العلم نسقاً بحتاً تّم تأسيسه جيداً بطريقة عقالنية، إذن فمن الحق والصواب أن نقتدي 

مبناهجه، وأن نقبل نتائجه، ونتبنى فرضياته.

أما عن نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاري، فهي أيًضاً تقوم عىل أساس التمييز بني 

ما هو مشرتك إنساينٍّ عام، وما هو خاص. وبالتايل فإن العلم والفكر والبحث عن الحقيقة 

العالقة  لطبيعة هذه  العربيَّة اإلسالميَّة نوذجاً  ثقافتنا  العام. ولنا يف  من املشرتك اإلنساين 

التي ميَّزت بني املشرتك اإلنساين العام وبني الخاص. 

عام،  إنساينٌّ  الحقَّ مطلب  وأن  إنساينٌّ مشرتك،  تراث  الحقيقة  أن  إىل  أسالفنا  نظر  لقد 

والحقيقة هي مثرة تضامن العقول املفكِّرة الكبرية عرب العصور املختلفة، واألجيال املتباينة، 

وعىل ذلك فهموا أهمية التفاعل واملشاركة والواجب الذي عليهم أن يقوموا به وهو املشاركة 

األخرى،  للحضارات  العامليِّ  بالرتاث  اهتموا  لذلك  واملعرفة.  العلم  بناء  يف  واملساهمة 

موا علامً وفلسفة عربيَّة إسالميَّة أفادت من هذا املوروث العلمي والفلسفي العاملي،  وقدَّ

وطبعت فلسفتها بطابعها الخاص. عىل سبيل املثال نجد فيلسوفاً مثل الكندي، قد تجلَّت 

اً عن حضارته التي انفتحت عىل العوامل األخرى من دون  عبقريَّته يف تفاعله مع عرصه، معربِّ

أدىن خوف من فقدانها لذاتيَّتها أو ُهويَّتها، بل عىل العكس من ذلك، أكَّدت ُهويَّتها حني 

انتقت ما رأته صالحاً، ورفضت ما رأته غري صالح، وأكملت ما رأته ناقصاً.. وهو ما عرّب عنه 
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الكندي يف قوله: »فحسن بنا، إذ كنا حراصاً عىل تتميم نوعنا؛ إذ الحق يف ذلك أن نلزم يف 

كتابنا هذا عاداتنا يف جميع موضوعاتنا من إحضار ما قال القدماء يف ذلك قوالً تاماً، عىل 

أقصد سبله وأسهلها سلوكاً عىل أبناء هذه السبيل، وتتميم ما مل يقولوا فيه قوالً تاماً، عىل 

مجرى عادة اللسان، وسنة الزمان، وبقدر طاقتنا«.

إن هدف الفيلسوف يف علمه إصابة الحق، ويف عمله العمل بالحق، لذلك كان شعار 

اآليات  عىل  مرتكزين  األخرى،  لألمم  الفكريَّة  العوامل  عىل  االنفتاح  املسلمني  الباحثني 

، وامتداح الحكمة، فكان شعارهم »الحكمة ضالَّة  القرآنيَّة التي تدعو إىل العلم والنظر العقيلِّ

املؤمن أىنَّ وجدها التقطها، اليرضُّه من أيِّ وعاء خرجت«، لذلك عربَّ الفالسفة املسلمون 

ب من أيِّ  عن روح اإلسالم يف تقديرهم للحقيقة برصف النظر عن قائلها، ومن دون تعصُّ

نوع، ومن دون تفرقة بني البرش، لذلك نجد الكندي يقول: »... ينبغي لنا أن ال نستحي من 

استحسان الحق واقتناء الحق من أين أت، وإن أت من األجناس القاصية عنا، واألمم املباينة 

لنا؛ فإنه اليشء أوىل بطالب الحق من الحق، وليس ينبغي بَخس الحق، وال تصغرٌي بقائله، 

وال باآليت به... «. 

وغنيٌّ عن البيان أن الكندي وغريه من العلامء الفالسفة، أو الفالسفة العلامء قد شاركوا 

واملساهمة  اإلضافة  ويف  والتفنيد،  والتمحيص  والنقد  والفهم  القراءة  ويف  الرتجمة،  يف 

واحتواء فكر اآلخر، وصوالً إىل اإلبداع والعطاء للبرشيَّة جمعاء.. إلخ،. 

باختصار، لقد انفتحت الحضارة اإلسالميَّة عىل الحضارات األخرى بحكم دخول اآلخر 

يف نسيجها اإلسالمي، وبحكم دعوة القرآن الكريم للنظر العقيلِّ بوصفه وجوباً رشعيَّاً. لذلك 

مته الحضارة اإلسالميَّة، وأعني به رضورة  نجد ابن رشد أيًضاً يؤكِّد الدرس العظيم الذي قدَّ

االنفتاح عىل اآلخر، والتفاعل معه، فلقد كان هذا االنفتاح هو اللبنة األوىل يف فهم العامل، 

يجب   ...« قائالً:  قبل،  من  الكندي  أكَّده  قد  ما  يؤكِّد  وهو  اإلسالميَّة،  الحضارة  بناء  ويف 

م حتى تكمل املعرفة... فإنه عسري، أو غري ممكن أن  ر باملتقدِّ علينا... أن يستعني... املتأخِّ

يقف واحد من الناس من تلقائه، وابتداء عىل جميع ما يحتاج إليه من ذلك، كام أنه عسري أن 

يستنبط واحد جميع ما يحتاج إليه من معرفة... فبني أنه يجب علينا أن نستعني عىل ما نحن 

منا... وسواء أكان ذلك الغري مشاركاً لنا أم غري مشارك يف املِلَّة، فإنَّ  بسبيله مبا قاله من تقدُّ
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اآللة التي تصحُّ بها التذكية ال يُعترب يف صحة التذكية بها كونها آلة ملشارك لنا يف املِلَّة أو 

غري مشارك، إذا كانت فيها رشوط الصحة، وأعني بغري املشارك؛ من نظر يف هذه األشياء من 

القدماء قبل ملة اإلسالم«، وبالطبع هو يقصد اليونان. 

حقِّ  عىل  أكَّدوا  لذلك   ، العقيلِّ النظر  برضورة  الدينيِّ  التوجيه  من  القدامى  انطلق  لقد 

الرشع، وحقِّ العقل، وحقِّ اللغة، وحقِّ العلم والفكر واملعرفة.. إلخ يف عمليَّة الفهم، ويف 

، والحقيقة، ومن الوجوب الرشعيِّ جاء الوجوب العقيلِّ  عملية النقل، ومعيارهم هو الحقُّ

منا من األمم السابقة نظراً  الذي أكَّد عليه ابن رشد بقوله: »... يجب علينا إن ألفينا ملن تقدَّ

يف املوجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته رشائط الربهان؛ أن ننظر يف الذي قالوه من 

ذلك وما أثبتوه يف كتبهم، فام كان منها موافقاً للحقِّ قبلناه منهم ورسرنا به وشكرناهم عليه، 

وما كان منها غري موافق للحقِّ نبَّهنا عليه وحّذرنا منه وعذرناهم. فقد تبنيَّ من هذا أن النظر 

يف كتب القدماء واجب بالرشع إن كان مغزاهم يف كتبهم ومقصدهم هو املقصد الذي حثَّنا 

الرشع عليه. وأن من نهى عن النظر فيها من كان أهالً للنظر فيها وهو الذي جمع أمرين: 

أحدهام: ذكاء الفطرة والثاين: العدالة الرشعيّة والفضيلة الخلقيَّة، فقد صّد الناس عن الباب 

النظر ملؤدِّي إىل معرفته حق املعرفة،  باب  الله، وهو  الذي دعاهم الرشع منه إىل معرفة 

وذلك غاية الجهل والبعد عن الله تعاىل)فصل املقال(.

