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مقدمة املركز:

يف عملية تأسيس علم االستغراب (أي النظرة الرشقية للغرب مبا فيها من تحليل
وتوصيف ونقد) توجد حلقة مفقودة مل تلق اهتامماً من قبل الدارسني والباحثني،
حيث بقيت مهجورة طيلة الفرتة املعارصة التي احتك فيها العامل االسالمي بالغرب،
وتلك الحلقة هي االطالع والوقوف عىل مشاريع علامء االمة االسالمية ومفكريها
خصوصاً والرشق عموماً يف دراسة الغرب وتحليله ونقده وتفكيك تجلياته يف واقعنا
املعاش من قبل النخب.
هذه الحلقة املفقودة تع ّد محورا ً رئيساً يف عملية تأسيس علم االستغراب؛ إذ تساهم
تجل
يف تطوير هذا املولود الجديد ومن ّوه ،وتدفع عجلته إىل االمام ،إذ االطالع عىل ّ
الغرب عىل الرشق عموماً واالمة االسالمية خصوصاً ،وتلقّي النخب الرشقية واالسالمية
التجل ،وما أحدثه من تيارات ومدارس فكرية معرفية متن ّوعة ،يجعلنا أمام كم هائل
ّ
لهذا
من األعامل الفكرية والجهد العلمي ،ويخترص لنا الطريق ويعطينا االدوات الكافية
للقيام بهذه العملية ،إذ من شاور الناس شاركهم يف عقولهم.
هذا الكتاب جاء كخطوة اوىل تلبية لهذه الحاجة ،حيث اشرتك فيه مجموعة
من الباحثني الظهار مشاريع علامء االمة االسالمية وكيفية تلقّيهم للغرب وتحليله
ونقده ،ونحن وإن مل نف بجميع االعالم ولكن أرشنا إىل أبرزهم ،رغم اعتقادنا
با ّن املرشوع بحاجة إىل تفصيل أكرث من خالل كتابات مستقلّة تلقي الضوء عىل
جميع ما أنتجه علامؤنا األعالم يف مؤلفاتهم وأبحاثهم حول الغرب وطرق الوقوف
أمامه أو التواصل معه.
ونحن إذ نق ّدم هذا الكتاب إىل املكتبة العربية واالسالمية ،نق ّدم شكرنا وتقديرنا
لالستاذ الدكتور عامر عبد زيد الوائيل حيث اهتم مبخاطبة الباحثني واعداد وتحرير
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البحوث ،كام نشكر االستاذ الدكتور السيد ستار االعرجي حيث شاركنا يف مراجعة
بعض البحوث وتسجيل مالحظات ق ّيمة ،وكذلك معهد العلوم والثقافة االسالمية
حيث سمح لنا باالستفادة من بعض البحوث الفارسية وكذلك نشكر جميع من ساهم
يف تصحيح البحوث واخراجها وترجمتها.
وأخريا ً نعتقد ا ّن هذا العمل جهد برشي يعرتيه ما يعرتي البرش من السهو والنسيان.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل الرسول االمني
وآله امليامني.

النجف االرشف
مدير املركز
هاشم امليالين
شهر رمضان 1438/هـ

ّ
منهجي لمعرفة الغرب
مدخل

ّ
ّ
تأسيسية يف علم االستغراب
مقدمات
هاشم امليالين [*
[[[

]

لماذا االستغراب
إ ّن الحضارات ال تتولّد وال تتك ّون عن فراغ ،بل كل والدة حضارية وانتقال من
مرحلة إىل مرحلة أخرى يف تاريخ البرشيّة والحضارات وتعاقبها يسبقه تراكم معريف
وثقايف مي ّهد لالنتقال والوالدة الجديدة ،وهذا الرتاكم املعريف ينشأ من حركة َد َوران ّية
بني األنا واآلخر أو قل :حركة ديالكتيكية وتفاعل إيجايب مستمر بني ما هو موجود
عند الـ(أنا) وعند الـ(آخر) ،وبتالقحهام وتفاعلهام املستمر تتولّد حضارات جديدة.
هذه الحالة هي السنة املستمرة يف تعاقب الحضارات منذ بداياتها األوىل وإىل يومنا
الحارض .فانظر إىل الحضارة اليونان ّية ث ّم اإلسالم ّية ث ّم الغرب ّية لتقف عىل مدى الفعل
واالنفعال والتأثري والتأث ّر املوجود بينها.هذا من جهة.
ومن جهة ثانية فإننا قد دخلنا يف سجال عميق مع الغرب منذ قرنني من الزمن أي
إبان الغزو الفرنيس ملرص ( 1213هجري  1798 /ميالدي) حيث وإن مل يكن أول
احتكاك مبارش بني املسلمني والغربيني لكنه بالتاكيد كان بداية انطالقة نحو التغريب
واالستعامر الثقايف والسيايس .هذا السجال قد أسال حربا كثريا وس ّود أوراقا كثرية
وأنتج كتبا ومجالت وفرية مختلفة ،وانقسمت عىل اثره الساحة اإلسالمية والوطن
العريب إىل تيارات مختلفة ميكن تلخيصها يف تيارين كبريين:
*ـ مدير املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العراق ،النجف األرشف.
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ـ التيار االسالمي مبا فيه املعتدل واالصويل والسلفي.
ـ التيار التغريبي مبا فيه الليربايل والقومي واليساري.

وكل واحد من هذين التيارين مبا فيهام من تشعبات داخلية اتخذ موقفا
خاصا تجاه الغرب.
ومن جهة ثالثة فان الغرب قد تجىل لنا بتجليات عدة:
1ـ التجيل السيايس
2ـ التجيل الثقايف
3ـ التجيل الفكري واملعريف
4ـ التجيل التقني.
ويف مقام التعرف عىل الغرب وفهمه نقديا ومعرفيا ال بد من الفصل بني هذه
التجليات ودراستها مبناهجها والياتها الخاصة ،ويلزم عدم الخلط بينها ،اذ يؤدي
ذلك إىل الوقوع يف هفوات معرفية ومنهجية كثرية.
من هذا املنطلق ومن خالل الدعوة إىل بذل الجهد املعريف والسعي نحو إعادة
مجد الحضارة اإلسالم ّية وإحيائها من جديد وتقديم بدائل معرف ّية ثقاف ّية للزمن
حش الذي نعيشه اليوم ،الذي ظهرت بوادره يف الفرتة املعارصة من خالل كتابات
املتو ّ
أمثال صموئيل هنتغتون يف التنظري والدعوة إىل رصاع الحضارات وصدامها السيام
اإلسالمية والغربية وما أعقبته هذه الدعوة من أحداث عاملية دامية من قبيل أحداث
 11سبتمرب وظهور فرق مارقة أمثال القاعدة وداعش .من هذا املنطلق تكمن أهمية
السعي نحو تأسيس مرشوع معريف يرنو إىل تحليل الغرب ونقده الوقت نفس ،أو ما
يسمى بعلم االستغراب لتحصني األنا وتحسينها ،والخروج من االستعامر املعريف
والثقايف الحديث الذي سيطر عىل كثري من النخب الفكرية العربية واإلسالمية يف
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وضعنا الراهن ،والوصول إىل بناء حضارة إسالمية متكاملة.
الهي لتت ّم
إ ّن هذا املرشوع وهذه العملية لتأسيس علم االستغراب ليست باألمر ّ
وتنتهي خالل أيام بطباعة بعض الكتب أو الدراسات ،بل هو مرشوع تأسييس رمبا
ميتد ويطول بقدر الفراغ والتخلّف املعريف والثقايف الذي شهدناه يف عاملنا العريب
واإلسالمي ،وهو بحاجة إىل مزيد من الصرب وبذل الجهد واإلبداع الفكري واملعريف
لتكوين منظومة متكاملة ذات أهداف وآليات واضحة.
يف هذه العجالة سنذكر أهم املفردات واملوارد التي نحتاجها يف تكوين هذه
املنظومة وتأسيس علم االستغراب ،ونشري إليها يف ما ييل:

 .1املصطلح:

االستغراب ،مصدر من باب االستفعال مبعنى طلب اليشء ،وإرادة التع ّرف عليه
واملقصود منه هنا املعنى االصطالحي ،أي :طلب الغرب بغية التعرف عليه.
وال جدوى للدخول يف املعنى اللغوي إذ يبعدنا عن املقصود.
وال يخفى أ ّن طلب اليشء وإرادة التعرف عليه يستلزم التجرد واملوضوعية التامة
ليتسنى الوقوف عىل اليشء من جميع جهاته إذ إ ّن تدخل الحب والبغض يفسد
املعرفة السليمة ،ولكن مبا أ ّن اتّخاذ املوقف يتلو مرحلة املعرفة فمن الطبيعي أن
يتّخذ اإلنسان موقفاً سلبياً أو إيجابياً يف املرحلة الثانية.
ويف ما نحن بصدده فقد أنتج التعرف عىل الغرب يف عاملنا العريب واإلسالمي
ثالثة اتجاهات:
 .1االنبهار.

 .2الرفض والعداء املطلق.
 .3التعامل والتفاعل اإليجايب.
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 .2الغرب:

السؤال الرئيس الذي يطرح نفسه يف عملية تأسيس علم االستغراب سيكون عن
الغرب؛ ما هو الغرب وأين يقع؟!
عندما يطلق الغرب قد يراد منه عدة معان ،وهذه املعاين ال تكون عرضية بل تقع
طولية ومشككة ،وهذه املعاين هي:
 .1الغرب الجغرايف :وهو ما ترسمه الخطوط الجغرافية والخرائط العاملية ملا يقع
يف جهة الغرب من آسيا وأفريقيا لتشمل بلدان أوروبا وأمريكا وكندا .هذه الحدود
الجغرافية قد شكّلت اليوم تحالفات سياسية كالحلف األطليس لتتخذ جبهة موحدة
أمام الرشق الجغرايف والسيايس.
 .2الغرب الثقايف :وهو ما أنتجه الغرب من ثقافة يف عصوره املختلفة إىل أن
انتهت إىل ثقافة العلامنية والليربالية والفردانية والرأساملية يف جميع املجاالت.
 .3الغرب الحضاري :وهو املنظومة املعرفية والثقافية والسياسية واالقتصادية
املتكاملة التي ولدت يف الغرب الجغرايف إبان عرص التنوير واستمرت إىل يومنا
الحارض ،وتحاول أن تبسط سيطرتها عىل العامل كله وتلغي باقي الحضارات .وميتد
جغرافيا ليشمل أيضاً كندا ونيوزيلندا.
والذي نقصده يف عملية علم االستغراب التأسيسية هو الشق األخري أي الغرب
الحضاري ،الغرب كعقيدة وفن وفكر ومعرفة واقتصاد وسياسة و ،...الغرب كمنظومة
متكاملة رغم وجود التعدد واختالف اآلراء فيه.
وهذا ال يعني إلغاء باقي املعاين إذ إ ّن الغرب الحضاري تولّد يف أحضان الغرب
الجغرايف والثقايف ،فهذه املعاين طولية وليست عرضية ،وبهذا يصح التقابل املوجود
يف مقولة (الغرب واإلسالم) من حيث املعنى واملحتوى إذ اإلسالم كدين والغرب
معنى ،أما لو أردنا مجرد املعنى الجغرايف ألصبح املعنى
كحضارة يصح تقابلهام
ً
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غريباً ال تناسق فيه ،كام لو قلنا الشامل واإلسالم أو الجنوب واإلسالم.
الغرب كمصداق للحضارة يختلف جغرافيّاً بحسب الزمان ،ففي مرحلة زمنية
كانت الحضارة الغربية تعني الحضارة اليونانية ،بينام اليوم تعني حضارة أوروبا
وأمريكا ،وقد يتقشّ ع املستقبل عن حضارات غربية تقع يف مناطق جغرافية أخرى.
وبهذا يظهر أ ّن ما ذكره البعض من أ ّن «كلمة (غرب) يف املرجعية العربية اإلسالمية
مل تكن تعني يوماً من األيام وجود (آخر) يقع بالتحديد خارج بالد اإلسالم وال ديناً
وال حضارة متثل (اآلخر) بالنسبة إىل اإلسالم ،وإمنا صارت هذه الكلمة تحمل
بصورة ما هذه املعاين جميعها من خالل الرتجمة من اللغات األوروبية»[[[ ال وجه
له؛ أل ّن اآلخر الغريب آنذاك كان يعترب الحضارة اليونانية ،ونحن لسنا من دعاة الوقوف
عىل الكلامت والحروف بل نروم الوصول إىل املعاين واملحتوى من وراء الكلامت
والحروف ،فعدم استخدام كلمة (الغرب) يف األدبيات اإلسالمية آنذاك ال يعني عدم
وجود املحتوى واملعنى املتمثل بالحضارة اليونانية.
بقي يشء آخر يتعلق بثنائية الغرب ــ أوروبا ،حيث حاول البعض وضع خطوط
[[[
فارقة بينهام ودعا إىل رفع االلتباس الواقع يف عدم التفرقة بني أوروبا والغرب.
وقد ذهب الدكتور حسن حنفي إىل أ ّن لفظ أورويب يدل عىل املعنى التاريخي
الحضاري ،وليس عىل الواقع الجغرايف السيايس كام يدل عىل ذلك لفظ غريب.
الغرب صفة للرتاث وأوروبا صفة للوعي أو الشعور ،الغرب واقع وأوروبا ماهية،
الغرب مادة وأوروبا صورة .الغرب لفظ سيايس يوضع عاد ًة يف مقابل الرشق أما
أوروبا لفظ فكري إىل حد ما ،كام ذهب باآلخرة إىل أ ّن اللفظني :غريب ــ أورويب
[[[
يستخدمان عىل البدل يف العصور الحديثة.
[[[ -محمد عابد الجابري ،اإلسالم والغرب( ،13 :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،بريوت 2009م).
[[[ -محمد نور الدين أفايه ،املتخيل والتواصل( ،130 :دار املنتخب العريب ،بريوت1993 ،م).
[[[ -حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغرب( ،84 :املؤسسة الجامعية ،بريوت2006 ،م).
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 .3االستغراب والتغريب:

هناك فرق بني االستعامل اللغوي للكلامت وبني االستعامل االصطالحي ،حيث
إ ّن األ ّول ّ
يدل عىل االستعامل بحسب الوضع اللغوي ويُهتدى إليه من خالل قواميس
اللغة أو ترصيح الواضع .أما املعنى االصطالحي فيتجاوز املعنى اللغوي ــ رغم
أنّه رمبا ال يتقاطع معه ــ ليشمل املعنى املتفق عليه من قبل جهات مخصوصة يف
أي حقل معريف خاص وال ميكن االهتداء إليه من خالل القواميس اللغوية الرصفة.
وهذا يظهر يف استخدام كلمة (االستغراب) حيث أطلقها البعض وأراد منها
التغ ّرب[[[ ،وال ضري يف ذلك طاملا أ ّن املصطلحات تستخدم بحسب التوافق بني
رشيحة فكرية مخصوصة ،إذ إ ّن باب االستفعال ــ كام قلنا ــ مبعنى طلب اليشء،
فيصح استعامل االستغراب بكال املعنيني ،فهو تغ ّرب ألنّه طلب للغرب وانبهار به،
وهو استغراب مبعنى طلب التعرف عىل الغرب عرضاً ونقدا ً.

 .4الرضورة:

هل نحن بحاجة إىل هذا الحقل املعريف ،والقيام مبحاوالت لتأسيس علم
االستغراب؟ ما الرضورة القاضية بذلك؟! ما الجدوى وراء تأسيس هذا العلم؟!
إذا أردنا أن نجمل القول يف الرضورة فهي محاولة لزوم تع ّرف (األنا) عىل (اآلخر)
والنفوذ يف بناه الفكرية واملعرفية لتحديد املوقف السليم تجاهه يف عملية إعادة بناء
الحضارة اإلسالمية .أما التفصيل فيتلخص ضمن النقاط التالية:

 .1نعتقد أ ّن ديننا خاتم األديان ،وأ ّن الحضارة اإلسالمية هي التي ستحكم العامل
يف املستقبل .هذا املعتقد يتعارض مع أسس الغرب ومبانيه ودعواه يف السيطرة
التامة عىل العامل ،فيحاول زعزعة الوضع والحيلولة دون تحقق هذا املدعى .إذا ً
نحن بحاجة إىل التعرف عىل الغرب حق املعرفة للوقوف عىل أساليبه واإلطالع
عىل مناهجه من أجل صد املخاطر وتحصني املجتمع أمام استالب الهوية والغزو
[[[ -كام هو الحال يف كتاب (من االسترشاق الغريب إىل االستغراب املغريب) لطيب تيزيني ،أو بحث (االسترشاق
واالستغراب قراءة نقدية) لعيل نور الدين يف مجلة شؤون األوسط العدد  108ص.100
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العسكري املحتمل والثقايف املتحقق.
 .2قد أرشنا إىل أ ّن الحضارات تتالقح وتتفاعل يف ما بينها ،ونحن يف مرشوع
إعادة بناء الحضارة اإلسالمية ال بد من أن نتع ّرف عىل باقي الحضارات ومن أهمها
الحضارة الغربية املعارصة ،ونستفيد من النتاج املعريف التقني السليم الذي أنتجته
البرشية لسد الفراغات وتحسني الحياة املعيشية واملعرفية.
يف ،وال يتس ّنى ذلك إال بعد
 .3لزوم التخلّص من االخرتاق واالستعامر الثقا ّ
التعرف التام عىل الغرب والوقوف عىل نقاط القوة والضعف واملخططات واآلليات
املستخدمة من قبله قدمياً وحديثاً.
 .4العامل اليوم ـ بفضل الثورة املعلوماتية والتقنية الجديدة ـ أصبح كقرية صغرية،
ويف هذه القرية ال بد من التفاعل مع اآلخر وعدم االنفعال أمامه ،وال يتسنى ذلك إال
بالتعرف التام عليه.
 .5التعرف عىل اآلخر والتفاعل معه نداء من صميم الدين يفرضه علينا الواجب
الديني لالقتباس والتزود من نقاط القوة (اطلب العلم ولو بالصني)[[[ والوقوف عىل
مكامن الخطر وعدم الوقوع يف الفخ (ال َعالِم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس)[[[.
ل العالَ ُم اإلسالمي ،ال س ّيام نخبه الفكرية ،بالتغ ّرب واالنبهار أمام الغرب
 .6قد ا ُبتُ ِ َ
واستالب الهوية ،وال ميكن التخلص من ذلك ومعالجة من هذه األزمة إال بالتعرف
املوضوعي عىل الغرب ،وتفكيك بناه وأسسه ومقوماته ،إذ االنبهار فرع تص ّور التف ّوق
التام لآلخر يف جميع املجاالت حيث إ ّن «حب اليشء يعمي ويصم» ،وهذه الصورة
الخيالية سوف تتقشّ ع بعد تفكيك البنى والوقوف عىل نقاط القوة والضعف وال يبقى
مجال لالنبهار ،بل سوف ينتقل اإلنسان من االنبهار إىل املوضوعية ويخرج من طور
استالب الهوية.
[[[ -ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله( ،7 /1 :دار الكتب العلمية ،بريوت)1398 ،؛ السيوطي ،الجامع الصغري/1 :
 168ح( ،1110دار الفكر ،بريوت1981 ،م).
[[[ -الكليني ،أصول الكايف( ،27 /1 :دار الكتب اإلسالمية ،طهران1363 ،ش).
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 .7قد ح ّول الغرب ــ بفضل تف ّوقه ــ العامل إىل مركز وأطراف حيث إنّه هو املركز
واآلخر هو الطرف ،وللخروج من هذا املأزق وقلب الطاولة ال بد من تأسيس علم
االستغراب ،فإما أن نكون مراكز كلّنا أو أطرافاً كلّنا.
 .8وأخريا ً الغرب واقع نعيشه ،حقيق ٌة رست يفجميع مفاصل حياتنا ،وذلك من خالل
ما أحرزه من تق ّدم علمي ومعريف وتقني ،فال بد من تحديد املوقف أمامه ،هل نأخذه ككتلة
واحدة وكام هو من دون متييز بني اآلليات واملناهج واملعتقدات والنتائج؟! أم ميكننا
تفكيكه وغربلته؟ أسئلة شغلت النخبة اإلسالمية والعربية منذ أكرث من مائة وخمسني سنة.
وال ميكن اإلجابة عنها إال بسرب أغوار الغرب والتع ّرف التام عليه.

 .5األهداف:

إ ّن الدوافع الكامنة ــ يف الضمري الواعي والالواعي ــ تجاه أهداف تأسيس علم
االستغراب ،تختلف من شخص إىل آخر ومن تيار إىل آخر ،فاإلسالمي والقومي
واليساري رغم اشرتاكهم يف نقد الغرب غري أ ّن دوافعهم مختلفة .وباختالف الدوافع
تختلف املنطلقات أيضاً ،فاإلسالمي ينطلق يف نقد الغرب من أسسه الدينية ومبانيه
الفكرية املأخوذة من القرآن والسنة وتراثه الفكري واملعريف ،كام أ ّن القومي ينطلق
من منطلق الدفاع عن القومية والحفاظ عىل الهوية الجمعية والعرقية والقبلية ملجتمعه
وأمته ،واألمر نفسه يصدق عىل اليساري حيث ينتقد الغرب من منطلق الدفاع عن

حقوق العامل ومكافحة اإلمربيالية وتف ّوق السوق وما شاكل ،وكذلك األمر يف سائر
املذاهب الفكرية والتيارات املعرفية املناهضة للغرب.
قد تكون بعض األهداف مشرتكة مع ما ذكر يف الفقرة السابقة (الرضورة) ولكن مع
هذا ميكن اإلشارة إىل األهداف التالية:
 .1النفوذ يف البنى الفكرية واملعرفية الغربية للوقوف عىل ما أدى إىل قوام
الحضارة الغربية وكشف مبانيها ومقوماتها.
 .2تفكيك األسس واملباين وغربلتها للقيام بالتفاعل والتعامل اإليجايب معها
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حيث يتم أخذ اإليجايب ورفض السلبي.
 .3القيام مبراجعة شاملة لتاريخ الغرب للوقوف عىل مخططاته طوال هذه الفرتة
ألخذ العربة منها من جهة ،ورسم طريقة التعامل مع الغرب املعارص من جهة ثانية ،إذ
إ ّن الغرب املعارص امتداد للغرب املايض ،وال ميكنه الخروج من ماضيه.
خلُقي املوجود يف الغربج ّراء االبتعاد عن املعنى والدين.
 .4كشف الفراغ املعريف وال ُ
 .5التخلّص من التغ ّرب واالنبهار أمام الغرب من خالل محاكمته والوقوف عىل
نقاط ضعفه وأزماته.
 .6التحرر من االستعامر الثقايف والهيمنة الغربية عىل جميع مفاصل حياتنا
االجتامعية والسياسية واالقتصادية والعلمية.
 .7االعتقاد بأ ّن الغرب ليس مصدرا ً للمعرفة يف جميع ما تحتاج إليه البرشية ،بل
هو أيضاً يشكو من أزمات كثرية.
 .8خلق التوازن بني األنا واآلخر من خالل التفاعل اإليجايب وفتح باب الحوار
مع اآلخر ،وتكوين الذهنية اإلسالمية والعربية بحيث تتمكن من مساجلة الغرب
ومحاكمته وأن تكون ن ًّدا له.
 .9القضاء عىل املركزية األوروبية ور ّد الغرب إىل حدوده الطبيعية.
 .10التح ّرر من الخوف تجاه الغرب بعد اكتشاف حدوده وإثبات محدوديته.
 .11قلب الطاولة وجعل الغرب مدروساً بعد أن كان دارساً.
 .12الوقوف عىل الخالفات والتناقضات الكثرية املوجودة يف الغرب وبني
العلامء أنفسهم ،والعلم بأ ّن الغرب ليس كتلة منسجمة واحدة وغري متناقضة .إذ إ ّن
البعض م ّنا بعد أن يصل إىل االنبهار أمام الغرب ويتغ ّرب ،يتص ّور أ ّن ما وصل إليه
الغرب يف جميع مفاصل حياته مقدس وصحيح ال غبار عليه وال يتط ّرق إليه الخطأ,
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إ ّن الوقوف عىل الخالفات املوجودة يف الغرب يُب ّدد هذا الوهم ويثبت بأن ما وصل
إليه الغرب ليس أمرا ً نهائ ّياً ومق ّدساً.
 .13وأخريا ً تقديم حلول ومعالجات ،علمية وعملية منبثقة من الفطرة السليمة
والوجدان الحي املعتمد عىل املبادئ اإلنسانية والوحي اإللهي ،ألزمات الغرب
تلبية للوظيفة اإلنسانية امللقاة عىل عاتقنا يف مساعدة اآلخر إذ الناس صنفان «إما أخ
لك يف الدين وإما نظري لك يف الخلق» [[[.

 .6اآلليات ومنهج العمل:

قد تتداخل هنا أيضاً بعض اآلليات ومناهج العمل مع األهداف ،ومع هذا ميكن
إيجاز القول فيها كاآليت:
 .1هناك اتجاهات وطرائق مختلفة يف دراسة الغرب ،فتار ًة ننظر إىل الغرب ككيان
تاريخي نشأ يف نقطة زمن ّية مع ّينة وامتد عىل طول التاريخ ،وتار ًة أخرى ننظر إليه من
زاوية املدارس واملذاهب الفكرية املختلفة التي نشأت فيه ،وثالثة من خالل الرموز
والعلامء والنخب الفكرية وما قدموه من مشاريع متنوعة ،ورابعة من خالل تقسيمه إىل
أدوار حيث تدرس كل دورة عىل حدة ،وخامسة عىل دراسته عىل حسب املوضوع
كاالقتصاد والسياسة والثقافة وهكذا .وال ميكن االستغناء عن هذه االتجاهات يف
عملية تأسيس علم االستغراب بل نحتاج إىل جميعها.
 .2استخدام املناهج البحثية نفسها التي صاغها الغرب واستخدمها لدراسة الرشق
أو دراسة سائر املواضيع املعرفية والعلمية ،من قبيل املنهج التاريخي ،التحلييل،
الوصفي ،االستقرايئ وهكذا.
ج ِر َم َّنك ُْم شَ َنآنُ َق ْو ٍم َع َل أَ َّل تَ ْع ِدلُوا)
 .3اتخاذ املوضوعية والحياد العلميَ ( :و َل َي ْ
(املائدة.)8 :
[[[ -اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم ،نهج البالغة /عهد مالك األشرت.
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 .4االعتامد عىل املصادر الرئيسة الغربية بلغاتها األصلية مهام أمكن ،ملا يف
بعض الرتجامت من هفوات ال تغتفر.
 .5التواصل مع منتقدي الغرب رشقاً وغرباً؛ سواء الذين نشأوا يف أحضان الغرب
وغاضهم جربوته وسحقه لآلخرين ،أم دول أمريكا الالتينية أم دول الرشق أمثال
الصني وروسيا واليابان ،ناهيك عن العامل اإلسالمي والعريب مبا فيه من أصويل
ومعتدل وقومي ويساري.
 .6تصطبغ الدراسات امل َق َّدمة إما بتحليل ونقد أو مجرد وصف الظاهرة أو
املوضوع أو الشخص أو الفكرة.
 .7النظرة الشمولية إىل الغرب وعدم االقتصار عىل حقل معريف واحد فال بد من
أن يحتوي علم االستغراب عىل جميع شؤون الغرب التاريخي والفلسفي والسيايس
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف والرتبوي واألخالقي وغريها من املوارد التي
كونت الحضارة الغربية وتعد من مق ّوماتها األساسية.
 .8القيام بعملية التصنيف واألرشفة إما بحسب البلد أو املوضوع أو األشخاص
أو املدارس واملذاهب أو األدوار إذ إ ّن نصف العلم تنظيمه.
 .9االنطالق من ثقافتنا وتراثنا وقيمنا الدينية واإلنسانية.
 .10يف عملية االقتباس من الغرب يف ما هو إيجايب ال بد أن يكون عملنا تأسيسيَّاً

مبعنى عدم االقتصار عىل الرتجمة والنقل الرصف بل التأثري والتأثر املتقابل بأن
منزجه بثقافتنا ونضيف عليه أو ننقص منه بحسب الحاجة واملصلحة والبيئة التي
يل عنقه مبا يتوافق مع قيمنا
نعيشها ،وبهذا نتمكن من هندسة العلم املأخوذ و ّ
والتخلّص من التقليد واالقتباس الرصف.
 .11دراسة مشاريع علامء اإلسالم املعرفية يف نقد الغرب واالستفادة منها يف
عملية تأسيس علم االستغراب.
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 .7الفوائد والنتائج:

بعد أن يت ّم تأسيس علم االستغراب ،ويتح ّول إىل مرشوع يف صميم وعي األمة
يكتب وينظّر ويفكّر فيه الصغري والكبري ،يتوارثه األبناء عن اآلباء ،والصغار عن الكبار،
ميكن أن نجتني الفوائد التالية:
 .1اسرتجاع الثقة بالنفس بعد ما تتمكّن من فهم الغرب والدخول معه يف سجاالت
علمية وتفاعل مستمر ومتكافئ.
 .2الخروج من مركزيّة الغرب والتعامل معه معاملة الند للند ،وجعله مدروساً بعد
أن كان دارساً.
 .3الخروج من االنبهار أمام الغرب والتخلّص من حالة التغ ّرب.
 .4الهندسة العكسية لالسترشاق ودراسة الغرب للرشق ،من خالل تأسيس علم
مياثله ،باسم االستغراب ،يهدف إىل دراسة الغرب بكل موضوعية.
 .5التع ّرف عىل خدع الغرب ومكره ال سيام يف الجانب السيايس واإلمربيايل
من خالل الوقوف عىل تاريخه يف املستعمرات وما أنتج من دمار واستالب للهوية،
ٍ
فرض لقيم الغرب بشتى الوسائل ،وتقديمٍ مصلحته عىل مصلحة الشعوب
ومن
املستعم َرة.
 .6إضافة علم جديد ممنهج إىل سائر العلوم التأسيسية التي تدرس يف الجامعات
اإلسالمية ،وفتح مناخ جديد أمام الباحثني لخلق آثار رائدة ومبدعة.
 .7التخلص من التقليد األعمى لعلوم الغرب ،وعدم االكتفاء برتجمة نتاج الغرب
املعريف من دون نقد ومتحيص وكأنّه وحي منزل ومقدس.

 .8الهفوات واملخاطر:

كل أمر تأسييس ــ السيام عند بداياته ــ ال يخلو من هفوات ومخاطر ،إذ إنّه ما
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دام يف مرحلة التأسيس ال يعدو أن يكون تنظرييَّاً مل يدخل يف مضامر السباق ومل
يق ّيم مبحك العمل ،إذ إ ّن مقام النظر ما دام مل يتفاعل مع مقام العمل لن يُق ّوم ولن
تظهر مواقع خلله ونقصه ،وعليه فالتقييم النهايئ لعملية تأسيس علم االستغراب
والوقوف عىل مواقع الخلل ونقاط الضعف بحاجة إىل م ّدة زمنيّة يت ّم فيها تطبيق
هذا العلم عىل أرض الواقع.
ولكن مع هذا ميكننا يف مقام التنظري رسم بعض الهفوات العامة التي رمبا يقع
فيها الباحث ،نشري إىل أه ّمها يف ما ييل:
 .1الوقوع يف مغالطة الوجه والكنه أو الجزء والكل ،حيث يتم فيها أخذ الجزء
مكان الكل والوجه مكان الكنه ،مبعنى أن نأخذ جهة واحدة ونطاقاً واحدا ً من الغرب
ونقترص عليه ونزعم أنّه املق ّوم الوحيد للغرب أو الحضارة الغربية ،ونغفل عن باقي
الجوانب التي ك ّونت تلك الحضارة ،وهذا ما وقع فيه الدكتور حسن حنفي حيث
اقترص يف كتابه (مقدمة يف علم االستغراب) عىل الوعي الفلسفي األورويب وجعله أم
العلوم األخرى ،فقال« :فالوعي األورويب بالنسبة لنا هو الوعي الفلسفي ،فالفلسفة
أم العلوم .الوعي األورويب بالنسبة لنا فلسفي خالص ليس السيايس أو االقتصادي..
الوعي الفلسفي هو أساس الوعي السيايس واالقتصادي واالجتامعي .فالوعي
لدي يشري إىل منطقة الوعي الخالص الذي يحمل التصورات للعامل؛ هو
األورويب ّ
أساساً الوعي الفلسفي أو الوعي النظري»[[[.
درس الوعي األورويب باعتباره
بب ذلك هو كونه متخصصاً يف الفلسفة،
َ
َ
وس ُ
ظاهرة فلسفية شكالً ومضموناً ،فليأت متخصصون آخرون ليدرسوا الغرب من وجهة
نظر سائر التخصصات.
 .2االقتصار عىل الوصف دون الدخول إىل مرحلة التحليل والنقد والتأسيس،
فيصبح املستغرب مجرد ناقل لقصة الغرب ويكون أشبه بعلم التاريخ الذي يدرسه
[[[ -حسن حنفي ،مقدمة يف علم االستغراب.76 :

مقدمات تأسيسية في علم االستغراب

25

الدارسون يف طيات دراساتهم الجامعية عن الدول املختلفة ومذاهبها الفكرية.
 .3عدم لحاظ البيئة الثقافية والدينية واالجتامعية والسياسية التي نشأ فيها الغرب،
وتك ّون يف أحضانها وترعرع يف ظلّها ،ومحاولة تطبيق بعض النامذج الغربية يف
واقعنا وبيئتنا وثقافتنا املتخالفة ــ رمبا ــ مع تلك ،ال سيام يف عملية النقل واالقتباس
اإليجايب.
 .4االقتصار عىل استمرار نقد الغرب دون محاولة العبور عن الغرب وهضمه
وإعادة تأسيس الحضارة اإلسالمية.
 .5الغفلة عن خلفيات ناقدي الغرب من الغربيني ،إذ إ ّن املنطلقات والخلفيات
تختلف عند الناقدين للغرب ،فهناك من ينتقد الغرب من منطلقات يسارية وماركسية
ويجعل البدائل اشرتاكية ،وهناك من ينتقد الغرب من منطلقات تقوميية مبعنى أنّه
ليس ناقدا ً للغرب باملعنى الحقيقي بل ينتقد أزمة خاصة للتخلص منها بغية الوصول
إىل تقويم الغرب ال تقييمه ،وهناك من ينتقد الغرب من منطلقات إنسانية ويدعو إىل
تغيري سياسات الغرب ألنّها توجب دمار البرشيّة واإلنسانية.
ففي عملية تأسيس علم االستغراب ال بد أوالً من االستفادة من جميع هذه النقود،
وثانياً االلتفات إىل املنطلقات والخلفيات لكل ناقد يك ال نقع يف فخ النتائج
والحلول املعطاة والتي رمبا ال تتوافق مع مبادئنا وقيمنا ،أو فخ الدعوة إىل تقويم
الغرب واستمرار حياته من خالل نقد الغرب .وعىل سبيل املثال عندما يأيت هورسل
وينتقد الغرب يف كتابه (أزمة العلوم األوروبية) فإنّه ال يريد بذلك إال أن يخرج بنتيجة
يقل
أسس مذهب الظاهريات وهو ال ّ
أخرى
تصب يف مصب الغرب نفسه ،حيث ّ
ّ
عم كان قبله وبحاجة إىل نقد وتحليل.
خلالً ّ
 .6عدم التمييز ــ يف مقام االقتباس ــ بني قيم الغرب التي صنعت الحضارة
تأسست عىل االنقطاع عن عامل الغيب وما وراء املادة ،وبني اآلليات
املعارصة والتي ّ
صح التعبري ــ ال تحمل
واملناهج التي ميكن استخدامها دوماً وتكون خنثى ــ إن ّ
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أي مبادئ وقيم.
ّ
 .7جعل الغرب كتلة رشيرة واحدة ورفضه جمل ًة وتفصيالً.
خية واحدة واالنبهار أمامه وقبول جميع ما فيه.
 .8جعل الغرب كتلة ّ

 .9االستغراب واالسترشاق:

هناك خالف بني املفكرين يف أ ّن االستغراب هل ميكن ع ّده املعادل املعكوس
لالسترشاق أو ال؟!
فقد ذهب الدكتور حسن حنفي إىل أ ّن االستغراب يعادل ويناظر االسترشاق،
وانطلق من سؤال مركزي يقول« :إذا كان الغرب قد استطاع وضع االسترشاق ،فلامذا
ال يستطيع الرشق وضع االستغراب؟»[[[ .ومن خالل هذا التساؤل ينطلق ليقول:
«االستغراب هو الوجه اآلخر واملقابل والنقيض من االسترشاق .فإذا كان االسترشاق
هو رؤية األنا (الرشق) من خالل اآلخر (الغرب) يهدف علم االستغراب إذن إىل فك
العقدة التاريخية املزدوجة بني األنا واآلخر ،والجدل بني مركب النقص عند األنا
ومركب العظمة عند اآلخر»[[[ .وآلية فك هذه العقدة عنده تكون من خالل تحويل
الغرب من ذات دارس إىل موضوع مدروس.
ثم يقوم برسد بعض الفوارق بني االستغراب واالسترشاق من قبيل:
 .1أ ّن االسترشاق كان منطلقاً من منطلق القوة واالنتصار واستعامرنا ،أما االستغراب
يكون من باب الدفاع عن النفس.
 .2اختالف املناهج بينهام.
تغي شكله وورثته العلوم اإلنسانية خاصة األنرثوبولوجيا الحضارية
 .3االسترشاق ّ
[[[-مقدمة يف علم االستغراب.48 :
[[[-م.ن.23 :
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وعلم اجتامع الثقافة ،بينام االستغراب ما زال بدائياً ومل يتط ّور.
 .4االسترشاق مل يكن محايدا ً بينام االستغراب أقرب إىل الحيادية نظرا ً ألنّه ال
يبغي السيطرة والهيمنة بل يبغي التح ّرر من أرس اآلخر.
أما الدكتور رضا داوري أردكاين فيذهب إىل خالف ذلك ،وينفي هذا التناظر شكالً
ومضموناً ومنهجاً ،فإنّه يرى من جهة أ ّن هذا التناظر مل يرد يف أي معجم وقاموس
لغوي بحيث مل يُجعل االستغراب مناظرا ً لالسترشاق ،ومن جهة ثانية وجود الخالف
البنيوي بينهام حيث إ ّن االسترشاق هو نسبة خاصة بني الباحث وموضوع بحثه ،بني
الذات الدارس واملوضوع املدروس ،يف هذه النسبة يكون الدارس مهيمناً ومتسلّطاً
أي علقة معه ،إذ ما دام مل يدخل املوضوع
عىل املوضوع املدروس ومل تكن له ّ
تحت متلك وترصف وإحاطة الدارس التامة ال ميكن أن يكون موضوعاً مدروساً،
وعليه فهذه العملية مل تتحقق يف االستغراب إذ مل نتمكن من جعل الغرب موضوعاً
رص ِفنا وأحاطَنا ومتلَّكَنا ،وثانياً
مدروساً ألنّه أوالً قد استوىل علينا ومل يدخل تحت ت ُّ
إنّنا قد أصبحنا متعلقني بعلومه ومعطياته املعرفية بحيث مل نتمكن من جعله موضوعاً
[[[
للدراسة حتى ننظر إليه نظر ًة فوق ّي ًة خارج ّي ًة محايدة.
ويقول أيضاً« :إذا أردنا أن نجعل االستغراب مناظرا ً لالسترشاق ال بد أن يكون
الغرب قد انتهى وقته أو أوشك عىل الزوال»[[[« .إذا كان االسترشاق مبعنى تقرير
ودراسة آثار حضار ٍة فقدت مستقبلها وانحبست يف املايض ،فمن الصعب القيام
بتأسيس علم عىل غراره باسم االستغراب؛ أل ّن الغرب مضافاً إىل أنّه مل ينحبس يف
املايض ،قد أصبح قبلة لكثري من البرش يف العامل ،فمن يلهث وراء الغرب ال ميكن
أن يكون مستغرباً»[[[.
حل الرشق ّيون محل
ومع هذا يرى الدكتور داوري أ ّن االستغراب ممكن فيام لو ّ
[[[-رضا داوري اردكاين ،درباره غرب (حول الغرب)( ،34 ،33 :هرمس ،طهران ،عام1390ش).
[[[-م.ن.36 :
[[[-م.ن.44 :
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الغرب إبان القرن الثامن عرش والتاسع عرش ،وكان وضع الغرب شبيهاً بوضع دول
آسيا وأفريقيا يف هذه القرون األخرية ،بيد أ ّن تحقق هذا األمر لو مل يكن محاالً
مستبعد جدا ً.
نعم رمبا يهوي الغرب نحو االنحطاط ويتج ّدد الرشق وتتفتح قرائح الفكر والعلم فيه،
ٍ
حينئذ نسبة جديدة مل تكن عكس نسبة الغرب الحايل مع باقي دول العامل،
ولكن ستتولد
ٍ
حينئذ إىل الغرب بنفس سياق االسترشاق ومناهجه[[[.
وعليه سوف ال ينظر الرشق
وأخريا ً يرى الدكتور داوري أنّنا لو أردنا أن نفهم االستغراب عىل غرار معنى
االسترشاق فالب ّد من رعاية الضوابط التالية:
 .1الذي يحاول دراسة الغرب (املستغرِب) ال بد أن يتح ّرر من قيود الغرب ويرى
نفسه منف ّكاً عنه.
 .2لزوم اإلحاطة مباهية التاريخ الغريب بكلّ ّيته ،ومبا أ ّن مفتاح ذلك الفلسفة
والتقنية ال بد من معرفة الفلسفة والتقنية الجديدة؛ ال مجرد التعرف بل من خالل
التعرف عىل نسبتهام مع العامل الجديد .السيام التأمل يف نهاية الفلسفة الغربية
وأوضاع ما بعد الحداثة.
يشرتط يف الوصول إىل االستغراب ،النفوذ يف فكر الغرب وآدابه وفنونه وتاريخه
ومن موقع اإلرشاف من األعىل ،ومن خالل إدخالها يف عاملنا الفكري بأن تكون
تحت سيطرته.
 .3لزوم التعرف التام عىل منشأ العلم والثقافة والحقوق والسياسة يف العامل
الجديد ،والوقوف عىل أدق معانيها ،والتحرر منها وعدم الوقوع يف أرسها.
 .4مل يكن تكوين علم االستغراب أمرا ً مستبعدا ً اليوم ،ملا يُطرح من توقف التج ّدد
وتحجيمه.
 .5ال يصح لالستغراب أن يتبع مناهج املسترشقني لصعوبة ذلك وتعذّره ،ومن
[[[-م.ن45 :ــ.46
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رام ذلك سيكون نتاجه ناقصاً ،إذ الزم ذلك أوالً تقديم دراسات تحقيقية يف سياسة
الغرب وآدابه وفنونه وفلسفته واقتصاده وثقافته ،وهذا بحاجة إىل اإلحاطة التا ّمة
بتلك العلوم والكتب الغربية املؤلَّفة فيها .وثانياً يلزم ـ لتحقق ذلك ـ التح ّرر من
هيمنة الغرب والنظر إليه من األعىل والخروج من عامله ،وال يخفى صعوبة تحقق
هذين الرشطني.
وختاماً فإ ّن أفضل فلسفة تعيننا يف الوقت الحارض عىل االستغراب هي مباحث ما
بعد الحداثة كطريق للوصول إىل علم االستغراب،
إذ إ ّن مباحث ما بعد الحداثة شكّكت يف مبادئ الغرب وأسسه ،وهذا ما يفسح
[[[
املجال لتأسيس علم االستغراب.

 .10الخامتة:

التوصل إليها من خالل
هذه أه ّم املق ّدمات التأسيس ّية لعلم االستغراب ال بد من
ّ
باملختصني يف
ورشات عمل تخصص ّية وإقامة ندوات ومؤمترات ،واالستعانة
ّ
مختلف الحقول املعرف ّية.
والب ّد من التنويه م ّر ًة أخرى إىل أ ّن علم االستغراب ال يعني إطالقاً القيام مبعاداة
الغرب ورفضه جمل ًة وتفصيالً ،بل هو سجال فكري معريف موضوعي مستمر
السرتجاع األنا وتقوميها من جديد.
تختص بعلم
كام نتم ّنى فتح مقاعد دراس ّية يف الجامعات اإلسالم ّية والعرب ّية
ّ
االستغراب وفقاً لآلليات واألهداف التي م ّر ذكرها.
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسوله الكريم وآله
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ
الطاهرين.

[[[ -م.ن37 :ــ.42

جدلية األنا واآلخر
مشروع اخلطاب النقدي االساليم
أ.د .عامر عبد زيد الوائيل[*

]

[[[

أوالً :التحديد املفهومي:

يف تحديد العالقة مع اآلخر من خالل توصيف «الغرب واإلسالم» هي عبارة ال تبدو
قدمية يف تبيان تلك العالقة مع اآلخر فهي عبارة طارئة نقلت إليها بالرتجمة الحرفية من
اللغات األوربية .ليس هناك يف النصوص القدمية مثل هذا التعبري ،أما النصوص الحديثة
التي ترجع إىل بداية القرن املايض عىل األكرث فمن النادر جدا العثور فيها عىل هذا
التقابل بني «الغرب» و«اإلسالم» .ذلك أن العبارة التي برزت يف أواخر القرن املايض
وأوائل هذا القرن ،يف الخطاب العريب اإلسالمي ،هي عبارة «اإلسالم والنرصانية» وذلك
يف إطار املقارنة بني موقف كلٍ من اإلسالم واملسيحية من العلم والعقل الخ( ..قارن
مثال :كتاب محمد عبده( :اإلسالم والنرصانية مع العلم واملدنية).
وهذا التحديد يلغي التوصيف العقائدي أما تحديد يأخذ تحديد الجهات مثل
«الرشق والغرب» فهو توصيف ظهر حديثا مع الحداثة الغربية ،عىل الرغم من أ ّن
الرتاث الديني استعمل توصيفات مامثلة كام جاء يف القران الكريم «ليس الرب أن
تولوا وجوهكم قبل املرشق واملغرب» (البقرة .)177
فإن اصطالح «الغرب»  Occident، Westأي الدول الغربية ،و«الرشق» Orient،
 Eastمبعنى الدول الرشقية ،وهام معاً مرتجامن من اللغات األوربية التي ميزت
*ـ استاذ الفلسفة الوسيطة "االسالمية  -املسيحية " ،يف قسم الفلسفة ،يف جامعة الكوفة.
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يف هذا األخري بني الرشق األدىن والرشق األوسط والرشق األقىص ،وذلك بحسب
القرب والبعد عن أوربا.
مرام استرشاقية غربية يف تجزئة العامل االسالمي ومنحه توصيفاً
فهذا التوصيف له ٍ
يتجاهل الهوية الجامعة سواء أكان إسالمياً أم عربياً.فهناك توصيف يراعي التميز
بني الغرب كجهة موحدة مركزية ويقابلها رشق ويعمل عىل تصنيفه اذ تجىل هذا
يف (املعاجم األوربية املعارصة يتم التمييز بني «الغرب»  occidentكجهة جغرافية
وبني «الغرب» ( Occidentبحرف  Oالكبري للداللة عىل العلمية) مثل مصطلح جيو
سيايس الذي يطلق عىل:
« )1جزء العامل القديم الذي يقع غرباً يف اإلمرباطورية الرومانية».
 )2أوربا الغربية والواليات املتحدة ،وبكيفية عامة الدول األعضاء يف الحلف
األطليس.
 )3بلدان أوربا الغربية والواليات املتحدة تحديدا ً ،وقد تختص بهذا املعنى كلمة
( West Ouestبالفرنسية) …[[[.
وقد تأخذ هذه العالقة مع اآلخر بعدا ً غري واقعي بل تخيلياً اصطناعياً فهناك كثري
من الصور النفسية اسقطها اآلخر (الغرب) عىل الرشق االسالمي هي مجردة من
الحقيقة بل مختلقة اذ يرتبط اخرتاع اآلخر؛ ألن الخطاب حول اآلخر هو باألساس
يعد خطاباً حول االختالف(.فإن التساؤل فيه رضوري حول األنا أيضاً ،ذلك أن هذا
الخطاب ال يقيم عالقة بني حدين متقابلني ،وإمنا عالقة بني آخر وأنا متكلمة عن
هذا اآلخر)[[[ .فإن تحديد العالقة بني األنا واآلخر عىل الرغم من بعدها التاريخي
والسيايس إال إنها كانت عالقة غري مفكر بها تبدو مضمرة لكن الدراسات املعارصة
يف مجال الخطاب هي من اتاحت لها الظهور من خالل بحثها يف تلك العالقة
[[[ -محمد عابد الجابري ،الغرب واإلسالم  1-األنا واآلخر… أو مسألة الغرييةhttp://hekmah.org ،
[[[ -الطاهر لبيب ،صورة اآلخر العريب ناظرا ً ومنظورا ً اليه ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1بريوت1999 ،م ،ص .21
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وارتباطها بالهوية واالختالف من خالل البعد الظاهرايت الذي أخذ تحوالً يراعي
الجوانب النفسية يف كشف صورة اآلخر ،وهذا ما ميكن مالحظته يف (اختالف بني
السياقني الوسيط والحديث يف العالقة بني األنا واألخر ،إمنا يعكس اختالفاً جلياً
يف صورة اآلخر يف الثقافة العربية ،ويف مجال اآلخرية ،فإن كان مجال اآلخرية يف
السياق الحديث قد اختزل يف الغرب وحده ،فإن مجال اآلخرية يف السياق الوسيط
كان متشعباً ومتعددا ً وممتدا ً بامتداد املعلوم من العامل آنذاك)[[[ .فان التصور عن
اآلخر كام قلنا هو فعالية نفسية مثلام هي سياسية تحاول ان متنح اآلخر توصيفاً
او تنميطاً وهو قد يكون سلبياً او ايجابياً ،وعىل الرغم من انه قد يكون سلبياً وقد
ظهرت كثري من الدراسات كشفت عن عالقة الغرب املستعمر باآلخر وهي دراسات
تدخل يف نطاق يهتم بدراسة االستعامر الكولونيايل ،وما يحمله من تنميطات هومي
بابل ( )Homi K.BahBahفهو يرى أن املستعمر مييل إىل تنميط املستعمر ،من
خالل وصفه بصفات ثابتة ومبالغ فيها ،ويحرص عىل تكرارها ،مثل وصف املستعمر
بالوحيش واالنحراف الجنيس[[[ .من هنا نستطيع االستدالل عىل طبيعة العالقة
«الغرب واإلسالم» ،بأن لها كثريا ً من املضامني االيديولوجية والنفسية والوجدانية بل
تركت أثرها يف كثري من الصور النمطية يف تصوير كلٍ من الطرفني احدهام لآلخر
وهذا جزء من عالقة الرصاع الطويلة بني الطرفني يف أثناء العرص الوسيط وحقبة
االستعامر ،شكلت حضورا ً وراسباً عميقاً يف الخطاب الجمعي بكل حموالته
املعنوية.اذ نستطيع ان نعرض إىل تحوالت تلك العالقة.

ثانياً :إن جدلية العالقة بني األنا واآلخر:

من أجل تحليلها نجد أنها تحتوي عىل مضامني األيديولوجية سواء أكانت رصيح ًة
أم مضمرةً ،إذ تكتنز عالقات تقوم عىل القوة ،وباآليت فإنه يقودنا إىل اكتشاف عنف
رمزي؛ ألنه يحاول أن يفرض دالالت معينة عىل اآلخر انطالقاً من ادعائه رشعية ما،
[[[ -نادر كاظم ،متثالت اآلخر ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت2004 ،م ،ص .15
[[[ -فاطمة حمد املزروعي ،متثالت اآلخر يف أدب قبل اإلسالم ،هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث ،ط ،1ابوظبي2007 ،م،
ص .49
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يحاول من خاللها اخفاء او إضامرها عالقة القوة تلك ،لكن تبقى تلك القوة تحمل
طابعاً رمزياً.
تولدت بأشكال متنوعة من قبل اآلخر الذي فرض ثقافة ولغة بوصفها تحتكر
معنى العلمي والحدايث وبالتايل االنساين بقيمة املعارص ،وليك يكون اآلخر غري
الغريب من ضمن حدود املنظومة االنسانية العربية التي تدعي الكونية ،ال بد أن يتكلم
اللغة نفسها وينتمي إىل منظومة القيم االنسانية نفسها.فان هذه املعرفة التي تدعي
الكونية هي يقينا محدودة املوقع وكل معرفة هي منشأة إنشاء فاملعرفة االوروبية يف
العلوم( :االجتامعية واإلنسانية والطبيعية) ويف اآلليات الفكرية لها موقع جغرايف
كان ميثل مكان النشأة الخاص بها مرتبط بإشكالية أوروبية معرفة وإيديولوجيا إذ
املعرفة األوربية االستعامرية بكل ملحقاتها التاريخية السياسية واألخالقية فهي وليدة
تعي دامئاً
هذه القوالب الكونيايل للسلطة كام صور بورديو إن عالقة القوة هي التي ّ
حدود فعل قوة اإلقناع التي ميتلكها النفوذ الرمزي[[[ .من هذه املقولة نجد أن املعرفة
الغربية متتلك منظومة عرفية للتصنيف االجتامعي هي التي اخرتعت النزعة الغربية
كام تجلت باالسترشاق والتميز بني جنوب أوروبا عن مركزها وعىل مدى هذا التاريخ
الطويل أعادت رسم خارطة العامل عىل أساس( :عامل أول وعامل ثانٍ وعامل ثالث)
أبان الحرب الباردة إن أماكن الال –فكر (أي اماكن األسطورة واألديان غري الغربية
والفولكلور) ،واملناطق والشعوب التي تنطوي عىل التخلف قد استفاقت اليوم من
عملية التغريب التي طال أمدها بعد ان تم اخرتاعها بوصفها  ،»anthroposبوساطة
موضع تلفظات عرف نفسه بنفسه باعتباره ( ،)humanitasواآلن فإن هناك اتجاهاً
خارج الفكر الغريب من العامل الثالث مل يعد يطالب باالعرتاف به من طرف اوروبا
بإدراجه يف االنسانية ،وقد تنوعت الثقافات التي احتكرت التمثيل الكوين االنسانية
وما بعدها مبجرد خطابات محلية من هنا تايت رضورة مراجعة نقدية لآلخر ومعرفته،
(فإ ّن عمل ّية التحكّم يف املعرفة لن تُدعى إىل املساءلة .ومن أجل أن نضع التأسيس
الحديث/الكولونيايل لعمل ّية التحكّم يف املعرفة ،موضع سؤال ،من الرضوري،أ ْن
[[[ -يبيو بورديو ،العنف الرمزي ،ترجمة ،نظري جاهل ،املركز الثقايف العريب ،ط ،1بريوت1994 ،م ،ص .35
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نركّز عىل العارف بدال من الرتكيز عىل اليشء املعروف .وذلك يعني أن نذهب إىل
االفرتاضات الحقيقية التي تش ّد موضع التلفّظات)[[[.
أوالً :كانت التجربة األسبانية أول لغة تحتكر الكونية وقد نزعت نزوعاً إىل نفي
اآلخر املسلم اذ إسبانيا (الكاثوليكية) الطامحة إىل الوحدة والنقاء الدينيني واملنطلقة
إىل قيادة العامل النرصاين ،ما كانت لتسمح ببقاء املسلمني عىل دينهم ،فبعد التخلص
من اليهود ،بدأت ماكنة القمع والتنصري و«تفتيش األرواح «الكاثوليكية تحول أنظارها
إىل األقلية الدينية والعرقية األخرى عىل ارضها ،ورشعت فور غزو غرناطة إىل
تنصريها قرسياً ،وهي العملية التي بدأها رجل الدين املتعصب ثيسنريوس يف إقناع
املسلمني بالتخيل عن دينهم واعتناق النرصانية ،باستعامل الشدة والتعذيب والسجن
إلجبار املسلمني عىل اعتناق النرصانية ،[[[.وقد ارتكبت الفظائع بحق املسلمني
من محاكم تفتيش والتحول إىل املسيحية يف ظل ضغط الكنيسة وقسوتها وعنفها
الرمزي والجسدي يطارد العرب املوريسكية كان عنفاً رمزياً يقوم عىل محو الهوية
اإلسالمية وقد تجىل بأشكال متنوعة من منع اللغة العربية وكتابتها يف وقت كانت
مبثابة مرياث معنوي (الحديث بالعربية كان يعني املخاطرة بجذب انتباه محاكم
التفتيش) [[[ .وكان الختان ممنوعاً كعالمة متيز للهوية لهذا (كانت عقوبة الختان
هي النفي الدائم وخرسان جميع املمتلكات ،وبذلت جهود لتعقب اولئك الذين
كانوا يقومون بعمليات الختان)[[[ كانت تلك االوضاع قد عكست موقفا غربياً عنيفاً
وعصابياً تجاه اآلخر.
ثانياً :أما يف زمن الثقافة االنكليزية والفرنسية وعرب االنكليزية والفرنسية،
واألملانية ،فهام من شيد الحداثة الصلبة ومشاريع العلوم االنسانية واالسترشاق
[[[ -والرند.منيولو ،العصيان املعريف ،التفكري املستقل ولحرية الدو-كولونيالية ،ترجمة فتحي املسكيني ،موقع
مؤمنون بال حدود.
[[[ -ماثيوكار ،الدين والدم إبادة شعب األندلس ،ترجمة ،مصطفى قاسم ،دار كلمة ،ط ،1ابوظبي2013،م،ص ،14
[[[ -اندرو هوتيكروفت ،الكفار ،تاريخ الرصاع املسيحية واإلسالم ،ترجمة ،قاسم عبده قاسم ،املركز القومي للرتجمة،
ط ،1القاهرة 2006م ،ص .256
[[[ -املرجع نفسه ،ص.263-262
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من أجل معرفة اآلخر وإخضاعه وهنا يحث أن املعرفة التي تحتكر التمثيل العلمي
والرشعية االنسانية والتي ارتبطت بعملية الهيمنة الكونيالية وتحضري الشعوب
املتخلفة يظهر (إ ّن االفرتاض األسايس هو أ ّن العارف متو ّرط دوماً ،عىل مستوى
سياسة الجغرافيا وعىل مستوى سياسة األجساد ،يف صلب املعروف ،عىل الرغم
من أ ّن اإليبستيمولوجيا الحديثة) غطرسة النقطة الصفر عىل سبيل املثال( قد عملت
أي رابط ،الباحث املحايد
عىل إلغاء الطرفني وخلقت صورة املالحظ املتحلّل من ّ
عن الحقيقة واملوضوعية ،الذي يتحكّم ،يف نفس الوقت ،يف قواعد االختصاص
ويضع نفسه أو نفسها يف موقع متميّز من أجل التقييم واإلمالء)[[[ ،وقد كانت املعرفة
وبخاصة أصحاب النزعة الوضعية بذلوا جهودهم يف اعتبار كل فلسفة تكاد تكون
ميتافيزيقا ومنها مسائل القيم والحقيقة والجاملية وقضايا الفلسفة النظرية كقض ّية الله
وخلود الروح والالنهائية وانقسام العامل ومعنى الحياة فكلها مسائل عدوها رضباً من
العبث مادامت ال تربطها أي ارصة يف ميدان العلم ،فهي ليست من قبيل املسلامت
التحليلية والتجريبية[[[.
وكانت حركات املقاومة يف العامل الثالث قد انخرطت يف عصيان معريف يعمل
عىل فك ارتباط عن سحر الفكر الغريب عن الحداثة واملثل العليا لإلنسانية يف حقبة
االستعامر أو اليوم بوعود البنك الدويل ووعوده بالنمو االقتصادي واالزدهار يف ظل
اقتصاديات العوملة املتوحشة[[[ .بحيادية وموضوعية يثبت إدوارد سعيد أن الشعوب
العربية واإلسالمية ليست مبا توصف به من تخلف ،بدليل مقاومتها العجيبة ،ودحرها
املستمر لالستعامر ،ومع ما سبق كله مل ينا ِد سعيد مبحاربة الغرب ،أو كراهيته،
وإمنا يدعو إىل فهمه أوال ،ثم مواجهته مبا يكفل الحرية ،واالستقالل للشعوب
املستضعفة[[[ .فان معرفة الغرب هي الغاية التي يصل اليها خطابنا النقدي
[[[ -والرند.منيولو ،العصيان املعريف ،التفكري املستقل ولحرية الدو-كولونيالية ،املرجع السابق.
[[[ -ميشيل ماركوفيتش ،العلم وااليديولوجية ،ترجمة ،أحمد السطايت ،منشورات الكالم ،السلسلة الثقافية1973 ،1:م ،ص.13
[[[ -انظر :والرند.منيولو ،العصيان املعريف ،التفكري املستقل ولحرية الدو-كولونيالية ،املرجع السابق.
[[[ -خالد سعيد ،أدوارد سعيد ناقدا االسترشاق ،املركز الحضاري لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط ،1بريوت2011 ،م ،ص.127
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هذا االحتجاج تنوع يف العامل الثالث ويف عاملنا جاء االحتجاج االسالمي ليمثل
موقفاً نقدياً لآلخر ،فهو يستمد رشعيته من تراث اسالمي اذ ( يركز عىل املدلول
يعب عن قيمة حضارية ،إذ هو أسلوب األنبياء والرسل يف
الرسايل للحوار ،فهو ّ
التبليغ والدعوة .وبالتايل أحقية هذا التيار يف تقديم اإلسالم والحضارة اإلسالمية
للطرف «اآلخر» .فعىل الغرب ...أن يحاول خوض الحوار مع أولئك الذين ميثلون
بجدارة الفكر والثقافة اإلسالميني .أما املتغربون الذين هم يف حقيقة األمر متثيل
ناقص ومش ّوه للغرب نفسه ،فإن حوار الغرب معهم ال يشكّل ديالوغاً و(حوارا ً ثنائيًّا)،
ليس ذلك وحسب ،بل إنه ال يشكّل مونولوغاً و(مناجاة أحادية) ،أيضا كام يؤكد
عىل ذلك خامتي وهو أحد أبرز رموز هذا التيار يف حوار الحضارات[[[ .وقد اخذ
هذا التيار موقفاً احتجاجياً اكرث جذرية يف نقد الغرب وتبيان تناهي مقوالته التي
تدعي الكلية والشمولية يف حني هي متثل نزوعاً للهيمنة عىل مصائر الشعوب ونهب
خرياتها والعمل عىل افقارها.
جاء هذا الكتاب يف توصيف حركة االحتجاج واملقاومة لدى الفكر االسالمي
الحديث واملعارص إذ تم تناول فكر مجموعة كبرية من مفكري التيار االسالمي يف
هذا الكتاب سوا ًء يف حقبة النهضة أم يف التيار املعارص إذ تم تناول الرؤية النقدية
لدى هؤالء املفكرين وتصوراتهم النقدية للفكر الغريب بروح تحليله وصفة تستلهم
فهم الفكر الغريب ونقده من أجل فهم االخر وإزالة التغريب الذي ترك أثره يف كثري
من األجيال التي مل تنتبه إىل آليات اآلخر يف نفي اآلخر والعمل عىل مواصلة أزماته:
(الفكرية واملجتمعية والحضارية) عىل صعيد املنهج والرؤية.

[[[ -الزهراء عاشور ،حوار الحضارات وإشكالية األنا واآلخر يف الفكر العريب واإلسالمي.

يف إمكاني�ة معرفة الغرب
مالحظات منهجية
ين [*
رضا داوري األر َدكا ّ
[[[

]

عىل الرغم من تداول مصطلح «االستغراب» ،فإ ّن سرب معناه يثري االستغراب؛ فقد
مؤس ٍ
متخصص ٍة بهذَين
سات
ّ
ريي «االسترشاق» و«املسترشِق» ،نتيج َة انهامم ّ
ألِفنا تعب َ
الحقلَني يف أوربا وأمريكا منذ قرنَني من الزمان.
ولعل
ّ
مجال «االستغراب» و«املستغرِب».
َ
يف املقابل ،غابت الدراسات يف
من النادر العثور عىل مصطلح «( »Oxidentalismاالستغراب) كمقابلٍ ملصطلح
لغوي ،ويف حال وجوده ،فال يشري إىل
أي معجمٍ
ٍّ
«( »Orientalismاالسترشاق) يف ّ
معنى «االستغراب» املتوخّى.
مل يكتسب «املسترشِق» صفته تلك مبج ّرد إحاطته ببعض املعلومات حول
حي «املسترشِق» و«االسترشاق» نتيج َة تح ّول «الرشق»
الرشق ،بل نشأ ٌّ
كل من مصطل َ
معي من الدراسات واألبحاث.
موضوعاً لحقلٍ ّ ٍ
أمل يكن ممكناً قيام بعض الرشق ّيني جغرافياً باملبادرة لالطّالع عىل الغرب،
ليصبحوا «مستغرِبني»؟
*ـ مفكّر وفيلسوف من إيران.
ـ ترجمة :عيل فخر اإلسالم.
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ري من علامء الرشق وطالّبه يف الغرب ،األمر الذي سمح لهم
أمل يدرس كث ٌ
باالطّالع عىل الغرب؟
كل من أوربا وأمريكا وجغراف ّيتهام ،حتّى
يدرس أطفالنا يف كتبهم الدراس ّية تاريخ ٍّ
أ ّن العلوم التي ت ُد َّرس يف الثانويّات والجامعات ،ليست يف أغلبها سوى ترجم ٍة
عم د ّونه املسترشقون الغربيّون من تاريخ علومنا وفلسفتنا
ألعامل الغربيّني ،ناهيك ّ
وفنوننا وآدابنا ،لينحرص دورنا برتجمتها فحسب.
إذا ً ،لسنا غرباء عن الغرب ،بل نعرفه بطريق ٍة أو أخرى.
مع ذلك كلّه ،ملاذا نفتقر «للمستغرِبني» ،ونفتقد فرعاً معرفياً يُعرف باسم
«االستغراب» حتّى اآلن؟
وبالتايل هل تختلف معرفتنا بالغرب ،عن معرفة املسترشِقني بالرشق؟
إ ّن هات َني املعرفتَني متاميزتان متاماً؛ فمعرفة الغرب بالرشق هي معرف ٌة استقصائية،
عب غابرييل مارسيل ـ فهي معرف ٌة أ ّول ّي ٌة
أ ّما املعرفة التي منتلكها عن الغرب ـ كام يُ ِّ
ناقصةٌ ،متثّل مجموعة العلوم الرسم ّية التي تلقّيناها من الغرب ،ال تشكّل إال مج ّرد
أخبا ٍر وصلتنا عنهم.
ٍ
بدراسات يف علومنا وثقافتنا
يف املقابل ،مل يأخذ املسترشِقون شيئاً م ّنا ،بل قاموا
وآدابنا ومعتقداتنا؛ جاعلني من تاريخنا موضوع بحثهم ،متّخذين مبدأ إعطاء األولويّة
للمواضيع التي تخدم أغراضهم يف الغلَبة.
لقد حالت هيمنة الغرب دو َن متكّننا من اتّخاذ الغرب موضوعاً لدراساتنا ،نتيج َة
عجزنا عن تأطريه ضم َن حدود قدرتنا ،كام أ ّن بدايات احتكاكنا بالغرب كشفت
حاجتنا للعلوم والقوانني والتقاليد الغرب ّية ،ما حر َمنا من مقاربة الغرب بنظر ٍة موضوع ّي ٍة
النعدام القدرة أو املجال لدينا للقيام بذلك.
يف هذا السياق ،يبدو أنّنا بحاج ٍة إىل تقديم قد ٍر من اإليضاح يف هذا الخصوص،
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من خالل التأكيد عىل أ ّن «االستغراب» يختلف كلّ ّياً عن اإلحاطة بعلوم العالَم الحديث
الطب والفلك والنجوم
وآدابه وتقاليده؛ فلم يُص َّنف علامؤنا األقدمون الذين أخذوا
ّ
املتخصصني يف «اليونانيّات» ،بل مل
والفلسفة من اليونانيّني وقاموا ببسطها ،يف زمرة
ّ
يُطلَق عليهم هذا العنوان أصالً.
ناهيك عن أنّنا ال نسبغ عىل أدباء الرشق وفالسفته وعلامء الدين فيه لقب
املتخصصني يف «اإلسالميّات» عىل علامء اإلسالم
املسترشقني ،وما إطالق صفة
ّ
إال عىل سبيل التسامح ،أل ّن علامء الدين ال يحظون بذلك اللّقب ما مل يؤمنوا بذلك
املتخصص بـ«اإلسالم ّيات»
الدين ويبلّغوا أحكامه ،بينام ليس من الرضوري أن يكون
ّ
ومتمسكاً به.
معتقدا ً بذلك الدين
ّ
خاص ًة بني الباحث واملواضيع التي يدرسها ،يف
إذا ً ،يشكّل «االسترشاق» عالق ًة
ّ
عب عنها يف لغة الفلسفة األوروبّيّة
نسب ٍة بني «فاعل» املعرفة وموضوعها ،والتي يُ َّ
أي ميلٍ لدى
بالنسبة بني «( »Subjectالفاعل) و«( »Objectاملوضوع) ،دون وجود ّ
فاعل املعرفة نحو مفعولها ،مكتفياً بوضعه أمامه حتى يتع ّرف عليه من خالل املناهج
العلم ّية املق ّررة ،ل ُيدخله يف نطاق العلم.
وال تش ّذ سائر العلوم الحديثة عن تلك النسبة؛ مبعنى أ ّن منهج ّية البحث تقتيض
اللم) بحثه بنظر ٍة موضوع ّي ٍة تعتمد الحياديّة؛ إذ ميكن
من الباحث مقاربة متعلَّق (بفتح ّ
فاريس بهذه املنهجيّة ويكتب عمالً يف تاريخ
فاريس تناول شع ٍر
ألديب وشاع ٍر
ٍ
ٍّ
ٍّ
الفاريس،
األدب ،دون التغايض عن النسبة «ما وراء املوضوعيّة» التي تربطه بالشعر
ِّ
الفاريس تناول أنواع
الفاريس للشعر
والتي تبتعد عن النظرة الحياديّة؛ فيمكن للقارئ
ّ
ّ
الشعر وصوره بحثاً ودراسةً ،دون أن يتأث ّر تذ ّوقه للشعر مبنهج ّية البحث ،أل ّن تذ ّوق
الشعر واالستئناس به ،ليسا إال نتيج َة ميله له؛ فالشاعر يهوى الشعر ،دون أن يُعاب
جة لزوم اتّخاذ الحياديّة سبيالً يف رؤيته الشعريّة.
عتَ َ
عليه ذلك ،أو يُ َ
ض عليه بح ّ
لطاملا كان أدباؤنا وشعراؤنا متذ ّوقني للشعر ومستأنسني باللّغة ،ومع ذلك مل يظهر
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الفاريس إال يف العرص الحديث؛ إذ تعود بواكري الكتابات يف
ما يُس ّمى بتاريخ األدب
ّ
تاريخ األدب الفاريس والفلسفة اإلسالمية و ...إىل أعامل املسترشِقني التي حذا
حذ َوها باحثونا وعلامؤنا فيام بعد ،وقد تعاملت املدرسة الوضعيّة مع ذلك التقليد
كل نسب ٍة وطريق آخر سواه.
باعتباره أمرا ً مفروضاً ورضوريّاً مع ازدراء ّ
ٍ
لشخص
ويتجل هذا األمر بأوضح صور ٍة يف حقل الدين والعلوم الدينيّة؛ إذ ميكن
ّ
ٍ
معلومات واسع ًة يف أحكام دينٍ ما أو ع ّدة أديان،
ما أن يكون مؤ ّرخاً لألديان أو ميتلك
بأي منها.
دو َن أن يعني ذلك اعتقاده ٍّ
وكم من قاد ٍة روحيّني مل متنع مكانتهم كعلامء يف الدين ومبلّغني ألحكامه ،من
وفق نظر ٍة موضوع ّي ٍة بحت ٍة ،أل ّن تلك الرؤية للدين ال تعدو أن تتعامل معه
مقاربة الدين َ
اللم) لعلوم املسترشِقني ،بينام تخترص نسبة الناس للدين بتلك النسبة
كمتعلَّقٍ (بفتح ّ
التي تربط املسترشِقني بالثقافات واألديان الرشقيّة فحسب ،يف حال ٍة تقيّد حراك البرش
ٍ
انعكاس
املوضوعي وح َده فيها الكلمة الفصل ،يف
ضمن ساح ٍة واحد ٍة فقط ،للعلم
ّ
مغلوب عىل أمرها أمام الغرب ،دون إضفاء صفة «االستغراب» عليها ،حتّى ولو
لفئ ٍة
ٍ
كانت مل ّم ًة بالعلوم الحديثة.
نتبي الفرق
إ ّن ّ
كل ما ذكرنا آنفاً مل ّا يرفع الغموض عن موضوع البحث بع ُد؛ إذ مل ّ
بني «االستغراب» من جهة ،واإلحاطة بعلوم الغرب وثقافته من جه ٍة أخرى؛ األمر
الذي يدعونا لتسليط الضوء عىل أقسام العلم تخفيفاً لحالة اإلبهام.
املوضوعي الذي
يف الوهلة األوىل ،ميكن تقسيم العلم قس َمني :أحدهام العلم
ّ
رصف به ،واآلخر العلم الذي ال يرشف فيه العالِم عىل
يحيط فيه العالِم باملعلوم ويت ّ
املعلوم أو يتحكّم به ،بالرغم من عدم انفصاله عنه.
املوضوعي بدوره إىل قس َمني؛ أحدهام العلم باألمور
كام ينقسم العلم األ ّول
ّ
واألشياء التي تتّصل بالعالَم املوجود واملتج ّدد ،سوا ًء كانت تاريخيّ ًة أو ثقافيّ ًة أو
طبيع ّيةً ،واآلخر العلم باألمور ذات العالقة بعالَمٍ متشتّ ٍ
ت ،مل يبلغنا منه سوى مجموعة
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أخبا ٍر وآثار ،والذي يُ َع ّد «االسترشاق» من سنخه؛ فلو كان من املق َّرر التعامل مع
ٍ
يب أو افرتاض
«االستغراب» كـ «االسترشاق»،
عندئذ يلزمنا انتظار نهاية العرص الغر ّ
يب قد بلغ فيها نهاياته.
حال ٍة يكون العرص الغر ّ
بأي يش ٍء ال يزال
علينا األخذ بعني االعتبار فكرة إعراض املسترشِق عن االهتامم ّ
ٍ
بدراسات مه ّم ٍة يف مجاالت العرفان
ينبض بالحياة يف الرشق ،فقد قام املسترشِقون
ٍ
رشقٍ أنجز
والفلسفة والكالم واألدب والسياسة و ،...لكن مل نعرث عىل
باحث مست ِ
ٍ
دراسات يف علم أصول الفقه ،ويعود السبب يف ذلك ،برأيي ،إىل صعوبة نسبة علم
أصول الفقه إىل املايض ،للجوء الفقهاء إليه يف استنباط األحكام ،دون أن يعني
كل من الفلسفة والعرفان والكالم واألدب ميّت ًة عفا عليها الزمن ،وأنّه
كالمنا اعتبار ٍّ
يبق من العلوم الحيّة سوى أصول الفقه ،أل ّن كافّة العلوم واملعارف حيّة ،ولك ّن
مل َ
املسترشِق ينسبها للاميض.
ال يخفى أ ّن هناك فلسف ًة وكالماً وعرفاناً وأدباً يف الغرب أيضاً ،لكلٍ منها تاريخه
يب بالبحث يف تاريخ آداب الغرب وفلسفته وكالمه،
الخاص ،فإذا بادر
ٌ
ّ
شخص غري غر ٍّ
فلامذا ال نعتربه «مستغرِباً»؟
بعبار ٍة أخرى ،إذا كان للمسترشِقني أن يُجروا أبحاثهم ودراساتهم يف تاريخ الشعوب
الرشق ّية وفلسفتها وآدابها وعلومها ،حتّى يُع ّدوا نتيج َة ذلك يف ِعداد املسترشِقني،
فلامذا ال ميكن لناـ نحن الذين أخذنا بعلوم الغرب ،ونعترب أنفسنا وغرينا يف حاج ٍة
ٍ
بدراسات يف علوم الغرب وآدابه؟.
إليها ـ أن نُ َع َّد «مستغرِبني» من خالل القيام
إنّنا ،بتناولنا تاريخ فلسفة الغرب وكالمه وآدابه ،سنقوم بتجميل تاريخنا من خالل
املعلومات التي نحصل عليها يف هذه العملية ،بينام يتّخذ املسترشِق من مايض
الرشق ما ّد ًة لتاريخهُ ،مضفياً عىل تاريخ الرشق وماضيه صبغ ًة غرب ّيةً.
كان «بريجسون» يقول ،يف سياق حديثه عن املعرفة العلميّة والعقليّة ،بأ ّن العقل
واملتغية ذات ّياً؛ إذ كان يرى بأ ّن العقل الذي تبلور يف مرحلة
يُسكِّن األشياء املتح ّركة
ّ
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تاريخ الغرب الحديث ال مي ّيز حقيقة املوجود الذي ُيثّل عني الحياة والنشاط
والسريورة والصريورة ،بل يبحث عن صورة األشياء امل ّيتة والجامدة.
إذا كان هذا الكالم منوطاً بقبول بعض مبادئ فلسفة «بريجسون» وقواعدها،
ٍ
عندئذ ميكن تظهري صورة املوضوع بطريق ٍة أخرى؛ إذ عندما ننظر إىل التاريخ وفق
يئ خاضعٍ
املنهجيّة الفيزيائيّة ،فإ ّن تاريخ البرش وماضيهم سيتب ّدل إىل يش ٍء فيزيا ٍّ
لقوانني الفيزياء.
لقد كتب املسترشِقون تاريخ الرشق من موقع التسلّط والهيمنة والغلَبة؛ األمر
الذي يجعل من معرفتهم بالرشق مختلف ًة كلّيّاً عن معرفتنا بالغرب ،بل ال مجال
للمقارنة بينهام ،ألنّهم متكّنوا من ات ّخاذ الرشق موضوعاً ألبحاثهم ومعرفتهم ،بينام
مل تتع َّد معرفتنا بالغرب شكالً من أشكال املساهمة يف تلك املعرفة؛ فاإلحاطة
يب ،وال ينبغي
بالعلم والتكنولوجيا الغربيّة يشكّل نوعاً من املشاركة يف التاريخ الغر ّ
الخلط بني هذا النوع من املعرفة و«االستغراب».
لقد أخذت األمم الرشقيّة ،منذ قرونٍ عديد ٍة ،بعلوم الغرب وآدابه وفلسفته
وتكنولوجيّته ،دون أن يُعتَ َبوا «مستغرِبني» ،بل مل يتعامل أح ٌد مع منهجيّتهم وسلوكهم
يف هذا السبيل كنو ٍع من «االستغراب».
بنا ًء عىل ذلك ،هل ميكن اعتبار «االستغراب» مفهوماً مستحيالً يحول دو َن
بحثي تحت هذا العنوان؟
تأسيس فر ٍع
ٍّ
حي «االستغراب» و«االسترشاق» ،يعيننا عىل استعراض
إ ّن التمييز بني مصطل َ
رشوط تحقّقه ـ أي «االستغراب»ـ كام ييل:
1ـ ينبغي عىل من يتص ّدون لدراسة «االستغراب» تحايش الشعور بالتبعيّة للغرب
حس
والدون ّية تجا َههم ،من خالل الحفاظ عىل استقالليتهم وحريّتهم ،أو تنمية
ّ
ج للكامل
يب كح ٍّد أدىن ،رافضني التعامل مع الغرب كنموذ ٍ
التاميز بينهم والعامل الغر ّ
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خ َر مختلف.
جه ،مكتفني بالنظر إليه كآ َ
املتوخّى ،أو باعتباره املعلّم واملو ّ
ٍ
ظروف كان الغرب يعترب نفسه ق ّمة العامل واملهيمن عليه.
لقد نشأ االسترشاق يف
إ ّن مقاربة معرفة الغرب وأدبه كغاية املعرفة واألدب اإلنسانيَّني ،أوالتعامل معهام
ٍ
كانحراف عن مبادئ األخالق وأصول الدين ،تحول دو َن إمكانيّة تبلور «االستغراب»،
لتح ّول الغرب يف هذه الحالة إىل يشء ٍ
بعيد عن صورة اآلخَر.
فلو ابتعدت الدراسات التي ظهرت يف اآلونة األخرية واتّسمت بالعبثيّة ـ حول
وجود الغرب عن النزعات األيديولوج ّية ،لساهمت يف تسليط الضوء عىل رشوط
إمكان ّية تحقّق مرشوع «االستغراب».
أي ماه ّي ٍة للغرب أو ذات ّي ٍة له ،م ّدعي ًة أ ّن ما
لقد صادفنا خالل بحثنا جهات تنكر ّ
خاصاً به ،بل ميكن ،وينبغي ،للعامل كافّ ًة أن يصل
بلغه الغرب من قدر ٍة ومكان ٍة ليس
ّ
إىل تلك املرحلة.
إن تب ّني هذا القول صحيح نسب ّياً من إحدى الجهات؛ مبعنى أن يتص ّور م ّدعوه
ٍ
يحق لهم القول بأ ّن كافّة
عندئذ
يف للعلم والتكنولوجيا،
ّ
احتكار الغرب الجغرا ّ
سكّان العامل ميكنهم أن يأخذوا بذلك العلم الجديد ،وسلوك سبيل التنمية العلميّة
كل من العلم والتقن ّية الحديثة
محل النزاع ليس يف القول بأ ّن ّ ً
ّ
والتكنولوج ّية ،إال أ ّن
خاص ًة قد
خاص ٌة مبجموع ٍة من البرش ،بل يكمن يف أ ّن تاريخاً مع ّيناً يحمل مبادئ
ّ
ّ
تبلور يف الغرب ،وبسط جناحه عىل كافّة أرجاء العامل ،مح ّوالً تاريخ العامل إىل
ٍ
واحد ،ويف مثل هذا التاريخ الواحد كيف ميكننا متييز اآلخر وتحديد
َمي
تاري ٍ
خ عال ٍّ
الخصوص ّيات؟
ال ّ
شك يف أ ّن من ينكرون وجود الغرب وكينونيّته سيتعاملون بالرضورة مع «االستغراب»
بال مباال ٍة ،وحتّى لو ب ّرروا ألنفسهم التعامل مع هذا املوضوع ،فإنّهم يحرصونه يف نطاق
معرفة الغرب ،واالطّالع عىل تاريخ الغرب ّيني وجغراف ّيتهم وآدابهم وعلومهم.
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أ ّما أولئك الذين يقاربون الغرب تاريخاً عامل ّياً ،ذا ماه ّي ٍة ومزايا مع ّين ٍة ،فإنّهم
يُجارون تلك الفئة من الغرب ّيني الذين يتساءلون عن بدايات الغرب ومآالته ،ويسربون
مبعنى ما ،يتقبّلون فكرة إمكانيّة تحقّق
حقيقة تاريخ الغرب يف سبيل معرفته؛ فهم،
ً
االسترشاقي؛ فال يتّخذ املستغرِب من الغرب موضوعاً لبحثه،
«االستغراب» ال بسنخه
ّ
بل يستوعب تاريخه يف ضوء ماه ّيته ،التي يبحث عنها ماهية يف ضوء تاريخه.
ميثّل هذا النوع من فهم تاريخ الغرب وماهيّته نوعاً من املعرفة الظاهراتيّة ،التي
تستلزم االحتكاك بعامل الغرب وفهمه من الناحية التجريب ّية.
يب بشكلٍ عا ٍّم،
 2ـ يستلزم إطالق مرشوع «االستغراب» استيعاب التاريخ الغر ّ
والذي ينحرص سبيل بلوغه يف سرب فلسفته ،ويتمظهر يف تقن ّيته ،ما يستدعي اإلحاطة
بكلَيهام (الفلسفة والتقنية الحديثتَني)؛ إذ مل ي ُعد كافياً يف هذه العمل ّية مج ّرد دراسة
تلك الفلسفة يف الجامعات وتأليف الكتب حول تاريخها وترجمتها وطبعها ونرشها
وجمع املعلومات عن آخر اآلراء واألفكار الفلسفيّة هناك ،بل ينبغي التأ ّمل فيها من
رب التفكري يف نهاية الفلسفة
خالل وعي النسبة بينها وبني العامل الحديث ،ال س ّيام ع َ
الغرب ّية وأحوال ما بعد الحداثة.
يب أو
ال يولد «االستغراب» بكتابة مقال ٍة حول الثورة الفرنس ّية ،أو ترجمة عملٍ أد ٍّ
فلسفي ،أل ّن الرشط األساس لتحقّقه يتمثّل يف القدرة عىل التغلغل يف فكر الغرب
ٍّ
وف ّنه وتاريخه وترسيخ األقدام فيها.
ٍ
ٍ
معلومات من
فيلسوف وشعر شاع ٍر من خالل جمع
إن كتابة مقال ٍة تناقش فلسفة
ج ودراس ٍة جديد ٍة ،إال أن يتمكّن
تجسد يف أحسن الحاالت اتباعاً ملنه ٍ
هنا وهناكّ ،
الباحث من إعادة قراءة املوضوع وتحديد موقعه يف سياقه التاريخي؛ مبعنى أن ينظر
إليه من موقع املرشِف يف إطالل ٍة بانورام ّي ٍة.
قد نكتب مئات املقاالت حول «سوفوكليس» و«أفالطون» و«فريجل»
و«بوئيسيوس» و«سانت أوغستني» و«توماس مور» و«هيغل» و«غوته» و«نيتشه» و...
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إال أ ّن ذلك كلّه قد ال يكون كافياً إلضفاء صفة «االستغراب» عليها؛ أل ّن أقىص ما
ميكن أن تعكسه تلك املقاالت إثبات شغفنا بكبار شعراء الغرب وأدبائه وفالسفته
الحقيقي هو ذلك الشخص القادر عىل إدخالهم يف
وعلامئه ،بينام «املستغرِب»
ّ
منظومتنا الفكريّة.
باملولوي؟ أمل يرصف «ماسينيون»
مهتمً ولهان
قد يقال :أمل يكن «نيكلسون»
ّ
ّ
«الحلج» وآثاره؟
ّ
ردحاً من عمره يف البحث حول أحوال
الحلج» عىل كتابه أكرب دليلٍ عىل تعلّقه
ّ
إ ّن إطالق «ماسينيون» عنوان «محنة
«الحلج».
ّ
بسرية
لسنا يف حاج ٍة لرسد األمثلة حتّى نثبت ولع كبار املسترشِقني باألعامل التي
أنجزوها؛ فقد كان بعضهم عاشقاً للرشق والرشقيّني ،دو َن أن ينسوا ما يربطهم بالتاريخ
رصحوا أو ل ّوحوا بإميانهم بوحدة التاريخ ،وما جرى يف
الغر ّ
يب ،بل إ ّن كثريا ً منهم ّ
أي مكانٍ آخر عىل األرض مل يكن سوى مق ّدم ٍة للتاريخ
املايض سوا ًء يف الرشق أو ّ
يب.
الغر ّ
كل من العلم الحديث والثقافة
 3ـ مرشوع «االستغراب» ره ٌن مبعرفة منشأ ومعنى ٍّ
الحديثة والحقوق الحديثة والسياسة الحديثة ،وطاملا أطلقنا أحكامنا عىل العلم
والسياسة و ...بنا ًء عىل املشهور السائد من اآلراء فال ميكننا أن نكون «مستغرِبني»؛
فال نتوقّع من مؤيّدي الدميقراط ّية االشرتاك ّيني ،والفاش ّيني ،والنازيّني ،و ...أن ينتموا
إىل تلك الفئة.
طبعاً ،ليس عىل «املستغرِب» أن يكون معارضاً لتلك النزعات جميعاً ،بل عليه
أن يكون متح ّررا ً منها ،وال تخلو تلك النزعة لالستقالل ّية من صعوبة .مع ذلك ،فإ ّن
تعس التح ّرر من تقاليد الغرب الظاهريّة من سياس ٍة وحقوقٍ وغريها ،ال يُقا َرن مبشقّة
ّ
التح ّرر من هيمنة تقنيّة الغرب وفلسفته.