 ، م لنا أجدادنا نوذجاً يُحتذى به عن نوع وطبيعة العالقة مع اآلخر الحضاريِّ وهكذا قدَّ

بالنسبة إىل األنا العريب اإلسالمي، أم  التاريخية كانت مختلفة متاماً سواء  غري أن اللحظة 

بالنسبة إىل اآلخر الغريب. 

عند  لدينا  حدث  قد  التاريخي  الرتاكم  كان  »إن  حنفي:  حسن  يقول  املعنى  هذا  ويف 

القدماء يف علوم الحكمة من الكندي إىل الفارايب إىل ابن سينا إىل ابن رشد يف النهاية، فإنه 

 ، مل يحدث لدينا بالقدر الكايف يف فكرنا املعارص لعدم وجود خطة واعية للمسار الفلسفيِّ

أو هدف حضاريٍّ قوميٍّ نسعى إليه يسانده الفكر ويتأسس يف التاريخ«. 

إليه  نسعى  قومي  االستغراب هي وجود هدف حضاري  علم  تواجه  التي  املعضلة  إنَّ 

يف  منشود  م  تقدُّ أي  أمام  عرثة  حجر  أو  معضلة  إنها  التاريخ.  يف  س  ويتأسَّ الفكر  يسانده 
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 ، املستقبل يف أي مجال طاملا نفتقد التخطيط الواعي املسبق، والهدف القومي الحضاريِّ

النظام والنسق، بكلِّ متطلِّباته، له أسبقيَّة وأولويَّة منطقيَّة تسبق األفراد الذين يسعون لتحقيقه. 

ية... . إلخ. كام  إن أي عمل فكري قومي يحتاج إىل قوة تسانده، قوة مادِّيَّة ومعنويَّة وحرِّ

يحتاج إىل شبه إجامع من النخب املثقفة يف جميع أنحاء العامل العريب واإلسالمي.

إعادة  دون  من  واملعارصة  التجديد  باسم  أخرى  بيئة  إىل  الغريبِّ  الفكر  نقل  ميكن  ال 

ينبغي أن  متحيص ونقد يقوم عىل وعي برتاث األنا وبحاجة العرص وبرتاث الغري؛ أي ال 

تقترص عالقتنا بالفكر الغريب عىل نقل األفكار الغربية أو الدعوة إىل تبنِّيها، أو الدفاع عنها؛ 

بل ينبغي اختبارها والتحقُّق من نجاحها يف تقديم الحلول الناجحة ملشكالتنا، فإن صلحت 

س عىل الوعي التاريخيِّ الذي يقتيض املوقف النقديَّ  قبلناها. إن املوقف الحضاريَّ يتأسَّ

البّناء من تراثنا القديم، ومن فكر الغرب، ومن واقعنا الحي.

لقد صاغ حسن حنفي مربِّرات املوقف النقديِّ للغرب يف ما ييل:

مظاهر التغريب يف حياتنا الثقافيَّة، وأساليب الحياة اليوميَّة، مام يسبِّب أزمة ُهويَّة وأصالة.

اإلعالم  أجهزة  عىل  الغرب  سيطرة  خالل  من  واستمراره  وسطوته  الثقايف  االستعامر 

والرتويج ألسطورة الثقافة العامليَّة، ووقوع عديد من املثقَّفني ضحيَّة لها.

ردُّ فعل الحركة اإلسالميَّة العنيف وعن حقٍّ ضدَّ التغريب حتى عادت بعض احتياجاتها 

وخرجت عىل سنَّة القدماء يف أخذ الحق من حيث أت حتى لو كان من األمم القاصية عّنا. 

بداية النهضة اإلسالميَّة الجديدة، وإقالة اإلصالح من كبوته، مام يعطي تفاؤالً بإمكانيَّة 

. االستقالل الحضارّيْ

كشف أزمة الغرب، وأنه ليس الحضارة التي ال تُقهر، وضياع الرهبة من اآلخر، والتحرُّر 

من عقدة الخوف منه، وأنه ليس األستاذ األبدي، أزمات يف الوعي، وأزمات يف اإلنتاج.

وإىل اآلن ما زالت الحرية تقع يف الدراسات الوطنيَّة بالنسبة إىل الحضارات األوروبيَّة 

نظراً لسيادة جدل الهجوم والدفاع، وليس من منطق النقد وإعادة البناء. 
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من  األساس  من  يبدأ  بناء  إعادة  التفكري،  الداخل ملنطق  بناء يف  إعادة  إىل  نحتاج  إننا 

التعليم، لرتسيخ مبدأ التفكري الناقد.

أما عىل املستوى السيايس، فلم تكن السياسة يف الفكر الغريبِّ مبعزل عن الفلسفة أبداً؛ 

لذلك نجد عىل أرض الواقع التاريخ يعيد نفسه، فنحن أمام نيتشه الذي يطل برأسه من جديد، 

صورة السوبرمان، األرستقراطيِّ محبِّ الغزو، املعتزِّ بقوته، واملحتقر الرحمة، واملشمئز من 

أن  يرى  السياسيَّة،  فلسفته  يف  هوبز،  ونجد  والسالم.  بالطأمنينة  اليحفل  والذي  الضعف، 

بطبعه، كام يقول أرسطو، وليس كائناً عقليَّاً مجرَّداً،كام يقول  اجتامعيَّاً  اإلنسان ليس كائناً 

ير حافل بالنقائص، جبان، فاسد،  فالسفة عرص التنوير)القرن الثامن عرش(، بل هو كائن رشِّ

خبيث، تدفعه املصلحة الذاتيَّة وتتحكَّم فيه الغرائز األوليَّة من أنانيَّة وجشع. وهو ال يُذعن 

إالَّ إذا خاف، وال يُضحِّي مبصالحه إالَّ ُمرغامً، وال يحبُّ السالم للسالم؛ بل فزعاً من نتائج 

يتلخَّص هذا كلُّه يف عبارة هوبز املشهورة: »اإلنسان ذئب لإلنسان«، والكلُّ يف  الحرب. 

املتحدة  الواليات  أنَّ  يف  ريب  وال  املجموع.  ضد  حرب  يف  والواحد   ، الكّلْ ضدَّ  حرب 

األمريكيَّة تبنَّت فلسفة هوبز، وطبَّقتها عىل أرض الواقع.

* هل من ُمنَفسح لعقد حوار متكافئ مع الغرب؟ إذا كان الجواب نعم فام هي املسوَّغات 
مونها، وإذا كان ال فام هي األسباب املوجبة لذلك برأيكم؟! التي تقدِّ

 ـ  تبعاً ملقتضيات ورشوط الراهن العاملي، وتبعاً للراهن العريب ال ميكن أن يقوم حوار 

أرضيَّة  توفُّر  املتحاورين، ورضورة  الطَّرفني  بني  التكافؤ  يقتيض  ذاته  الحوار  متكافئ، ألن 

وكانت  والتكافؤ،  والنديّة  املشرتكة  األرضية  انعدمت  وإذا  الطرفان.  عليها  يلتقي  مشرتكة 

املواجهة بني طرف قويٍّ وآخر ضعيف، يتحوَّل الحوار إىل إمالء وسيطرة وهيمنة واستغالل، 

حتى لو تم تغليفه بصورة شكليَّة للحوار، أي أنه سيكون حواراً ُصَوريَّاً. وحوار الغرب دامئاًً 

تحكمه املصلحة واملنفعة، والنزعة الرباغامتية التي تحسب تكلفة الفائدة. 

غري أن الحوار رضورة البدَّ منها، رضورة تقوم عىل التفاهم، فإذا ما أردنا حواراً حقيقيَّاً علينا 

أن نكون أنداداً للغرب. ومام ال شكَّ فيه أننا نعيش يف ظلِّ ثقافات مختلفة؛ وبالتايل نعيش 

يف عوامل مختلفة، فكيف يحدث حوار بني أصحاب هذه العوامل املختلفة؟، هل يستحيل 
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أن توجد بينهم مناقشة عقالنيَّة مثمرة ما مل يتقاسموا لغة واحدة، أو إطاراً فكريَّاً مشرتكاً من 

االفرتاضات األساسيَّة، أو عىل األقل، ما مل يتفقوا عىل مثل هذا اإلطار ليك يحدث الحوار 

بوبر أسطورة اإلطار هذه، وانتقدها متاماً يف كتابه  لقد رفض كارل  اتفاق؟  ينتج منه  الذي 

»أسطورة اإلطار«، فهو أراد أن يجعل املناقشة خصيبة مثمرة بني األُطُر املختلفة، بل نوِّ 

املعرفة ذاته يعتمد عىل وجود االختالف، فكام يؤدِّي االختالف إىل النزاع، بل وإىل العنف، 

ة والنقد املتبادل، وهي أمور  ـ يراها بوبر ـ  أوسع خطوة  فقد يؤدِّي أيًضاً إىل النقاش  والحجَّ

نحو عامل أفضل. فليس بالرضورة أن نصل إىل اتفاق تام، بل ميكن أن نصل إىل تفاهم يؤدِّي 

إىل مزيد من التقدم.  

* يف مناخ الكالم عىل الحوار بني الثقافات والحضارات، هل توجد عنارص مشرتكة يف 
ما بني العامل اإلسالمي؟ 

الدول اإلسالميَّة يف آسيا  بالعامل اإلسالمي؟ هل  د ما املقصود  ـ  أوالً: علينا أن نحدِّ  

والصومال  وأندونيسيا، وتشاد  وماليزيا،  وأفغانستان،  وإيران،  تركيا  مثل  وأوروبا؟  وأفريقيا، 

ونيجرييا، وغريها؟ أم املسلمون املوزَّعون عىل العديد من الدول، الذين ينتمون إىل ثقافات 

عديدة، بل إىل حضارات مختلفة متنوِّعة أيًضاَ يف أوروبا وآسيا وأفريقيا، وأمريكا وأسرتاليا... 

املهمَّشني،  البلدان من املضطهدين  العديد من هذه  املسلمني يف  إن  الغالب،  إلخ؟ يف 

كام  اإلبادة،  إىل  األحيان  بعض  يف  يصل  قد  الذي  العذاب  أنواع  ألشدِّ  يتعرَّضون  الذين 

حدث يف البوسنة والهرسك، وكام يحدث يف الصني والهند، وحوادث نيوزيلندا األخرية، 

وغريها... إلخ. 

بالطبع عنارص مشرتكة.  العامل اإلسالمي؛ غري أن هناك  دة يف  ثقافات متعدِّ إذن، توجد 

يكفي وصُفه بأنه عامل إسالمي!! أي تحكمه وحدة العقيدة، وحدة اإلميان، وحدة العبادة 

لله وحده، وحدة الُّلغة العربية؛ لغة القرآن الكريم، وحدة الشعائر الدينيَّة والعبادات، وحدة 

ة املكلَّف بها املسلم، وحدة الهدف واملصري،  الِقبلة، وحدة النشأة اإلنسانيَّة، وحدة املهمَّ

وحدة الِقيَم والفضائل.

العنارص املشرتكة؟  بينهم مع وجود  ما  يوجد حوار يف  يُطرح: هل  الذي  السؤال  لكن 
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عىل  ينقسم  اإلسالمي  العامل  تجعل  التي  العجيبة  املفارقات  من  وهو  ذلك،  ينفي  الواقع 

يرفضها  مواقف  سلطان.  من  بها  الله  أنزل  ما  تحزبات  بعضاً،  بعضه  ضدَّ  ويتحزَّب  نفسه، 

الدين، ويرفضها العقل. »لو كّنا نسمع أو نعقل ملا كّنا يف أصحاب السعري«. 

هل توجد عنارص مشرتكة يف ما بني العريبِّ وبني الغرب؟ بالطبع توجد اإلنسانيَّة، بكلِّ 

ما تحمله من ِقيَم وفضائل، وعامل مشرتك، أي حياة كونيَّة مشرتكة، مصالح مشرتكة، مصري 

مشرتك... إلخ. أم تقصد يوجد حوار؟ عىل مستوى الحوار بني العريب وبني الغرب، إن جاز 

لنا أن نطلق عليه حواراً؛ إنه حوار القويِّ والضعيف، أو عىل أفضل األحوال: حوار املصالح!

سات  ه؟ إىل الشعوب أم الحكومات أو املؤسَّ * يف إطار نقد سلوك الغرب، إىل من يوجَّ
صاحبة القرار؟

ه إىل كلِّ مسؤول   ـ  إليهم جميعهم، وعىل رأسهم أصحاب الفكر. كام ينبغي أن يوجَّ

التعليم واملسؤولني عن  الذي يؤثِّر بدوره عىل عقليَّة الشعوب، وإىل  الفكر املغلوط  عن 

سات  واملؤسَّ املغلوط،  الفكر  تتبنَّى  التي  والحكومات  اإلعالم،  وإىل  الرتبويَّة،  املقرَّرات 

صاحبة القرار التي تبني قراراتها بناًء عىل هذا الفكر. غري أن تصحيح الفكر الغريب املغلوط 

ل مسؤليَّته أيًضاً اآلخرون الصامتون الذين ال يدافعون عن وجودهم. تجاه اآلخرين يتحمَّ

* يجري الكالم اليوم عىل أن الغرب يعيش أزماته التاريخيَّة يف الحقبة املعارصة:)معرفيَّة، 
ثقافيَّة، اجتامعيَّة، اقتصاديَّة( هل يدلُّ هذا عىل ما سبق وتوقَّعه شبنغلر قبل عقود عن سقوط 

الغرب أو أنه يوشك عىل االنهيار؟ 

 ـ  إنَّ تصديق هذا الكالم يصادف هوى يف نفوسنا نحن العرب. فمن املعروف أنَّ النموَّ 

والتطوُّر يف كلِّ املجتمعات يواجه العديد من األزمات؛ والبد من أن نعرتف بأنه ال يوجد 

عرص من العصور قد خال من أزمات يف العديد من املجاالت، سواء ثقافيَّة، أم اجتامعيَّة، 

أو اقتصاديَّة، أو سياسيَّة،... إلخ. غري أن ما يهمُّ هو كيف يواجه مجتمع معنيَّ أزماته؟ هل 

فة  ي لها؟. هل يسمح للنخبة املثقَّ يقوم بدراسة هذه األزمات، ومعرفة أسبابها، وكيفية التصدِّ

أن تتعرَّض لهذه األزمات بالنقد؟، أو تعلن عن وجود أزمات ذلك العرص؟، أو ترسم صورة 

ملا ميكن أن يكون حلوالً مقرتحة لتلك األزمات. أي تقديم تصوُّرات استرشافيَّة تعربِّ عن 

املستقبل املأمول، بهدف تغيري الواقع املأزوم؟
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عىل سبيل املثال؛ لقد مرَّت كلُّ من الرأسامليَّة واالشرتاكيَّة بأزمة، غري أنَّ الفرق الجوهريَّ 

ي لألزمة يف املجتمعات الرأسامليَّة بكلِّ جوانبها االقتصاديَّة والسياسيَّة والثقافيَّة  هو أن التصدِّ