46

نحن والغرب

ٌ
ظروف ميكن يف ضوئها تص ّور إيجاد
4ـ مع ذلك كلّه ،فقد توافرت يف الغرب
مجا ٍل لربوز «االستغراب»؛ إذ مل يعد مرشوع «االستغراب» اليوم نوعاً من الرتف الذي
ٍ
أشخاص ي ّدعون بأ ّن الحداثة قد وصلت إىل مرحل ٍة من
ال لزوم له ،نتيج َة ظهور
يرسخ يف أذهاننا فكرة توقّف
الصوري
والتوسع
الجمود
ّ
والرسمي ،األمر الذي قد ّ
ّ
ّ
التج ّدد وجموده.
الحداثوي» بالرفض للتعامل مع كل جديد ،ما
يف املقابل ،ميتاز الفكر «ما بعد
ّ
الروحي
مي ّهد األرض ّية للعودة إىل الرشق واقتباس كلامت مفكّريه ومرشدي الفكر
ّ
واملعنوي إلضاءة طريق املستقبل.
ّ
 5ـ ليس «االستغراب» ر ّدة فعلٍ عىل «االسترشاق»؛ فال ميكن لـ«املستغرِب» .وال
ينبغي له تطبيق املنهج ّية االسترشاق ّية يف معرفة الغرب ،أل ّن استخدامها يف الغرب
ٍ
ّ
ناقص عن موضوع الدراسة ،كام
شاق للغاية ،لن يُفيض إىل يش ٍء سوى تقديم تقري ٍر
حدث قبل مئتَي عام يف إيران ،حني ظهرت مجموعة من األشخاص الذين خاضوا
تجربة كتابة تقارير حول سياسة بريطانيا وبعض الدول األوربّ ّية.
إ ّن سرب «االستغراب» ودراسته يف حاج ٍة إىل القدرة عىل كتابة مقال ٍة بحثيّ ٍة أو
تحقيقي حول السياسة واألدب والف ّن والثقافة واالقتصاد والفلسفة يف
كتاب
تأليف
ٍ
ٍّ
الغرب ،ما يؤكّد أه ّم ّية ترجمة كافّة األعامل الفلسف ّية واألدب ّية والسياس ّية والتاريخ ّية
اللزمتَني
الغربيّة امله ّمة من ناحية ،ويفرض عىل اللّغة أن تتمتّع باملقدرة والحيوية ّ
التاريخي الكبري.
متهيدا ً لخلق هذا التح ّول
ّ
ال يعني «االستغراب» االكتفاء مبعرفة أمو ٍر يف التاريخ والجغرافية واألدب
علمي
والفلسفة الغربيّة؛ إذ لو كان األمر كذلك ،ملا احتجنا للتفكري يف إيجاد فر ٍع
ٍّ
باسم «االستغراب».
إ ّن أطفالنا يف املرحلتَني االبتدائيّة واإلعداديّة يقرؤون تاريخ وجغرافية أوروبّا
وأمريكا ،ويطالعون القصص الغرب ّية ويطّلعون عىل ِس َي الشخص ّيات الغرب ّية البارزة.
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فضالً عن مطالعة ق ّرائنا ترجامت الكتب األجنب ّية ،ناهيك عن أ ّن كثريا ً من األفالم
والربامج التلفزيون ّية التي نشاهدها هي من نتاج الغرب ،كام أ ّن ما نتعلّمه يف مدارسنا
عن الغرب وما ينعكس يف وسائل تواصلنا االجتامعيّة عنه ،ال متكن مقارنته مبا
يعرضه الغربيّون أنفسهم عن الرشق يف كتبهم وإذاعاتهم وتلفزيوناتهم.
مع ذلك كلّه ،فإ ّن للغربيّني «مسترشقيهم» و«استرشاقهم» ،بينام ال نطلق اسم
«املستغرِب» عىل علامئنا املُلِ ّمني بأوضاع الغرب وأحوالهم؛ إذ عىل سبيل املثال،
شوشرتي» و«اعتصام الدين»
كل من «عبد اللطيف
مل نطلق صفة «املستغرِب» عىل ٍّ
ّ
الكرمنشاهي» ،مع أنّهم خاضوا غامر تجربة
ين» و«آقا أحمد
و«أيب طالب األصفها ّ
ّ
السيايس يف
السيايس يف الغرب ،وقاربوا سلوك األوربيّني
تقديم توصيف النظام
ّ
ّ
مناطق أخرى من العامل.
من غري املقبول اال ّدعاء بأ ّن املسترشِق يتناول دراسة الرشق باعتباره تاريخاً مىض،
بينام ال ميكن اعتبار الغرب موضوعاً لـ«االستغراب» ألنّه مل يلتحق باملايض بعد؛
كل من إيران والصني
حيث يوجد اليوم مسترشِقون يدرسون األوضاع الجارية يف ٍّ
والهند ودو ٍل إسالم ّي ٍة ورشق ّي ٍة أخرى بصورة عا ّمة.
ميثّل املسترشِقون بشكل عا ٍّم انعكاساً ملظاهر الثقافة الغرب ّية ،فإ ّن هناك مجموع ًة
منهم تنتمي للمرحلة النهائية واألخرية من االسترشاق ،وميتاز أعضاؤها باالهتامم
ِ
املعاصة ومييلون غالباً إىل االهتامم بالسياسة أكرث ،وينشغلون بالتفكري
باألوضاع
سيايس يف الدول غري الغربيّة وتنتابهم حاالت القلق من ظهور
يف خلق تح ّو ٍل
ٍّ
ٍ
سياسات مخالف ٍة للغرب فيها.
فإذا كان مسموحاً لالسترشاق أن يتناول األوضاع الجارية وعدم االكتفاء بدراسة
املايض ،فلامذا ال ميكن تناول االستغراب لألوضاع الجارية يف الغرب؟
ٍ
رشوط
ال يخفى أ ّن للغرب ماضياً ميكن دراسته ،ولك ّن معرفته العميقة تحتاج إىل
منها ،لزوم سرب ماه ّية الغرب ،أو تق ّبل ا ّدعائه ،كح ٍّد أدىن ،برضورة التعامل معه ككيانٍ
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ذي عنوانٍ
تاريخي مم ّي ٍز يختلف عن التواريخ األخرى ويفرض تأثريه عىل العامل كلّه.
ٍّ
يب إىل «االستغراب» ،ما يفرض عىل من
يف املقابل ،ال يحتاج سكّان العامل الغر ّ
يسعى إىل إطالق ذلك املرشوع أن يكون من خارج ذلك العامل ،علامً أ ّن الخروج
من هذا النطاق يف عرصنا الحارض أم ٌر ٌّ
شاق للغاية؛ إذ كيف ميكن تص ّور ات ّخاذ
كل من الرؤية والفكر والرأي والعقل
الغرب موضوعاً للبحث ،طاملا مل يتح ّرر ٌّ
والقلب والروح من قيوده؟
َ
طوال  400عام ،كيفيّة النظر إىل املوجودات وانتخاب
لقد علّم الغرب البرش،
الطريق ومآله ،متق ّمصاً خاللها دور دليل عملٍ وعلمٍ  ،أو م ّدعياً الهداية والقيادة عىل
األقل ،معتربا ً نفسه تجسيدا ً للعلم والعقل معاً ،فكيف ميكن التفكري بإنزاله من س ّدة
ّ
العلم والسلطة بتلك البساطة ،وتحديده يف إطار حدودنا املعرفية؟
لقد ح ّدد الغرب بنفسه حدود اإلدراك واملعرفة ،وال ميكن ملن يتواجد يف إطار
تلك الحدود تص ّور ما وراءها!
رب التح ّرر
ال ميكن ملرشوع «االستغراب» أن يتحقّق إال بالتح ّرر من الغرب ع َ
التاريخي من عالَمه والخروج منه؛ فال ميكن اعتبار مج ّرد املعارضة السياس ّية أو
ّ
النقاش والجدل يف املواضيع الثقافيّة والفلسفيّة دليالً عىل التح ّرر من الغرب ،أل ّن
كثريا ً من سكّان الغرب ،بل حتى بعض حراكات ذلك العالَم حاليّاً ،تخالف بعض
خاص ًة بها.
تلك السياسات ،وتعكس آرا ًء اجتامع ّي ًة وفلسف ّي ًة
ّ
إ ّن التح ّرر من الغرب ال ميكن أن يتحقّق إال من خالل خلق حالة من الثورة يف
رؤية الناس ووجودهم ،وهذا ال يت ّم إال من خالل إدراك ماه ّية الغرب ،واستيعاب
أصوله ومبادئه ،األمر الذي ال يخلو من قد ٍر من األمل واملشقّة يعادل ما تحمله تلك
الثورة معها من صعوبات ،وال ميكن بلوغها مبج ّرد البحث والدراسة.
وفق معايري يعتربونها
قد يبادر البعض لتربير بعض الفلسفات الغرب ّية ورفض أخرى َ
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من املشهورات واملقبوالت؛ علامً أ ّن تلك املقاربات تس ّد الطريق أمام معرفة الغرب
حجاب مانعٍ ،يصيبنا بحال ٍة يكون فيه العلم أش َّد علينا من الجهل.
مح ّول ًة العلم إىل
ٍ
يف الظروف الحال ّية ،إن الفلسفة «ما بعد الحداثوية» هي الفلسفة الوحيدة التي
ميكن لها ،بشكلٍ أو بآخر ،أن تشكّل سبيالً ملعرفة الغرب ،والتي تتم ّيز بإخضاع
كافّة مبادئ الغرب ومرتكزاته للتشكيك والتساؤل بعيدا ً عن الجدل إلثبات قضيّ ٍة
أو نفيها ،ما مي ّهد الطريق لخلق بدايات التح ّرر من غلَبَة الغرب وهيمنته ،كمنطلَقٍ
الحداثوي» بالطريق ّية ال املوضوع ّية ،األمر
بحق؛ إذ يتّصف الفكر «ما بعد
ملعرفته ٍّ
ّ
مؤشا ً عىل سوء الفهم ،وإنّنا بحاج ٍة إىل معرفة
الذي يجعل من تأييده أو معارضته
ّ
الغرب أل ّن فتح طريق املستقبل يتوقّف عىل استيعاب وضع البرش بصبغته الغربيّة يف
العرص الحارض.

االستغراب القسري
يف جدل التث�اقف بني املركز والهوامش
نجالء مكاوي [*
[[[[

]

[1

استخدمت الثقافة األوروبية عدة اسرتاتيجيات ،وهي تؤطر فكريًّا ما اعتقدته
تفوقًا أوروب ًّيا عىل كافة الحضارات والثقافات ،تضمنت التنظري لتلك الرؤية ،وصياغة
الخطاب الذي يربر السيطرة األوروبية عىل الثقافات األخرى ،من خالل تعميم
وص ِّور ذا قيم وثقافة أدىن،
القيم واملامرسات األوروبية عىل «اآلخر» الذي اعتُرب ُ
ويستوجب تقدمه الدوران يف الفلك الثقايف الغريب.
وضعت النظرة للعامل يف الوعي والثقافة األوروبية أسس مفهوم املركزية الغربية،
وما استتبعها من تجليات ثقافية ،فوفقا للتصور األورويب املبني عىل نظرة ثنائية
للعامل «برابرة ومتحرضون» فإن الغرب هو منتج القيم اإلنسانية ،واملحدد الوحيد
ملسار انتقال أي ثقافة من الرببرية إىل املدنية ،وهي كل الثقافات غري الغربية،
وواضع معايري التقدم والتخلف.

وقد ظهر مفهوم الغرب ،متخضً ا عن الحقبة الطويلة التي يصطلح عليها بالعرص
الوسيط ،التي طورت جملة من العنارص االجتامعية والدينية والسياسية والثقافية،
فاندمجت لتشكل هوية أوروبا ،وبانتهاء تلك الحقبة ظهر املفهوم بأبعاده الداللية
األولية ،التي متثلت يف تثبيت مجموعة من الصفات والخصائص العرقية والحضارية
والدينية عيل أنها ركائز أساسية تشكل هويته. وأدت هذه العملية إيل والدة مفهوم
*ـ أستاذة جامع ّية وباحثة يف الفكر السيايس الحديث ـ جمهورية مرص العربية.
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املركزية الغربية ،الذي تتجىل إشكاليته يف أنه يؤسس وجهة نظر حول الغرب بناء عىل
ربا إياها جذو ًرا خاصة به ،ومستحوذًا
إعادة إنتاج مكونات تاريخية ،توافق رؤيته ،معت ً
يف الوقت نفسه عىل كل اإلشعاعات الحضارية القدمية ،وقاط ًعا أوارص الصلة بينها
وبني املحاضن التي احتضنت نشأتها .فيام تقصد املفهوم أن ميارس إقصاء لكل ما
هو ليس غرب ًّيا ،داف ًعا به إىل خارج الفلك التاريخي الذي أصبح الغرب مركزه، عىل
أن يكون مجاالً يتمدد فيه ،وحقالً يجهزه مبا يحتاج إليه[[[.
ساعدت عوامل عدة ،عىل تدشني وتثبيت الهوية الغربية الحديثة ،ووضوح
وتجيل مفهوم التمركز ،فبجانب الثورة الفكرية والعلمية ،وحلول العلمية العقلية
محل الرسالة الدينية ،ما كرس لتمركز «األنا» عند الغرب ،الذي صار رم ًزا للتحرض،
بينام العامل اآلخر هو رمز للتوحش والهمجية ،بعد أن نابت ثنائية حيوية أوروبا /
خمول العامل عن ثنائية اإلميان/الكفر التقليدية ،أو ثنائية التمدن/التوحش ،فإن
بداية اإلعالن عن الزمن األورويب ،وتشكيل هوية محددة إعامالً للمركزية الغربية
جاءت مع الكشوف الجغرافية الكربى ،وعبور كوملبوس للمحيط األطليس عام
،1492حيث أقصيت أمريكا وتاريخها القديم ،وطمست معاملها ابتدا ًء من تحديد
تسمية تحتفي باالتباعية للذات الغربية ،هذه التسمية التي حاولت مامرسة اإلقصاء
بإخفاء هويتها الحقيقية وإخامد وطمس أصلها ،فكان اإلعالن عن هوية أوروبا
الغربية وذاتها بقتل اآلخر واستبعاده[[[ .واستمرت اآلثار السياسية والثقافية لهذه
الحملة كامنة يف صميم الثقافة الغربية، ولعل أبرز تجلياتها نظرة الغرب االستعالئية
إيل نفسه ،والتي ترافقها النظرة الدونية للثقافات والشعوب غري الغربية ،وقيمها،
وثقافتها ،والشعور بالتفوق لدى الذات الغربية .هذه النظرة التي تجىل تطورها
يف كونها أضحت مرب ًرا عنرصيًّا بواجهة أخالقية لتوسعات أوروبا االستعامرية يف
بالد من اعتربتهم هوامش ،مروجة خطاب املنوط بإخراجهم من الظالم والجهل
[[[ -السيد ياسني ،املركزية الغربية وتجلياتها املعارصة ،أوراق ثقافية ،األهرام.
http://www.ahram.org.eg/Archive/200116/8//WRIT3.HTM.
[[[ -غزالن هاشمي ،التحيز األيديولوجي يف التمثيالت الخطابية الغربية ،مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم ،نوفمرب.
http://www.dalilalkitab.net/?id=401.
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وإلحاقهم بركب الحضارة ،وإن كان باستخدام القوة ،بكافة متثالتها.
وأصلت له ،من أجل
مثة منظومات فكرية صاغت أسس فكرة التمركز األورويبّ ،
صناعة صورة ترشعن للغريب إقصا َءه لآلخر وتهميشه ،وتجلت يف نظريات أصلت
بأي حضارة أخرى غري غربية ،وانعدام
للحضارة األوروبية بادعاء النقاء ،وعدم تأثرها ّ
القيمة والتأثري املطلق للحضارات األخرى ،وقد أشار األنرثوبولوجي الفرنيس ،جريار
ليكريلك ،إىل دور «النظريات التطورية» يف رسم صورة عن حضارات متفرقة ومتأخرة
تتقدمها أوروبا وتشكل منوذجاً ميكن تتبع خطاه ،فقد كان بناء تلك النظريات أحد
الطرق التي حاولت أوروبا بواسطتها أن تفهم التنوع الثقايف يف العامل ،الذي اعرتفت
به ،إبان التوسع االستعامري .ففي إطار مقاربة كهذه ميكن ترتيب املجموعات
سلم للتقدم ،بحيث يظهر هذا
البرشية تب ًعا لخط زمني طويل ميثل يف الوقت نفسه
ً
الخط اإلنسان وقد انتقل من حالة التوحش إىل الرببرية ،ثم إىل املرحلة املتحرضة.
وإذا قدر لكل املجتمعات أن تتقدم تب ًعا لهذا الخط ،فإن بعضها كان أكرث «تقدما» من
البعض اآلخر ،بعضها يقود السباق ،وبعضها اآلخر يشكل جز ًءا من املتبارين ،ومثة
بعض ثالث يسري يف ذيل املتبارين .وهنا ،تحتل أوروبا وبشكل طبيعي ،كليًّا ،موق ًعا
يجعلها رأس الحضارة (إنها الحضارة بامتياز) أما «الحضارات األخرى» (اإلسالم،
الهند ،الصني) فقد كانت أكرث «تأخرا» .ويف النهاية فإننا نصادف مجتمعات متوحشة
أو «بدائية» ال حق لها بأن يطلق عليها صفة «املتحرضة» ،وتاليًا فإنه ال بد لها أن
تكتفي مبوقع صاحبة «ثقافات»[[[.
الزعم األورويب بإمكانية تصنيف املجتمعات اإلنسانية ،والحضارات والثقافات
األخرى ،تب ًعا لتقدمها عىل سلم التقدم الثقايف واالجتامعي ،املمثل يف الحضارة
والحداثة األوروبية ،استند إىل مبادئ العقالنية والعلامنية ،التي رسختها فلسفة
األنوار التي انطلقت يف أوروبا يف القرن الثامن عرش ،ومثَّلت مرج ًعا تأسيس ًّيا للفكر
الغريب الحديث ،وشكلت منعطفًا تاريخيًّا تحكم يف مجمل اإلنتاج املعريف الغريب
[[[ -جريار ليكريلك ،العوملة الثقافية  ..الحضارات عىل املحك ،ترجمة :جورج كتورة ،دار الكتاب الجديد املتحدة،
بريوت .2004 ،ص .33
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والعاملي ،حيث أحدثت قطيع ًة معرفي ًة مع النسق املعريف الذي كان سائ ًدا غربًا،
كانت رضوريَّ ًة للخروج من أفق التخلف والدخول يف مسالك النهضة ،فعملت عىل
جا كونيًّا يصلح يف كل زمان ومكان؛ وتشكلت مركزية
تعميم منوذجها باعتباره منوذ ً
وخصوصا الرشقيّة منها،
غربية عنرصية متثلت باحتقار الثقافات والشعوب األخرى،
ً
حا مام كانت تتخفى خلفه من املثل العليا
وبدت املامرسة االستعامرية أكرث وضو ً
لألنوار ،فانقلب العقل إىل الالعقل ،والعدل واملساواة إىل االستبداد ،وزحفت أوروبا
إىل العامل لفرض هيمنتها وسيطرتها بذرائع تحرير العامل ومتدينه ،وفق أيديولوجيا
االستعامر[[[.

االستعالء املعريف

هنا تفرتض النظرية التطورية أن االختالفات بني الثقافات (أو بني الحضارات)
أساسا ،عن املوقف املتقدم نسب ًّيا عىل طريق التقدم التقني
هي اختالفات ناجمة،
ً
الوحيد .إنه طريق واحد ال ميكن تحاشيه ،فكانت عبارة «الخط الوحيد» عبارة تقرن
بهذه املقاربة يف أغلب األحيان .حيث تقوم أوروبا بقيادة مباراة الحضارات ،ويف
إثرها يسري صف من الثقافات الصغرية البدائية املعزولة والقدمية ،والتي أصيبت
بالتأخر التقني ،وبالتايل الثقايف .فانعزال الحضارات الواحدة عن األخرى ،وهذا
ما كان قاعدة طيلة التاريخ ،قد آل إىل االنتهاء مع تشكل السوق العاملية ،وتوسع
الحضارة الحديثة ،املولودة يف أوروبا بشكل كوين .أما الحضارات الكربى األخرى
سيكون بوسعها الحقًا أن تتكيف مع الخطوط الكربى لهذه األخرية .فيام يتهدد الفناء
الحضارات األخرى ،خاصة لجهة خصوصيتها الثقافية (الدينية بوجه خاص) ،ولجهة
التأقلم مع الوضع التقني ،أي أن الدخول يف العامل الحديث ـ أو يف الحضارة كام
كان يقال ـ مير باكتساب الشكل الثقايف الوحيد ،وبامتالك العلم والتقنية[[[.
عىل ذلك ،فالنمط الغريب هو الوحيد املتعني محاكاته لتطور املجتمعات،
[[[ -حسن أبو هنية“ ،روح األنوار” كأيديولوجيا استعامر واإلصالحيّة اإلسالميّة ،التقرير.
http://altagreer.com :2014/11/22
[[[ -جريار ليكريلك ،مرجع سبق ذكره ،ص .34
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التي اعتربتها أوروبا تحمل عنارص الثبات ،وال تسمح خصوصيتها بالتقدم ،بينام
الثقافة األوروبية الحديثة متتلك عنارص التطور املستمر ،لذلك كان من الرضوري
أن يقسم العامل إىل مركز وهوامش ،مركز غريب من حقه التمدد والسيطرة لفرض
منطه ،وهوامش تحتاج إىل التغيري والتحديث ،بينام كانت تلك ذريعة لالستجابة إىل
التحوالت املرتبطة بالرأساملية ،وتلبية حاجات الغرب االقتصادية ،عرب االنطالق
بتوسيع مجاله االقتصادي خارج نطاق القارة األوروبية ،يف ذلك الجزء من العامل
الذي اعترب مجاالً ُمستحقًّا للتمدد.
تجلت األهداف املرتبطة بقاعدة النظام الرأساميل ،التي تحمل طابعه ،والتي
وقفت وراء تقسيم العامل إىل مركز وهوامش ،وعمل خطاب التمركز الغريب عىل
إخفائها ،يف مسار عملية التحديث املدعاة من ِقبل الغرب للدول التي استعمرها،
ب يف عدم االستجابة للحداثة ،كمرشوع
واعترب أنها مبا تحمله من خصوصية س ُب ُ
فصنفت مجتمعاتها بأنها «مامنعة» للتحديث ،ومنها
فلسفي وتجربة تاريخيةُ ،
املجتمعات العربية واإلسالمية ،حيث اتضح أن تحديث العامل ليس هدفًا غربيًّا،
بقدر ما كان هدفًا خطابيًّا لنزعة التمركز الغريب حول الذات ،ويف القلب منها نسق
الفكر الكولونيايل .فام سعى الغرب إىل تصديره للمجتمعات األخرى إمنا هو أشكال
الحداثة امللونة ،يك تصبح هوامش فعالة ،تعمل كأسواق مفتوحة لسلعه من دون
إنتاج ،وجمهور مستهلك إلعالمه من دون ثقافة .ومن تلك الفجوة بني حاجة الغرب
إىل تحديث هوامش املجتمعات األخرى ،وخوفه العميق من حداثة متونها ،ولدت
اإلشكالية التي صارت مألوفة عن ازدواجية املعايري داخل مرشوعه الحضاري،
فحكم بعض املعايري مسارات تطوره الذايت ،وتحكمت نقائضها مبسارات متدده
الخارجي؛ حيث احتل الغرب بال ًدا ووظف أصحابها ،يف خدمة مشاريعه ،فظل البناء
الفلسفي املعتمد ملرشوعه الحضاري عاجزا ً عن حمل مرشوع كوين حقيقي[[[.
متثلت تناقضات أطروحة التمركز الثقايف الغريب ،يف رفض أوروبا التنوع
[[[ -صالح سامل ،العالقات املرصية ـ األمريكية أسرية الدين السيايس واملركزية الغربية ،الحياة ،لندن.2015/3/2 ،
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البرشي الثقايف ،وادعائها امتالك الحقيقة ،موجهة بنزوع إمربيايل ،مستند إىل
أيديولوجيا التقدم والعقل والحرية ،أسهم يف تبلور تناقضاتها وأوجهها املتعددة،
عب
ويف تطبيق نظريات العلوم اإلنسانية الحديثة عىل اآلخر ،هذا التطبيق الذي ّ
بوضوح تام عن النزعة االستعالئية ملرجعياته الفكرية ،التي يجعلها األوروبيون يف
املقدمة دامئاً .ويف هذا السياق تعرض الباحث إدريس هاين يف دراسته حول «نقد
اإلنرتوبولوجيا والتمركز األورويب ـ حالة إفريقيا» إىل اصطدام هذه النظرة الغريبة
للذات بحقيقة م ّرة متثلت بالنموذج األفريقي ،يف إطار املعطيات األنرتوبولوجية
التي أُريد لها أن ت ُسخر يف خدمة التمركز األورويب ،لكنها انقلبت ضده ،حيث
غابت املصاديق األنرتوبولوجية يف املجتمعات املدروسة ،ومن ضمنها املجتمع
األفريقي .هذا املجتمع الذي ميتلك خصوصية الذوق وخصوصية االتجاه،
يعب عن الهموم
وبدالً من أن تلتفت األنرتوبولوجيا إىل الرتاث األفريقي ،الذي ّ
واألفراح املشرتكة بني الشعب اإلفريقي وبني املجتمعات البرشية ،راحت تؤكد
عىل تفسريات التجيل البدايئ يف العقل اإلفريقي وانغالقه ،من خالل دراسة بعض
املظاهر األسطورية يف هذا املجتمع[[[.
تبي الرتكيب املتناقض للمرشوع الثقايف الغريب ،بالرغم من صنع أوروبا
َّ
لنفسها أقنعة مكنتها من مامرسة األدوار املتناقضة ،ومع إعادة منظريها كتابة تاريخ
اإلنسانية انطالقاً من طموحاتهم املتمثلة يف مزيد من السيطرة عىل العامل ،يف صلب
املرشوع نفسه ،وأطروحة التمركز األورويب ،الذي وظف يف الحرب األيديولوجية
الرامية إىل تعميم التفوق الغريب يف مختلف أصعدة الحياة .هذه األطروحة اقتىض
بناؤها الخلط بني معطيات تنتمي إىل مجاالت معرفية ،وأخرى ترتبط بالتوظيف
االيديولوجي الرامي إىل إنجاز مهام سياسية وأيديولوجية محددة ،وهنا إشارة إىل
السوسيولوجيا االستعامرية واألبحاث اللغوية ،وأنرثوبولوجيا اإلثنيات ،وغري ذلك
من املجاالت املعرفية التي تم فيها توظيف اآللية األيديولوجية املتمركزة عىل الذات
[[[ -إديس هاين ،العرب والغرب ..أية عالقة ..أي رهان? عرض :عبد الرحمن الوائيل ،مجلة الكلمة ،العدد  ،23ربيع
http://www.kalema.net/v1/?rpt=388&art 1999
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الغربية ،كذات فاعلة يف التاريخ ،بهدف ضامن استمرار فاعليتها بأكرث من وسيلة،
ثم حامية مكتسباتها ومصالحها يف املجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية
وااليديولوجية[[[.
هذه التناقضات التي تكشفت ،مع تطور مرشوع الحداثة ،وتجيل ازدواجية املعايري
يف األدوار التي مارستها الحضارة الغربية ،بجانب املقاومة التي أبدتها الشعوب
غري األوربية ،أطلقت النقاش حول نقد املركزية املعرفية الغربية ،فالنزعة التحررية
التي صاحبت عمليات مواجهة االستعامر األورويب يف إفريقيا وآسيا ،أبرزت عامالً
آخر ساهم يف إضفاء النسبية عىل ايديولوجيا التمركز الثقايف الغريب .يتعلق األمر
بالخصوصيات الثقافية والتاريخية لألمم والشعوب غري األوروبية ،فلم تعد األحكام
املعرفية العامة التي بلورها الفكر الغريب وبلورتها العلوم اإلنسانية يف لحظات
تشكلها ،وتشكل مناذجها املعرفية واألبستمولوجية أحكاماً عامة ومطلقة ،بل تم
إضفاء كثري من النسبية عليها .فال ميكن للمعارف السوسيولوجية والسيكولوجية أن
تصبح كونية وعامة ،إال بإدخال عنارص املتغريات التي تنتمي إىل مجاالت خارج
محيط املركز الغريب[[[.
عىل املستوى الخطايب ،أي العنارص املكونة للخطاب وآليات تطبيقاته،
فقد قُدمت تشخيصات لآلخر الغريب ،وقراءة لخطابه الكولونيايل ،وكان من أهم
من اشتغل يف هذا املجال فرانز فانون ،وهومي بابا ،وقد وصف األخري خطابات
املستع ِمر بأنها تتميز بتمثيالتها الساحقة ،وتصري إنشا ًء متخيالً يق ِّدم رسدا ً يقتنع بأنه
ممثل للسكان التابعني .وكام وصفه بابا فالخطاب الكولونيايل هو جهاز يعمل عىل
االعرتاف باالختالفات العرقية والثقافية والتاريخية ،وإنكارها ،ووظيفته االسرتاتيجية
الغالبة هي خلق فضاء للشعوب التابعة ،بإنتاج معارف متارس من خالل املراقبة،
ساع ًيا إىل إقرار اسرتاتيجية عن طريق إنتاج معارف باملستع ِمر واملستع َمر ،التي تك ّون
[[[ -كامل عبد اللطيف ،نقد املركزية الثقافية الغربية ،العريب ،الكويت ،عدد  1 ،439يونيو :1995
http://www.arabphilosophers.com
[[[ -نفسه.
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منطية مقولته ،لكنها تقدم تقومياً متناقضاً .فالقراءات املن َّمطة التي اتخذت شكالً
ُمقولباً وشبه ثابت ،لكن بصورة مختلطة ومج َّزأة ،عن تنوعات يف التوصيف الذي
ألصقه اآلخر بالسكان األصليني بواسطة رسدياته ،فهم أمنا ٌ
ط دونية تستأهل التوجيه،
وقبولها يرتبط بقابليتها للمعرفة ،ووضعيتها التابعة ،فجعل األسود متوحشاً ومن أكلة
لحوم البرش ،لكنه أكرث خنوعاً .فالكائن األسود هو تجسيد للجنسانية الهائجة ،ومع
ذلك فهو بريء كالطفل ،إنه صويف وبدايئ وساذج ،ومع ذلك ،إنه األكرث دنيوية[[[.
ال يقر الخطاب االستعامري باملساواة ،وال يؤمن بالرشاكة اإلنسانية يف القيم
العامة ،وتقوم فرضيته عىل ثنائية ضدية ،كام يذهب الباحث العراقي ،عبد الله إبراهيم،
فاملستع ِمر ممثل الخري وسمو املقام والرفعة األخالقية والتقدم ،أما املستع َمر
فمستودع للرش واالنحطاط والدونية والتخلف ،وال سبيل إىل لقاء بينهام إال حينام
يدرج املستع َمر كتابعٍ للمستع ِمر ،فرمبا جرى تعديل وضعه ،لكنه لن يكتسب السوية
البرشية الطبيعية ،فيكون بذلك مثل العبد الذي يحاول تقليد سلوك سيده ،لكنه لن
يتبوأ رتبة السيادة ،فعبوديته تبقى هي املانحة لقيمته .وكذلك األمر يف سوق التداول
االستعامرية ،حيث تكون التبعية عالمة امتثال بها تتحدد قيمة التابع[[[.

جدلية التابع واملتبوع

لقد أراد الخطاب االستعامري متلك اآلخر ،فلم يضعه يف مستوى رتبته ،إمنا

حجزه يف رتبة التابع ،فامرس بذلك نو ًعا من الرغبة يف التملك ،وعدم اإلقرار بها،
إذ قام املبدأ االستعامري عىل فكرة السيطرة عىل اآلخرين بالقوة املعززة باملراقبة
والعزل ،واألخذ بفكرة تفوق الطبائع والثقافات؛ فروج ملعرفة خدمت املصالح
االستعامرية ،وسعى إىل تثبيت صورة راكدة للمجتمعات املستع َمرة ،فكان بذلك
جز ًءا من وسائل السيطرة عليها ،ألنه وضعها يف موقع أدىن من موقع الشعوب
[[[ -ناجح املعموري ،هومي بابا •• والنقد ما بعد الكولونيايل ،االتحاد:2007/12/15 ،
http://www.alittihad.ae/details.php?id=159194&y=2007
[[[ -عبد الله إبراهيم ،التخيل التاريخي والتمثيل االستعامري للعامل ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،
http://mominoun.com :2014/7/8
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املستع ِمرة .وانشق مضمونه إىل شقني :ظاهر ادعى املوضوعية ،وقام بتحليل األبنية
الثقافية واالقتصادية والدينية لتلك املجتمعات ،مبناهج وصفية ال تنقصها الدقة
العلمية ،ولكن تعوزها الرؤية الصحيحة ،ومضمر روج لفكرة التبعية ،ومؤداها أال
سبيل لبعث الحراك يف ركود املجتمعات األصلية ،إال باستعارة التجربة الغربية يف
التقدم ،وتبني خط تطورها التاريخي[[[.
بالنسبة للرشق العريب واإلسالمي ،اتضح الخطاب الغريب املتمركز حول ذاته
يف الكتابات االسترشاقية التي قدمت صورة منطية للرشق يف املتخيل الغريب ،فلم
يستطع النشاط االسترشاقي التحرر من مضامينه الغربية يف قراءاته ،وانطلق املسترشق
من أرضية ثقافته الخاصة ،بإسقاطات غري عادلة عند التناول والتقييم ،ومن منطلقات
الفكر األوريب نفسه يف مراحل تفوقه[[[.
ويف هذا السياق تطرق إدوارد سعيد يف كتابيه «االسترشاق» و«تعقيبات عىل
وبي أن الغرب
االسترشاق» إىل أسس التفكري الغريب تجاه العرب واملسلمنيّ ،
تشكل وعيه تجاه الرشق عىل أساس االسترشاق ،فذكر أن الدارسني األوروبيني
قاموا بوصف الرشقيني بأنهم غري عقالنيني وضعفاء ومخنثني ،عىل عكس الشخصية
األوروبية العقالنية والقوية والرجولية .واعترب سعيد أن موطن الضعف األسايس
يف خطاب االسترشاق هو التحيز األيديولوجي الغريب ضد املسلمني ،كانعكاس
لإلمربيالية الثقافية األوروبية[[[.
[[[ -نفسه.
[[[ -غزالن هاشمي ،مرجع سبق ذكره.
[[[ -اعتقد عدد من املفكرين العرب والغربيني أن إدوارد سعيد بالغ يف نقده لخطاب االسترشاق ،واعتربوا أن تفسري
املرشوع االسترشاقي يف مجمله بأنه دراسات قامت عىل أساس «املعرفة هي السلطة» ،وبالتايل فإن املسترشقني
ناقصا ،فثمة دراسات ملسترشقني ركزت عىل الجانب
يبحثون عن معرفة الشعوب الرشقية من أجل الهيمنة عليها ،يبدو ً
املعريف ،وليس االستعامري ،مثل املسترشقني األملان .وأن هناك عددًا ال بأس به من كبار املسترشقني عرفوا كيف
مييزون بني اهتامماتهم العلمية وبني األهداف والغايات السياسية لبلدانهم (بني قوة املتخيل وحدود املعرفة) ،مثل
املسترشق الفرنيس لويس ماسينيون ،الذي كتب عن «الحالج» ،واملسترشق األملاين تيودور نولدكه ،الذي كتب
عن «تاريخ القرآن» ،وإينياس جولدزيهر ،ويوليوس فلهاوزن ،وسلفسرت دوسايس ،وسيلفان ليفي ،وبيشيل وآماري،
ولوكوك ،وغريهم .انظر :بسام عويضة ،صورة العريب يف وسائل اإلعالم األملانية بعد «الربيع العريب» ،مؤسسة مؤمنون
بال حدود http://mominoun.com :2014/2/3
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عىل ذلك ،ميكن القول بأن الغرب روج ملعرفته عرب خطاب خدم أهدافه
ومصالحه ،كرس صورة لآلخر غري الغريب ،وثقافته وعنارصها ،تستدعي رضورة
الدوران يف فلك التطور واملعرفة الغربيني ،كمكونات للتجربة الغربية ،التي اعتربت
النموذج األوحد واألمثل للتقدم اإلنساين.

2ـ الثقافة يف بنية نظام السوق :عوملة قرسية

مثة خالف حول مراحل تطور العوملة ،ومدلول الكلمة من حيث النشأة
والتشكُّل ،فإذا كان املصطلح حديثًا ،فإن الظاهرة «كواقع عاملي» قدمية ،ارتبطت
باإلمرباطوريات الكربى يف التاريخ التي نزع معظمها باتجاه تأسيس «الطابع العاملي
فأي حضارة منترصة أو «قاهرة/غالبة» تختزن يف داخلها
للثقافات والحضارات»ّ ،
نزو ًعا ،أو «مرشوع نزوع» باتجاه العاملية والكونية يف الدعوة إىل مبادئها ،وأنساقها
املعرفية الحضارية الخاصة ،بهدف تحويلها لحالة دعوتية سلوكية عامة .لكن هذا
النزوع يصبح نو ًعا من القهر والضغط واالستعامر ،عندما تنطلق مفاعيله عىل شكل
سلوك عدواين ،ينزع للهيمنة والتسلط يف فرض منط وحيد أحادي عىل اآلخر ،عىل
مستوى الفكر والثقافة وأساليب العمل والحياة[[[.
هناك من يربط ،العوملة بعرص النهضة يف أوروبا ،ثم الثورة الصناعية ،وما أدت
إليه من نشأة الطبقة الربجوازية ،وتطور النظام الرأساميل ،وحركة االستعامر التي

زادت حركة التجارة وتبادل السلع بهدف توفري األسواق ومصادر املواد الخام ،وتأمني
طرق التجارة ،وضامن استمرارية عملية الرتاكم الالزمة لتطور النظام الرأساميل ،ثم
أخذت مسارها التطوري مع تقدم وسائل التواصل واالتصال الحضارية ،فقد كان
ذلك التواصل والتفاعل البرشي يتزايد ويتعمق من حني آلخر ،حتى وصل حال ًّيا
إىل أعىل أشكاله وأمناطه ،من خالل هذا الكم الهائل املتدفق من وسائل اإلعالم
والتواصل ،والتقنية الحديثة املعارصة العابرة للحدود ،واآلفاق الكونية التي تأسست
[[[ -نبيل عيل صالح ،مقاربة يف املرشوع الثقايف والحضاري اإلسالمي :تحدّيات الحارض وآفاق املستقبل ،مؤسسة
مؤمنون بال حدودhttp://www.mominoun.com :2014/6/25 ،
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عىل قاعديت التبادل التجاري والتبادل املعلومايت ،بآليات ومعايري معقدة تجعل من
السوق العاملية ساحة مفتوحة لكل من ميتلك املال لرشاء األسهم واملستندات
واملعلومات يف دقائق معدودات[[[.
ويعترب الباحث املغريب ،عبد اللطيف الخميس ،أن تاريخ العوملة محكوم
بتحوالت عميقة قد ترجع إىل التحوالت العميقة التي عرفتها رأساملية القرن التاسع
عرش ،وحكمته فلسفة فرض منوذج واحد للمعرفة والتطور ،وضعت لصالح هيمنة
ريا عىل الصعيد املعريف والتاريخي ،متثل يف وضع
محددة ،شكلت منطلقًا خط ً
حد فاصل بني شعوب متقدمة ،عقالنية ،وأخرى بدائية ،ما زالت تعيش املرحلة
امليتافيزيقية ،وبأن ليفي بريل هو خري معرب عن هذا املنطق يف كتابه الشهري «العقل
البدايئ» ،والذي ميكن اعتباره إنجيالً لكل التصورات املدافعة عن عوملة قرسية،
ال ترى أمامها إال نظام السوق ،وقيمة الربح .فخطاب العوملة اآلن يجد سنده الكبري
يف األنرثوبولوجيا االستعامرية املتمركزة حول العرق ،وحول ثنائية شعوب بدائية/
شعوب عقالنية متحرضة .كام أن فلسفة هيجل باتت تشكل املنطلق األسايس
ألغلب منظري العوملة ،وذلك استنا ًدا إىل أطروحة «نهاية التاريخ» ،والعالقة الدموية
بني العبد والسيد ،والصدام الحضاري ،التي تشكل الخلفية الفلسفية لكل دعاة
العوملة« ،ففلسفة هيجل التاريخية ،يف ارتباط بأطروحة العوملة ليست سوى تربير
نظري ملرشوعية هيمنة السيد العقالين عىل اإلنسان الرشقي الغارق يف ضالالت
الوهم والتعصب»[[[.
ما يستهدفه نظام العوملة من إقرار وضامن سيطرة مطلقة للغرب الرأساميل،
تأسيسا له يف الفهم والتصور الغريب القائم عىل استخدام أي
وفرض أمناطه ،وجد
ً
متايزات ثقافية وعرقية لصالح العوملة ،ثم يف الليربالية الجديدة ،كعقيدة اقرتنت
بتمدد وتطور ظاهرة العوملة بأبعادها السياسية واالقتصادية والثقافية.
[[[ -وليد محمود عبد النارص ،الحالة الراهنة للعوملة ومسألة الهوية الثقافية ،نبيل عيل صالح ،مرجع:
http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles66.htm؛
[[[ -عبد اللطيف الخميس ،الهوية الثقافية بني الخصوصية وخطاب.
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النيوليربالية كظاهرة ايديولوجية

مع ظهور الليربالية الجديدة ،كمفهوم أيديولوجي ،ظهرت مفاهيم واصطالحات
ِ
ومؤسسة له ،مثل املنافسة الحرة ،وإحالل
جديدة مرافقة للخطاب النيوليربايل،
السوق محل الدولة ،وفتح األوىل وزيادة مرونتها .فقد استخدم هذا الخطاب ،ظاه ًرا
وضمن ًّيا كلمة «الحرية» ،وبعض مفاهيم الليربالية التقليدية ،مثل أهمية الفرد ،والحد
من دور وتدخل مؤسسة الدولة ،والسوق الحرة.
ومن بني مظاهر الفكر الليربايل الجديد ،وتأثريه عىل األفراد ،ظهور مواطن
انعزايل ،يتميز بدرجة عالية من الرباغامتية ،أوالذاتية ،وينطلق سياس ًّيا من وحي
الترسع ،ومحاولة ابتالع اآلخر ،ماديًّا واجتامع ًّيا .فالليربالية الجديدة تؤسس ملفهوم
جديد حول الواقع االجتامعي وتبعاته االقتصادية ،وكذلك حول النظريات االقتصادية
وتبعاتها االجتامعية ،مبا يف ذلك ت َوسع ه ّوة الخلل الداخيل التي ت ُلقي بآثارها عىل
حياة سكان هذه البلدان .وتتضح بني مواطني الغرب الذين يعيشون يف ظل النظام
الليربايل الجديد يف وضع ،فيام يتمتع سكان املناطق القريبة من املركز بحياة أفضل
من سكان املناطق الواقعة عىل الهامش .وتستغل الليربالية الجديدة هذه الحالة،
من وحي الصياغة األيديولوجية من أجل توظيف الرثوة املادية واألسواق الخارجية
لصالح سكان املركز[[[.
مل تقترص اتجاهات العوملة عىل إزالة الحواجز بني األسواق املالية ،وتوسيع
مبادالت السلع والتكنولوجيا والخدمات ورؤوس األموال ووسائل االتصال ،بل لها
اتجاه آخر تندثر مبقتضاه الخصوصيات الثقافية وأمناط االستهالك الخصوصية من
جراء تجانس الطلب ،وخضوع املنتوجات لتنميطات موحدة ،ذات بعد كوين شامل.
فالسوق املعوملة ترفض اعتبار وجود خصائص وطبائع ثقافية أو سيكولوجية محلية،
وبذلك فإن العوملة تقيض مبيالد منوذج جديد للتبادل له بعد كوين[[[.
[[[ -محمد املذكوري املعطاوي ،الليربالية الجديدة والعوملة والثقافة:2014/1/13 ،
http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481
[[[ -محمد املذكوري املعطاوي ،الليربالية الجديدة والعوملة والثقافة:2014/1/13 ،
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لقد ارتبط الحديث عن الثقافة يف بنية نظام السوق العوملي ،باستخدامها يف
التوظيف ل ُبعده االقتصادي ،وما ترتب عليه اجتامع ًّيا ،فأصبحت الثقافة سلعة ،أجاد
استخدامها واستغالل اختالفها وتبايناتها الرشكات متعدية الجنسية ،من أجل الرتويج
للسلع عابرة الحدود ،ذلك االستخدام الذي ك َّرس االختالف ،ووظفه تجاريًّا ،من
منطلق عنرصي ومتييزي ،يُبقي «املتخلف» متخلفًا ،حتى يُستثمر تخلفه ،ويصب يف
صالح القامئني عىل السوق املفتوحة ،واملروجني لها ،وواضعي قوانيها .وبالتايل،
أعادوا تعريف الثقافة ،وكل افرتاضاتها ،وارتباطاتها بالهوية والبيئة والجغرافيا ،حتى
تناسب تحديات نظام العوملة من تحوالت اقتصادية وتكنولوجية واجتامعية ،بل
تُسخَّر من أجل تلك التحوالت.
يف سعيه للرتويج ملفاهيمه وسياساته االقتصادية الرئيسة ،روج الخطاب
النيوليربايل للثنائية ذاتها :اآلخر املتخلف /الغرب املتقدمُ ،م ْع ِزيًا تخلف األول
ألمور مالزمة ذاتية ،منها الثقافة ،فبجانب فشل الدولة يف اإلدارة ،واالفتقار للطاقة
البرشية املؤهلة ،وانعدام روح املبادرة ،وحاجة الدول الصغرى للكربى للتدخل
ومؤسساتها ،يف رسم سياسات الدول الصغرى االقتصادية؛ من أجل تطويرها،
اعترب ذلك الخطاب أن ثقافة اآلخر املتخلف الفقري هي املسؤولة عن تخلفه ،وأنه
يتعني دعمه بواسطة «برامج مساعدة التنمية» .هنا يصبح جز ًءا من تعريف الثقافة،
أنها إذا كانت عامالً للتقدم ،فمن املمكن أن تكون أيضً ا عامالً مضا ًّدا له ،أي سببًا
يف الفقر والتخلف ،والنتيجة املرتتبة عىل هذا الطرح هي« :نحن أغنياء ألن ثقافتنا
تدفع وتشجع عىل ذلك ،وهم فقراء ،ألن ثقافتهم ال تسمح لهم بالتقدم ،وعليه ،فإذا
كان االزدهار مرهونًا بالثقافة ،فالتخلف نتيجة لها أيضً ا» .أي أن الثقافة تحدد فرص
التنمية أو التخلف ،فإذا ما أخذنا بهذا التحليل ،فال مجال للهروب من هذا املصري،
واملحصلة النهائية التي ترتتب عن ذلك هي أن الدول النامية ال مفر لها من العوملة.
فجانب عوملة االقتصاد وفتح أسواق اآلخر ،تعدت ،مع الليربالية الجديدة ،حدود
االقتصاد والسياسة إىل عوملة ثقافة معينة ،هي ثقافة األنا ،وبسطها عىل اآلخر ،ألنها
http://www.hurriyatsudan.com/?p=139481
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الوحيدة الكفيلة باملبادرة والتقدم واالزدهار والحرية[[[.
موضعة الثقافة تلك يف نظام العوملة تربط بني معارك العوملة االقتصادية
والسياسية من جهة ،والثقافية من جهة أخرى ،وال تفصل بينها ،فإذا كان ذلك النظام
قائم عىل االستغالل والهيمنة االقتصادية ،فإن تدمري ،وابتالع ،واستضعاف ثقافة
اآلخر ،وطمس تشكيالته الثقافية ،مقوم أسايس لفرض الهيمنة وتكريسها ،كرأسامل
رمزي يوظف لصالح رأسامل مايل .ويقوم بدور محدد ،بجانب الدور االقتصادي
والسيايس ،يف عملية االنصهار القرسي يف النظام العاملي.
أما الجدل حول التجانس الثقايف والتنوع الثقايف ،وتبني خطاب االختالف
الثقايف لفتح مسارات جديدة للمجتمع العاملي ،ولتشارك دول الشامل والجنوب يف
إنتاج ثقافة بديلة ،والرتويج لزوال فكرة املركز والهوامش ،فيقتيض مقاربة ملفهوم
االختالف لدى منظري العوملة ،وتبعات التجانس املنشود عىل أساسه.
من منظور الغربيني ،أصحاب مدرسة التنوع الثقايف للعوملة ،فإن االختالف
واالختالط بني الثقافات يفرتض مقاومة أفكار النقاء الثقايف ،والثقافات األصلية
املوحدة ،وزعزعة مفهوم الثقافة التقليدي الذي ـ من وجهة نظرهم ـ حبس الهوية
جا وهم ًّيا» يحيط بكل
الثقافية يف دائرة العرق الحتمية ،بوضعه حدو ًدا واضح ًة أو «سيا ً
ثقافة ،وأن كل من يقعون داخل هذه الثقافة متفقون ومشرتكون ،يف الوقت الذي تشري
الدراسة واملالحظة إيل االختالفات واالنقسامات يف أساليب الحياة .فتلك النظريات
تدعو إىل االحتفاء بالتنوع الثقايف واالختالط والتداخل الثقايف يف عرص العوملة،
وترفض منوذج املركز واألطراف ،متجاهلة توزيع القوة والسلطة يف النظام العاملي[[[.
تقول ماري تريز يف قراءتها لخطاب ما بعد الحداثة ،من منظور ما بعد كولونيايل،
أن الفكر املا بعد حدايث( ،الذي انبثق عنه خطاب العوملة) ،ينزع إىل إذابة
[[[ -محمد املذكوري املعطاوي ،مرجع سبق ذكره.
[[[ -هديل غنيم ،كيف يتطور مفهوم الثقافة استجابة لتحديات العوملة ،الدميقراطية ،األهرام ،القاهرة ،عدد  ،31يوليو
 ،2008من ص  42ـ . 44
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االختالفات بتجاوز الحدود والهوامش ،بوصفها حواجز مصطنعة ،سوف تأيت
بنتيجة عكسية .فتقبل االختالف يف كافة أشكاله دون متييز قد يفيض إىل تحويله
إىل منوذج معمم يف محاولة للتوصل إىل مفهوم للعاملية يتأسس عىل االختالف،
مام يعني تأكيده دون محاولة التعرف عليه ،أو التداول معه .ويف تأكيد االختالف
ما ينذر بعهد جديد من الكولونيالية املسترتة ،تتخفى وراء خطاب فكري معكاس
لخطاب الكولونيالية ،الذي اتخذ من نرش الحداثة الغربية ذريعة للفصل بني العامل
املتمدين واآلخر املتخلف إلضفاء صفة الرشعية عىل تطلعات الغرب االستعامرية.
ففي مواجهتها للحداثة الغربية بتوجهاتها اإلمربيالية ،وخطاب املركزية ،عالجت ما
بعد الحداثة الخطأ مبثله بخلق نظام عاملي جديد؛ ملواجهة نظام عاملي سابق،
وكأنها تحارب الشمولية مبثيلتها .فربغم إسهام حركة ما بعد الحداثة يف تقويض بنى
الحداثة السلطوية ،إال أنها ساعدت عىل إقامة عوملة شمولية بديلة ،ينبغي نقضها
مبؤازرة العنارص املقاومة لرأس املال[[[.
مقياسا معقوالً ُمع ًّدا
لقد اقتضت خطة التجانس العاملي ،أن تصبح رشوط السوق
ً
داخل أشكال الحياة يف األطراف ،وآلية ذلك التدفق الثقايف ،ونرش أنساق فكرية،
وسلع ثقافية عابرة للقوميات ،بل وهيمنتها ،عرب التكتالت الكربى التي تضطلع
مبهمة الثقافة يف النظام العاملي ،التي ال تهتم بجودة تلك السلع ،ولكن بحجم ما
تحققه من مصالح ،وهذا بالرضورة يأيت عىل حساب الثقافات املحلية ،فهذه السلع
بأي متايزت ثقافية لسكان األطراف «املستهلكني» لتلك الثقافة ،املنتمية
ال تعبأ ّ
إىل أسس غربية يف أساسها ،والقادرة عىل االخرتاق والتأثري بحكم امتالك املركز
مقومات تفوقها لجهة اإلغراق الثقايف.
عن التصورات الخاصة باملستقبل الثقايف يف عامل اليوم ،الذي ميوج بالتفاعل
والتبادل الثقايف املتواصل ،ليس فحسب من الزوايا الثقافية واالقتصادية ،كام كان
الحال يف املرحلة الكولونيالية ،وإمنا أيضً ا من زاوية بنائه الثقايف ،العامل الذي ال
[[[ -ماري تريز عبد املسيح ،الثقافة القومية بني العاملية والعوملة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،2009 ،ص
11ـ .51 ،37 ،20 ،19 ،12
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يشكل قرية عاملية تتسم باملساواة ،بل هو ليس سوى رصح مبني ،برصامة ،دومنا
تناسق أو متاثل بني املركز واألطراف ،يذهب أولف هانرز يف تصوره لسيناريو
تحقيق التجانس العاملي للثقافة إىل أنه يجري التصوير الخطايب للتهديد القاتل
لإلمربيالية الثقافية ،باعتباره يضم ثقافة التكنولوجيا العاملية للمدن والعواصم،
إضافة إىل املساندة التنظيمية القوية يف مواجهة ثقافة شعبية صغرية ال حول لها
حا ،متتلك عالقات بالسوق
وال قوة .ولكن «اإلمربيالية الثقافية» ،كام أصبح واض ً
تزيد عن عالقاتها باإلمرباطورية .ويعمل املحرك الرئييس املزعوم لعملية التكرار
البرشي العام لالتساق يف الرأساملية الغربية السابقة عىل الدوام عىل إغراء مزيد من
املجتمعات نحو االعتامد عىل أهداب املجتمع االستهاليك ،عاملي النطاق ،اآلخذ
أساسا عن طريق تدفق الثقافة كسلعة من املركز
يف االتساع .وتحقيق التجانس ينتج
ً
نحو األطراف ،ووفقًا لهذه الرؤية فإن الثقافة العاملية املتجانسة الوافدة ،سوف
تكون ،عىل وجه العموم ،صيغة من الثقافة الغربية املعارصة ،وعندئذ سيظهر فقدان
الثقافة املحلية بشكل متاميز عند األطراف[[[.

سيناريو «الفساد باألطراف»..

بينام يقول هانرز بأن هناك سيناريو آخر يتعلق بالعملية الثقافية العاملية ،ولكنه قابع
ريا للمنافسة مع سيناريو تحقيق التجانس العاملي ،وهو
يف موضع خفي ،وال يخرج كث ً
سيناريو «الفساد باألطراف» ،إذ إن ما يصوره كمتتابعة متكررة دوريًّا يقع أينام مينح
املركز مثله العليا ،وأفضل معارفه ،مع وجود شكل مؤسيس ،وأينام تتبنى األطراف
هذه املثل واملعارف ،ثم رسعان ما تقوم بإفسادها .يحدد هذا السيناريو ملن يقعون
يف املركز متى يتشاءمون بشأن دورهم يف تحسني العامل ،بل ويرتابون يف األطراف
ويسخرون منها .ويتعلق األمر مبركزية عرقية عميقة ،إذ تفرض توزي ًعا غري عادل عىل
اإلطالق للقوة والتأثري ،وبذلك يأيت إنكار صحة وقيمة أي تشكيالت قامئة لدى
األطراف ،وكانت مأخوذة يف األصل من املركز .وهنا تكمن قضية وجود قدر من
[[[ -أولف هانرز ،سيناريوهات ثقافات األطراف ،يف :الثقافة والعوملة والنظام العاملي ،تحرير أنطوين كينج ،ترجمة:
شهرت العامل وهالة فؤاد ومحمد يحيى ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،2005 ،ص  161ـ .162
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االختالف الثقايف ،ولكنه اختالف بني الثقافة وغري الثقافة ،بني الحضارة والهمجية[[[.
أما عن األدوات ،وحتى تتوفر أسواق الستهالك منتجات العوملة املادية والرمزية،
ٍ
موحد للقيم ،متجاو ٍز
بصناعة وتعميم الشخصية االستهالكية ،وتعميم منوذج
ٍ
ومفكك لعنارصها ،فقد تالزم إنتاج العوملة بإنتاج الصورة الخائلية،
للخصوص ّية
ولعب التقدم التقني وعلم املعلومات يف تطوير النظم الخائلية مفضيًا بدوره إىل
دعم االقتصاد الرأساميل ،الذي يعتمد بشكل أسايس عىل الخائيل لتطوره .وعىل
خالف رأس املال الصناعي ،الذي اعتمد عىل إنتاجية العمل وتحولها إىل اإلنتاج
الكمي ،يعمل رأس مال العوملة عرب دائرة السربانية العابرة لألقطار ،بفعل ضخ
رصا املسافات .وصارت الصورة
املعلومات الفورية عرب الشبكات اإلليكرتونية ،مخت ً
سلعة جاهزة لالستهالك الرسيع وسهولة التداول ،ملا تسهله من إمكانية التواصل
عرب الحدود إىل أبعد املواقع .فسهل ذلك ظهور أنظمة سلطوية مغايرة لألنظمة
الكولونيالية السابقة تعتمد إدارتها عىل الصورة الخائلية من جهة ،والبنوك ورشكات
استثامر األموال املتعدية للجنسيات من جهة أخرى ،حيث يعد نظام البيع والتعامل
جل بتداول
جأُ السداد ،مام يُع ِّ
عرب كروت االئتامن دربًا من البيع الخائيل ،فهو بيع ُم ْر َ
رأس املال .فالسداد املؤجل يساعد الرأسامليني عىل إعادة توظيف األموال ،ومن
ثم تسديد ديونهم ،وبهذا النظام يغدو تداول رأس املال عملية خائلية غري منتهية،
ينمو فيها رأس املال «كجسم بدون أعضاء» يف شبكة من أنظمة خائلية تنتمي إليها
ثقافة الصورة املعوملة ،فيرتاكم رأس املال مبعدل تداول األموال وتداول الصور،
ومثلام يتولد املال عن املال ،تتولد الصور عن الصور[[[.
كام أن اإلعالم الجديد ،الذي تزامن تطوره مع ظاهرة انتشار وتوسع العوملة ،أسهم
يف تنامي قيم العوملة ،التي توهم بامتالك الحرية املطلقة يف االختيار واالمتالك
ريا يف تشجيع القيم االستهالكية.
الخصويص لألشياء واألفكار ،ولعب دو ًرا كب ً
فالعوملة خلقت فيضً ا من الخيارات ،ولكنها أوجدت تقاربًا يف التطلعات والقيم،
[[[ -نفسه ص .163 ،162
[[[ -ماري تريز عبد املسيح ،مرجع سبق ذكره ،ص  66ـ .67
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التي تركزت عىل رغبة اإلنسان يف التملك واالكتساب ،وهو ما أصبح معروفًا يف
الخطاب السائد بالتنميط الثقايف ،أي توحيد التطلعات والرؤى والقيم حتى األحالم،
حيث تصبح متشابهة لدى الجميع؛ فيتجه الفرد أكرث فأكرث إىل الفردانية ،وهي قيمة
تعترب الفرد مركز الكون ،ومرجعية ذاته ،ويتم بالتايل إسقاط أي اعتبارات يؤمن بها
املجتمع لفائدة قيم العوملة .وعىل الرغم من تصدير انطباع واهم بالحرية ،عرب
اإلعالم الجديد ،فإنها ليست مطلقة ،فهي موجهة من طرف الرشكات العمالقة متعدية
الجنسية التي تهيمن عىل اإلعالم الجديد ،كغريه من أدوات التواصل واالتصال،
وبالتايل فاملضامني ،بل حتى أشكال تصميم وتقديم القنوات واملواقع والتطبيقات
ليست محايدة من الناحية القيمية ،بل تعكس مضامني قيمية متحيزة لقيم السوق،
وموجهة نحو االستهالك والتسلية والرتفيه ،أكرث من البناء الفكري والتفكري النقدي[[[.
لذلك ،فاجتياح العوملة ،وتأثرياتها عىل الثقافات املحلية ،املرتبطة بسياقات
العوملة االقتصادية والسياسية ،وتبعاتها عىل دول األطراف ،وأفضت إليه تجربة
رسا ،إىل خلق ثنائيات فكرية
التحديث الغربية التي سعت إىل إدماج الشعوب ق ً
تعمل عىل اإلقصاء ،وما أنتجته العوملة من تفاوت يف مصادر املعرفة والعلم ،كنتاج
للتفاوت االقتصادي ،وسعيها أيضً ا إىل فرض قيمها ،وتسليع الثقافة التي تحدد
املنظومة أنها هي «الثقافة» ،كل ذلك قد أفرز مقاومة متعددة االتجاهات ،من بينها
التشدد يف التمسك بالخصوصية القومية ،التي ازداد حولها الجدل ،يف إطار جدل
الثقافة بني العوملة والخصوصية ،واملحيل والعاملي.
3ـ اتجاهات املقاومة الثقافية (الخصوصية ـ الكونية ـ الخروج من الثنائيات)
دفعت مآالت الهيمنة املعرفية والفكرية الغربية ،وما كشفت عنه من مظاهر تأزم هذا
النموذج الغريب وتحيزاته ونسبيته ،واستمرار عملية فرضه بصيغ استحدثتها العوملة،
إىل ظهور حركات مقاومة ،أعادت النظر يف مبادئ مركزية املعرفة الغربية ،ومرشوع
[[[ -محمد مصباح ،اإلعالم الجديد :العوملة وتحدي «خصخصة» القيم ،مؤسسة مؤمنون بال حدود.
http://www.mominoun.com :2014/3/25
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الحداثة ،وقيمه ،ووضعية الثقافة يف منظومة العوملة .وتصاعد الجدل حول مفهوم
االختالف الثقايف والحضاري ،وضوابطه ،ودوره ،وآليات مقاومة الهيمنة الغربية
الثقافية ،ما أفرز عدة اتجاهات يف طبيعة وشكل تلك املقاومة يف املجتمعات التي
اعتربت هوامش ،تنوعت أسسها ومنطلقاتها ،وما قدمته من بدائل.
أنتج النموذج املعريف والحضاري الغريب ،الذي سعى إىل الهيمنة ،حالة من
الشك واليأس يف مبادئ عرص التنوير ،ومرشوع الحداثة بجميع قيمه وأسسه التي
قام عليها ،مبا يف ذلك مقوالت العقل والعلم والتقدم والتحرر ،فربغم ظاهر انتصار
العقالنية ومبادئها ،وما قادت إليه من غنى فكري ،وتنوع معريف ،وتقدم علمي وتقني
هائل ،إال أن هذا االنتصار قد انحرف عن مساره ،وأدى إىل نقيض مقصوده ،وال أدل
بشت اإلنسان بعامل تسوده الطأمنينة والسعادة
عىل ذلك من أن هذه العقالنية التي َّ
هي التي أدت إىل تدمريه[[[.
لقد حملت بداية القرن العرشين عالمات ضعف وتراجع االنتصار الثقايف الغريب،
فتبع الحرب العاملية األوىل ،والتي كانت مبثابة متزق داخيل يف قلب الحضارة
األوروبية ،استعادة بعض املفكرين لوعيهم بحقيقة االستعامر ،وما عليه من وحشية،
وما يعانيه من ضعف .وتولدت أفكار بدفع الشعور برضورة فهم التاريخ األورويب عىل
ضوء التاريخ العاملي يف حركيته ،وعىل ضوء رؤية كونية لإلنسان ،حيث األورويب،
ومهام كانت عظمته الحارضة أو املاضية ،ليس إال صورة من صور اإلنسان ،وحيث
الغرب ليس إال صورة ممكنة للحداثة .ويقول جريار ليكريلك «عىل الحضارة الغربية
أن تقابل بالحضارات الكربى التي يشهدها التاريخ ،فال تعترب الحضارة األوروبية
مبثابة الحضارة بامتياز ،إال إذا كان يف ذلك بعض السذاجة واالدعاء»[[[.

[[[ -عيل صديقي ،األزمة الفكريّة العامليّة :نحو منوذج معريف توحيدي بديل ،مؤسسة مؤمنون بال حدود.
http://www.mominoun.com :2015/4/17
[[[ -جريار ليكريلك ،مرجع سبق ذكره ،ص 36ـ .37

االستغراب القسري في جدل التثاقف بين المركز والهوامش

69

غواية االستغراب

يف املقابل ،ويف مواجهة قوى إمرباطورية تريد إعادة تشكيل العامل ،طبقاً لرؤاها
ومصالحها ،لجأت كثري من املجتمعات إىل االعتصام بنفسها ،وبقيمها ،وبثقافتها،
وذلك يف رغبة عارمة للحامية الذاتية .فأضيف إىل أسباب التنازع ،كاأليديولوجيات
املطلقة ،واالستبداد ،واالستغالل ،واملصالح ،تنازعات نتاج املركزيات الثقافية،
التي وجدت لها دعامً من أطراف التنازع ،وبسبب غياب النقد الذي يج ّرد تلك

املركزيات من غلوائها ،يف نظرتها املغلقة إىل نفسها وإىل غريها ،فقد تصلبت
تصوراتها ،واصطنعت لها دعامات عرقية أو دينية أو ثقافية ،أدت إىل زرع فكرة السمو
والرفعة يف الذات والدونية واالنتقاص يف اآلخر ،ومع أن كثريا ً من أطراف العامل
تداخلت يف مصالحها ،وثقافاتها ،وأفكارها ،لكن ضعف الفكر النقدي حال دون أن
تتالىش املركزيات الكربى[[[ .التي أسست ملفهوم الخالف ينحرص يف كونه مرادفًا
للتميز والتفوق ،أو العزلة واالنقطاع.
عىل نقيض بعض املثقفني العرب ،ومثلام حدث يف معظم ما سمي «العامل
الثالث» ،الذين انبهروا بالغرب وشعاراته ،وحضارته ،ولغته ،وانعكست العقدة
التاريخية لديهم يف تبني ما قدمه من أفكار وتصورات ومناهج ،دون اعرتاف بنسبية
ثقافته وتاريخيتها ،ما دفع إىل االنصهار يف الثقافة االستعامرية التي استهدفت
ريا ما اقرتن أدب املقاومة بالقومية املتطرفة ،ونشأ خطاب
الثقافات املحلية ،فإنه كث ً
أصويل متمسك بالجذور الثقافية املحلية ،وارتفع صوت الخطاب القومي مبعانيه
الثقافية والدينية .وتقول ماري تريز بأنها نزعة ميكن تفسريها بوصفها آلية لتعريف
رصا من عنارص املقاومة ،ملا هو دخيل عليها ويسعى
الذات وتأكيدها ،واعتبارها عن ً
لتهميشها .ويف مواجهة خطاب الهيمنة املتسرت وراء مزاعم العوملة ،الذي يعمل
عىل تقليص اإلحساس بالهوية املشرتكة يف استهانته بالتاريخ املشرتك لألمة لتحويل
االهتامم بحارض تسريه قوانني السوق والتطلعات االستهالكية ،تتجه بعض العنارص
[[[ -عبد الله إبراهيم ،صدام أصوليات ال صدام حضارات ،الحياة.2007/10/13 ،
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املحبطة إىل تخييل الرتاث واالرتكان إىل أحد مصادره ،لتأصيل جذوره ،واقتطاع
جزء من التاريخ لتأصيله ،مام يستدعي وضع رشوط لتفسريه ومن ثم تقنينه ،ويأيت
ذلك كرد فعل للمجتمع االستهاليك ،الذي أسبغ كافة أنشطته بالطابع التجاري.
فالخطاب األصويل يف خلقه لألسطورة ،يسعى لتطهري الثقافة من النمط االستهاليك،
بيد أنه يخفق يف سعيه ألنه غال ًبا ما يقيم نسقًا معرف ًّيا يتعارض والدور الرئييس للثقافة،
حيث يعيل ثقافته عىل غريها من الثقافات ،ويكسبها الرفعة ،ففي تطرفه لتأكيد الهوية
وتنقيتها من الصورة الواهنة التي أضفاها اآلخر عليها ،يخلق الخطاب األصويل لغة
كولونيالية معكوسة تعمل عىل تهميش اآلخر ،لتأكيد الذات ،يف محاولة منه لتأسيس
مركزية جديدة مضادة[[[.
وعن تأكيد القيم الثقافية ،كجزء من تأكيد الذات ،يقول إميانويل والرشتاين أنها
كمقاومة ثقافية منظمة ومخططة ،متاثل املقاومة السياسية ،وتعد جز ًءا ال يتجزأ منها،
فعند تع ّمد تأكيد (أو إعادة تأكيد) قيم ثقافية بعينها كانت قد تعرضت للتجاهل أو
االنتقاص من قدرها ،من أجل االحتجاج عىل فرض القيم الثقافية لألقوياء عىل
حساب قيم الضعفاء «فإننا نعمل عىل تقوية األضعف يف نضاله السيايس داخل دولة
معينة وداخل النظام العاملي ككل ،ولكننا عندئذ منارس ضغوطًا إلثبات صحة قيمنا
املؤكدة (أو املعاد تأكيدها) من زاوية املعايري التي وضعها األقوياء ...فعندما يعمل
القامئون عىل تخطيط املقاومة الثقافية عىل تأكيد ثقافة بعينها فإنهم يف واقع األمر
(يعيدون) إضفاء الرشعية عىل مفهوم القيم العاملية ،لذلك تشتمل املقاومة الثقافية
عىل املأزق نفسه ،كام هو حال املقاومة السياسية ،التي تستخدم هياكل النظام من
أجل معارضته ،وهو ما يضفي رشعية جزئية عىل تلك الهياكل ،وبذلك تقبل جزئ ًّيا
رشوط النقاش كام حددتها القوى املهيمنة»[[[.
يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،لخص البحث عن الذات لتأكيدها ،عرب
[[[ -ماري تريز عبد املسيح ،مرجع سبق ذكره ،ص  28ـ .31
[[[ -إميانويل والرشتني ،القومي والعاملي :هل ميكن أن توجد ثقافة عاملية؟ يف :الثقافة والعوملة والنظام العاملي،
مرجع سبق ذكره ،ص .150
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تضخيمها والتمركز حولها ،مفهوم ومنظور الخصوصية الثقافية لدى األصوليني
يف مواجهة هيمنة الغرب ،فالخطاب األصويل استدعى الرتاث ،واختزل الرصاع
الكوين يف رصاع ما بني اإلسالم والكفر ،وبأنها معركة تخوضها الهوية اإلسالمية ضد
التغريب ،فتلخصت املواجهة الثقافية يف ثنائية الهوية اإلسالمية /التغريب ،وارتكز
مفهوم خصوصية الهوية الثقافية عىل ركائز عقدية ،وبالتايل منطلقات الصدام مع
الغرب ،فأضحى السالح الوحيد هو التمسك بجوهر تلك الهوية ،وأصالتها ،والعودة
إىل الجذور ،أي داخل إطار الرتاث ،وليس بالتحرر منه أثناء التفكري ،أو تأسيس
معرفة علمية ،لجهة فهم إشكاليات الحداثة وعالقة التبعية بني املجتمعات التي
خضعت وتخضع للهيمنة الغربية الرأساملية ،وإشكاالت وتعقدات الواقع العريب
واإلسالمي ،ومن ضمنها أسباب التخلف الذاتية ،بعي ًدا عن استدعاء التقولب الرتايث،
وتغذية شعور مقابل بالتفوق ،واالنعزال واالنزواء.
يف مقاربته لألصولية اإلسالمية ،اعترب عبد الله إبراهيم بأنها ليست يف صدام
مع الحضارة الغربية ،بل مع األصولية الغربية .فالحضارات بذاتها ال تتصارع؛ ألنها
املكسب النهايئ للعقل البرشي ،لكنها وهي تتفاعل يف ما بينها ،تنتج أصوليات
راديكالية ناقمة وعنيفة ،هذه األصوليات املغلقة عىل نفسها هي التي تتصادم ،وليس
الحضارات الكربى« ،فام نجده اآلن ليس رصاعاً بني الحضارة الغربية والحضارة
اإلسالمية ،إمنا هو نزاع عنيف بني أصولية إسالمية لها تفسريها الضيق للدين ،وبني
مزيج من أصولية إمربيالية ـ أمريكية ذات بطانة مسيحية ،تقول بالتفسري نفسه ،وإذا
كانت الجامعات الجهادية والسلفية متثل الطرف األول فاملركزية الغربية ،ومنها
العوملة االقتصادية والثقافية القامئة عىل االحتكار واالستغالل والهيمنة ،مبا يف
ذلك األصولية املسيحية ،التي نشطت يف الفكر الديني خالل العقود األخرية متثل
الطرف الثاين ،إذ يحاول كل طرف خلق مجال ثقايف وديني للتحيزات الخاصة به،
فيامرس العنف باسم الحضارات التي ينتمي إليها ،لكن تلك الحاضنات الكربى ال
عالقة لها برصاعاتهم» .وعليه ،تبطل بعض جوانب فرضية صاموئيل هنتنغتون القائلة
برصاع الحضارات ،فاألصح هو أن جامعات راديكالية أصولية تؤجج العنف داخل
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هذه الحضارة أو تلك ،ضد مجموعة مضادة .إذن ،فنحن بإزاء صدام لألصوليات
وليس للحضارات ،وبعبارة أخرى هنالك نزاع بني قوى تريد فرض هوية كونية ،وقوى
إقليمية تدعي الحفاظ عىل الهويات الخاصة[[[.
عىل صعيد آخر ،ويف سياق أوسع ،ففي مقابل الحركات التي تبنت نزعات الغلو
الديني والتطرف القومي ،وأنتجت أيدلوجيات توافرت فيها درجة عالية من الكراهية
لآلخر ،فإن حركات أخرى أفرزت نق ًدا تحليليًّا للتجربة االستعامرية ،ومتكنت من
تفكيك ركائز الخطاب االستعامري ،فانبثقت «دراسات ما بعد الحقبة االستعامرية»،
التي هدفت إىل إعادة النظر بالرتكة االستعامرية الثقافية يف العامل ،خارج املجال
الغريب .وتشظت تلك الدراسات إىل فروع عدة؛ فشملت سائر املظاهر الثقافية
من فنون وآداب وكتابة تاريخية .وظهرت عىل أنها رد فعل عىل تحيزات الخطاب
االستعامري ،الذي اختزل الشعوب والثقافات غري الغربية إىل أمناط مضادة
للتحديث ،وعائقة للتطور ،وقدم لها وصفًا يوافق مقوالته[[[.
ورسعان ما تفرعت عن تلك الدراسات دراسات أخرى ،سعت إىل إعادة االعتبار
للرؤى األصلية ،وفحص الظواهر الثقافية والدينية والعرقية ،بعي ًدا عن اإلكراهات النظرية
التي مارسها الخطاب االستعامري .ثم ما لبثت دراسات ما بعد الكولونيالية أن تعمقت
يف سائر أنحاء العامل ،فشملت املرأة ،والجنوسة ،واألعراق ،والتاريخ ،والهوية،
واملقاومة ،واألقليات ،ومفهوم األمة ،وأساليب الهيمنة الثقافية ،وأفرغت املنهجيات
التقليدية من محتواها ،وأجهزت عليها ،إذ ضخت أفكا ًرا جديدة ،وتصورات مبتكرة
يف تحليلها للظواهر االجتامعية والثقافية .ولعل أبرز ما متخضت عنه ظهور جامعات
ناقدة ،اندرجت يف ما يصطلح عليه بـ «دراسات التابع» ،التي أصبحت عابرة للقارات،
وهدفت إىل نقد الخطاب االستعامري وفرضياته ،واقرتاح املناهج البديلة لدراسة
التاريخ االجتامعي والسيايس والثقايف ،وتفكيك املقوالت الغربية يف اآلداب،
والثقافات ،واملناهج ،وسحب الثقة العلمية والثقافية منها ،عرب اقرتاحات أخرى مغايرة
[[[ -عبد الله إبراهيم ،صدام أصوليات ال صدام حضارات ،مرجع سبق ذكره.
[[[ -عبد الله إبراهيم ،التخيل التاريخي والتمثيل االستعامري للعامل ،مرجع سبق ذكره.
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أكرث كفاءة ،تعالج بها شؤون املجتمعات خارج املركز الغريب[[[.
لقد استهدفت قراءة خطاب ما بعد الحداثة ،من منظور ما بعد كولونيايل ،التوصل
للغة نقدية تعمل عىل التخلص من الرواسب املتبقية من املايض اإلمربيايل ،وقادرة
عىل تعميق الوعي بالكولونيالية الجديدة املسترتة يف خطاب ما بعد الحداثة .فقد
تناول نقاد ما بعد الكولونيالية ـ التي اعترب الناقد األسرتايل ،ساميون ديورنج ،أنها
ممثلة لحالة الشعوب واألمم والجامعات ،التي عانت من االستعامر ،وتريد تأكيد
هويتها بعي ًدا عن املفاهيم األوروبية ،التي تزعم العاملية ،وال تتبناها يف واقع األمر
ـ قضية االختالف من منظور مغاير ،فالتعرف عىل االختالف بالنسبة لهم فيه سعي
للتواصل عرب الثقافات ،ويرتكز سعيهم يف قراءة الرتاث الثقايف من منظور يحرتم
الخصوصية ،كام يرصد تفاعل تلك الخصوصية باملؤثرات العاملية ،فهو مسعى
سيايس مغاير ملوقف نقاد ما بعد الحداثة ،يف تناولهم لالختالف تناوالً استطيق ًّيا ،أي
ذريعة للتأمل السلبي ،بدالً من التفكري اإليجايب يف كيفية تشييد معابر بني الثقافات[[[.
إذن ،فإن مرشوع الكونية الثقافية ،يف شكله وصياغاته وإدارة الغرب له ،املستهدف
الهيمنة والتوظيف من أجل مصالحه ،قوبل مبقاومة متباينة االتجاهات ،فام بني
متركز مضاد ،ومرشوع يستبدل هيمنة بأخرى ،ويقابل التعصب والعنرصية واالستعالء
أي ثقافة محلية القدرة عىل مواجهة الدينامية القوية
مبثلها ،بنزعة ماضوية ،تسلب ّ
واملتقدمة لثقافة اليوم ،الفتقادها أسلحة الخصم ،والرؤية املوضوعية ،وإدراك
أبعاد وطبيعة الرصاع .واتجاه آخر يسعى إىل تنقيح تاريخ العامل من املركزية بإعادة
إنتاج الهويات التي انتزعت عنها ثقافاتها بفعل املستع ِمر ،ويقدم نق ًدا للمرشوع
الثقايف الغريب يف مجمله .واتجاه يرفض النزعة األصولية ،والتقوقع حول الذات،
ونبذ الحداثة ،ويدعو إىل القطيعة مع الرتاث ،مع نقد الحداثة ،وعدم إغفال الذات،
وعنارص تأزمها ،بالركون إىل الخصوصية ،واالنغالق عليها.
[[[ -نفسه.
[[[-ماري تريز عبد املسيح ،مرجع سبق ذكره ،ص  12ـ .37 ،27 ،13
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بني هذا وذاك يستمر الجدل ،وتتعقد خالفات اتجاهاته ،ما أفرز متر ًدا عىل
سياقات وأطر املواجهة التقليدية ،متثل يف رضورة الخروج من ثنائيات تراث/حداثة،
خصوصية /كونية ،املستع ِمر /املستع َمر ،بخلق مساحة جديدة تكرس انغالق دائرة
املواجهات املتأزمة ،وتتأسس عىل املساءلة ،حتى تكون مقاومة الهيمنة أكرث فاعلية.
الخروج من الثنائيات ،وخلق هذه املساحة رضوري ،ليس من أجل مواجهة اآلخر
القمعي فحسب ،بل من أجل أن تتكشف فيه املواجهات الداخلية ،أيضً ا ،املتمثلة
يف االنقسامات داخل األمة الواحدة .مساحة تقوم عىل تنمية العنارص املشرتكة بني
الثقافات ،يف املجالني املعريف واالجتامعي ،وتحقيق التواصل النقدي مع الذات
واآلخر ،وفق جدل بني العقل والتاريخ عىل قاعدة اإلبداع ،حتى ميكن للهوية الثقافية
أن تكون جز ًءا من بناء ذات مستقلة ،تستطيع مواجهة معارك الهيمنة االقتصادية
جه
والسياسية ،وتقويض أطروحة كونية الثقافة الغربية ،والتمركز العرقي والطبقي وت َو ُّ
املعرفة األحادي لنظام العوملة.

املركز والضوايح
بصدد املطلق احلضاري يف التاريخ العلماين الغريب
رضا داوري األردكاين [*
[[[

]

مل املعارص
الهدف من اختيار عنوان املركز والضواحي اإلشار ُة إىل أوضاع العا ِ
واملناطق الضواحي
ثابت
رص عاملٌ واح ٌد مرك ُزه ٌ
ُ
التاريخيَّ ِة والثقافية .هل العاملُ املعا ُ
تابع ٌة لهذا املركز ،مستفيد ٌة منه؟ إ ّن عبار َة املركز والضواحي أو املركز واالطراف
ِ
ِ
الثقافات
رص مجموع ًة من
مناسب ٌة ملثل هذا الوضع ،ألنّنا إن حسبنا ً
مثل العاملَ املعا َ
املختلف ِة واملتباينة ،تفقد عبارة املركز والضواحي معناها .من الواضح أنَّنا نقص ُد
يب .هل تقع آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيَّة يف
حني نقول املركز
الغرب والتاري َ
خ الغر ّ
َ
ضواحي الغرب؟ املركز والضواحي مفهومان متالزمان ،ال ينفصالن عن بعضهام.
ِ
جدت الضواحي يجب أن يكون املرك ُز موجو ًدا ،وإذا كان هنالك مرك ٌز يجب
إذا ُو
الغرب طُ ًّرا،
يل هو
أن يكون هنالك ضوا ٍ
ُ
ح .انطالقًا من هذا الفهم فإ ّن العاملَ الحا َّ
ٍ
درجات من الش ّد ِة والضُّ عف .إ ْن
وال يشء خارج الغرب ،واإلختالف والتفاوت عىل
استخدمنا بدلً من عبار ِة املركز والضواحي عبار َة املنت والحاشية ترتاخى العالقة
إىل ح ٍّد ما بني أجزا ِء العامل ،عىل ال َّرغم من اإلقرار بوحدة العامل ،وذلك أل ّن املنت
ٍ
حواش .إنّ ا
األقل ميكن أن يكون املنت من غري
ّ
والحاشية غري متالزمني ،أو عىل
يت كذلك نسب ًة إليه وتِب ًعا ل ُه .إ ْن
يف ِّ
وس ّم ْ
كل األحوال الحاشي ُة هي حاشي ُة املنتُ ،
رص نر نو ًعا من التامثل والتشابه يف أساليب العيش يف جميع
مل املعا ِ
نظرنا إىل العا ِ
ِ
أنحاء االرض ،فنظا ُم الحياة وأمنا ُ
السلوك السائد ُة منذ أربع ِة قرونٍ يف أوروبا الغرب ّية
ط
*ـ مفكّر وفيلسوف من إيران.

ـ ترجمة :د .دالل عباس.
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جا للحياة .أميكننا
وأمريكا الشامل ّية باتت معتمد ًة إىل ح ٍّد ما يف جميع انحا ِء الدنيا منه ً
نت
انطالقًا من هذه املالحظة أ ْن نع ّد أوروبا الغرب ّية وأمريكا الشامل ّية املرك َز أو امل َ
الضواحي أو الحوايش؟ إ ّن لفظة الحاشية تعني أحيانًا ما هو خارج املنت
وبقي ِة العالَمِ
َ
مل
أوالفرعي .إذًا إ ْن حسبنا املنت أوروبا الغربيّة وأمريكا الشامليّة ،ووضعنا بقيّة العا ِ
ّ
رشوح
مل
يف حاشيت ِه ،التفسري املمكن هو أ ّن جوه َر العالَمِ هو املنت نفس ُه وبق ّي َة العا ِ
ٌ
ري املتط ّو ِر إنّ ا هو ُّ
ظل العالَمِ
وإحاالتٌ وشواه ُد زائد ٌة عىل املنت .لك ّن العاملَ غ َ
ري
ريا مل ِ
املتط ّو ِر أكرث من كونِه توضي ً
نت هذا العامل ،بعبار ٍة أخرى إ ّن العاملَ غ َ
حا أو تفس ً
علم أ َّن
ص ِن َع من فضل ِة عجن ِة العا ِ
املتط ّور قد ُ
مل املتط ّور ،و َهذان العالَامن متشابهانً ،
يض.
الشب َه بينهام شَ َب ٌه
ٌّ
ظاهري و َع َر ٌّ
لقد ُع َّد ِ
يب ويف
ت الحضار ُة الغربيّ ُة يف املخَّطط
األسايس للتاري ِ
خ الغر ِّ
ِّ
ِ
ِ
بعض النظريّات
فلسفات التاريخ ،ويف
اإليديولوج ّيات الحديثة ،وحتى يف معظم
واإلجتامعي) الحضار َة
التاريخي
العلم ّي ِة ( نظريّة تط ّور األجناس ،ونظريّات التط ّور
ّ
ّ
رش جمي ًعا.
َ
األخري َة والحضار َة املطلقة ،ويجب أن تع َّم العالَ َم كلَّه ،وأ ْن
يدخل فيها الب ُ
ص ِّدقت هذه الرؤيا إىل ح ِّد
يب ،وقد ُ
من رؤى القرن الثامن عرش عومل ُة التاريخ الغر ّ
ِ
تجاهلِ
مخاوف بعض بناة الحداثة أمثال «ديدرو«و«دوساد» .ويف فلسفة القرن
ّ
الشك والرت ُّدد ،لك ّن هذه
تعب بوضوح عن
التاسع عرش وآدابه املزيد من اآلثار التي ّ
يب ،فآذان
اآلثار غري مرئيّة بوضوح ،ويبدو أنَّها مل ترتك أث ًرا يف عجل ِة التاريخ االورو ّ

ٍ
وقت طويلٍ أ َّن
القرنِ التاسع عرش مل تسمع صوتَ نيتشه ،ومل يدرك أح ٌد إالّ بعد
محض نظريّ ٍة من نظريّات علمِ النفس
نظريّة الالوعي التي طرحها فرويد مل تك ْن
َ
النفيس ،وإمنا اإلعال ُن عن أزم ٍة يف وجو ِد اإلنسان الذي كان قد أخ َذ عىل
الطب
أو
ِّ
ِّ
عاتق ِه مسؤوليَّة صناع ِة التاريخ الحديث .لقد طرح فرويد تساؤالت حول الوجود
الفاعل القائم بذاته للعلم والعمل ،لك ّن هذه التساؤالت واالبحاثَ األه َّم واألكرثَ
رصاح ًة التي أُنجزت يف النصف اال ّو ِل من القرنِ العرشين ،عىل ال َّرغم من أنّها
أي إشارة إىل
شكّكت نو ًعا ما يف مطلق َّية الحضارة الغرب ّية ودميومتها ،مل تَرد فيها ّ
منافسة الحضارات األخرى (املاضية) للحضارة الغربيّة ،حتى أ ّن توينبي وشبينغلِر
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يب وموتِ ِه ،مل يتكلَّام عىل حضار ٍة
أيضً ا اللذان أعلنا عن إقرتاب أجلِ التاري ِ
خ الغر ِّ
ٍ
حضارات يف مواجه ِة الحضار ِة الغرب ّية ،مل يكن بإمكانهام بحث موضوع املركز
أو
إل لحضار ٍة واحد ٍة حيّ ٍة ناشطة،
واألطرافأو املنت والحاشية ،ففي نظرهام ال وجود ّ
والحضارات االخرى ميّت ٌة خامد ٌة ساكنة .انطالقًا من فرضَ ية السكون واملوت هذه
قتح املركز واألطراف .بإمكان العامل الساكن الخامد أن يكون
ُيكننا الكالم عىل ُم َ َ
الحي الناشط ،وأن يستم ّد منه الق ّو َة والحياة ،لك ْن
ضواحي للعامل
حاشي ًة أو أطرافًا أو
ِّ
َ
حوايش
يب أه ّميَّةً ،فإ َّن هذه التواريخ ليست
حني نويل تواري َ
ري التاري ِ
خ الغر ِّ
خ أخرى غ َ
َ
خ وحضاراتٌ مستقلَّةٌ .متى
ضواحي املرك ِز الغريبْ ،
يب أو
امل ِ
بل هي تواري ُ
نت الغر ِّ
َ
ُ
مستقل وحضار ًة تستم ُّد منه الزخ َم والحيويّة؟
ًّ
نقول وكيف نقول أ َّن هنالك تاريخًا
الصيني أو
خ
وهل يوجد اليوم كام يقول
بعض الكتّاب السياس ّيني ما يُس ّمى التاري َ
ُ
َّ
الالتيني أو غريها؟ لإلجاب ِة عن هذا السؤال يجب
الرويس أو
ين أو
التاري َ
خ اليابا ّ
ّ
ّ
ريب يف أ َّن الثقاف َة اإلسالميّ ّة ثقاف ٌة
ذكر معيا ٍر لوجود
تاريخي ما ولحيا ِة ثقافة ما .ال َ
ٍّ
عظيمة ،وأ َّن مايض الصني واليابان ٍ
بهي .لك ْن كم طوى تاريخ الصني واليابان
ماض ٌّ
ني واليابان؟
من الحقب؟ نقول برصاح ٍة أكرب :ما هو الهدف الذي تريد أن تبلغَه الص ُ
وإىل أين تريدان الوصول ؟ وما هو املآل الذي تبغيانه؟ أتريدان أن تصبحا الصني
واليابان؟ وهل الصني اآلن غري صينيّة واليابان غري يابانيّة ؟ إنَّهام تريدان منافسة أمريكا
الشامل ّية وأوروبا الغرب ّية يف تطوير العلم والتقانة ،ومضاعفة الق َّوة .كام أ َن البلدان
جا لها وأسو ًة البلدا َن الصناع ّي َة
غري املتط ّورة تسعى بدورها إىل التط ّور متّخذ ًة امنوذ ً
املتط ّورة أو السائرة عىل طريق التط ّور.

لغز التسمية

ِ
الهدف ،وأ َّن العاملَ عاملٌ واحد .الخالف
ح ُد
ميكننا أن نستنتج اآلن أ َّن العاملّ كلَّه مو ّ
أي أم ٍة يح ّدده
قائ ٌم حول تسمية هذا التاريخ ،ملاذا نس ّميه التاري َ
يب ( إ ّن تاريخ ِّ
خ الغر ّ

نصب عينيها .وليكو َن هنالك مستقبل من الرضوري
املستقبل الذي تضعه هذه األ ّم ُة
ُ
َ
أي شعب من الشعوب سوا ٌء ت ُ ُذكِّ َر أو مل يُتَ َذكَّر ،ال ُّ
يدل
تذكّ ُر املايض .لك َّن مايض ّ
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خ
ّ
َعىل طريق املستقبل َما مل
يتجل يف طريقة حيا ِة الناس ،وبهذا املعنى هو ليس تاري َ
يب ،ما هو االسم الذي نطلقه
األ ّمة) .إ ْن مل نع ّد تاري َ
خ التط ّور والتحديث هو التاريخ الغر ّ
أي تاريخ يولون ألنفسهم شأنًا ومكانةً ،ولديهم ضواب ُ
ومثل
ري ٌ
عليه؟ البرش يف ّ
ط ومعاي ُ
ومناذج يحتذونها ،ويسعون إىل جعل أقوالهم وأفعالهم مطابق ًة لتلك املعايري،
عليا
ُ
الصينيي
تاريخي أ َّن
أي كتاب
ويحاولون االقرتاب من ُمثلهم العليا .مل يرد مطلقًا يف ِّ
ّ
ٍّ
اإليرانيي يف ذلك الزمان ،كان لديهم
يف القرنني الخامس والسادس قبل امليالد أو
ّ
برنامج تنمية اقتصاديّة وتقنيّة ،وأنّهم كانوا يسخّرون إمكاناتهم وقدراتهم من أجلِ
ِ
شيوعي ،وحافظت عىل
مثل ألنّها بل ٌد
ني ً
تنفيذ مثل هذا الربنامج .لقد ذكرتُ الص َ
ٌّ
معظم تقاليدها الصين َّية ،وقلَّام قل ِ
السيايس يف املظاهر .مع هذا فإ ّن ما
الغرب
ّدت
َ
َّ
يسي السياس َة الصين ّي ّة أوالثقافة الصين ّية اليوم هو برنامج التنمية .يقولون أن التنمية ال
ِّ ُ
طريق التنمية.
يطوي
جب عليه أن
َ
َ
عالقة لها بالغرب ،لك َّن العامل وصل إىل حيثُ يتو ّ
أول:
من املمكن قبول هذه الجملة ،لك ْن هنالك نقطتان ال يجب تجاهلُهام ،وهامً :
التقني ،له صور ٌة
خ واح ٌد ،هو التط ّور
خ متع ِّدد ٍة ،بل تاري ٌ
أ ْن ال وجو َد يف العامل لتواري َ
ّ
واحد ٌة يف جميع أنحاء العامل عىل ال َّرغم من الفوارق التاريخ َّية والثقاف َّية والتقاليد
القوميّة والوطنيّة ،وهذه الصورة الواحدة نو ًعا ما ،تلغي الفوارق الظاهريَّة تدريجيًّا
أو تجعلها باهتة .أ ّما النقطة الثانية (األساسيّة أكرث) فهي :أ َّن تاريخ التنمية بدأ بطرح
ِ
استقامت السياسة واالقتصا ُد
خاص ٍة يف أوروبّا الغرب ّية ،عىل أساسها
مبادئَ وأفكا ٍر
ّ
شخصا أو
حا أو رغب ًة أو فكر ًة سطح ّية راودت
ً
وحتى اآلداب .مل تكن التنمي ُة جمو ً
أشخاصا واآلخرون يرونها ويقلِّدونها .لقد أصبحت فكر ُة التنمي ِة ممكن ًة حني ظهر
ً
ٍ
جديد،
إنسا ٌن جدي ٌد ،رأى إىل نفسه موجو ًدا مختلفًا عن البرش السابقني ،وأىت بفكر
ٍ
ري امل ُ ْن ِش ُئ العل َم والسياس َة الجديدين يف
ح
وبطر ٍ
جديد للحياة .لقد ُوجد هذا التفك ُ
ُ
انتقال مركز السلطة السياس ّية إىل أوروبا
أوروبا يف عرص النهضة ،وهذا التط ّور رافقه
ِ
أصبحت املرك َز والعاملُ كلُّه االطراف والضواحي.
الغربيّة ،التي
خ
مل املعارص تاري ٌ
ُمقرتح املركز واالطراف بنا ًء عىل ما ذكرناه معناه أ َّن تاريخ العا ِ
وأسسوا عل َم التاريخ (حتام التاريخ مل
يب .الذين تح َّدثوا أيضً ا عن تاريخ
غر ّ
عامليّ ،
ٍّ
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ني ُد ِّون التاريخ يف الغرب ،واأل ْوىل أنّه مل ينوجد يف الغرب الجديد) ،كانوا
ينوجد ح َ
يب ،أي التاريخ الذي ق ّرر فيه اإلنسان
يقصدون بعبارة «التاريخ
العاملي» التاري َ
خ الغر ّ
ّ
رش جدد يف
بكل يشء وأن يُسخّر لنفسه َّ
أن يتحكَّم ِّ
كل يشء .إ َن الكال َم عىل والدة ب ٍ
أوروبا يف القرون األربعة األخرية ،تختلف نظرتهم إىل العامل وإىل ما فيه عن نظر ِة
البرش السابقني ،والكال َم عىل أ ّن العل َم والتقانة والسياسة والنظام والعقل تختلف
عم كانت عليه يف العصور السابقة ،ليس قض ّية معقّدة .لك ّن هذه القض ّية
كلّها ّ
مثل
الفلسفي .يقولون ً
البسيطة ج ًّدا مل يدركْها بعض الفضالء الذين يتعاطون الفكر
ّ
طرح قضيّة ماهيّة الغرب
أي معضلة .لك ْن إ ْن افرتضنا أ َّن
أ ّن تقبّل الغرب ال ّ
يحل ّ
َ
تجاهل طرح هذه القض ّية يحرمنا إمكان ّية طرح القضايا،
َ
أي مشكلة ،فإ َّن
ال ّ
يحل ّ
األصح أ ْن نقول أ ّن قض ّية عرصنا امله ّمة واألساس ّية هي قض ّية الغرب .يُقال أ ّن
أو
ّ
يف أمو ًرا جيّدة وأمو ًرا سيّئة .يف الغرب ولدت الدميقراطيّة وكذلك
يف الغرب الجغرا ّ
ِ
سيطرت الفاشيّة والنازيّة مل ّدة وإ ْن قصرية .يف الغرب عل ٌم وصالح ،وفيه أيضً ا ظل ٌم
أي سياس ٍة هي السياسة الغرب ّية؟ الدميقراط ّية أم االشرتاك ّية؟ وملاذا يجب أن
وفسادّ .

يُس ّمى العلم والتقانة غرب ّيني؟ يبدو االعرتاض مس َّوغاً عىل األقل ظاهرياً بالنسبة إىل
الفلسفي ،والبعيد من الفلسفة .ففي الغرب أي يف أوروبا وأمريكا الشامليّة
الذهن غري
ّ
مجموع ٌة من األفكار واألقوال واملعتقدات ومناهج العلم والعمل ،وأمناط السلوك،
البعض منها يُذيِّ ُل
الغرب ،أ ْم أ َّن
مختلف ٌة ومتناقضة .هل يجب أ ْن تُع َّد هذه املجموع ُة
َ
َ
عنوا َن الغرب؟ هذا السؤال واألسئلة املشابهة بشكلٍ عام ناجم ٌة عن نظر ٍة وجوديّة.
تصل يف الفلسف ِة
الوجوديّ ُة وإن كانت صحيحة وصائب ًة يف موضعها (يف العلم مثالً)ُ ،
الفكري .الغرب ليس مجموع ًة واحدة ،وال يجب أيضاً أ ْن يُع َّد شيئاً
إىل اإلضطراب
ّ
من ضمن األشياء املوجودة .يعرتضون :إ ْن كان من غري املمكن إطالق اسم الغرب
يف ،وحتى عىل مجموع تلك
عىل ّ
أي يش ٍء من األشياء املوجودة يف الغرب الجغرا ّ
فالغرب إذا ً عدم .مبدئيًّا يجب أن يكون هذا االستدالل عائ ًدا إىل أولئك
األشياء،
ُ
أي مصداق يف الخارج،
الّذين يعتقدون أ َّن الوجو َد عد ٌم محض ،أل َّن الوجو َد ليس له ّ
ألي يشء .اإلنسان يف رأيهم فر ٌد غري مكلّف ،أقواله وأفعاله ال يق ّيدها
وليس اسامً ِّ
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ُ
األعامل كلّها بالنسبة إليه
وأي فرصة
أي مكان ّ
أي قيد أو رشط من خارج فرديّته ،ويف ّ
ّ
متامثلة ،وبإمكانه أن يفعل ما يريد ،وإ ْن تكلَّم أح ٌد عىل اإلمكانات والظروف ،فهو
وجربي املعتقد ،ال سيِّام إ ْن سمعوا أ ّن للناس دامئًا عامل ًا
يف رأيهم معا ٍد للحريّة
ُّ
رصفاتهم وأقوالهم ،يعتمدون هذا
يتح ّدد فيه إىل ح ٍّد ما االتجاه العام ألعاملهم وت ّ
نقل إنّهم جربيّون ،ويع ّدون ذلك العاملَ هو املح ّدد لسلوك
القول مستن ًدا ليقولوا :أمل ْ
جه أقوال
جة التي يوردونها هي :إن كان العامل هو الذي يو ّ
األشخاص وأقوالهم؟ والح ّ
جه هذا العامل أفعال
الناس وسلوكهم ،وهناك عاملٌ باسم العامل الغر ّ
يب ،ملاذا ال يو ّ
الغربيني وأقوالَهم ،وهم أحرار يف التعبري عن اآلراء املختلفة ،ولديهم ُمث ٌُل والكثري
رأي لهم ،والحياة التي يَح َي ْونها تقليديّة ،فام هو
من اإلبداعات ،أ ّما الناس الذين ال َ
عاملهم وأين؟ وأولئك الذين تحكمهم أنظم ٌة فاسدة ومستب ّدة ،وأنظمة إداريّة وثقاف ّية
أي عالَمٍ أو عواملَ يعيشون؟
وتعليميّة مضطربة ومتهالكة وعاجزة وغري منتجة يف ّ
العقل املنسج ُم مع كوجيتو ديكارت والعقالن ّي ُة التي استوت عىل عودها
ُ
رسم
لقد َّ
الحداثوي وعمله.
بعد ديكارت يف القرن التاسع عرش الحدو َد الجغرافيّ َة لرؤية الغرب
ّ
توسع نطاق العلم والتقانة الجديدين .هذا الفضاء
لو مل يكن هذا الفضاء موجو ًدا ملا ّ
محدو ٌد أيضً ا ،وهو كذلك رشط اإلمكان بالنسبة إىل العلم والتقانة ،بحيث أ َّن املكا َن
يب هو هذه
الخايل من هذا الفضاء ال من َّو فيه للعلم والتقانة وال رسوخَ .إ ّن العاملَ الغر َّ
الظروف واإلمكانات .فإ ْن نظرتم إىل هذه الظروف واإلمكانات عىل أنها عدم (وهي
يب عد ًما أيضً ا .هذه الظروف
عد ٌم بتقدي ٍر ما) ميكنكم حينئذ حسبان الغرب والعامل الغر ّ
كل األمكنة باملقدار نفسه .هل ميكن أن نفرتض أ ّن العامل
واإلمكانات ليست متاحة يف ّ
يل عاملٌ واح ٌد ،متاح ٌة فيه الظروف لتحقق العلم والتقانة والسياسة الجديدة ،ويف
الحا َّ
ُ
ري متاحة كام يجب؟ مصدر هذه املشكلة
أطرافه وضواحيه
الظروف واإلمكانات غ ُ
االعتقاد بأ ّن العامل واحد .لكن من أين وكيف وملاذا صار العامل واح ًدا؟ قبل بداية
العرص الحديث وحتى القرن التاسع عرش ،قلَّام جرى الحديث عن عامل واحد ،ومل
أي بحث عن العالَم الذي تشك ُّل أوروبا أو الغرب مدا ًرا له.
ج ْز ّ
يُن َ
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ح َد حول محور الغرب .قبل
إ ْن ُوجد اليوم عاملٌ واح ٌد ،أو ُذكِر ،فإنّه عاملٌ قد تو ّ
يب ،ويتب ّنى مبادئ التق ّدم والحريّة ،كانت هناك
أ ْن يلتحق العاملُ كلُّه بالتاريخ الغر ّ
لكل عالَم قولُه وسلوكُه ،وإ ْن
حضارات مختلفة ذات مبادئ ومثل عليا متفاوتة ،وكان ِّ
قامت بني هذه العوامل عالق ٌة أو صل ٌة ما ،ال يتموضع أحد ُها يف املركز واآلخر(أو
اآلخرون) يف الحاشية .فالعالقات الثقاف ّية التي قامت بني الصني والهند ،أو بني
ريا بني املعارف والعلوم اإلسالم ّية وبني
الهند واإلسالم ،واإلسالم واليونان ،وأخ ً
ٍ
صالت بني ثقافتني متعادلتني إىل ح ٍّد ما
فلسفة القرون الوسطى املسيحيّة ،كانت
ومتوازيتني .أنا يف هذا البحث لن أتط ّرق إىل تلك العالقات ،وماذا أمثرت .لكن
بسهولة ميكن القول :إن مل ينج ْم عن تلك الثقافات ثقاف ٌة ف ّذ ٌة أخرى ،ماذا ميكننا أن
نتوقّع من اختالط الثقافة الغرب ّية بالثقافات األخرى اختالطًا مل يقترص عىل الدرجات
واملستويات ،ومل يكن حدث ًا غري متوقّع ،قهريًّا والإراديًّا ،هل نتوقّع تفتّق يوم مرشقٍ
ٍ
وناشط .كذلك فإ ّن تب ّن َي طرح املركز واألطراف أو املركز والضواحي ال
حي
وتاريخ ًّ
يحتل املرك َز إال يف حال تف ّوق عىل التواريخ
َّ
يب لن
ّ
يحل املشكلة ،أل ّن التاريخ الغر َّ
وضواحي
والثقافات األخرى ،وهذه الثقافات بدورها لن ترىض بأن تكون أطرافًا
َ
وتتخل عنه أو تنساه .مع هذا ،يُقال
ّ
يل،
وحوايش إال حني تبتعد عن جوهرها األص ّ
َ
يف عرصنا كال ٌم آخ ُر حول هذا املوضوع ،ال ميكن التغايض عنه ،كال ٌم مالز ٌم لنقد
الحداثة .فهنالك حال ًّيا بصور ٍة عا ّم ٍة مجموعتان من املفكّرين تعمالن عىل نقد
الحداثة .مجموع ٌة تنتقدها علّها ت ُنقّى وتتخلَّص من عيوبها فتدوم .بني هؤالء اختالف
أيضاً ،فبعضهم يكتفي باالنتقادات السطحيّة السياسيّة ،والبعض اآلخر ال يستسيغ
سيطرة وسائل اإلعالم ،وسيطرة الثقافة اإلعالميّة .لك ّن األكرثَ جديّ ًة يف تفكريهم
أي أ َّن عقل القرن
يقولون إ ّن حقيقة الحداثه مل تظهر ومل تتحقق حتى اآلن بالكاملْ .
يل انحراف .لذا
يل ،وتحويل العقل إىل عقل آ ٍّ
الثامن عرش مل يكن محض عقل آ ِّ
يجب تدارك هذا االنحراف ،واالستعداد الستقبال عقل دقّات ُه صدى الكالم املشرتك
والتفاهم .هنالك أخريا ً مجموع ٌة رابعة ٌهي عىل الرغم من أنّها غري يائسة من مستقبل
الحداثة،ال تصدر عنها أفكا ٌر طوباويّة ،إمنا تصف الحضارة الحديثة عىل نح ِو يوحي
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أنّها تريد أن تفسح مجاالً للتع ّدديّة يف أحاديثنا الدين ّية ويف اإلنجيل ويف الشعر
يب الحديث ،إ ّن الخالص يأيت من حيث أىت الخطر(وقد ُروي عن رسول الله
األورو ّ
صل الله عليه وآله وسلّم أنّه قال ،يأيت الفرج عند فناء الصرب).
ّ

نهاية امليتافيزيقا

ِ
كل
وطالت العدميّ ُة عىل نحو فاعل َّ
يب إىل نهايته،
لقد وصل عل ُم ما بعد الطبيعة الغر ُّ
وكل األشياء .يف هذا العرص فقدت الحقيق ُة صف َة الثبات والدميومة .يف عرصنا
األمكنة َّ
أي شخص
الحقيق ُة حادث ُة من الحوادث ،ويف هذا الوضع الحقيق ُة ليست يف متناول ّ
رث رقّ ًة
ّ
وأي سلطة .هذا الحدث جعل الحجاب الذي كان يسرت الثقافات األخرى أك َ
ِ
املناسبة يف الغرب لهالميّة عرص ما بعد الطبيعة وطواعيته
وشفافيةً ،والهِر َمنطيقيا التأويليّة
رمبا أصبحت نو ًعا من الذكرى يف أطراف هذه الحضارة وحواشيها.إن وافقنا عىل هذا
القول تصبح عبارة املركز واألطراف يف غري مكانها أو غري مستساغة ،إمنا تبقى العالقه
خ النفسان ّية (بسيكولوجيسم)
بني املركز واألطراف مبهمة .إذا تذكّرنا خطر الوقوع يف ف ّ
لألوروبيي بالروح املعنويّه ألهل الضواحي واألطراف،
ميكننا مقارنة الروح املعنويّة
ّ
تغي هذا الوضع يف القرن العرشين ال س ّيام يف عقوده
ال س ّيام إن أخذنا يف الحسبان ّ
األخرية نسب ًة إىل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش.
مل تكن أوروبا يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش تعرف أكرث من عاملني وإنسانني

العامل واإلنسان اللذان ميلكان تاريخًا وحضارة ،والعامل واإلنسان اللذان ينقصهام
ذلك ،ويجب أن يبلغاه.يف ذلك الزمان مل يكن هنالك وجود للمركز واألطراف،يف
جهل وغفلة لدى
ناحية كان يوجد عقل وصحوة ومعرفة ،ويف الناحية األخرى يوجد ٌ
اإلنسان الرشقي والعامل الرشقي ،اللذان كانا من متعلّقات فكر الغرب وعمله .لكن
تغي الوضع إىل ح ِّد ما ،عانت أوروبا من
يف القرن العرشين ،ال س ّيام يف اواسطه ّ
الفاش ّية والنازيّة والستالين ّية ،والحروب املد ّمرة .واختربت كذلك العدم ّية التي كان
يب ،وما بعد الطبيعة انتهت باملسار
نيتشة ودستويوفسيك قد وصفا بها التاريخ الغر ّ
والفكري .يف هذه األثناء التي كان الغرب قد انرصف فيها عن
واملعنوي
الروحي
ّ
ّ
ِّ
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مصا عليها ،تفتّحت براعم مشاعر التعلّق
مطلق ّية تاريخه وحضارته كلّ ًّيا ،أو مل يعد ّ ًّ
تغي ِ
ت
بالثقافة واملايض التاريخيني يف العامل القديم .مع هذين الحدثني املتوازيني ّ
أي حني شاعت
ري ٍ
نام أو متق ّد ًما ومتخلّفًاْ ،
النسب ُة بني العاملني اللذين يُسميّان نا ِمياً وغ َ
يب ،وأصبح الناس يف جميع
كل األمكنة عاداتُ الغرب
يف ِّ
وأسلوب الحياة الغر ّ
ُ
أنحاء الدنيا مستهلكني للبضائع الغرب ّية ،صار العامل يف الظاهر غرب ًّيا كلّ ًّيا ،وإذا كانت
هنالك فوارق ففي درجات التنمية ومراتبها .يف هذا العامل الواحد ظاهريًّا ميكن
تسويغ تص ّور املركز واألطراف .مع ذلك يجب أن يكون بني املركز والضواحي نسبة
رضوريّة وعالقة ذاتيّة .لكن نحن حتى وإ ْن علمنا أ ّن املركز هو أوروبا الغربيّة وأمريكا
الشامل ّية وبق ّية مناطق العامل هي األطراف والضواحي ،ال نعلم املركز مركز ماذا ،وال
نعلم مباذا تستفيد األطراف منه .إن كان املركز مرك ًزا سياس ًّيا أو اقتصاديًّا فالفائدة
األكرب التي تصل إىل الضواحي منه هي السيطرة والظلم والسلب والنهب .أ ّما إن
كان املركز مرك ًزا علميًّا وفكريًّا فيجب التأ ّمل يف كيفيّة انتشار هذه العلوم واألفكار
واآلداب من املركز إىل األطراف .هل باإلمكان القول أ ّن َعالقة املركز باألطراف ظل ٌم
واعتدا ٌء يف السياسة واالقتصاد ،وتربية وهداي ٌة يف العلم والفكر؟ هذا الوضع املزدوج
ظاهريًّا دفع البعض إىل إنكار وحدة الغرب ،رائيًا إليها مجموع ًة من األمور املختلفة
قتَح املركز واألطراف أل ّن عيونهم
واملتباينة .من الطبيعي أن يرفض هؤالء أيضاً ُم َ
ترى مبنظار التع ّدديّة .لك ّن انتقال العلم والتفكري واألدب من املركز إىل األطراف ال
يتناىف وسياس َة الغرب الثقاف ّية والعلم ّية .أ ّو ًل أل ّن التفكري غري قابل للتعليم واالنتقال،
فالعلم عىل ال َّرغم من أنّه يُتعلَّم يبقى يف حدو ِد املواضيع التي تد ّرس ما مل يَستند
إىل أسس التفكري .ثانيًّا :يهاجر الدارسون أصحاب املواهب من بلدان األطراف إىل
املركز ،وهنالك يبدأون البحث والتحقيق .أما يف الفلسفة واألدب فالوضع مختلف
نو ًعا ما ،إذ قلّام ت ُسمع حكاية أو شكوى عن هجرة الكُّتاب والفالسفة من الحوايش
إىل املركز .ال يعني ذلك أ ّن الشعراء والكّتاب والفالسفة اآلسيويّني واألفارقة
والالتني ال يهاجرون إىل أوروبا الغربيّة وأمريكا الشامليّة .نحن نعرف اليوم كتّابًا
وفالسفة أسامؤهم آسيويّة وأفريق ّية وإسالم ّية ،وميكن العثور عىل معامل من الثقاف ِة
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واللغة واألفكار القدمية يف آثارهم .ال يجب أن نقارن هؤالء يف انتسابهم إىل الغرب
الرضوري أن يأنس العلامء أُنساً تا ًّما باللغة والثقافة
بالعلامء والباحثني ،إذ ليس من
ّ
الغربيّتني ،لك َّن الكتّاب والفالسفة الذين هاجروا إىل الغرب وأنتجوا هنالك آثا ًرا،
واشتُهرت أسامؤهم ،تربيتُهم غربيّة ،وحتى إذا أوردوا موا َّد فكريّة وشعريّة من لغة
اآلباء واألجداد يف آثارهم ،فأسوتهم الفكريّة والفن ّية املفكّرون واملبدعون الغرب ّيون.
دليل ارتباط أوثق بني املركز واألطراف؟ نعم أو ال؟ إذا كان
هل يجب ع ُّد هذا األمر َ
ذلك الكاتب القادم من جزر املارتينيك ويكتب القصة يف فرنسا باللغة الفرنسيّة،
وكل
الفلسطيني األصل ،الذي يعيش يف أمريكا يفكّران بلغتهام األ ّم ٌّ
أو ذلك املفكّر
ّ
كل ذلك ،إذا كان إىل ح ٍّد ما
منهام له رأيه يف ما يتعلّق بقضايا قومه ،واأله ّم من ِّ
والفكري أل ّمته ،ميكن القول أ ّن العالقة بني املركز واألطراف باتت
األخالقي
املظه َر
َّ
َّ
مرصي يف أوروبا
ين أو
َ
محكم ًة وراسخة .إنّ ا ال ميكن القول مبج ّرد أ ْن
ّ
يصل إيرا ٌّ
دليل عىل العالقة
يف رفيع،أ ّن ذلك ٌ
الغربيّة أو أمريكا الشامليّة إىل مقام
علمي وثقا ٍّ
ٍّ
الوثيقة التي تربط املركز باألطراف .من بني املتن ّورين والكتّاب والفالسفة وعلامء
اإلجتامع الكبار املعارصين ذوي األصول اآلسيويّة واألفريق ّية كثريون حملوا جنس َّية
البلد املضيف ،وأكرث من ذلك ارتبطوا بذلك املكان روحيًّا وخلقيًّا .أ ّما القول أنّهم
يوردون يف آثارهم مواضي َع عن بالدهم وأ ّمتهم فذلك ال أهميّة له بح ّد ذاته ،إنّ ا يجب
أي زاوي ٍة يعالجون تلك املسائل .منذ حواىل املائة عام وعديد
بأي عني ومن ّ
النظر ِّ
من العلامء والباحثني يف التاريخ واألدب يف البلدان اآلسيويّة واألفريق ّية ،يتبعون
الخاصة
دليل عىل العالقة والنسبة
مناهج البحث االسترشاقيّة .كان اتِّباع هذا املنهج ً
ّ
يب والعامل القديم غري املتط ّور واملستع َم َر .مهام كانت هذه النسبة،
بني العامل الغر ّ
مل تكن نسبة بني املركز واألطراف ،أل ّن األطراف ليس لها حيثّ َّية األطراف إلّ إن
قياسا عىل أحياء الصفيح العشوائ ّية يف املدن الكربى غري
سم ّيناها
حوايش وأطرافًا ً
َ
املنظّمة يف البلدان غري املتط ّورة.
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مشكلة املثقف املستغرب

ح املركز واألطراف هي (أو يجب أن تكون) أ ّن هنالك ذهابًا
ْت ِ
الفرض ّية يف ُمق َ َ
تستوعب األطراف
وإيابًا من املركز إىل األطراف ومن األطراف إىل املركز ،وأن
َ
إل أن يكون غربيًّا إىل
عاملي ،ال ميكن مبدئيًّا ّ
روحيّ َة نقد الغرب ،وأن تنظر من موضع
ّ
الغرب وإىل جميع الحضارات والثقافات ،وتكون حصيلة هذه النظرة امله ّمة الصعبة
املتمثّلة بأن يتبادل مفكرو األطراف األفكار والهموم مع املفكرين وأصحاب الرأي

الغربيّني ،وكذلك إدراك قضايا قومهم ووطنهم .لكن كيف يكون هذا األمر ممك ًنا؟
يب والنظر من خالل نظّارته إىل قضايا بلدنا مختلف عن اتباع
وهل اتّباع فيلسوف غر ٍّ
نظرة املسترشق؟ االختالف هو يف نوع العالقة وكيف ّيتها .إذا كان املثّقف يف هذا
العرص يك ّرر كالم الفيلسوف الغريب تقلي ًدا ،قط ًعا هو أدىن قدرا ً ومكان ًة من متتّبع
التاريخ واألدب الذي كان منذ ثالثني سنة يتبع يف أبحاثه منهج املسترشقني .إنّ ا
يوجد اليوم يف العامل غري املتط ّور تنويريّون يعزفون هم والفالسفة واملفكّرون
نفسه .والفلسفة املعارصة اقرتبت هي األخرى
الغرب ّيون اللح َن عينه ،ويقولون الكال َم َ
يب .النقطة
إىل ح ٍّد ما من التذكرة التاريخ ّية ،وتح ّولت إىل ح ِّي ٍز للتأ ّمل يف التاريخ الغر ّ
األخرى هي مدى الح ّدة الذي بلغته مشكلة التخلّف وعدم النم ّو ،وإشتداد تيّار
ين .يف
عوملة االقتصاد وتجارب الحياة وجميع شؤونها وأساليبها ،والوجود اإلنسا ّ
هذا الوضع مل يعد هنالك معنى لفصل هذا املكان عن ذاك املكان ،وانتساب أ ّمة
إىل عرص ما قبل الحداثة ،وأخرى إىل ما بعد الحداثة .منذ خمسني عا ًما كان املتن ّور
فكريًّا يف مجتمعنا إذا قال أو كتب شيئًا من الفلسفة الغربيّة ،يبقى ما يقوله ويكتبه يف
انعكاسا
حدود املحارضة الدراسيّة .أ ّما اليوم فقضايا الفلسفة املعارصة تنعكس أيضً ا
ً
ربا مل يكن ما يُكتب حول التقليد والحداثة وما بع َد الحداثة،
واس ًعا يف ّ
الصحفّ .
وغري ذلك من القضايا الفلسف ّية مع ّمقًا مبعظمه ،لك ّن امله ّم أ ّن قض ّية املستقبل قد
وكل األقوام والشعوب يف العامل مدع ّو ٌة للتأ ُّمل والتفكّر يف أوضا ِعها .أنا ال
طُرحتّ ،
أقول أ ّن اآلذان كلَّها صاغي ٌة لتسمع هذه الدعوة ،حتى أ ّن كثريين من الذين يقولون
أي اتجاه،
أنّهم قد سمعوا ال ّدعوة ول ّبوا النداء ،ال يعرفون من أين جاء النداء ،ومن َّ
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اإلسترشاقي ،يعتقد أ َّن الجميع يجب
وإال َم يدعوهم .كان الباحث الذي يتبع املنهج
ّ
العلمي ومل يكن
أ ْن يسريوا يف هذا الطريق .بعبار ٍة أخرى ،كان يؤمن أنّه يتبع املنهج
ّ
تغي الوضع مل يعد املنهج البحثي للمسترشق
يع ُّد هذا املنهج تاب ًعا ّ
ألي ثقافة .حاليًّا ّ
ريا إىل
جا علميًّا
ً
منه ً
خالصا .فقد تنبّه أهل الرأي يف جميع أنحاء العامل قليالً أو كث ً
أوضاعهم التاريخ ّية ،وأُ ِ
ُ
يب ومبادؤه وقي ُمه التي كان يُعتقد
خضعت
أصول التاريخ الغر ّ
حجب تدريج ّيا ويزداد
أنّها مطلقة للتساؤل .مل يعد ُ
أفق التاريخ الغر ّ
حا ،فقد ُ
يب واض ً
كل أهل األرض وآذانهم
قتامةً .مع ذلك تط ّورت الثقافة الغربيّة برسع ٍة هائلة ،وعيون ّ
تتابع هذه الثقافة الرسيعة التط ّور واالنتشار .يف هذا الوضع بات التحديث أم ًرا إلزاميًّا،
غض النظر عنه وتجاهله .ولك ّن ذلك ال يعني أ ّن الطرق مع ّبد ٌة وسالكة
وال ميكن ّ
األقل يف الظروف
ّ
للّحاق بركب الحداثة والتحديث .املشكلة هي أ ّن البرش عىل
الراهنة ال سبيل أمامهم سوى سبيل التنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة والتقنيّة ،وحني
جونَ ُه يجدون أنّه غري معبّد وغري سالك ،وتع ِوزُهم اإلمكانات الكافية ِلزالة العقبات
يَلِ ُ
انصب التفكري عىل وضع
وتعبيد الطريق .هذه املسألة السهلة ظاهريًّا ت ُفهم يف حال
ّ
الغرب والعامل املتخلّف والنسبة بينهام .حال ًّيا هنالك فريقان يف البلدان غري املتط ّورة
معارض للغرب سياسيًّا ،وينظر تاليًا إىل الثقافة والحضارة
فريق
ٌ
يتص ّدون للكتابةٌ ،
يخص العلم والتقانة
الغربيّتني نظر ًة سياسيّة ،ويعلن معارضته لها ،وال شأن له يف ما
ّ
حص َل الغرب هذه الق ّوة الحال ّية .لك ْن يُفهم من فحوى
الجديدين من أين أتيا ،وكيف َّ
يجسد الكذب والخداع والتآمر ،وقد سخّر العامل بهذه الوسائل.
كالمهم أ ّن الغرب ّ
إفراط هذا الفريق استوجب تفريط الفريق اآلخر ،الفريق املفرِط آذاه وأغضبه أن يرى
والغش والخداع ،ويقولون إنها من
ّ
رشا يقرنون العلم والحريّة والرفاهيّة بالكذب
ب ً
معطيات الشيطان فتأ َّهب للدفاع عن القيم الغرب ّية ،واصفًا أحيانًا الوض َع القائ َم يف
قريب من املثال ،وميتدح العل َم والحريّ َة والعدالة ،والبعض
يل أو
ٌ
الغرب بأنّه وض ٌع مثا ّ
العيوب والنواقص
من هذا الفريق يتخيّل أ َّن هذا الوضع سيستم ّر إىل ما ال نهاية ،وأن
َ
ستزول .ويف الواقع ،يرى أ ّن ليرباليّة الدميقراطيّة الغربيّة هي الوضع الدائم للتاريخ.
سيايس إىل العامل وإىل أحواله ،وإىل الثقافة والفكر،
هذا الفريق ينظر أيضً ا مبنظار
ٍّ
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حا من الفريق اآلخر يف عمله ،وكالمه
ولك ْن أيًّا كان األمر فإ ّن هذا الفريق أكرث نجا ً
أكرث قبولً  .فمن يُنك ْر حريّة البرش وحقوقهم وال يُق ْم وزنًا لرفاهية الناس وراحتهم ،من
الطبيعي أن ال يلقى كال ُمه آذانًا صاغية .إ ّن أحد املبادئ يف السياسة ويف مخاطبة
الناس بثّ األمل يف نفوس املخاطَبني .ليس املقصود أ ّن السياسيّني يخادعون
الناس ،أو يجب أن يُخادعوا ،إنّ ا هم أنفسهم يجب أن يكون لديهم القليل أو الكثري
من األمل باملستقبل ،وأ ّن يضعوا أمام أعني الناس طرحاً واضحاً نسب ّياً عن املستقبل
القريب .يتبني أ ّن هذا الفريق من السياسيّني يلقى قبوالً أكرب لدى الناس .تُرى َم ْن ِم َن
حق يف هذا النزاع؟ ظاهريًّا هذا السؤال ال معنى له وال مس ّوغ ،والبعض
الفريقني عىل ّ
ربا مبج ّرد أ ْن يسم َعه أو يقرأه سيرصخ قائالً أ ْن ال إنسا َن سلي َم الفطرة يقول إ َّن
ّ
أفضل من ِ
أفضل من
ُ
حة ،والفق َر
ُ
واملرض
أفضل من الدميقراط َّية،
ُ
االستبدا َد
َ
الص َّ
َ
أفضل من األمن واألمان .إذًا من أين أىت هذا البحث وما
ُ
الغنى،
واختالل حبلِ األمنِ
ربا انتفى
مل غريٍ العا ِ
حا عن عا ٍ
يب أمام أعينناَّ ،
مل الغر ّ
هو مس ّوغه؟ فلو أن هنالك طر ً
هذا النزاع ،ومل نكن مجربين عىل املقابلة بني الحريّة واالستبداد .لك ْن يف العالَمِ
كل مكان ،ويتّسع نطاق انتشارها
ريا يف ِّ
الراهن حيث انترشت القيم الغرب ّية قليالً أو كث ً
كالح ومحجوب ،ال ميكن تجاوز هذه
وأفق املستقبل
بواسطة الحروب والقهرُ ،
ٌ
نفي ِ
أحدها إثباتٌ لض ّده .لك ْن هل من املمكن
املتضا ّدات ،وطاملا أنّها موجودة فإ ّن َ
يب؟ بعض املفكرين رأى أ ّن تاريخ
برفض الدميقراط ّية الخروج من التاريخ الغر ّ
الحداثة ميكن أ ْن يصل إىل نهايته كالتواريخ املاضية (التاريخ اليوناين مثالً وتاريخ
رص جديد ،وعىل هذا األساس ستنوجد قيم وقواعد
القرون الوسطى) ،وأن يبدأ ع ٌ
ومبادئ وعالقات غري تلك املوجودة يف العامل الراهن ،وستكون هي السائدة
أفضل صور الحكم يف
َ
والدميقراطية التي يعود نس ُبها إىل نظام الحداثة ،ستكو ُن
النظام الجديد .إلثبات هذا القول ،لدى أنصار الدميقراط ّية أدلّتُهم ،وبإمكانهم أ ْن
يبيّنوا أ َن هنالك حكومات حتى اليوم ،قد داست مبادئ الدميقراطيّة بأقدامها ،وحتى
ِ
ستظل عجلة
ّ
ضاعفت الظل َم يف العامل .لك ْن هل
إن كان ذلك باسم العدالة ،فقد
األبدي للحياة
الزمان تدور عىل هذا املنوال؟ وهل سيبقى نظام الحداثة هو النظام
ّ
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البرشيّة؟ مهام كان الجواب عن هذا السؤال فإن الذين تربّوا عىل مبادئ الحداثة،
ريهم محصو ٌر داخل حدودها ،من الصعب ج ّدا ً أن يتخلّوا عن هذه املبادئ،
وتفك ُ
كل من
ويتطلّعوا إىل فضا ٍء آخر .لهذا السبب نرى أشخاصاً رمبّا بحسن نيَّة ينسبون ّ
يب إىل الفاشيّة والنازيّة
لديه تساؤالت ومآخذ حول مبادئ النظام
السيايس الغر ِّ
ِّ
والتقني
يف
والستالين ّية .ليس من املستبعد كام يبدو ،يف إطار النظام
ّ
الفكري والثقا ّ
ّ
ص َّن َف من
للعامل املعارص ،أن يُتّهم من يفكّر مببادئ العلم مبعاداة العلم ،وأن يُ َ
يتجاوز ظاهر الدميقراطيّة إىل باطنها وحقيقتها ،يف خانة أعداء الحريّة ،وال عجب أ ّن
هذه العقليّة شائعة يف العامل غري املتط ّور .أرشنا من قبل إىل أ ّن الفريق األ ّول ميكن
أن يكون شديد اإلعجاب والتعلّق بأحدث وسائل التقانة ،مع ذلك ال ينتقد الغرب
نق ًدا ب ّنا ًء ،بل يركّز أكرث عىل عيوب الغرب وعىل الحداثة .أ ّما كتّاب الفريق الثاين
السيايس،ويرونها أحياناً مثاالً
فإنّهم يستسيغون صور َة الحياة الغربيّة ونظا َمها
ّ
السيايس القوى الغربيّة،يس ّمون البحث يف ماهيّة
يُحتذى،وإن عارضوا أحياناً بالعمل
ّ
الدميقراط ّية والليربال ّية نقيضا للحريّة ومواال ًة لالستبداد والفاش ّية ،ويتح ّدث أشخاص
من الفريق األ ّول أحيانًا عن الحريّة والدميقراط ّية بطريقة مع ّينة كأنّ ا يتحدثون عن
جرمية أو فضيحة .يف الفريق الثاين أيضاً أشخاص عىل النقيض من مبدإ الحريّة
الذي يحملون لواءه ،يذكرون باحتقار حتى أسامء الفلسفات ،فالتأويليّة عىل ألسنتهم
تتح ّول إىل مرض خطري أو قذار ٍة أو نجاسة .هذا هو الوجه املشرتك بني الفريق األول
ب ال تتوافق مع الفلسفة أيضاً،
والفريق الثاين ،فالدعوة إىل التح ّرر والح ّريّة
بتعص ٍ
ّ
أي فلسف ٍة أخرى قابل ٌة للنقد ،لك ْن من يَ َر أ ّن فسا َدها وبطالنَها أم ٌر
والتأويليّة شأنُها شأن ّ
أي عالقة نسب أو
محتوم ،ويجب تفني ُدها ورفضها ،ليس من أهل الفلسفة ،وال تربطه ّ
قرابة بعامل الح ّريّة ،وإ ْن تكلّ َم عىل الحريّة فكالمه ليس نابعاً من القلب ،أي أ ّن قلبه
أي بلد من البلدان
جب علينا أ ْن ال نحكم عىل ّ
ولسانَه ليسا عىل وفاق .لكن يتو ّ
انطالقاً من آراء أهل اإلفراط أو أهل التفريط فيه .اإلشارة إىل هذه النقطة تهدف إىل
إفساح املجال أمام سؤال جديد حول النسبة بني األطراف واملركز .هل فه ُم املركز
ِ
عارضت املرك َز ال تعرف ماذا
وظاهري ،وإذا
سطحي
فه ٌم عميق واألطراف فهمها
ٌّ
ٌّ
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تعارض؟ وما هو األثر الذي ترتكه معارضتها؟ يبدو أ ّن املجموعات املعارضة
واملقاومة لتسلّط القوى الغرب ّية غري منتبهة أو غري مهت ّمة مبعرفة الطريق التي تنفذ منه
وربا ترى أيضاً أنّها غري معنيّة
الق ّوة والسيطر ُة لذا ال تفكّر بإقفال هذه الطريق،
ّ
ري لها.
بإقفالها ،وقطعاً معارضتُها يف بعض الحاالت قليل ُة التأثري أو ال تأث َ

االستعالء مبا هو منهج وعقل

مم قلناه ،ميكن أن نفرتض صورتني مثال ّيتني للبرش ،إحداهام صورة الغربيني
انطالقاً ّ
فتح العامل واحتالله ،يعرفون فضالً عن عنارص ق ّوتهم
الذي يع ّدون مكانتهم ومه ّمتهم َ
مواط َن ضعفهم إىل ح ٍّد ما ،ومبا أنّهم حتى هذه اللحظات يتطلّعون إىل املستقبل،
املشاكل التي تعرتض طريقَهم وقتام َة أفقِ املستقبل .إىل جانب هؤالء
َ
فهم ال يجهلون
ك ٌّم كبري من أهل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوب ّية ،هم عىل ال ّرغم من الخالفات
السياس ّيه يف ما بينهم ،حتى املعارضون منهم للغرب ،عيونُهم مص ّوب ٌة عىل ُمنجزات
الغرب ،ويريدون الوصول إىل حيث وصل هؤالء عاد ًة ال يعرفون إمكاناتِهم وقدراتِهم
ونقا َ
ط ضعفهم ،وال الطريق التي يجب أن يسلكوها ليحصلوا عىل ميزات النم ّو والتط ّور.
هل يشكّل هؤالء أجزاء ضواحي الغرب؟ هؤالء ليسوا باملستوى نفسه حيات ًّيا ومعيش ًّيا،
ومعتقدات ُهم مختلفة ،وأنظمة الحكم يف بالدهم مختلف ٌة أيضً ا ،وآراؤهم يف ما يتعلّق
باألنظمة السياس ّية القامئة يف الغرب متناقضة كام رأينا .إذا نظرنا إىل هذه الضواحي
أي توافق وانسجام تقريبًا ،وإذا كانت يف
واألطراف نظر ًة سياسيّ ًة سرنى بال ًدا ليس بينها ُّ
ريا يف مقاومة املركز والتص ّدي لهيمنته،
الظاهر مستقلّة سياس ًّيا ،فإ ّن استقاللها ال يظهر كث ً
السيايس
حتم املركز أيضً ا باملنظار
وهو أش ّد بروزًا يف خدش وجوه بعضهم البعضً .
ّ
ميس مبادئ العامل الحديث وقواعده وأصوله تتقارب
غري مو ّ
حد ،لكن حني يحدث ما ّ
مواقفه .يف هذه املواقف ال يُحسب أهل آسيا وأفريقيا من األطراف ،ألن جامعات
املناطق غري الغرب ّية مق ُّر األفكار املخالفة للحضارة الغرب ّية،
من أهل املركز ترى أ ّن
َ
وفيها ينشأ ليس فقط املعارضون للظلم املحيقِ بهم واآليت من الغرب ،بل املعادون
للحضارة الغرب ّية ومبادئ الحريّة وحقوق البرش.
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يب يف الغرب نفسه ،وتع ّمق
لقد بدأ نقد الحضارة الغرب ّية ومبادئ التاريخ الغر ّ
وربا
واشت َّد يف أوساط الغرب ّيني ،واهت َّم مستنريو البلدان األخرى بهذه االنتقاداتّ ،
جعلها عد ٌد منه ٌم مادة الحقد عىل الغرب .لك ْن أ ّو ًل عد ُد هؤالء قليل ،وثانيًا ،هم
حتم من
مل يستم ّدوا حقدهم من جذور آبائهم وأجدادهم بل من عدميّة الغرب.
ً
ناس ك ُُث ال شأ َن لهم مببادئ الحريّة وحقوق البرش ،أو أنّهم ال
هذه األطراف نفسها ٌ
نفسها ال تط ّبق املبادئ
يولونها أه ّم ّيةً ،لك ْن من املمكن أ ْن يقولوا إ ّن القوى الغرب ّية َ
التي ت ّدعي حاميتها ،هؤالء ليسوا معاريض املبادئ التي اصطُلح عىل تسميتها غربيّة،
ص ّنفوا يف حاشية الغرب أو أطرافه ،ميكن أن يجدوا مس ّوغًا له.الفريق
حتى وإ ْن ُ
األ ّول كام أرشنا من قبل هو إن تأ ّملنا بدقّة اهتامماته وتجاوزنا أقواله وأفعاله ،ال ينتمي
حلول لتجاوز املبادئ
ً
يب .هؤالء ليسوا من أهل الرأي ،وال يقرتحون
إىل التاريخ الغر ّ
الغربيّة ،كذلك هم ال يتخطّون حدو َد مواجهة الغرب ومقاومته سياسيًّا .ما مييّز هؤالء
من سائر الجامعات السياسيّة املعارضة للهيمنة الغربيّة هو عنفُهم .وإذا كان لديهم
فكر أو علم فهم يَ ِ
قصون استخدامه عىل تدوين برامجهم وسياساتهم العنف َّية ،وتنفيذ
أعامل العنف .بعبارة أخرى مخالفتُهم ملبادئ الحضارة الغربية مخالف ٌة سطح ّية ،ال
تأثري لها ،وميكن أن تكون فقط أثرا ً من آثار األزمة أو َم ْعل ًَم من معاملها يف العرص
الحديث .النقطة األهم أ ّن أعامل العنف هذه ،تخرج إىل حيّز التنفيذ باألساليب التي
كل األحوال ،حني يستهدف
ُوضعت يف الغرب ،وباألدوات التي صنعها الغرب ويف ّ
أح ُد أعامل العنف إحدى القوى الغرب ّية ،ال ميكن أن نسمي ذلك أكرث من عداء
ومحاربة لها ،وال شك أ ّن الخالف والرصاع والحروب بني القوى السياسيّة الغربيّة
االستعامري وال تزال قامئةً ،إنها
والعامل غري املتط ّور ،كانت قامئة منذ بداية التاريخ
ّ
حرب املظلوم عىل الظلم والظامل.
وعم سيؤول إليه أمره يف
ال يجب هنا أ ْن نتحدث عن مستقبل هذا الخالف،
ّ
كل مسألة ت ُطرح
املستقبل ،وما هي النتائج التي سيتس ِفر عنها ،لك ْن يجب أن نعلم أ ّن ّ
يف هذا الباب مناسب ٌة لرأينا يف ما يتعلّق بالغرب وبالعامل غري املتط ّور .املتفائل
بالغرب يحكم عىل مستقبل العامل بنظرة تفاؤليّة ،ومن يعتقد أ ّن ق ّوة الغرب قد اعرتاها
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االضطراب والوهن وأنها آيلة إىل الضعف ميكن أن ينظر إىل العامل نظر ّة تشاؤم ّية.
فضل عن ذلك ،الفكر ُة الشائعة يف العامل غري املتط ّور إىل ح ّد ما ،ال س ّيام بني
ً
كل ٍ
بلد قائ ٌم بذاته،
املتن ّورين املتعلّمني ال تتوافق وفكر َة وحد ِة العامل ،وبنا ًء عليها ُّ
والتخل عن العيوب واملساوئ .بالنسبة إىل
ّ
والئق
وعىل الجميع أخذ ما هو جيّ ٌد
ٌ
أصحاب هذا التفكري مفهوم الرشق والغرب ال معنى مثم ًرا له .وهؤالء يَ ُع ّدون تلقائ ًّيا
ِ
نصنف ضمن
رت َح املركز
واألطراف أيضً ا بال معنى .ميكننا من زاوية مع ّينة أ ْن ّ
ُمق َ
هذه الزمرة ِ
ِ
املجموعات السياسيّ َة املعارض َة لها واملعارض َة للغرب أيضً ا.
نفسها
اآلن هنالك مجموعتان ملفهوم األطراف واملركز ال معنى لهام :مجموعة تعتقد أ ّن
يب ،ومجموع ٌة
الغرب ميكنه من خالل الحوار إدخال جميع الشعوب يف العامل الغر ّ
أخرى متيل إىل اإلعتقاد أ َّن الغرب بإمكانه من خالل الحوار أن يتعلّم الكثري من
الثقافات األخرى ،ويجب كذلك عىل العامل كلّه أن يتعلّم من الغرب .رمبا يكون
لكلمة الحوار مكان مالئ ٌم ج ًدا يف كالم هذه املجموعة ،لك ْن من غري املعلوم حقيق ًة
يعبون
هو كيف ميكن أ ْن يتحقّق هذا األمر ،ومن هم املتن ّورون واملفكّرون الذين ّ
ْتح املناسبان لعبارة املركز والضواحي هام
عنه .الخالصة أ ّن األرض ّية الفكريّة واملق َ َ
يف ما ييل :نحن نعيش يف عامل واحد تحكمه مبادئ وقواعد واحدة ،لك ّن عالقة
أهل األرض بهذه املبادئ والقواعد متفاوتة الدرجات ،ومل تصبهم آثارها وفوائدها
باملستوى ِ
حد النسيج ،لكن يجب أن يصبح كذلك.
نفسه .هذا العامل ليس مو َّ
يقبل االختالف (فهذا االختالف موجو ٌد يف داخله أيضً ا ،وهو
يجب عىل املركز أن َ
ُ
واألطراف يجب أ ْن تنظ َر إىل املركز وهي مدرك ٌة وضعها أطرافًا
جزء من ماهيّته)،
وضواحي ،أو برصاحة أكرب نقول إ َّن املتن ّورين واملفكّرين والسياسيني يف البلدان
َ
والفكري بني املركز واألطراف.
الروحي
األطراف يجب أن يشكلوا حال ًة من التبادل
ّ
ّ
هذه طوباويّة أوائل القرن الحادي والعرشين .لقد بدأت الحداثة طوباويًّا ،ويف القرن
الطوباوي .هل يعود البرش من جديد
الطوباوي مكان الفكر
العرشين احتل الفكر غري
ّ
ّ
إىل مرحلة الطروحات الطوباويّة؟ ما أعرفه أنا هو أ ّن مصري العامل كلِّه مرتب ٌ
ط ببعضه،
وحتى إن مل ِ
يحل به،
كل ما ّ
الغرب موقع املركز ومكانتَه ،ال ميكننا أن ننكر أ ّن ّ
نعط
َ
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تغي يصيبه سيؤث ّر يف األمكنة األخرى كلِّها .لك ّن خرابه سيكون خرابًا للعامل
ّ
وأي ّ
الرضوري أ ْن نفكّر بالخراب ،األفضل أن نفكر أ ّن مراكز العلم والتفكري
كلِّه .ليس من
ْ
أي
والحضارة انتقلت تاريخيًّا طيلة العصور والقرون من مكان إىل آخر ـ ً
علم أ ّن ّ
حضاري طيلة التاريخ مل يح َ
يب من ق ّو ٍة ونفو ٍذ .يف
مركز
ّ
ظ مبا يحظى به املرك ُز الغر ُّ
الغرب ،إىل أ ّن مركزيته يف خطر ،ونصحوا
بعض املفكّرين
أوائل القرن العرشين ن ّبه
ُ
َ
تغي الوضع إىل ح ًّد ما فام قاله هورسل يف
أوروبا أن تتّقي هذا الخطر الداهم .اليوم َّ َ
النصف األ ّول من القرن العرشين حول أزمة أوروبا ،ال يتك ّرر عىل ألسنة الفالسفة
املعارصين .لك ْن هنالك سياسات تريد بالعنف والش ّدة والرعب أن تحافظ عىل
مركزيّة الق ّوة يف الغرب (الغرب الذي يبدو أنّه يتج ّزأ ،أو أ ّن مرك ًزا جدي ًدا يظهر يف
تقيض
ريا ،وال تستطيع أن
داخله) ،لك ّن املركز مرك ُز التفكري ،والسياس ُة ال تَخلق تفك ً
َ
عىل التفكري .يجب أن تُصالح السياس ُة الفك َر.