، فذلك يُعدُّ من قبيل النقد  كان متاحاً للمفكِّرين من االتجاهات كافَّة مبا فيها االتِّجاه املاركيسِّ

االجتامعيِّ املرشوع، الذي يتيح الفرصة للنخبة السياسيَّة أن ترى البدائل املُتاحة أمامها،من 

يف  لألزمة  التعرُّض  أن  حني  يف  أخرى.  ناحية  من  العام  الرأي  وعي  مستوى  ويرفع  ناحية، 

املجتمعات االشرتاكيَّة الشموليَّة يف أوروبا الرشقيَّة، كان يُعدُّ من قبيل االنشقاق واملعارضة 

غري املرشوعة، والتي ياُلَحق من ميارسها بكلِّ صور املالحقة. وهكذا يف الوقت الذي كان 

فيه جيل كامل من املفكِّرين املختلفني يف مشاربهم السياسيَّة، ميارسون النقد العلنيَّ للنظام 

الرأساميلِّ ويشخِّصون أزمته االقتصاديَّة والسياسيَّة والثقافيَّة، وكان جيل كامل من املفكِّرين 

املاركسيِّني يٌضطَهدون اضطِّهادا شديداً من قبل السلطات الرسميَّة.

ونشري هنا إىل ما تعلَّمناه من تاريخ تطوُّر العلم كام جاء يف تحليل بعض فالسفة العلم 

املعارصين كارل بوبر)1902ـ  1994(، توماس كون )1922ـ  1996(، وإمري الكاتوش )1922 

يتمُّ  وكيف  أطروحاتهم،  اختالف  رغم  عالجوه،  كام  األزمة  مبفهوم  يتعلّق  ما  يف   )1974 ـ 

التعامل مع األزمة، أو املشكلة. عند بوبر،مثالً، نجد دعوته ملنهج املحاولة واستبعاد الخطأ، 

عن طريق حلِّ املشكالت، حتى جعل الحياة بأرسها حلوالً ملشكالت. الخطوة األوىل تتمُّ 

بالصياغة الواضحة للمشكالت واالختبار املنتظم للحلول املقرتحة وفقاً للقواعد املنهجيَّة 

 .Elimination of Error م ابتداًء من حذف الخطأ عنده، ومن ثم فإنَّ نوَّ املعرفة يتقدَّ

م العلم عند بوبر يبدأ مبشاكل ذات عالقة بتفسري سلوك بعض  إنَّ التصوُّر التكذيبيَّ لتقدُّ

م  تقدِّ العالِم من حيث هي  يقرتحها  للتكذيب  القابلة  والفرضيَّات  الكون،  أو  العامل  جوانب 

حلوالً للمشكلة، وبعد ذلك يتمُّ نقد التنبُّؤات واختبارها، ورسعان ما يتمُّ إقصاء بعضها، بينام 

يبدو البعض اآلخر أكرث نفعاً، وهذه األخرية ينبغي إخضاعها لنقد أكرث رصامة والختبارات، 

تظهر  الصارمة،  االختبارات  من  كبرية  مجموعة  بنجاح  اجتازت  فرضيَّة  تكذيب  يتمُّ  وعندما 

مشكلة جديدة تختلف عن املشكلة األصليَّة التي تم حلُّها، وهذه املشكلة الجديدة تتطلَّب 

داً، وميكن أن نقول إنَّ نظريَّة حاليَّة تتفوَّق  صياغة فرضيّات جديدة يتلوها النقد والتجريب مجدَّ

بت تلك التي  عىل النظريَّات التي سبقتها، مبعنى أنها تستطيع مواجهة االختبارات التي كذَّ
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سبقتها، ولن تختلف األزمات والتعامل معها مبنهجيَّة علميَّة، عن التعامل مع العلم نفسه.

مة  وتوماس كون يف كتابه الشهري: »بنية الثورات العلميَّة«، يوضح أن األزمة هي املقدِّ

التي تهيِّىء آليَّة للتصحيح الذايت تكفل أالَّ يطرد جمود العلم السائد ومييض إىل األبد من 

يات التي تواجه العلم، وأيُّ مجال من املجاالت؛  يات. إذن، األزمات هي التحدِّ دون تحدِّ

هي اختبار لصمود الحضارات. 

ث عن وجود ناذج متنافسة، وكيف  وإذا أفدنا من وجهة نظر إمري الكاتوش، فإنه يتحدَّ

أن وجود هذه النامذج هو القاعدة وليس االستثناء، يرى أن الربنامج املهزوم يعيد بناء نفسه، 

بل يرى أنه من الصعوبة مبكان هزمية برنامج يرشف عليه علامء ذوو خيال وموهبة.

وهذا يعني أنه ال يتمُّ استبعاد نوذج ملجرَّد تعرُّضه لبعض األزمات، أو أنه ميرُّ بأزمة، 

نوذج  مه  يقدِّ موضوعيٍّ  بسبب  استبعاده  يتمُّ  بل  سسيوسيكولوجيَّة،  عوامل  عىل  بناء  أو 

النامذج  إىل  نظرنا  وإذا  عليه.  يتفوَّق  بل  السابق ملنافسه،  النجاح  يحقِّق  منافس  برنامج  أو 

املنافسة للنموذج الغريب السائد؛ علينا أن نسأل أنفسنا ما هو النموذج املنافس القويُّ الذي 

ميكن أن ينزل الغرب عن عرش؟

 من هنا، فإنَّ األزمة والتغريُّ هام عمليَّات أساسية دامئة تصاحب أيَّ وجود إنساينِّ. لكن

ـ والحديث هنا عن الغرب ال ميكن أن تحدث له األزمات جملة واحدة، ويف وقت واحد، 

لتشمل جميع الجوانب: معرفيَّة، وثقافيَّة، واجتامعيَّة، واقتصاديَّة، وسياسيَّة... إلخ. لكن من 

املمكن أن تحدث عىل فرتات،أي عىل حقب زمانيَّة عرب التاريخ، ومن املمكن أن تحدث 

، وقد تنعكس مؤثَّراتها بعد ذلك يف مجال آخر.. وهكذا.  يف مجال معنيَّ

لكن ال ننىس أن الغرب نفسه هو صاحب مقولة »التصويب الذايتِّ«، أي أنه يُعيد صياغة 

نفسه، وفال يسمح لنفسه بأن ينتحر، عىل حدِّ قول توينبي، ملاذا إذن نركن نحن العرب إىل 

الغرب  سقوط  يف  حلمنا  يالئم  رأيه  ألن  هل  الغرب؛  انهيار  يتوقَّعون  ممن  وأمثاله  شبنغلر 

مة رضوريَّة لقيامنا نحن؟ أو كام يقول حسن حنفي: »سقوط الغرب حالياً هو  وانهياره كمقدِّ

نهضتنا، ونهضتنا هي أفول الغرب«. ليس بالرضورة أن يسقط الغرب حتى ننهض نحن، لكن 

م نوذجاً منافساً ينافسه، كام تفعل الصني مثالً. ميكن لنا أن نقدِّ
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اإلنساينِّ  الفكر  عىل  سيطر  الّذي  النِّهايات  سياق  عن  الحديث  هل  أخرى؛  جهة  من 

منذ نهاية القرن التَّاسع عرش ومطلع القرن العرشين، والّذي تنبّأ بنهاية كلِّ األنساق والِقيَم 

ديَّات واملرويَّات؛ أتساءل هل سياق النهايات يخصُّ أوروبا الغربيَّة فحسب؛ أم ينطبق  والسَّ

؟ عىل الغرب ككّلْ

ـ Fredrich Hegel  / 1770(، الّذي  أقول:إن الحديث عن نهاية التَّاريخ عند هيغل )1831 