ّ
ّ
النقدي
اإلساليم وعلم االستغراب
العالم
أحمد كالته سادايت [*
[[[

]

وتاريخي (ح ًّدا أدىن) أو كبيئة ذات رؤى واسرتاتيج ّيات
اجتامعي
الغرب كوجود
ّ
ٍّ
خاصة (ح ًّدا أقىص) ،أم ٌر واق ٌع ال ّ
شك فيه .وهو بحاجة عىل نح ٍو مستم ٍّر إىل أن
ّ
كل املجتمعات اإلنسان ّية يف العرص الحارض قد ت ّم
يُعرف ويُدرس .والواق ُع أ ّن َّ
الفردي وأمناط
حها ،وهي سواء عىل األصعدة اإلنسانيّة املحدودة كالسلوك
ّ
اجتيا ُ
العيش ،أو عىل مستوى القضايا الكربى االقتصاديّة والثقاف ّية ،خاضعة ٌ كلُّها يف عامل
اليوم لسيطرة مفاهيم الغرب وإيديولوج ّيته .هذه اإليديولوج ّية لها مفاهيمها وقي ُمها
تعريف مشخّص
خاص أيضً ا .ولها
خاص ،وعلم معرفة
الخاصة ،وتتم ّيز بعلم وجود
ٌ
ّ
ّ
ّ
خاص.
لإلنسان .ولكشف مفاهيم هذه اإليديولوجيّة هنالك حاجة إىل علم منهجيّة
ّ
يف خض ّم عدوان ّية الغرب الكاسحة يف العرص الحارض ،فإ ّن حوزة العلم واملعرفة
هي الساحة التي تتحقّق من خاللها مطامع الغرب وأهدافه ،وهذا املوضوع هو األكرث
بروزًا يف العرص الحديث .إ ّن علوم الغرب قد وضعت جميع الحوزات العلم ّية ،ابتدا ًء
من العلوم الطبيع ّية والرياض ّيات وصولً إىل العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية مبختلف
وبغض النظر عن املفاهيم التي
تش ّعباتها وفروعها ،تحت مظلّتها اإليديولوج ّية.
ّ
اجتياح
تشكّل املبادئ األساسيّة لهذه العلوم ،من الواجب القول :أ ّن هذا االجتياح ـ
ٌ
كامل مبختلِف املعايري .وأحد أبرز محامل هذا االجتياح «علم االسترشاق» .فعل ُم
*ـ باحث من إيران ـ استاذ علم االجتامع ،كلّ ّية العلوم الط ّب ّية جامعة شرياز.
ـ تعريب :د.دالل ع ّباس :أستاذة الحضارة اإلسالم ّية واألدب املقارن ،الجامعة اللبنان ّية.
التأسييس] ،الصادرة عن مركز بحوث العلوم اإلنسان ّية
مستل من مجلّة غرب شناىس بنيادى [علم االستغراب
ٌّ
ـ البحث
ّ
والدراسات الثقاف ّية ،السنة الخامسة ،العدد األ ّول ،ربيع وصيف العام 1393ش [2014م] ،ص 61ـ.79
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علمي ،وبصورة ممنهجة ،إىل خلق رشقٍ
خطاب يسعى من خالل مسار
االسترشاق
ٌ
ّ

نفسه يف خدمة الغرب
يل لالسترشاق) ،أو رشق يضع َ
كنيس التو ّ
جه (الخطاب األ ّو ّ
ّ
واالستعامري) .ومن املؤكّد أ ّن هذَين الهدفَني كانا
االسترشاقي املتأخّر
(الخطاب
ّ
ّ
امليالدي وما بعده ،محو َر الحراك
يف العصور الوسطى أي منذ القرن السادس عرش
ّ
ُ
الرشق رشقًا يف خدمة الكنيسة واالستعامر.
والتفكري االسترشاق َّيني .مبعنى أن يكون
من الطرق أو االسرتاتيجيّات املؤ ّدية إىل كشف علم االسترشاق مفهوميًّا ونظريًّا،
مم يُحاك يف الغرب ،عل ُم االستغراب .هذا املبحث يرى إىل علم
وكشف غريه ّ
االستغراب خطابًا مختلفًا مفهوم ًّيا عن علم االسترشاق .علّ ُة ذلك أيضً ا أ ّن مفهوم
االسترشاق نشط يف نطاق املباحث والنظريّات الغربيّة .يف حني أ ّن املفكّر [غري
يب] إذا شاء أن يتع ّرف الغرب ،أو أكرث من ذلك إذا أراد أ ْن يتص ّدى لنقد الغرب ،ال
الغر ّ
يب ،يحتاج إىل أُسس نظريّة وإىل منهج ّية مغايرة ملبادئ االسترشاق.
س ّيام الفكر الغر ّ
َ
االسترشاق سبيل من السبل املؤ ّدية إىل معرفة الغرب وعالقته بالرشق.
ومن املؤكّد أ ّن
خاص،
اإلسالمي عىل نحو
إ ّن مبدأ نقد الغرب وتقوميه يختلف يف العامل
ّ
ّ
عنه يف البلدان الرشق ّية األخرى ذات اإليديولوج ّيات املختلفة .ومن أسباب ذلك
سبب مرتب ٌ
ط بتميّز الرؤية اإلسالميّة إىل العامل أو اإليديولوجيا اإلسالميّة من
أيضً ا
ٌ
عم مييّز «الرشق» باملعنى العام من الغرب والفكر
ً
اإليديولوجيا الغربيّة.
ففضل ّ
يب ،فإ ّن اإلسالم واإليديولوجيا اإلسالم ّية أكرث تج ّذ ًرا وحضو ًرا من املعتقدات
الغر ّ
الرشق ّية األخرى كالهندوس ّية والكونفوشيوس ّية والبوذيّة ،سوا ًء كان ذلك مبعنى الدين
املاهوي
كدين ،أو باملعنى األشمل للعلم واملعرفة .وسبب ذلك أيضً ا االختالف
ّ
بني اإليديولوجيا اإلسالميّة التي هي يف األصل ومن حيث املبدإ غري علامنيّة،
واإليديولوج ّيات واملعتقدات األخرى التي تُظهِر كام هو مالحظ نو ًعا من التساهل
بالنسبة إىل العلامن ّية ،عىل ال ّرغم من عدم ترصيحها بتب ّنيها رسم ًّيا .يف اإلسالم،
استنا ًدا إىل كتابه املق ّدس ،أي القرآن الكريم ،ميكن بصعوبة تع ّرف تفاسري العلامنيّة،
كل ،أي أ ّن
بنا ًء عىل ذلك ،هنالك شكالن من التضا ّد بني الرشق والغرب :تضا ٍّد عا ٍّم ّ ٍّ
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الرشق ٌ
َ
خاص متعلّقٍ باملجاالت املعرف ّية واإليديولوج ّية
غرب ،وتضا ٍّد
رشق
ٍّ
والغرب ٌ
َ
اإلسالمي.
الرؤيويّة يف العامل
ّ
هذا املبحث يسعى إىل تقويم أبعاد علم االستغراب وتح ّدياته يف العامل
اإلسالمي .أ ّما سؤال البحث فهو التايل :ما هي األمور األساس ّية التي مت ّيز اإلسالم
ّ
من الغرب؟ وما هي التح ّديات التي تواجه علم االستغراب يف الظروف الحاليّة؟
حا باأل ِدلّة ،وبعني ناقدة .أ ّما
سيحاول هذا التحقيق أن يجيب عن هذَين السؤالَني متسلّ ً
الفرض ّية فهي أ ّن علم االستغراب يف اإلسالم مختلف عنه يف الرؤى واإليديولوج ّيات
الرشق ّية غري اإلسالم ّية.

الغرب ،اإلسالم والتناقضات البنيويّة

الخاص،
يف،
إ ّن الغرب باملعنى
ّ
املفهومي العا ّم ،بعي ًدا من النطاق الجغرا ّ
ّ
التاريخي
مجموع ُة بلدان ،أو هو قس ٌم من العامل .والغرب بهذا املعنى أبع ُد من الواقع
ّ
الغرب مبنظار علم املعرفة ،من ُ
ط تفكري تحق َّق يف إطا ٍر
علم أ ّن
واالجتامعي؛
ً
َ
ّ
خاص ،وهو عىل مست ًوى رفيع من التحليل ،الذي
يف
ّ
تاريخي ّ
معي ويف نطاق جغرا ٍّ
ٍّ
بغض النظر عن البيئات الجغراف ّية .الح ُّد األقىص الذي ميكن أن يُعطى
ميكن أن يت ّم ّ
ملعنى الغرب هو أنّه بِنية مفهوميّة ( ،)Conceptual constructناجمة عن األوضاع
واألحوال التاريخ ّية واالجتامع ّية يف القرون الخمسة األخرية ،إنّ ا تعود رؤيويًّا

وإيديولوج ًّيا إىل املفاهيم األدب ّية والفلسف ّية اليونان ّية .هذه البِنية املفهوم ّية تحتوي
الخاصة :علم الوجود وعلم املعرفة ،علم اإلناسة وعلم القيم ،وعلم املنهج.
علومها
ّ
عىل هذا األساس ،الغرب ُهويّة مفهوميّة بالفعلُ .هويّة دالّ ٌة ليس فقط عىل مفاهيم
خاصة ،بل هي دالّة عىل رؤي ٍة إىل العامل مختلفة.
خاصة ،أو بِنية تاريخ ّية
معرف ّية
ّ
ّ
والحاضنة التي منت فيها مفاهي ُم «الغرب» القيم ّية هي العلم والفكر الحديثان.
ح َمت بقيم التفكري الحديث ،وحني
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،إ ّن
الغرب بِني ٌة مفهوم ّية الت َ
َ
يب .ويف تقويم «إميان،
يجري الكالم عىل الفكر الحديث إنّ ا نقصد الفك َر الغر ّ
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الغريب للتقويم ،ال س ّيام :أصالة
وكالته سادايت»[[[ ،أُخضعت خصوص ّيات الفكر
ّ
ين املحور ،والثنويّة والعلامن ّية .أ ّما
العين ّية واإلدراك
الحس ،والنسب ّية ،والفكر اإلنسا ّ
ّّ
عدواين ،والدليل عىل ذلك اكتشاف
ّ
شايغان[[[ يف تقوميه فقد رأى أ ّن علم الغرب عل ٌم
البارود .فاكتشاف البارود يف الصني منذ آالف السنني ،مل يؤ ِّد إىل اكتشاف القنبلة ،يف
عل وسيل ًة للسيطرة عىل الغري .هذه
ج َ
حني إ ّن مثل هذا االكتشاف يف الغرب الحديث ُ
تجسدت يف الغرب فك ًرا سلطويًّا وعدوان ًّيا ،ال س ّيام يف العرص الحديث.
الخصوص ّيات ّ
الخاصة املذكورة آنفًا ،تختلف عن
إ ّن طريقة مواجهة الغرب كحضارة لها سامتها
ّ
أسلوب املواجهة الذي اعتمدته الحضارات السابقة تجاه بعضها ،فاليونان وإيران
ومرص والهند والصني وبالد ما بني النهرين ،تحاربت يف مراحل تاريخيّة مختلفة،
إنّ ا بأسلوب مختلف .وبشكلٍ عا ّم ،كانت الحضارة األدىن تسعى إىل اكتساب
املعرفة من الحضارة األرقى علم ًّيا ومعرف ًّيا وب ًنى اجتامع ّية .املثال املحسوس يف
هذا السياق هو املواجهة التي جرت بني الحضارة اإلسالم ّية والحضارة اليونان ّية
ايس ،ونشوء حركة الرتجمة من اللغات األجنبيّة ،ال سيّام اليونانيّة،
يف العرص العبّ ّ
بالعربيّة .وما نتج عن ذلك من إيجاد األرضيّة املعرفيّة الالزمة النبعاث عرص ُس ّم َي
رص «الحضارة اإلسالم ّية»[[[.
بشكل عا ّم ع َ
مع ذلك فإ ّن أسلوب مواجهة الحضارة الغربيّة الحديثة لسائر الحضارات ،ال س ّيام
جهات واألساليب القدمية .فالحضارة الجديدة يف
العامل
اإلسالمي تختلف عن التو ّ
ّ
الخاص .هذه الحضارة عىل الرغم من أنّها
الغرب ذات بنية عدوان ّية ،ولها خطابها
ّ
انبَ َنت عىل املفاهيم األدبيّة والفلسفيّة اليونانيّة من ناحية ،وعىل املسيحيّة العلامنيّة
التاريخي ،أبر ُز وجوهه
من ناحية ثانية ،طرأ عليها يف العرص الحديث نو ٌع من التح ّول
ّ
يب من مفاهيم ومقوالت
العدوان ّي ُة والسيطرة .يف هذا الخطاب ّ
كل ما هو غري غر ّ
[[[ -إميان وكالته سادايت1392 ،ش [2003م].
[[[ -شايغان1386 ،ش [2007م].
[[[ -يجب أن نشري أ ّن األسس التي شُ ّيدت عليها الحضارة اإلسالم ّية هي تعاليم القرآن والس ّنة النبويّة ،التي حثَّت عىل
األسايس الذي تشكّل فهو حضارة
يف للمسلمني ،أ ّما البناء
طلب العلم .كانت العلوم اليونان ّية واجه َة هذا البناء املعر ّ
ّ
جديدة مختلفة.
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يب ،وما
جب أن يرتقي عىل النمط الغر ّ
ونظريّات ،يُع ّد غري ًبا ،أجنب ًّيا ،منحطًّا ،ويتو ّ
كل بِني ٍة
خطاب ُّ
أشار إليه إدوارد سعيد يف رائعته االسترشاق يؤكّد هذه املقولة[[[ .إنّه
ٌ
ص وتح ّو َل إىل ب ًنى غربيّة .وعىل هذا األساس
ح َ
غري غربيّة يف داخله يجب أن تُ َّ
كل يشء ،ليس فقط حوزات العلوم واملعرفة ،بل جميع
يجب أن يت َّم تغريب ّ
ين وصولً إىل البنى
مجاالت الحياة اإلنسان ّية ،من أبسط أمناط السلوك اإلنسا ّ
نطرح السؤال التايل :هل باإلمكان
االجتامع ّية والسياس ّية الكربى .هنا يجدر بنا أن
َ
استخدام األساليب والطرق التقليديّة نفسها التي اعتمدتها الحضارات السابقة يف
مواجهة هذه الحضارة؟ مبنظار هذا البحث ،املواجهة بالطرق القدمية قارصة وعاجزة
عن املحافظة عىل الحضارات غري الغرب ّية ،وفوق ذلك ،ستؤ ّدي إىل القضاء عىل
مك ّونات هذه الحضارات ،وإذابتها يف الحضارة الغرب ّية .لقد وقف الغرب مبا يحمل
اإلسالمي ،وأبرز
من صفات ،أبرزها عدوانيّته ،يف مواجهة الرشق ،ال سيّام العامل
ّ
ميادين املواجهة يف هذا الخض ّم هو اإلسالم.
إ ّن املواجهة بني الرشق والغرب كام أرشنا من قبل مواجه ٌة بني إيديولوجيّتَني أو
رؤيتَني إىل العامل .يرى افتخار زادة «أ ّن التناقض بني الرشق والغرب هو يف األصل
ريا وليس آخ ًرا،
ٌ
تناقض بني فطرت َني وبني إيديولوج ّيتَني ،وبني ثقافتَني وفك َرين ،وأخ ً
كل منهام مضا ّدة لغاية الكامل لدى اآلخر»[[[ .عىل هذا األساس
إ ّن غاي َة الكامل لدى ٍّ
بنيوي بني الرشق والغرب عىل جميع األصعدة املتعلّقة بعلم الوجود،
هنالك تضا ٌّد
ٌّ
واملرتبطة مباهيّة الواقع ،وماهيّة اإلنسان ،والهدف من الخلق ،وما إىل ذلك .وقد أكّد
ري من املحقّقني عىل أوجه التناقض املبدئ ّية بني اإلسالم والغرب عىل صعيد
عد ٌد كب ٌ
كل من علم الوجود وعلم املعرفة ،وعلم القيم ،وعلم اإلناسة[[[.
ٍّ

[1]- Saïd، 1977.

[[[ -افتخار زادة1376 ،ش [1997م] ،ص.17
[[[ -عىل سبيل املثال :إميان ،وكالته سادايت1389 ،شألف [2010م] ،و1390شب [2011م]؛ زاهد وكالته سادايت،
كلسني1388 ،ش ]2009م].
1391ش [2012م]؛ ْ
 Kamali، 2004.؛ Sardar، 1977؛ choudhury 1995، 1997، 1998، 2007 and 2010؛Jafari، 1992
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إميان ،وكالته سادايت[[[ يريان أن ال إمكان ّية لوجدان نقطة مشرتكة يف املبادئ
يب واإليديولوجيا اإلسالم ّية ،ونظرا ً لوجود
األساس ّية لعلم املعرفة بني الفكر الغر ّ
اإلسالمي،
يب والفكر
تناقضات ج ّديّة مستعصية يف املفاهيم األساسيّة بني الفكر الغر ّ
ّ
أي باب مشرتك بني هذَين الخطابني الفكريّني املختلفَني .اإلسالم
ال ميكن مالحظة ّ
والغرب أُطُرهام مختلفة ،واألُطُر املختلفة تعرض مفاهيم مختلفة ومتاميزة ،وتق ّدم
تحليالت مختلفة عن املعطيات املتامثلة .إ ّن متانة هذه األُطُر املعرف ّية ،التي
تتض ّمن بشكلٍ
عرض املفاهيم
أسايس مفاهي َم وجوديّةً ،محكم ًة إىل ح ّد أنّنا إ ْن أر ْدنا
َ
ّ
ي ،لن تكون املخرجات سوى استنباطات علامنيّة من املفاهيم
اإللٰهيّة[[[ يف إطار ما ّد ٍّ
جد مفهوم الحريّة ،والحريّة من املفاهيم
الالهوت ّية .عىل سبيل املثال يف اإلسالم يو َ
التي أكّدت عليها رشعة حقوق اإلنسان الحديثة يف الغرب .مع ذلك ،فإ ّن الحريّة
املعنوي هنا
تعب عن مفاهيم مختلفة .واالختالف
ّ
يف هات َني الرؤيتَني الفكريّتَني ّ
سببه االختالف يف الرؤى واألُطُر .يقول جعفري يف مقارنته بني النظريّتَني اإلسالميّة
والغرب ّية حول مفهوم الحريّة:
يب الحريّة الفرديّة املطلقة لبني البرش ،يف حني أ ّن الحريّة الفرديّة
يق ّر الفكر الغر ّ
اإلسالمي
مي
الديني
والحريّة العا ّمة عىل السواء يف الفكر
ّ
اإلسالمي ويف النظام ال ِق َي ّ
ّ
ّ
محدودة ومحصورة ضمن الحدود التي وضعتها الرشيعة[[[.
اإلسالمي وأصوله بأنّها مناقضة للفكر
وصف شودوري أيضً ا مبادئ الفكر
ّ
يب[[[ ،فهو يرى أ ّن الفردان ّية ( ،)Individualismوالثنويّة ( )Dualismخاص ّيتان ال
الغر ّ
اإلسالمي؛ تثبت املعطيات
يب ،وهام مضا ّدتان للفكر
ميكن إنكارهام يف الفكر الغر ّ
ّ
التاريخيّة وجو َد رصاع دائم يف الحوزة العلميّة (االجتامعيّة) ،أح ُد طرفَيها الفردانيّة
املنهج ّية ( )Methodology Individualistاملبن ّية عىل العدوان ّية الغرب ّية املحور،
[[[ -إميان وكالته سادايت (1392ش [2013م].
[[[ -جوادي اآلميل1387 ،ش [2008م].

[3]- Jafari، 1992، p. 332333.
Choudhury، 1995، 1997، 1998، 2007 and 2010.ـ [4]-
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ويف الطرف اآلخر اإليديولوجيا التوحيديّة للواقع يف إطار اإلسالم .إ ّن النظام يف
الغرب ،تاريخ ًّيا ومبعتقداته الوضع ّية ،معتم ٌد يف استمراريّته ومركزيّته عىل عامل قد
تف ّرد .يف حني أ ّن اإلسالم إيديولوجيا تا ّمة متكاملة تنهل من ظواهر فعليّة مبنيّة عىل
التوافق العام ،مع التأكيد عىل محوريّة العلم يف بناء العامل واألنظمة املوجودة فيه[[[.
يب إىل ظهور بعض الخصوصيّات ،كأصالة العينيّة،
لقد انتهى األمر بالعلم الغر ّ
يف للعلم ،والتع ّدديّة
وتح ّول العلم إىل علم ُ
نعي ( )Man madeواملأزق املعر ّ
ص ّ
( )Pluralismوالفوضويّة ( .)Anarchismوعىل العكس من ذلك ،يف اإليديولوجيا
التوحيدي ( )Tawhidy epistemologyووحدان ّية العال َـم
التوحيديّة وعلم املعرفة
ّ
الخاصيّة الذاتيّة للعلم وللمعرفة العلميّة .فالعلم يف الفكر
غائيّ ُة الوجود والعلم هي
ّ
ٰهي ( .)Divine lawيف
مبني عىل القانون اإلل ّ
الديني ال ماهيّة برشيّة له ،وإنّ ا هو ٌّ
ّ
كل من أزمة العلم املعرف ّية ،والعلامن ّية الدنيويّة (،)Secularism
مثل هذه الرؤية تفق ُد ٌّ
وأصالة العين ّية ،والفوضويّة مفهومها ،وينظر اإلنسان إىل ساحة العلم عىل نح ٍو يجعله
يدرك غاية الوجود ومعناه.

خطاب االسترشاق و«اإلسالم» الذي يريده الغرب:

كام أرشنا من قبل ،االسترشاق مفهو ٌم طرحه إدوارد سعيد منذ أربعة عقود .مرجعيّة هذا
واجتامعي ،تشكّل يف الغرب منذ سبعة قرون،
سيايس
علمي
توليفي
خطاب
املفهوم
ٌ
ّ
ّ
ّ
ٌّ
اإلسالمي ،عىل النحو الذي يريده الغرب .ويربط
وباألخص العامل
لتوصيف الرشق،
ّ
ّ
يب ،يقول:
سعيد االتجاهات االسترشاق ّية املتأخّرة بالقضايا السياس ّية يف العامل الغر ّ

سياس ًّيا بذل الغرب أقىص جهوده ليقف يف وجه اإلسالم .ومن املؤكّد أ ّن القوم ّية
العرب ّية كانت يف الحرب العامل ّية الثانية حرك ًة أعلنت كرهها وعداءها لإلمربيال ّية
الغربيّة؛ وليصفّي حسابه معها وينتقم منها ،كثّف جهوده إلبراز القضايا واملسائل
مقبول لديه[[[.
ً
التي تجعل اإلسالم
[[[ -سعيد 1361ش [1982م] ،ص.54

[1]- Choudhury، 1998، p. 19.
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االسترشاق ،خطاب العلم والق ّوة .لقد بذل الغرب ورجال الكنيسة الجهود الحثيثة،
اعتام ًدا عىل ق ّوتهام ،لتقديم املعرفة التي يرغبان بها عن اإلسالم ،لذلك بحثوا عن
مواطن االختالف والتمييز:
إ ّن جوهر االسترشاق بُني عىل أساس الفصل والتمييز بني الرشق والغرب ،أ ّما
مه ّمة هذا التمييز فتثبيت سيادة الغرب وتف ّوقه عىل الرشق...الحقيقة أ ّن االسترشاق أو
انعكاسا لتحكّم الغرب وسيطرته عىل الرشق،
نظريّات الغربيّني حول الرشق ،كانت
ً
ولطاملا س ّهلت هذه السيطرة[[[.
عىل ال َّرغم من أ ّن موضوع االسترشاق بنظر زماين يعود تاريخه إىل ستّة قرون
وعدايئ يعود إىل العام 1933م ،حني
ّ
قبل امليالد[[[ ،لك ّن االسترشاق كنشاط منظّم
كل جامعة من جامعات
كريس يف ّ
املسيحي يف فيي ّنا افتتحاح
العلمي
ق ّرر املجمع
ّ
ّ
ّ
عواصم الغرب الكربى لتعليم اللغات العربيّة واليونانيّة والعربيّة ،ليصبح باإلمكان
التغلغل بني العرب ،وتنصريهم[[[ .يص ّور دسوقي أيضً ا أربعة مراحل لالسترشاق:
 )1املرحلة األوىل بعد فتح املسلمني األندلس ،وازدهار الحياة العلم ّية يف تلك
امليالدي؛
الديار؛  )2املرحلة الثانية بعد الحروب الصليب ّية ،حتّى القرن الثامن عرش
ّ
 )3املرحلة الثالثة من منتصف القرن الثامن عرش حتّى نهاية الحرب العامليّة الثانية؛
 )4واملرحلة الرابعة بدأت بعد الحرب العامليّة الثانية ،وال تزال مستم ّرة .وللمرحلة
التي أعقبت الحروب الصليب ّية خصوص ّيتها[[[.
ٍ
بحث وتحقيق لعدد كبري
إ ّن الرشق الذي اختلقه هذا الخطاب شكّل موضوع
وباألخص إدوارد سعيد ،الذي كان عىل رأس مف ّندي
من منتقدي االسترشاق،
ّ
موضوع االسترشاق .يرى سعيد «أ ّن االسترشاق كام ّ
يدل تاريخه ،قد بذل املساعي
[[[ -م.ن ،ص  12و.13
[[[ -زماين1388 ،ش [2009م].
[[[ -مقدّمة عسكري خانقاه وفالدوند عىل كتاب االسترشاق إلدوارد سعيد1361 ،ش [1982م].
[[[ -دسوقي1376 ،ش [1997م] ،ص 2ـ.61
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الحثيثة ليحول التلقني والفرض ّيات إىل حقائق ال جدال حولها»[[[ .هذه اإلمالءات
اإلسالمي ،أل ّن االسترشاق توليف خطابَني
جه ٌة بصورة عا ّمة إىل العامل
والفرض ّيات مو ّ
ّ
االستعامري« .إ ّن بصمة االستعامر يف
/اليهودي والخطاب
املسيحي
هام :الخطاب
ّ
ّ
ّ
االسترشاق بارز ٌة لألسباب والدوافع نفسها التي تحرض فيها الكنيسة»[[[ .وعىل ال َّرغم
االستعامري يف مفهوم االسترشاق املتأخّر ،لك ّن مبادئه بشكل عام
جه
ّ
من غلبة التو ّ
اإلسالمي:
جهات الكنس ّية التبشرييّة التي كانت تسعى إىل تنصري العامل
ّ
متستة بالتو ّ
ّ
يجد الباحث يف تاريخ االسترشاق ،ا ّن عليه أن يخطو أوىل خطوات البحث من
الكنيسة ،فيعل َم أ ّن الجيل األ ّول من املسترشقني كان من الرهبان والقساوسة ،ومن ث َّم
يصل إىل واقع مفا ُده أ ّن بعض املسترشقني كانوا منذ البداية وال يزالون من الالهوتيّني
املسيحيّني واليهود[[[.
املسيحي واالسترشاق تيّاران متكامالن ومتداخالن ،ال ميكننا الفصل
إ ّن التبشري
ّ
بينهام؛ فهذا يفتح الطريق مبا يضعه يف متناول اآلخر من تحقيقات ومباحث
ومعلومات ،وذاك يق ّدم الدعم مبا يزرعه من ّ
شك يف العقائد واألصول اإلسالم ّية
األساس ّية ،ويف الحياة العقائديّة واألخالق ّية للمسلمني ،ليتمكّن من نرش املسيح ّية
يف أوساطهم وتنصريهم[[[.
احتل ح ّي ًزا واس ًعا من النشاطات اإلنسان ّية ،من كتابة التاريخ
خطاب ّ
إ ّن االسترشاق
ٌ
وتدوينه ،إىل الالهوت فالف ّن ،ال سيّام السينام ،ومجموع ًة من الطموحات العامليّة
كل
وباألخص الـ «غري» [اآلخر] .يف ّ
كل يشء،
التي سعت يف أوج ع ّزها إىل تسخري ّ
ّ
عمل من هذه األعامل ،بحسب أرض ّيته ،بُذلت املساعي الحثيثة لتقديم املس ّوغات
نبي
لتحقري الرشق
ّ
وباألخص اإلسالم ،وانتهاك حرمة الرموز اإلسالم ّية ،ال س ّيام ّ
َّ
الشك يف وحيانيّة القرآن ،ومدح أنظمة سياسيّة مح ّددة يف التاريخ
اإلسالمs؛ زرع
[[[ -سعيد ،م.س ،ص.78
[[[ -افتخار زادة ،م.س ،ص.17
[[[ -دسوقي ،م.س ،ص .61
[[[ -م.ن ،ص .179
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األموي؛ تأسيس منابر يف الجامعات االوروب ّية باسم
اإلسالمي ،ومن ضمنها الحكم
ّ
ّ
املذهبي ،والتناقضات الداخل ّية يف
منرب العلوم اإلسالم ّية التاريخ ّية؛ تعزيز الرصاع
ّ
اإلسالم؛ تشويه شخصيّة مسلمي الرشق األوسط يف العرص الحارض؛ التجريح
بجدوى املفاهيم املبدئيّة يف اإلسالم كالحجاب والجهاد؛ تقديم صورة عن اإلسالم
إرهاب ّية ومناقضة للحضارة واملدن ّية؛ تعزيز تبع ّية النخب والعلامء املسلمني للعلوم
التي ينتجها الغرب ،والتي تعالج مختلف املواضيع اإلسالم ّية ،وغري ذلك ...إ ّن
والقصة،
خطاب االسترشاق محو ُره الكتابات التاريخيّة والفلسفيّة والالهوتيّة ،والرواية
ّ
والف ّن وال سيّام السينام[[[.

االستغراب وأبعاده

النقدي .إذا تق َّرر أن يُن ّمى
النقدي وغري
ميكننا أن نع ّرف شكلني عا ّمني لالستغراب:
ّ
ّ
ماسة
علم االستغراب ويُع َّزز بصفته أحد فروع العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية ،فالحاجة ّ
علم
إىل التسليم بواقع مفا ُده أ ّن االستغراب يختلف موضو ًعا وأسلوبًا عن االسترشاقً ،
أ ْن ال مجال إلنكار كون االسترشاق واالستغراب وجهني لعملة واحدة .فطرح خطاب
مثل وتقوميه ،يشكّل جز ًءا من موضوع االستغراب .وحني يت ّم تعريف
االسترشاق ً
الطبيعي أن تتوضّ ح من خالل هذا التعريف
وتقويم املاه ّية العدوان ّية للغرب ،من
ّ
ماه ّية الغرب أيضً ا .لهذا السبب يؤمن آهيسكا بالحوار والتفاعل بني االستغراب
واالسترشاق .ففي كال االتجا َهني ميكن طرح عالقات الق ّوة السلطويّة مبوضوعات
مثل «األنا» و«اآلخر»[[[ .مع ذلك ،يف الظروف واألوضاع الحال ّية ،االسترشاق ماه ّيته
«عدائ ّية» ،واالستغراب ماه ّيته «دفاع ّية» ،لذا يجب القول إ ّن االستغراب ال ميكنه ان
يلجأ يف تقوميه للغرب إىل األساليب واألمناط االسترشاق ّية .من ناحية أخرى ،وبنا ًء
عىل املباحث املذكورة آنفًا ،والقائلة إ ّن إيديولوجيا الرشق غري عدوانيّة ،االستغراب
ج ًها.
يختلف عن االسترشاق مع ًنى وتو ّ
[[[ -سعيد ،م.س؛ دسوقي ،م.س؛ مختار زادة ،م.س.
[[[ -آهيسكا2010 ،م.

النقدي
العالم اإلسالمي وعلم االستغراب
ّ

103

إن نحن عدنا إىل املصادر والنصوص العلم ّية ميكننا العثور عىل تعريف عا ّم
لالسترشاق :أي خطاب العلم والسلطة الذي يسعى إىل تنظيم ديار الرشق األسطوريّة
عىل النسق الذي يريده؛ لكن يف ما يتعلّق باالستغراب ال وجود لتعريف واضح ال لبس
فيه .من بني الباحثني الرشقيّني َ
كل من آهيسكا من تركيا وتوكّيل طارقي من إيران،
بذل ٌّ
جهو ًدا لعرض منط من االستغراب يف وطنه ،منط ال ب ّد من أن يق ّدم تعريفًا لالستغراب.
آهيسكا ،يف كتابه الذي تط ّرق فيه إىل تقويم االستغراب يف تركيا ،ع ّر َف االستغراب أنّه
أبعد من موضوع االختيار من الحضارة الغربيّة ،وأنّه أبعد من املقاومة أو الثورة يف
مواجهة الغرب ،كام هو الحال يف الرشق األوسط .هو يرى «أ ّن االستغراب اسرتاتيجيا
«الرشقي» ر ًّدا عىل
يب ،يستخدمها
يب وغري خطا ّ
ونهج وتكتيكات ذات اتجا َهني خطا ّ
ّ
الغرب .بالنسبة إىل تركيا ،االستغراب طريق للعودة إىل األصالة ،التي قضت عليها
عمليّة التحديث ،وهو يف الوقت عينه مس ًعى ملواكبة التاريخ املعارص[[[.
بالنسبة إىل آهيسكا االستغراب ليس فقط مرش ًدا للسياسة مبعناها املحدود ،بل
هو املرشد لك ٍّم كبري من املواضيع بد ًءا من تنشئة األطفال ،ومن العالقات األرسيّة
وصول إىل ال ُهويّتَني القوميّة والدينيّة ،ويف أداء النخب كذلك من خالل بث الربامج
ً
اإلذاع ّية[[[ .لذا فإ ّن علم االستغراب الذي يقصده آهيسكا إنّا هو نو ٌع من العودة إىل
الذات بحذاء ق ّوة الغرب مالك العلم والتقانة الحديثَني .أ ّما توكّيل طارقي فله نظرة
مختلفة إىل موضوع االستغراب يف إيران .ميكن وصف نظريّته بأنّها غري نقديّة كليًّا،
تأيت يف سياق عرض معرفة اإليرانيّني بالغرب عرضً ا وصفيًّا ،كام أنّه استنا ًدا إىل مقالة
الالمريئ» ،وعىل مفهوم «العقالن ّية الغرب ّية» لدى فيرب ،تط ّرق إىل
ّ
كول[[[ «االستغراب
امليالدي ،وما بعده؛ إنّها
الغرب منذ بداية القرن الثامن عرش
تأريخ تع ّرف اإليران ّيني
ّ
َ
رؤية بشكل عا ّم غري نقديّة للغرب[[[.
[[[ -آهيسكا ،م.س ،ص .41
[[[ -آهيسكا ،م.س ،ص .45
[[[.Cole، 1992-
[[[ -طارقي توكّيل2001 ،م.
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يف التحقيق الذي أجراه سنوغراز حول موضوع البوذيّة والديانة امليج ّية يف اليابان
جا يرتاوح بني النقد
وعالقة هذا املوضوع باالسترشاق واالستغراب ،اعتمد مسبقًا نه ً
واملسايرة ،وق ّدم التعريف التايل لالستغراب:
«االستغراب مصطلح ميكن استخدامه لوصف استعانة آسيا بالغرب؛ وهو مفهوم
غري مضاد لالسترشاق[[[».
وهو يقول بنوع من التساهل بالنسبة إىل االستغراب يف تقوميه له يف بالده:
إ ّن إحدى مشكالت ظاهرة «االستغراب» عدم التمييز بني القوم ّية اليابان ّية وخطاب
املسترشقني الغرب ّيني بصدد البوذيّة[[[».
يتبي من فحوى الكالم أ ّن االستغراب لدى سنوغراز شكل آخر مختلف عن
َّ
شكل
ً
االستغراب لدى آهيسكا وتوكّيل طارقي .وميكن ع ُّد هذا النوع من االستغراب
آخر من استغراب الغربيّني أنفسهم .ال ينظر إىل االستغراب بصفته عد ًّوا وإنّ ا بصفته
الفكري .يف هذا النوع من االستغراب:
خاصة أنتجتها قرون خمس ٌة من العمل
بِنية
ّ
ّ
جه
حى خطا ّ
يب بالنسبة إىل موضوع «الغرب» وإنّ ا ص ًدى للتو ّ
1ـ ليس هنالك من من ً
الغرب فيه ذات َه موضو ًعا ذاتيًّا ،ال ليسيطر عىل موضوعه بل ليع ِّرفَه لآلخرين.
الذي يجعل
ُ
مبني بشكل عا ّم عىل الرنجس ّية[[[ ،ومس ًعى لتعريف الغرب بصفته
جه
2ـ إنّه تو ّ
ٌّ
مرش ًدا لآلخرين ،يرشدهم إىل طرق العمل.
3ـ الغرب هو املحور الذي تدور حوله األمور املعرف ّية بأجمعها.
4ـ ارتقى بنفسه من املستويات الفكريّة إىل املستويات اإليديولوج ّية ،ليصنع
لنفسه مفاهيمها اإليديولوج ّية.
[[[ -سنوغراز2003 ،م ،ص.11
[[[ -م.ن ،ص274ـ.275

[3]- Narcissism
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النقدي ،أو الضئيل نق ُده ،يُربز ِفن الوج َه
جه غري
ّ
ّ
عىل العكس من هذا التو ّ
لالستغراب ،املبني عىل األُطُر الفكريّة مليشيل فوكو ،والذي كان األساس الذي
ارتكز عليه إدوارد سعيد يف كتابه االسترشاق .يقول ِفن آخذًا يف ِ
الحسبان موضو َعي
االستعامر والرأسامليّة يف تعريف االستغراب:
وتاريخي ،يؤلّف حكايته
مفهومي
إ ّن االستغراب من خالل هذه الرؤية فضا ٌء
ّ
ٌّ
الخاصة عن التاريخ ،هذه الحكاية ميكن أن تصبح
الخاصة عن املوضوع وحكايته
ّ
ّ
هدفًا لعدائ ّية الحداثة ،وأن تتأث ّر بها عىل مستوى العامل ،بسبب الرؤية إىل العامل بنا ًء
يب[[[.
عىل املخطّط الذي وضعته الحداثة واالستعامر األورو ّ
جا
يتبي بوضوح من خالل تعريف ِفن أ ّن االستغراب الذي يرمي إليه ليس أمنوذ ً
ّ
من املعرفة النقديّة للغرب ،بوصفه (أي الغرب) ح ِّي ًزا مكان ًّيا مختلفًا عن الرشق،
وإنّ ا يتض ّمن نظرة نقديّة إىل ح ٍّد ما؛ نقد لعدوانيّة االستعامر والحداثة .إ ّن تقويم ِفن
لالستغراب يأيت يف سياق نظرة علم معرفيّة بالنسبة إىل تشكّل الحداثة بصفتها عرقًا
خاصا هو العلم/الق ّوة السلطويّة .مع ذلك ،عىل ال َّرغم من أ ّن رؤيته مبن ّية عىل األسس
ًّ
الفكريّة لفوكو ،لكن ليس مبعنى اتخاذ موقف حيال الغرب .نوع من إثنلجة الحداثة
بصفتها بِنية ناجمة عن العلم /الق ّوة السلطويّة ومرتبطة بالرأسامليّة واالستعامر[[[.
إ ّن هذا الخطاب ذا الرؤية النقديّة للغرب ،حني يوضع عىل بساط البحث يف
محاول دخول
ً
اإلسالمي ،يتح ّول إىل خطاب يتجاوز البنى الفوقيّة للموضوع،
العامل
ّ
النقدي يصبح
الغرب يف االستغراب غري
مستوياته التأسيسيّة واإليديولوجيّة .وكام أ ّن
ّ
َ
املحور الذي تدور حوله األمور املعرف ّية بأجمعها ،يف هذه الرؤية النقديّة يع ّرف
اإليديولوجي ،املضا ّد للمفاهيم اإلسالم ّية ،وتوضع السيطرة الغرب ّية
الغرب بوجهه
ّ
ي ،الذي ال يزال دون ريب يف مرحلة تشكّله
والعدوانيّة الغربيّة موضع النقد الج ّد ّ
األ ّوليّة .حاليًّا هذه الرؤية موجودة إنّ ا بشكل مبعرث ،وعىل نح ٍو ال يتيح تقديم تعريف
[1]- Venn، 2000. P. 2.
[2]- Ibid.
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لها ضمن خطاب ما أو مقولة ما .بصورة عا ّمة تشكّلت يف القرن املنرصم أشكال من
املقاومة يف البالد اإلسالم ّية يف مواجهة الغرب ،ابتدا ًء من مواقف الس ّيد جامل الدين
وصول إىل انتصار
ً
ين وأقرانه كالشيخ مح ّمد عبده ورشيد رضا ،وسيّد قطب،
األفغا ّ
اإلسالمي.
الثورة اإلسالميّة وما أعقبها من قضايا يف العامل
ّ
الغرب ،إيديولوجيًّا ،معا ٍد للمبادئ اإلسالميّة .لهذا
الفكري،
بنا ًء عىل هذا املذهب
ّ
ُ
السبب ،يجب مقاومته لصون ال ُهويّة اإلسالميّة .عىل الرغم من فاعليّة هذه االسرتاتيجيا
سياس ًّيا ،لك ّنها يف مجال العلم واملعرفة بحاجة إىل األرض ّية املالمئة وإىل اإلنتاج
النقدي املبني عىل
العلمي .من هذه الزاوية ،يف نطاق العلم واملعرفة ،االستغراب
ّ
ّ
األسس واملبادئ اإلسالميّة ،إ ّما أنّه ملـّا يتشكّل ،وإ ّما أنّه عالج القضيّة باملف ّرق ،ويفتقد
يب أي
إىل املعالجة املع ّمقة .إذا تق ّرر تعريف الخطوط العريضة لهذا املذهب االستغرا ّ
اإلسالمي ،فالفرض ّيات التالية هي األه ّم:
النقدي يف العامل
االستغراب
ّ
ّ
خاصة ،إنّ ا له مبادئه
1ـ «الغرب» موضوع يتجاوز الفكر املتعلّق مبنطقة جغرافيّة
ّ
الخاصة.
القيم ّية
ّ
 2ـ الغرب بنية قوليّة مناقضة ليس فقط للمفاهيم اإللٰهيّة واإلسالميّة ،وإنّ ا أيضً ا ،ويف
مم يُناقض املفاهيم اإلنسان ّية.
مم ت ّدعيه ،الكثري ّ
الكثري من الحاالت لديها ،عىل العكس ّ
 3ـ اإلمربياليّة بع ٌد من أبعاد البنية الخطابيّة الغربيّة ،متغلغل ٌة يف مختلِف النواحي
االقتصاديّة والسياس ّية والثقاف ّية والدين ّية.
حل للمسائل اإلنسانيّة
4ـ املفاهيم اإلسالميّة أفضل من املفاهيم الغربيّة ُسبُ َل ٍّ
وباألخص العدالة.
واالجتامع ّية،
ّ
خ ًرا بنو ٍع من االنذهال السيايس والفكري ،ومن
يل العامل
اإلسالمي مؤ ّ
 5ـ لقد ابتُ َ
ّ
ومم يحتاجه للخروج من هذا املأزق معرفة
الرضوري أن يتخلّص من هذا الوضعّ .
ّ
الغرب معرف ًة صحيحة.
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النقدي ،املقاومة والتح ّديات:
االغرتاب
ّ

من املمكن بشكل عا ّم ع ّد حركات املقاومة التي واجهت الغرب يف القرن
واالجتامعي للتص ّدي للغرب ،وهي من
التاريخي
العرشين وليدة نو ٍع من الالوعي
ّ
ّ
النقدي .هذا اال ّدعاء سببه أيضً ا أ ّن الخطاب املسيطر
هذه الزاوية نو ٌع من االغرتاب
ّ
علم أ ّن
ي لهً .
عىل هذه املقاومات ال يعرف الغرب رسم ًّيا ،وإنّ ا هو منتق ٌد ج ّد ٌّ
هذه املعرفة مرتبطة بسطح القضايا .ت ُع َّرف مقاوم ُة الغرب ونقده يف إطار الدفاع عن
ال ُهويّة الوطنيّة واالقتصاديّة واإلسالميّة ،ولك ّنها تحتاج إىل ارتياد مباحث ممنهجة
ومع ّمقة معرفيًّا.

النقدي ،نو ٌع
انطالقًا من املباحث املطروحة آنفًا ،ميكن القول :إ ّن االستغراب
ّ
الخاص بالدول اإلسالميّة يف الرشق األوسط .هذا النوع من االستغراب
من االغرتاب
ّ
يبحث عن نوع من العودة إىل الذات ،ليتمكّن من الخالص من سيطرة الغرب الفكريّة
اإلسالمي
والثقاف ّية .يع ّرف إدوارد سعيد الحركات التح ّرريّة يف الرشق ويف العامل
ّ
بأنّها مقاوم ٌة لإلمربيال ّية الغرب ّية ،يقول:
من ناحية أخرى إ ّن حركات التح ّرر التي قامت يف القرن العرشين يف الرشق
ويف البالد اإلسالم ّية ،كام يقول أنور عبد امللك ،قضت فعل ًّيا وعمل ًّيا عىل أفكار
املسترشقني ونظريّاتهم ،وفضحت اإلمربياليّة الغربيّة[[[.
يف ملثل
النقدي يف العامل
إ ّن االستغراب
ّ
اإلسالمي ،هو الحجر األساس املعر ّ
ّ
يب .فهنالك مواطن
هذه املقاومات؛ إنّه مقاوم ٌة تتص ّدى ألسس علم الوجود الغر ّ
خالف بنيويّة بني اإلسالم والغرب يف العديد من املقوالت ،ومنها تعريف الواقع
وقوامه ،وتعريف اإلنسان والهدف من خلقه ،وهدف الخليقة ،وغري ذلك .هذه
الفروقات غري موجودة بني الحضارات األخرى والغرب ،وإن ُوجدت ففي الح ّد
األدىن .إ ّن مقاومة الدول غري اإلسالميّة للغرب تهدف بشكل عا ّم إ ّما إىل املحافظة
عىل مصالحها االقتصاديّة ،أو إىل الدفاع عن ُهويّتها الثقاف ّية .أ ّما مقاومة اإلسالم
[[[ -إدوارد سعيد ،م.س ،ص.15
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للغرب .فتتض ّمن وج ًها إيديولوج ًّيا وق َيم ًّيا .وعىل هذا األساس ،ال يقترص التناقض
بني اإلسالم والغرب عىل عدم االعرتاف بالقيم الغرب ّية األساس ّية ،وإنّ ا يذهب أبعد
من ذلك ،فهو عىل الض ّد منها بنيويًّا.
إ ّن إدوارد سعيد يُعارض تشكّل خطاب باسم االستغراب ،ويرى سبب ذلك يف
االسترشاقي ،وعدوانيّته ،لتشكيل خطاب يسعى إىل
حاجة الرشق إىل تع ّرف الخطاب
ّ
خلقِ رشق آخر يُدعى الغرب:
يحتل االستغراب
ّ
بي لق ّرايئ األعزاء ،أنّه ال يجب أن
أمت ّنى قبل ّ
أي يش ٍء آخر أن أُ ّ
مكان االسترشاق (أي ال يجب جعل االستغراب ر ًّدا عىل االسترشاق) .ف َمن كان يف
«الرشقي» لن يعجبه هذا الفكر ،ومبا أنّه كان يُحسب رشق ًّيا
املايض يحمل عالمة
ّ
هو مستع ٌّد ،وأكرث من الح ّد ،لدراسة «الرشق ّيني» الجدد أي «الغرب ّيني» الذين صنعهم
أي نحوٍ ،أن ينج ّر
وصقلهم بيديه .كأ ّن معرفة االسترشاق معناها ،كيف ميكن ،وعىل ّ
أي زمان ،نحو
أي مكان ويف ّ
أي معرفة أخرى ،يف ّ
َمن ضلّلته وأغوته هذه املعرفة ،أو ّ
أي وقت مىض[[[.
ربا أكرث من ّ
االبتذال واالنحطاط .واليوم إمكان ّية هذا االنحطاط أش ّد ّ
بديل من
ً
نفسه يُ َع ُّد
ّ
ربا كان سبب معارضة إدوارد سعيد هو أ ّن االسترشاق َ
االستغراب ،فحني يُعرف خطاب االسترشاق يُفهم مقدار كبري من ماه ّية الغرب.
خاص بحاجة إىل خطاب االستغراب.
اإلسالمي عىل نح ٍو
مع ذلك يبدو أ ّن العامل
ّ
ّ
تحليل موضو ِعه يفوق التحليالت املوجودة يف االسترشاق.
ُ
خطاب
ٌ
اإلسالمي فرصة جديدة .س ُيع ّرف لنا
تيح للعامل
من الواضح أ ّن االستغراب س ُي ُ
ّ
ونهج ظاهرة ت ُدعى
ماهيّ َة الغرب ،وعلو َمه ،ال سيّام علم الوجود وعلم املعرفة،
َ
اإلسالمي
«الغرب» .مع ذلك هنالك تحدّياتٌ وعوائق تواجه االستغراب يف العامل
ّ
بشكل خاص؛ التح ّديات األساس ّية يف هذا املجال هي:
1ـ مكانة االستغراب وأجواؤه اليوم تختلف عن ظروف االسترشاق يف القرن املايض.
[[[ -سعيد ،م.س ،ص.96
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خاص العلوم
 2ـ التص ّدي للغرب تص ٍّد لظاهرة مسلّحة بالعلوم والفنون ،وبشكل
ّ
اإلنسان ّية املعقّدة ،املنظّر لها .لذا ،فإ ّن الغرب ظاهرة معقّدةُ ،هالم ّية ومتع ّددة الوجوه.
النظري أ ّدى إىل أن يبقى
اإلسالمي يواجهه فق ٌر يف التنظري ،وهذا الفقر
 3ـ العامل
ّ
ّ
بدل من
املوقف املتّخذ يف مواجهة الغرب محصو ًرا يف إطار املواضيع الق َيم ّيةً ،
ٍ
أسس نظريّة مد ّون ٍة ،مرتكز ٍة عىل مباحث علوم املعرفة والوجود
أن يكون مبنيًّا عىل
واملنهج .وال ميكن الرشوع بتع ّرف الغرب ،اعتام ًدا عىل املواقف القيَميّة املحضة.
4ـ النظريّات الجديدة يف الغرب ،عرثت عىل حيّ ٍز من الهالميّة الفكريّة ،وهذه
اللخطيّة ()Nonlinear
ال ُهالميّة معرفتها ليست باألمر السهل .إ ّن استخدام األمناط ّ
يب ( )Fuzzy logicوالنظريّة السلك ّية أو الخط ّية (String
واملنطق املش ّوش أو الضبا ّ
 ،)theoryونظريّة التعقيد ( ،)Complexityونظريّة الفوىض ( )Chaos theoryيف
التحليالت االجتامعيّة ،واألمناط املقَولَبة املبنيّة عىل هذه النظريّات ،قد أتاحت
اإلسالمي والرشق.
كلّها للغرب الفرص َة يك يكون تع ّرفه أم ًرا صعبًا بالنسبة إىل العامل
ّ
 5ـ االستغراب ،كام أرشنا من قبل ،مفهوم مختلف عن االسترشاق .فهو ،قبل أن
دفاعي بشكل عا ّم للمحافظة عىل ُهويّتنا وصونها ،ولهذا
عمل
عمل عدائيًّاٌ ،
ً
يكون
ٌّ
األمر سببان:
 )1الغرب ،أصالةً ،موضوع وظاهرة عدائيّة.
ُ
ين (من حيث التنظري وتع ّرف املباحث العلم
الرشق
 )2عرف
َ
الغرب من موضع دو ّ
معرفيّة وما شابهها.)...
وهل بإمكان َمن هو يف وضع متد ٍّن تع ّرف عدوان ّية جموحة؟ الجواب عن هذا
سلبي.
جواب
سهل ،أو هو عىل األرجح
ً
السؤال ليس
ٌ
ٌّ
اإلسالمي ،تختلف عن أرض ّية االسترشاق .ففي
النقدي
6ـ إ ّن أرض ّية االستغراب
ّ
ّ
يب ،يحتاج
الوقت الراهن ،حيث يتموضع العلم واملعرفة يف الغرب ويف الفكر الغر ّ
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فص َل عن تلك الحاضنة ،وإىل طرح أرض ّية مختلفة
االستغراب
النقدي إىل أ ْن يُ َ
ّ
وحاضنة محلّ ّية ،لتقديم خطاب مختلف عن العلم والفكر الغرب َّيني املوجو َدين
يف االسترشاق .فمعرفة الغرب تحتاج إىل معرفة أبعاده كلِّها ومن بينها االسترشاق.
النقدي من حيث كونُه مبنيًّا عىل مفاهي َم قيَميّة
مع ذلك يجب أن يُفصل االستغراب
ّ
الخاصة بها (العدوان ّية الغرب ّية،
خاصة عن أرض ّية االسترشاق ذات املفاهيم الق َيم ّية
ّ
ّ
والثقافة الغرب ّية) ،وإيجاد أرض ّية مختلفة لطرح القض ّية ومنهج التحقيق ،ووضع
النظريّات .هذه األرضيّة من أه ّم احتياجاتها األ ّوليّة معرفة الغرب الوافية ،بأبعاده كلِّها
ومن ضمنها االسترشاق.

طرح أفق جديد:

الفكري
االجتياح الكاسح
حةٌ ،لنص ّد بواسطته
يف عرصنا ،الجهاد
ّ
ُّ
الفكري حاج ٌة مل ّ
َ
يف املتع ّدد األلوان واألشكال لذواتنا ومجتمعاتنا .وهذه املسؤول ّية امله ّمة تقع
والثقا ّ
عىل عواتق العلامء واملفكّرين والباحثني املسلمني ،يك ال تكون عىل األرض فتنة
النقدي موضو ًعا مع ّق ًدا ،وأه ّم
ويكون الدين كلُّه لله[[[ .هذه املقالة ترى إىل االستغراب
ّ
املسائل املتعلّقة به قض ّية معرفة الغرب معرف ًة دقيقة .هذه املعرفة يجب أن ت ُحرف
يف (مثل معرفة أمريكا الشامل ّية أو الجنوب ّية أو الرشق ّية أو الغرب ّية)،
عن التعريف الجغرا ّ
خاصة .تغيري االتجاه يتطلّب تع ّرف النظريّات
باتجاه معرفة الغرب بصفته أرض ّية معرف ّية
ّ
الغربيّة يف املجاالت املختلفة ،من التأريخ والفلسفة إىل علم النفس وعلم االجتامع
األفق الجديد البديل
واملنطق ،وغري ذلك من العلوم ،ومن ضمنها علم االسترشاق .إ ّن َ
اإلسالمي:
نقدي يف العامل
يتض ّمن االسرتاتيج ّيات التالية إليجاد استغراب
ّ
ّ
النقدي عىل ما لديه من أخالق املقاومة املبن ّية
)1ـ يجب أن يحافظ االستغراب
ّ
جه اهتام َمه إىل املستويات األكرث
عىل القيم اإلسالم ّية ،ويف الوقت عينه يجب أ ْن يو ّ
تأصيل أي إىل علم معرفة املقاومة.
ً
[[[ -دسوقي ،م.س ،ص.227
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يب
 )2من
ّ
الرضوري تع ّرف الحاضنة الحال ّية للعلامن ّية التي يقوم علم املعرفة الغر ّ
بإنتاج وإعادة إنتاج املعرفة يف داخلها.
)3ـ تع ّرف النظريّات الغرب ّية ،من النظريّات الكالسيك ّية يف العلوم املختلفة
وصول إىل النظريّات الجديدة.
ً
اللخط ّية
)4ـ تع ّرف النظريّات الجديدة التي تؤكّد بشكل عا ّم عىل األمناط ّ
حتم تع ّرف أسسها العلم وجوديّة.
والهالم ّية ،التي يصعب ً
يب أيضً ا ،وهو ،مبدئ ًّيا ،اإلجابة عن سؤال :ما هو «الرشق»
)5ـ لالستغراب وج ٌه إيجا ٌّ
اإلسالمي ،وما هي املسافة الفاصلة بينه وبني ُمثُلِه وتطلّعاته.
أي اإلسالم والرتاث
ّ
يف واسع
اإلسالمي يحتاج إىل عمل
النقدي يف العامل
)6ـ االستغراب
ّ
ّ
تنظريي معر ّ
ّ
مصدره «نحن» .ومع األخذ يف الحسبان الفقر يف النظريّات ،نحن نحتاج إىل وضع
نظريّات يف جميع فروع العلوم اإلنسانيّة.
السامري ،وحني
يب ،ال س ّيام علم االسترشاق يؤ ّدي دور عجل
ّ
)7ـ العلم الغر ّ
نتمكّن نحن من العثور عىل علم استغراب دقيق ،ال نعود بحاجة ألن نتغذّى من هذا
خاصة بنا يف ما يتعلق
النقدي تحتاج إىل مفاهيم
العجل .لذا فإ ّن أرضيّة االستغراب
ّ
ّ
بعلم الوجود وعلم املعرفة وعلم اإلناسة وعلم ال ِق َيم ،أي إىل «نظريّات إسالم ّية»
بشكل عام .إذًا علم االستغراب تعوِزه النظريّة.

استنتاج

أي حضارة ،ال س ّيام بالنسبة
إ ّن موضوع علم االستغراب يواجه حال ًّيا بالنسبة إىل ّ
إىل الحضارة اإلسالميّة تح ّديًا وأصوليّة تُدعى العلامنيّة والغربيّة .إ ّن الغرب بنية
عدوان ّية هجوم ّية نقلت عنارص ُهويّتها إىل جميع مفاصل املجتمعات وعروقها ،ومن
ضمنها املجاالت العلم ّية واملعرف ّية .فإذا اعتمدها االسترشاق ،فإ ّن تلك املواجهة
السامري ،الذي
لن ت ُفيض إىل أي نتيجة ،ولن تتمخّض عن يشء ،أل ّن الغرب كعجل
ّ
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ين التي
أذهل الجمي َع سح ُر الجواهر التي ُ
صنع منها ،وحاجات هذا العامل اإلنسا ّ
ِ
املجتمعات كلَّها ،ومن ضمنها
يل ّبيها يف الوقت الحارض حاجات صنع ّية .وطاملا أ ّن
أي نظريّة نقديّة
املجتمعات اإلسالميّة ،تتغذّى من حليب هذا العجل ولحمه ،فإ ّن ّ
اإلسالمي ُهويّة فكريّة
حسب االستغراب يف العامل
لن ت ُفيض إىل ّ
أي نتيجة .لن يُ َ
ّ
الغرب بها،
إل حني يخرج من الشبكة الفضفاضة التي اصطاده
ومعرف ّية مستقلّةّ ،
ُ
كل األمور والشؤون السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية
الشبكة املتعلّقة واملرتبطة بها ّ
النقدي يحتاج إىل شبكة مرتابطة من املفاهيم والبنى
والثقافيّة .لذا فإ ّن االستغراب
ّ
السامري،
حلىي عجل
اإلنسانيّة واالجتامعيّة ،بإمكانها أن تطرح من دون الحاجة إىل
ّ
ّ
بنيانًا معرف ًّيا حديثًا ،ينافس االسترشاق؛ بعبارة أخرى يجب أن يكون االستغراب
مستقل يف أموره كلِّها عن الغرب ،ليصبح قاد ًرا عىل أن يتع ّرف الغرب بصفته
ًّ
النقدي
ّ
حتم إنكار اكتشافات الغرب وإبداعاته
ًّ
موجو ًدا
مستقل وهويّة مستقلّة .ال يعني هذا ً
الطبيعي ،وجه العلم
العلميّة واملعرفيّة .فالغرب له وجهان عا ّمان شامالن ،أحدهام
ّ
َ
االنتقادي وجو َه
االستغراب
يعرف
اإليديولوجي .يجب أن
واملعرفة ،واآلخر وجهه
ُّ
ُ
ّ
النقدي».
ابيستيمولوجي اسمه «االستغراب
طرح
ّ
االختالف ،يف هذه الحالة سيتشك ُّل ٌ
ٌّ
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نقد الغرب في القارة األفريقية
الدول العربية

محمد عبده..
من نقد الذات إىل جتديد الفكرواخلطاب الديين
ا.د.مصطفى النشار [*
[[[

]

حينام يكاد يخيم الظالم عيل فكر املرصيني ومينعهم من رؤية الحقيقة فإن الله
يقيض لهم طاقة نور تهديهم إىل الطريق املستقيم وتنتشلهم من عتمة الظالم إىل نور
الحقيقية الوضاء.
وقد كان اإلمام الشيخ محمد عبده هو طاقة النور التي فتحت أعني املرصيني
عيل عرص جديد يف الفكر والعقيدة معا؛ فهو اإلمام املجدد يف الخطاب والفكر
الديني ،كام هو ذلك الفيلسوف صاحب املوقف الفلسفي من كان ما يف العرص
من طريقة يف التعليم اعتربها عقيمة وغري مجدية ،إىل نظام سيايس كرس التبعية
وجثم عيل صدر املرصيني اعتربه نظاما استبداديا ،إىل فهم مغلوط للقرآن اعتربه آفة
املفرسين ورجال األزهر ورجال الدين ،فدعي إىل إعادة النظر فيه وقدم أمثلة عيل
هذا التجديد املنشود يف تفسريه لبعض أجزاء القرآن ويف فتاواه الشهرية ،كام طالب
بتطوير النظام التعليمي ليدخل فيه العلوم العرصية ،رياضية كانت أو طبيعية حيث
أن القرآن دعى املؤمنني إىل اتخاذ العلم سالحا للتقدم والعقل وسيلة للفهم اإلبداع.
إنه اإلمام املجدد ،والفقيه املجتهد والفيلسوف الداعي للعقل والعلم ومدنية
الدولة وقبل أن نتعرف عيل هذه الوجوه املتعددة ملحمده عبده لنتساءل بداية عن
*ـ استاذ الفلسفة اليونانية ،من مرص.
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حياته وكيف تطور فكرة خالل هذه الحياه التي كانت قصرية يف عمر الزمن وان كانت
عظيمة األثر جليلة القدر عند كل من تعرف عيل إنجازات صاحبها وبصامته التي
التزال وستظل تفعل فعلها يف كل من يطلع عيل آثار صاحبها وأفكاره التجديدية
التنويرية امللهمة.

أوال :حياة اإلمام وتطوره الفكري :
[[[

ولد محمد عبده عام 1849م (1266هـ) ألرسة عريقة من أهايل محلة نرص مبركز
شربا خيت من مديرية البحرية؛ فهو ابن عبده خري الله أحد أعيان هذه القرية وألم ذات
أصول عربية عريقة حيث تنسب إىل قبيلة بني عدي وتعود يف نسبها إىل الخليفة عمر
بن الخطاب ،ورغم أن أرسته مل تكن ثرية مبعايري ذلك الزمان ،إال أنها كانت مرضب
األمثال يف الكرم والورع والشهامة.
ونستطيع أن ننظر إىل حياة اإلمام عيل أنها تطورت عرب عدة مراحل ،أولها
مرحلة النشأة والتلمذة ،وثانيها مرحلة األستاذية واالنخراط ىف الحياة العامة وثالثها
مرحلة التنقل والرتحال ورابعها مرحلة االستقرار مبرص واالشتغال باملناصب
الرسمية الكربى.
أما املرحلة األويل فتبدأ منذ نشأة اإلمام يف تلك األرسة العريقة حيث أراد له
والده منذ البداية تنشئة علمية فعلمه القراءة والكتابة يف املنزل ثم انتقل إىل دار
حفظ القرآن (الكتاب) حتى أتم حفظه يف عامني اثنني كام يروي لنا ذلك بنفسه يف
سريته الذاتية ،وبعد ذلك حملة والده للذهاب إىل طنطا ليكمل تعليمه يف املسجد
األحمدي تحت رعاية أخوه ألمه وكان قد بلغ حوايل الثالثة عرشة من عمره؛ حيث
يروي لنا هو أنه قد بدأ تعلمه يف املسجد األحمدي عام  1279حيث تعلم يف البداية
[[[ -اعتمدنا يف التأريخ لحياة اإلمام محمد عبده عيل:
 مذكراته ،التي نرشت بالهيئة املرصية العامة للكتاب مبقدمة من طاهر الطناحي بالقاهرة 2011م. السيد محمد رشيد رضا :تاريخ األستاذ اإلمام ،مطبعة املنار مبرص 1931مسعيد زايد :اإلمام محمد عبده املصلح واملجدد ،منشور بكتاب :،الشيخ محمد عبده  -بحوث ودراسات عن حياته
وأفكاره ،الذي صدر عن املجلس األعىل للثقافة يف مرص تحت إرشاف أ.د/عاطف العراقي ،القاهرة1995 ،م.
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فنون تجويد القرآن ،ثم بدأ من عام 1281هـ الجلوس يف دروس العلم حيث تلقى
رشح الكفراوي عيل األجرومية ،وقىض يف ذلك عام ونصف العام تعرث خاللها،
حتى أنه يقول أنه مل يكن يفهم شيئا «لرداءة طريقة التعليم حيث كان املدرسون
يفاجئونهم مبصطلحات نحوية أو فقهية اليفهمونها».
مام ترتب عليه أنه أدركه اليأس من النجاح يف هذا املجال وهرب عند أخواله
مختفيا مدة ثالثة شهور ،وملا عرث عليه أخوه الشيخ مجاهد حاول أن يعيده إىل
املسجد األحمدي مرة أخرى ولكنه رفض وعاد إىل بلدته «محلة نرص» عيل نية أال
يعود أبدأ إىل طلب العلم ،فقد قر يف عزمه آنذاك أن يشتغل مبالحظة الزراعة كام كان
يشتغل الكثري من أقربائه.
وملا عاد إىل قريته تزوج أمأل يف االستقرار يف القرية ،لكن والده أىب عليه ذلك
وأرص عيل أن يصطحبه أحد أقربائه األشداء بعد أربعني يوما من زواجه عيل صهوة
حصان وشيعه بنفسه من محطة سكة حديد إيتاي البارود لريكب القطار املتجه إىل
طنطا ،لكنه تعلل لهذا املرافق بشدة الحر وطلب أن يسرتيحا وملا رفض ،طلب إليه
أن يعود هو إىل القرية بصحبة الحصان وهو سيتجه إىل طنطا صبيحة اليوم التايل بعد
أن يقىض الليلة مع أقربائه ببلدة غالب.
ولكن ما حدث أنه استقر هناك خمسة عرش يوما كاملة التقى خاللها بالشيخ
درويش الذي حول اتجاهه إىل العلم مرة أخرى ،فلقد جاءه الشيخ درويش هذا ومعه
كتاب ألحد أساتذته من الصوفية وأعطاه إياه ليقرأه متنع صاحبنا يف قراءة ما فيه
يومني ،وملا ألح عليه الشيخ درويش وأخذ يرشح له معانيه حتى استقر يف نفسه
أهمية العلم والتبحر فيه ألن هذا الكتاب الصويف احتوي عيل معارف الصوفية
وحديثهم عن آداب السلوك وكيفية ترويض النفس عىل مكارم األخالق وتطهريها من
دنس الرذائل ،وملا آىت اليوم الخامس كان قد قرر البعد عن الشطط وعاد مرة أخرى
إىل حب املطالعة والفهم فسأل شيخه الشيخ درويش يف اليوم السابع عن طريقتهم
الصوفية ،فقال طريقتنا اإلسالم ! ،وملا تساءل صاحبنا :أليس كل هؤالء مبسلمني؟
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رد الشيخ قائال :لو كانوا مسلمني ملا رأيتهم ينازعون عيل التافه من األمور وملا
سمعتهم يحلفون بالله كاذبني بسبب وبغري سبب!
وملا سمع صاحبنا هذا الكالم «كان  -وكام يقول هو – كالنار التي أحرقت جميع
ما لدي من املتاع القديم متاع الدعاوى الباطلة واملزاعم الفاسدة ،متاع الغرور بأننا
مسلمون ناجون وان كنا يف غمرة ساهية».
لقد كانت هذه األيام أياما فارقة يف حياة صاحبنا لدرجة أنها وجهته وجهة أخرى
كان يتصور أنه لن يعود لها بعد ،وجهة التعمق يف املعرفة الدينية« ،فلقد أخرجه هذا
الشيخ – كام يقول هو – من سجن الجهالة إىل فضاء املعرفة ،ومن قيود التقليد إىل
أخالق التوحيد» ولقد عاد بعدها إىل طنطا واملسجد األحمدى مرة أخرى ولكنها
فيام يبدو كانت عودة مختلفة حيث وجد نفسه للمرة األول يفهم ما يقرأ وما يسمع
لدرجة أنه تحول إىل من يطالع لرفاقه الدروس ويرشح لهم املعاين.
وذات يوم وهو يف غمرة ذلك رأي درويشا مجذوبا قال له قولة وجهته للدراسة
يف القاهرة ،لقد قال له هذا الدرويش دون أن يعرف من هو «ما أحيل حلوى مرص
البيضاء» ففهم من ذلك أنه عليه أن يتجه إىل القاهرة الستكامل تعليمه باألزهر
الرشيف ،وقد كان حيث سافر إىل القاهرة ،يف منتصف شوال من عام 1282هـ حيث
بدأ يتلقى العلم هناك عيل أيدي أساتذة األزهر وشيوخه مع املداومة عيل العودة إىل
قريته كل شهرين حيث كان يلتقي يف أيامه بالقرية بالشيخ درويش فيتبادال املعرفة
والدرس معا ،والطريف أن هذا الشيخ كثريا ما سأل صاحبنا« ،أما درست املنطق ،أما
درست الحساب ،أما درست شيئا من مبادئ الهندسة» وملا أخربه صاحبنا بأن هذا
العلوم ليست معروفة يف األزهر قال له التمس هذه العلوم عند من يعرفها.
عيل كل حال فقد كان صاحبنا قد أصاب يف السنوات الثالث التي قضاها
يف األزهر إىل هذا الحني ثالث سنوات حظا غري قليل يف دراسة العلوم النقلية
والعقلية وخاصة عيل يد الشيخ درويش خرض السابق ذكره والشيخ محمد الرفاعي
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والشيخ عليش والشيخ حسن الطويل الذي كان عاملا حاد الذكاء عارفا بالرياضيات
والهندسة والفلسفة القدمية ملام مبصطلحاتها والشيخ محمد بسيوين وغريه من
العلامء واشتغل هو نفسه بدراسة علوم اللغة والفلسفة واملنطق والتوحيد ووجهته
هذه الدراسات املستقلة وجهة اجتامعية وفكرية وإدارية ووطنية وسياسية جديدة
وقد عظمها يف نفسه حقا اللقاء بالسيد جامل الدين األفغاين الذي صاحبه يف أول
زيارة له ملرص سنة 1287هـ وأخذ يتلقى عنه منذ ذلك الحني بعض العلوم الرياضية
والفلسفية ،وكم عاين من جراء ذلك هو وأستاذه جامل الدين من نقد وأقاويل تشكك
يف أهمية هذه العلوم وملا كان يعرض ذلك عيل شيخه األول الشيخ درويش يف بلدته
كان يشد من أزره قائال له :ما تقرب أحد إىل الله بأفضل من العلم والحكمة.
وعىل كل حال فقد واصل صاحبنا دراسته يف األزهر تحت رعاية هؤالء الشيوخ
األفاضل حتى حصل عيل شهادة العاملية األزهرية عام 1294هـ ،وذلك بعد حوايل
اثني عرش عاما من التحاقه بالدراسة فيه.
وهنا تبدأ املرحلة الثانية من حياة فيلسوفنا الفكرية حيث بدأ مرحلة األستاذية من
حياته عقب تخرجه وحصوله عيل هذه الشهادة العاملية من األزهر حيث انتقل من
كريس التلميذ إىل مامرسة دور األستاذ وقد كانت دروسه يف الجامع األزهر تكتسب
طابعا تجديديا حيث علم فيها املنطق والفلسفة والتوحيد ،وكان يقرأ عيل تالميذه
تهذيب األخالق ملسكويه ،يف الوقت الذي كان يقرأ عليهم أيضا جانبا من تاريخ
أوروبا حيث كان يدرس لهم كتاب فرانسوا جيزو«تاريخ املدنية يف أوروبا وفرنسا»
الذي كان قد نقله إىل العربية حينئذ نعمة الله خوري تحت عنوان» التحفة األدبية يف
تاريخ متدن املاملك األوروبية».
وحينام عني مدرسا للتاريخ يف مدرسة دار العلوم حديثة النشأة حينذاك درس لطالبه
مقدمة ابن خلدون كام ألقى من خاللها ومن خالل بعض املصادر الغريبة دروسا يف
فلسفة التاريخ مل يحفظها لنا التاريخ لألسف ،وقد عني اإلمام أيضا مدرسا ىف األلسن
لكنه تخصص فيها يف تدريس اللغة العربية واألدب العريب والثقافة اإلسالمية.
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ويف هذه املرحلة أيضا مل ينس اإلمام املشاركة يف الحياه االجتامعية والسياسية
حيث بدأ الكتابة لجريدة األهرام منذ إنشائها عام 1876م ،وكانت مقاالته كلها تتخذ
طابعا إعالميا وتنويرا واضحا حيث كانت من أوائل مقاالته فيها عن «الكتابة والقلم»،
ومقال عن «املدبر اإلنساين واملدبر العقيل الروحاين» ومقاال عن «العلوم العقلية
والدعوة إىل العلوم العرصية» إىل غري ذلك عن املقاالت التي تحض جميعها عيل
التغيري واتخاذ العقل أساسا لحياة علمية واجتامعية سليمة.
ورمبا كانت هذه املقاالت الصحفية هي مادعا رياض باشا رئيس النظار الختياره
لرئاسة تحرير جريدة «الوقائع املرصية» وهي التي كانت مبثابة نرشة رسمية ألخبار
الدولة» فحولها الشيخ اإلمام إىل جريدة تكتب فيها املقاالت األدبية واالجتامعية،
حيث أنشأ فيها قسام غري رسمي لنرش هذه املقاالت اإلصالحية التنويرية وشاركه
فيها سعد زغلول والشيخ عبد الكريم سلامن وغريهام ،وقد نرش فيها هو نفسه
مقاالت ينتقد فيها أداء بعض أجهزة الحكم وخاصة األجهزة املرشفة عيل نظارة وزارة
املعارف ،وقد ترتب عيل هذه املقاالت النقدية لنظارة املعارف إنشاء املجلس
األعىل واختياره عضوا فيه .كام نرش فيها أيضا مقاالت تهتم بنقد ما هو غري مستحب
من أخالق وعادات اجتامعية وسياسية ودينية وتحدث كذلك عن ما يصلح ملرص
من نظم للشورى السياسية.
وقد ازداد نشاط الشيخ محمد عبده يف هذه الفرتة حيث بدأ الكتابة لكل الصحف
املعروفة آنذاك ،واملشاركة يف عرشات املجالس واالتصال بالهيئات املختلفة
حكومية ومدنية ،فكان شعلة من الناشط واملامرسة للعمل والجدية يف التعبري عن
آرائه اإلصالحية والدفاع عنها ،وكان بكل هذا النشاط اإلصالحي التنويري سببا من
أسباب قيام الثورة العرابية .وحينام أدرك خصومه ذلك قدموه للمجاكمة معتربين إياه
من زعامء الثورة وكان نتيجة هذه املحاكمة أن قىض يف السجن ثالثة شهور للتحقيق
ثم صدر الحكم بنفيه ثالث سنوات خارج مرص.
وهنا تبدأ املرحلة الثالثة من حياته؛ مرحلة التنقل والرتحال ،حيث بدأت هذه
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املرحلة بالتوجه أوال إىل بريوت وكان ذلك عام 1883م ،وكان عمره آنذاك حوايل
أربعة وثالثني عاما .وقد بدأ اثناء مقامة يف بريوت بالتدريس يف املدرسة السلطانية
وبرشح أمهات الكتب مثل «نهج البالغة»و «ديوان الحامسة» و«مقامات بديع
الزمان» ،كام قيل أنه ألقى بعض الدروس يف املسجد العمري يف تفسري القرآن
الكريم عيل نحو غري مسبوق.
وكذلك ألقى دروسا يف التوحيد جمعت بعد ذلك يف كتابه «رسالة التوحيد»،
ثم ترجم رسالة األفغاين «الر ّد عيل الدهريني» عن الفارسية ورسعان ما دعاه السيد
جامل الدين األفغاين إىل باريس .وهناك اشرتكا معا يف تأسيس أهم دورية عربية
يف ذلك الزمان واملكان هي مجلة «العروة الوثقى» وقد كان لهذه املجلة تأثريا
واسعا يف إنارة األفكار مام أقلق اإلنجليز والفرنسيني ،وبالطبع فقد اختلفت
كتابات اإلمام يف هذه املجلة عن كتاباته يف «الوقائع» حيث شغل يف األوىل
بقضايا اإلصالح لكل العامل اإلسالمي وحاول يف مقاالته فيها الكشف عن الوجه
الحقيقي الصايف لإلسالم ،ذلك الوجه الذي ال يتعارض مطلقا مع املدنية وال
يعوق التقدم بل يحض عليهام ويدفع إليهام.
ومن باريس سافر اإلمام إىل لندن وخطب يف الربملان اإلنجليزي وهو يرتدي
عاممته الشهرية ،كام التقى بالكثري من رجال الصحافة واإلعالم واملثقفني وأوضح
للجميع مدى كراهية املرصيني للحكم األجنبي وهدد بعدم دفع الرضائب من
املرصيني مام يجعل الحكم األجنبي مستحيال وأكد لهم أن العقيدة اإلسالمية تحرم
عيل صاحبها االستسالم للغري.
ولكن يبدو أن كل ذلك مل يكن فيه جدوى حيث ظل االستعامر اإلنجليزي موجودا
دون أن يتزحزح ،وبدأ اإلنجليز يف اضطهاده واضطهاد مجلة «العروة الوثقى» أيضا
فتوقفت املجلة عن الصدور بعد مثانية عرش عددا من أعدادها.
وقد أحبط ذلك كال من جامل الدين األفغاين واإلمام محمد عبده فسافر األول
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إىل فارس ،ورجع الثاين إىل بريوت حيث واصل هناك ما كان قد بدأه من رسالته
اإلصالحية وخلق حركة علمية راقية يف بريوت؛ فجعل من بيئته ندوة للبحث العلمي
واألدب ،واتصل بالجرائد وكتب يف جريدة «مثرات الفنون» مقاالت عديدة وبالطبع
فلم يخلو األمر وهو عيل هذه الحالة من النشاط العلمي املكثف من حسد الحاسدين
وكيد الكائدين مام أدي بالشيخ اإلمام إىل ترك التدريس مضطرا.
وبعد أن قىض اإلمام هذه السنوات الست يف السفر والرتحال مضطرا،عاد إىل
مرص عام  ،1989ليعاوده بنفس الهمة والنشاط دوره التنويري وليبدأ من هذا التاريخ
املرحلة األربعة من حياته الفكرية الخصبة؛ مرحلة االستقرار وتويل املناصب
الرسمية بالبالد ،حيث أنه يف نفس عام عودته عني قاضيا مبحكمة بنها وتدرج يف
سلك القضاء حتى أصبح يف عام  1891مستشارا مبحكمة االستئناف .ويبدو أن
تعيينه يف هذه املناصب القضائية كان محاولة من الخديوي توفيق ابعاد اإلمام عن
املناصب القيادية يف مجال العمل األكادميي حيث كان املفروض أن يعمل ناظرا
ملدرسة دار العلوم أو حتى أستاذا فيها ألنه كان قد بدأ حياته العملية مدرسا فيها.
وما أن توىف الخديوي توفيق وتويل األمر الخديوي عباس عام  1892عاودته
فرصة استعادة دوره التنويري ومامرسة أعامل اإلصالح الديني وذلك لقربه من
الخديوي الذي أعطاه صالحيات واسعة مكنته من فرصة إصالح الشعب الثالث
املتصلة بالدين وهي األزهر واألوقاف واملحاكم الرشعية.
وملا بدأ من إصالح األزهر نجح يف بعض اإلصالحات الشكلية فزاد رواتب
املدرسني الرشعية ونظم أمور الجراية ومساكن الطالب واإلرشاف الصحي عليهم
لكنه حينام بدأ يتعرض إلصالحات تتعلق بجوهر رسالة األزهر من حيث تطوير
املواد الدراسية وطرق التدريس ،بدأت املعارضة لجهوده وزادت العقبات يف
طريقه ،ولكن مل ييأس وظل يحاول إىل أن الحت الفرصة ليصبح شيخا لألزهر لكن
الخديوي فاجأه بتعيينه مفتيا للديار وكان ذلك عام 1899م وعني غريه شيخا لألزهر
مام أضعف فرصه إلصالح األزهر كام كان يطمح إىل ذلك.
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وعيل كل حال فلم يتوقف الشيخ اإلمام عن محاولة ذلك عن طريق الحوار مرة
والكتابة مرات وكم كان شديد الجرأة يف التعبري عن آرائه يف وجه الخديوي ومشايخ
األزهر ،فكان نتيجة ذلك أن حاربوه وكتبوا ضده التقارير الرسية ،وأشاعوا بني العامة
كفره وزندقته ،لكنه واجه كل ذلك بثبات مواصال ما استطاعه من أسس اإلصالح
سواء من خالل مشاركاته يف املناصب الحكومية وصلته بدوائر صنع القرار أو من
خالل جهود تطوعية قادها مثل تأسيسه وأخرين الجمعية الخريية اإلسالمية ورئاسته
لها عام 1900م.كام أسس يف ذاته الوقت جمعية «إحياء العلوم العربية» التي قامت
بتحقيق ونرش العديد من كتب الرتاث واملخطوطات الرتاثية.
ونظرا ألن فتاوى اإلمام كانت ذات طبيعة ثورية ومل يكن يخيش فيها لومة الئم،
كان من الطبيعي وحال الغالبية العظمي من األزهريني حال الجمود والتقليد أن
يهيجوا عليه ويهاجمونه ،بل ويتأمرون عليه لدرجة أن لفقوا له صورة شمسية مع
بعض نساء اإلفرنج.وهكذا حورب بأحط الوسائل ليس من زمالء األزهر فقط ،بل
وكذلك تآمر عليه الخديوي عباس حلمي كرد فعل طبيعي لجرأة الشيخ يف الحق
وتوجيهه االنتقادات إىل مواقفه.
وقد أدي كل ذلك إىل أن يفضل الشيخ محمد عبده االستقالة من منصب املفتى
ومن مجلس إدارة األزهر عام  1905واكتفى بالعمل يف مجلس شورى القوانني
ومجلس األوقاف والجمعية الخريية اإلسالمية واملشاركة يف امتحانات دار العلوم
وإعداد مرشوع مدرسة القضاء.
ومل تدم حياته عدة شهور بعد ذلك حيث أمل به مرض عضال أعيا األطباء ،وتويف
يف الحادي عرش من يوليو عام 1905م عن نحو ستة وخمسني عاما .وشيعت جنازته
رسميا يف اإلسكندرية والقاهرة ،وكان مشهدا مهيبا دفن عيل أثره مبدافن املجاورين،
وقد نعته كل الصحف العربية والسورية ووصفت بدقة مشهد وفاته وجنازته املهيبة.
وقد رثته جريدة الرشق الغراء يف عددها الصادر يوم األربعاء من جامدي األول عام
1323هـ املوافق  12يوليو متوز عام  1905قائلة:
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عليكم سالم الله ما ذكر اسمكم ـ وذلك بني الناس آخره النرش
فساوي قلوب الناس الحزن رزؤه ـ كان صدر الناس يف حزنه صدر
فإن أظلمت أرض الشام لحزنه ـ فلم يخل من ذاك الصعيدوال مرص

ثانيا :رسالته الفكرية:

لقد حدد محمد عبده بنفسه رسالته الفكرية يف ثالث مهام رئيسية هي[[[:

تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين عيل طريقة سلف األمة قبل ظهور
الخالف والرجوع يف كسب معارفه إىل ينابيعه األوىل واعتباره من ضمن موازين
العقل البرشي التي وضعها الله لرتد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه لتتم حكمة
الله يف حفظ العامل اإلنساين ،وأنه عيل هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثا عيل
البحث يف أرسار الكون ،داعيا إىل احرتم الحقائق الثابتة مطالبا بالتعويل عليها يف
أدب النفس وإصالح العمل.
إصالح أساليب اللغة العربية يف التحرير سواء كان يف املخاطبات الرسمية بني
دواوين الحكومة ومصالحها أو فيام تنرشه الجرائد عيل الكافة منشأ أو مرتجام من
لغات أخرى أو يف املراسالت بني الناس.
التمييز بني ما للحكومة من حق الطاعة عيل الشعب وما للشعب من حق العدالة

عيل الحكومة.

وقد أرشنا فيام سبق إىل جهود محمد عبده يف إصالح أساليب اللغة العربية
وتطويرها من خالل تحريره ملجالت شتى وكتاباته الصحفية كذلك من خالل خطابه
الفقهي وفتاواه الشهرية وجهوده يف إصالح األزهر.......الخ.
أما فيام يخص جهوده السياسية فقد أملحنا كذلك يف رسد أحداث حياته إىل
جرأته يف الحق أمام الحكام واملسئولني وأنه مل يكن يخيش يف الحق لومة الئم ،كام
[[[ -محمد عبده ،مذكرات اإلمام ،تقديم طاهر الطناحي.25-24 ،
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أنه كان حريصا طوال حياته عيل املشاركة يف صنع الوعي لدى الرأي العام يف مرص
مبعرفة حقوق األفراد عيل الحكومة والحاكم فهو برش يخطئ ويصيب وأن رده عن
الخطأ ال يكون إال بنصح األمة ومفكريها له بالقول .وكم واجه الشيخ اإلمام حكام
عرصه رغم أن «االستبداد كان يف عنفوانه والظلم قابض عيل صولجانه ويد الظامل
من حديد ،والناس كلهم عبيد له أي عبيد «عيل حد تعبريه[[[.
ولعل ذلك هو ما حدا بالشيخ اإلمام إىل القول يف معرض مناقشاته الفكرية مع
الفيلسوف الغريب الشهري رينان« :فإن شئت أن تقول إن السياسية تضطهد الفكر أو
الدين أو العلم ،فأنا معك من الشاهدين .أعوذ بالله من لفظ السياسة ،ومن معني
السياسة من كل حرف يلفظ من كلمة الرياسة ومن كل خيال يخطر ببايل من السياسة،
ومن كل أرض تذكر فيها السياسة ،ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل
يف السياسة ،ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس[[[.
لقد كان محمد عبده إذن يكره السياسية وكل من ينتمون إليها ،ومع ذلك فقد كان
حريصا عيل أن يوجهها يف بلده قدر استطاعته لخدمة املرصيني وصالح املسلمني
«ما استطاع إىل ذلك سبيال».
وعيل أية حال فإن نجاح محمد عبده يف رسالته اإلصالحية ال يقاس مبدى ما
حققه من نجاح يف املسألتني الثانية والثالثة من مهامه الرئيسية التي قال أنه اضطلع
بها ،وإمنا يقاس يف اعتقادي مبدى نجاحه يف املهمة األويل الخاصة بتحرير الفكر
الديني من التقليد والجمود.
ويف توضيح مدى ذلك النجاح ينبغي التمييز به جانبني من جوانب رسالته يف
هذا اإلطار ،أولهام الجانب النقدي الذي أرتكن عيل تساؤل ظل يشغل اإلمام طوال
حياته وهو :ما أسباب الجمود لدي املسلمني وما هي األسباب الكامنة وراء هذا
[[[ -نفسه ،ص26
[[[ -محمد عبده ،اإلسالم دين العلم واملدنية ،تحقيق ودراسة د.محمد عاطف العراقي ،درا قباء للطباعة والنرش
والتوزيع بالقاهرة  ،1998ص.164

128

نحن والغرب

التخلف والجمود الذي يعاين منه العامل باإلسالمي؟ وثانيهام التساؤل عن األسس
التي ميكن أن يبني اإلصالح الديني عيل أساسها وكيف ميكن ألمة متتلك هذا الدين
العظيم أن يتجدد فكرها الديني وتنهض من كبوتها؟!.
والحقيقة أن ماقدمه محمد عبده يف هذين الجانبني إمنا يكشف عن عقلية فلسفية
تجديدية ،حيث أن طرحه لتلك التساؤالت كان ينم عن موقف فلسفي أصيل لديه وليس
مجرد نزوع ألحد األمئة إىل التجديد بأي حال وبأي شكل؛ فمحمد عبده قد متيز
حقا بهذه العقلية الفلسفية النقدية التي تنزع إىل إعادة البناء ورسم طريق جديد للتقدم
والنهوض .وقد أحسن أساتذتنا األفاضل حينام نظروا إىل اإلمام محمد عبده عيل أنه
«رائد الفكر املرصي الحديث» وعيل أنه من «بعث التفكر الفلسفي يف مرص»[[[.

ثالثا :الجانب النقدي من فلســفته اإلصالحية يف تجديد
الفكر الديني:

لقد كان محمد عبده مؤمناأ بأن النقد هو الوسيلة املثىل لإلصالح والتجديد
حيث أنه به تكشف العيوب وتبدو النقائص ومواطن الضعف ،وقد كتب يف ذلك
قائال يف إحدى مقاالته :إن االنتقاد نفثه من الروح اإللهي يف صدور البرش ،تظهر
يف مناطقهم سوقا للناقص من الكامل ،وتنبيها يزعج الكامل عن موقفه إىل طلب
الغاية مام يليق به االنتقاد قاصف من الالمئة تتنفس عنه القلوب لتقريع الناقصني
يف إهاملهم ورفع طالب الكامل إىل منتهي ما ميكن لهم»[[[.

ويبدو أن النقد كان من السامت العقلية الواضحة ملحمد عبده منذ حداثة سن،
وقد سبق أن أرشنا من سرية حياته كيف أنه رفض االستمرار يف التعليم عيل يد مدريس
املسجد األحمدي يف مطلع التحاقه بهم وانتقد طريقتهم يف التعليم .لقد رفض من
[[[ -أنظر :كتاب أستاذنا املرحوم د.عثامن أمني بعنوان “محمد عبده -رائد الفكر املرصي” ،نرشة املجلس األعىل
للثقافة ،بالقاهرة 1996م.
وأيضا.مصطفى لبيب عبد الغني ،اإلمام محمد عبده وبعث التفكري الفلسفي يف مرص ،ضمن كتابه نظرات يف فكر
اإلمام محمد عبده ،الهيئة املرصية العامة للكتاب بالقاهرة 2010م.
[[[ -نقال عن :د.زينب عفيفي شاكر ،النزعة النقدية يف فكر محمد عبده ،ضمن كتاب :الشيخ محمد عبده الذي صدر
بإرشاف د.عاطف العراقي عن املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة  ،1995ص.173
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البداية األسلوب التلقيني الجامد الذي كانوا يستخدمونه مع التالميذ وطالب العلم.
وقد الزمته هذه السمة النقدية طوال حياته دارسا ومعلام وكاتبا ومفرسا وصاحب
وجهة نظر جديدة يف الفتاوى الرشعية.
لقد ساعدته هذه الروح العقلية النقدية عيل التمييز بني اإلصالح الحقيقي يف منابعه
األصلية الصافية النقية ،وبني اإلسالم كام يعيشه ويتصوره املسلمون املعارصون.إن
املسلمني املعارصين يعاب عليهم الكثري مام ليس يف حقيقة إسالما؛ «فام تراه
األن مام تسميه إسالما هو ليس بإسالم وإمنا حفظ من أعامل اإلسالم صورة الصالة
والصوم والحج ،ومن األقوال قليال منها حرفت عن معانيها ،ووصل الناس مبا عرض
عيل دنيهم من البدع والخرافات إىل الجمود»[[[.
أ-صور من الجمود نحتاج للتحرر منها:
وقد توقف محمد عبده كثريا أمام هذا الجمود الذي أصاب اإلسالم عيل يد
املسلمني وأخذ يعدد مظاهرة ويوضح مدى ما شكله من جناية جنت عيل صحيح
الدين وأفقدته قوة العقل الذي دعى إليه وسعة العلم الذي أمر أتباعه أن يحصلوه.
ومن هذه الجنايات التي سببها الجمود يف الدين ماييل:

 1ـ جناية الجمود عيل اللغة العربية:

لقد اعترب محمدعبده أن أخطر جناية لهذا الجمود عيل اإلسالم تبدأ مبا حصل
للغة العربية عيل يد أهلها الذين قرصوا يف إجادتها لدرجة أنهم مل يعودوا قادرين
عيل فهم الدين الفهم الصحيح وال الحفاظ عيل كتب األولني من الفقهاء واألمئة
لدرجة أن املرء إذا ما أراد الوصول إىل أحد هذا الكتب فكأنه ـ وعيل حد تعبري ـ
اإلمام «يطلب املصحف يف بيت الزنديق» .إن ضياع آثار األقدمني وعدم فهم ما كتبوا
إذا ما وجدت كتابتهم ،إمنا يعني ببساطة أنه إذا ما تكلم أحد بلغة هؤالء القوم وهي
لغة ديننا وكتابنا املقدس ال يجد من يفهم ما يقول؛ «وأي رضر أعظم من عجز القائل
[[[ -محمد عبده ،اإلسالم دين العلم واملدينة سبق ذكره ص .167
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عن أن يصل مبعناه إىل العقول ؟!»[[[ .إن الجناية عيل اللغة العربية وهي لغة القرآن
ولغة الصحابة والتابعني واألمئة األربعة ،إمنا هي جناية عىل فهم الدين الصحيح.

 2ـ جناية الجمود عيل النظام واالجتامع:

كان االختالف يف الفهم حول العقائد يعد فيام مىض من اختالف األشخاص

يف الرأي والنظر ومل يكن يفسد للود قضية ألن األصل لدي الجميع واحد وهو
القرآن وما صح من السنة النبوية ،ولكن ملا جاء «دور الجمود – دور السياسة – أخذ
املتخالفون يف التنطع وأخذت الصالت تتقطع وامتازت فرق وتآلفت شيع ،كل ذلك
عيل خالف ما يدعو إليه الدين» وقد رد اإلمام كل هذه التمييزات الوهمية إىل مسائل
لفظية ورضب من الشهوات ورضوب السياسات التي اشعلت نريان الحرب بني
املنتسبني إىل تلك الشيع حتى آل اآلمر إىل هذا الفرقة التي يظن الناظر فيها اآلن أنها
ال دواء لها»[[[.
إنه الجمود الذي جعل كل منتمي لها إىل إحدى هذه الشيع يتجمد عند رأي
شيوخها دون أن يتحيل مبرونة معرفة كل اآلراء وكل وجهات النظر واملفاضلة بينها
مبا يوافق العقل وصحيح النقل.

 3ـ جناية الجمود عيل الرشيعة وأهلها:

وهذا الجمود  -عيل حد تعبري اإلمام – يف أحكام الرشيعة «قد جر إىل عرس حمل
الناس عيل إهاملها؛ كانت الرشيعة اإلسالمية أيام كان اإلسالم سمحا تسع العامل بأرسه
وهي اليوم تضيق عيل أهلها حتى يضطروا إىل أن يتناولوا غريها ،وأن يلمسوا حامية
حقوقهم فيام ال يرتقى إليها ،وأصبح األتقياء من حملتها يتخاصمون إىل سواها»[[[.
والحقيقة التي يراها اإلمام واضحة هي أن الرشيعة تتسع لكل املستجدات وأنها
[[[ -املرجع نفسه ،ص.169
[[[ -املرجع نفسه ،ص170
[[[ -املرجع نفسه ،ص.171
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قابلة ألن تتطور بتطور الحاجات لكن ضيق أفق أهلها وعدم فهمهم الدقيق لها
يجعلهم يضيقونها عيل أنفسهم وأهليهم.

جناية الجمود عيل العقيدة:

وبالطبع فإن هذا الجمود يف العمل بالعقيدة يخلف جمودا يف العقدية ذاتها،

وهذا الجمود األخري يف رأي اإلمام أشد رضرا ،وقد ترتب هذا وذاك عيل أن الناس
«نسوا ما جاء يف الكتاب وأيدته السنة من أن اإلميان يعتمد اليقني وال يجوز األخذ فيه
بالظن وأن العقل هو ينبوع اليقني يف اإلميان بالله وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة
وأن النقل ينبوع له فيام بعد ذلك من علم الغيب كأحوال اآلخرة وفرض العبادات
وهيآتها»[[[.
وقد أكد اإلمام عيل «أن كل ما نراه من البدع املتجددة إمنا منشؤه سوء االعتقاد
الذي نشأ من رداءة التقليد والجمود عند حد ما قال األول -أي أول -بدون بحث يف
دليله وال تحقيق يف معرفة حاله وإعامل العقل يف العقائد عيل خالف ما يدعو إليه
الكتاب املبني والسنن الطاهرة»[[[.

جناية الجمود يف النظم التعليمية:

وقد آشار اإلمام إىل الجمود الذي ساد النظم التعليمية سواء يف املدارس النظامية

الحكومية أو األهلية ،وكذلك إىل الجمود يف املدارس األجنبية؛ فإن كان تالميذ املدارس
األويل يتعلمون وفق نظام تقليدي ال يستطيع تحصينهم بصحيح الدين وإعامل العقل فإن
تالميذ املدارس األجنبية يعانون من أنهم يتعلمون ما ميكن أن يخرجهم من دينهم من
حيث ال يشعرون ،إذ «ترتك أفئدتهم فارغة خاوية من كل دافع أو زاجر ،اللهم إال زاجرا عن
خري أو دافعا إىل رش ،مام يجعل إلههم هواهم وإمامهم شهوتهم»[[[.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.174
[[[ -املرجع نفسه ،ص.175-174
[[[ -املرجع نفسه ،ص177
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ب -دعوات تجديدية آفتها التقليد:

ولعل صور الجمود التي حرصها اإلمام فيام سبق قد انعكست عيل تحليله
ملحاوالت االجتهاد السابقة حيث وقف منها موقفا نقديا حيث اعترب أن دعوة اإلمام
أبن تيميه مل تهتم إال بالظاهر ،ظاهر النصوص رافضة أي تدخل للعقل ،بل أنها
رفضت من األصل وجود مشكلة التأويل ومل تبحث لها عن حل[[[.
كام رفض أيضا محاولة محمد عبد الوهاب ألنها رفضت التمدن عامة ودعت إىل
إتباع السلف الصالح دينا ودنيا ومل تدرك أن اإلتباع هنا يؤدي إىل الجمود والتخلف ،لقد
كان أصحاب هذه الدعوة أضيق أفقا من الدين ومل تلفت إىل األصول التي قام عليها[[[.
لقد كان محمد عبده يري أن الناس تحدث لهم باختالف الزمان أمور ووقائع مل
ينص عليها يف كتب األولني ،ويتساءل :هل نوقف سري العامل ألجل هذه الكتب ؟!
ويحمل فقهاء األمة املتقاعسني عن مراعاة مصالح الناس وفقه الرضورة املسئولية
أمام الله عن هذا التقاعس ويؤكد أنهم يجب عليهم أن يعرفوا حالة العرص والزمان
ويطبقوا عليها األحكام بصورة ميكن للناس إتباعها[[[.
ومل تكن الرؤى النقدية ملحمد عبده بقصد الرفض آلراء اآلخرين واجتهاداتهم،
بل عيل العكس فقد كان يعترب أن هذا النقد جاء بغرض متحيص هذه اآلراء وتقوميها،
حيث كان يعترب أنه «لوال النقد ما شب عامل عن نشأته وال أمتد ملك عن منبته ،أتري
لو أغفل العلامء نقد اآلراء وأهملوا البحث يف وجوه املزاعم أكانت تتسع دائرة العلم
وتتجىل الحقائق للفهم ويعلم املحق من املبطل»[[[.
والحقيقة أن أبرز ما ميز نزعة محمد عبده التجديدية هو هذه القدرة النقدية الفائقة
التي جعلته يعمل عقله يف كل ما حوله ،ويف كل ما ينتجه من فتاوى وأراء حتى أصبح
[[[ -د.زينب عفيفي شاكر ،نفس املرجع السابق ،ص.178
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -د.مصطفى لبيب ،نظرات يف فكر اإلمام محمد عبده ،سبق اإلشارة إليه ص.96
[[[ -نقال عن نفس املرجع السابق ،ص.97
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بحق إمام املجددين يف عرصه وامتدت رسالته التجديدية بآثارها اإليجابية إىل وقتنا
هذا ،وستظل رؤيته التجديدية بالشك ذات أثر باق ما بقى اإلسالم دينا يؤمن الناس
به وعقائد ورشائع يسعي بها الناس يف األرض لتحقيق التقدم والرقى .ولعل ذلك
مايدعونا اآلن ألن نتساءل عن األسس بنى عليها محمد عبده تجديده؟.

رابعا :الجانب اإليجايب من فلسفة اإلمام التجديدية للفكر الديني:

والحقيقة أن جوهر دعوة اإلمام التجديدية يتمثل يف ذلك الصفاء الذهني والنقاء
العقائدي الذي جعله يعود إىل النظر يف حقيقة اإلسالم ويرده إىل أصوله الثابتة التي
الخالف حولها رشعا وعقال.
فهو يري بكل بساطة ووضوح «أن اإلسالم يف الحقيقة دعوتان؛ دعوة إىل االعتقاد
بوجود الله وتوحيده ودعوة إىل التصديق برسالة محمد صيل الله عليه وسلم»[[[.

أ-األصول الثامنية للنزعة التجديدية:

والنزعة التجديدية التي يتبناها اإلمام تقتيض تجديد الفكر الديني عن طريق
العودة إىل األصول الحقيقية لإلسالم والعمل مبوجبها وقد عدد من هذه األصول
مثانية هي[[[:
النظر العقيل لتحصيل اإلميان حيث أن النظر العقيل هو وسيلة اإلميان الصحيح.
تقديم العقل عيل ظاهر الرشع عند التعارض ،حيث اتفق أهل امللة اإلسالمية
عيل أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ مبا دل عليه العقل وبقى يف النقل طريقان؛
طريق التسليم بصحة املنقول مع االعرتاف بالعجز عن فهمه وتفويض األمر إىل الله
يف عمله ،وطريق تأويل النقل مع املحافظة عيل قوانني اللغة حتى يتفق معناه مع ما
أثبته العقل.
[[[ -محمد عبده ،اإلسالم دين العلم واملدنية سبق ذكره ،ص.127
[[[ -أنظر :نفس املصدر السابق ،ص.144-130
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البعد عن التكفري حيث إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل
اإلميان من وجه واحد حمل عيل اإلميان.
االعتبار بسنن الله يف الخلق ،حيث أن لله يف األمم واألكوان سننا ال نتبدل،
والسنن هي الطرائق الثابتة التي تجري عليها الشئون وعيل حسبها تكون اآلثار وهي
التي تسمي رشائع ونواميس.
قلب السلطة الدينية ،فاإلسالم مل يدع ألحد بعد الله ورسوله سلطانا عيل عقيدة
أحد وال سيطرة عيل إميانه ،وليس ملسلم عيل مسلم مهام عال كعبه يف اإلسالم عيل
آخر مهام انحطت منزلته إال حق النصيحة واإلرشاد .ومن هذا فليس يف اإلسالم
سلطة دينية بوجه من الوجوه.
حامية الدعوة ملنع الفتنة ،فرغم أن الدين اإلسالمي دين جهادي إال أن ذلك ال
يعني أبدا كام يقول خصومه أنه دين قتل ألن القتال فيه إمنا رشع لرد اعتداء املعتدين
عيل الحق وأهله إىل أن يأمن رشهم .ومل يكن ذلك لإلكراه عيل الدين وال لالنتقام
من مخالفيه ،إن القتل ليس من طبيعة اإلسالم بل يف طبيعته العفو واملسامحة،
فاإلسالم الحريب كان يكتفي من الفتح بإدخال األرض املفتوحة تحت سلطانه ثم
يرتك الناس وما كانوا عليه من الدين.
مودة املخالفني يف العقيدة ،وقد بدا ذلك يف إباحة اإلسالم للمسلم الزواج من
الكتابية سواء كانت مسيحية أو يهودية ومل يفرق اإلسالم يف حقوق الزوجية.
الجمع بني مصالح الدنيا واآلخرة ،وقد بدا ذلك يف كل األمور الدينية التي خففت
مبوجب األمور الدنيوية؛ فالحياة يف اإلسالم مقدمة عيل الدين حيث نهى اإلسالم
عن تقشف الزهادة وأعطي للصائم رخصا لإلفطار وأباح للمسلم الزينة والتطيب
ودعا للتوسط يف اإلنفاق .كام نهي عن الغلو يف الدين يف الوقت الذي دعا املسلم
فيه إىل طلب كل ما يكسبه الرفعة وال والسؤدد والعزة واملجد وأكد عيل أنه ال يتوفر
لهم ذلك إال بالعلم وطلبه يف أي مكان ومن أي لسان.
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وقد أفاض محمد عبده يف بيان كيف أن متسك املسلمون األوائل بهذه األصول
والعمل مبوجبها هو ما جعلهم سادة العامل وهو ما مكنهم من اإلبداع يف كل العلوم
أدبية كانت أو عقلية أو كونية[[[.

ب -منهجه التجديدي يف تفسري القرآن:

عيل الرغم من أن اإلمام مل يفرس القرآن كامال ،وإمنا اقترص عيل تفسري سورة
الفاتحة واألجزاء الخمسة األويل منه ،إال أن مالمح عديدة تبدو من خالل ذلك
ملا اتبعه من رؤى تجديدية ميكن البناء عليها حتى ميكن الوصول إىل لب املعاين
واملقصود األسمي من اآليات القرآنية ،حيث أن اإلمام قد استنهض الهمة يف تحرير
الفكر من التقليد وجعل العقل هو أساس اإلميان والتفسري يف أن معا .وقد استهدف
من هذا التفسري أن يفهم القرآن عيل أنه كتاب دين يرشد الناس إىل ما فيه سعادتهم
وخريهم يف الدنيا واآلخرة.
أما املنهج الذي استخدمه محمد عبده يف تفسريه فهو يقوم عيل عدة أسس منها[[[:
فهم حقائق األلفاظ املفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق املفرس ذلك من
استعامالت أهل اللغة غري مكتف بقول فالن وفالن؛ وعىل املدقق أن يفرس القرآن
بحسب املعاين التي كانت مستعملة يف عرص نزوله ،كام يراعي أن القرآن يفرس
بعضه بعضا.
فهم األساليب حيث ينبغي أن يكون للمفرس من علمها ما ميكنه من مامرسة
الكالم البليغ والتفطن لنكته ومحاسنه الوقوف عيل مراد املتكلم منه.
علم أحوال البرش حيث أن هذا الكتاب هو آخر الكتب الساموية فالبد للناظر فيه
من أن يكون عاملا بأحول البرش يف أطوارهم وأدوارهم ومنايشء اختالف أحوالهم
من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإميان وكفر .ويحتاج يف هذا إىل معرفة
[[[ -أنظر :الكثري مام رواه محمد عبده عن تفاصيل يف هذا الصدد يف نفس املصدر السابق ،ص.158-145
[[[ -أنظر :هذه األسس يف د.مصطفى لبيب ،نفس املرجع السابق ،ص.52-50
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الكثري من العلوم والفنون وأهمها التاريخ بأنواعه.
العلم بوجه هداية البرش كلهم بالقرآن.
العلم بسرية النبي صيل الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل.
وقد ترتب عيل التزام اإلمام بهذه األسس أن قدم تفسريا عظيام مارس فيه حق
االجتهاد «مع رضورة مراعاة االتساق يف عموم النص ،ومراعاة طبيعة اللغة وسياق
الكالم سواء عيل مستوي أجزاء السورة القرآنية أو عيل مستوي تتابع السور .وكان
ذلك سبيله إىل بيان العالقة بني «املحكم واملتشابه» وإىل نقده للكثري من دعاوي
النسخ وإيل إظهار كامل النص ومعقوليته املطلقة»[[[.
كام كشف اإلمام يف تفسريه «أن من خواص القرآن الحكيم االنتقال من مسألة إىل
أخرى مبينة أو قريبة منها مع كون الجميع يف سياق موضوع واحد»[[[.
كام أن من خواصه كذلك أن تري املقدس العام يف الخاص وأن يرتفع من الجزيئ
إىل الكيل ومن الفرد إىل النوع اإلنساين ومن الواقعة املحددة إىل املبدأ الذي تدل
عليه .وبتطبيق ذلك عيل القصص القرآىن مثال نجد أن العربة املقصودة التتوقف عيل
الجزئيات وتعيينها طاملا جاءت هذه القصص يف اطار املوعظة الحسنة أو االعتبار
وليس لبيان التاريخ وال للحمل عيل االعتقاد بجزئيات األخبار عند السابقني[[[.
وعموما فقد ساهمت هذه األسس التي استند عليها اإلمام يف تفسريه للقرآن يف أن
تصل اجتهاداته يف فهم القرآن وتأويل بعض آياته حدا جعل تفسريه رغم أنه مل يكتمل
تفرسا متميزا نجد فيه من فيوضات االجتهاد مامل نجده يف غريه[[[.

[[[ -املرجع نفسه ،ص.53-52
[[[ -نقال عن :املرجع نفسه ،ص.53
[[[ -املرجع نفسه ،ص.54-53
[[[ -أنظر عرض لبعض هذه االجتهادات والفيوضات يف تفسري اإلمام يف :نفس املرجع السابق ،ص.86-54
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ج -موقفه من قضايا الحجاب ومرشوعية الفنون واآلداب
وتعدد الزوجات:

تتجيل جرأة اإلمام محمد عبده يف فتاواه الدينية التي تساير العرص وتتعرض ألدق
قضاياه يف ضوء ما وجد فيه مراعاة مصلحة الناس واألمة ورمبا جاء الكثري منها تحت أو
وفق فقه الرضورة؛ فلقد كان الشيخ محمد عبده يعترب أن اإلفتاء سلطة مدنية وليس سلطة
دينية ألنه مل يوجد يف اإلسالم تلك السلطة الدينية عيل عقائد الناس وتقرير األحكام

بشأنها ،بل تعد الفتوى مسألة خاصة بشئون الدنيا وما يستجد من أمورها ،كل ما هنالك
أن املفتى إمنا يفتي مستندا عيل النص الديني مع إعامل العقل يف االجتهاد مراعاة
ملصالح الناس املتجددة حسب مقتضيات العرص الذي يعيشون فيه.
وملا كانت قضية «الفنون الجميلة» من القضايا املهمة يف حياة البرش يف عرصنا ،فقد
أفتى اإلمام ردا عيل من يحرمون الفن يف اإلسالم ،بأن الدين اإلسالمي يرحم ما يحرم يف
ذاته مثل الكذب والرسقة والقتل ..الخ .أما الرضورات التاريخية التي لزمت االبتعاد عن
بعض الفنون الجميلة حامية للعقيدة فقد انتهت وبالتايل فقد زال سبب التحريم.
ومن هنا فقد نظر اإلمام للفنون الجميلة نظرة متنورة واعتربها وسيلة لرقى املشاعر
وتهذيب األرواح .وأنها مجرد وسيلة لتصوير هيئات البرش يف انفعاالتهم النفسية
وأوضاعهم الجسامنية وهذه الوسيلة تجعل املرء يقف مبهورا أمام عظمة اإلنسان
الذي خلقه الله وأودع فيه هذه امللكات .وقد أكد عيل أن حكم الرشع عيل كل هذه
الفنون يتمثل فيام ييل« :أن الرشيعة اإلسالمية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل
وسائل العلم بعد تحقيق أنه الخطر فيها عيل الدين ال من وجه العقيدة وال من وجه
العمل» .أما حديث الرسول (ص) :أن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون،
فاملرجح يف نظرة أنه جاء أيام الوثنية حيث كانت الصور تتخذ يف ذلك العهد بشيئني
األول :اللهو والثاين :للتربك مبثال من ترسم صورته من الصالحني واألول مام يبغضه
الدين والثاين مام جاء اإلسالم مبحوه ،فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة كان
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تصوير األشخاص مبنزلة تصوير النبات والشجر يف املصنوعات[[[.
وقد تناول الشيخ محمد عبده أيضا مسألة حجاب املرأة بنفس القدر من الجرأة
يف اإلجتهاد مستندا عيل النص؛ وقد قال يف ذلك :لو أن يف الرشيعة اإلسالمية
نصوصا تقىض بالحجاب عيل ما هو معروف اآلن عند بعض املسلمني (ويقصد
النقاب والعباءة التي تغطي النساء بالكامل والذي ما زال سائدا يف بعض الدول
اإلسالمية) ،لوجب عيل اجتناب البحث فيه ،وملا كتبت حرفا يخالف تلك النصوص
مهام كانت مرضة يف ظاهرة األمر ألن األوامر اإللهية يجب اإلذعان لها بدون بحث
وال مناقشة»[[[ .وبعد أن بني أن منطق العقل يوضح استحالة تعامل املرأة وهي
محجوبة يف صناعة أو تجارة أو خدمة أو زراعة يقرر أن االنتقاب والتربقع ليسا من
املرشوعات اإلسالمية ال للتعبد وال لألدب ،بل هام من العادات القدمية السابقة
عيل اإلسالم والباقية بعده .إن املرشوع يف اإلسالم كام ورد يف النص القرآين هو
«رضب الخمر عيل الجيوب «كام يف رصيح اآلية وليس يف ذلك يشء من التربقع
واالنتقاب»[[[.
أما رأيه يف مسألة تعدد الزوجات فيعد مثال ثالثا عني اجتهاده يف الفتوى وجرأته
يف مخالفة ما جرت عليه العادة حيث اعترب أن مسألة تعدد الزوجات عادة يجوز
إبطالها وما ذلك إال «ألن رشط التعدد هو التحقق من العدل» ،وهذا الرشط مفقود
حتام ،فإن وجد يف واحد يف املليون فال يصح أن يتخذ قاعدة ومتي غلب الفساد
عيل النفوس وصار من املرجح أال يعدل الرجال يف زوجاتهم جاز للحاكم أو
لصاحب الدين أن مينع التعدد صيانة للبيوت عن الفساد[[[.

[[[ -د.زينب عفيفي شاكر ،نفس املرجع السابق ،ص.185-184
[[[ -نقال عن املرجع السابق ،ص.183
[[[ -املرجع نفسه ص .184
[[[ -د.مصطفى لبيب ،نفس املرجع السابق ،ص.100
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د -موقفه عن قضية الحرية (الجرب واالختيار):

لقد تعرض محمد عبده لدراسة هذه القضية ،قضية حرية املرء واستقالله الذايت إزاء
القدر يف ثنايا أراء املسترشقني التي تنسب التأخر والجمود الذي عليه الناس يف البالد
اإلسالمية ملا يؤمنون به من رضورة الخضوع للقضاء والقدر اإللهي؛ فمن جانب يسلم
محمد عبده بأن العامة من املسلمني قد اصطبغ تفكريهم فعال بالقدرية املأخوذة عن
فكرة الجرب أو القضاء والقدر ،لكنه من جانب آخر يري أن غالبية املفكرين املسلمني

من جميع الفرق أقرب إىل القول مبذهب حرية اإلنسان يف االختيار ،وهو يري يف
«رسالة التوحيد» أن اإلنسان يدرك أعامله االختيارية ويزن عواقبها بعقله وينسب إليها
القيم عن طريق إرادته ويقوم بها بدافع يف نفسه .وأيا ما كان فإن اإلنسان يعلم بالتجربة
أن هناك قوة أعظم من نفسه هو مسئول أمامها ،وعندما يقول القرآن « ..ما تصنعون»
«ومبا كسبت أيديكم» فإن قوله هذا يتضمن املسئولية ومن ثم الحرية الالزمة ألنه لن
يكون مثة عدل يف اعتبار اإلنسان مسئوال عن أعامل وأحوال تفرضها عليه إرادة أو
قوة خارج نفسه ..ويستدل اإلمام عيل هذا مببدأ «املجاهدة» فقوله تعاىل« :والذين
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (سورة العنكبوت آية  )69يبني أن هدى الله ميرس ملن
يجاهدون يف سبيل االهتداء إىل الحق والخري والصواب ،وكام أن الناس تحكمهم يف
حياتهم االجتامعية قوانني الله الخلقية ،وهم قادرون عيل معرفة الرشائع اإللهية بالتدبر
وعن طريق الوحي ،فإنه إحرار حني يعملون بها أو يخرجون عليها كحريتهم يف إطاعة
القوانني الدنيوية أو عصيانها وإذا خرقوا القانون فهم معرضون يف كلتا الحالتني لقضاء
السلطة األخالقية وعقابها[[[.
صحيح أن الله ينفذ مشيئته يف الناس ويف الحياة عن طريق دفع الناس بعضهم
ببعض ،لكن يف خضم هذا التدافع التاريخي يستطيع اإلنسان أن يهتدي بالتجربة إىل
الحق والصواب ،فلقد وهب الله اإلنسان الحس والعقل وفيهام الكفاية ليستكشف
[[[ -هارولد ب.سميث :مذهب اإلسالم يف اإلنسان وآثر هذا املذهب يف السياسة االجتامعية والنظرية السياسة،
منشور ضمن كتاب “ الثقافة اإلسالمية والحياة املعارصة “ جمع ومراجعة د .محمد خلف الله ،تقديم د .حسني نصار،
الهيئة املرصية العامة للكتاب بالقاهرة ،2012م ،ص.72-71
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بهام ما هو رضوري للمحافظة عيل النفس وليميز الصواب من الخطأ وقد وهب
اإلنسان كذلك العاطفة والشعور اللذين يدفعان إدراكه العقيل ووهبه اإلرادة الحرة
ليترصف فيام يصل إليه العقل الذي تغذيه العاطفة[[[.

(هـ) رؤيته اإلصالحية يف األخالق والسياسة:

لقد كان جل اهتامم محمد عبده بعد اإلصالح الديني اصالح األحوال االجتامعية
والسياسية ،وقد فطن إىل أن إصالح األخريين ال يكون إال بداية من اإلصالح
األخالقي ،وقد أقام رؤيته لإلصالح األخالقي عيل مبدأ الجمع بني العلم والعمل[[[؛
إذ من شأن إصالح األخالق إصالح النفوس والضامئر وإذا ما صلحت النفوس
والضامئر صلحت العالقات االجتامعية بني الناس.
ويري محمد عبده أن أهم األسس التي يجب أن تقوم عليها العالقات االجتامعية
بني الناس والتى تحقق الرتابط والتضامن بينهم هي املحبة إذ من شأنها أن تشعر كل
نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل ،والكل منها مبنزلة بعض قواها املسخرة ملنافعها
ودرء معناها فاملحبة عامد السلم ورسول السكينة إىل القلوب وهي الدافع لكل
املتحابني عيل العمل ملصلحة اآلخر إن من شأن املحبة أن تكون حفاظا لنظام
األمم وروحها لبقائها[[[.
إنه يعتقد اذن بأنه إذا سادت املحبة وحلت محل األثرة ،وانتفت األنانية ازداد
ترابط املجتمع وتضامن أفراده ،وحلت الرحمة يف القلوب بدال من القسوة فيعطف
غنيهم عىل فقريهم ،ويرحم قويهم ضعيفهم ،ويوقر صغريهم كبريهم ويتامسك
املجتمع ويرتابط أفراده[[[.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.72
[[[ -د.عبد الحميد درويش النساج :دراسات يف الفكر العريب املعارص( )1الواقعية اإلسالمية يف مواقف الدكتور يحى
هويدي الفكرية ،بدون دار نرش ،بدون تاريخ ،ص.194

[[[ -أنظر :محمد عبده ،رسالة التوحيد ،دار املنار مبرص ،الطبعة السابعة عرشة 1376هـ ص.98
[[[ -د.عيل عبد الفتاح املغريب ،الفكر االجتامعي عند اإلمام محمد عبده ،منشور ضمن كتاب الشيخ محمد عبده
الذي صدر عن املجلس األعىل للثقافة ،سبق اإلشارة إليه ،ص.119
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إن سيادة الفضيلة واألخالق بني الناس يف نظر محمد عبده هي ما يزيد شعور
الفرد بانتامئه إىل الجامعة ولعله يبذل ما يف وسعه لزيادة وتحقيق السعادة والخري
للجميع؛ يقول االمام« :إن االتحاد مثرة ذات فروع وأوراق وجذور هي األخالق
الفاضلة وبغري املحبة ال تقوم لألخالق قامئة فيجب أن تكون الرتبية الجديدة تربية
غريية مستنرية باملعنى الصحيح؛ فالعلم الحقيقي هو الذي يعلم اإلنسان من هو ومن
معه ،فيتكون من ذلك شعور واحد وروابط واحدة هي ما يسمونه باالتحاد»[[[.
وخالصة القول أن مفكرنا يري ببساطة أن تقدم األمم ورقيها إمنا يقوم عيل أساسني
هام :العلم واألخالق .أنظر إليه وهو يؤكد ذلك قائال« :وهذان األساسان الجليالن
متالزمان يف عامل الوجود متى سبق أحدهام إىل بالد تبعه اآلخر عيل األثر ،ومتى
فارق واحد منهام جهة تعلق الثاين بغباره ،فال يكاد يرفع قدمه أو يضعها إال وصاحبه
يرافقه ،بهذا ينبئنا التاريخ وتحدثنا سري الدول التي ارتفع بها منار العدل أو بزغت فيها
شموس العلم كيف متتعت بالنورين وطارت إىل أوج السعادة بهذين الجناحني.[[[»..
وبالطبع فإن األمم ال ترتقي وتتقدم إال عرب وجود نظام سيايس يؤسس لعالقة
جيدة بني الحكام واملحكومني ويفتح املجال أمام الجميع لإلسهام يف تقدم األمة.
ولذلك فقد كان ضمن اهتاممات محمد عبده لإلصالح السيايس .وقد قال عن
رضورة هذه العالقة بني الحاكم واملحكومني «إن حاجة الرعية للحاكم ال تقل أبدا
عن حاجته إليهم ،وإذا كانت الرعية مبثابة اآللة للحاكم يف تنفيذ مشاريعه فهي ليست
ألة صامء بل أنها ذات إرادة وشعور وحني يختل الشعور وتفسد اإلرادة فال فائدة من
إصدار القوانني واألحكام»[[[.
ولقد استخدم محمد عبده أسلوب التدرج يف تطبيق منهجه اإلصالحي السيايس
[[[ -نقال عن :نفس املرجع السابق ،ص.121
[[[ -محمد عبده :األعامل الكاملة ،تحقيق ودراسة د.محمد عامرة ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بريوت
 ،1972ج ،3ص.25
ـ نقال عن نفس املرجع السابق ص .127
[[[ -نقال عن د.عبد الحميد درويش النساج ،نفس املرجع السابق ،ص.195
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حتى تكون الحياة السياسية متالمئة مع طبيعة املجتمع وتستمد قوانينها من مبادئ
الشورى والعدالة واملساواة وخاصة عند استخدام السلطة والقانون[[[.
وقد أكد محمد عبده عيل ذلك يف مذكراته حينام اعترب أنه كان معنيا يف حياته بأنه
كان من دعاة التمييز بني ما للحكومة من حق الطاعة عيل الشعب ،وما للشعب من حق
العدالة عيل الحكومة ،إنه كان ممن دعوا األمة املرصية إىل معرفة حقها عيل حاكمها،
فإن وجبت عليهم طاعته فهو من البرش الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم وأنه ال يرده
عن خطئه وال يقف ضد طغيان شهوته إال نصح األمة له بالقول .وهو يعرتف بأنه قد
أصاب بعض النجاح يف ذلك وأنه أخفق يف كثري مام وجه إليه عزميته[[[ من أمور.
ولقد أدرك اإلمام أهمية االقتصاد بالنسبة إىل السياسة،واستقرار املجتمع فقال:
«إن االقتصاد هو فضيلة من فضائل اإلنسانية الجليلة ،بل هو من أهمها ،مدحته جميع
الرشائع وبينت فوائده ،وهو كغريه من الفضائل مركب من أمرين :بذل وإمساك وأعني
أن االقتصاد هو التوسط يف اإلنفاق»[[[.
كام أدرك الفرق بني اإلنتاج واالستهالك باعتبارها أحد املقاييس الهامة يف قياس
مدى متدن األمة وتحرضها ،فإذا كانت األمة تنتج ما تستهلكه وتزيد عليه فهي متقدمة،
وإذا كان العكس ووقفت عند مجرد االستهالك فهي متخلفة وأن لبست لباس العز
الزائف .وهو يقول يف ذلك« :إن األمم املتمدنة وإن أنفقت األموال الكثرية يف تشييد
القصور وتزيني املالبس وتحسني األساس إىل غري ذلك من املصارف فإمنا يكون
عىل نسبة مخصوصة من إيراداتهم الحائزين لها بالكد والتعب يف إبراز املصنوعات
الجميلة واملخرتعات الجميلة التي تكسب صاحبها يف قليل من الزمن ثروة واسعة
وقدرا رفيعا ،وال يجيزون اإلنفاق من رأس املال إال إذا مست رضورة ال محيص عنها،
ومع ذلك فنفقاتهم هذه ال تتجاوز حد اللزوم وال تخرج عن دائرة احتياجاتهم»[[[.
[[[ -املرجع نفسه.
[[[ -أنظر مذكرات اإلمام ،طبعة الهيئة املرصية العامة للكتاب ،سبق اإلشارة إليه ،ص.26-25
[[[ -محمد عبده :األعامل الكاملة ،سبق اإلشارة إليها ،ج ،2ص.13
[[[ -املرجع نفسه ،ص .41
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ولعل قائل يقول هنا :لقد ركز اإلمام عيل االقتصاد باعتباره األساس لقياس متدن
األمم وتحرضها ،ولهذا القائل أقول انه مل يركز عيل االقتصاد إال باعتباره مثرة من مثار
التقدم املعريف والعلمي يف األمم املتقدمة .أنظر إليه يقول يف عبارة تكاد تجعله يعيش
معنا اآلن يف عرص ما يسمي «قوة املعرفة» و«املعرفة قوة «عرص القرن الحادي والعرشين
يقول اإلمام منذ أكرث من مائة عامة« :إن التغالب يف هذه األوقات أصبح معظمه -إن
مل أقل جميعه -تغالب األفكار واآلراء؛ فاألمة ذات البسطة يف األفكار واملهارة يف
املعارف هي األقوى سلطانا واألقوم سياسة وهي الغالبة عيل من سواها»[[[.
ويف هذه العبارة ما فيها من تأكيد عيل أن التنافس بني األمم إمنا يكون يف األساس
تنافسا يف كم ما متتلكه هذه األمة أو تلك من أفكار وعلوم جديدة حيث أن من ميلك
قوة املعرفة والفكر هو األقوى سلطانا واألقوم سياسة.
وال يظنن أحد أن محمد عبده هنا ينظر بعني اإلعجاب واإلعجاز لألمم الغربية
املتقدمة التي متتلك األن ومنذ أيامه بالطبع قوة املعرفة وصناعة التقدم ،فالحقيقة أنه
ال يقول ذلك إال ونصب عينيه تقدم وصالح أحوال وطنه وبلده مرص ،فإذا كان العلم
أساس التقدم وكرثة الخريات ،فإنه يري أن مرص واملرصيني لديهم إمكانية أن يصلوا
إىل تحقيق هذا التقدم؛ إذ أن خصوبة أرض مرص واعتدال مناخها وتحمل أبنائها
مكابدة العمل تعد عنارص ميكن أن تجعل من مرص دولة غنية «ال تفني كنوزها وال
تفرغ خزائها وأنها مبا يأيت من الثمرات لقادرة عيل حفظ ناموسها وتقوية شوكتها ،بل
أن تكون سلطتها مبسوطة إىل أقطار أخرى»[[[.
ـ نقال عن :د.سعيد مراد :نظرات يف اإلصالح االجتامعي عند اإلمام محمد عبده ،نرش ضمن كتاب “الشيخ محمد
عبده” الذي صدر عن املجلس األعىل للثقافة ،سبق اإلشارة إليه ،ص .154
ـ محمد عبده ،األعامل الكاملة -ج ،3ص41
ـ نقال عن :د.حامد طاهر :محمد عبده وأفكاره املستقبلية ،نرش ضمن كتاب “ الشيخ محمد عبده” الذي صدر عن
املجلس األعىل للثقافة ،سبق ذكره ،ص96
[[[ -محمد عبده ،األعامل الكاملة -ج ،3ص.41
ـ نقال عن :د.حامد طاهر :محمد عبده وأفكاره املستقبلية ،نرش ضمن كتاب “ الشيخ محمد عبده” الذي صدر عن
املجلس األعىل للثقافة ،سبق ذكره ،ص.96
[[[ـ املرجع نفسه.
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إذن ففي رأي محمد عبده ،أن مرص متلك املقومات الطبيعية األساسية للحصول
عيل الريادة والتقدم مبا متلكه من ثروات مادية وبرشية ،كل ما هنالك إن عيل
املرصيني -عيل حد تعبري اإلمام  -أيضا إن يحسنوا «استعامل هذه األسباب الجليلة..
ليوضع كل يشء يف موضعه الطبيعي وتستعمل كل وسيلة ملا يناسبها»[[[.وهذا ال
يتأيت إال بالعلم الذي يؤدي امتالكه وحسن تطبيقه إىل تجنب ضالل اآلراء وسوء
االستعامل املقرتنني دامئا بالفقر والضعف واالنحالل.
فهل إىل ذلك العلم من سبيل وهل إىل التقدم والرقي نحن سائرون أم أننا سنظل
نرزح تحت نري سوء الفهم وسوء االستخدام ومن ثم سنظل نشكو الفقر والضعف؟!.
إن اإلجابة عيل هذه التساؤالت من شأننا نحن اآلن .وإن كان قد مىض عيل هذه
التحذيرات والتفاؤالت التي أطلقها اإلمام أكرث من مائة عام فإن علينا األن ،وبعد ميض
كل هذه السنوات ونحن النزال نعاين من الفقر والضف،ىأن نفيق وأن نواجه تقدم
اآلخرون بسالح العلم وأن نحسن استغالل مالدينا من ثروات طبيعية وبرشية حتى
ميكننا العودة إىل مصاف األمم املتقدمة ،الغنية برثواتها وبعلومها وعلامئها ومفكريها.
إن علينا اآلن أن نحسن التفكري يف استخدام مالدينا من إمكانيات متسلحني
بسالحي التقدم عند اإلمام وعند كل ذوي نظر وفكر :األخالق والعلم ،أو العلم
واألخالق ،وال يهم أي منهم يتقدم عيل اآلخر ألنهام يف سبيل التقدم الحضاري
لألمم حدان متضايقان ال يغني أحدهام عن اآلخر وال يوجد أحدهام بدون اآلخر.

[[[ -د.حامد طاهر ،نفس املرجع السابق ،ص.96

قراءة اخلطاب النقدي للغرب
يف الفكر العريب احلديث واملعاصر
ً
محمد رشيد رضا أنموذجا
د .صباح حمودي[*

]

[[[

حياته:

الشيخ محمد رشيد رضا (ت1354ه1935/م)[[[ ،احد رواد الوعي العريب ،اذ
يعد من الشخصيات اإلصالحية والتجديدية التي ظهرت خالل النصف الثاين من
القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،فهو ميثل آخر حلقات مدرسة استاذه
الشيخ محمد عبده (ت1323هـ1905/م) وحركة اإلصالح يف الفكر العريب الحديث
واملعارص[[[ ،فقد ثابر عىل السري أكرث من سواه يف االتجاه الذي شقه له أستاذه ،وغدا
*ـ استاذ الفلسفة املساعد ،قسم الفلسفة -كلية اآلداب/الجامعة املستنرصية ـ العراق.
[[[ -ولد الشيخ محمد رشيد رضا عام ( )1865يف (القلمون) قرب مدينة طرابلس يف لبنان فكان ابوه شيخاً للقلمون
واماماً ملسجدها ،فعني برتبية ولده وتعليمه فهم من عائلة األرشاف التي كانت تتمتع مبكانة أدبية رفيعة ،إذ كان يلقب
حسيني) نسبة إىل جده الحسني عليه السالم ،درس العلوم الدينية والحساب واللغة العربية يف الكُتاب،
(رضا) بكنية (ال ُ
ثم يف املدرسة الرشدية ،وبعدها يف املدرسة الوطنية ،حيث درس اللغتني الرتكية والفارسية ،فضالً عن دراسة املنطق
والرياضيات والفلسفة ،هاجر إىل مرص وتأثر وأطلع عىل أفكار كل من جامل الدين األفغاين الذي أسس صحيفة
(العروة الوثقى) ،ومبحمد عبده والتي من خاللها تنبه (رضا) إىل أمر انخراطه يف الطريقة النقشبندية (الصوفية) ،لكنه
رسعان ما أخذ يشعر بخطر هذه الطريقة فرتكها ،ومن هنا أصبح ناشدا ً لحرية العمل واللسان والتعليم ،فدافع عن
الخالفة اإلسالمية من خالل تفسريه لرشوطها ومناحيها الفقهية والسياسية ،فهاجم العثامنيني واالنكليز وأخذ يؤكد عىل
املخاطر الصهيونية وأطامعها يف املنطقة كلها .للتفصيل يراجع :أيوب أبو ديه ،موسوعة أعالم الفكر العريب الحديث
واملعارص ،ط ،1وزارة الثقافة األردنية ،عامن 2008م ،ص ،605وأيضاً :محمد رجب البيومي ،النهضة اإلسالمية يف
سري أعالمها املعارصين ،دار القلم ،دمشق  ،1995ص.45
[[[ -ان الفكر العريب الحديث واملعارص ،قد تشعب إىل شعب واتجاهات عدة ،اخذ كل اتجاه منها وجهة نظر تعرب
عن رأيه يف املجتمع والحضارة وشكل السلطة والعالقة مع الغرب وكيفية املواءمة بني العروبة واالسالم وغريها من
االشكاليات االخرى ،مثل النهضة وطرق النهوض باألمة ،علامً انه ال توجد هناك اشارات واضحة لتاريخية الفكر
العريب الحديث واملعارص ،متى بدأ ،وما حقبة ،وهل ميكن تحديد مدياته الزمنية ،اذ يتداخل (الفكر العريب الحديث)
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منذ تلك اللحظة حتى مامته تلميذه األمني عىل أفكاره واتجاهه ،وحامي سمعته
ومؤرخ حياته ،وبحكم هذه التلمذة سار عىل طريقته إلنهاض االمة االسالمية لتعيد
مجدها وفقا للمتغريات اآلنية واملستقبلية ،مبعنى ان االحياء ال يعني عودة للقديم،
فهذا مستحيل ،وامنا هي صورة منتقاة نستقي من القديم جذوره واصوله ونستقبل من
املعارص احتياجاته ومتطلباته.
اذ مثلت حركته رد فعل متوازن للتحدي الذي يواجه العامل اإلسالمي ،فكان خصيامً
لالستبداد وعدوا للطغيان وداعياً وواعياً مستنريا ً يستجيب لصوت الضمري ويستوحي
مبادئ الحق ،ولهذا وجه نقدا ً حادا ً للحكم املتسلط ولالستبداد يف كل اشكاله ،ألنه ال

يتامىش مع االخالق والعادات الحميدة وال مع مايض العرب التاريخي وال مع القرا َن
الكريم ،ومن الواجب ،بل من املمكن القضاء عليه ،وبحكم كونه مفكرا ً ومعلامً دينياً
وسياسياً من الدرجة األوىل ،ومحرتفاً للعمل فيه ،اال أن مساهامته (النظرية والعملية)
يف هذا املجال مل تنل العناية الكافية من قبل املؤرخني العرب الذين أرخوا لحركات
اإلصالح والنهضة ،فضالً عن أنه ال ميكن قراءة خطابه النقدي دون الرجوع إىل تاريخ
الفكر البرشي ،كونه تاريخ (نقد) كام مثلته الحضارات قدمياً وحديثاً ،فهو اداة التحول
واالنتقال من مرحلة إىل اخرى ،ألنه رشط لألبداع ،واالبداع رشط التقدم والنهضة ،من
هنا اخذ النقد عند (رضا) يخرتق الخطاب الديني والسيايس ،ليعرب إىل مجاالت اخرى
مثل االدب والعلوم االنسانية والطبيعية ،ألنه نسيج ضمني وغري مبارش بحيث يدخل يف
سياق متفصل املضمون وعىل اختالف مستوياته.
ونتيجة لهذا ،ال ميكن الحديث عن مساهامته يف اإلصالح والتجديد ،دون
إغفال التطورات السياسية واالجتامعية التي هجمت عىل الدولة العثامنية بعامة،
واملرشق العريب بخاصة ،إذ تابع (رضا) انهيار الخالفة اإلسالمية يف االستانه نتيجة
الفساد السيايس واإلداري الذي كان ينخر جسدها ،فضالً عن تراكم أعامل وأنشطة
مع (الفكر العريب املعارص) تداخالً واضحاً بخالف تاريخية الفلسفة التي حدد مؤرخوها حقبها بدقة .يراجع حول
تاريخية الفكر العريب الحديث واملعارص :عيل املحافظة ،االتجاهات الفكرية عند العرب يف عرص النهضة ،ط،2
املكتبة االهلية للنرش والتوزيع ،بريوت  ،1978ص 35وما بعدها وايضا :الربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص
النهضة ،دار النهار للنرش ،بريوت  ،1968ص 131وما بعدها.
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حركة التنظيامت الرتكية املنادية لإلصالح والتغيري ،والتي انتهى بها املطاف إىل
إلغاء الخالفة بعد وصول الكامليني إىل السلطة يف تركيا ،وزد عىل ذلك الرصاعات
الفكرية التي نشبت بني دعاة التغريب من جهة ،واإلصالحيني املتشبثني بالتجديد
والتغيري يف إطار األصالة اإلسالمية من جهة أخرى ،كل هذه املعطيات املوضوعية
ال بد من استحضارها ملعرفة الحجم الحقيقي للمساهامت النقدية للشيخ محمد
رشيد رضا ومنهجه يف اإلصالح الديني والسيايس والنهضوي.
عليه ،سيعتمد الباحث يف بحثه هذا عىل املحاور االتية( :النقد لغ ًة واصطالحاً،
محمد رشيد رضا ورأيه يف االصالح الديني ،موقفة النقدي من الغرب واالستعامر،
ونقده للتغريب) ،فضالً عن الخامتة مع أهم االستنتاجات.

النقد لغ ًة واصطالحاً
 1--2النقد لغ ًة:

يقال :نقد اليشء نقدا ً :معناه نقره ليختربه أو ليميز جيده من رديئه ،ويقال :نقد
الطائر الفخ ،ونقدت رأسه بإصبعي ،ونقد الدراهم والدنانري وغريهام نقدا ً ،وتنقادا ً:
أي ميز جيدها من رديئها ،وفالن ينقد الناس :أي يعيبهم ويغتابهم[[[.
والنقد خالف النسيئة ،واخراج الزيف منها ،ويقال ايضا :أنه قد نقدها وينقدها
نقدا ً ،وانتقدها وتنقدها ،ونقده اياها نقدا ً :اعطاء فانتقدها أي قبضها[[[.

 02- 2النقد اصطالحاً:

النقد عند املحدثني هو التعليل ،أي اظهار ما يف الحديث من علة ،وعلة الحديث
هي التحريف ،والناقد هو املعلل ،ونقد الكالم مبعنى كشف عيوبه ،مبعنى هو
[[[ -صالح الدين الهواري :املعجم الوسيط ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت (ب.ت)،ص 1690مادة (نقد).
[[[ -ابن منظور :لسان العرب ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،ط ،1ج ،3املجلد الثاين ،بريوت  ،2005ص 3997مادة
(نقد) ويقارن :لويس معلوف ،املنجد ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت  ،1954ص 905مادة (نقد).
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تقويم ،وهو جزء من املنطق ويتعلق بالحكم ،وبهذا املعنى يقال نقد املعرفة ،ونقد
العقل ،والنقد االديب أو الفني الخ ..إذا ً هو الفحص والتمحيص الدقيق الذي يهدف
بيان ما يف االثر من عيوب أو محاسن ،والفكر النقدي هو الذي يدقق ويتفحص
من غري تحيز وال يقبل القول عىل عالته فيتجه بتساؤله إىل املضمون ،ويسمى نقدا ً
داخلياً ،أو يتجه إىل الشكل ويسمى نقدا ً خارجياً أو ينبه إىل العيوب ويسمى نقدا ً
سلبياً أو يبني املحاسن ويسمى نقدا ً ايجابياً[[[.
اذ ان من خصوصيات التفكري الفلسفي سواء كان إسالمياً أم غربياً يتميز بكونه
يتحدد من خالل (النقد) تجاه لحظته الزمنية وهو ما يجعله يتعارض مع ما هو سائد
سواء يف املجال املعريف أم القيمي أم عىل الصعيدين االجتامعي والسيايس ،فال
نجد أي فيلسوف عرب تاريخ الفلسفة ومهام كانت منظومته الفلسفية التي يؤكدها
اال ومارس النقد عىل الفلسفة السابقة ،أي نقد الفيلسوف الالحق لسابقيه .اذ نجد
ان الفالسفة املسلمني نقد بعضهم بعضاً ،فابن رشد نقد ابن سينا والغزايل ،ونقد
االخري الفارايب وابن سينا وهكذا برع الفالسفة املسلمون كام هو الحال عند اخوان
الصفا وأبن سينا وصوالً إىل ابن رشد يف نقدهم مناهج الجدل عند املتكلمني دفاعاً
عن مناهج الربهان عندهم ،فضالً عن نقد الفقهاء املنطق االرسطي الصوري القديم
كونه منطقاً عقيامً غري منتج وليس ذا فائدة ،وهكذا نقد الفقهاء معظم املناهج العقلية
والنقلية ،وصوالً إىل ابن خلدون الذي نقد مناهج قدماء املؤرخني مبيناً أخطاءهم
واستعمل منهج املالحظة واملشاهدة والوصف التاريخي املبارش لألحداث[[[.

موقفه النقدي من الغرب واالستعامر

نجد ان (رضا) هنا قد ربط بني التصورات واملفاهيم اإلسالمية من جهة ،وبني
إملامه بواقع العرص ومشكالته جيدا ً من جهة أخرى ،إذ كان ذا باع طويل بسبب أسفاره
[[[ -للتفصيالت يراجع :عبد املنعم الحفني ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،ط ،3مكتبة مدبويل ،القاهرة
 ،2000ص.895
[[[ -حسام االلويس :حوار بني الفالسفة واملتكلمني ،ط ،2املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،بغداد ( ،1980القسم
الثاين) ،الفصل األول ،ويراجع أيضاً بحثنا :اشكالية النقد يف الخطاب الفلسفي العراقي املعارص حسام االلويس
إمنوذجا ً،املؤمتر الفلسفي العارش ،بيت الحكمة ،2011 ،ص  174وما بعدها.
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ومخالطته لعدد من علامء الغرب وفالسفتهم ،فتعرف عىل أفكارهم وطروحاتهم،
فكانت له انتقادات وردود فعل عنيفة عليهم وبخاصة يف (مجلة املنار) ،فقد كان
متصدياً ومقاوماً ومنتقدا ً لألفكار الهدامة املتمثلة باالستعامر الغريب ودوره السلبي يف
املجتمعات (االسالمية) بعامة (والعربية) بخاصة ،رغم كل إمكانيات هذا االستعامر
ودهائه ،اال انه مل يستطع ان ينفذ إىل داخل هذه املجتمعات ،ولهذا اتجه (رضا) إىل
التعبئة الروحية املتمثلة باإلصالح عن طريق جعل االسالم اساساً للرتبية الوطنية،
فكان ال بد لهذه التعبئة من ان تنقد االخر وعنارصه الفكرية والداعني والساعني له،
اذ وجد ان هذا االستعامر ادى إىل فقدان االستقالل السيايس لالمة العربية واىل
نهب ثرواتها الوطنية ومحاولته تهديد اللغة العربية ومحوها ،ولهذا تناول مسألة النفوذ
الغريب وعدائهم للعروبة ،وان أطامعهم هي السبب يف انقسام االمة العربية إىل دول
منفصلة بعد الحرب العاملية االوىل ،وبذلك نرى ان هذا االزدواج يف هذه التعبئة
اخذ طابعا نظريا(سياسياً) ،ومنهجياً عملياً (دينياً).
علامً ان (رضا) قد شاركه يف الكتابة يف هذه املجلة عدد من املفكرين الذين
ينتمون إىل اقطار عربية مختلفة منهم عىل سبيل املثال ال الحرص( :عبداملحسن
الكاظمي ،ومحمد روحي الخالدي ،وشكيب ارسالن ،والشيخ احمد االسكندري،
والرافعي ،واملنفلوطي) وغريهم من قادة الفكر والتوجيه يف العامل االسالمي ،إذ
أن هذه املجلة تأسست عىل منط مجلة (العروة والوثقى) التي أسسها السيد جامل
الدين األفغاين (ت 1314هـ1896 /م) بالتنسيق مع تلميذه الشيخ محمد عبده عام
(1885م) ،بعد نفيهام من مرص ،من هنا ازداد اتصال (رضا) بهذه املجلة (العروة
الوثقى) بعد ان وجهته إىل السعي نحو املقاومة والتحرير واالصالح ،ورسمت له
منهجاً علمياً جديدا ً ،وعرفته بأسباب الفساد والتفكك يف بالد الرشق ،فضالً عن انها
فتحت له آفاقاً واسعة مل يكن يعرف عنها شيئاً ،بحيث دفعت به إىل الطريق الطويل
الذي سلكه قبله كبار املصلحني وقادة التحرير[[[.
[[[ -محمد رشيد رضا :مجلة املنار ،ص ،11ويقارن :ألربت حوراين ،الفكر العريب يف العرص النهضة ،ص.137
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ونتيجة لكل هذا ،استطاع (رضا) أن يتصل بجامل الدين االفغاين الذي نادى
باإلصالح والتجديد عن طريق (السياسة) ،فضالً عن اتصاله بأستاذه محمد عبده
الذي نادى ايضاً باإلصالح والتجديد ولكن عن طريق (الرتبية والدين) ،اذ كان (رضا)
أشد تأثرا ً بأستاذه وبخاصة فيام يتعلق باملوقف من االستعامر ،غري أن أشد ما أثر يف
موقف (رضا) سلباً يف بداية مرشوعه النقدي ـ اإلصالحي هو توجيه أستاذه محمد
عبده له نحو الجهاد من أجل (اإلصالح الديني -والرتبوي) دون (السيايس) ،ويف
الواقع فإن آراء عبده مل تكن لتشجع عىل مامرسة العمل السيايس عىل اإلطالق،
وهذا ما مييز حركة عبده عن حركة جامل الدين األفغاين[[[.
وهنا خرج (رضا) بعد ان تعرف عىل منهجي استاذيه مبنهج خاص به جعله يوائم
بينهام ،فنادى باإلصالح والتجديد ولكن عن طريق (الدين والسياسة) معاً ،من خالل
إيقاظ الشعور االجتامعي والرتبوي والعلمي ...الخ.
لذلك دعا علامء األمة إىل القيام بواجباتهم ،فرأى أن تنفري العرب من الرتك
هو مفسده ،وان من يسعى إىل التفرقة بيننا وبينهم فهو عدو لنا ولهم ،فعندما قام
االتحاديون األتراك باالنقالب عىل السلطان عبد الحميد عام ( )1908أجربه عىل
إعالن الدستور ،هنا كان (رضا) مثل غريه من الزعامء واملفكرين العرب ممن قبلوا
وأيدوا االنقالب اعتقادا ً منهم بأن إعالن الدستور هو مبثابة إطاللة عهد جديد تسوده
الحرية ،غري أنه مل يلبث يف العام التايل أن أصيب بخيبة أمل شديدة من االتحاديني
عىل أثر زيارته للقسطنطينية ،وملا تأكد من أن االتحاديني األتراك ماضون يف
سياستهم املتواطئة واملستبدة فأخذ يكشف أوراقهم ويبني خطر سياستهم ال عىل
فلسطني فحسب ،بل عىل األمة اإلسالمية كلها[[[ ،إذ تناول كيفية تواطؤ االتحاديني
مع الصهاينة لبيعهم أرايض السلطان عبد الحميد ومساعدتهم يف االستيالء عىل
فلسطني ،ومن أجل مكافحة هذا امل ّد (الصهيوين) ودرء خطره حذّر من بيع األرايض
[[[ -محمد رجب البيومي :النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعارصين ،ص 49ويقارن :عثامن أمني ،رائد الفكر
املرصي اإلمام محمد عبده ،ص.165
[[[ -الربت حوراين :الفكر العريب يف عرص النهضة ،ص.272
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لليهود أو لغريهم من األجانب ،ولهذا يقول «إنني اعتقد أن الذين باعوا أراضيهم
لليهود مل يكونوا يعلمون أن بيعها خيانة لله ولرسوله ولألمة كلها ،كخيانة الحرب مع
األعداء لتمليكهم دار اإلسالم وأهلها «[[[ ،من هنا اقرتح عىل العرب جمع قواهم كلها
للدفاع عن اإلسالم وتصحيح عقائدهم ،فجمع بني العمل يف ميدان الفكر اإلسالمي
وبني اإلصالح السيايس ملقاومة الصهيونيني بكل طرق املقاومة ،كاشفاً عن وجه
بعض القوى التي ظهرت آنذاك ،والرامية إىل االستعاضة عن الخالفة العثامنية بخالفة
جديدة ،معدا ً هذه الفكرة وحياً أجنبياً من شأنه أن يخدم املصالح األجنبية العاملية
التي تقف وراءه الحركة الصهيونية وبخاصة (انكلرتا) التي ال تزال ممعنة يف إرهاب
عرب فلسطني وانتزاع وطنهم وإعطائه لليهود الصهاينة قرسا ً ،لتجد لهؤالء ملكاً يف
قلب البالد العربية يكون حاجزا ً بني (مرص والحجاز وفلسطني) ،مام مينع قيام دولة
عربية إسالمية قوية موحدة تقف يف وجه االستعامر األورويب[[[.
علامً انه كان من املمكن وبحسب رأيه القبول بالخالفة العثامنية عىل أنها (خالفة
بالرضورة) ،مع أنها مل تكن خالفة أصيلة ،ألنها تفتقر إىل أحد الرشوط الجوهرية
لالجتهاد وهو عدم معرفتها اللغة العربية ،هذا من جانب ،ومن جانب اخر وجدناه قد
عاش يف عرص كرث فيه الضعف والجمود الذي مس البالد االسالمية ،فأخذت دول
االستعامر تتكالب عليها من كل جانب ،حتى اذا ما هزمت الدول العثامنية يف الحرب
العاملية االوىل ،اخذت دول االستعامر تنهشها وتتقاسم امالكها يف البالد العربية.
اذ عارص (رضا) كل هذه املصائب وشاهدها بأم عينه فكان ال بد له كمقاوم
ومصلح وسيايس ان يكون له مواقف مذكورة ضد املستعمرين ،ومن هنا اخذ ينرش
افكاره االصالحية عىل صفحات (املنار) ،وذلك مبا تسمح سلطات االحتالل
االنكليزي بنرشه رغم الحرية النسبية التي وضعها االنكليز له ،فكان هدفهم من ذلك
هو اجتذاب املفكرين واملصلحني للعيش يف مرص حتى يكونوا تحت مراقبتهم
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص.7
[[[ -املصدر نفسه ،ص.7
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ويكتبوا يف ظلهم [[[ ،ورغم عيشه املبكر يف مرص اال انه مل يكن ذا اتصال كثري
بهم ،فهو مل يتصل باإلنكليز اال بشخص واحد وهو (متشل انس) الذي كان موظفاً
بوزارة املالية املرصية ،وقد مدحه (رضا) كثريا وذكر انه كان اشد االنكليز استقالالً
يف الفكر وحرية الرأي ،فكانت له مذكرات سياسية ودينية معه من خالل عقد الصلة
الذي أولفها لهم الشيخ محمد عبده[[[.
ويف الواقع ان افكار (رضا) مل تكن بالطبع من االمور التي ميكن االستعامر
السكوت عليها ،ولذلك مل يكن االنكليز يطمئنون له رغم اقامته بينهم ،ولهذا
كانت رسائله الربيدية موضع مراقبة شديدة وبخاصة اثناء الحرب العاملية االوىل
وما بعدها[[[ ،وحينام يئس من الدولة العثامنية بعد تويل االتحاديني الحكم وظهور
مساوئهم ،اخذ ينقدهم ويعمل ضدهم ،فرأى من االفضل ان يثري عليهم االنكليز،
ولكنه خاب امله بالفشل حني رأى انهم يعملون لهدم (العثامنيني والعرب) معاً [[[.
هنا نالحظ ان االنكليز فهموا هذا التغري من (رضا) فغضبوا عليه وفكروا يف
نفيه إىل (مالطا) ،ولكنهم عدلوا عن ذلك ،النهم رأوا ان ذلك يرض بهم اكرث من ان
ينفعهم ،فبقاؤه يف مرص وتحت اعينهم اسلم لهم ،ولهذا تركوه ،فأصبح عدوا ً لألتراك
االتحاديني واالنكليز معاً.
رغم بقائه تحت مراقبتهم ،اال انه واصل نقده ضدهم من خالل كتاباته الوطنية،
اذ كانت له مواقف مرشفة خاصة يف اخراج بعض املسلمني الذين كانوا معتقلني يف
علام ان هذه
سجونهم (بكفالة من قبله) ،وحصل ذلك قبل ان يزداد غضبهم عليه [[[ً ،
العالقة السيئة بينهام قد ازدادت حني ظهرت معاهدة (سايكس بيكو) عىل السطح
فعارضها بشدة وبقوة ،واخذ يطعن بها وينقدها بسبب تعسف االنكليز وظلمهم
[[[ -محمد رشيد رضا :مجلة املنار ،ص ،97ويقارن :خالد الفهداوي ،محمد رشيد رضا (عرصه ،تحدياته ،منهجه
االصالحي) ،ص.39
[[[ -املصدر نفسه ،ص-.105
[[[ -املصدر نفسه ،ص ،145ويقارن :وجيه كوثراين ،مختارات سياسية ،ص.7
[[[ -املصدر نفسه ،ص.337
[[[ -املصدر نفسه ،ص.391
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للمسلمني ،ونتيجة لذلك استمر من غري هوادة يكشف دسائسهم ومؤامراتهم ،واخذ
يذكر يف مقاالته ان الشعوب االسالمية والعربية ساعية إىل تحطيم (االسد) ،اذ ان
جهاده ونقده مل يكن ضد االستعامر االنكليزي فحسب ،بل هاجم ونقد ايضاً كالً
من االستعامر االيطايل عندما هاجم ليبيا ،واالستعامر الفرنيس من خالل سياسته يف
املغرب العريب واحتالله للشام [[[.ومن اجل مقاومة الغرب املستعمر نجده قدم ثالثة
خيارات من اجل النهضة واالصالح الحضاري والسيايس وهي تقوم عىل ثالث نقاط:

 1--3محور اإلصالح الديني من اجل مواجهة االخر:

بدءا ً اقول ان (محمد رشيد رضا) قد كتب الكثري من املقاالت والدراسات التي
تهدف إىل النهوض باألمة وتقويتها ،اذ ركز اهتاممه إىل (الحكام والعلامء) ألنهم
مبنزلة الروح والعقل املدبر لإلنسان ،ألن يف صالح حالها صالح حال األمة ،إذ يقول
«إذا رأيت الكذب والزور والرياء والنفاق والحقد والحسد وأشباهها من الرذائل فاشية
يف أمة ،فأحكم عىل أمرائها وحكامها بالظلم واالستبداد ،وعىل علامئها ومرشديها
بالبدع والفساد والعكس بالعكس» [[[.
ولهذا كان أشد الداعني إىل أن يكون اإلصالح الديني عن طريق (الرتبية والتعليم)،
كونه أحد رواده الذين حملوا راية (التجديد واالجتهاد) ،وهو بذلك يتفق مع استاذه
محمد عبده يف أهمية هذا الجانب ،الن سعادة االمم بأعاملها ،وكامل اعاملها منوط

بانتشار العلوم واملعارف ،من هنا حدد (رضا) العلوم التي يجب إدخالها يف ميدان
الرتبية والتعليم إلصالح شؤون الناس ودفعهم إىل مسايرة ركب العلم واملعرفة ،ومن
هذه العلوم :الفقه وأصول الدين والتاريخ والجغرافيا واالجتامع ،واالقتصاد[[[ ،وغريها.
عىل اعتبار أن (الرتبية والتعليم) هام قضيتان مركزيتان يف حركة النهضة االسالمية.
[[[ -املصدر نفسه ،ص.480
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واإلمامة العظمى ،الزهراء لإلعالم العريب ،القاهرة  ،1994ص.5
[[[ -خالد الفهداوي :محمد رشيد رضا (عرصه ،تحدياته ،منهجه اإلصالحي) ،ط ،1دار صفحات ،دمشق ،2007
ص ،38ويقارن :االجتهاد والتجديد يف الترشيع االسالمي ،تأليف لجنة من االساتذة ،الرشكة التونسية للتوزيع ،تونس
 ،1973ص.390
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ونتيجة لذلك عني بقراءة القرآن الكريم وحفظه ،فضالً عن قراءته لبعض الكتب
الصوفية وبخاصة كتاب (احياء علوم الدين) اليب حامد الغزايل ،اذ تعلق به وحبب
اليه التصوف ،اال انه تركه وانرصف إىل تالوة القرآن الكريم[[[ ،ولهذا يقول «رأيت يف
اثناء ذلك كثريا ً من االمور الروحية الخارقة للعادة ،كنت اتأول الكثري منها ،وعجزت
عن تأويل بعضها»[[[ ويف موضع اخر يقول «ولكن هذه الثمرات الذوقية غري الطبيعية
ال تدل عىل ان جميع وسائلها مرشوعة أو تبيح ما كان منها بدعة كام حقق ذلك «[[[.
ولهذا السبب وجد من الرضوري ان يقوم بواجبه النقدي االصالحي ،الذي استقاه
خ ُذوا ِدي َن ُه ْم لَ ْه ًوا َولَ ِع ًبا َو َغ َّرتْ ُه ُم
من قراءته للقرآن الكريم مستذكرا ً قوله تعاىل( :الَّ ِذي َن اتَّ َ
حدُ ونَ )
ج َ
ح َيا ُة الدُّ نْ َيا فَا ْل َي ْو َم نَ ْن َساه ُْم ك ََم ن َُسوا ِلقَا َء يَ ْو ِمه ِْم َٰه َذا َو َما كَانُوا بِآيَاتِ َنا يَ ْ
ا ْل َ
سورة األعراف اآلية (.)51

ِ
يكتف بدور املوعظ واملوجه والناصح والناقد ،وإمنا نزل بنفسه إىل
نجده مل
ميدان التعليم ،فقرر دعوته إىل إصالح التعليم بـ(العمل) ،إذ حاول تطبيق ما يراه
محققاً لآلمال ،فأنشأ مدرسة أسامها (دار الدعوة واإلرشاد) لتخريج الدعاة املدربني
لنرش الدين اإلسالمي.
لذلك رشع من خالل مجلة (املنار) التي أصبحت منربا ً للدعوة واإلصالح
والتجديد ،وأثرا ً عميقاً يف الفكر اإلسالمي ،إذ أصدر العدد األول لها عام (،)1898
واستمر بإصدارها بانتظام شبه كامل حتى وفاته يف مرص عام ( ،)1935وميكن القول
فضال عن مجادالته الال
ً
أن هذه املجلة كانت منذ تأسيسها مبثابة سجل لحياته[[[،
متناهية والعنيفة يف هجومها ودفاعها عىل السواء ،التي من خاللها اخذ ينرش األخبار
التي كانت تأتيه من أطراف العامل اإلسالمي ،مبيناً آراءه يف سياسات العامل والتي من
[[[ -محمد رشيد رضا :مجلة املنار ،مرشوع مفيد  ،1898ص 9ويقارن :احمد فهد الشوايكة ،محمد رشيد رضا ودوره
يف الحياة الفكرية والسياسية ،مكتبة عامر ،عامن  ،1989ص.187
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص.64
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص.64
[[[ -الربت حوراين :الفكر العريب يف عرص النهضة ،ص ،275وأيضاً :وجيه كوثراين ،مختارات سياسية من مجلة
(املنار) رشيد رضا ،املقدمة ،ط ،1دار الطليعة ،بريوت  ،1980ص 6ويقارن :محمد رشيد رضا ،مجلة املنار ،ص.10
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خاللها هاجم الرتف واالرساف ،وحذر من الجهل والتخلف ،[[[.فظل قلمه يصول يف
(املنار) ويجول مرشدا ً املسلمني إىل النظر يف سوء حالهم من خالل تذكريهم مبا
فقدوه من سيادة الدنيا وهداية الدين ،وما اضاعوه من مجد ابائهم االولني ،فنادى بأن
يعلموا ان قيمة الدين ليست يف ارساره الروحانية فحسب ،بل يف الحقيقة التي يعلمها
لإلنسانية [[[ .فأخذ يؤكد عىل املحبة والتآلف بني الناس ال لتوكيد الفتنة واالنقسام،
فكانت محاوالته انتقائية الطابع ذات أهداف اجتامعية -سياسية أراد من خاللها أن
يوفق بني (العلم والدين) فربط التفسري باملكتشفات العلمية الحديثة ،يك يستمد كل
طرف مرشوعه من الطرف اآلخر[[[.