اعتقد بنهاية التَّاريخ بعد انتصار الثَّورة الفرنسيَّة ومبادئها، إىل نهاية الّدين بعد موت اإلله عند 

هيوز  ستيوارت  عند  اإليدولوجيا  ونهاية   ،)Friedrich Nietzsche/ 1844 1900  ـ( نيتشه 

 )Jean ـ  François ونهاية الحداثة عند فرانسوا ليوتار ،)Stuart Hughes/ 1916 1999  ـ(

)1998  ـ Lyotard/ 1924، ومعظم حديث النِّهايات الذي ساد الخطاب الّنخبوّي العاملّي 

الذي يتنبَّأ مبوت الغرب، ونهايته؛ أقول: إنه حديث ال يعني موت الغرب، بل يعني انتقال 

القيادة من أوروبا الغربيَّة إىل مراكز القيادة، من مركزيِّة الغرب/ األورويّب إىل ُسلطة الغرب/ 

األمرييكّ. وأمام فتوحات العوملة والتّحديّات الكوكبيَّة الجديدة بعد ثورة عامل االتّصاالت 

موت  عن  الحديث  يُجدي  ولن  الجغرايفِّ،  التحيُّز  عن  الحديث  يجدي  لن  والّسيربناتيَّة، 

الغرب! ألن تهديد الوجود الغريبِّ والحّد من نفوذه يتمُّ بأيدي الغرب إذا اعتربنا أن الواليات 

املتَّحدة األمريكيَّة هي النموذج الغريب املهيمن اآلن ثقافيَّاً وسياسيَّاً واقتصاديَّاً وحضاريَّاً، 

فلم يعد الغرب مقترصاً عىل النموذج األورويب القديم الذي تمَّ التنبُّؤ مبوته!!

، ويف  واالجتامعيِّ الثَّقايفِّ  كيانه،  ٌد يف  ُمهدَّ  ، التقليديَّ الغريبَّ  النموذج  أو  الغرب،  إن   

أَْمرَكة  من  يشتيك  الغريبُّ  الحدايثُّ  فاملدُّ  األمرييكّ.  النَّموذج  هيمنة  بسبب  نفوذه؛  مناطق 

الغرب، إن صح التعبري، وليس بسبب هيمنة نوذج منافس يف الرشق األوسط!، ويف نظري 

عمليَّة  نطاق  تدخل يف  التي  واملنهجيَّة  العلميَّة  املقاربات  من  الغرب هي  موت  فكرة  أن 

أيٍد غربيَّة ومن  الغرب عىل  التنبُّؤ مبوت  لقد جاء  الغرب.  الذايتِّ حول مستقبل  التصويب 

خالل دراسات غربيَّة. وهو نوع من التنبيه والتحذير بهدف إعادة صياغة النموذج التقليديِّ 

الغريبِّ وتجديده، يف مقابل النموذج األمرييك، وهناك النموذج اآلسيوي الذي يدخل حلبة 

بعد  املنافسة  حلبة  ندخل  أن  نستطيع  فهل  املنافسة،  حلبة  يدخل  الرشق  أنَّ  املنافسة.أي 

الرضبة القاضية التي أفقدتنا توازناً يف عاملنا العريب؟
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لهذه  نهلِّل  وكأننا  انهياره،  أسباب  عن  البحث  حتى  أو  الغرب،  موت  انتظار  من  فبدالً 

الدراسات؛ ينبغي علينا أن نبحث يف أسباب انهيار العرب؟ فهل ميكن تقليص املسافات 

بالوكالة،  بنا، وأشعل نريان الحروب  الغرب لعب  أم أن  شة؟؟  بني املركز واألطراف املُهمَّ

ميلكونه  ملن  العامل  قيادة  ة  مهمَّ تاركني  والقوميَّة،  القبليَّة  الرصاعات  فخِّ  يف  نحن  ووقعنا 

ة  مني لهم العون السخيَّ برضب مواطنينا بأيدينا، وتخريب اقتصاد بالدنا بكلِّ همَّ فعالً، ومقدِّ

وحامسة!

مع التطوُّر املستمر عىل مستوى العامل، ومع فكرة التنافس الشديد بني النامذج املتنافسة؛ 

الجديد  الربادايم  التطّور ميارس  مراحل  من  مرحلة  كل  وأطراف، ويف  مراكز  هناك  ستظلُّ 

نفوذه وضغوطه وسيطرته.

* كيف تنظرون إىل فكرة السعي نحو تأسيس هندسة معرفيَّة لعلم االستغراب، وهل مثة 
رضورة لتنظريها، أم أنَّ األمر يتوقف عىل مجرَّد كونه ترفاً فكريَّاً؟ ثم ما هي السبل التي ترونها 

مناسبة أو رضوريَّة لتأسيس هذا العلم؟ 

 ـ  إن فكرة السعي نحو تأسيس هندسٍة معرفيٍَّة لـ »علم االستغراب« هي فكرة مرشوعة 

ومطلوبة، غري أننا ال ينبغي أن نُعوِّل يف صعود األنا عىل »علم االستغراب« وحده. فإذا أردنا 

العريبُّ،  الوطن  بها  التي ميرُّ  الراهنة  التاريخيَّة  اللحظة  ف  العلم علينا أن نوصِّ تأسيس هذا 

، واملوقف الغريبُّ من اإلسالم واملسلمني. فلو عدنا إىل بدايات  والفكر العريبُّ اإلسالميُّ

فيها االسترشاق مختلفة  نشأ  التي  للحضارة األوروبيَّة  التاريخيَّة  اللحظة  االسترشاق سنجد 

متاماً عام نحن فيه اآلن من ضعف، سنجد املدَّ االستعامريَّ األورويبَّ، والشعوب األوروبيَّة 

بني يف األرض.  منترصة. وسنكون نحن املغلوبني املعذَّ

التاريخيَّة املزدوجة بني األنا واآلخر، والجدل بني مركَّب  العقدة  الهدف فكَّ  إذا كان 

النقص عند األنا ومركَّب العظمة عند اآلخر ـ كام يقول حسن حنفي ـ فهل فعالً القضاء 

مدروس،  موضوع  إىل  دارسة  ذات  من  بتحويله  الغريبِّ  اآلخر  لدى  العظمة  مركَّب  عىل 

يحقِّق لنا نهضة فكريَّة تُخرجنا من الكبوة التي نرزح تحتها؟ وهل يف ظلِّ ظروف الراهن 

العريب ميكن لنا نقل املوضوع من مستوى االنفعال إىل مستوى الفعل والتفاعل والتأثري، 
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ة فوق الحق؟ ومن ردود األفعال إىل التحليل العلميِّ الرصني يف ظلِّ هيمنة القوَّ

إذن، علينا أن نحقِّق االنتصار بسواعدنا، ليس بوصفنا شعوباً غازية لحضارة أخرى، بل 

بالقضاء عىل غربتنا واغرتابنا، وبإعادة بناء فكرنا، والتحرر من عقدة النقص وعقدة الخوف 

من اآلخر.

لكن بافرتاض أننا نريد تأسيس »علم االستغراب« اليوم فإننا نحتاج إىل مجموعة رشوط 

ومقتضيات أهمها: 

 ـ كيف نستطيع أن نتحوَّل من األطراف إىل املركز يف اللحظة التاريخيَّة غري املسبوقة 

التي نعيشها اليوم؟، كيف نستطيع أن نعيد التوازن بيننا وبني الغرب فكريَّاً وواقعيَّاً؟، أي كيف 

والعيش املشرتك، وحقوق  اإلنسانيَّة،  ميزان  واحد هو  ميزان  متعادلتني يف  تني  الكفَّ نجعل 

اإلنسان يف ظلِّ ما يُعرَّف باإلسالموفوبيا، واإلرهاب امللتصق باملسلمني؟

 ـ ما هو املعيار الذي نقيس به فهمنا ونقدنا للغرب؟ هل هو معيار غريب؟.