 2--3محور االصالح السيايس

وقد ترجم موقفه النقدي من الغرب عىل أرض الواقع من خالل الفعل السيايس
اذ كان محمد رشيد رضا رغم كونه مفكرا ً (إسالمياً) وغيورا ً عىل دينه ،اال أنه كان
(سياسياً) ومحرتفاً للعمل فيه ،فكان متعدد الجوانب واملواهب بحيث شغل نفسه
بهموم أمته وقضاياها ،فبعد أن تويف أستاذه الشيخ محمد عبده (ت1323ه1905/م)،
كان (رضا) قد بلور بالفعل رؤية خاصة لإلصالح السيايس يف الدولة العثامنية من
خالل إقامة دولة إسالمية منوذجية فيها ،ولهذا دعا إىل إقامة نظام سيايس إسالمي
دستوري يلتزم مببادئ الشورى والعدل والحرية ،بحيث يشارك فيه الشعب ويلتزم
فيه السلطان باستشارة زعامء الشعب وممثليه ،بحيث تخضع الحكومة ملساءلتهم[[[،
ولهذا السبب وضع رسالة يف إحياء الخالفة عىل أساس إسالمي أصيل يتناسب مع
حالة العامل اإلسالمي يف العرص الحديث[[[ ،إذ تناولت الرسالة موضوعني أحدهام
[[[ -ينظر :محمد رشيد رضا ،الخالفة واالمامة ،ص.5
[[[ -محمد رشيد رضا :مجلة املنار ،ص ،11وللتفصيالت يراجع :عثامن آمني ،رائد الفكر املرصي االمام محمد
عبده ،ط ،2مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة  ،1965ص 166وكذلك :ألربت حوراين ،الفكر العريب يف العرص النهضة،
ص.138
[[[ -الربت حوراين :الفكر العريب يف عرص النهضة ،ص 272ويقارن :أيوب أبو ديه ،موسوعة أعالم الفكر العريب
الحديث واملعارص ،ص 606وللتفصيالت يراجع :وجيه كوثراين ،مختارات سياسية من مجلة (املنار) ،ص.5
[[[ -أحمد فهد الشوايكة :محمد رشيد رضا ودوره يف الحياة الفكرية والسياسية ،ص.188
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص.8
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(نظري) واآلخر (عميل) ،فالنظري يعترب أفضل ما كتب يف النظرية اإلسالمية للحكم
من حيث التأصيل والتنظيم منذ الكتاب الذي وضعه املاوردي يف (األحكام
السلطانية) يف القرن الرابع الهجري ،أما العميل فقد تناول املشاكل التي ظهرت يف
أعقاب الحرب العاملية األوىل والتي أثرت عىل مصري الخالفة[[[ ،ولهذا جاهد يف
إنشاء عدة تنظيامت سياسية دعا من خاللها إىل إصالح سيايس عىل أساس إسالمي
يف الدولة العثامنية ،مبعنى أنه رأى أن النظام السيايس الفاسد يف الدولة العثامنية
هو األوىل باإلصالح ،لذلك فضل استخدام وسائل اإلعالم وقيادة أنشطة رسية
وغريها إلنجاز هدفه هذا وإنجاحه ،فضالً عن أنه عمل مع رعايا بعض العثامنيني
يف مرص إلنشاء منظمة رسية باسم (جمعية الشورى العثامنية) التي ضمت ممثلني
عن معظم الجامعات العرقية والدينية يف الدولة العثامنية ،إذ ترأس هذه الجمعية عام
( ،)1906فكانت نشطة يف الدعوة إىل إصالح الدولة العثامنية يف مرص وبعض الدول
الغربية[[[ ،وأكد أن الدولة العثامنية يجب أن تصبح وطناً لجميع الشعوب املنضوية
تحت لوائها ،بغض النظر عن أعراقها ودينها ،ومن ثم يصبح لدى رعاياها هوية وطنية
ال تتعلق بشخص حاكمها ،بل تتمتع جميع شعوبها بحقوق وواجبات متساوية[[[،
فكان يعترب الدولة العثامنية -دولة الخالفة اإلسالمية ،بالرغم من انتقاده لحكامها
لعدم التزامهم باملبادئ اإلسالمية يف الحكم[[[.
إذا ً ،إن مفهوم اإلصالح والتجديد السيايس عنده هو مفهوم محوري ،ألنه هو أحد
أوجه التجديد يف فكره ،ألن مفهوم (السياسة واإلمامة) ارتباط متني بالسنن الربانية
يف املجتمعات والحكم .35فإن مصدر السلطة يف اإلسالم يعود لألمة عن طريق
أهل (الحل والعقد) من ذوي العدل والكفاءة والحكمة املنتخبني شعبياً ،ومن ثم
يختارون من بينهم األفضل لإلمامة[[[.
[[[ -املصدر نفسه ،ص 8ويقارن :املاوردي ،األحكام السلطانية ،طبعة الحلبي ،القاهرة  ،1966ص.31
[[[ -محمد رشيد رضا :املصدر نفسه ،ص.9
[[[ -أحمد بن عبد الله السلامن :محمد رشيد رضا ودعوة محمد عبد الوهاب (ب .د) ،الكويت  ،1988ص.493
[[[ -املصدر نفسه ،ص.494
[[[ -وجيه كوثراين :الدولة والخالفة يف الخطاب العريب أبان الثورة الكاملية يف تركيا ،ط ،1دار الطليعة ،بريوت
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خالصة القول ،إن (رضا) كان أكرث ما يؤكد عليه هو عودة الخالفة اإلسالمية إىل
ما كانت عليه يف صدر اإلسالم عن طريق االنتخاب ،وهنا يقول« :إن األتراك نقضوا
هذا القانون ،فال بد من اعتزال هذا األمر وإفساح املجال للناس النتخاب الشخص
القوي الحكيم املقتدر من بني أبناء الشعب العريب ...ولكن إذا كان هناك شخص
غاصب ملقام الخالفة بالقوة فطاملا مل ينحرف عن الرشيعة اإلسالمية ،يجب عىل
املسلمني طاعته بحكم الرضورة لتجنب الفوىض والفتنة واالضطراب السيايس»[[[.
بناءا ً عىل هذه األحداث التاريخية سلك املسلمون يف أمر السياسة والحكم
بثالثة اتجاهات مختلفة ،األول ـ ما يسمى بحزب الجمود والتقليد الفقهي ،والثاين-
حزب التقليد اإلفرنجي ،والثالث ـ هو حزب التجديد واإلصالح ،وهذا األخري هو
الذي ينتمي إليه الشيخ (رضا) وأخذ يضع له برنامجاً سياسياً [[[،إذ أن من أهم أنظمة
العمل فيه ترتكز عىل اآليت:
برنامج املدرسة التي تخرج منها الخلفاء واملجتهدون.
برنامج انتخاب الخليفة.
برنامج الديوان اإلداري واملايل ،ويضم هذا (مجلس الشورى ،ومجلس اإلفتاء،
ومجلس تعيني الوزراء والقضاة واملثقفني ،ومجلس الدعوة)[[[ .وغريها.

 3--3محور االصالح ورفض التغريب

 1--3-3رشع إىل التأسيس النظري لإلسالم بوصفه ديناً يقوم مبجابهة انتشار
حمالت التبشري للمسيحية يف العامل اإلسالمي ،ففي كتابه (الوحي املحمدي) الذي
،1996ص.104
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص 63ويقارن :مهدي أحمدي ،الشيخ محمد عبده ،تعريب بور صباغ ،ط،1
سلسلة رواد التغريب ،إيران  ،2007ص.36
[[[ -وجيه كوثراين :الدولة والخالفة ،ص.104
[[[ -املصدر نفسه ،ص.104
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نقلت بعض فصوله إىل لغات عده ،اذ يرى (شكيب أرسالن) بحسب ما يقوله أيوب
أبو ديه ،أنه كان موجهاً لألوربيني ليعلموا أدلة اإلسالم عىل صحة الوحي املحمدي[[[.
 2--3-3رغم انه كان يكره حياة األوربيني االجتامعية ،فكان يعتقد أنه من املمكن
ألوروبا أن تعتنق اإلسالم لوال الكنيسة ورجال السياسة ،هذا من جانب ،ومن آخر
يرى أن تخلف اإلسالم نفسه داخلياً ،إذ أن هذا السؤال قد طرحه قبله أستاذه محمد
عبده ،بأنه «ملاذا البلدان اإلسالمية متخلفة يف كل ناحية من نواحي التمدن»[[[؟،
ويجيب (رضا) عىل هذا ،إن تعاليم اإلسالم وقواعد ُه الخلقية من شأنها إذا فهمت
عىل حقيقتها من تحقيق االصالح ،فاإلسالم الحقيقي ينطوي عىل أمرين :األول-
(القول بالتوحيد) ،والثاين( -الشورى يف شؤون الدولة) ،وبفضل (القرآن الكريم)
ومبادئه الخلقية املوضوعية ميكن بعثها من جديد[[[ ،من خالل عودة املسلمني إىل
كتابهم املقدس (القرآن الكريم) ،كام يف قوله تعاىل( :إِنَّا أَنْ َزلْ َنا ُه ُق ْرآَنًا َع َر ِب ًّيا لَ َعلَّك ُْم
تَ ْع ِقلُونَ ) سورة يوسف ،آية (.)2
 3--3-3يرى أنه من الرضوري لإلسالم أن يتحدى العامل الجديد ،وان يقبل باملدنية
الجديدة باملقدار الكايف الستعادة قوته كام كانت دوماً ،منسجامً مع تفكريه ،ومنطقياً
مع نفسه ،إذ كان موقفه هذا مستندا ً إىل أحد مبادئ اإلسالم ،وإن الجهاد لزام عىل
املسلمني ،لكنهم ال يستطيعون تأديته ما مل يصبحوا أقوياء ،وال ميكن ذلك ما مل
يقتبسوا علوم الغرب وفنونه التقنية[[[؛ ألن أوربا نفسها مل تتقدم إال بفضل ما تعلمته
من املسلمني يف إسبانيا وغريها.
 4--3-3يؤكد أن هزمية العرب وتقسيم بالدهم ،وانكشاف زيف الوعود الغربية،
[[[ -أيوب أبو ديه :موسوعة أعالم الفكر العريب الحديث واملعارص ،ص ،607وايضا :سعيد اسامعيل عيل« ،طريق
النهضة عند محمد رشيد رضا» ،مجلة الهالل ،العدد ( ،)5القاهرة  ،1990ص.42
[[[ -الربت حوراين :الفكر العريب يف عرص النهضة ،ص ،274للتفصيالت يراجع :عثامن أمني ،رائد الفكر املرصي
اإلمام محمد عبده ،ص.166
[[[ -الربت حوراين :الفكر العريب ،ص ،275ويقارن :إبراهيم خليل العالف :تاريخ الفكر القومي العريب ،دار الشؤون
الثقافية ،بغداد  ،2001ص.112
[[[ -عيل حسني الجابري :فلسفة التاريخ يف الفكر العريب املعارص ،القسم األول ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد  ،1993ص.196
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واالتجاه املغرتب ودعواته العلامنية امللحدة التي أخذت تتصاعد مع سقوط فكرة
الخالفة لتنفيذ الربنامج الصهيوين ضد العرب ومستقبلهم ونهضتهم [[[.لهذا يراهن
عىل العامل السيايس يف تحريك التاريخ من جانب ،ويرفض التعصب الديني
وااللحاد من جانب آخر.
 5--3-3ميز بني مسيحية اإلنجيل الحقيقية (جوهر الحقيقة) التي تحثهم عىل
االرتباط باألهل ،وبني مسيحية املتفرنجني الزائفة التي تخدم األجنبي ومؤسساته
وسياسته ،بعد أن عزا تربم املسيحيني (العرب) ال من الدين اإلسالمي فحسب ،بل
من الساسة وسلوكهم املشني وجهلهم ومظاملهم.
6--3-3يرى أن يف مكونات التاريخ العريب مثة قوانني وسنن حيوية يشهد
عليها الواقع املعايش ويعرتف بها النص املقدس (القرآن الكريم) أبرزها:الرصاع
بني األمم والشعوب ،يراد به إظهار الطرف الذي ينحاز إىل الحق والعدل ،ويتوج
بانتصار املتقني والصالحني ممن منحهم الله الخالفة عىل هذه األرض وسلبها من
الفاسقني والظاملني.ونسبية الحقيقة التاريخية ،هذا يعني لكل زمان رشوطه ولكل
مكان اشرتاطاته ،وهذا هو منطق التطور الذي علينا مراعاته ،الذي به ارتقى اإلسالم
[[[
بالعمران وبفنون العرفان.49
نستنتج من ذلك ،أن هذه الرشوط نابعة من صلب األمة وظروفها ،وحركتها ال تقود
إىل النهضة إال بالتمسك بالنبوة وتراث خالفة النبوة ،فضالً عن تضامن املسلمني
واتحادهم والنهوض بهم كرافد نقيص من خالله كل أسباب الضعف واالنحطاط
[[[ -عيل حسني الجابري :فلسفة التاريخ ،ص ،339إذ أن خروج الدولة من العرب وطاعة الحكام الطغاة جعل التغلب
وسيلة السلطة ،وشيوع العصبية املذهبية ،والتساهل يف رشوط العلم ،وسوء الظن بالرتاث العريب اإلسالمي ،والقول
بانتهاء دور املدنية اإلسالمية ،وخلود املدنية الغربية عىل عالتها مبا فيها من تطرف ونزعة مادية وحروب وترف ،كل
ذلك رافق متجيد العامة لربامج الحكومات املستبدة بسبب املحاباة والجهل ،فسكتوا عىل استبداد األجنبي الظامل،
بسبب غياب الرأي الحصني وضعف األخالق واالستهانة باإلنسان عموماً ،واملرأة عىل وجه الخصوص ،كل هذا ناتج
عن ضعف اإلميان الحقيقي باإلسالم مع أنه أعظم قوة معنوية ميكن أن (تحمي) مدينة الرشق (وتنقذ) مدينة الغرب ،إذا
ما نجحنا يف غرس الفضيلة وروح اإلميان والعلم ،بعد أن اضمحلت يف عرصنا بسبب فساد الحكومات والحكام وغياب
العلوم والرتبية الصحيحة التي تحقق النهضة .للتفصيالت يراجع :محمد رشيد رضا ،الخالفة واالمامة ،ص 64وما بعدها.
[[[ -محمد رشيد رضا :الخالفة واالمامة ،ص 5ويقارن :عيل حسني الجابري ،فلسفة التاريخ ،ص.297
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والتخلف واالستبداد ،حتى لو تطلب األمر من األمة الثورة إلصالح شأنها ،وبهذا
تكون النهضة يف التاريخ العريب فعال ووعيا حرا داخليا ينشأ بفضل التفاعل االيجايب
لشبكة العوامل الذاتية واملوضوعية.

الخامتة وأهم االستنتاجات:

من خالل سري البحث توصل الباحث إىل عدة استنتاجات أهمها:

وجدنا ان التفكري الفلسفي سواء كان إسالمياً أم غربياً متيز بكونه يتحدد من
خالل (النقد) ،اذ ال نجد أي فيلسوف ومهام كانت منظومته الفلسفية التي يؤكدها اال
ومارس النقد ،أي نقد الالحق لسابقيه.
أن االصالح الديني لديه هو اصالح يتم باإلسالم ويف االسالم ،قائم عىل تهذيب
االخالق ،من هنا اخذ يوائم بني (العلم والدين) من خالل ربط االخري باملكتشفات
العلمية الحديثة يك نواكب التطور ونضاهي الدول االجنبية يف درجة تقدمها وتطورها.
الحظنا أن الشيخ محمد رشيد رضا ،قد متيز عن أساتذته ومعارصيه من دعاة
اإلصالح اإلسالمي ،فقد رأى منذ البداية بأولوية إقامة نظام إسالمي -سيايس
دستوري يلتزم مببادئ الشورى والعدل والحرية ،بحيث يشارك فيها الشعب وممثليه.
لقد عاش (رضا) فرتة عصيبة من حياة األمة اإلسالمية تغريت فيها مالمحها
السياسية والتي متثلت بسقوط الدولة العثامنية ،رغم ذلك فهو مل يقف مكتوف
األيدي حيال هذه األزمات التي عصفت بالبالد من دون اقرتاح حلول ،ومن هنا وضع
برنامجاً فكرياً تربوياً سياسياً لفت من خالله االنتباه إىل اآلثام واملعايص الناتجة
عن ترك النظر يف سنن األرض والتي باتت أشد رضرا ً عىل جسد األمة العربية ،اذ
كرث فيها الضعف والجمود ،ولهذا أخذت دول االستعامر تتكالب عليها والسيطرة
عىل أمالكها ،ومن هنا فقد كان منتقدا ً ومقاوماً رشساً لهم ،فكانت له مواقف مرشفة
ليس ضد االستعامر االنكليزي فحسب ،بل ضد تواطؤ االتحاديني االتراك وذلك
لبيعهم االرايض لليهود ،واستمر من غري هوادة يكشف دسائسهم ومؤامراتهم حتى
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وصل جهاده ونقده إىل االستعامر االيطايل والفرنيس ،ومن أجل مكافحة هذا املد
(الصهيوين) ودرء خطره أخذ يحذر من بيع االرايض لليهود أو لغريهم من االجانب،
الن بيعها خيانة لله ولرسوله ولالمة االسالمية ،فدعا العرب إىل جمع قواهم للدفاع
عن االسالم باعتبارهم أهل رسالة وأصالة ودين ،كاشفا زيف الوعود الغربية ،واالتجاه
املغرتب ودعواته إىل العلامنية امللحدة التي أخذت تتصاعد لتنفيذ الربنامج
الصهيوين ضد العرب ومستقبلهم ونهضتهم.
لقد وقف (رضا) موقفاً حازماً من االستبداد الذي تجذر لدى األتراك ،إذ يؤكد دامئاً

عىل أن السلطة مصدرها األساس هو الشعب ،ويكون ذلك عن طريق نوابها أهل (الحل
والعقد) ،فال رشعية لتوريث أو انقالب عىل إرادة الشعب ،فالدولة التي تكون سياستها
قامئة عىل العدل والحق فإنها بالتأكيد تؤول إليها وراثة األرض ،أما التي تقوم بالعكس
فتزول والتاريخ خري شاهد عىل ذلك ،فليس للحاكم خيار من هذا.
الحظنا كذلك انه استطاع ان يتصل بجامل الدين االفغاين الذي نادى باإلصالح
والتجديد عن طريق (السياسة) ،فضالً عن اتصاله بأستاذه محمد عبده الذي نادى
ايضاً باإلصالح والتجديد ولكن عن طريق (الرتبية والدين) ،الن آراءه مل تكن تشجع
عىل مامرسة العمل السيايس عىل االطالق وهذا خالف واضح بني االفغاين وتلميذه
عبده ،يف حني نجد ان (رضا) قد سار عىل منهجي استاذيه مبنهج خاص به بحيث
جعله يوائم بينهام ،فنادى باإلصالح والتجديد ولكن عن طريق (الدين والسياسة)
معاً ،اذ يبني ان الدين ليس يف ارساره الروحانية فحسب ،بل يف الحقيقة التي يعلمها
لإلنسانية ،اما السياسة فهي التي تصون الدين وتحفظ الدنيا ،فضالً عن انها تنرش
االخوة االنسانية.

من خالل سري البحث وجدنا ان (رضا) قدم مرشوعاً حضارياً إصالحياً نهضوياً
شامالً منطلقاً من إميانه بشمولية االسالم ،ولهذا اخذ يستجيب للتغري لدواعي العمران

املدين ويعيد للعرب دورهم التاريخي بعد اهاملهم للرتاث والعلم الحديث ،بعد ان
تخلفوا عن هذا الدور بحكم االستبداد ،ورأى انه ال سبيل لعالج ذلك اال مبرشوع

162

نحن والغرب

(االمة الوسط) ،لذلك اخذ يراهن عىل العامل السيايس الذي من خالله اخذ يرفض
التعصب الديني وااللحاد.
إذا ً ،فال نهضة اال مع عقيدة صالحة من خالل تجاوز الجمود ،فضالً عن اصالح
الدولة وضامن وحدة القيادة وعدالة الحكومة ،وبذلك تكون النهضة يف التاريخ
العريب فعال ووعيا داخليا حتى تتمكن االمة من تحقيق تواصلها مع تراثها وعقيدتها
وقيمها مع علوم العرص وروحه.

مالك بن نيب..
من نقد الذات واآلخر إىل بن�اء نظرية جديدة
يف البن�اء احلضاري
أ.د .مصطفى النشار [*
[[[

]

متهيد..

يحتل مالك بن نبي من فالسفة العاملني العريب واإلسالمي املحدثني واملعارصين
مكانة متميزة؛ ألنه كان أبرزهم اهتامما بفلسفة الحضارة والتاريخ املعارصين وال
ينافسه يف ذلك إال محمد اقبال ،وتعدي اهتاممه بهذا املجال الحيوي الرتكيز عىل
الدرس النظري إىل الرتكيز عىل كيفية استخدام مقوالته ونظرياته يف وضع نظرية
جديدة تكون جديدة بصورة النهضة إىل العامل اإلسالمي من جديد.
وقد نجح إىل حد كبري يف وضع هذه النظرية العامة يف تفسري الحضارات وجعل
نقطة البداية فيها هي الروح الدينية حيث اعترب أن الفكرة الدينية هي األساس يف أي
تغري حضاري ليس يف الحضارة العربية اإلسالمية وحدها ،بل يف كل الحضارات
السابقة عليها والالحقة لها .ومن ثم فقد بنى تحليلية لواقع العامل اإلسالمي ودراسة
طريق نهوضه من خالل هذه النظرية التي تستند عىل ثالثة عنارص هي :اإلنسان،
الرتاب ،الزمن .وكم كان أصيالً أيضاً يف تحليله للحضارات اإلنسانية عموماً استنادا ً
عىل هذه العنارص ،وكم كان أصيالً أيضاً يف تحليالته الجزئية لكل واحد من هذه
العنارص ومحاولته من خالل هذه التحليالت خلق الدافعية لدى العرب واملسلمني
*ـ أستاذ الفلسفة اليونانية ،مرص.
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للعودة إىل الريادة الحضارية من جديد.
وقبل الخوض يف التعرف عىل هذه النظرية البديعة وتحليالت صاحبها املبدعة
يجدر بنا أن نتساءل :من هو مالك بن نبي؟!

أوالً :حياته وتطوره الفكري :
[[[

إنه مالك بن عمر بن الخرض بن مصطفى بن نبي الذي ولد مبدينة تبسة التابعة
لوالية قسنطينة رشق الجزائر ،وكان ذلك يف األول من يناير عام  1905املوافق  5من
ذي القعدة عام 1323هـ .وقد ولد ألب يعمل موظفاً بالقضاء اإلسالمي .ومن ثم فقد
ترعرع يف أرسة محافظة متوسطة الحال حيث قيل أن والدته اضطرت للعمل بالحياكة
وباعت أثاث منزلها لتستطيع االنفاق عىل تعليمه هو وأخوته .اما بلدة تبسة التي ولد
فيها وقىض معظم طفولته بني أرجائها فكانت أقرب إىل البداوة منها إىل املدينة
ومن ثم كان الحضور الفرنيس فيها قليالً رغم أن االحتالل الفرنيس كان جامثاً عىل
الجزائر جميعها .وقد تلقى تعليمه األويل يف هذا الوسط الريفي الهادئ بعيدا ً عن
املدن الكبرية .وبالطبع فقد تلقى دروسه يف املساجد ودرس القرآن الكريم ويف ذات
الوقت التحق مبدرسة فرنسية حصل منها عىل الشهادة االبتدائية .ثم انتقل بعد ذلك
إىل قسنطينة ليكمل تعليمه هناك.
واملالحظ عىل هذه النشأة أنها نشأة مزدوجة التأثري عىل فيلسوفنا حيث إن
التعاليم العربية اإلسالمية كانت قرينة التعاليم الغربية الفرنسية؟ ففي الوقت الذي
تآثر فيه آنذاك بصديق له كان دائم االستشهاد بآيات القرآن الكريم وكذلك بأنباء بلدته
الذين اعتصموا باإلسالم ديناً وباللغة العربية لغة حتى ال تذوب هويتهم يف هوية
املستعمر ،نجده قد تأثر كذلك مبعلمه الفرنيس «مارثان» الذي علمه تذوق اللغة
واآلداب الفرنسية.
[[[ -انظر يف حياة مالك بن نبي ،املوسوعة الحرة  Wikipediaوموقع  binnabi.netوكذلك :د .راغب الرسجاين:
مالك بن نبي ،فيلسوف الحضارة والنهضة ،املوسوعة الحرة  ،shapereway.ipgص.2 ،1
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وقيل أن ابن نبي قد طالع يف هذه الفرتة كتابني هامني كان لهام أكرب األثر
يف حياته الفكرية بعد ذلك هام «اإلفالس املعنوي :هل هو للسياسة الغربية يف
الرشق؟»» للشاعر اإلسالمي أحمد محرم ،و«رسالة التوحيد «لإلمام محمد عبده وقد
اكتشف من خاللهام الكثري من أوضاع العامل اإلسالمي .واىل هذه الفرتة أيضاً يرجع
اهتاممه بكتابات عبد الرحمن الكواكبي وخاصة كتابه «أم القرى» وكذلك بكتابات
عبد الحميد بن باديس واملجلة التي كانت تصدرها جمعية العلامء املسلمني برئاسته
«مجلة الشهاب».
ومل مينعه هذا االهتامم بهؤالء املفكرين اإلسالميني الكبار وكتاباتهم من االهتامم
يف ذات الوقت بقراءة العديد من الكتابات الفرنسية للمفكرين الفرنسيني ،وكذلك مل
مينعه ذلك من الرتدد عىل البعثات التبشريية االنجليزية حيث تعرف عىل اإلنجيل
وناقش هؤالء املبرشين يف أدق أفكارهم.
إن هذه النشأة مزدوجة الثقافات أثرت أبلغ األثر يف تكوين ابن نبي الفكري
وجعلته يفكر ألول مرة يف زيارة باريس وهو يف العرشين من عمره ليبدأ مرحلة فكرية
جديدة يف حياته ميكن أن نطلق عليها مرحلة التنقل والسفر ،وملا كان أبرز ما فيها
هو استقراره فرتة يف باريس فيمكن أن نطلق عليها أيضاً املرحلة الباريسية حيث كان
قد خاض تجربة سفر فاشلة إىل باريس قبل ذلك وكانت قصرية األمد عاد بعدها
إىل مسقط رأسه حيث حاول االهتداء إىل عمل يناسبه فعمل يف محكمة فلو التي
وصل إليها يف مارس عام 1927م «ووفر له هذا العمل االحتكاك املبارش بقضايا
الشعب وفئاته البسيطة مام كان له كبري األثر عىل تفتح عقله عىل حالة بالده وحال
البسطاء من شعبها يف ظل االحتالل .وقد استقال من هذا املنصب بعد حوايل عام
من توليه أثر نزاع مع كاتب فرنيس لدى املحكمة املدنية ،ومل يدم تردده طويالً حال
تفكريه يف العودة إىل باريس حيث أعاد الكرة وسافر إليها عام  1930م لتطول سفرته
هذه املرة حيث كان الهدف علمياً يف األساس ،وقد حاول يف البداية أن يدرس
الحقوق مبعهد الدراسات الرشقية إال أنه مل يسمح له بذلك حيث كان هذا النوع من

166

نحن والغرب

الدراسات اإلنسانية الحقوقية غري مسموح به للجزائريني ،ورغم تأثره الشديد بذلك
إال أنه تحول إىل الدراسات العلمية العملية حيث التحق مبدرسة الالسليك ليتخرج
مساعد مهندس مام جعله متخصصاً يف التكنولوجيا ومهتامً بها بعد ذلك ،وكان
تخرجه يف هذه املدرسة عام 1925م.
وقد انغمس ابن نبي يف هذه السنوات الدراسية العلمية يف الحياة الفرنسية متاماً

واختار اإلقامة يف باريس بدليل أنه تزوج من امرأة فرنسية أسلمت عىل يديه .وبدأ
يوسع من عالقاته الفكرية والثقافية يف باريس حيث التقى فيها بشكيب ارسالن
داعية العروبة واإلسالم املعروف – كام التقى هناك أيضاً بغاندي الزعيم الهنديالشهري وصار له ذلك الحضور املميز يف أوساط املغاربة والجزائريني حتى لقب
آنذاك بزعيم الوحدة املغربية .كام استطاع أن يقيم جسور التواصل مع أبناء جاليات
أخرى كانت تعاين هي األخرى من االحتالل.
والطريف أنه بعد هذه الرحلة الباريسية واإلقامة الطويلة فيها حاول العودة إىل
الجزائر واالستقرار فيها لكنه مل يوفق إىل ذلك حيث لفت انتباهه أن بالده تحولت
تحت يد االحتالل من زراعة القمح إىل زراعة العنب التي تصنع منه الخمور للفرنسيني
املحتلني ،ومل يعجبه ذلك وبدالً من أن يكافح ملواجهته داخل البالد ،عاد إىل فرنسا
مرة أخرى وكان ذلك يف عام 1939م حيث تفرغ للعمل الفكري فعمل صحفياً يف
جريدة اللوموند وزاد اهتاممه بقضايا بالده ومشكالت العامل اإلسالمي وبدا ذلك
بوضوح حينام بدأ يكتب سلسلة من املؤلفات املهمة مثل كتابه عن «الظاهرة القرآنية»
عام 1946م ثم كتابه «رشوط النهضة «عام 1949م الذي طرح فيه ألول مرة مفهوم
القابلية لالستعامر ،وكذلك كتابه «وجهة العامل اإلسالمي» عام 1954م .وملا قامت
الثورة الجزائرية املسلمة يف ذلك العام تفاعل معها كثريا ً .وفكر يف الرحيل إىل القاهرة
التي كانت يف تلك الفرتة تحتضن كل حركات التحرر الوطني وتتبنى كل قضايا التحرر
وتدافع عن قيم العروبة واإلسالم بكل ماأوتيت من قوة .ومن ثم كان قراره بالسفر إىل
القاهرة ليستقر فيها عدة أعوام من عام  1956حتى عام  .1963وهذه الفرتة من حياته
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ميكن أن نطلق عليها املرحلة القاهرية حيث اختلفت ومتايزت عن مراحل حياته
السابقة ،إذ أنه أتقن العربية وبدأ يحارض بها يف العديد من املعاهد والجامعات ،وكم
رحبت به املنتديات الفكرية للمفكرين واملثقفني املرصيني والعرب بالقاهرة وتوالت
أعامله الفكرية الجادة يف القاهرة حيث أصدر أول كتاب باللغة العربية وبخط يده كتاب
«الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة «ثم كتاب «تأمالت يف املجتمع العريب» وكتاب
«ميالد مجتمع» وكذلك كتاب «حديث البناء الجديد» .كام كتب يف تلك األثناء عام
1957م كتاب «النجدة» الشعب الجزائري يباد» وكتاب «مشكلة الثقافة» عام 1958م.
ولكل هذا النشاط الفكري املميز تم اختياره مستشارا ً للمؤمتر اإلسالمي بالقاهرة .وتأثرا
بحركة التحرر األفريقي التي كانت تقودها مرص يف عهد جامل عبد النارص كتب كتابه
«فكرة االفريقية األسيوية عام .»1956
أما املرحلة األخرية من حياته وهي ما ميكن أن نطلق عليها مرحلة االستقرار
بالجزائر واملزاوجة بني العمل الفكري والعمل الدعوي العميل فقد كان يطمح فيها
إىل أن يرى أفكاره ذات تأثري عىل بني وطنه حيث أنه عاد إىل الجزائر بعد االستقالل
عام 1963م ليتوىل العديد من املناصب العامة التي تركزت يف حقل التعليم الذي
كان يعتربه األساس املتني لتكوين جيل جديد يحمل عبء النهضة والتقدم للوطن.
فقد عني عام 1964م مديرا ً للتعليم العايل وقام مبهمته خري قيام ما استطاع إىل ذلك
سبيالً .ومل يتوقف عن األعامل الفكرية النظرية حيث واصل سلسلة مؤلفاته املتميزة
فكتب عام 1964م «آفاق جزائرية» و«انتاج املسترشقني» عام 1968م وكذك «اإلسالم
والدميقراطية» يف العام نفسه .وبدأ كتابته مذكراته التي ظهر منها عام 1965م مذكراته
«شاهد للقرن  -الطفل».
وملا أىت العام 1967م استقال من مناصبه التنفيذية وفضل التفرغ للعمل اإلسالمي
والتوجيهي حيث ساهم بنرش املقاالت املتتابعة يف الصحف الجزائرية وخاصة يف
مجلة «الثورة االفريقية  »African revolutionالتي خصها مبقاالت عن تصوراته
الفكرية الشكاليات الثقافة والحضارة واملجتمع ،وقد نرشت هذه املقاالت يف
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كتبه بعد ذلك .وقد كتب يف الفرتة نفسها كتباً مهمة منها «مشكلة األفكار يف العامل
اإلسالمي» عام 1970م الذي عده البعض من أهم ما كتب باللغة العربية يف القرن
العرشين ،والجزء الثاين من مذكراته» مذكرات شاهد للقرن  -الطالب» عام 1970
أيضاً .ويف عام 1972م نرش «املسلم يف عامل االقتصاد» و«بني الرشاد والنية» ومن
أبرز مالمح هذه املرحلة األخرية من حياته الفكرية ،تلك الندوة األسبوعية التي كان
يعقدها يف بيته والتي كان يحرضها الشباب املثقف وكذلك الكثري من العاملني
يف وزارة األوقاف والشئون الدينية .وقد حث هؤالء عىل مواصلة هذه امللتقيات
النوعية لتوعية األجيال الصاعدة بقضايا األمة ،وبناء عليه قامت الدولة بافتتاح مسجد
بالجامعة املركزية .ويبدو أنه لشدة نجاح هذه الندوات واستمراريتها قررت الدولة
تكرميا لشخصه أن تحولها إىل ملتقى دائم للفكر اإلسالمي يقام كل عام ىف الجزائر.
ومل يتوقف نشاط مالك بن نبي يف هذه املرحلة عند حدود بالده الجزائر ،فقد
قبل دعوة سورية إللقاء محارضة بسوريا عام 1972م .وقد اختار لها عنواناً موحياً
هو «دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العرشين» .وقد اعتربت هذه
املحارضة من قبل مؤرخيه أشبه بالوصية التي أوىص بها مالك بن نبي املسلمني
قبل وفاته .وقد تويف مالك بن نبي بعد ذلك بحوايل عام حيث كانت وفاته يوم 31
أكتوبر 1973م يف الجزائر العاصمة بعد هذه الحياة الطويلة الحافلة بالعطاء الفكري
والعمل الذي أسهم بشكل كبري يف تدعيم حركة التنوير والتحرر العربيني عىل مدى
أكرث من خمسني عاماً يف القرن العرشين عاىن فيها ما عاىن مثل كل العرب من
تبعات االستعامر وعارص حركات مقاومته كام شهد انكسارات العرب وانتصاراتهم
فقد غادر مرص يف عام 1967م وهو عام النكسة ومات يف الجزائر بعد أن استمتع
كغريه من العرب بسامع أخبار النرص الذي تحقق عىل يد الجيش املرصي والجيوش
العربية يف السادس من أكتوبر عام .1973

ثانياً :نظريته يف البناء الحضاري:

إن قضية القضايا عند مالك بن نبي هي نهضة املسلمني والبحث عن كيفية هذه
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النهضة وقبل ذلك عن معوقاتها منذ غروب شمسها بعد انتهاء عرص دولة املوحدين يف
األندلس .لكن معالجة ابن نبي لهذه القضية إمنا تأخذ منهجاً فكرياً أصيالً كل األصالة
ألنه يربطها ويصل إليها عرب نظرية يف البناء الحضاري هي من األصالة والعمق بحيث
ينبغي أن نتوقف عندها أوالً ،ولعل السؤال الجوهري املبديئ فيها هو :ما الحضارة ؟!
إن تعريفه للحضارة ينبثق من رؤية ثابتة مؤداها أن الحضارة فكرة أو هي نتاج فكرة
لكن هذه الفكرة ليست بعيدة عن املجال الحيوي الذي تنشأ فيه ؟ فقد عرف ابن نبي
الحضارة يف كتابه «مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي» قائالً« :إن حضارة ما هي
نتاج فكرة جوهرية تطبع عىل مجتمع يف مرحلة ما قبل التحرض الدفعة التي تدخل به
قائال« :أن الحضارة مجموعة من من
التاريخ»[[[ ،كام عرفها يف كتابه «رشوط النهضة» ً
العالئق بني املجال الحيوي ( البيولوجي) حيث ينشأ ويتقوى هيكلها وبني املجال
الفكري حيث تولد وتنمو روحها[[[ .ومن هاتني الزاويتني يعيد تعريف الحضارة بشكل
أكرث شموالً فيقول« :أنها جملة العوامل املعنوية واملادية التي تتيح ملجتمع ما أن
يوفر لكل عضو فيه جميع الضامنات االجتامعية الالزمة لتطوره»[[[.
وينحل البناء الحضاري يف رأيه إىل عنارص ثالثة هي :اإلنسان ،والرتاب ،والوقت،
وهو يصيغها يف معادلة أشبه باملعادالت الرياضية هي:
حضارة = انسان  +تراب+وقت[[[.
وقبل أن يسارع أحدنا إىل نقد هذه املعادلة بقوله إن هذه العنارص الثالثة متوفرة
لدينا كام لدى األمم األخرى ومع ذلك فال توجد الحضارة مبعناها الوثيق إال لدى
أحدها فقط فلامذا غابت عن األمم االخرى ؟!
[[[ -مالك بن نبي :مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ترجمة د .بسام بركة ،ود .أحمد شعبو ،دار الفكر املعارص
بلبنان ودار الفكر بسوريا ،طبعة 2002م ،ص .41
[[[ -مالك بن نبي :رشوط النهضة ،ترجمة عبد الصبور شاهني ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع بدمشق ،سوريا
1986م ،ص .43
[[[ -مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،سبق ذكره ،ص.42
[[[ -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،سبق ذكره ،ص.45
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يجيبنا ابن نبي عىل هذا االعرتاض قائالً :إن املاء نتاج لأليدروجني واالكسجني
وبرغم هذا فهام ال يكونانه تلقائياً ! ولذا قيل إن تركيب املاء يخضع لقانون معني
يقتيض تدخل ( ترتيب) ما بدونه ال تتم عملية تكون املاء .وباملثل فإن هناك ما يطلق
عليه ( مركب الحضارة) أي العامل الذي يؤثر يف مزج العنارص الثالثة بعضها ببعض.
ويرى مالك بن نبي أن هذا املركب حسب رؤيته وما يدل عليه التحليل التاريخي يف
رأيه – هو الدين ،هو الفكرة الدينية التي رافقت دامئاً تركيب الحضارة خالل التاريخ[[[.
إن الحضارة يف رأيه «ال تنبعث إال بالعقيدة الدينية ،وينبغي أن نبحث يف حضارة
من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها «فهكذا كان األمر يف الحضارة اإلسالمية
وكذلك يف الحضارة املسيحية ولعله «ليس من الغلو يف يشء أن يجد التاريخ يف
البوذية بذور الحضارة البوذية «ويف الرباهمية نواة الحضارة الرباهمية»[[[.
وعىل ذلك فهو يعتقد أن املدنيات اإلنسانية حلقات متصلة تتشابه يف أطوارها مع
أطوار املدينة اإلسالمية واملسيحية؛ إذ تبدأ الحلقة األوىل بظهور فكرة دينية ،ثم يبدأ
أفولها بتغلب جاذبية األرض عليها بعد أن تفقد الروح ثم العقل[[[.
إنه يؤمن اذن بدورانية التاريخ وبأن كل حضارة من الحضارات متر بأطوار
معينة من البناء إىل السقوط واالنهيار ،وهو يعتقد أن منحى السقوط الذي تغلقه
عوامل نفسية أحط من مستوى الروح والعقل ،وطاملا أن اإلنسان يف حالة يتقبل
فيها توجيهات الروح والعقل الفردية فهو يف الطريق إىل الحضارة ومنوها ،حيث إن
هذه العوامل النفسية تختزن بطريقة ما فيام وراء الشعور ،ويف الحالة التي تنكمش
فيها تأثريات الروح والعقل ،تنطلق الغرائز الدنيا من عقالها ليك تعود باإلنسان إىل
مستوى الحياه البدائية .وهو يرضب املثل هنا بالحضارة العربية اإلسالمية ،إذ كان
أساسها أن الدين قد بعث يف املسلم روحاً محركة للحضارة ،فلم يلبث بعد مرحلة
[[[ -نفسه ،ص 46-45
[[[ -نفسه ،ص 50
[[[ -نفسه ،ص 53
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قضاها يف الخالفات والحروب أن عاد إىل حيث هو اآلن ،انساناً بدائياً[[[.
وعىل ذلك فإن أي حضارة «تقع بني حدين اثنني هام :امليالد واألفول...
واملنحنى البياين ال يبدأ بالرضورة من النقطة األوىل يف خط صاعد ليصل إىل النقطة
الثانية يف خط نازل وبينهام طور وسيط هو« :األوج ،وبني الطورين األولني يوجد
بالرضورة توازن معني يشري إىل تعاكس يف الظاهرة ،فطور األفول النازل هو عكس
طور النهضة الصاعدة وبني الطورين يوجد بالرضورة اكتامل معني هو طور انتشار
الحضارة وتوسعها»[[[.
إن الدورة الحضارية تتم إذن عىل هذا املنوال «إذ تبدأ حينام يدخل التاريخ فكرة
دينية معينة ،وتنتهي حينام تفتقد الروح نهائياً الهيمنة التي كانت لها عىل الغرائز
املكبوتة أو املكبوحة الجامح .وقبل بدء دورة من الدورات الحضارية أو يف بدايتها
يكون اإلنسان يف حالة سابقة للحضارة ،أما يف نهاية الدورة فإن اإلنسان يكون قد
تفسخ حضارياً وسلبت منه الحضارة متاماً فيدخل هنا يف عهد ما بعد الحضارة»[[[.
وإذا كان هذا اإلنسان هو يف األساس باين الحضارة وعىل يديه أيضاً تنتهي،
فإنه بال شك يعد العنرص األهم يف البناء الحضاري ،فليك توجد الحضارة ال بد
من اإلنسان القادر عىل استخدام العنرصين اآلخرين الرتاب والوقت للوصول إىل
الهدف« :بناء الحضارة والتفوق الحضاري .وليك يؤثر اإلنسان الفرد يف تركيب
التاريخ وصنع الحضارة فإنه يؤثر يف مجتمعه ككل بثالثة مؤثرات :أوالً« :بفكره
وثقافته وثانياً :بالعمل وثالثا :برأس املال»[[[.
أما الثقافة فهي التي يكتسبها الفرد بصورة عملية من بيئته ومجتمعه إذ أن «الثقافة
هي مجموعة من الصفات الخلقية والقيم االجتامعية التي يتلقاها الفرد منذ والدته
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه ،ص .66
[[[ -نفسه ،ص .70
[[[ -نفسه ،ص .77
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كرأسامل أويل يف الوسط الذي ولد فيه ،والثقافة عىل هذا هي املحيط الذي يشكل
فيه الفرد طباعه وشخصيته» .إن الثقافة إذن هي «املحيط الذي يعكس حضارة معينة
والذي يتحرك يف نطاقه اإلنسان املتحرض»[[[ .إن هذا التعريف للثقافة يضم بني دفتيه
فلسفة اإلنسان الفرد وفلسفة الجامعة مع األخذ يف االعتبار رضورة انسجام هذه
املعطيات يف كيان واحد تحدثه عملية الرتكيب التي تجريها الرشارة الروحية ،عندما
يؤذن فجر احدى الحضارات[[[.
إن مثة مركباً اجتامعياً للثقافة يتألف من أربعة عنارص يتخذ منها أي شعب دستورا ً

لحياته املثقفة أوالً :عنرص األخالق لتكوين الصالت االجتامعية وثانيها« :عنرص
الجامل لتكوين الذوق العام وثالثها :منطق عميل لتحديد أشكال النشاط العام ثم
رابعاً :الفن التطبيقي املوائم لكل نوع من أنواع املجتمع أو الصناعة عىل حد تعبري
ابن خلدون»[[[.

إن الثقافة بعنارصها األربعة السابقة هي ما تشكل صورة الحياة يف حضارة ما،
وينبغي أن ندرك جيدا أن الحياه يف أي مجتمع معني قبل أن تتأثر بالفنون والصناعات
( العنرص الرابع فيام سبق) أي بالجانب املادي أو االقتصادي من الحضارة تتخذ
اتجاهاً عاماً ولوناً شامالً يجعالن جميع تفاصيلها مرتبطة باملبدأ األخالقي وبذوق
الجامل الشائعني يف هذا املجتمع ،وميكن صياغة هذه العالقة يف صورة جربية
هكذا :مبدأ أخالقي  +ذوق جاميل = اتجاه حضارة[[[.
إذن تختلف الحضارات باختالف التوجيه الثقايف لإلنسان الصانع لهذه الحضارة
أو تلك ،إذ من املمكن أن تبدأ الحضارة بتوجيه أخالقي معني أو بذوق جاميل معني
وكالهام سيتبع بالتأكيد حسب رؤية ابن نبي بفكرة دينية أو روحية معينة.
[[[ -نفسه ،ص .83
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه .ص .87وانظر تفاصيل هذه العنارص األربعة يف نفس املرجع ،ص  88وما بعدها.
[[[ -نفسه .ص .101
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وبالطبع فإن التوجيه الثقايف ال بد أن يبدو يف عمل اإلنسان وهو العنرص الثاين
من عنارص نظام اإلنسان إذ أن «العمل وحده هو الذي يخط مصري األشياء يف اإلطار
االجتامعي ورغم أنه ليس عنرصا ً اساسياً كاإلنسان واألرض والرتاب إال أنه يتولد من
هذه العنارص الثالثة »[[[  .ومن ثم فالبد من توجيه العمل حيث تسري جهود األفراد
كلهم يف اتجاه واحد مبا يف ذلك جهد الراعي والفالح وصاحب الحرفة والتاجر
والطالب والعامل واملرأة واملثقف حتى يضع كل واحد منهم يف كل يوم لبنة جديدة
يف البناء الحضاري «إننا نعمل ما دمنا نعطي ونأخذ بصورة تؤثر يف التاريخ ،فتوجيه
العمل هو تأليف كل هذه الجهود لتغيري وضع اإلنسان وخلق بيئته الجديدة»[[[.
وال شك أن املال والرثوة يشكالن عامالً مهامً يف البناء االقتصادي واالجتامعي
ألي حضارة بأوزان مختلفة حسب درجة التطور الحضاري ..وإذا كان اصطالح
الرثوة سواء كانت متعلقة باملواد الخام أم بناتج حركة التجارة كان معروفاً من قبل،
فإن اصطالح رأس املال الحديث عادة ما يكون منفصالً عن صاحبه ،إن الرثوة
مرتبطة بصاحبها أو مبا ميلك من مواد خام أو كائنات حية ،أما رأس املال فهو
يف جوهره املال املتحرك الذي يتسع مجاله االجتامعي واالقتصادي ،والقضية
بالنسبة لنا هنا هي قضية منهج يحدد مبقتضاه التخطيط االقتصادي املناسب للبناء
الحضاري ،وأساس هذا التخطيط االقتصادي األمثل هو أنه «ال يكون فيه مكان
لرتكيز رؤوس األموال يف أيدي فئة قليلة ،تستغل السواء األكرب من الشعب ،بل يجب
أن يتوفر فيه إسهام الشعب مهام كان فقريا ً وبذلك يتم التعادل بني طبقات املجتمع
وتنسجم مصلحة الجامعة مع مصلحة الفرد»[[[ ،وإذا تم توجيه الرثوة ورأس املال
عىل هذا النحو سيسري متضامناً مع توجيه الثقافة وتوجيه العمل ومن ثم يكون الفرد
قد استكمل الرشوط الالزمة لتشييد التيار الحضاري.
وإذا كان ذلك كله يخص اإلنسان ومشكالته يف البناء الحضاري ،فامذا عن الرتاب؟!
[[[ -نفسه ،ص .107-106
[[[ -نفسه ،ص .108-107
[[[ -نفسه ،ص .113
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إن الرتاب يف اصطالح مالك بن نبي يعني األرض املليئة بالرثوات التي يتوقف
البناء الحضاري عىل قدرة اإلنسان صانع الحضارة الجديدة عىل استخدامها وحسن
توظيفها واالستفادة منها ،والرتاب هو إذن أحد العنارص الثالثة التي تكون الحضارة
فإذا ما توفر «املركب الديني» «لرتكيب هذه العنارص»[[[ .واملشكلة عند ابن نبي
هي كيف يحول الناس يف أي حضارة الرمال إىل عامل بناء حضاري بتحويلها إىل
أرض خصبة أو عىل األقل االنتصار عىل الرمال بتحويلها إىل بيئة خرضاء زراعية أو
باالنتصار عليها باالستفادة من املوارد الطبيعية الكائنة تحتها .إن انتصار اإلنسان عىل
نوائب الطبيعة وأهوالها -التي أخذ ابن نبي الرمال مثالً عليها  -إمنا هو رسالة اإلنسان
الحضارية بعلمه وعمله عرب الجهود الفردية والجامعية.
إن هذه الجهود هي ما تجعلنا ننترص عىل كل ما يخيفنا يف الطبيعة ومن ثم منهد
لصنع حضارة جديدة.
وال شك إن عنرص الزمن بالنسبة للعنرصين السابقني يف البناء الحضاري يف غاية
األهمية ،حيث أن استغالل الوقت االستغالل األمثل يف العمل ومواجهة التحديات
الحضارية مسألة يف غاية األهمية إذ «انه يف ساعات الخطر يف التاريخ ،متتزج قيمة
الزمن بغريزة املحافظة عىل البقاء ،إذا استيقظت ،ففي هذه الساعات التي تحدث فيها
انتفاضات الشعوب ،ال يقوم الوقت باملال ،كام ينتفي عنه معنى العدم «إنه يصبح
جوهر الحياة الذي ال يقدر» وحينام ال يكون الوقت من أجل اإلثراء أو تحصيل النعم
الفانية ،أي حينام يكون الزماً للمحافظة عىل البقاء أو لتحقيق الخلود واالنتصار عىل
األخطار يسمع الناس فجأة صوت الساعات الهاربة ويدركون قيمتها التي ال تعوض؛
ففي هذه الساعات ال تهم الناس الرثوة أو السعادة أو األمل .وإمنا الساعات نفسها،
فيتحدثون حينئذ عن ساعات العمل ،إنها العملة الوحيدة املطلقة التي ال تبطل وال
تسرتد إذا ضاعت ،إن العملة الذهبية ميكن أن تضيع وأن يجدها املرء بعد ضياعها
[[[
ولكن ال تستطيع أي قوة يف العامل أن تحطم دقيقة وال ان تستعيدها إذا مضت»
[[[ -نفسه ،ص .131
[[[ -نفسه ،ص .140-139
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هكذا عرب ابن نبي عن أهمية الزمن والوقت بالنسبة ملن يصنعون الحضارة ،إن
الحياة والتاريخ خاضعان للتوقيت والزمن ،وكلام كان اإلنسان قادرا ً عىل استغالل
الوقت يف العمل الجاد وقادرا ً عىل اكتشاف التوقيت املناسب لبدء العمل أو إنهائه
باتقان ،كان انجازه الحضاري عظيامً وجديرا ً باالنتباه ،إن االستخدام األمثل للزمن
له أمثلة عديدة رائعة مثل التجربة األملانية التي انترصت عىل ظروف ما بعد الحرب
العاملية الثانية ،تلك الحرب التي خلفت أملانيا محطمة مدمرة مل يبق لها أي يشء
تقيم عليه بناء نهضتها ،ومع ذلك ملا بدأ النشاط يرسي يف نفس الشعب األملاين
يف مستهل عام  1948وكان آنذاك يف نقطة الصفر من حيث املقومات االقتصادية
املوجودة لديه ،نجح خالل عرش سنوات يف تحقيق املعجزة والعودة إىل الواجهة
االقتصادية للعامل ،إن الشعب األملاين مل يكن ميلك أنذاك إال العنارص الثالثة:
اإلنسان والرتاب واألرض ،وبهم صنع املعجزة األملانية.
وكم كان ابن نبي بليغاً حينام أراد أن يحفزنا للصنيع نفسه بقوله :إن وقتنا الزاحف
صوب التاريخ ال يجب أن يضيع هباء ،كام يهرب املاء من ساقية خربة .وال شك أن
الرتبية هي الوسيلة الرضورية التي تعلم الشعب العريب اإلسالمي ،قيمة هذا األمر»[[[.
ولكن مل يقل ابن نبي أي نظام تربوي ميكن أن يولد يف الشعب العريب اإلسالمي
هذا االمر ،هذا يف الوقت الذي يقرأون فيه صباح مساء القرآن الكريم الذي كثريا ً ما أقسم
فيه الله بالزمن وقيمته الوقت ،ويف الوقت الذي نبههم فيه بأن العمل املتقن الخالص
لوجه الله هو فقط ما سيكون محل تقديره سبحانه وتعاىل لهؤالء املؤمنني به.

ثالثاً :مشكالت النهضة الحضارية للعامل اإلسالمي:

وعموماً فإن السؤال األهم هنا هو :إىل أي حد ميكن أن توظف هذه النظرية ملالك
بن نبي يف تفسري البناء الحضاري يف تحليل واقع الحال عند العرب املسلمني؟! ما
عوائق النهضة لدينا؟ وكيف ميكننا التغلب عليها؟!
[[[ -نفسه ،ص .140
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يف الحقيقة أنجوهر املرشوع الفكري ملالك بن نبي يتمحور حول تلك التساؤالت
ومحاولة اإلجابة عليها؛ فقد انطلق مرشوعه الفكري من فكرة محورية هي أن نهضة
أي مجتمع امنا تتم يف نفس الظروف التي شهدت ميالده .وعىل ذلك فإن إعادة
بناء املجتمع اإلسالمي الحديث ال بد أن ينطلق من الفكرة الدينية األصيلة كأساس
ألي تغيري اجتامعي .وقد عربت اآلية الكرمية «إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا
ما بأنفسهم» (الرعد آية  )1عن ذلك ،وقد أخذ مالك بن نبي هذه اآلية نقطة االرتكاز
األساسية يف منظومته الفكرية[[[ ،لقد اعتربها رشعة السامء :غري نفسك تغري التاريخ[[[.
إن مشكلة العامل اإلسالمي يف نظره ليست «فيام يستحق من رغائب ،بل فيام
يسودنا من عادات وما يراودنا من أفكار ويف تصوراتنا االجتامعية مبا فيها قيم الجامل
واألخالق وما فيها أيضاً من خصائص تعرتي كل شعب نائم»[[[.
وإذا قال بعضنا كام يرتدد دوماً إن أسباب تخلفنا وجمودنا تكمن يف ذلك
االستعامر الذي مل يرتك أرضاً عربية إال احتلها ونهب ثرواتها وربطها باقتصاده حتى
بعد االستقالل ،فإن مالك بن نبي له وجهة نظر أصيلة ومختلفة يف هذا اآلمر؛ إذ أنه
يعترب أننا مل نستعمر إال ألننا لدينا تلك «القابلية لالستعامر» .إنه يرى أن من الجرأة
أن نقرر «أن االستعامر ليس من عبث السياسيني وال من أفعالهم ،بل هو من النفس
ذاتها التي تقبل ذل االستعامر والتي متكن له يف أرضها»[[[.
إن كابوس االستعامر ال يذهب عن أي شعب بكلامت خطابية أو أدبية «» إمنا بتحول
نفس يصبح معه الفرد شيئاً فشيئاً قادرا ً عىل القيام بوظيفته االجتامعية جديرا ً بأن تحرتم
كرامته وحينئذ يرتفع عنه «القابلية لالستعامر «ولن يقبل حكومة استعامرية تنهب ماله
ومتتص دمه فكأنه بتغيري نفسه قد غري وضع حاكميه تلقائياً إىل الوضع الذي يرتضيه»[[[.
[[[ -د .راغب الرسجاين ،نفس املرجع السابق ،ص .2

[[[ -مالك بن نبي ،نفس املرجع السابق ،ص .34
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه ،ص.31
[[[ -نفسه.
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إن التخلف الذي يعيشه املسلمون ينبع يف األساس من داخلهم ويعود إىل طبيعة
تشكيل عقليتهم وشخصيتهم التي ترسبت فيها مفردات الثقافة السلبية ،وال حل لهذه
املعضلة إال بالتحول من مجتمع غري فعال إىل مجتمع فعال ،وفاعلية أي مجتمع إمنا
تنطلق من فاعلية اإلنسان ،وقد كان مالك بن نبي يقول يف ذلك أنه «إذا تحرك اإلنسان
تحرك املجتمع والتاريخ ،وإذا سكن سكن املجتمع والتاريخ»[[[.
والحقيقة أن ما يقف أمام حركة اإلنسان يف املجتمعات العربية واإلسالمية إمنا
[[[
هو فكره املكبل بالكثري من القيود منها «أنه فكر خاضع لطغيان اليشء والشخص»
إذ يتمحور فكرنا حول أشخاص أو زعامء بعينهم أو حول وثن من األوثان أو يشء من
األشياء ،وال ميكن أن يتحول اإلنسان إىل كائن فعال بشكل إيجايب يف التاريخ إال إذا
متحور فكره حول الفكرة وليس حول هذا الشخص أو حول هذا اليشء .إن األفكار
يف رأي ابن نبي هي املحركة لألشخاص ومن ثم للمجتمعات والتاريخ.
ولعل من تلك القيود أيضاً تلك االزدواجية اللغوية الذي يعاين منها املسلمون،
فقد غرس العرص االستعامري فيام غرس من الظواهر املتصلة بالهياكل االقتصادية
واالجتامعية واإلدارية يف البالد املستعمرة ظاهرة خاصة هي ازدواجية اللغة التي
تتعلق ببناه الثقافية والعقلية وبأفكاره[[[ .ولقد أحدثت هذه االزدواجية اللغوية انشقاقاً
يف العامل الثقايف للبالد اإلسالمية ليس فقط ذا طابع جاميل بل أيضاً ذو طابع أخالقي
وفلسفي[[[ ،فلقد ترتب عليها ظهور طائفتني من النخبة؛ النخبة التي تتكلم العربية
وتحاول اسرتداد أصولها اإلسالمية ،والنخبة التي تتكلم اللغة األجنبية سواء كانت
الفرنسية يف الجزائر أم االنجليزية يف مرص .وكل منهام كان مصريه الفشل حيث مل
تنجح الطائفة األوىل يف إرساء اتصال بني الروح العربية املعارصة والتقاليد األصلية
للسلف الصالح لعدم وجود اتصال حقيقي بنامذجها املثالية .والطائفة الثانية مل
نقال عن :د .راغب
[[[ -مصطفى عاشور ،مالك بن نبي  ...فيلسوف مشكالت الحضارة ً ، www.ilamonline.net
الرسجاين ،نفس املرجع السابق ،ص . 2
[[[ -مالك بن نبي ،مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ص . 127
[[[ -نفسه ،ص.137
[[[ -نفسه ،ص.139
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تستطع إرساء اتصال مع حضارة العرص لعدم فهمها لروحها العملية؛ فافتقاد األفكار
األصيلة من ناحية وافتقاد األفكار الفعالة من ناحية أخرى جعل هذه الشعوب تراوح
مكانها وال تتقدم[[[.
وبالطبع فإن مالك بن نبي هنا إمنا يلمح من خالل اشكالية ازدواجية اللغة إىل
اإلشكالية التي شغلت النخبة املثقفة العربية منذ بداية الحقبة االستعامرية وحتى
اليوم اشكالية األصالة واملعارصة ،وهي يف اعتقادي اشكالية مزيفة إذ كان ميكن
االستفادة من ازدواجية اللغة حيث أن اللغة األجنبية التي أتت مع املستعمر ليست
رشا ً كلها بل كان ميكن االستفادة منها ببساطة يف اإلطالع عىل منجزات العرص
وكأداة لفهم اآلخر ،ومن ثم كان من املمكن تاليش ما ترتب عىل ثنائية اللغة من
اشكاليات عوقت التقدم والنهضة التي كانت مأمولة يف ظل التحدي الذي فرضه
االستعامر بتقدمه التقني واملادي لكن لألسف تغلبت النظرة الدونية واستسلم أهل
البالد املستعمرة ألنه كان لديها بحسب اصطالح ابن نبي «القابلية لالستعامر!.
وعموماً فإن هذه الثنائية اللغوية واالزدواجية الثقافية ليست هي فقط املشكلة
وإمنا املشكلة األكرب التي عوقت وال تزال تعوق التقدم والنهوض هي ازدواجية
أو ثنائية أخرى أهم أشار إليها مالك بن نبي وهي ثنائية «األفكار امليتة واألفكار
املميتة» أما الفكرة امليتة فهي «الفكرة التي بها خذلت األصول ،وانحرفت عن مثلها
األعىل وليس لها جذور يف العصارة الثقافية األصلية «اما الفكرة املميتة فهي «الفكرة
التي فقدت هويتها وقيمتها الثقافيتني بعدما فقدت جذورها التي بقيت يف مكانها
يف عاملها الثقايف األصيل»[[[ .ويقصد مالك بن نبي بالفكرة امليتة تلك األفكار التي
ننقلها عن الرتاث دون وعي بأنها ليست هي بنت الجوهر األصيل للحضارة العربية
اإلسالمية ،كام أنها بخلعها من جذورها ومحاولة زراعتها يف بيئة مل تعد هي بيئتها
كام مل تكن هي كذلك بيئتها األصلية إمنا يعني أنها فكرة ماتت بانتزاعها من أصلها
ومن منبتها األصيل .وهي تتالقى لديه يف حارضنا املعارص باألفكار املميتة التي هي
[[[ -انظر :نفس املرجع ،ص ص .140-139
[[[ -نفسه ،ص.153
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األفكار الغربية املستوردة التي ال تتفق مع هويتنا وال تتوافق مع جوهرنا األصيل .ويف
رأي بن نبي أن تالقي األفكار امليتة مع األفكار املميتة إمنا ميثل أحد العوائق الكبرية
أمام نهضة األمة ألنه «ما أن نبدأ مبعالجة األفكار امليتة التي مل يعد لها جذور يف
بوتقة الثقافة األصيلة للعامل اإلسالمي ،حتى نصطدم باألفكار املميتة التي خلفت
يف عاملها الثقايف األصيل جذورها ووفدت إىل عاملنا»[[[.
إن الحقيقة التي يلفت انتباهنا إليها ابن نبي هي أن املشكلة يف العامل اإلسالمي
هي مشكلة أفكار؛ إذ أنه منذ انحطاطه ما بعد عرص املوحدين يواجه مشكلة أفكار
ال مشكلة وسائل؛ فرتاثه الذي ورثه من عصور الحضارة اإلسالمية غدا أفكارا ميتة،
أما مناذجه الروحية التي تعود إىل العهد األول فقد خانتها أفكاره املوضوعة التي
خالفت النموذج املطبوع ،الذي أرساه العرص األول ،وحينام افتقد اإلحاطة مبشاكله
ووىل وجهه شطر العامل الغريب ،فإن أفكاره املقتولة بفعل االنحطاط قد استخدمت
من الحضارة الغربية أفكارا ً انبتت عن جذورها وامتصتها مع سمومها القاتلة ،فال
هي ادركت منط الحضارة الغربية يف اندفاعه التطوري الفعال املستمد من أصالته
املقيمة يف حدودها الجغرافية ،وال هي أحيت مناذجها األصلية يف انبثاقها الروحي.
وهكذا تضافرت أفكارها املوروثة امليتة واألفكار القاتلة املجتثة من جذورها الغربية
لتنتقم من هذا العامل كام ينتقم جرس يسء البناء باالنهيار عىل من بناه»[[[.
وخالصة القول أن العقول العربية وقعت أرسى هذين النوعني من األفكار وهام
معاً ميثالن العائق األكرب أمام اليقظة والنهوض إذ أن األفكار امليتة تسكن العقول وال
تدفع حاملها إىل أي مجهود أو نشاط فهي معلومات عقيمة متوارثة تجمدت لدى
حامليها ومن ثم كانت أحد أسباب انحطاط الخط البياين الحضاري لألمة اإلسالمية،
أما األفكار املميتة فهي التي قتلت اإلبداع يف النفوس مبا لها من قدرة خبيثة عىل
اإلخامد وكبح جامح العقول وكرس الهمم وهي التي خلقت يف أبناء األمة االستسهال
وساعدت يف تغيب القدرة التحليلية يف فهم املشكالت املعقدة رغم أنها يف أصلها
[[[ -نفسه ،ص.149
[[[ -مقدمة عمر مسقاوي للرتجمة العربية لنفس املرجع السابق ،ص .13-12
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وعند أهلها تفعل عكس ذلك متاماً ،كام أن الواقع يف العامل الثقايف الغريب ليس كله
مميتاً ،فنحن مل نأخذ منه عىل حد تعبري مالك بن نبي إال النفايات ،الجزء املميت
من تلك الحضارة» [[[.
والسؤال هو :ملاذا تذهب النخبة املثقفة املسلمة بالضبط للبحث هناك عن
هذه العنارص املميتة وليس عن العنارص الصانعة للنهضة والتقدم كام فعل اليابانيون
والصينيون عىل سبيل املثال؟!
والحقيقة أن ابن نبي مل يجد االستثناء من هذه القاعدة العامة التي وقع يف فخها
معظم النخبة املسلمة ،مل يجده إال لدى محمد إقبال إذ وجد أن «فكر اقبال جعل
من ثقافته شغفاً ،واستحق االحرتام لتجرده ..إنه بجهد شخيص أو لصدفة استثنائية
استطاع أن يقيض عىل مخزون األفكار امليتة التي وجدها يف بيئته عند والدته .ونجد
يف عمله االهتامم بتجديد أفكار بيئته عرب كتابه الذي ترك مثرته لألجيال «إعادة بناء
الفكر اإلسالمي»[[[.
إن املشكلة يف رأي ابن نبي إذن ليست يف التتلمذ عىل الحضارة الغربية «ألنه
ومنذ عام  1860تتلمذ املجتمعان اإلسالمي والياباين يف مدرسة الحضارة الغربية وبينام
أصبحت اليابان قوة اقتصادية كربى يف العامل ألن األفكار املميتة يف الغرب مل تعد
ترصفها عن طريقها فقد بقيت وفية لثقافتها ،لتقاليدها وملاضيها بينام وجدنا ذلك يف
اليابان ،وجدنا أنه بعد ما يقرب من قرنني من الزمان ورغم الجهود الحميدة التي بذلت
يف سبيل النهضة يف العامل اإلسالمي ،نجده ال يزال مجتمعاً ذي منوذج متخلف»[[[.
إذن املشكلة التي نواجهها وتطرح نفسها علينا بقوة ال تتعلق بطبيعة الثقافة
الغربية ،بل بالطبيعة الخاصة بعالقتنا بها !
إن صنع الحضارة إمنا هو مرهون ببرش أصحاب فاعلية يتفاعلون مع األفكار
[[[ -مالك بن نبي ،نفس املرجع ،ص .150
[[[ -نفسه ،ص.151-150
[[[ -نفسه ،ص.151
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بإيجابية ،إن أهم رشوط الفاعلية يف نظر ابن نبي أن ينظر اإلنسان إىل نفسه عىل
أنه صانع التاريخ ومحركه؛ فالتاريخ نتاج عمل وليس نتاج مقوالت نظرية ،ومشكلة
املسلم اليوم أنه ال يفكر ليعمل ،بل يفكر ليقول ويتكلم وقد أدى ذلك واليزال إىل
ضياع االستفادة من العلم واملال والوقت يف صنع حضارتنا الحديثة املنشودة.

رابعاً :الطريق إىل النهضة:

إن ادراك املشكالت السابقة وهي جميعاً مشكالت فكرية والوعي بها رمبا يكون
عند مالك بن نبي نقطة البداية يف طريق الفعالية والحضارية ،لكن أوىل خطوات هذا
الطريق عنده يف اعتقادي هي مرة أخرى تغليب الفكرة عىل اليشء.
 )1تغليب األفكار عىل األشياء:
إن املرحلة الحالية يف العامل اإلسالمي يف نظر ابن نبي تتسم بطغيان األشياء
عىل األفكار وذلك عىل أصعدة مختلفة؛ فعىل الصعيد النفيس واالخالقي نجد أن
«األشياء متثل القمة يف سلم القيم ،وتتحول خلسة األحكام النوعية إىل أحكام كمية
دون أن يشعر أصحاب تلك األحكام بانزالقهم نحو الشيئية أي نحو تقويم األمور
بسلم األشياء .فاملوظف عىل سبيل املثال يعتمد يف تحديد رتبته يف الرتتيب اإلداري
بعدد األجهزة التي يستعملها أو ال يستعملها وليس بقدر العمل الجاد الذي يؤديه!
إن الشيئية تجر إىل هفوات كثرية ذات مغزى وخاصة يف مجال األدب السيايس
! ففي كلمة تأييد إلحدى البالد اإلسالمية تقرأ عبارة «الحكومة وشعبها» فعكست هنا
عالقة امللكية فبدال من أن يكون للشعب حكومة أصبح للحكومة شعب وأضحى
املالك مملوكاً![[[.
أما عىل الصعيد االجتامعي فإن هذه النزعة الشيئية الكمية تولد مظاهر اجتامعية
غري متوقعة ،فمثالً عىل باب إدارة من إدارات الحكومة نجد موظفاً يراقب الداخلني
ويسجل أسامءهم .وإذا ما عدت إىل نفس اإلدارة يف اليوم التايل ترى أن التسجيل
[[[ -مالك بن نبي ،مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ص .79
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واملوظف الذي يتواله غري موجودين .وهكذا فالوظيفة قد ذهبت مع املوظف !
ونفس اليشء عىل الصعيد الفكري إذ نجد مؤلف أي كتاب ال يسأل عن أي بحث
[[[
عالج وكيف تم معالجته دامئاً ،بل عن عدد الصفحات التي كتبها فيه!
أما عىل الصعيد السيايس فقد تسللت الشيئية وطغيان األشياء وخاصة يف ميدان
التخطيط؛ فعندما يواجه بلد إسالمي ما مشكلة التخلف فهو يواجهها إما باالستثامر
األجنبي وتلقي املعونات املالية أو بزيادة معدل الرضائب .كام يقع أفراد املجتمعات
اإلسالمية يف حارض العامل اإلسالمي يف خطر تجسيد املثل األعىل يف شخص
وليس يف فكره قد يحققها أي شخص يختار ،وقد تسبب ذلك يف الكثري من الرضر
باألفكار اإلسالمية املتجسدة يف أشخاص ليسوا يف حقيقة األمر أهالً لحملها ،فمن
ذا الذي يستطيع تجسيد األفكار دون أن يعرض املجتمع كله للخطر؟! إن خطر
التجسيد قد وضعه القرآن رصاحة يف الوعي اإلسالمي حتى عىل شخص الرسول ذاته
بقوله «وما محمد إىل رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل
أعقابكم» ( آل عمران.[[[)144 ...
إن األمة لن تتقدم إال بتقديم الفكرة عىل اليشء وعىل الشخص أو عىل األقل علينا
أن ندرك «إن للعامل الثقايف( والحضاري) بنية ديناميكية تتوافق مظاهرها املتتالية مع
عالقات متغرية بني العنارص الثالثة الحركية :األشياء واألشخاص واألفكار»[[[ وإن
اختالل التوازن يف هذه العالقة لصالح اليشء يولد االضطراب ليس فقط يف الدول
املتخلفة وإمنا أيضاً يف الدول املتقدمة.
إذن علينا إعادة التوازن بني األفكار واألشياء واألشخاص بهذا الرتتيب الذي
يعطي األولوية دامئاً للفكرة عىل اليشء والشخص معاً.
 )2التوافق مع روح العرص مع الحفاظ عىل أصالة األفكار:
[[[ -نفسه ،ص.81 80-
[[[ -نفسه ،ص.82-81
[[[ -نفسه ،ص.85
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إن اإلشكالية هنا كام صاغها ابن نبي تكمن يف أن «فكرة أصيلة «ال يعني ذلك
فعاليتها الدامئة ،وفكرة فعالة ليست بالرضورة صحيحة .والخلط بني هذين الوجهني
يؤدي إىل أحكام خاطئة ،وتلحق أشد الرضر يف تاريخ األمم حينام يصبح هذا
الخلط يف أيدي املتخصصني يف الرصاع الفكري وسيلة الغتصاب الضامئر .إن
الفكرة إما صحيحة أو باطلة ،وحينام تكون صحيحة فإنها تحتفظ بأصالتها حتى آخر
الزمان لكنها يف املقابل ميكن أن تفقد فعاليتها وهي يف طريقها حتى ولو كانت
صحيحة ،فلفاعلية الفكرة تاريخها الذي يبدأ مع لحظة دفعتها األصيلة لتهز العامل
أو يعتقد فيها كنقطة ارتكاز رضورية لقلب ذلك العامل .وبصفة عامة فإن الفكرة تظل
فعالة طاملا أنها أثارت العواصف وشيدت شيئاً أو هدمته»[[[.
والسؤال هو :أين نحن اآلن يف العامل اإلسالمي من هذه اإلشكالية؟!
إننا اآلن يف عرص االنتاجية؛ ذلك العرص الذي ال يكفي فيه أن نقول الصدق لنكون
عىل حق ! فمنطق هذا العرص ال يكون اثبات صحة األفكار باملستوى الفلسفي أو
األخالقي ،بل باملستوى العميل ،فاألفكار صحيحة إذا ضمنت النجاح[[[ ،إن هذه
إشارة واضحة إىل سيادة املنطق الرباجاميت األمرييك عىل هذا العرص[[[ حتى عىل
الجانب اآلخر من العامل الرشقي الشيوعي ،فهذا هو ماوتيس تونج يقول هو اآلخر:
إن أفضل دليل عىل سالمة أفكارنا هو نجاحها يف اإلطار االقتصادي[[[.
إذن فليست املسألة يف أن يقبل املجتمع اإلسالمي أو يرفض األسلوب العميل هذا
أو ذلك ،كام ال يكفي أن يعلن عن قدسية القيم اإلسالمية ،بل علينا أن نزود هذه القيم
األصيلة مبا يجعلها قادرة عىل مواجهة روح العرص والتكيف معه دون تقديم تنازالت
إىل الدنيوي عىل حساب املقدس ،فقط علينا – عىل حد تعبري ابن نبي – أن نحرر
[[[ -نفسه ،ص.103-102
[[[ -نفسه ،ص.111
[[[ -راجع كتابنا :مدخل إىل الفلسفة يف طبعاته املختلفة ،الفقرة “ رابعاً “ من الفصل الرابع عن وليم جيمس والفعل
الرباجاميت.
نقال عن مالك بن نبي ،نفس املرجع السابق ،ص.112
[[[ً -
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املقدس من بعض الغرور االكتفايئ والذي قد يقيض عليه .أي علينا العودة ببساطة
إىل روح اإلسالم األصيلة نفسها ،تلك الروح التي عرب عنها الرسول ( صىل الله عليه
وسلم) حال عودته من احدى الغزوات وسط شهر رمضان وكانت مشقة الصوم كبرية
عىل الصامئني ،حينام عزا الفضل يف االنتصار يف تلك الغزوة إىل الذين أفطروا يف
ذلك اليوم .ونحن اليوم أكرثمن أي وقت مىض بحاجة للتذكري بهذا الهدى النبوي الذي
يعطي يف حالة معينة األولوية لفضيلة الفعالية عىل فضيلة األصالة.
فاملجتمع اإلسالمي مدعو اليوم ألن يستعيد تقاليده العليا وقيمه األصلية ومعها
حسن الفعالية .ومن أجل أن يثبت العامل االسالمي مبنطق العرص أن أفكاره صحيحة،
التوجد أمامه إال طريقة واحدة هي اثبات قدرته عىل تأمني الخبز اليومي لكل فرد[[[.

 )3التخطيط الدافع للفعالية االجتامعية:

كام كانت األفكار أساس الديناميكية االجتامعية وهي املحركة لألشخاص
واألشياء معاً ،فإن الفكر الذي يخطط للمستقبل ينبغي أن يركز عىل «خلق الرشوط
الدينامنيكية االجتامعية ثم يحدد الوسائل التي ستتوىل تسيري تلك الديناميكية
االجتامعية .وذلك ألننا -عىل حد تعبري ابن نبي -ال نستثمر ما نريد ،بل ما نستطيع،
وال نستثمر بوسائل الغري إمنا بالوسائل التي تقع بالفعل تحت أيدينا[[[.
وهنا يكون السؤال :ما الوسائل املتوفرة حقيقة يف بلد عند نقطة الصفر من
انطالقه؟!
لقد أجاب ابن نبي عىل هذا السؤال مسرتشدا بالتجربتني األملانية والصينية؛
فلقد بدأت أملانيا يف التحرك عام 1948م بخمسة وأربعني ماركا وهذا مبلغ تافه يف
االستثامر ،ولذا فقد كان استثامرهم الحقيقي يف رأسامل األفكار التي هي يف رأس
كل أملاين ،يف تصميم الشعب األملاين ،ويف األرض األملانية التي كانت فقرية
[[[ -مالك بن نبي ،نفس املرجع ،ص . 113 112-
[[[ -نفسه ،ص.115
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ومحتلة من اآلخرين لكنها كانت السند الالزم لكل نشاط .ويف نفس الفرتة أقلعت
الصني الشعبية يف رشوط أشد قساوة وبدمار أكرب خلفته الحرب وبغض النظر عن
خيار الصني األيديولوجي فقد أنشأت رأساملها من األفكار األولية ،وأن تجربتها
يف بيئة اجتامعية اقتصادية كبرية الشبه بغالبية البالد اإلسالمية تلقي كثريا ً من الضوء
عىل الرسائل البدائية لإلقالع[[[.
إن هذه اإلمكانيات التي انطلقت منها الصني ،وهذه اإلمكانيات تتوافر ألي أمة
أو بلد يف هذا املستوى الصفري هي:
أ) الزراعة وهي يف حالة بدائية إىل حد ما.
ب) ما يتوفر لديه من مواد أولية يف السوق ويف باطن األرض.
ج) طاقة العمل أي األيدي العاملة وما ميكن تحويله إىل ساعات عمل فعلية.
ومن خالل هذه اإلمكانيات البسيطة ميكن االنطالق اقتصادياً عىل مرحلتني:
أ) مرحلة اقتصاد الكفاف
ب) مرحلة اقتصاد التطور ـ أي اإلقالع مبعنى الكلمة[[[.
وبناءا ً عىل هذا وذاك ،فإن املجتمع اإلسالمي يستطيع يف نظر مالك بن نبي أن
يستعيد فعاليته بأن يضع دفعة واحدة يف أساس تخطيطه مسلمة مزدوجة:
أ) كل األفواه يجب أن تجد قوتها
ب) جميع األيدي يجب أن تعمل
وعندئذ سوف ال تكون أفكاره مثقلة بعدم الفعالية ألن كل األيادي سائرة يف
[[[ -نفسه ،ص.116
[[[ -نفسه ،ص  ،116وانظر أيضاً ،مالك بن نبي ،اقتصاد القوة والتنمية ،مقال بكتابه ،بني الرشاد والقيمة ،دار الفكر
بدمشق ،سوريا ،الطبعة الثانية2002 ،م ،ص .188-186
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تحريك عجلة ديناميتها االجتامعية ،واملدافعون عنه سيأخذون يف اعتبارهم ،أنه
ليس املطلوب الدفاع عن أصالة اإلسالم بل مجرد إعادة فعاليته إليه بتحريكهم قواه
االنتاجية[[[.
ويف اعتقادي أنه ينبغي أن نسعى إىل زيادة مساحة الوعي بأهمية أن يوجد بيننا
من يفهم هذا املخطط البسيط وشديد الفعالية ملستقبل العامل اإلسالمي إذا ما أراد
املسلمون يف أي بلد إسالمي إعادة الروح اإلسالمية األصيلة إىل الوجود .إنها تلك
الروح الوثابة العاملة املحبة للعمل واالتقان فيه ،تلك الروح التي ال تقبل وجود عاطل
أو جوعان ،إنها روح املشاركة يف العمل والدفاع عن حق العامل يف الحياة الكرمية .إن
إعادة هذه الروح ليست عرب الكلامت والشعارات الرنانة التي رصنا نسمعها صباح مساء
يف كل أرجاء العامل اإلسالمي ،وإمنا إعادتها عرب العمل الجاد واملتقن .إننا حقيقة ال
نفتقد األفكار بقدر ما نفتقد إدراك وامتالك الكيفية التي تحولها إىل عمل خالق يسد
جوع الجوعى ويحافظ عىل كرامة اإلنسان املسلم من االمتهان والتسول.
إن مالك بن نبي قدم لنا بتلك الكلامت البسيطة  -بعد طول تنظري-خطة عملية
للخروج من نفق الجمود الفكري والكسل العميل ،فقط عىل كل منا حكاماً
ومحكومني أن نؤمن بأن اإلنسان الفرد هو صانع الحضارة والتقدم وسط بيئة اجتامعية
داعمة وخالقة ،وأن اإلنسان املسلم ميتلك من الطاقة الروحية ما يكفي لبدء العمل
برشط أن يكون ناتج هذا العمل توفري الطعام لكل األفواه ،وتوفري الحياة الكرمية لكل
عامل يعمل .هذا هو التحدي وعىل قدر استجابتنا ميكن أن نكون بعد أن أصبحنا
اليوم وبعد أكرث من أربعني عاماً عىل وفاة مالك بن نبي أمة يف مهب الريح مهددة
بالتقسيم بل مهددة بالفناء.
فهل نعي أنه مل يعد أمامنا اليوم إال االستجابة لهذا التحدي الوجودي ألمة
كانت يف سابق عهدها رائدة األمم وقائدة الدفع الحضاري لإلنسانية ،أمتنى أن
نكون عىل وعي بأننا اآلن يف هذه اللحظة التي بلغ فيها التحدي ذروته ومل نعد
[[[ -نفسه ،ص.118
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منلك رفاهية الرتدد ،بل علينا فورا ً ودون إبطاء مواجهة التحدي باألفعال وليس
مبجرد األقوال والتغني بأمجاد ماض مل نكن نحن صانعيه ،وكل ما علينا اآلن أن
نربهن عىل أننا حقاً ورثته وال نزال نحمل أمانته ،وال نزال قادرين عىل حمل هذه
األمانة بتحويل األقوال إىل أفعال ،واألفكار إىل خطط عملية لتحقيق التقدم ألمة
هي «خري أمة أخرجت للناس».

مفهوم الغرب وأسسه التكويني�ة
يف الفكر احلضاري عند مالك بن نيب
الدكتور الحاج دواق [*
[[[

]

مدخل:

إذا اندفع التاريخ تلقاء قدره ،كشفت مساحة العامل عن أشكال حضارية مختلفة،
دلّت عىل ألوان كثرية من التدافعات بني شعوب األرض وسكانها .وألن من الحقائق
املالزمة واملص ِّورة لتطور أوضاع العامل وأحواله؛ تربز أن الكيانات التاريخية الكربى
تقع بينها احتكاكات جمة بقصد إظهار امل ُكنة الثقافية والجدوى االجتامعية ملا
تحمله من قيم ،فإنها والب َّد أن متيل إىل نوع من العمل يف اتجاه كبت األطراف
املقابلة لتأبيد تسلطها عىل األوضاع ،وضامن مصالحها باستمرار يف سياق
استغالالت عميقة تستنزف الرثوات واملق ّدرات وقبلها اإلنسان.
وألن العالقات الحضارية هي أعىل شكل ممكن من الصالت الوجودية يف
التاريخ ،فإن لكل أمة أو شعب أو قوم أو دولة ،نصيبه القليل أو الوافر من اإلكراهات
والضغوط من األطراف األخرى .وإذا أخذنا مثاال العامل اإلسالمي ،فإننا سنجده منذ
بواكري تشكله األوىل قد ُمني بوابل من الضغوط التي قصدت القضاء عىل تجربته
الحضارية وخنق عطاءاته الثقافية لعلة أو ألخرى خاصة من قبل أكرب التسلطات
*ـ قسم الفلسفة جامعة باتنة ،الجزائر.
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املتاحة آنئذ من الروم والفرس ،واستمر الحال يف جدل انبساط وانقباض تاريخيني،
مرة يف صورة انكفاء ومدافعة ،وأخرى خروج وامتداد.
ومع الوقت استطاع أن يحقق لنفسه انجازات نوعية واستثنائية بالنظر إىل عمره
التاريخي وامكانياته الحضارية ،لكن استمرار ذلك كان مرهونا برضورة وجود وفرة
عارمة من اإلرادة الحضارية التي تتيح له املقدرة عىل توظيف االمكانات واملقدرات
التي يحوزها .فخبا بريق الغاية التاريخية الكربى وتراجعت الطاقات املعنوية التي
أمدته لقرون طويلة ،فرتهلت أوصاله ،ودخل يف دوامة رصاعات متوالية ،تَجلّيها
البارز؛ التناحرات السياسة بني العائالت الحاكمة وباعثه الباطني فقدان املربر
النظري والفكري إزاء جدوى أن يستمر اإلسالم يف التاريخ ،فانقلب الكل ضد الكل.
هذه الحال أسلمته يف إطار منطق التداول الكوين بني التجارب الحضارية الكثرية
إىل أن يتوىل زمامه غريه ،خاصة ملا قويت رغبة املتسلطني يف االنتقام التاريخي
واستعادة الجغرافيات املفقودة ،وتلقني القوي السابق حضاريا درسا يجعله يقر
بخطيئة إسقاط حضاراتهم يف السابق .ومن أبرز التجارب التي مارست إكراهها
وعنفها عىل العامل اإلسالمي ،الغرب ،أو ما أنعته بالظاهرة الغربية .ومن أهم مفكرينا
الذين تعاطوا فلسفيا معها املفكر الجزائري مالك بن نبي «رحمه الله» (1973م)
واعتبار اختيارنا له يف تناول بنية الظاهرة الغربية وتكوينها ،أنه صاحب نظريات
إزاءها ،وحيث تعترب من أهم املدونات الفكرية التي تعاطت معها معرفيا وعملت
عىل سرب عمقها الرؤيوي وانعكاساتها املدوية عىل كل نطاقات التاريخ ،وتقاطعاتها
الدموية واالستغاللية للعامل اإلسالمي.
فام هي الظاهرة الغربية عنده؟ ومن أين نشأت واستلت مربرات تكونها وتطورها
ومآلها؟ ما التجليات واألمناط الثقافية والحضارية لهذه الظاهرة؟ وكيف انعكست
بحموالتها عىل العامل والعامل اإلسالمي؟ وما أبرز آثار ذلك؟

190

نحن والغرب

 1- 0يف التشكل التاريخي والبنية املفهومية للغرب:

مفهوم الغرب:

مصطلح الغرب  the westيدل يف خضم استخداماته الجمة ،عىل استقراره دالليا
عىل جملة عنارص بالتأليف بينها تعطينا حقيقة معقولة بها نتصور ومنلك ونفرس
ونحكم عىل هذه الظاهرة التاريخية املمتدة .والغرب يدل يف مستوى أول عىل
موقع جغرايف من األرض ،قبال املناطق األخرى كالرشق مثال ،أو يدل عىل منط
ُوحدوي من الخصائص التاريخية واالثنية والثقافية والحضارية عموما ،والتي تشكل
يف مجموعها ملمح النقاء إزاء األمناط املفارقة أو املختلفة ،قوميا ولسانيا ،وما إىل
ذلك من معايري التفريق[[[.

وهنا يكون الغرب هو الوحدة النسبية بني سكان أوروبا خاصة ومن انحدروا منها
وتوزعوا يف العامل ،حيث يشرتكون يف الخلفية التاريخية ذات األصول اإلغريقية
والرومانية والجرمانية أساسا ،إضافة لبعض االثنيات الصغرية ،وأعرافها من الفلسفة
اليونانية والقانون الروماين ،والديانتني املسيحية واليهودية ،والتي تقطن جميعها
منطقة غربية من األرض وانفتحت عىل العامل الجديد (جديد حسبهم وهو من
أقدم العوامل واألمم) أي الواليات املتحدة األمريكية ،وتبادلت بينها وأوروبا القيادة
التاريخية للمجموع املنعوت بالغرب [[[.
و«...كانت االستعامالت األقدم ‹للغرب› أو نظائرها يف اللغات األخرى تشري
إىل اتجاه أو منطقة عىل خارطة سياسة معينة ،مثل تقسيم اإلمرباطورية الرومانية إىل
غرب – رشق يف أواسط القرن الثالث ،وانقسام الكنيسة املسيحية إىل غربية ورشقية
بدءا من القرن الحادي عرش ،والعامل الجديد لألمريكيتني منظورا إليهام من أوروبا
أو املحيطات التي تقع إىل الغرب البعيد من اململكة الوسطى (يف الصني) عىل أن
التعبري الذي أكتسب طابعا عامليا عن ‹الغرب› مل يقع يف االستعامل العام إال عرب
[[[-صمويل هنتنغتون :الغرب متكرر وليس منفردا ،القاهرة:مركز الدراسات االسرتاتيجية ،دت،ص  03فام فوق.
[[[-املرجع السابق ،ص  03فام فوق.
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القرنني املنرصمني بوصفه التكوين الرئيس يف أوروبا الغربية التي صار ينظر إليها
[[[
باعتبارها كلية الحضور يف السيطرة االستعامرية عىل عموم أرجاء العامل»
تبدو املقاربة السالفة مرتاوحة بني معانٍ متعددة للمصطلح ،ومرد ذلك األساس
الذي شكل املنظور وبناه ،فإذا اعتمدنا التاريخ ،وجدناه كيانات موحدة انفصلت
لدواع سياسية أو دينية ،فظهرت داخلها أجزاء بعضها يقع غرب املقر الرئيس السابق
–أي العاصمة -وأخرى رشقه ،فكان الغرب للمقابل .أو يكون التعني تبعا للموقع
الجغرايف للناظر من أدىن نقطة بالنسبة إليه إىل أقصاها ،فيكون الغرب موقعا متبدال
باستمرار .لكن القار يف هذا التوظيف؛ اإلشارة إىل غرب األرض دامئا ،أو مغرب
الشمس ،وأدل مفهوم هنا أوروبا كلــية ،كلية الحضور ،بداعي الهيمنة والسيطرة
والتخارج الذي مارسته بعيدا عن حدودها لتعميم منوذجها الحيايت عىل العامل،
أو غربنة اآلخرين ،فتشكل الوعي الشقي إزاء الغرب ،أي انطباع الناظرين باعتبارهم
مجاال لتنفيذ الطموحات ،واآلخر الناظر إليه مبا هو منوذج نهايئ يحتذى يف إطار
تحقيق يوتوبيا الخالص العام.

األسس التكوينية ومصادر التشكل:

«عىل أن املفهوم الذي يقول إن األوربيني ميثلون نظاما يكاد يكون مختلفا
للكائنات مل يكن مجرد نزعة للرتكيز العرقي عىل الذات ،لوال مجرد محصلة لرنجسية
دفاعية ،لقد جاء مستندا إىل منجزات عرص النهضة األوروبية والثورة العلمية ومرحلة
التنوير ،ومن ثم جاء التشديد عىل املعرفة وعىل العقل...وكذلك عىل القوة وعىل
العقل .ولكن فيام كانت تلك املنجزات حديثة العهد ،فقد كانوا يعودون بجذورها
إىل عصور سبقت تكمن يف هيكل الثقافة ،ويف الرتاث الذي تناهى من اإلغريق (أو
الجرمان) ،ويف األنعم التي جاد بها الله ع ّز وجل وأضفاها عىل شعب مختار ،ثم إىل
مقدم املسيحية [[[»...إذن املفهوم تشكل عرب تراكامت تداخلت فيام بينها ومل تستقر
[[[-طوين بينت وآخرون :مفاتيح اصطالحية جديدة ،معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع ،ترجمة سعيد الفاغي،
بريوت العربية للرتجمة ط ،2010 ،1ص .523
[[[-جاك غودي :الرشق يف الغرب ،ترجمة محمد الخويل ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،ط ،2008 ،01ص .12
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فوق بعضها كام الطبقات الجيولوجية ،فال ميكننا القول أن كل مرحلة ألغت سابقتها،
بل رفدتها بأهم سامتها وميزاتها ،وبتشابكها واستحالتها تكونت روح متقاربة املعامل
أو موحدتها ،ميكن وسمها بالغرب.
فإذا كانت األصول هناك ،فاستعادتها هنا ،وبإرصار قاد إىل بناء روح مغامرة تواقة
للعلم واملعرفة ،ومرتجمة لذاتها يف تقنية كربى ،سمحت لها بالسيطرة عىل الطبيعة
ومن ثم عىل التاريخ ،يف مزيج متنوع بخصائص تم الوعي بها بالتدريج.
« ...ويؤكد بول فالريي  Paul Valéryأن ثالثة تقاليد شكلت أوروبا [الغرب كام
يف الكتاب]:
املسيحية وبأكرث دقة الكاثوليكية يف املجال األخالقي.
التأثري املستمر للقانون الروماين يف مجاالت القانون والسياسة والدولة.
الرتاث اإلغريقي يف مجال الفكر والفنون ،وملاذا نفصل هذه التيارات عن مصادرها؟
ألنه هكذا يتولد اإليهام بأن الغرب ما هو إال بداية مطلقة (ليس قبله يشء) ،وأنه ظهر
[[[
كنبتة قد منتنع عن تتبع جذورها ،نبتة منعزلة ووحيدة من املعجزة التاريخية»
إذن؛ هي خصائص متكررة ذات سمة يشبه أن تكون قارة ،مغرقة يف تكريس مفهوم
التكوين املنعزل ،والتشكل االستثنايئ ضمن مزيج خاص ،جمع العقل إىل الروح
فاألخالق ،وقبلها الجغرافيا ،التي ضمت اليونان وأطلت عىل املحيط األطليس ،يف
البداية ،ثم ذهبت إىل أطراف عوامل أخرى ،صبغتها بلونها الثقايف الخاص ،ما أدى إىل
منط من الخصوصية الفريدة يف الظهور والتطور .سامها غارودي رحمه الله باملعجزة
التاريخية .و«رغم ذلك يحقق «الغرب» بوصفه بناء أسطوريا آثارا قوية حني يجمع إىل
ذاته خصائص متنوعة ومتناقضة...فهو كعنرص أسطوري ما زال ينظم طريقتنا الرتاتبية
[[[-روجيه غارودي :اإلرهاب الغريب ،ترجمة داليا الطوخي وآخرون ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،ط،2004 ،01
ج ،01ص .50
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يف إسناد مكان إىل شعوب ومؤسسات عىل الخريطة العاملية_ التاريخية»

[[[

يقودنا املعنى املتضمن يف التعريف السالف إىل حقيقة أن الغرب ليس واحدا
من حيث ما هو ،أي كحقيقة موضوعية ماثلة بشكل صلب ومتعينة كصخرة صلدة يف
صفحة العامل ورشيط التاريخ ،بل هو بوتقة انصهرت فيها معطيات مختلفة ،بعضها
جاء من الرشق ،كام هو حال املسيحية ،وأخرى من الغرب ،كالقانون الروماين وقبله
الفلسفة اإلغريقية يف عرصيها الهليني والهلينستي .ثم إضافات العبقرية الحداثية
وفتوح املعرفة وتطورات العلم ومنجزات التكنولوجيا وتأويالت األيديولوجيا للتاريخ
الكوين .كل هذا تدامج ،فانبثقت عنه ظاهرة أدركت نفسها كيانا واحدا مقابل اآلخرين
«...وهكذا يؤدي الغرب دورا أيديولوجيا يف الرغبات التنظيمية للمجتمعات غري
الغربية بقدر ما يؤديه يف ما يسمى باملجتمعات الغربية .وحتى الثامنينيات من القرن
املايض كان كثري من سكان بقية العامل يتخيلون أن الغرب هو املؤرش عىل مستقبلهم
والهدف الذي ينبغي أن تتطور مجتمعاتهم نحوه [[[»...باإلضافة للمعنى املفهومي
الذي قد مينحه مصطلح الغرب فإنه يتيح شكال من التحليل اإلجرايئ بتصنيف
أمناط معيشة وأساليب حياة بالنظر إليه ،وقد يتعدى االعتبار املعريف البحت يف
تصوير أجزاء العامل وتطوراته ،إىل ناحية أيديولوجية تقوم عىل الدعوى إىل التبشري
بنموذج الحياة الغربية بوصفها أعىل مثال ممكن لتطور الحضارات ،أو بالنظر إليه
كسقف متجاوز تغلّب عىل التخلف وحقق التقدم املطلق« .وال يرتكز تصور التقدم
املطلق تصورا وضعيا إال عىل التطور العلمي والتقني الذي يقيس قدرة اإلنسان عىل
الطبيعة وعىل أخيه اإلنسان ،ومن املهم أن تكون عصور البرشية قد أخذت اسمها
من التقنيات املستعملة ،عرص الحجر املنحوت ،الحجر املصقول ،عرص الربونز،
[[[
عرص الحديد...إىل عرص اآللة البخارية والكهرباء وعرص الطاقة النووية»...
[[[-طوين بنيت :مفاتيح اصطالحية جديدة ،مرجع سابق ،ص .526
[[[-املرجع السابق ،ص.527
[[[-روجيه غارودي :حفارو القبور نداء جديد إىل األحياء ،ترجمة رانيا الهاشم ،باريس بريوت :منشورات عويدات،
ط ،1993 ،01ص .79
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يظهر أن نزوع السيطرة ،والتسلط التقني بل-كام سامها غارودي -الدكتاتورية
التقنية ،تعد الزمة تصورية يف بناء مفهوم الغرب ،فبعيدا عن التقدم الالنهايئ يف
التاريخ ،واملمتد يف املكان ،ال نجد لداللة الغرب معنى كام حدده نقاده حتى
من الفالسفة الغربيني ،فاملعرفة قوة يف األساس ،وال يؤرش عىل جدواها سوى
استخدامها ،واالستخدام يبدأ عند التكنولوجيات الرفيقة ،وصوال عند اآلليات
اإلعدامية يف أدوات الحرب والتنافس يف تطويرها.
إىل هذه النقطة نجدنا –تحليليا -أمام فوات مفهومي ال يسمح بتجميع مادة معرفية
منضبطة وذات مقدرة تفسريية عالية تشري إىل املصطلح –الغرب...« -وهذا املفهوم
ذو الدالالت املتموجة ،مل ميتثل أبدا للمعنى الجغرايف الذي يوحي به فقد راهن منذ
البدء عىل املقاصد السياسية والدينية والثقافية ،ومن مثة ثبّت مجموعة من الصفات
والخصائص العرقية والحضارية والدينية عىل أنها ركائز قارة ،تشكل أسس هويته...
تقصد أن يؤسس وجهة نظر حول –الغرب-
وتتجىل إشكالية هذا املفهوم من أنه ّ
بناء عىل إعادة إنتاج مكونات تاريخية توافق رؤيته معتربا إياها جذورا خاصة به،
ومستحوذا يف الوقت نفسه عىل كل اإلشعاعات الحضارية القدمية ،وقاطعا أوارص
الصلة بينها وبني املحاضن التي احتضنت نشأتها ،إىل ذلك تقصد ذلك املفهوم أن
ميارس إقصاء لكل ما هو ليس غربيا ،دافعا به خارج الفلك التاريخي الذي أصبح
[[[
–الغرب -مركزه»...
وهنا ال نعدم تقريرا مفاده أن اإلشكالية التعريفية ليس منشؤها منطقيا غالبا ،أي
تنبعث من تداخالت التصورات واألحكام العقلية مبقدار ما تنبثق عن استعامالت
خاصة ترجع إىل التدافعات واملعارك االصطالحية بني الثقافات املختلفة ،لذلك
نلقف الغرب ظاهرة متاموجة الداللة بل متالطمة ،نظرا ملا تسوقه من مادة ذات
مصادر كثرية ومختلفة ،يف بنائه ومفهمته والقار عندنا أن املعنى تشكل بتطورات
كثرية وتداخل عقول علمية وفكرية بل وأيديولوجية يف تشكيله.
[[[-عبد الله إبراهيم :املركزية الغربية ،إشكالية التكوين والتمركز حول الذات ،الدار البيضاء؛ املركز الثقايف ،ط،01
 ،1997ص .13
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وتربز ميزة الفتة يف تكوين معنى الغرب ،وهي التشابك والتامزج االستثنايئ
ملعطيات بعضها مادي جغرايف ،واألخرى عسكرية سياسية اقتصادية ،وقبلها جميعا
ثقافية ودينية «ومل يكن حظ الحضارة املسيحية يف نفوس أهلها وبنيها كحظ الحضارة
اإلسالمية ،فقد نشأت املسيحية يف وسط فيه الخليط من الديانات ،والثقافات العربية
والرومانية واليونانية ،فلم ت ُ ِت ْح لها أن تدخل قلوب الناس وسط الزحام الفكري الثقايف
لتؤثر فيها تأثريا فعاال ،ومل يكتب لها أن تعمل عملها إال عندما بلغت وسط البداوة
الجرمانية يف شامل أوروبا ،حيث ُوجدت النفوس شاغرة ،فتمكنت منها وبعثت فيها
الروح الفعالة التي اندفعت بها لتكون حلقتها يف سلسلة التاريخ...إىل مرحلة التوسع
العقيل ،التي انطبعت بطابع (ديكارت) والتوسع يف البالد الذي حققه (كريستوف
كولومبوس) باكتشاف أمريكا [بتأثري] رشوط خلقية وعقلية رضورية لإلنسان ليك
[[[
يستطيع أن ينشئ ويبلغ حضارة»...

ج-املكوناملسيحيوطبيعةالتشكلالحضاريللظاهرةالغربية:

يظهر أن التحليل الذي أوردناه فيام يخص املسيحية وحضارتها ال صلة له مبعنى
الغرب وهو تفسري يختص بنشأة املسيحية وارتحالها ،لكن املمعن فيه جيدا ،يستنتج
أن مالك بن نبي قد عرب عن أوروبا وحضارتها أي الغرب األول ،ثم املتطور فيام بعد،
قد تلقفت املسيحية وحقنتها بروحها ،والعكس منطبق ،والتأمت مكوناتها الكثرية
ضمن روحانية أخالقية خاصة دفعت بها إىل الوعي الذايت املجتمع من قوة القبائل
الجرمانية ،وعرب قانون الرومان ،ووازعهم اإلمرباطوري ،وقيم املسيحية كلها ،ك َّون
ما نسميه الغرب.
ثم أضفى عليه ديكارت ( )Descartes 1650عقالنية املنهج والفهم والتعقل
العلميني ،ملا ابرز رضورة املعركة العلمية املنهجية .وانبعثت عن فلسفته مغامرة فكرية
كبرية ،انتهت إىل تشييد رصح العقل الفلسفي والعلمي الغريب ،أي الغرب منظورا إليه
من خالل تطور فكر فالسفته وعلامئه ،ثم بعض االهتزازات التاريخية التي عرب عنها
[[[-مالك بن نبي :رشوط النهضة ،ترجمة عبد الصبور شاهني ،دمشق ،دار الفكر :ط1987 ،04ن ص.62-61

196

نحن والغرب

فالسفة األفول والسقوط كام هو حال اشبنجلر ( )Spengler 1936يف مؤلفه املهم أفول
الغرب ،أو ألربت شفيتزر ( )Schweitzer 1965يف فلسفة الحضارة.
فليست املساواة التحليلية ،بني أوروبا يف مرحلة ما من عمرها التاريخي ،وبني
املسيحية وامتداداتها الخاصة ،خروجا عن مألوف االتجاهات التحليلية التي درست
تاريخ الحضارة ،فالغرب/أوروبا /املسيحية ،ثالوث مندمج وتركيبة فريدة يف منط عالقات
أخرج للعامل هجينا متميزا ،عد بوصف ما ،الحضارة األفضل التي عرفها اإلنسان.
«عندما نتحدث عن الحضارة اليوم يف معرض الثناء ،فالذي نعنيه بالحضارة
هو ذلك املجموع من االعتقادات والعادات السائدة يف أوروبا ويف أجزاء الكرة
األرضية التي يقطنها أناس من أصل أورويب ،وإذا توخينا من هذا التحديد بعض
الغايات وجدناه مرادفا للعامل املسيحي ،وإذا توخينا غايات أخرى غريها وجدناه
مرادفا للبلدان التي حسنتها الثورة الصناعية ...،استطاعت بفضل العلم التطبيقي...
أن تفرض عىل الكرة األرضية بكاملها سيطرتها ...هذه الحضارة هي إرثنا ،ونحن،
[[[
ولرمبا العامل بكامله ،مرتبطون بها»...
إذن؛ الغرب هو أوروبا املمتدة من اليونان بعادات خاصة ،وتقاليد متوارثة ،تم
رفدها بالقيم املسيحية ،وإعادة بنائها وتأويلها يف عمليات متتالية بدأت مع عرص
النهضة ،ووصلت ذروة املعاودة اإلنشائية يف عصور الحداثة الكربى وتقنياتها العلمية
الالفتة« .ولعل أثر هذه النظرية قد لوحظ يف الثقافة الغربية يف عهد نهضتها ،حيث
كان (توماس االكويني) ينقيها- ..ولو عن غري قصد منه -لتكون األساس الفكري
للحضارة الغربية ،ومل تكن ثورته ضد ابن رشد وضد القديس(أوغسطني) إال مظهرا
للتجديد السلبي ،حتى يستطيع تصفية ثقافته مام كان يراه فكرة إسالمية أو مرياثا
ميتافيزيقيا للكنيسة البيزنطية وأىت بعده (ديكارت) بالتجديد اإليجايب ،الذي رسم
للثقافة الغربية طريقها املوضوعي ،الطريق الذي بُ ِن َي عىل النهج التجريبي ،والذي
[[[-جون هرمان راندال :تكوين العقل الحديث ،ترجمة جورج طعمه ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة :ط،2013 ،01
ج ،01ص.51
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هو يف الواقع السبب املبارش لتقدم الحضارة الحديثة تقدمها املادي»

[[[

يظهر املنوال الجديل يف تكون الغرب كظاهرة مستقلة يف التاريخ ،من األداءات
الواعية التي مارستها عبقريته ،متمثلة يف فالسفته ومفكريه والهوتييه ،حني عمدوا
إىل فك االرتباط بني املنجزات املعرفية املنقولة من تراثات الغري ،والروح الثاوية
بني عنارصها متهيدا للعملية الثقافية العميقة ،التي تعيد تأليف ونسج تلك العنارص،
ضمن صياغات خاصة تولد املعنى الجديد وتعمل عىل ضخه يف أوصاله ،والدفع
به إىل األطراف التاريخية القصوى يف شكل النامذج اليوتوبية التي ستتصور مستقبل
أوروبا والغرب ،وهكذا كان ديكارت مدركا ملا قام به االكويني ،فقام به ،أحدهام
سلبا واآلخر إيجابا.
فالعمليات التأسيسية للمجتمعات غالبا ما تحتاج ملسوغات تُ نح يف هيئة فكرة
متعالية ذات طابع ميتافيزيقي أو ديني ،وقد تعطى يف شكل تربيرات فلسفية أو دينية
تتجه إىل مجاالت تعريف اإلنسان وتعيني دوره يف التاريخ ،وهذا ما قام به الغرب-
وعىل رأسه أوروبا -حاملا بنى « ...مسوغاته التقليدية ،املسوغات التي أعطت
للشخصية األوروبية يف القرن التاسع عرش أقىص توترها ،عندما كانت أوروبا تؤمن
بالتقدم العلمي وبالحضارة وباالستعامر رسالة حضارية ،فكانت هذه املسوغات
تحرك وتوجه كل الطاقات االجتامعية؛ اليد والقلب والعقل يف أوروبا ،وتوحد
صفوفها يف العامل ،إذ كان األورويب ينظر إىل التقدم العلمي ميزة ميتاز بها عقله،
وإىل الحضارة عىل أنها فطرته ،وإىل االستعامر عىل أنه امتداد حضارته خارج أوروبا
وقد كانت هذه األشياء وعىل األقل الشيئان األوالن منها ،تحقق اإلجامع يف الداخل
يف حدود أوروبا واإلعجاب يف الخارج خارج حدودها»[[[.
فالتوليفة الثقافية مبكونات التاريخ التي ُو ِ
ضعت أمام أوروبا إمكانية أن تتكون
وتتألف ككيان تاريخي ذي خصوصيات وسامت منحت لها مربر الوجود يف املقام
[[[-مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،ترجمة عبد الصبور شاهني ،دمشق ،دار الفكر ،ط1984--04ص71
[[[-مالك بن نبي :تأمالت ،ترجمة ندوة مالك بن نبي ،دمشق ،دار الفكر ،ط 05،1991ص .45
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األول ،ثم االمتداد وامليض إىل اإلعالن عن أعباء تاريخية خاصة ،سواء كانت
محقة أم مخطئة ،إال أنها حركت إرادتها وحشدت قواها للقيام بأدوار ومهام وسمتها
بالرسالة التحضريية لآلخرين فالروح االستعامرية جزء مكيف من طبيعة الغرب ،ألنه
يرى يف اآلخر أقل منه شأنا ،وأضعف وضعا ،ودعاه إىل مغادرة حدوده ،لتعميم
صورته الثقافية ،وطرازه الحيايت.
«وبقدر ما كان مجتمع غريب أوروبا يتحلل ويتفكك ،باملواد املتخلفة عن
هذا التحلل ذاتها استطاعت املسيحية أن تبني املجتمع الجديد خطوة خطوة،
وهو املجتمع الذي نطلق عليه هذه األيام باملجتمع الغريب ...لقد خلف اختفاء
اإلمرباطورية الرومانية يف الواقع جميع مكونات املجمع الروماين من أشخاص
وأفكار وأشياء عىل حال من الفوىض ،كان من املحتم تنظيمها بطريقة أخرى وكانت
[[[
الفكرة املسيحية هي التي استخرجت النسق الغريب من غضون الفوىض»...
فالغرب حسب التحرير السابق؛ هو نسق قيمي أتاحته املسيحية بروحها املتوثبة
إىل بناء تاريخ عاملي ،رتب رمام حضارية سابقة ،موروثة من اندثار الشكل السيايس
لروما اإلمرباطورية ،وأعاد لحمها ضمن عمل شاق ،كان نتيجته ظهور الغرب.
ونتيجة لتدخل االعتبار املسيحي يف تجميع الركام التاريخي السابق عن ارتحالها
ألوروبا ،تلملمت تلكم العنارص يف إطار وحدة ،وهنا نسأل« :هل متثل أوروبا من
هذه الناحية وحدة ثقافة خاصة؟ بالطبع ،إنها من زاوية معينة تجسد قدرا مشرتكا وقد
ارتسمت صورته يف القرون الوسطى خاصة بفضل العلامء ولغتهم الالتينية ،دامت هذه
الهوية عىل مر العصور ،أثبتت الثقافة األوروبية دعوتها العاملية عرب العقل البارويك
(القرن السابع عرش) وبواسطة عقل علمي فاعل من باريس إىل برلني ،وحتى أبعد من
ذلك ،كام ال يجب نسيان الفلسفة ومساهمتها يف تحقيق األهداف العقالنية الالمتناهية،
ولدت أوروبا يف الرشق السامي ،ويف أثينا الفالسفة وتبدو شخصية ثقافية ذات مهمة
[[[-مالك بن نبي :ميالد املجتمع ،شبكة العالقات االجتامعية ،ترجمة عبد الصبور شاهني ،دمشق ،دار الفكر ط،03
 ،1986ص.60
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عاملية [[[ »...يبدو أن النص الذي سقناه إلثبات املدلول املفهومي والتاريخي للغرب،
يخالف السياق التحلييل الذي بنينا عليه استنتاجاتنا عند مالك بن نبي ،فاألخري يشري
إىل مركزية الوصل الذي قامت به املسيحية ألوروبا فغذتها بروح التجميع والنزوع
العاملي ،ثم نجدنا أمام عنارص كثرية شكلتها وأوجدتها ،أيعني ذلك أننا انسقنا خلف
تناقض تفسريي مل ننتبه له؟ ال نفهم ما فعله ابن نبي إال بالرجوع إىل نظريته الكلية حول
الحضارة ،والتي تقوم عىل الفكرة الدينية كأساس رتق البناء التاريخي بلحمة حضارية
واحدة متامسكة جعل األورويب/الغريب يشعر باالنتامء والهوية الواحدة قبال العامل ،لذا
ص ّدرنا رؤيته ملعنى الغرب بقوله أن املسيحية مثلت الوخزة القيمية األوىل التي وحدت
من تصا َرع باألمس القريب .فال اإلسكندر املقدوين ،وال إمرباطورية روما متكنت –
رغم أسوارها وجيوشها -من بلوغ ذروة املادة التاريخية التي جمعت كل تلك االثنيات
واللغات واألعراق تحت مظلة واحدة.
«فلقد شكلت الفكرة املسيحية (أنا) األورويب أو ذاته ،كام صاغت (منظر) أوروبا
الذي نشهده مشهد يف منتصف هذا القرن العرشين ،وال ريب أن الناظر املتطلع
سوف يذوب دهشة من وحدة هذا املنظر ،والشخصية التي تعطيه الحياة وتحركه،
فإن أوجه التشابه بني األشخاص واألفكار واألشياء هناك تعد يف الواقع يف منتهى
الوضوح .وبرغم هذا فإن تلك ظاهرة عامة»[[[ هي يف النهاية تربز الكيان الحضاري
والثقايف والسيايس واالقتصادي الذي تَس ّمى بأوروبا مبدأ الغرب األول وقلبه.

ثانياً -أمناط الظاهرة الغربية وأشكالها الثقافية والحضارية:

السوق املفهومي للعنارص املختلفة التي كونت الغرب إال أنه ظاهرة
انتهينا من ّ
مركبة ،وليست بسيطة ،وأنها عميقة ممتدة إىل عمق املايض الذي تواردت منه املواد
التاريخية األوىل ،ثم تألفت مع مكونات أخرى ،فأظهرت إىل العامل كيانا كبريا
بتجليات مختلفة حددت له منطية خاصية ،وقدمته يف أشكال وبنيات يتسلط بعضها
[[[-جاكلني روس :مغامرة الفكر األورويب ،قصة األفكار الغربية ،ترجمة أمل ديبو ،أبو ظبي :هيئة أبو ظبي للثقافة
والرتاث (كلمة) ،ط ،2011 ،01ص .417
[[[ -مالك بن نبي :ميالد املجتمع ،مصدر سابق ،ص .61
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أحيانا ويتأخر أخرى .وهكذا بدا الغرب يف التاريخ ،ال « ...باعتباره مجرد حوادث
تتعاقب ،دون ما ربط جديل بينها ،فإن هذه النظرة تؤدي إىل نتائج معينة ،ليست هي
التي تنتج عن نظرنا إليه ،حينام نعده سريا مطردا ،ترتتب فيه الحوادث ترتيبا منطقيا
كام ترتتب عن األسباب مسبباتها [[[»...فالغرب إذن؛ كتاريخه أو كالتاريخ ،بنية
مضطردة .تطورت يف مسار طويل ،تداخلت أساسيات عديدة يف دفعه إىل مصريه،
بعد أن يك ّون يف صريورة وجدل مستمرين.
«إن حضارة ما هي نتاج فكرة جوهرية تطبع عىل مجتمع ما قبل التحرض الدفعة
التي تدخل به التاريخ ،وبُني هذا املجتمع طبقا للنموذج األصيل لحضارته إنه يتجذر
يف محيط ثقايف أصيل يحدد سائر خصائصه التي متريه عن الثقافات والحضارات
األخرى ،إن الفكرة املسيحية قد أخرجت أوروبة إىل مرسح التاريخ ،ولقد بنت
عاملها الفكري انطالقا من ذلك .ومع عرص النهضة استعادت اكتشافها للعامل
اإلغريقي فتعرفت عىل سقراط باعث األفكار ،وأفالطون املؤرخ لتلك األفكار،
وأرسطو مشرتعها»[[[ فام دمنا يف سياق تحليل حضاري للظواهر التاريخية ،يكون
الغرب نتيجة رؤية كونية فرست له العامل ومنحته مربر وجوده يف التاريخ ،وكذا
مسوغ بقائه واستمراره وكلام احتدم الواقع بتحدياته ،التفت املجموع إىل النموذج
الجذري/األصيل ،املركوز يف خبايا هيكل الثقافة ،وهو هنا دعامتان ،إحداهام؛
تستقي من املسيحية الروح ،واألخرى من اليونان شكل الروح وطريقة انتظامها،
التي أتاحها مجموع مفكرين هم مبثابة اآلباء املؤسسني ،إىل جانب املسيح عليه
السالم ،وبولس ،هناك سقراط وأفالطون وأرسطو ،كل بلمسته وإضافته .وبالتجاوب
معهم جميعا نكون أمام األفكار الكربى التي شيدت رصح الغرب ورمت به إىل أتون
املعرتك التاريخي الغاص بالحضارات» ...فنحن ال نستطيع – يف اعتقادي -أن نحلم
باكتساب الفهم الذايت الرضوري للتعامل مع مآزقنا الراهنة ما مل نبادر إىل استحضار
[[[-مالك بن نبي :تأمالت ،مرجع سابق ،ص.130
[[[-مالك بن نبي :مرجع سابق ،ص .42-41
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املنابع األعمق لعاملنا ونظرتنا العاملية الحاليني.[[[»...
وكلام تم الكشف عن األسس األوىل والجذور املتقادمة ،كلام ظهرت املربرات
املعقولة ،ملا يحدث يف التاريخ ،فالحضارة يف املحصلة التحليلية النهائية هي نتاج
وش َع يف نسج الحياة عىل منوالها التربيري والتعلييل ،بل
فكرة تم متثلها بكيفية ما ُ
«إن املعجزات الكربى يف التاريخ مرتبطة دامئا باألفكار الدافعة ...فينبغي أن نالحظ
مع ذلك أن هذه القوى هي التي جعلت تلك املجتمعات تنبثق من العدم ،ونرشتها
عىل مرسح التاريخ حيث بقيت قامئة بقدر ما بقيت هذه القوى تدعمها»[[[ ومع ميل
مالك بن نبي إىل الفكرة الدينية كأساس أويل يف عمليات اإلنشاء أو االستئناف
التاريخيني ،فهو يؤمن بعوامل أخرى قادت إىل ظهوره ،لكن باعثها الجوهري هو
الفكرة ،بعيدا عن املضامني واختالفاتها «فهناك يف الواقع عالقة جدلية بني األفكار
واألحداث االجتامعية والسياسية يف كافة مراحل التاريخ «[[[ باعتبار األخرية صدى
وانعكاساً لتأسيسات املفكرين وتنظرياتهم ،وهنا نجد ضالتنا التحليلية يف بسط
الحقيقة الثقافية والتاريخية للغرب ،من خالل أفكار فالسفته ومؤرخيه.
«إن مصادر الحضارة الغربية جد قدمية ومتنوعة يف آن ،وهي ترتكز برأي عىل أقنوم
[[[
من ثالثة مفاهيم :املعرفة ،اإلنسان ،التقنية يف شكلها الحديث للثورة الصناعية»
فتشرتك هذه األسس الثالثة يف خلق بنية تاريخية ذات منط متميز ،منبثقة ودفاقة،
حركية تؤمن باإلنسان ومركزية يف العامل حتى ما يختص مبفهوم اإلله /الشخص/
أو اآللهة /األشخاص ،وخصوصية املعرفة املنبثقة عن عقله ومنطقه وطريقة تفكريه
يصب األخري يف قوالب منطق محدد ،ثم ترجمته إىل نوع من
يف العامل ،وكيف
ّ
التكميم الذي يسهل التحكم والسيطرة واالستخدام ،فنحن بإزاء منطية تص ّور العامل

[[[-ريشارد تارناس :آالم العقل الغريب ،فهم األفكار التي صاغت نظرتنا إىل العامل ،ترجمة فاضل ،....السعودية،
مكتبة العبيكان ،ط،2010 ،01ص.17
[[[-مالك بن نبي :مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي ،ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو ،دمشق دار الفكر،
ط،01،1992ص.48
[[[ -مالك بن نبي :من أجل التغيري دمشق ،دار الفكر ،ط ،1995 ،01ص.13
[[[ -أندريه سينغفريد :روح الشعوب ،ترجمة عاطف األوىل ،قطر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ط،01
 ،2015ص13 ،180
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عىل أنه فضاء كبري ميكن فهمه والتعرف إليه ،وأيضا التحكم فيه ،بواسطة التقنية
التي ال يقف أمام تطورها واستخدامها يشء ،وهي معطيات تراكمت عرب مكابدات
تاريخية متطاولة «غري أن نظراتنا العابرة ...جعلتنا ننظر إليه وكأن تاريخه قد ابتدأ من
يوم التفتت إليه أنظارنا ،فأعرناه بعض اهتاممنا يف صورته الطارئة ال يف جوهره ،وهذا
شأن شبابنا يف نظرتهم إىل األشياء ،فإن أكرب مصادر خطئنا يف تقدير املدنية الغربية
أننا ننظر إىل منتجاتها وكأنها نتيجة علوم وفنون وصناعات ،وننىس أن هذه العلوم
والفنون والصناعات ما كان لها أن توجد ،لوال صالت اجتامعية خاصة ال نتصور هذه
الصناعات والفنون بدونها .فهي يف األساس الخلقي الذي قام عليه رصح املدنية
الغربية يف علومه وفنونه ،بحيث لو ألغينا ذلك األساس لرسى اإللغاء عىل جميع ما
نشاهده من علوم وفنون»[[[.
وعمق الصلة بني الجذور املعنوية الناشئة عن حمولة ثقافية ،ذات مضامني معرفية
خاصة ،بررت لإلنسان الغريب هويته ،وعرفته أمام العامل ،ومنحته الدفعات التاريخية
املتوالية ليك يتمكن من بناء رصحه الحضاري ،ورغم أن األساس األخالقي هو
القاعدة التي قامت عليها األداءات الثقافية املختلفة ،من علوم وفنون وصناعات ،إال
أننا ال نعدم وجودها يف سياق التنظريات الفلسفية واملعرفية املختلفة ،التي تصورت
إنسانا عارفا متحكام يف العامل ،وخلقت مسوغات مثلت له روابط التواصل مع أخيه
اإلنسان ومع الوجود.
وقد حدد روجيه غارودي  Roger Garaudy 2012مسلامت ثالث إضافة
للسابقة ،من جهة كونها الدعائم األوىل التي بنت رؤية الغرب الحديث لله سبحانه،
وللعامل واإلنسان ،والحياة والتاريخ .وتتمثل يف:
«مسلمة ديكارت «نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكيها» ،طبيعة أخذت بوجهها
اآليل إذ قامت مسلمته عىل عالقات تسيطر عىل طبيعة جردت من أي غاية خاصة.
[[[ -مالك بن نبي :رشوط النهضة ،مصدر سابق ،ص .95
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مسلمة هوبز الذي حدد العالقات بني البرش «اإلنسان ذئب يهاجم أخاه اإلنسان»إنها عالقات منافسة يف السوق ومواجهات بني األفراد والجامعات ،عالقة السيد
بعبده ،وهي «توازن الرعب» عىل مستوى قدراتنا االنفسية الحالية.
 مسلمة مارلو الذي أعلن موت الرب «أيها اإلنسان كن إلها بعقلك وسيدالعنارص كلها» وهكذا يصبح ضعف البعد املفارق لدى اإلنسان ورفضه أي قيمة
مطلقة مقدسني»[[[.
تبدو املسلامت اآلنفة متباعدة ،كل منها ينتمي إىل سياق فلسفي خاص ،إال أن
تحليلنا من خالل التطور الثقايف ومآالته الحضارية الكبرية يجعلنا نسلم بارتباطها
الوثيق ،حيث أن املواضعة الديكارتية عينت أفق الصلة الجذرية لإلنسان بالعامل
كله ،فنصبته سيدا عليه/فوقه ،وجعلت الطبيعة مضامر تسابق للتسلط عىل األشياء
والهيمنة عىل موادها .فديكارت «...أىت...بالتحديد اإليجايب للثقافة الغربية طريقها
املوضوعي الذي بني عليه املنهج التجريبي ،والذي هو يف الواقع السبب املبارش
لتقدم الحضارة الحديثة تقدمها املادي»[[[ فاملانح لثقة الظاهرة الغربية يف نفسها ،هو
تعينها يف التقدم بوصفه الحالة الثابتة يف التاريخ ،وكونه لن إال بتحقق من معرفة توفر
باملنهج الناشئ عن مقدرة اإلنسان وقدرته يف التحكم يف كل ما يحيط به.
وانعكست املسلمة الديكارتية الناظمة للصلة بالطبيعة ،يف فحوى التأسيس
لالجتامع البرشي والرشوع من حقيقة تاريخية مفادها؛ أن الناس يتصارعون ويتبادلون
الصالت فيام بينهم وفق تسديد طبيعي يقوم عىل الغلبة لألقوى ،والجميع يف توجس
دائم من الجميع ،وهو ما أعلنه هوبز ملا كشف عن العمق العدواين للبرش ،فإما أن
تكون معتديا ،أو ترد عدوانا ،أو أن تلغى .وهذه قيمة عامة سبغت روح التنظريات
السياسية يف الغرب وبررت من خاللها األطروحات الفلسفية املختلفة مقولة العقد
االجتامعي .سواء من خالل اإلقرار بالطبيعة الفاسدة ابتداء ،أم بالتي ستفسد بعد
[[[-روجيه غارودي :حفارو القبور ،مرجع سابق ،ص .78
[[[ -مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،مصدر سابق ،ص .71
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حني ،وهنا نجدنا أمام ثانية األثايف .فاألوىل ضبطت العالقات الوجودية مع الطبيعة،
والثانية الصالت األخالقية مع الناس ،ثم يكتمل املشهد بإقصاء التعايل واملطلق،
والدعوى إىل موت اإلله ،الذي اضطرته األسطورة اليونانية أن يكون برشا أو شخصا
ثم أكملت املسيحية اإلنجاز الكبري ،حاملا سبغته مبعتقد مقدس .فدخل اإلله يف
التاريخ ومنه ال ميلك انعتاقا ،وحينها فقدت الثقافة الغربية كل صلة باملتعاليات
وارتبطت بالروح املادية والوازع التسلطي عىل األشياء ،خاصة وأن العلم قدر عىل
رفدها بقوة هائلة متثلت يف التقنية متطوعة الكل ،وسالبة الوعي ،ومنقلبة عىل
اإلنسان ذاته« .كام ولو أن طبيعة األورويب املمتلئة بآدميته ال تدع مجاال لأللوهية
«والباعث العميق لذلك موصول بثقافته ذات الجذور الطبيعية املحدودة يف سياق
[[[
تناوالت ناشئة عن «ثقافة سيطرة ذات جذور تقنية»
فالسمة العلموية والتقنية التي غلبت عىل الفكر الغريب ال تنفي وجود جيوب رفض
واحتجاج فلسفي يدل عىل حضور مستويات أخرى يف الثقافة الغربية ،كاملثاليات
املختلفة وكذا النزعات الروحانية ،لكن املستبد بها ،وما يقدمها يف ميدان العرض
الحضاري هو الطابع الحيس والتقني «ذلك أن أوربة كانت قبل (لوكراس) بوعده،
وقبل (بالنك) وبعده األرض املختارة للفكر الكمي ولوضعية (أوجسنت كونت)
ومادية (ماركس) .فالفكر الغريب يجنح عىل ما يبدو أساساً إىل الدوران حول مفهوم
الوزن والكم ،وهو عندما ينحرف نحو املغاالة فهو يصل إىل املادية يف شكليها:
التشكل البورجوازي للمجتمع االستهاليك.
والشكل الجديل للمجتمع السوفيايت»

[[[

تلك إذن أهم السامت الحضارية التي طغت عىل التجربة الحضارية الغربية،
وكونتها ،ودفعت بها إىل اكتساب الطابع اإلمرباطوري ونزعة االمتداد عىل حساب
كل يشء ،األرض-الطبيعة -حسب ديكارت ،اإلنسان-الذئب -تبعا لهوبز ،امللطق
[[[ -مالك بن نبي :رشوط النهضة ،مصدر سابق ،ص .95
[[[ -مالك بن نبي :املصدر سابق ،ص .24
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اإلله/امليت مع نتشه Friedrich Nietzsche 1900م أو مارلو والتنافس يف الغرب
تجسيدا للقيم السابقة أدخل اإلنسانية إىل عامل «مثقل بالعلم وبتقانته اإلمرباطورية،
إنه يضج بروح الحرب وبوسائل الحرب...إن روح القرن التاسع عرش التي ادعت
تحقيق سعادة اإلنسان بواسطة اآلألت قد انتهت إىل إفالس محزن ،فلم يعد العامل
ينتظر الخالص عىل يد العلم [[[ »...حيث هو سبب مآسيها لتغوله ،وتضخمه وقيامه
كمطلق مواز لكل يشء ،ومع أن ما سقناه من تحليل ملالك بن نبي يرجع ألواخر
األربعينيات من القرن املنرصم ،إال أن جدواه التفسريية ال تزال ماثلة ،خاصة لشيوع
روح الحرب الدامئة ،وبث منطق الفرقة وتسخري مقدرات اإلبداع يف التسابق نحو
التسلح ،واالختبارات املهددة للوجود البرشي ،وبذلك يكتمل الثالوث القيمي من
خري وحق وجامل ،وتتجىل املعرفة املرتجمة لحقيقة الوجود يف مشهد تاريخي
وحضاري ووجودي كبري ،يثقل عىل صدر العامل بنموذج ذي سامت متينة ،سميناه
الغرب أو الظاهرة الغربية وقلبه أوروبا.
أمل نلمح قبال إىل األساس الديني لتكون الغرب ،من أساطري اليونان ،إىل تحالف
اإلمرباطورية مع املسيحية ،ومنها إىل استدماج العنرص اليهودي ،ثم ها نحن اآلن
أمام إقرارات تفيد بعنارص أخرى وسمت الغرب وأظهرهته يف مسحة علمية وتقنية
مهيمنة ثقافيا وتاريخيا؟
مل يغب ذلك عن مالك بن نبي ،ملا أبرز أنه «من الوجهة التاريخية يتعني علينا
مالحظة أن األفكار(املاركسية) قد استخدمت لنموها واكتاملها كل البنية التحتية
النفسانية واملفاهيمية املسيحية الذي حول إنجيل (يسوع املسيح) إىل إنجيل
(ملاركس) وجمع املطامح التواقة إىل (ملكوت الرب اإلله) ،إىل مطامع متشبثة
(بالفردوس األريض) ،فالفكرة الدينية تتدخل إما بطريقة مبارشة ،وإما بواسطة بديالتها
الالدينية نفسها ،يف الرتكيبة املتآلفة لحضارة ما ،ويف تشكيل إرادتها [[[ »...فالوظيفة
[[[ -مالك بن نبي :مشكلة الثقافة ،مصدر سابق ،ص .127-126
[[[ -مالك بن نبي :القضايا الكربى ،بإرشاف ندوة مالك بن نبي ،دمشق ،الجزائر :دار الفكر ،امللكية لإلعالم والنرش
والتوزيع ،ط.61-60 ،1991 ،01
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التعبوية والتجييشية تؤديها األيديولوجيا والفكر كام يؤديها الدين .فاملاركسية يف
النهاية هي بنية محفزة حاضة عىل الفعل ،ودافعة للقيام باألعامل التاريخية االستثنائية،
وباعثة عىل تأمل املستقبل البعيد من خالل الثورة عىل أوضاع الحارض ،كام هو الشأن
متاما للعلموية ودعواها إىل التمسك باملعرفة العلمية الوضعية واملادية ،املوصولة
باملنهج التجريبي الواقعي ،املحكوم بالرؤية الطبيعية ،واستخدامات التقنية.
وهكذا تكون أوروبا قد «...حسمت حالتها الخاصة منذ بضعة قرون ،داخل اإلطار
املسيحي دون ريب ،ولكن مع مبادرات يف امليدان الفني ،واألديب والفلسفي،
كانت تذهب إىل ما وراء املبدأ اإلنجييل .فقد تشكل الفكر األوريب املعارص يف
جو العقالنية الفرنسية ،والجاملية االيطالية ،ومع ذلك ففي كل مرة كانت تنتاب هذا
[[[
الفكر استثارة أو تحد وافد من الخارج ،كان يرجع من جديد إىل أصله املسيحي»
تكمن الخلفية الرؤيوية للظاهرة الغربية يف العمق الديني لطبيعة الفكرة ذاتها،
حتى ولو انقذفت يف اتجاه الالدينية املحضة ،فالوازع الدفني املحرك لعجلة التاريخ
الغريب؛ هو األساطري املؤسسة يف فجر الحضارة اإلغريقية ،ومنها إىل استمداد
املسيحية واللمسة اليهودية ،ويف حاالت التوتر الكربى التي تشعره بالتهديد ،يلتفت
إىل املعنى الديني ويستدعي الحالة الالهوتية ملجابهة أعبائه وتخطي مشكالته،
سواء كانت فكرة دينية مبارشة أم شبيهتها أم بديلتها ،ويف النهاية ،اللبوس مختلف
واملثوى واحد.
نتمنى أن تكون التحليالت السابقة قد استوفت بعض الخصائص األركان التي
وصف مالك بن نبي الظاهرة الغربية وبني أمناطها ،ولكن هناك الزمة أساسية ال
بها ّ
يفوتنا التنويه بأهميتها وهي :أن الغرب مل يكتمل دفعة واحدة ،خاصة وأنه ال يزال
ماضيا إىل قدره التاريخي ،ثم ألن مركز الثقل فيه تبدل من جهة ألخرى ،زيادة إىل
مقدرته العالية اآلن عىل استيعاب التنوع وتذويب االنتامءات املختلفة يف صياغة
مذهلة من الوجهة الحضارية ،ومع ذلك ميكننا إجامل خصائصه وقضاياه األساسية
[[[ -املصدر السابق ،ص.61
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يف جملة مالمح تعد يف كليتها «...األفكار التي نظمت الغرب باإلنسان املرمي يف
العامل ،الذي تهدد خصومة األشياء يصوغ أفكارا تساعده عىل فهم الطبيعة وعىل
السيطرة عليها .اإلنسان ،اإلنسانوية ،التاريخ ،الشخص ،الفرد .هذه التصنيفات
األساسية تنظم فكر الغرب .وأما العقل ،والعلم ،والطريقة ،والجدلية ،والنظام،
والفوىض والخواء ،واملفهوم ،والطبيعة ،والتقدم ،والصريورة فهي تعطي الثقافة
األوروبية معناها ،هذه الثقافة املتأثرة كام رأينا باإلرث اليوناين (الجدلية ،العقل)...
وأيضا باإلرث املسيحي (الالمتناهي )...كل هذه األفكار نظرية ،لكن مثة أفكار تدير
العمل الفردي والجامعي :األخالق ،العدالة ،املساواة ،الكرامة ،السعادة ،الشخص،
السياسة ،الدميقراطية...إنها مفاهيم تتامزج فيها الرؤية اليهودية-املسيحية واملذهب
الطبيعي اليوناين وتؤسس للفكر األورويب .أخريا إن فكرة الجميل ،والجامل والذوق
والجاملية...تذكرنا بأن اإلنسان األوريب هو ذلك اإلنسان الجميل ،الذي يطارد
الجامل املولود يف املدينة القدمية حيث الجامل عالمة الخري»[[[.
رغم الطول النسبي للنص السابق ،إال أنه لخص معروضات مالك بن نبي يف
وحدة تحليلية مهمة والفتة ،حيث أبرز امنت املبادئ والعوامل واملعطيات التي
ألقت بالغرب يف وجه العامل ،وسمحت له بأن ينطلق يف عمل تاريخي دؤوب،
بدأ عند اليونانيني القدامى ،ثم فقد قوته وإرادته ملا يقارب األلف سنة ،ثم عاود
دورته اإلنجازية من فجر النهضة ،مستلهام كل تاريخه ،مبا فيه العصور الوسطى،
وبنى حداثة بفتوح مذهلة قدمت لإلنسان التفوق والظهور التاريخي الكبري ،متخطيا
حتى أعرق اإلمرباطوريات وأقواها يف التاريخ .لكن يف الوقت عينه ،أقحمه ضمن
مآس غري مسبوقة ،أظهرها ما ينعت باالستعامر/التدمري ،ثم االسترشاق ،واالستنزاف
املربمج لرثوات اآلخرين/األغيار.

[[[ -جاكلني روس :املرجع السابق ،ص .32-31

نقد الفكر الغريب
يف فكر الشيخ حسن البن�ا
يل[*
أ.د .عامر عبد زيد الوائ ّ

]

[[[

مقدمة

النظري لهذا البحث وهو جدلية الرصاع
راهنية البحث :نود هنا أن ندخل يف اإلطار
ّ
يب الذي يتجسد كاستعامر ميارس هيمنته الكونيال َّية بكل عنفها
بني األنا واآلخر الغر ّ
عىل اإلنسان والوجود من خالل ما أقامه من التثاقف الكونيايل وفرض منظومته الثقاف َّية
كمنترص يفرتض باملهزوم أن يقلده يف الثقافة وآليات الحكم عىل اآلخر.
واإلسالمي قد عاش أشكالً متنوع ًة من الهيمنة وكانت
وقد كان العامل العريب
ّ
ردود فعل ِه متنوعة بني النقد وبني التقليد والتثاقف معه تقليدا واقتباسا للحداثة من
اإلسالمي
أصحاب االختالف أو نفيا ونقدا من أصحاب الهوية أو األصالة .فالرتاث
ّ
ريا إذ كان االنتامء يف ظل التجربة اإلسالم َّية ال يقاس عىل
كان ميتلك إرث ًا حضاريًا كب ً
أساس الدين ،وإنَّ ا عىل أساس املساملة واملحاربة ،أل ّن اإلسالم ع َّد أهل األديان
األخرى املساملني من أهل دار اإلسالم؛ أي أ ّن لهم حق املواطنة الكاملة.
عىل عكس ما يشيعه الغرب من أزمة االقليات وغياب حقوق االختالف التي اتخذ
منها وسيلة للتدخل يف شؤون املنطقة وعمل عىل خلق الفرقة واشاع الرصاعات
اإلسالمي.
العرقية من أجل أن يتخذ منها ذريعة للتدخل يف شؤون العامل
ّ
*ـ استاذ الفلسفة الوسيطة «االسالمية  -املسيحية « ،يف قسم الفلسفة ،يف جامعة الكوفة.
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اإلسالمي بكل أشكاله قد بحث العالقة مع اآلخر فتنوعت مواقفه
وكان التيار
ّ
فمنها من ريض التثاقف معه ،ومنها من مارس نق ًدا للغرب وكانت تلك النقود
يل التي خاضها املجاهدون لفرتات
املرجعيَّة املعنويَّة يف املقاومة للخطاب الكونيا ّ
اإلسالمي كالهند.
طويلة يف الجزائر ومرص والكثري من العامل
ّ
اإلسالمي
إذ تبزغ راهنيته يف مقاومة الكونياليَّة الغربيَّة وما صاحبها يف نظر التيار
ّ
يف وجدوا فيه بابًا من أبواب تقليد الغرب بالعادات والتقاليد وأشكال
من غزو ثقا ّ
الثقافة التي تختلف مع ما ورثه العرب واملسلمون ،من تراثهم ورشيعتهم التي
يل من خالل تحليل العالقة
اتخذوا منها رأسامل رمزياً يف مقاومة الخطاب الكونيا ّ
يب وعاملنا
يب والذات وما أوجدوه من عالقات رصاعيَّة بني العقل الغر ّ
بني اآلخر الغر ّ
اإلسالمي.
يب
العر ّ
ّ
ٍ
واحد من قادة الحركات اإلسالميَّة هو الشيخ
فالبحث يتناول بالتحليل أفكار
نقدي للغرب وبيان مظاهر التغريب عنده وما وجد
حسن البنا وما ق َّدمه من فك ٍر
ّ
النقدي إذ
فيها من تأثري سلبي عىل الواقع االجتامعي والسيايس بحسب تصوره
ّ
برز كصاحب موقف مدافع عن الهويَّة اإلسالم َّية يف مقابل من انتقده واتهمه من
أصحاب الفكر التغريبي وال َعلامين ،ونحن هنا نجده واح ًدا من ممثيل الخطاب
السلفي يف نقوده التي اتسمت بالشموليَّة والجذريَّة مام جعله واح ًدا من املرجعيات
اإلسالم َّية التي أث َّرت بعمق باملشهد اإلسالمي يف وقته وبعده إىل اليوم يف تصور
العالقة مع اآلخر سواء كان :غرب ًيا،أم حداث ًّيا عرب ًّيا.
يل الذي اندفع إىل
األُطروحة :لقد كانت هناك إشكالية رصاع بني الغرب الكونيا ّ
اإلسالمي بكل قوة مام ساهم يف ظهور ردة فعل لدى اآلخر
احتالل العامل العريب
ّ
املسلم الذي كان يف البداية يجد يف الغرب تجربة حضاريَّة بحث فيها مفكرو
النهضة وعملوا عىل التثاقف اإليجايب معها.ولك َّن األمر اختلف حني تحول الغرب
إىل قو ٍة صادم ٍة مد ّمر ٍة محتلَّ ٍة معادي ٍة عنرصي ٍة فكان ال بد لهذا املوقف أن يجعل الفكر
اإلسالمي يقف مليا بإزاء الغرب وهذا ما حدث مع الشيخ رشيد رضا.
ّ
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فالغرب هنا تحول إىل قوة ِ
صدام يقوم عىل الهيمنة واإلكراه مام جعل منه مرشو ًعا
معاديًا استيطان ًيا أعاق النهضة االسالم ّية من خالل قوته الصلبة العسكرية أو من
خالل قوته الناعمة من منتجات الحداثة وما صاحبتها من سلوكيات ومعتقدات وقيم
اإلسالمي.
تتعارض مع ما هو قار يف العامل
ّ
وكان ال بد من ظهور مفكرين مسلمني ميارسون خطاب املقاومة لهذا املد
يل وكان الشيخ حسن البنا قد ق َّدم مرشو ًعا سياسيًا ودينيًا يقاوم االحتالل
الكونيا ّ
بديل له.
وقيمه ويقرتح ً
وهذه الروح املقاومة التي تتشبث باختالفها ومتايزها عن االخر وتجد من
الرضورة احياء هويتها والعمل عىل ترسيخ منظومتها الثقافية التي اننتجها الوجود
الحي واملستقل.
بالتأكيد هذا يتطلب وجود رؤية مقاومة تعد املرجعية البديلة للحداثة الصلبة
القادمة من االستعامر الغريب ،وتتمظهر هذه املقاومة برفض التغريب من الداخل
وتعمل عىل مقاومة املحتل من الخارج.

املبحث االول

املرجعية الفكريَّة يف نقد الغرب

من أجل الحديث عن رؤيته النقديَّة ال بد أوال من الحديث عن املنظومة التي
اتخذ منها مرجعيته يف النظر إىل اآلخر ،ألن املرجعية ال بد من حاكميتها يف الرؤية
واملنهج اللذين كان لهام األثر يف النظر إىل اآلخر وأثار الحداثة الغربية التي تسللت
إىل املجتمع اإلسالمي عامة واملرصي خاصة ،فاملشكلة هي األخرى مرجعية
والسيايس ،إذا نحن أمام مرجعيتني ولكل منهام رؤيتها
االجتامعي
حاكمة يف الواقع
ّ
ّ
السلفي حسن البنا محكوم مبوجهات مرجعية
ومنهجها يف الحياة ،فالنقد لدى الشيخ
ّ
من ناحية ومن ناحية أخرى فإ َّن اآلخر وما ميثله من اختالف يف الرؤية واملنهج سواء
كان يف الخارج أم يف الداخل أم حركات وأحزاباً أم مؤسسات تم بناؤها عىل أساس
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مرجع ّية غرب َّية وهو ما يعرف لدى التيار اإلسالمي بـ(التغريب او الغزو الثقايف) .
أ َّما املنظومة التي تأثر بها وكان لها أثرها يف تكوينه املعريف والعقائدي أي
السيايس ،فهي ما يُعرف بتيارات االسالم السيايس أو الفكر اإلسالمي وهو مصطلح
والعقدي ينتمي إىل تراث االسالم من
حديث الصياغة؛ ولك َّنه يف مضمونه الفكري
ّ

حيث تناوله املعارف اإلسالميَّة وعلوم القرآن والبحث الكالمي يف الله وصفاته الخ

[[[

فالفكر مثله مثل أي فكر ال بد من أن يخضع إىل تحوالت تصاحب املتغريات
التي تطرأ عىل الحياة فيكون الفكر مسايرا ً لتلك التحوالت التي تحتاج إىل تجديد يف
الوقت الذي تبقى فيه االصول ثابتة؛ ولك َّن التحوالت يف التلقي والتفسري واملعالجة
للنصوص واألحكام والسنة ،والقول بتجديدها أمر مرفوض مطلقا[[[.
ولك َّن التحول املهم هو الفهم الحديث للتجديد الذي يتناسب وحاجة األمة
الذي أصبح ( )Modernizationاستجابة من جانب الفكر ملتطلبات الواقع ،التي
تتطلب املزيد من الضبط والتطبيق وااللتزام[[[ ومراعاة الضوابط الرشعية ،من ناحية،
ومن ناحية أخرى الحاجات والتحديات ،ولعل مرجعية الشيح حسن البنا تتضمن
هذا األمر إذ تجاوزت املؤسسات الجامدة فجمع بني الرؤية السلفيَّة التي ورثها عن
أساتذته من قبيل محمد عبده ورشيد رضا الذين جمعوا بني الحاجات الراهنة يف
زمانهم وتجديد الحلول العمل ّية [[[.ولك َّنه كان أقرب إىل رشيد رضا ( 1354-1282هـ
1935-1865م) الذي كان أميل إىل السلفية منه إىل التجديد .وأبرز مالمح هذا التجديد
ارتبطت ايضا بالضغوط االستعامريَّة يف الخارج وآثارها يف الداخل لهذا ظهرت حركة
أو ظاهرة (الصحوة اإلسالمية)[[[ ،،ميكن القول إن املفكرين واملصلحني اإلسالميني
[[[ -انظر :محسن عبد الحميد ،تجديد الفكر اإلسالمي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فريجينيا ،1996 ،ص.41
[[[ -انظر :املصدر نفسه ،ص.97
[[[ -انظر :طارق البرشي ،اإلسالم والعرص .مالمح فكرية وتاريخية ،مجلة املسلم املعارص ،السنة  ،19العددان (-75
 ،)76فرباير-يوليو ،1995ص.9
[[[ -انظر :محمد عابد الجابري ،وجهة نظر حول إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعارص ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط ،2بريوت ،1994 ،ص.42
[[[ -الصحوة اإلسالمية أو الصحوة هو مصطلح يشري إىل إحياء دين اإلسالم من جديد .أشهر صحوة يف التاريخ الحديث
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جاهدوا يف سعيهم إلصالح الفكر اإلسالمي وتجديده ،ملواجهة التحديات الخارجية
والداخلية ،التي استهدفت األمة اإلسالمية يف عقيدتها وهويتها وثقافتها اإلسالم َّية،
ليك يربهنوا عىل أن الدين اإلسالمي هو األصلح لكل زمان ومكان ،وأن له القدرة عىل
تنظيم أمور الحياة لإلنسانية جمعاء ،ليكون هذا الفكر قادرا ً عىل مواجهة تحديات
الفكري ،الذي يشنه املستعمرون ودوائرهم الثقافية عىل
العرص ،والتصدي للغزو
ّ
اإلسالم ديناً وحضارةً.
كان حسن البنا قد تأثر يف تحوالت رشيد رضا بعد أن كان األخري قد تأثر مبرشوع
غي موقفه وهذا يعود إىل سببني :أولهام ما شاهده
محمد عبده اإلصالحي ،ولك َّنه َّ
من الغرب الذي تآمر عىل البلدان االسالمية يف زوال الخالفة االسالميّة التي ظنها
يف تركيا بسبب الغرب واحتالل االرايض االسالميَّة يف ليبيا وفلسطني وغريها من
ديار اإلسالم ،ويف مقابل ذلك تخاذل حكام املسلمني تجاه تلك التطورات وعدم
اكرتاثهم بها ،فكل تلك العوامل جعلته يشعر مبسؤوليته الرشع َّية واإلنسان َّية للقيام
الوهايب وفكر ابن تيمية (-728 661هـ
بواجب اإلصالح[[[ .ولك َّنه تأث َّر بالفكر اإلخواين
ّ
ين إذ رصح «الشيخ حسن
 1328-1263م).وكان لهذا أثره يف مرشوع البنا اإلخوا ّالبنا»(1368-1324هـ 1949 -1909م) بأنه قد تأثر بأفكار رشيد رضا قائالً …« :نحن
سلفيون من أتباع الشيخ رشيد رضا» [[[،ولك َّنه أكد أن دعوته عىل الرغم من سلفيتها
(هي كذلك إنسانية تدعو إىل األخوة بني بني اإلنسان ،وترمي إىل إسعادهم جمي ًعا
[[[
ألنها إسالمية ،واإلسالم للناس كافة ليس لجنس دون جنس وال ألمة دون أخرى).
بدأت تقريبا يف عام  1970وتتجىل يف التقوى الدينية واعتامد الثقافة اإلسالمية كاللباس ،املصطلحات،والفصل بني
الجنسني ،والتعبري والرقابة عىل وسائل اإلعالم ،واإللتزام بالقيم واألخالق من منظور الدين اإلسالمي .كثريا ً ما ترتبط
الصحوة مع الحركة اإلسالمية السياسية تحديدا ً دون الكثري من املجاالت والتيار اإلسالمي وغريها من أشكال إعادة
األسلمة ،يف حني متت صحوة أخرى اعتمدت العنف والتسلح منهجاً لها رافقه بعض التطرف الديني والهجوم عىل
املدنيني واألهداف العسكرية من قبل اإلسالميني.انظر :املوسوعة الحرة.
[[[ -حمد خروبات ،اإلصالح السيايس عند الشيخ محمد رشيد رضا ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد ( ،)26خريف
 ،2001ص.80
[[[ -ينظر :السعيد ،الحركات اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص.9
[[[ -مجموعة الرسائل ،ص ،275ط دار البصائر.
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قد كان مرشوعه االصالحي يصطبغ بصبغة سياس َّية واجتامع َّية (إذ نراه قد أرسل
الرسائل إىل امللك والحكومة ومجلس األمن والسفراء وذلك لعالج الخلل السيايس
الذي كانت تعاين منه الدولة والدول اإلسالمية.
اما الجانب االجتامعي فبني أثر الرتبية عىل الفرد واألمم واهتم باملناهج التعليمية

وقام مبحاربة الفساد الذي تقوم به الجمعيات األهلية ،واهتم بقضايا املرأة واألرسة

[[[

و كان ميثل مرشو ًعا اسالم ًّيا حرك ًّيا يختلف عن املؤسسات الدينية التقليديَّة
مثل األزهر من ناحية ومن ناحية أخرى مختلف مع التيارات واألحزاب التغريبيَّة
أو املتأثرة بالغرب وموقفها من ال َعلامنية التي وصفها رشيد رضا من قبل (بصفات
مرذولة ك»املتفرنجة» و«املالحدة»)[[[.
فان رشيد رضا هنا يهاجم امتدادات الغرب عرب املؤثرات الحداثية التي وصفها
اإلسالمي الحريكّ عامة واالخوانية خاصة
برؤية اقصائية سوف تؤثر بعمق باملشهد
ّ
فان رشيد رضا كان يحمل مرشوعاً يقوم عىل اصالح حال املسلمني من خالل
السلطة عرب إحياء مرشوع الخالفة وإن دفعه هذا إىل نقد املؤسسات اإلسالميَّة
القامئة متهام اياها بالجمود وهذا ما تجىل يف قول حسن البنا ( :اإلسالم الذي
يؤمن به اإلخوان املسلمون يجعل الحكومة ركنا من ركانه ،ويعتمد عىل اإلرشاد،
وقدميا قال الخليفة الثالث رىض الله عنه»:إن الله ليزرع بالسلطان ما ال يزرع بالقران
«فاإلسالم حكم وتنفيذ ،كام هو ترشيع وتعليم ،كام هو قانون وقضاء،ال ينفك واحد
منها عن اآلخر)[[[ لهذا انتهجوا موقفا وسطا بني التقليد والتفرنج ،أي إنهم يحاولون
تجاوز املؤسسات السياسية التي يضنون أنَّها قامئة بالتأثر باملحتل فهي متفرنجة
ويهاجمون املؤسسات التقليدية كونها جامدة خاضعة إىل استبداد الحكام.فهم
[[[-أمني عبد العزيز جمعه ،الكتاب السادس من تراث اإلمام حسن البنا ،املناسبات اإلسالمية ،البصائر ،ط ،1ص.193
ونظر مجموعة الرسائل ،ص ،777ط دار التوزيع والنرش.
[[[ -محمد جامل باروت ،يرثب الجديدة الحركات االسالمية الراهنة مؤسسة الريس للكتب والنرش ،ط ،1بريوت،
 ،1994ص.21
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل ،دار الدعوة ،ط ،1اإلسكندرية ،2002 ،ص.189
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بهذا يختلفون عن الطرفني .لكن الطرف الذي يتهم بالتفرنج هو موقف يعتمد عىل
إسالمي مختلف متمثل بعيل عبد الرزاق (1386-1305هـ1966-1888 -م) يف
تصور
ّ
«اإلسالم وأصول الحكم» ( )1925وعبد الحميد بن باديس (1358-1307هـ-1889 -
1940م) وموقفه من إشكالية الحكم[[[.
فكان لهؤالء موقف مختلف من رشيد رضا وموقفه من الغرب والتغريب اذ يرى
رشيد رضا أن عالقة اإلسالم باملجتمع عرب الدولة وأن الدولة تستمد رشعيتها من أهل
الحل والعقد وأن الفرد ملزم أمام الدولة ،التي يكون فيها أي الدولة الخليفة الذي
يعتمد عىل التغلب والطبيعة القهرية للدولة ،وان تنصيب األمة ممثلة بأهل الحل
والعقد لإلمام أو الخليفة ،واجب عليها رشعا تأثم كلها برتكه وتعد حياتها جاهلية
مع فقده [[[.وهو هنا يعتمد عىل مرياث سني يرى أن الطريق إىل حامية الدين يأيت
من خالل الخالفة[[[ ولك َّن حسن البنا اختلف عن استاذه خاصة وعن املرياث السني
عامة باعتامده عىل منهج جديد أكرث واقعية ينتمي إىل الحركات الشعبويَّة الشمولية
هو الدولة االسالمية عىل الرغم من أنه (أخذها عم رشيد رضا بعد تعديل تحولت فيه
من خالفة :ممتنعة وطوباوية ،إىل دولة إسالمية :ممكنة وواقعية )[[[.