 ـ هل أصالتنا املنشودة وإبداعنا يُقاسان بهذه املعايري؟.

 ـ هل نستطيع أن نعيد كتابة تاريخ العامل من منظور أكرث موضوعيَّة وحياديَّة وعدالً؟

 ـ إىل ماذا نهدف بعد تعلُّم الثقافة الغربيَّة وفهمها ونقدها: هل نقوم بنرش ثقافتنا لنتحوَّل 

بدورنا من األطراف إىل املركز، ونقوم بالقضاء عىل الثقافات الغربيَّة كام فعل الغرب معنا؟

ومن  وفهمه،  الغرب  للتعرُّف عىل  باعتبارها رضورة  الرتجمة،  إىل  أرشنا  قد  كنَّا  وإذا  ـ   

ثم نقده؛ فإننا نارس الرتجمة منذ ما يزيد عن قرنني من الزمن، ومل ننتقل بعد إىل مرحلة 

اإلبداع. ويف اعتقادي أنَّ هناك فجوة زمنية كبرية تفصل بني ما يؤلِّفه الغرب وينرشه، وبني 

ر تعرُّفنا عىل فكر الغرب، كام يجعلنا ال نستطيع اللحاق  ما ننقله إىل الُّلغة العربيَّة، مام يؤخِّ

بالرَّكب. بل إننا يف الكثري من األحيان نردِّد آراء أو نستخدم مناهج قد تخىلَّ عنها الغرب!.

يف  ورضوريِّ  ي  جدِّ كمسعى  االستغراب«  »علم  لـ  التأسيس  يقع  مدى  أي  إىل   *
؟ االستنهاض الفكريِّ يف فضائنا الحضاريِّ العريبِّ واإلسالمّيْ
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 ـ  رغم أنَّ »علم االستغراب« ليس هو السبيل الوحيد للتحرُّر من سطوة الغرب، إالَّ أنه 

ي إىل حدٍّ كبري، ورضوريٌّ يف االستنهاض الفكريِّ يف فضائنا الحضاريِّ العريبِّ  مسعى جدِّ

. غري أنَّ التأسيس يحتاج إىل رشوط ومقتضيات، وكام هو معروف يف تأسيس  واإلسالميِّ

أيِّ علم بصفة عامة، ال بدَّ من تحديد األهداف أوالً، ويتمُّ االتِّفاق عليها لدى مجتمع النخبة 

التي تساعدنا عىل تحقيق هذه األهداف،  يف مجاالت الفكر العديدة، ثم تحديد الوسائل 

ألنَّ ذلك سابق منطقيَّاً عىل تحديد اإلجراءات واآلليات والوسائل. كام ينبغي وضع مبادىء 

االستغراب  علم  الفكر يف  عليها حركة  تقوم  ومعايري  قواعد  بها، ووضع  وااللتزام  وأصول 

البناء  يف  املشاركة  رضورة  البرشيَّة،  املعرفة  وحدة  املعريفِّ،  بالتكامل  اإلميان  ها:  وأهمُّ

، التفاعل بني الثقافات... إلخ.  الحضاريِّ العامليِّ

لعلم  ي  الضدِّ املقابل  هو  االستغراب«  »علم  أنَّ  األوىل  للوهلة  الذهن  إىل  يتبادر   *
االسترشاق، غري أنَّ التمييز بينهام رضوريٌّ لجهة النظام املعريفِّ والتطبيقيِّ لكلٍّ منهام. كيف 

ترون إىل هذا التناظر، وما اإلشكاليَّات املطروحة يف هذا الصدد؟

ي لالسترشاق، غري أنَّ التمييز   ـ  أحياناً يفهم البعض االستغراب عىل أنه املقابل الضدِّ

فال  الزمانيَّة،  العمريَّة  واملرحلة  النشأة،  من حيث  أوالً  عديدة:  زوايا  من  واضح جداً  بينهام 

مقارنة بني العلمني؛ فـ »علم االستغراب« مل يصل بعد إىل مرحلة العلم، إنه ما زال يف مرحلة 

د بعد؛ وكذلك أدواته ومناهجه وإجراءاته.. فضالً عن أن املساعي نحو  النشأة؛ وأهدافه مل تُحدَّ

تأسيسه ليست جامعيَّة مشرتكة؛ أعني أنها مل متثِّل بعد مشرتكاً فكريَّاً عربيَّاً إسالميَّاً عاماً.. إنها 

مات لتأسيس علم االستغراب. محاوالت فرديَّة، وإسهامات، أو محاوالت متثل مقدِّ

ي لعلم االسترشاق  كام أرى أنه ليس بالرضورة أن يتم تأسيس هذا العلم عىل أنه مقابل ضدِّ

يك ال نتبنَّى أهدافه نفسها، ويك ال نقع يف املحاذير التي وقع فيها بعض املسترشقني، بل 

اته  القومية، ورشوطه، ومستجدَّ ومناهجه  الواضحة  أهدافه  له  مستقّلْ  كعلم  تأسيسه  ينبغي 

التي تواكب العرص بوصفه عرصاً ثوريَّاً معلوماتيَّاً.

أما اإلشكاليَّات املطروحة يف هذا الصدد فهي تتعلَّق بعملية التأسيس نفسها التي تقتيض 

وآلياته،  دة،  املتعدِّ ومجاالته  ومصطلحاته،  ومفاهيمه،  الجديد،  العلم  هذا  أهداف  تحديد 
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وِقيَمه، وتحقيق قدر من اإلجامع بني النخب الفكريَّة واألكادمييَّة عىل األهداف والعنارص 

املشرتكة بني املجاالت املختلفة. ويف اعتقادي أن فصلية »االستغراب«، تسعى جاهدة يف 

السري نحو بناء وتأسيس هذا العلم. 

للغرب،  املرشقيَّة  النخب  تصوغها  التي  الرؤية  برأيكم  االستغراب«  »علم  يعني  هل   *
والكيفيَّة التي يتعاملون من خاللها مع الغرب لفهمه ونقد سلوكه حيال الرشق؟

إنه رؤى  النخب املرشقيَّة للغرب؛  ـ  إن »علم االستغراب« ليس مجرَّد رؤية تصوغها   

ووقائع  وقواعد  ومبادئ  معايري  عىل  تتأسس  عديدة،  مجاالت  يف  عديدة  لنخب  عديدة 

عن  لتكشف  وبواطنها،  أرسارها  وتخرب  النخب،  هذه  تعيشها  وتجارب  وأحداث  وحقائق 

املرشقيَّة  النخب  تسلَّحت  إذا  إالَّ   ، بالهنيِّ وال  باليسري  ليس  أمر  وهذا  ونتائجها،  أسبابها 

معايشة  بل  وقوانينه،  أفكاره  ومعرفة  الغرب،  فهم  من  متكِّنها  مؤهَّالت  وامتلكت  بأدوات، 

واقعه، لتتمكَّن من نقد سلوكه.

كام أنَّ الصياغة النظريَّة ينبغي أن تسبقها عقول منتجة للفكر تبذل جهدها يف االنتاج والفهم 

والنقد قبل الصياغة النظريَّة.. أي تسبقها ثورة يف املعرفة وطرق الفهم، وامتالك أدوات النقد 

الجديدة، فكيف للنخب املرشقيَّة أن تصوغ رؤية للغرب؛ والغرب نفسه قد انتقل من نوذج 

إىل آخر، أي من برادايم إىل آخر؟ إنَّ العديد من هذه النخب تعيش فكراً حداثيَّاً بات تقليداً بالياً 

لدى الغرب الذي قام بإبداع ثورات جديدة عىل أساسها متَّت صياغة ثورات إبداعية لنظريات 

برؤى  الساحة  وزخرت  الحداثة،  بعد  ما  إىل  الحداثة  مرحلة  من  العامل  انتقل  لقد  جديدة.. 

نقديَّة للفكر الحدايثِّ الغريبِّ، وتهاوت نظريَّات وفلسفات وقوانني صاغت إدراكاتنا وعقولنا، 

؛ األمر يستلزم منهجاً  وأصبحنا نعيش واقعاً مختلفاً عىل الصعيد العريبِّ وعىل الصعيد العامليِّ

جديداً وفكراً جديداً. ومن املسائل املهمة يف هذا األمر أن نبحث عن أرضيَّة مشرتكة وصوالً 

إىل تفاهم وفهم جديد، هو فهم نقديٌّ لذواتنا قبل أن يكون لغرينا. 

يف ظلِّ »علم االستغراب« ستبقى هناك ثنائيَّة قابعة يف الذهنيَّة العربيَّة، وستبقى العالقة 

بني األنا والغرب قامئة عىل التوتُّر، بني املركز واألطراف، حتى لو استطاعت األنا التحوُّل 

من األطراف إىل املركز؛ لكن عندما ننظر إىل املوضوع بفهم جديد يتحرَّر من هيمنة أُطر 



حوارات في علم االستغراب 330

ه تفسرياً علميَّاً نقديَّاً يتيح لنا القضاء عىل  وأناط فكر تقليديِّ غريبِّ أو موروث، وأن نفسِّ

الثنائيَّات، ثنائيَّة األصالة واملعارصة أو التوفيق بني الطرفني، أو صدام الحضارات، وصدام 

شة. الذهنيَّات. صدام املركز واألطراف املهمَّ

نحو  عىل  واآلسيويُّون  الغربيُّون  يفكِّر  الفكر:كيف  »جغرافية  كتاب:  علينا  خرج  لقد 

ى بديهيَّات مثل: إن جميع الناس يفكِّرون بطريقة واحدة  مختلف..وملاذا؟«، مبوضوع يتحدَّ

يبحث  كتاب  إنه  الجميع.  بني  متساوية  مشرتكة  قسمة  العقل  أن  أو  العامل،  أنحاء  كلِّ  يف 

يف األصول االجتامعيَّة للعقل: كيف يفكِّر الناس، بل وكيف وملاذا يختلفون يف إدراكهم، 

الهياكل  وتباين  اختالف  بسبب  اختلفت  العامل  النظرة إىل  أن  تفكريهم، ويرى  ويف طريقة 

اليوم. هذا  التعليم منذ آالف السنني وحتى  االجتامعيَّة واإليكولوجيَّات والفلسفات ونُظُم 

الكتاب خارطة توضح الفواصل بني الثقافات والرؤى أو املعرفة، وتكشف أن هناك عوامل 

د بعض الجسور بشأن الكيفيَّة  ال عاملاً واحداً، فكريَّاً وثقافيَّاً ومعرفيَّاً. ورغم أنه الكتاب حدَّ

التي ميكن بها للرشق والغرب أن ميضيا معاً يف عالقات أفضل تأسيساً عىل فهم متبادل 

للفوارق الذهنيَّة، إالَّ أنه ترك ثغرة شاغرة منوطاً بنا نحن أن نألها وهي كيف يفكِّر العريب؟ 

علينا أن نسأل أنفسنا: هل نقد الغرب يحّقق لنا التحرُّر من أسار الغرب؟ والدليل عىل 

ذلك أن مضمون »علم االستغراب« موجود لدى الغرب أنفسهم، يف العديد من الدراسات 

، والواقع  التي قامت بنقد الحداثة، والتنوير، وبحث القضايا التي تتعلَّق بنقد الفكر الفلسفيِّ

دية الثقافيَّة، وتنضيداً لعرص ما بعد االستعامر، هناك العديد  الثقايفِّ يف الغرب دفاعاً عن التعدُّ

الرواسب االستعامريَّة،  تتلمَّس الطرق للخالص من  بأقالم غربيَّة، دراسات  الدراسات  من 

شة من الهيمنة الغربيَّة!! ومن آفات املركزيَّة الغربيَّة، ومل يحدث أن تحرَّرت الشعوب املهمَّ

يف املقابل، أمل تتعامل النخب املرشقيَّة، يف املجاالت الفكريَّة والسياسيَّة واالجتامعيَّة 

النقد للغرب  يتّم توجيه  الفلسطينيني من ظلم وقهر وإبادة؟ أمل  والشعبيَّة، يف ما يقع عىل 

ليس فقط من خالل النخب املرشقيَّة؛ بل من خالل القادة السياسيني، ومن خالل املحافل 

الدوليَّة املعرتف بها كمجلس األمن واألمم املتحدة... وغريهام؛ فهالستطاعت القرارات 

الدوليَّة أن تكون ُملزِمة للغرب يف مسألة نقل السفارة األمريكيَّة إىل القدس مثالً؟.
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إنَّ األمر يتطلَّب ما هو أكرب من الرؤى التي تتمُّ صياغتها، يتطلَّب قوة تسند هذه الرؤى، 

وتستطيع تنفيذها. فليك نستطيع التعامل مع الغرب ال بدَّ من أن نواجهه باملنطق نفسه الذي 

االقتصاديَّة  املجاالت؛  أمورنا، ويف جميع  كلِّ  أقوياء يف  نكون  أن  القوة..  منطق  يفهمه.. 

من  نتعامل  التي  الكيفيَّة  ندرك  أن  نستطيع  حينها  والثقافيَّة..إلخ،  واالجتامعيَّة  والسياسيَّة 

فال  الحوار،  ونقيم  التوازن،  ونعيد  العالقة،  د  نحدِّ أن  نستطيع  ثم  ومن  الغرب،  مع  خاللها 

تكون العالقة هي عالقة مركز بأطراف، عالقة أحاديَّة الطرف غري متبادلة، عالقة سيِّد بعبد، 

طرف يأمر وآخر يطيع.

ق لذهنيَّة  * أال ترون أن من املهامت املركزيَّة لـ »علم االستغراب« هي إجراء نقد معمَّ
االستتباع الفكريِّ من جانب النخب العربية واإلسالمية للغرب؟

قة هي من أخصِّ خصائص الفكر بصفة عامة   ـ  مام ال شكَّ فيه أنَّ الرؤية النقديَّة املعمَّ

م هذا املجال؛ وبصفة  يف املجاالت كافة، ألنها الخطوة األوىل والرضوريَّة لبناء ونوِّ وتقدُّ

بل  فحسب؛  اآلخر  نقد  عىل  تقترص  ال  النقدية  والرؤية  الفلسفي.  الفكر  مجال  يف  خاصة 

ها نقد ذهنيَّة االستتباع الفكريِّ للغرب.  تقتيض أيًضاً وبالرضورة نقد الذات أوالً، ومن أهمِّ

فمسألة االستتباع هذه من املسائل الخطرية التي تقيض عىل انحسار الذات وانحرافها عن 

واقعها، وقتل إبداعها وبرت جذورها سعياً وراء الغري لتأمتر بأمره، فتصبح مقيَّدة بحبائله ال 

تستطيع فضح هيمنته، وأشكال قهره، وتفكيك ناذجه، ومامرساته االستبداديَّة.

ورغم أن الجانب السلبيَّ يقتيض القضاء عىل السلبيَّات التي تعوق البناء الصحيح، إالَّ 

للغرب؛  الفكري  االستتباع  ق ملعنى  املعمَّ يد  التحدِّ من  نوع  أيًضاً عىل  تحتوي  أنها خطوة 

فهل هذا االستتباع يعني تبنِّي املذاهب الغربيَّة؟ أم تبنِّي املناهج الغربيَّة؟ هل يعني التقليد 

أم املحاكاة؟ هل نتخلَّص من املنظار واألداة واآللة والوسيلة؟ أم من املوضوع واألهداف؟

العربيَّة  النخب  ذهنيَّة  يف  محلَّه  يحلُّ  الذي  ما  السلبي،  الجانب  من  التخلّص  وبعد 

اإلسالميَّة؛ أعني بأيِّ منهج سيعالجون موضوعاتهم؟.

النامذج  وتفكيك  والقمع  والقهر  الظلم  وأشكال  الهيمنة  فضح  مبهمة  نقوم  كيف 

واملامرسات االستبداديَّة التي ميارسها الغرب علينا؟
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من جانبي أقول: إن الحلَّ يكمن يف إعادة البناء من الداخل أوالً، يف استقالل الذات 

العربيَّة اإلسالميَّة، يف الوعي الوطني الذي يستقل بنفسه فال يحتاج أليِّ آخر، سواء كان هذا 

اآلخر هو الرتاث املايض، أم الغريّبْ. الحل يبدأ من الداخل، من حلِّ مشكالتنا بأساليبنا 

ى خط بارليف يف حرب 1973 بفكرة بسيطة من  الخاصة، أمل يتّم تدمري الساتر الرتايب املسمَّ

أفكار مهندس مرصي؟

* أيُّ املرجعيَّات الفكريَّة والفلسفيَّة التي تقرتحون مطالعتهاـ  سواء كانت عربية أم أجنبية 
ـ  وال سيام منها تلك التي قاربت حقيقة الغرب مبا فيها من محاسن وسلبيات؟ 

 ـ  هناك العديد من املرجعيَّات الفكريَّة والفلسفيَّة التي قاربت حقيقة الغرب، ومعظمها 

ياً  توخِّ الذايت«؛  »التصويب  منهج  ويتبنَّى  باستمرار،  ذاته  ينتقد  الغرب  ألن  وذلك  غربيَّة، 

الفكر والفكر املضاد،  للحفاظ عىل مكانته، وتحقيقاً ألهدافه املنشودة. لذلك نجد لديه 

النظريَّة والنظريَّة املنافسة لها، من النقد إىل اإلبداع، ونقد النقد، وهكذا دواليك يف حركة 

دة. جدليَّة متجدِّ

، نقد معظم االتِّجاهات  وهذا يشء واضح ورصيح لدينا نحن املعنيني بالفكر الفلسفيِّ

الفالسفة  ومعظم  لها،  واملعارصين  للسابقني  نقدها  من  انبثقت  الكربى  الفلسفيَّة  الفكريَّة 

الكبار بدأوا من نقد السابقني عليهم واملعارصين لهم وهكذا.

فإذا نظرنا إىل املؤلَّفات األجنبيَّة التي متَّت ترجمتها إىل العربيَّة، نجد بينها:

 ـ »فخ العوملة؛ االعتداء عىل الدميقراطية والرفاهية« لهانس ـ بيرت مارتني. 

 ـ »املتالعبون بالعقول« لهربرت شيلر.

لفيليب  النووي«.  العرص  حتى  القديم  العامل  منذ  للحرب  الدعاية  العقول:  »قصف  ـ   

تايلور.

 ـ »الجغرافيا السياسية لعاملنا املعارص؛ االقتصاد العاملي، الدولة القومية، املحليات« 

لبيرت تيلور.
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ـ   جغرافية الفكر: كيف يفكِّر الغربيُّون واآلسيويُّون عىل نحو مختلف..وملاذا؟. لريتشارد 

إي نيسبت.

ية الجغرافيا يف تفسري الظواهر اإلنسانيَّة« ملايك كرانغ.  ـ »الجغرافيا الثقافيَّة، أهمِّ

 ـ »اقتصاد يغدق فقراً، التحوُّل من دولة التكافل االجتامعي إىل املجتمع املنقسم عىل 

نفسه« لهورست أفهيلد.

 ـ  »السيطرة الصامتة«: الرأسامليَّة العامليَّة وموت الدميقراطيَّة لنورينا هريتس.

 ـ »منظور جديد للفقر والتفاوت«، تحرير: ستيفن يب جنكينز. جون مايكلرايت.  

 ـ »انهيار الرأسامليَّة: أسباب إخفاق اقتصاد السوق املحرَّرة من القيود« ألولريش شيفر. 

دية« لبيرت جي كاتزنشتاين.  ـ »الحضارات يف السياسة العامليَّة وجهات نظر جمعيَّة وتعدُّ

 ـ »الغرب واإلسالم: الدين والفكر السيايس يف التاريخ العاملي« ألنتوين بالك.

ـ  »نقض مركزيَّة املركز؛الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقافات بعدـ  استعامري ونسوي«. 

تحرير: أوما ناريان، ساندرا هاردنغ.

 ـ »السياسة الدينيَّة والدول العلامنيَّة مرص والهند والواليات املتحدة األمريكيَّة« لسكوت 

هيبارد.

 ـ »مرشوع الدميقراطية التاريخ، األزمة، الحركة« لديفيد غريرب.

ضد  والحرب  املقبلة  الرصاعات  عن  الخرائط  به  تخربنا  الذي  ما  الجغرافيا  »انتقام  ـ   

املصري« لروبرت د. كابالن.

 ـ  ملاذا يكذب القادة؟ حقيقة الكذب يف السياسة الدوليَّة لجون جي ومريشيمر.

 ـ »صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العاملي« لصامويل هنتنغتون.

 ـ »فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب« آلرثر هريمان.
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 ـ »السيد يسني، شبكة الحضارة املعرفيَّة، من املجتمع الواقعي إىل العامل االفرتايض«.

ية يف  أفكار ومحاوالت جدِّ تقديم  لهم وساهموا يف  قرأتم  الذين  املفكِّرين  ِمن  َمْن   *
حقل التأسيس لعلم االستغراب، وبالتايل ما هي املالحظات واإلشكاليَّات التي تطرحونها 

حيال هذه املساهامت؟

علم  يف  مة  »مقدِّ حنفي:  حسن  كتاب  ذلك:  يف  الرصيحة  العربيَّة  املؤلَّفات  من 

مكتباتنا  أنَّ  والواقع  »االستغراب«.  مجلة  يف  كُتبت  التي  املقاالت  ومعظم  االستغراب«. 

الغرب، هدفها  العلميَّة عن  الكتب واملؤلَّفات والرتجامت والرسائل  زاخرة وعامرة مبئات 

نقل املعارف الغربيَّة إىل الفكر العريبِّ، والتعرُّف عىل الغرب 

وفهمه، لكن ذلك مل يسهم يف تغيري الواقع إىل ما هو أفضل!

نختم بالقول، كام سبق وذكرنا، أننا يف حاجة إىل صياغة أُسس هذا العلم ما يتطلَّب جهود 

املختلفة  صات  التخصُّ واألكادمييَّة يف  الفكريَّة  والنخب  والباحثني،  املفكِّرين  من  العديد 

من فلسفة واجتامع وعلم نفس وسياسة واقتصاد وعلوم... إلخ، ألن موضوع الغرب ليس 

ة كبرية. ص واحد بعينه. إنه مستقبل أمَّ بسيطاً، وال ميكن تنظريه من خالل تخصُّ
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