املبحث الثاين

نقد الفكر الغريب

وهذه املرجعية هي املرجعية التي شكلت األُطر العامة ملقدمات الشيح حسن

[[[ -موقف هؤالء من القضية ذاتها اذ يرى عالقة االسالم عرب الفرد وليس الدولة فالفرد مسؤول امام الله مسؤولية فردية
يبرش باإلسالم عرب االقناع والوعظ التي يشكل الفرد محورها وليس عرب الدولة باإلكراه ويرى عبد الحميد بن باديس
أن وظيفة هذه املؤسسة تتحدد يف تشكيل مرجعية دينية ادبية بحته للمسلمني بعيدة كل البعد عن السياسة وتدخل
الحكومة ال الحكومة االسالمية وال غريها.انظر :محمد جامل باروت ،يرثب الجديدة ،ص20وانظر بواسطته :عبد
الحميد بن باديس ،مختارات محمد عامرة له يف االسالم والعروبة والعلامنية،ص.168
[[[ -محمد جامل باروت ،يرثب الجديدة ،ص 20وانظر بواسطته :محمد رشيد رضا ،الخالفة او اإلمامة العظمى،
مطبعة املنار ،القاهرة ،1341 ،ه ،ص.6
[[[ -عيل أحمد الديري ،نصوص متوحشة :التكفري من ارثوذكسية السالجقة إىل سلفية ابن تيمية ،مكتبة الفكر الجديد،
ط ،1بريوت.2015 ،
[[[ -عبد اإلله بلقيزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2بريوت ،2004 ،ص.144
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البنا يف نقد الغرب والتغريب يف الداخل واملرشوع الذي يقدمه بوصفه البديل عن
االسالمي عامة ومرص خاصة يف أيامه
كل هذا اذ نجده ينتقد الوضع القائم يف العامل
ّ
وما فيه من تغريب وابتعاد عن اإلسالم.

نقد التاثري الغريب عىل املستوى الداخيل:

يناقش االوضاع الداخلية يف مرص من اسالمي كام تجلت لدية يف مرجعياته الفكرية
ويبدأ يف مناقشة اهم قضية يف الحراك االسالمي باعتبارها املقولة الكلية نزوال إىل
الجزئيات ،انها قضية «الحكم» ويطرح سؤاالً :يتساءل فريق من الناس :هل يف منهج
املسلمني أن يكونوا حكومة وأن يطالبوا بالحكم ؟ ،وما وسيلتهم إىل ذلك ؟[[[.
طبعا هذه االسئلة كانت وال تزال مهمة وحيوية وعىل اساسها ميكن تصنيف
طبيعة الخطاب االسالمي ،ويقول :وال أدع هؤالء املتسائلني أيضاً يف حرية ،وال
نبخل عليهم بالجواب.
فاإلخوان املسلمون يسريون يف جميع خطواتهم وآمالهم وأعاملهم عىل هدى
اإلسالم الحنيف كام فهموه ،وكام أبانوا عن فهمهم هذا يف اول هذه الكلمة .وهذا
اإلسالم الذي يؤمن به اإلخوان املسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه ،ويعتمد
عىل اإلرشاد ،وقد جعل النبي (ص) الحكم عروة من عرى اإلسالم .والحكم
معدود يف كتبنا الفقهية من العقائد واألصول ،ال من الفقهيات والفرع ،فاإلسالم
حكم وتنفيذ ،كام هو ترشيع وتعليم ،كام هو قانون وقضاء ،ال ينفك واحد منها
عن اآلخر .واملصلح اإلسالمي إن ريض لنفسه أن يكون فقيهاً مرشدا ً يقرر األحكام
ويرتل التعاليم ويرسد الفروع واألصول ،وترك أهل التنفيذ يرشعون لألمة ما مل يأذن
به الله ويحملونها بقوة التنفيذ عىل مخالفة أوامره ،فإن النتيجة الطبيعة أن صوت هذا
املصلح سيكون رصخة يف واد ونفخة يف رماد كام يقولون.
فقد يكون مفهوماً أن يقنع املصلحون اإلسالميون برتبة الوعظ واإلرشاد إذا وجدوا
[[[-حسن البنا ،مجموعة رسائل ،ص186
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من أهل التنفيذ إصغا ًء ألوامر الله وتنفيذا ً ألحكامه ،وإيصاالً آلياته وأحاديث نبيه
(ص) ،أما والحال كام نرى :الترشيع اإلسالمي يف واد والترشيع الفعيل والتنفيذي
يف وا ٍد آخر ،فإن قعود املصلحني اإلسالميني عن املطالبة بالحكم جرمية إسالمية
ال يكفرها إال النهوض واستخالص قوة التنفيذ من أيدي الذين ال يدينون بأحكام
اإلسالم الحنيف ...أن اإلخوان املسلمني مل يروا يف حكومة من الحكومات التي
عارصوها من ينهض بهذا العبء ،ولتطلب حكامها بحقوقها اإلسالمية ،وليعمل
اإلخوان املسلمون ،[[[).فهو هنا يعطي تفعيلً ملا قاله رشيد رضا عرب املطالبة
الجهادية باستالم السلطة واملطالبة بتنفيذ دول بناء الخالفة فهو يرفض أشكال الحكم
املستعارة من الغرب ذات الطابع املتفرنج حسب وصف الشيخ رشيد رضا ،وعىل
هذا نجد موقف الشيخ حسن البنا يتجىل يف موقفه من:
«نقد القوانني الوضعية « :يف الوقت الذي يبني فيه موقفه من الثورة بالقول:
(أما الثورة فال يفكر اإلخوان املسلمون فيها ،وال يعتمدون عليها ،وال يؤمنون بنفعها
ونتائجها ،وإن كانوا يرصحون كل حكومة يف مرص بأن الحال إذا دامت عىل هذا
املنوال ومل يفكر أولو األمر يف إصالح عاجل ورسيع لهذه املشاكل فسيؤدي ذلك
حتام إىل ثورة ليست من عمل اإلخوان املسلمني وال من دعوتهم ،ولكن من ضغط
الظروف ومقتضيات األحوال ،وإهامل مرافق اإلصالح ).وانطالقا من هذا املوقف
نجد يبني موقفه من الدستور ويقول (يعتقد اإلخوان املسلمون أن نظام الحكم
الدستوري هو أقرب نظم الحكم القامئة يف العامل كله إىل اإلسالم ،وهم ال يعدلون
به نظاماً آخر) ص 188اما عن القوانني الوضعية (عىل ان هذه القوانني الوضعية كام
تصدم الدين ونصوصه تصدم بالدستور الوضعي نفسه الذي يقرر أن دين الدولة هو
[[[
اإلسالم ،فكيف توفق بني هذين يا أويل اللباب ؟)
نقد ظاهرة األحزاب السياسية يف مرص :كان البنا يبدو غري موفق يف موقفه من
ظاهرة االحزاب كام يقول عبد الله النفييس بقوله( :أرى أن البنا مل يوفق فيها ،فهي
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل ،نفس املصدر السابق ،ص187
[[[ -املصدر السابق ،ص.190
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عدم تقبله الدائم للحزبية واالحزاب مام يعكس لديه غياب النظرية املتكاملة لعالقاته
السياسية داخل مرص.يؤكد البنا يف أكرث من رسالة وخطبه وحديث ومقالة ان االخوان
ليسوا حزبا من االحزاب وان االخوان ينكرون عىل االحزاب حزبيتها ونقدي (أي
النفييس) لهذا االمر ينصب عىل محورين:
نظري وعميل ،نظريا ما هو الحزب ؟) النظري من خالل تعريف الحزب اذ
يعرف (ذو فرجه  )du vergerو( إدموند بريك  )E.Burkeو(جان بودان )J.Bodin
يف موضوع االحزاب كظاهرة من ظاهرات االجتامع البرشي السيايس .اقول :يعرف
هؤالء الحزب رمبا بألفاظ مختلفة لكنهم يجمعون عىل أن «الحزب السيايس هو
اتحاد بني مجموعة من االفراد بغرض العمل معا لتحقيق الصالح القومي وفقا ملبادئ
خاصة متفق عليها جميعا».
اما العميل :الحزب كظاهرة طبيعية من ظواهر االجتامع السيايس ،اما رفض البنا
لألحزاب بحجة ووجود أحزاب متنافسة بل ومتطاحنة ال يعني أن الحزب كظاهرة
سياسية تقع يف خانة السلبيات ،أليس جامعة األخوان حزبا؟ والجواب يبدو أن
جامعة األخوان يف مرص مل تزل تحاول الخروج من هذا املأزق الذي كان نتيجة
[[[
لخطأ كبري يف اجتهاد البنا رحمه الله.
إذ يشري «عبد اإلله بلقيزيز «إىل ان نقد «حسن البنا «لألحزاب ودورها التخريبي
كام يعتقد يعود إىل نقطتني هام( :أولها ،اعتقاد البنا ،بآثار ونتائج الحزبية يف
االجتامع الوطني ،ويتعلق ثانيهام مبا يعتقد أنه مجافاة من الحزبية لفكرة وحدة األمة
[[[
يف اإلسالم ،وتهديد بالفتنة يف نظامه).
اما «حسن البنا» فقد قال يف هذا املوضوع (يعتقد اإلخوان أن هذه الحزبية قد
افسدت عىل الناس كل مرافق حياتهم ،وعطلت مصالحهم ،وأتلفت أخالقهم،
[[[ -عبد الله فهد النفييس ،األخوان يف مرص :التجربة والخطأ ،ضمن كتاب جامعي عنوانه ،الحركة اإلسالمية رؤية
مستقبلية،اوراق يف النقد الذايت ،تحرير وتقديم عبد الله النفييس ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،1989 ،ص.223-221
[[[ -عبد اإلله بلقيزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص ،ص.141
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ومزقت روابطهم ،وكان لها يف حياتهم العامة والخاصة أسوأ األثر [[[).وعن اليات
الوصول إىل السلطة (اي االنتخابات) فهو وان كان ال يحرض عىل الثورة لكنه يراها
قادمة بالرضورة كام مر بنا وال يرى ان الحكام ميتلكون رشعية دينية ،وال يرى يف
القوانني الوضعية اال بديالً عن الرشيعة وعندما وصل إىل االنتخابا قال(:حسبنا ان
نشري هنا إىل االنتخابات ،وهو وسيلة اختيار النواب الذين ميثلون األمة ويقومون
بتنفيذ دستورها وحاميته ،وما جره هذا القانون عىل األمة من خصومات وحزازات،
وما أنتجه من أرضار يشهد بها الواقع امللموس)[[[.
رؤيته حول الحياة الربملانية( :ويعتقدون أن النظام النيايب ،بل حتى الربملان ،يف غنى
عن نظام األحزاب بصورتها الحارضة يف مرص [[[).ومن ثم يقدم البديل الذي استعاره
من استاذه الشيخ رشيد رضا وهو مقولة أهل الحل والعقد التي أرشنا إليها فيقول البنا
فيها ويؤكد يف املقابل عىل سلطة أهل الحل والعقد وهم :أوال :الفقهاء املجتهدون
الذين يعتمدون عىل أقوالهم يف الفتيا واستنباط األحكام .وثانيا :أهل الخربة يف الشؤون
[[[
العامة .وثالثا :من لهم نوع من قيادة أو رئاسة يف الناس كزعامء البيوت وشيوخ القبائل.
هذا عىل مستوى نقد التغريب أو أثر الغرب عىل الرشق داخليا.
من املالحظات النقدية عىل موقف الشيخ حسن البنا هذا :إ َّن نقد املباين
الدستوريَّة والسياسيَّة وتقييد إرادة األ َّمة بأهل الحل والعقد واتهام األحزاب بالفساد
والربط بني الدين والسياسة أثار ردو ًدا متنوع ًة يف املجتمع فمنهم من أشار إىل
تناقض فكر الشيخ البنا ومحاولة الهيمنة عىل الحياة السياس َّية وإلحاق األحزاب
باإلخوان املسلمني كمنظمة سياسية دينية(.إال أن دعوته إىل وجوب حل هذه
األحزاب مل تكن – البتة – من أجل مصلحة مرص ،كام أوحى بذلك ،بل من أجل
إخالء الساحة لحزب وحيد هو حركة «اإلخوان املسلمني « ،أو لتشكيل إطار سيايس
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل ،نفس املصدر السابق ،ص.194
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل ،نفس املصدر السابق ،ص.188
[[[ -املصدر السابق ،ص.197
[[[ -املصدر السابق ،ص.238
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جامع يكون فيه للحركة مركز القيادة)[[[ ولك َّن تلك النقود التي قدمها الشيخ حسن
االسالمي
البنا إىل املؤسسات التغريب َّية مستوردة من الغرب ألنها مفارقة للفكر
َّ
وتشجع عىل االنقسام االجتامعي والفتنة كام هو قار يف تاريخ اإلسالم؛ مام قاد
إىل استنتاج قدمه احد الباحثني يف فكر اإلخوان هو (الالمؤسسية) إذ يرى (إن هذا
الرتكيز عىل املبادئ العريضة العامة ،عىل الرغم من صحتها وأهميتها – يعترب من
العوامل املساعدة عىل ظهور الالمؤسسة ،خاصة إذا بقيت الحركة واقفة عند هذه
املبادئ ومل تتجاوزها تصلح للظرف املعني والزمان الذي نعيش فيه.)[[[().

الخالفة هي الحل:

الخالصة التي نخرج به هنا ان الشيخ كان يحارب التغريب يف الفكر املعارص
وهو يتجىل يف نقل واستنبات املفاهيم الغربية متمثلة بالقوانني الوضعية ،والدستور،
واالنتخابات ورغم هذا فهو يدرك ان الثورة ليست هدفاً لكنها قادمة ازاء االنهيار
والصدمات التي تواجها الحياة السياسية وما تكتنز من غموض دستوري وابتعاد عن
الرشيعة وغياب الحكام الذين يلتزمون بها.
ويايت العالج بقوله( :أن اإلخوان يعتقدون أن الخالفة رمز الوحدة اإلسالمية ،وأنها
شعرية إسالمية يجب عىل املسلمني التفكري يف أمرها واالهتامم بشأنها ،والخليفة
مناط كثري من األحكام يف دين الله ...واإلخوان املسلمون املسلمون لهذا يجعلون
فكرة الخالفة والعمل إلعادتها يف رأس مناهجهم ،وهم مع ذلك يعتقدون أن ذلك
يحتاج إىل كثري من التمهيدات التي ال بد منها.[[[)...
أ َّما موقفه من االستعامر الغريب فريى:
وبعد نقد التأثري الغريب من خالل حركة التغريب ميارس الشيخ حسن البنا نقد
[[[ -عبد اإلله بلقيزيز ،الدولة يف الفكر اإلسالمي املعارص ،ص.142
[[[ -بشري محمد الخرضا ،النمط النبوي – يف القيادة السياسية..و الدميقراطية ،مركز دراسات الوحدة العربية،ط،1
بريوت ،2005 ،ص.291
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل ،نفس املصدر السابق ،ص .194
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يب
الغرب بشكل مبارش ويفضح تآمره عىل األمة االسالم َّية إذ يصف التالعب الغر ّ
مبصائر الرشق املسلم فهو يؤكد عىل موقفني :االول متثل بنقد الغرب ومقاومته اذ
(أن العدوان عىل جزء من أجزائه عدوان عليه كله هذه واحدة ،والثاين أن اإلسالم
فرض عىل املسلمني أن ميوتنوا أمئة يف ديارهم ،سادة يف اوطانهم ،ليس ذلك
فحسب،بل إن عليهم أن يحملوا غريهم عىل الدخول يف دعوتهم واالهتداء بأنوارهم
اإلسم التي اهتدوا بها من قبل.
هنا يعتقد اإلخوان املسلمون أن كل دولة اعتدت وتعدت عىل أوطان اإلسالم
دولة ظاملة ال بد أن تكف عدوانها ،وال بد من أن يعد املسلمني أنفسهم ويعملوا
متساندين عىل التخلص من نريها [[[).الثاين ،متثل الدعوة إىل الجهاد للعدوان وهذا
ما قام به اإلخوان يف مرص عرب مقاومة املحتل او الحرب يف فلسطني ضد االحتالل
واالستيطان.وقد بني البنا موقفه من القضية الفلسطينية بقوله( :إن انجلرتا ال تزال
تسئ إىل فلسطني ،وتحاول أن تنقص من حقوق أهلها ،وفلسطني وطن لكل مسلم
باعتبارها أرض اإلسالم وباعتبارها مهد األنبياء ،وباعتبارها مقر املسجد األقىص
الذي بارك الله حوله.ففلسطني دين عىل انجلرتا للمسلمني ال تهدأ ثائرتهم حتى
توفيهم فيه حقوقهم...ولنا حساب بعد ذلك مع انجلرتا يف األقاليم اإلسالمية التي
تحتلها بغري حق ،والتي يفرض اإلسالم عىل أهلها وعلينا معهم أن نعمل إلنقاذها
وخالصها [[[).أما فرنسا وهي القوة الثانية االستعامرية وقتها التي قال فيها (:أما فرنسا
التي ادعت صدقة اإلسالم حينا من الدهر فلها مع املسلمني حساب طويل ،وال
ننىس لها هذا املوقف املخجل مع سورية الشقيقة ،وال ننىس لها موقفها يف قضية
املغرب األقىص والظهري الرببري....وليس حسابنا مع إيطاليا بأقل من حسابنا مع
فرنسا ،فطرابلس ،طرابلس العربية املسلمة الجارة القريبة العزيزة ،يعمل الدوتيش
[[[
ورجاله يف إفنائها وإبادة أهلها واستئصالها ومحو كل أثر للعروبة واإلسالم منها.
[[[ -املصدر السابق ،ص.201
[[[ -املصدر السابق ،ص .202
[[[ -حسن البنا ،مجموعة رسائل،ص.202
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مواقف تعرب عن موقف مقاوم جهادي لهذا كان خطابة احياء الجهاد ،واملقاومة.
تأكيده عىل الخطاب الشمويل الوحدوي للمسلمني اذ يجد أ َّن الذين انترصوا ال
يختلفون عن الفاشيني الذين انهزموا فالهدف وغياب األخالق واحد وهذا ما يظهر
يف قوله ( :لقد انتهت الحرب العاملية الثانية ،التي قضت عىل العنرصيات الحديثة
يف أوربا عنرصية النازية والفاشية ،فرأينا بعدها الدول االوربية الكربى تسعى سعيا
حثيثا إىل التجمع والتكتل،باسم العنرصيات تارة ،واملصالح تارة اخرى)  )[[[(.ثم
انه يدرك نقاط الضعف يف العامل االسالمي هي الفرقة والتقسيم لهذا يقول (:نريد
أن نضم إلينا كل جزء من وطننا اإلسالمي الذي فرقته السياسة الغربية وأضاعت
وحدته املطامع األوربية .ونحن لهذا ال نعرتف بهذه التقسيامت السياسية وال نسلم
بهذه االتفاقيات الدولية ،التي تجعل من الوطن اإلسالمي دوال ضعيفة ممزقة يسهل
ابتالعها عىل الغاصبني ،وال نسكت عىل هضم حرية هذه الشعوب واستبداد غريها
بها [[[).فرفض العهود الغربية القامئة عىل الهيمنة.
انه يؤكد أمرا ً اخر فيام يتعلق «بالعلمنة «او فصل الدين عن السياسة فيقول بهذا
االمر ( :فصل الدين عن سياسة الدولة العامة فصالً تاماً.وذلك إن صح يف األمم
الغربية فال يصح أبدا ً يف األمم اإلسالمية ،ألن طبيعة التعاليم اإلسالمية غري طبيعة
تعاليم أي دين آخر ،وسلطة رجال الدين املسلمني محصورة محدودة ال متلك تغيري
األوضاع وال قلب النظم ،مام جعل القواعد األساسية يف اإلسالم عىل مر القرون،
[[[
تساير العصور وتدعو إىل الرقي وتعضد العلم وتحمي العلامء).
البعد القيمي وأثره يف النهضة االسالمية :ثم انه يؤكد عىل نقده الجذري لتلك
الثقافة وما تشيعه من مظاهر الخراب األخالقي والقيمي إذ إن أهم الظواهر التي
الزمت الحضارة الغربية املادية التي أقصت الدين عن الحياة تتلخص يف :اإللحاد
[[[ -نفس املصدر السابق ،ص.227
[[[ -نفس املرجع ،ص .95
[[[ -نفس املرجع ،ص .80
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والشك يف الله وإنكار اليوم اآلخر والوقوف عند حدود الكون املادي املحسوس
واإلباحية والتهافت عىل اللذة والتفنن يف االستمتاع وإطالق الغرائز واملغريات
واألثرة يف األفراد ويف الطبقات والشعوب والربا والتفنن يف صوره ،وتعميمه بني
الدول واألفراد .وقد أنتجت هذه املظاهر املادية يف املجتمع األورويب فساد النفوس
وضعف األخالق والرتاخي يف محاربة الجرائم ،فكرثت املشكالت وظهرت املبادئ
الهدامة واشتعلت الثورات املدمرة ،وتناحرت الشعوب ومتزقت الدول ،وأثبتت هذه
املدنية الحديثة عجزها التام عن تأمني املجتمع اإلنساين وإقرار الطأمنينة والسالم
مم فتحته عليهم من حقائق العلم واملعرفة
فيه وفشلت يف إسعاد الناس عىل الرغم َّ
وما وفرت لهم من أسباب الغنى والرثاء وما مكنته لدولها يف األرض من قوة وسلطان
وملا ميض عليها قرن من الزمان[[[.

الحراك السيايس ودور اإلخوان املسلمني فيه:

قد تكون هذه املرحلة هي امتحان ملا سبق من افكار وخطب وتنظري بحق
عالقة الجامعة وهي تحيل لفكر املؤسس ويف اخر ايام حياته قبل استشهاده وهي
املرحلة الثالثة بني ( ،)1949-1945وهي تعد أخطر مرحلة مرت بالبنا والجامعة
معا ،بعد استكاملهم البنى التنظيمية للجامعة ،وبعد انتهاء الحرب ،ومن اهم
االحداث كانت اغتيال البنا مؤسس الجامعة يف  ،1949 /2/12وكانت فرتة -1945
 1949فرتة اضطراب سيايس واضح لدرجة أنه تعاقب عىل الحكم فيها –عىل
قرصها –ثالث وزارات.وكانت عالقة االخوان بهذه الحكومات تتفاوت من حيث
درجة املواجهة فقط ،غري انها مل تكن بأي حال من األحوال مستقرة ،ففي مبادراتها
كانت تعكس حركة يف طور الصعود .واستطاع البنا –بسعته النفسية والشخصية –
ان يثبت يف تاريخ الجامعة بعض األعراف واألصول التنظيمية واالدارية[[[ .وقد
كان للبنا دور يف مواجهة االستعامر والتظاهر ضد االتفاقيات التي كبلت الشعب
املرصي ،ودور يف املقاومة املسلحة لالستيطان اليهودي يف فلسطني واحداث
[[[ -حسن البنا ،بني االمس واليوم.1450159 ،
[[[ -عبد الله فهد النفييس ،األخوان يف مرص :التجربة والخطأ ،ص .216
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الحرب هناك (لقد عرض البنا  1940عىل خمسة اشخاص هم صالح عشاموي
وحسني كامل الدين وحامد رشبت وعبد العزيز احمد ومحمود عبد الحليم ،انشاء
(نظام خاص) ،أي جهاز عسكري تواجه به الجامعة مسؤوليتها ازاء االنجليز يف
الداخل والصهاينة يف فلسطني) [[[.

الخامتة« :طبيعة معارضته للغرب»

إ َّن ما يظهر من خالل ما تطرقنا إليه أ َّن هناك موجهات متنوعة تقف خلف تصنيف
نقد الشيخ حسن البنا للغرب وأبرزها هو العامل السيايس ولكن هناك عوامل دين َّية
اإلسالمي الحريكّ.
وأخالق َّية واجتامع َّية حارضة يف خطابه
ّ
وأبرز املوجهات السياسية كانت تلك التي ورثها من أستاذه رشيد رضا وهو يرصد
اإلسالمي ومساهمته يف زوال
العدوان الغريب الذي نقل كل األمل واملشقة إىل العامل
ّ
السيايس الجامع كام تصوره الشيخ رشيد رضا للمسلمني هو مرشوع الخالفة.
املرشوع
ّ
باإلضافة إىل متزيق ديار املسلمني واحتاللها وزرع املستوطنات الغرب َّية
والصهيونيَّة والفاشيَّة يف فلسطني وليبيا وغريها من ديار اإلسالم ،ومام زاد األمل
وع َّمق املأساة تخاذل الحكام املسلمني عن حامية أرايض اإلسالم؛ ألنهم باألساس
يف الذي مارسه االستعامر قبل
صنيعة االستعامر وألعوبة بيده بعد االخرتاق الثقا ّ
احتالله املبارش لألرض.
مام جعل من اإلصالح مطل ًبا حيويًّا يف مواجهة التغريب واألطروحات ال َعلامن َّية
التي تفصل بني الدين والسياسة ومن هنا جاء اإلصالح عىل أسس سلف َّية يقوم عىل
املوضوعي
تقديم بديل يتفق مع روح األمة هو «الحكومة اإلسالمية «التي تعد البديل
ّ
ملا هو قائم.
ونجد أ َّن هذا الطرح يبدو أكرث واقعية من طرح مفهوم الخالفة الذي طرحه
[[[ -عبد الله فهد النفييس ،األخوان يف مرص :التجربة والخطأ ،ص .216انظر :صالح شادي ،صفحات من
التاريخ،ص.84
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رشيد رضا من قبل ومن جانب آخر وجد أن الدخول بالعملية السياس َّية والدستوريَّة
واملطالبة باإلصالح التدريجي الذي تقوم عىل قبول الدستور القائم عىل جعل
االسالم دين الدولة ومصدر الترشيع وصوال إىل قيام الحكومة االسالميَّة التي تزيح
الحياة الحزبيَّة وتنقل تقرير املصري من يد األمة إىل يد أهل الحل والعقد مستثمرا
التجارب االسالم َّية يف عهد الخالفة الراشدة.
واألخالقي عنده فيتجىل يف مقاومة مظاهر االنحراف
االجتامعي
أ َّما الجانب
ّ
ّ
وتطبيق األحكام الرشع َّية عرب الرتب َّية الشباب َّية التي تحاول انشاء جيل يخلق قطيعة
األخالقي
تحول اجتامع ًّيا وأخالق ًّيا يقاومان االنحالل
ً
مع األجيال القدمية فتحدث
ّ
يف كام كان يتصوره.من خالل الدعوة السلفيَّة التي كان يعتنقها ،فهي
والغزو الثقا ّ
كذلك إنسانيَّة تدعو إىل األخوة بني بني اإلنسان ،وترمي إىل إسعادهم جمي ًعا ألنها
إسالم َّية ،واإلسالم للناس كافة ليس لجنس دون جنس وال ألمة دون أخرى.
ولك َّن هناك نقاط ضعف تؤخذ عليه منها:
الجهادي عىل الجامعة التي ضعفت عن املواجهة قادت
الرسي
هيمنة النشاط
ّ
ّ
إىل اغتياله.
وأيضا احتكاره القيادة وعدم إعداد القيادات البديلة مام أدى إىل إحداث إرباك
كبري بعد اغتياله.
بديل عن الحياة السياسية وجعل من جامعة
باإلضافة إىل انه جعل من الجامعة ً
الحل والعقد بديالً عن األمة مام ساهم يف غياب املؤسسات القانونيَّة.
وتحول الجامعة إىل مؤسسة معارضة لألنظمة السياس َّية القامئة.وقد اختارت
بديل عن العمل السيايس املدين.
العمل العسكري ً

«اآلخر» يف فكر سيد قطب
د .محمد شهيد [*
[[[

]

مقدمة:

يعترب سيد قطب من أهم أقطاب الفكر اإلسالمي يف مرحلة امتدت إىل نهاية
الستينيات .لكن اثر فكره بقي فعاال لفرتة أطول امتدت إىل اآلن؛ ولرمبا تأثريها
سيبقى لسنوات أخرى قادمة وقد تكون ألجيال متعددة .وقد يكون اإلرث الفكري
الذي خلفه الرجل وراء هذا األمر .ذلك أن قراءة فكره وتأويله قد تناولته مدارس
وحركات وجامعات من الداخل اإلسالمي ،فتلقته جهة بالقبول فتبنته ودافعت عنه،
يف حني تلقته أخرى بالرفض فلفظته وتربأت منه.
وهذا االختالف يف تناول فكر سيد قطب وتراثه مل يحدث يف العامل العريب
واإلسالمي فحسب ،أي مل يكن هذا االختالف خارج الجامعة التي بقي ينظر لها

وتتبنى فكره أي جامعة ‘‘اإلخوان املسلمون’’؛ بل حصل هذا االختالف واحتدم حتى
داخل الجامعة .وهو ما ميكن مالحظته يف االنتقادات أو املراجعات التي صدرت من
يوسف القرضاوي ومحمد الغزايل بخصوص الفكر الحريك بدرجة أوىل.

وبذلك فسيد قطب ،مع ثلة أخرى من املفكرين والدعاة اإلسالميني قليلة ،يعترب
من أكرث األعالم إثارة للجدل يف الفكر الحريك والفكر اإلسالمي عموما .وقد يكون
من أهم أسباب هذه اإلثارة التي أحدثها فكره هو امتداد قلمه وعقله إىل مجاالت
متعددة من الثقافة اإلسالمية .فقد كتب يف التفسري ‘‘يف ظالل القرآن’’ .وللتفسري

*ـ جامعة محمد األول /وجدة ،املغرب ،دكتوراه يف مقاصد الرشيعة.
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تداخل وتقاطع مع عدد كبري من العلوم أقلها الفقه اإلسالمي وأصوله وعلم الكالم..
وهذه العلوم كام معروف عند أهل االختصاص االختالف والتعدد والتنوع فيه هي
السمة البارزة .كام كتب يف األدب بألوانه :نرثا وشعرا وقصة ورواية .وكتب يف الفكر
والثقافة وصنف كام برز يف الفكر الدعوي والحريك.
وسيد قطب بهذا هو منظر من الطراز الكبري يف الساحة اإلسالمية ،أحببنا أم
كرهنا ،يقرأ له الكثريون ويدرسون كتاباته إىل اآلن يتأثرون بها ويؤطرون بها لقاءاتهم
واجتامعاتهم ومن ثم فهي تشكل لبنة أساسا يف فكر وثقافة هؤالء .يكتيس تتبع أرائه
وقراءتها أهمية بالغة من اجل فهم ما يجري يف الواقع املعارص.
كام ال ينبغي أن يغيب عن األذهان أن التفاعل مع فكر هذا الرجل مل يقترص
عىل الذات اإلسالمية فقط .فقد تجاوز األمر ذلك إىل التيارات الفكرية األخرى يف
العامل العريب واإلسالمي التي تنطلق من رؤية علامنية تخالف سيد قطب وال تتقاطع
معه يف نظرها .باإلضافة إىل ذلك فهو مجال للدراسة والبحث حتى عند ‘‘اآلخر’’
يف الغرب بكل أطيافه باعتبار أن فكره يشكل الثقافة األصلية واألساس لعديد من
التيارات اإلسالمية كام سبقت اإلشارة.
وقد جرت عليه بعض أفكاره الجريئة الكثري من الهجوم والنقد الالذع ،حتى صار
[[[
بعض منها لصيقاً به؛ فقد استقبلت مفاهيم من قبيل ‘‘الجاهلية’’[[[ و‘‘الحاكمية’’
و‘‘التصور اإلسالمي’’[[[..بردود فعل متباينة .فمن جهة استقبلت بحفاوة وإعجاب
شديدين ،ومن جهة أخرى قوبلت باستهجان ورفض كبريين..
وقد عرف أيضا ببعض األفكار التي قسمت الفكر اإلسالمي إىل طرفني ،من مثل
تبنيه القول بان االجتهاد الفقهي ليس أولوية بالنسبة للدعوة اإلسالمية بل األولوية
القصوى تكون لبناء املجتمع اإلسالمي أما الربامج واالجتهاد الفقهي فيكون بعد
[[[-سيد قطب‘‘ :معامل يف الطريق’’ ،دار الثقافة-الدار البيضاء-ط ،1983 ،8:ص.107-92:
[[[-سيد قطب‘‘ :معامل يف الطريق’’ ،ص.115-108:
[[[-سيد قطب‘‘ :مقومات التصور اإلسالمي’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط ،1988 ،3:ص80-41:
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تأسيس املجتمع متأسيا بالنبي صىل الله عليه وآله وسلم الذي يف نظره كان اهتاممه
األول ببناء املجتمع اإلسالمي وان الترشيعات والقوانني مل تنزل إال يف الفرتة
املدنية[[[.

‘‘اآلخر’’ يف فكر سيد قطب

وبعيدا عن هذا األخذ والرد يف فكر سيد قطب ،وبعيدا أيضا بني تبني هذا الفكر
أو التخيل عنه؛ فإنه يهم هذه الورقة الوقوف عند موقف سيد قطب من ‘‘اآلخر’’.
وبكلمة يهم هذه الدراسة متابعة تصور سيد قطب للمخالف للعقيدة والفكر اإلسالمي
والثقافة اإلسالمية عموما .وإذا كان ‘‘اآلخر’’ رسخ بشكل جيل يف ذهن املسلمني
والعرب بالغرب فانه قد تجىل يف صور وأمناط متعددة عند سيد قطب سيتم متابعتها
يف الصفحات التالية.
يف الفرتة التي عاش فيها سيد قطب (  )1966-1906مل يكن قد تبلور الرصاع
الفكري بني العامل اإلسالمي والعامل اآلخر يف أعىل صوره وأوضح معامله .لذلك
يجد املتابع لآلخر أو ما يسمى بالغرب يف كتابات املفكرين الذي عاشوا هذه
املرحلة وما قبلها غيابا أو شحا لهذه املصطلحات والتعابري .غري انه كانت مفاهيم
ومصطلحات مستعملة ومتداولة بشكل كبري يف الساحة الفكرية والثقافية يف العامل
العريب بالخصوص.
ومن هنا ميكن تفهم غياب مصطلح ‘‘الغرب’’ بحموالته الفكرية والثقافية والحضارية،
عند سيد قطب بالخصوص ،وكذلك املصطلحات املشابهة من قبيل ‘‘اآلخر’’ التي تدل
عىل املغاير للذات واملختلف عنها من حيث الفكر والثقافة والحضارة ومنط العيش.
يف مقابل ذلك ستنشط مصطلحات كانت سائدة ومعروفة آنذاك من قبيل ‘‘املستعمر’’
و‘‘الصليبية’’ و‘‘اليهود’’ و‘‘أهل الذمة’’ و‘‘الرجل األبيض’’.
كام ال ينبغي أن تغيب عنا أن هذه الفرتة كانت فرتة اشتدت فيها حدة اآللة العسكرية
[[[-سيد قطب‘‘:معامل يف الطريق’’ ،ص.51-24:
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االستعامرية يف العامل العريب واإلسالمي ،مام سيؤجج الوضع ويحدث نوعا من
الرشخ بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب .ومع هذا الهجوم العسكري الدموي
العنيف الذي متثل خاصة يف االستعامر بكل مآسيه وويالته ،فقد نشط هجوم آخر ال
يقل عنه عنفا وباسا انه الغزو الثقايف والفكري يف شتى ألوانه ورضوبه .هذا الهجوم
املزدوج اللون حرش الفكر التقليدي لألمة الذي تحمل لواءه الثقافة اإلسالمية يف
الزاوية ليتقهقر للوراء يف موقف ضعف وهوان .غري أن ثلة من املفكرين والدعاة
واملصلحني سيتسلحون مبا يسمونه ‘‘عزة اإلسالم’’ والثقة يف الدين اإلسالمي ليشنوا
هجوما مضادا ولو بوسائل ومناهج ضعيفة وتقنيات بدائية عىل هذا الفكر الدخيل
وعىل االستعامر الغاشم .وهو ما سيلحظ بشدة يف طبيعة األسلوب رمبا ‘‘القوي’’ أو
‘‘املتشدد’’ أو ‘‘العنيف’’[[[..عند سيد قطب وغريه من مفكري املرحلة..
وسيد قطب مفكر وداعية كباقي دعاة اإلصالح يهمه من بني ما يهمه بناء مجتمع
يناسب تصوره وطموحه لكن دون إغفال املجتمع املحيط ومكونات الواقع اآلخر.
لذلك تعرض يف مرشوعه الفكري والحريك يف مرات متعددة لبعض من هذه الهموم
من خالل الحديث عن طبيعة املجتمع اإلسالمي ومكوناته دون إغفال التعرض ل
‘‘اآلخر’’ سواء املعادي منه أم الصديق أم املحايد.

املجتمع اإلسالمي مجتمع سلمي عاملي

وملعرفة موقف سيد قطب من ‘‘اآلخر’’ بكل رضوبه ومتوقعاته سواء يف داخل
املجتمع اإلسالمي أم يف خارجه ،فإنه من املفيد الوقوف عىل موقفه أو تصوره
للسلم انطالقا من التصور اإلسالمي .فهو ال يرتك فرصة إال ويؤكد عىل سلمية اإلسالم
وإنسانيته مع ربطه باملنظور اإلسالمي الذي يسميه أصال ب‘‘التصور اإلسالمي’’.
ذلك أن ‘‘فكرة السالم يف اإلسالم فكرة أصيلة عميقة ،تتصل باإلنسان اتصاال وثيقا
بطبيعته ،وفكرته الكلية عن الكون والحياة واإلنسان .هذه الفكرة التي ترجع إليها نظمه
جميعا؛ وتلتقي عندها ترشيعاته وتوجيهاته ،وتجتمع إليه رشائعه وشعائره ،بشكل ال
[[[-هذه التعابري تقريبية فقط وليس باملفهوم الغريب الذي يسم به اإلسالم واملسلمني..
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يخطر عىل بال الباحثني الدارسني أنفسهم لهذا الدين..إال أن يبلغوا بالبحث والدرس
إىل الجذور العميقة البعيدة ،ويتتبعوا امتدادها بالبحث والدرس إىل الجذور العميقة
[[[
البعيدة ،ويتتبعوا امتدادها وتفرعها ،يف يقظة وصرب وإحاطة’’...
هذا املنطلق هو الذي يجعل من املجتمع اإلسالمي ،بكل مكوناته خصوصا
يف مناطق مليئة بالحساسيات الدينية واألقليات االثنية والتنوعات املذهبية أيضا،
مجتمعا منفتحاً بعيدا ً كل البعد عن العنرصية البغيضة والقومية املقيتة .فيؤكد ذلك
حني يقول‘‘ :املجتمع اإلسالمي مجتمع عاملي ،مبعنى انه مجتمع غري عنرصي وال
قومي وال قائم عىل الحدود الجغرافية ،فهو مجتمع مفتوح لجميع بني اإلنسان ،دون
[[[
النظر إىل جنس أو لون أو لغة ،بل دون نظر إىل دين أو عقيدة’’.
وبذلك فالتصور اإلسالمي ينشد السلم املؤسس عىل العدل انطالقا من الرشيعة
اإلسالمية الربانية املصدر .وهو التصور الذي يهدف إىل تأسيس مجتمع بعيد من
املنزلقات الطائفية واالثنية واملذهبية ،مفتوح للبرش بغض النظر إىل لونهم أو لغتهم
أو عقيدتهم.
انطالقا مام سبق سيتضح اإلطار العام الذي يضع فيه سيد قطب ‘‘اآلخر’’ يف
املجتمع اإلسالمي وخارجه .فإذا كان السلم واملجتمع املنفتح هدفا لإلسالم فإن
قضايا أخرى تتطلب التوضيح والبيان يف هذا اإلطار ولعل من أهمها قضية دعوة
‘‘اآلخر’’ إىل اإلسالم وبالتحديد حرية الناس يف الدخول إىل اإلسالم من عدمه أو
باألخص قضية اإلكراه يف الدخول يف اإلسالم .وهي مسالة يف غاية األهمية يف النظر
إىل ‘‘اآلخر’’ والتعامل معه.

 .3يف إكراه ‘‘اآلخر’’ عىل الدين-:

أثناء تفسري قوله تعاىل يف سورة البقرةَ ::
ي ال ُّرشْ دُ ِم َن
ف الدِّ ينِ   قَد تَّ َب َّ َ
﴿ل إِكْ َرا َه ِ
[[[-سيد قطب‘‘ :السالم العاملي واإلسالم’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط ،1993 ،12:ص.13:
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،دار الثقافة-الدار البيضاء-ط ،1983 ،6:ص92 :
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ا ْلغ َِّيَ   ف َمن يَكْ ُف ْر بِال َّطاغ ِ
صا َم
اس َت ْم َسكَ بِا ْل ُع ْر َو ِة ا ْل ُوثْق َٰى َل ان ِف َ
ُوت َويُ ْؤ ِمن بِاللَّـ ِه َف َق ِد ْ
يم﴾ [البقرة ،]256 :يعلق سيد قطب قائال‘‘ :ويف هذا املبدا يتجىل
يع َعلِ ٌ
لَ َهاَ   واللَّـهُ َس ِم ٌ
تكريم الله لإلنسان ،واحرتام إرادته وفكره ومشاعره ،وترك أمره لنفسه فيام يختص
بالهدى والضالل يف االعتقاد ،وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه..وهذه هي أهم
خصائص التحرر اإلنساين..
إن حرية االعتقاد هي أول حقوق ‘‘اإلنسان’’ التي يثبت له بها وصف ‘‘إنسان’’.
فالذي يسلب إنسانا حرية االعتقاد ،إمنا يسلبه إنسانيته ابتداء..ومع حرية االعتقاد
حرية الدعوة للعقيدة ،واألمن من األذى والفتنة..وإال فهي حرية باالسم ال مدلول
[[[
لها يف واقع الحياة’’.
ف‘‘اآلخر’’ ،بغض النظر عن لونه وعرقه ودينه ،مطلوب من املسلمني أن يعرضوا
املرشوع اإلسالمي عليه ،وهذا حق من حقوقه؛ ورغم ربانية اإلسالم واطالقيته
وشموليته وأفضليته عىل باقي األديان -وفق التصور اإلسالمي -فإن الحرية والعدل
هي املدخل إىل قلبه ،وعقله وهي املفتاح الذي ميكنه من القبول أو الرفض .وعليه
ف‘‘إن اإلسالم مل يشأ أن تكون وسيلته إىل حمل الناس عىل اعتناقه هي القهر
واإلكراه يف أية صورة من الصور ،حتى القهر العقيل عن طريق املعجزة مل يكن
وسيلة من وسائل اإلسالم كام كان يف الديانات قبله ،من نحو اآليات التسع ملوىس،
والكالم يف املهد وإحياء املوىت وإبراء األكمه واألبرص لعيىس..لقد شاء اإلسالم
أن يخاطب القوى املدركة يف اإلنسان ،ويعتمد عليها يف االقتناع بالرشيعة والعقيدة،
[[[
وذلك جريا عىل نظرته الكلية يف احرتام هذا اإلنسان وتكرميه’’.
فاإلسالم يتربأ من العنف وال يقبل به وسيلة لدعوة الناس وإقناعهم بالدخول يف
دينه ،فينبذ العنف والقهر الذي يولد نفورا وكراهية تكون مدخال للنفاق ورشاء الذمم
وإشاعة فكر الحقد والتعصب..ولذلك فاإلسالم ‘‘مل يشأ ..أن يجعل القهر املادي
[[[-سيد قطب‘‘ :يف ظالل القرآن’’ ،دار الرشوق ،ط.291/1 ،1980 ،9:
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.103 :
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وسيلة لالقناع ،أو لحمل الناس عىل اعتناقه باإلكراه ،ومل يضق ذرعا باختالف الناس
يف املنهج والعقيدة ،بل اعترب هذا رضورة من رضورات الفطرة ،وغرضا من أغراض
ني
اس أُ َّم ًة َوا ِحدَ ةًَ   و َل يَ َزالُونَ ُم ْ
خ َتلِ ِف َ
اإلرادة العليا والناسَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء َربُّكَ لَ َ
ج َع َل ال َّن َ
ج َعلَك ُْم أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة
ِإ َّل َمن َّر ِح َم َربُّكَ َ   و ِل َٰذلِكَ َ
خلَ َق ُه ْم ﴾ [هودَ ﴿ .]118:ولَ ْو شَ ا َء اللَّـهُ لَ َ
َي ِ
ات ﴾ [املائدة.]48:
َولَ ٰـ ِكن لِّ َي ْبلُ َوك ُْم ِ
َاس َت ِبقُوا الْخ ْ َ
ف َما آتَاك ُْم ف ْ
ف ْ
الَ ْر ِ
اس َح َّت ٰى يَكُونُوا
ج ِمي ًعا أَ َفأَ َ
﴿ َو َل ْو شَ ا َء َربُّكَ َل َم َن َمن ِ
ض كُلُّ ُه ْم َ
نت تُكْرِهُ ال َّن َ
ني ﴾ [يونسَ ]99:
َي ﴾ [البقرة.]252 :
ُم ْؤ ِم ِن َ
ف الدِّ ينِ قَد تَّ َب َّ َ
﴿ل إِكْ َرا َه ِ
ي ال ُّرشْ دُ ِم َن الْغ ِّ
فليست غاية املسلمني أن يكرهوا أحدا عىل اتباع اإلسالم ،إمنا كل غايتهم أن
ترتك لهم حرية الدعوة ،وأن ترتك للناس حرية االعتقاد؛ فإذا تبني الرشد من الغي ،فقد
[[[
تركت الحرية للناس بعد هذا التبيني ،وبطل اإلكراه والقهر بنص القران’’.

يف حرية اعتقاد ‘‘اآلخر’’:

يعترب اإلسالم اعتناق الدين اإلسالمي يتأسس أصال عىل إخالص النية والعبادة
لله الواحد األحد .وهذا املنطلق هو أرقى معاين التحرر من كل أدران الرتاب والرتفع
للسمو إىل صفاء الروح والسامء .وهذا التحرر ال معنى له إال إذا تجسد يف النفوس
والعقول والقلوب؛ وهو ما ال يتحقق إال برتك الناس أحرارا أمام اختياراتهم وقناعاتهم
الدينية واالعتقادية .لذلك فالرشيعة اإلسالمية ال تلزم الناس بعقيدتها بل تفتح لهم
وتيرس لهم سبل االعتناق بالدليل والربهان .ليس هذا فحسب ،بل اإلسالم ‘‘ال يريد
حرية العبادة ألتباعه وحدهم ،إمنا يقرر هذا الحق ألصحاب الديانات املخالفة،
ويكلف املسلمني أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع ،ويأذن لهم يف القتال تحت هذه
الراية ،راية ضامن حرية العبادة لجميع املتدينني...وبذلك يحقق أنه نظام عاملي
حر ،يستطيع الجميع أن يعيشوا يف ظله آمنني ،متمتعني بحرياتهم الدينية عىل قدم
[[[
املساواة مع املسلمني وبحامية املسلمني’’.
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.104 :
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.106 :
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لذلك يعلنها سيد قطب رصاحة وبدون مواربة يف دعوته إىل حرية االعتقاد
واختيار الدين الذي يختاره الناس دون إكراه أو إجبار حني يقول‘‘:إننا ندعو إىل
نظام ،تستطيع جميع العقائد الدينية أن تعيش يف ظله بحرية وعىل قدم املساواة،
ويتحتم فيه عىل الدولة وعىل جامعة املسلمني ،القيام بحامية حرية العقيدة ،وحرية
العبادة للجميع ،وأن يلجأ غري املسلمني يف أحوالهم الشخصية إىل دياناتهم كذلك؛
وإن يكون لجميع املواطنني فيه حقوق وتبعات متساوية ،بدون متييز..وان يرتكز هذا
كله؛ عىل عقيدة يف الضمري؛ ال عىل مجرد الترشيعات والنصوص؛ التي ال تكفي
[[[
وحدها للتنفيذ السليم’’.
ويرتبط بحرية االعتقاد مفهوم يثري نقاشا وجدال كبريين يف الساحة اإلعالمية داخليا
وخارجيا ،إنه مفهوم ‘‘الجهاد’’ .لقد علق بالجهاد الكثري من املعاين واألحداث التي
غريت صورته سلبا وأعطت لآلخر وجها قبيحا وذميام لإلسالم واملسلمني .حيث
برز إىل الوجود التكفري والتبديع والتفسيق وهو ما فتح املجال إىل االقتتال تحت
الفتة املقدس والتقديس .فتفلت الجامعات التكفريية من عقالها لتحدث رضرا كبريا
وجرحا عميقاً يف حائط اإلسالم وصورته وهو ما يتطلب جهودا طويلة من اجل تلميع
هذه الصورة وألم الجرح الغائر.
يحاول سيد قطب ،وان يف زمان سابق عىل الوقت املعارص ،تقليل األرضار
وتلميع الصورة بالقول‘‘ :ومع اإلذن للمسلمني بالقتال لتحقيق هذا الغرض ،فإنهم
أمروا أال يعتدوا ،وحددت لهم األحوال التي يجب فيها القتال لتحقيق ذلك الغرض
والتي فيها ال يجوز ،فهم مكلفون أن يقاتلوا من يقاتلونهم ،ومن يفتنون فريقا منهم
عن دينهم -والفتنة أشد من القتل ألنها اعتداء عىل اخص خصائص اإلنسان ،وهي
حرية الوجدان -،وهم منهيون عن االعتداء وعن قتال أعدائهم يف األمكنة واألزمنة
التي يحرم فيها القتال إال إذا بدأوهم بالقتال [[[’’.فغاية الجهاد وهدفه ليس االعتداء
ونرش الفتنة بقدر ما يسعى إىل جعل عرض الدين أمام اآلخر ليدخلوا فيه أو يرتاجعوا
[[[-سيد قطب‘‘ :دراسات إسالمية’’ ،دار الرشوق-بريوت ،1978 -ص.81:
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص-.106:
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عنه بدون ضغط أو إكراه‘‘،وهنا نجد كذلك أن الغاية من هذه الحروب هي دفع
العدوان بدون اعتداء ،ودفع الفتنة عن الدين وترك الدين لله ،والقاعدة العامة هي أن
ال حرب إال مع املحاربني ومع الطغاة الذين يصدون الناس عن دينهم ظاملني ،وال
[[[
عدوان إال عىل الظاملني’’.
كام يرى سيد قطب أن الرضبات االستباقية والوقائية حق للمسلمني ال يطعن يف
حسن تعاملهم مع اآلخر إذا تطلب األمر ذلك‘‘ ،وهنالك فريق آخر يدعو اإلسالم
إىل حربهم حربا وقائية :أولئك الذين ينقضون معاهداتهم السلمية مع املسلمني،
ويكررون هذا النقض ،بحيث يبقى املسلمون يف قلق من حياتهم يف كل لحظة،
فعىل املسلمني أن يعلموهم بنبذ ما بينهم وبينهم من معاهدات .ولكن حتى هؤالء
ليس للمسلمني عليهم من سبيل إذا هم آثروا السلم وجنحوا إليها واختاروها:
َدت ِم ْن ُه ْم ثُ َّم يَنقُضُ ونَ
اب ِعندَ اللَّـ ِه الَّ ِذي َن كَ َف ُروا َف ُه ْم َل يُ ْؤ ِم ُنونَ الَّ ِذي َن َعاه َّ
ش الدَّ َو ِّ
﴿إِنَّ َ َّ
خلْ َف ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم
َش ْد ِبهِم َّم ْن َ
ح ْر ِ
ف ك ُِّل َم َّر ٍة َوه ُْم َل يَ َّتقُونَ َفإِ َّما تَ ْث َق َف َّن ُه ْم ِ
َع ْهدَ ه ُْم ِ
ف الْ َ
ب ف َ ِّ
ل َس َوا ٍء  إِنَّ اللَّـهَ َل يُ ِ
ني َو َل
ب الْخَائِ ِن َ
ح ُّ
يَ َّذكَّ ُرونَ َوإِ َّما تَخَا َف َّن ِمن َق ْو ٍم ِخ َيانَ ًة فَان ِب ْذ إِلَ ْيه ِْم َع َ ٰ
اس َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن ِّر َب ِ
اط
ح َس َ َّ
َي ْ
ب الَّ ِذي َن كَ َف ُروا َس َبقُوا  إِنَّ ُه ْم َل ُي ْعجِ ُزونَ َوأَ ِعدُّوا لَ ُهم َّما ْ
خرِي َن ِمن دُونِه ِْم َل تَ ْعلَ ُمونَ ُه ُم اللَّـهُ يَ ْعلَ ُم ُه ْمَ   و َما
خ ْيلِ تُ ْر ِه ُبونَ ِب ِه عَدُ َّو اللَّـ ِه َوعَدُ َّوك ُْم َوآ َ
الْ َ
لسل ِْم فَا ْج َن ْح
ف َسبِيلِ اللَّـ ِه يُ َو َّ
ش ٍء ِ
ف إِلَ ْيك ُْم َوأَن ُت ْم َل تُظْلَ ُمونَ َوإِن َج َن ُ
حوا لِ َّ
تُن ِفقُوا ِمن َ ْ
يم َوإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَ عُوكَ َفإِنَّ َح ْس َبكَ اللَّـهُ ُ   ه َو
يع الْ َعلِ ُ
الس ِم ُ
لَ َها َوتَ َوك َّْل َع َل اللَّـ ِه  إِنَّهُ ُه َو َّ
ني﴾ [األنفال.[[[’’..]62-55:
صِه َوبِالْ ُم ْؤ ِم ِن َ
الَّ ِذي أَ َّيدَكَ ِب َن ْ
كام أن هناك ‘‘راية أخرى يحارب تحتها اإلسالم كام قلنا ،راية حامية الضعفاء
من الظلم ،والظلم كافة قياما برشيعة الله يف العدالة اإلنسانية بغري ما غاية سوى
ح َيا َة الدُّ نْ َيا
تحقيق كلمة الله يف سبيل اللهَ ﴿ .فلْ ُيقَاتِ ْل ِ
شونَ الْ َ
ف َسبِيلِ اللَّـ ِه الَّ ِذي َن يَ ْ ُ
ب ْ
يم َو َما لَك ُْم َل
ب ف ََس ْو َ
ِال ِخ َر ِةَ   و َمن يُقَاتِ ْل ِ
ف نُ ْؤتِي ِه أَ ْج ًرا َع ِظ ً
ف َسبِيلِ اللَّـ ِه َف ُي ْق َت ْل أَ ْو يَ ْغلِ ْ
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.107:
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.108-107:
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ني ِم َن ال ِّر َجالِ َوال ِّن َسا ِء َوا ْل ِو ْلدَ انِ الَّ ِذي َن يَقُولُونَ َربَّ َنا
ف َسبِيلِ اللَّـ ِه َوالْ ُم ْس َتضْ َع ِف َ
تُقَا ِتلُونَ ِ
أَ ْ
خ ِر ْج َنا ِم ْن َه ٰـ ِذ ِه الْ َق ْر َي ِة الظَّالِ ِم أَ ْهلُ َها َوا ْج َعل لَّ َنا ِمن لَّدُ نكَ َولِ ًّيا َوا ْج َعل لَّ َنا ِمن لَّدُ نكَ
ن ِ
ف َسبِيلِ الطَّاغ ِ
ُوت
ف َسبِيلِ اللَّـ ِه َوالَّ ِذي َن كَ َف ُروا يُقَاتِلُونَ ِ
َصريًا الَّ ِذي َن آ َم ُنوا يُقَاتِلُونَ ِ
َفقَاتِلُوا أَ ْولِ َيا َء الشَّ ْيطَانِ   إِنَّ كَ ْيدَ الشَّ ْيطَانِ كَانَ ضَ ِعيفًا﴾[النساء.[[[’’..]76-74 :
ليخلص يف النهاية إىل ما ييل‘‘ :وإذن فهي الحرب كذلك لدفع الظلم والطغيان،
ال لإلكراه عىل العقيدة ،وال كراهية لآلخرين بسبب العقيدة ،إمنا هي الوسيلة العملية
لدفع الظلم وإقامة العدل ،وتحقيق األمن وحامية الضعفاء’’[[[.
وملا كان منشود املسلم يف اآلخرة هو األجر والثواب الذي ينجيه من اآلخرة ،فإن
املسلم العاقل الحكيم يعلم يقينا أنه ‘‘وفيام عدا تلك اإلغراض التي استعرضنا ،ال
يحتسب اإلسالم للمسلم أجرا يف قتاله ،وال يقبل منه جهادا ليس سبيله..
جاء رجل إىل النبي صىل الله عليه وآله وسلم فقال :الرجل يقاتل للمغنم ،والرجل
يقاتل لريى ،فمن يف سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو يف
سبيل الله (الشيخان).
وكلمة الله هي إحقاق الحق ،ودفع الظلم ،وحرية العقيدة.[[[’’..

يف نقد ‘‘اآلخر’’:

يقدم سيد قطب نقدا الذعا للمجتمع الغريب ،الذي يرى فيه تحقيق وتجسيم
االبتعاد عن الهدي الرباين ،فيقول‘‘ :والعاقل ‘‘الواعي’’ الذي مل يأخذه الدوار الذي
يأخذ البرشية اليوم .حني ينظر إىل هذه البرشية املنكودة يراها تتخبط يف تصوراتها،
وأنظمتها ،وتقاليدها ،وعاداتها ،وحركاتها كلها تخبطا منكرا شنيعا ..يراها تخلع ثيابها
ومتزقها كاملهووس! وتتشنج يف حركاتها وتتخبط وتتلبط كاملمسوس ..يراها تغري
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.109-108:
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.109 :
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.109 :
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أزياءها يف الفكر واالعتقاد ،كام تغري أزياءها يف املالبس ،وفق أهواء بيوت األزياء!..
يراها ترصخ من األمل ،وتجري كاملطارد ،وتضحك كاملجنون ،وتعربد كالسكري،
وتبحث عن ال يشء! وتجري وراء أخيلة! وتقذف بأمثن ما متلك ،وتحتضن أقذر ما
متسك به يداها من أحجار وأوضار!
لعنة! لعنة كالتي تتحدث عنها األساطري!’’

[[[

ثم يضيف‘‘إن هذه البرشية تعاين من الشقاء والقلق والحرية واالضطراب ،وتهرب
من واقعها النفيس باألفيون والحشيش واملسكرات ،وبالرسعة املجنونة ،واملغامرات
الحمقاء ،و‘‘بالتقاليع’’ السخيفة...وذلك بالرغم من الرخاء املادي واإلنتاج الوفري
والحياة امليرسة ،والفراغ الكثري..ال بل إن الخواء والقلق والحرية لتتضاعف كلها
كلام تضاعف الرخاء املادي والتيسريات الحضارية..
إن هذا الخواء املرير يطارد البرشية كالشبح الرعيب .يطاردها فتهرب منه .ولكنها
تنتهي كذلك إىل خواء مرير’’[[[.
باإلضافة إىل هذا يزيح الستار عن ظاهرة غريبة تتعلق بالدين والتدين يف الغرب.
فيشري إىل ‘‘ان كثريين ممن مل يعيشوا بعض الوقت يف أوروبا وأمريكا – أو ممن
عاشوا هناك ولكنهم مل يتعمقوا وراء الظواهر – كثريا ما تخدعهم كرثة الكنائس
وانتشارها -وبخاصة يف الواليات املتحدة -حيث تقوم يف البلد الصغري الذي ال
يتجاوز تعداده عرشة آالف نسمة أكرث من عرشين كنيسة أحيانا..وكثريا ما تخدعهم
كرثة مظاهر االحتفاالت الدينية واملراسم واألعياد الدينية..وكثريا ما تخدعهم كرثة
األحزاب التي تحمل أسامء ‘‘املسيحية’’..ثم كثريا ما يخدعهم ما يكتبه ويذيعه
رجال الدين من كتب ومقاالت وبحوث وإذاعات يف موضوعات الحياة االجتامعية
والسياسية واالقتصادية والعلمية البحتة أحيانا..
[[[-سيد قطب‘‘ :خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته’’ ،دار الرشوق-بريوت-ط ،1980 ،7:ص.92:
[[[-سيد قطب‘‘ :هذا الدين’’ ،دار الرشوق –القاهرة -ط ،2001 ،15:ص.26 :
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كثريا ما يخدعهم هذا كله فيحسبون أن للدين شأنا يف أوروبا وأمريكا .وان
لرجال الدين أثرا يف الحياة االجتامعية هناك..وهذه نظرة سطحية ال تدرك حقيقة
ما هو واقع هناك’’[[[.
وهو إذ يعرض لهذا األمر ويصور فداحة املوقف وشدة األزمة التي يعيشها
الغرب ،يريد أن ينبه إىل الغفور الرحيم الذي يفتح األبواب أمام الناس جميعا ليدخلوا
يف كنفه .ذلك أن من رحمته تعاىل أن جعل الناس ‘‘..يف حاجة إىل كنف رحيم،
وإىل رعاية فائقة ،وإىل بشاشة سمحة ،وإىل ود يسعهم ،وحلم ال يضيق بجهلهم
وضعفهم ونقصهم..يف حاجة إىل قلب كبري يعطيهم وال يحتاج منهم إىل عطاء؛
ويحمل همومهم وال يعنيهم بهمه؛ ويجدون عنده دامئا االهتامم والرعاية والعطف
والسامحة والود والرضاء.[[[’’..
واإلسالم أصال يراعي مصلحة الناس جلبا ويرد عنهم املفاسد درءا ليهنأ الناس
ويسعدون يف مجتمع يحفظ لهم حقوقهم ويوجههم نحو ما يفيدهم ،ذلك أن اإلسالم
‘‘هو اإلسالم ،إسالم القلب لله وحده بال رشيك ،وهذا هو أساس العقيدة الذي ال
يتبدل ،أما الترشيع الذي ينظم حياة الجامعة فهو الذي يتطور يف الرساالت اإللهية
عىل أيدي الرسل ،تبعا ملصلحة البرشية ودرجة منوها ،وتطور إدراكها..حتى إذا جاء
عليها يف رسالة محمد صىل الله عليه وسلم كان قد احتضن الفكرة األساسية يف
دين الله الواحد ،واستبقى الصالح من املبادئ والترشيعات والنظم يف الرساالت
ت َعلَ ْيك ُْم
ْت لَك ُْم ِدي َنك ُْم َوأَتْ َ ْم ُ
السابقة ،وأكمل الناقص منها وأمته﴿ :الْ َي ْو َم أَكْ َمل ُ
نِ ْع َم ِتي َو َر ِ
يت لَك ُُم ْ
ال ِْس َل َم ِدي ًنا﴾ [املائدة.[[[’’] 3:
ض ُ
ورغم ما ميكن أن يثار من سوء فهم يف هذا املجال فإن سيد قطب يعلن تقبل
اإلسالم لآلخر والتعاون معه لضامن العيش املشرتك واألمن واألمان يف هذه األرض.
[[[-سيد قطب‘‘ :اإلسالم ومشكالت الحضارة’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط ،1992 ،11:ص.82 :
[[[-سيد قطب‘‘ :يف ظالل القرآن’’.500/1 :
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.110 :
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فاإلسالم ‘‘..ومتشيا مع نزعته العاملية ،ال يبت الصلة بينه وبني من ال يؤمنون به ما
داموا ال يحاربونه ،وال مينعون دعوته أن تبلغ الناس ،وال يفسدون يف األرض ،وال
يعتدون عىل الضعفاء؛ بل يفسح للداخلني يف سلطانه مجال الحياة كامال ،ويفسح
ملن ال سلطان له عليهم مجال التعاون العاملي يف الخري والصالح’’[[[ .بل أكرث
من ذلك جعل املساواة يف اإلنسانية من أسس العدالة االجتامعية التي يسعى إىل
تحقيقها اإلسالم والثقافات اإلنسانية املتعددة .فيقرر أن‘‘ :هذه األسس التي أقام
عليها اإلسالم العدالة االجتامعية هي:
.1التحرر الوجداين املطلق.
.2املساواة اإلنسانية الكاملة.
.3التكافل االجتامعي الوثيق’’.

[[[

إن انفتاح اإلسالم واستعداده للتعايش والتسامح ال يعني عدم قراءة اآلخر بكل
تالوينه وفهمه عن كثب ،وبالخصوص ما يسميه سيد قطب ب‘‘الصليبية العاملية’’
و‘‘الصهيونية العاملية’’ لذلك يؤكد أن خصائص اإلسالم وبالضبط الشمول والواقعية
والهيمنة ‘‘..هي التي تعبت منها الصليبية العاملية يف هجومها عىل (األمة املسلمة)
يف (الوطن اإلسالمي) .كام أنها هي التي تعبت منها الصهيونية العاملية كذلك ،منذ
عهد بعيد! ومن ثم مل يكن بد أن تبذال معاً الجهود الجبارة لحرص هذا الدين يف
دائرة االعتقاد الوجداين والشعائر التعبدية؛ وكفه عن التدخل يف نظام الحياة الواقعية؛
ومنعه من الهيمنة عىل نشاط الحياة البرشية ..وذلك كله كخطوة أوىل ،أو كموقعة
[[[
أوىل ،يف معركة القضاء عليه يف النهاية!’’
ثم يربط بينهام وبني العلامنية حني يقول‘‘ :وبعد أن أفلحت تلك الجهود الجبارة؛
ونالت انتصارها الحاسم عىل يد (أتاتورك)-البطل!!! -يف إلغاء الخالفة اإلسالمية؛
[[[-سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،ص.114:
[[[-سيد قطب‘‘ :العدالة االجتامعية يف اإلسالم’’ ،دار الثقافة-الدار البيضاء-ط ،1983 ،8:ص.32:
[[[-سيد قطب‘‘ :املستقبل لهذا الدين’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ص.3:
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وفصل الدين عن الدولة؛ وإعالنها دولة (علامنية) خالصة .عقب محاوالت ضخمة
بذلت يف شتى أقطار (األمة املسلمة) يف (الوطن اإلسالمي) التي وقعت يف قبضة
االستعامر قبل ذلك ،لزحزحة الرشيعة اإلسالمية عن أن تكون هي (املصدر الوحيد)
للترشيع؛ واالستمداد من الترشيع األورويب؛ وحرص الرشيعة يف ذلك الركن الضيق
[[[
املسدود :ركن ما سموه (األحوال الشخصية)!’’
كام يؤكد تحالف هذه القوى العاملية وتكالبها ،منفردة أو يف جبهات ،ملواجهة
الصحوة اإلسالمية أو ما اسامه ب‘‘طالئع البعث اإلسالمي’’ حيث ‘‘صاحب هذه
املحاولة رضبات وحشية تكال لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان عىل ظهر هذه
األرض؛ تشرتك فيه كل املعسكرات املتخاصمة التي ال تلتقي عىل يشء يف مشارق
األرض ومغاربها ،إال عىل الخوف من البعث اإلسالمي الوشيك؛ الذي تحتمه طبائع
[[[
األشياء ،وحقائق الوجود والحياة ،ودالالت الواقع البرشي من هنا ومن هناك’’..
وال ينىس للكنيسة واملسيحية أخطاءها العلمية التي حولت مجرى التاريخ،
‘‘ثم كانت الطامة الكربى ،يوم وقفت الكنيسة مبا تبنته من آراء ‘‘علمية’’ خاطئة
وخرافات وأساطري شائعة ،واعتربته جزءا من الدين والعقيدة..يوم وقفت بهذا الغثاء
يف وجه املنهج العلمي التجريبي الذي ترسب من الجامعات اإلسالمية إىل التالمذة
األوربيني ،يف وجه النتائج ‘‘العلمية’’ الحقيقية التي أخذ هذا املنهج والتالمذة
األوربيون العلامء يصلون إليها..وحرقت العلامء ،وطاردتهم وأنكرت مناهجهم
[[[
ونتائج تجاربهم جميعا’’.
ليخلص يف األخري يف نقده للغرب إىل نتيجة :تبني يف نظره حقيقة موقف الغرب
من العامل اإلسالمي‘‘ :إن الغرب الرأساميل واالشرتايك سواء ،يناصبنا العداء كله
كتلة واحدة .ويف فلسطني شاهد من ذلك العداء الناصب قريب .وهو يف الوقت ذاته
[[[-سيد قطب‘‘ :املستقبل لهذا الدين’’ ،ص.3:
[[[-سيد قطب‘‘ :املستقبل لهذا الدين’’ ،ص.4-3 :
[[[-سيد قطب‘‘ :اإلسالم ومشكالت الحضارة’’ ،ص.65:
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يسومنا الذل والخسف يف تبجح ظاهر ،وال يخفض من نربة االستعالء الفاجر إال يف
[[[
أبان الهزمية واالنكسار’’.
ورغم رشاسة ‘‘الغرب/العدو’’ يف نظره ،ورغم إمكاناته املادية والعسكرية
والتقنية واملالية الهائلة التي ال ترتك املجال واسعا للمقارنة بينها وبني العامل العريب
واإلسالمي ،فإنه يجدد التأكيد عىل قوة اإلسالم واملسلمني وقدرتهم عىل مواجهة
التحديات؛ فيقول‘‘ :ولكننا نعلم كذلك أن هذا الدين أضخم حقيقة ،واصلب عودا ً،
وأعمق جذورا ً ،من أن تفلح يف معالجته تلك الجهود كلها ،وال هذه الرضبات الوحشية
كذلك .كام أننا نعلم أن حاجة البرشية إىل هذا املنهج اكرب من حقد الحاقدين عىل
هذا الدين؛ وهي ترتدى برسعة مخيفة يف هاوية الدمار السحيقة؛ ويتنادى الواعون
منها بصيحة الخطر ،ويتلمسون لها طريق النجاة ..وال نجاة إال بالرجوع إىل الله..
وإىل منهجه القويم للحياة [[[’’.فيكون الرجوع إىل الله والتوبة بداية التصحيح سواء
بالنسبة للمسلمني أم بالنسبة إىل اآلخر الذي يختلف معهم مهادنا أو محاربا.
واآلخر/العدو يعرس يف نظره التفريق بني عنارصه ومكوناته يف مواجهتها وعداوتها
لالسالم .وهنا ‘‘يصعب الفصل بني عداء الصليبية لإلسالم وعداء االستعامر .فكالهام
يغذي اآلخر ويسنده ويربره .واإلسالم عقيدة استعالء تكافح االستعامر حني تستيقظ
يف نفوس أصحابها ،ورجعة الحكم إىل اإلسالم توقظ هذه الروح بشدة ،فتفسد عىل
االستعامر خطة االستغالل واالستدالل( [[[’’.والرأساملية)98:

خامتة:

يبقى سيد قطب دامئا مفكرا مثريا للكثري من ردود الفعل املتباينة .ذلك أن
نصوصه وكتاباته استقبلت من طرف تيارات وجامعات متباينة التوجه .منها من رأت
فيه االيجايب فالتقطته وطورته وسارت عليه ،ومنها من أسقطت هذا الجانب فاتجهت
[[[-سيد قطب‘‘ :معركة اإلسالم والرأساملية’’ ،دار الرشوق-بريوت-ط ،1980 ،7:ص.30:
[[[-سيد قطب‘‘ :املستقبل لهذا الدين’’ ،ص.4 :
[[[-سيد قطب‘‘:معركة اإلسالم والرأساملية’’ ،ص.98:
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رأسا إىل التوجه املناقض لاليجايب فيه فتبنته .وهذا سبب وجود تيارات تكفريية
صدامية مل تستطع التمييز والنظر بعمق يف كتاباته كام تعاملت بتطرف رمبا غري
مسبوق حتى مع النص الرشعي.
لذلك ال بد من التمييز بني شخصيتني يف نظرنا عند دراسة فكر سيد قطب خاصة
يف قراءته لآلخر؛ فسيد قطب املفكر الداعية املنفتح هو غري سيد قطب املنظر
للحركة اإلسالمية.
فاألول يتبنى اإلسالم بدون قيود وضوابط مسبقة تفرض نظرة علمية متوازنة يحرض
فيها التوازن واالنفتاح والتسامح والرحمة .ويظهر ذلك يف تبنيه وعرضه للكثري من
األفكار واألحكام التي جاءت بها الرشيعة اإلسالمية التي تدعو إىل بناء مجتمع
أنساين منفتح عىل الثقافات واألجناس واألعراق األخرى وليس املسلمة فقط كام
يتوهم كثري من قصار النظر ودعاة التكفري والتطرف والعنف .فيدعو إىل مجتمع
أنساين تتحقق يف حرية االعتقاد والتسامح يف النظر إىل اآلخر والسلم ويحقق
العدالة االجتامعية ليعيش الجميع يف حب وود متعايشني.
أما الثاين ،فينضبط لقوالب جاهزة تدفعه إىل التشبث أكرث بالحركة اإلسالمية
واملجتمع اإلسالمي بدرجة أكرب؛ فيغيب املجتمع اإلنساين وهدف اإلسالم ومقصده
االسمى ،ليفسح املجال للتضايق من اآلخر والنظر إليه نظرة عداء وتناقض وليس
نظرة صديق وتكامل .وهام ما التقطه العديد من األغبياء والجهلة من التكفرييني
املتطرفني.
وهنا ال يبدو أن سيد قطب تأثر يف السجن ليكون أكرث تطرفا يف مرحلة االعتقال
وما بعدها .ذلك أن ‘‘يف ظالل القرآن’’ وهو مبثابة موسوعته التي بث فيها جل تفكريه
كتب جزء منه إبان االعتقال ومع ذلك فيه الكثري من التسامح واالنفتاح والدعوة إىل
السلم واألمن واألمان.
إن تراث سيد قطب يحتاج إىل دراسة علمية معرفية وغري ايديلوجية .الن جل من
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درسه إما أبناء الحركة اإلسالمية أو أبناء التيارات العلامنية بكل أطيافها .فيتصيد كل
تيار ما يحتاج إىل دعم نظرته من فكره.
ومن أهم املواضيع هنا التي تحتاج إىل قراءة جديدة معرفية كام سبق نظرته إىل
اآلخر الذي يختلف معنا وسبل تحقيق املشرتك اإلنساين معه .وهذه مهمة تتطلب
مخلصني ومجتهدين متسلحني باألمانة والصدق والتجرد.

بيبلوغرافيا الدراسة:

سيد قطب‘‘ :اإلسالم ومشكالت الحضارة’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط.1992 ،11:

سيد قطب‘‘ :السالم العاملي واإلسالم’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط1993 ،12:
سيد قطب‘‘ :العدالة االجتامعية يف اإلسالم’’ ،دار الثقافة-الدار البيضاء-ط1983 ،8:
سيد قطب‘‘ :املستقبل لهذا الدين’’ ،دار الرشوق-القاهرة-
سيد قطب‘‘ :خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته’’ ،دار الرشوق-بريوت-ط.1980 ،7:
سيد قطب‘‘ :دراسات إسالمية’’ ،دار الرشوق-بريوت1978- -
سيد قطب‘‘ :يف ظالل القرآن’’ ،دار الرشوق ،ط1980- ،9:
سيد قطب‘‘ :معامل يف الطريق’’ ،دار الثقافة-الدار البيضاء-ط1983 ،8:
سيد قطب‘‘ :معركة اإلسالم والرأساملية’’ ،دار الرشوق  -بريوت-ط.1980 ،7:
سيد قطب‘‘ :نحو مجتمع إسالمي’’ ،دار الثقافة  -الدار البيضاء-ط1983 ،6:
سيد قطب‘‘ :هذا الدين’’ ،دار الرشوق –القاهرة -ط2001 ،15:
سيد قطب‘‘ :مقومات التصور اإلسالمي’’ ،دار الرشوق-القاهرة-ط.1988 ،3:

محمد قطب ونقده للتنوير الغريب
أ.م .الدكتور ياسني حسني الوييس[*

]

[[[

املقدمة

الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل امام االولني واآلخرين محمد وآله

الطيبني الطاهرين وصحابته املنتجبني ومن تبعهم باحسان إىل يوم الدين.
وبعد

فان هذه االمة قد متيزت بثالث مل يتميز بها غريها وهي «االنساب واإلعراب

واإلسناد» فحديثها مسند ،وكالمها معرب ،وفردها منسب ،وما ذلك اال لحفظ حقوق
ابناء هذه االمة ،وعلينا اليوم ان نحفظ حقوق مفكريها وما قدموه من علم وعمل ،فنكون

شهداء عىل الناس كام وصفنا تعاىل يف محكم التنزيل ويكون الرسول علينا شهيدا ً.

إن ما ندونه اليوم يف حق مفكري االمة االسالمية امنا هو سفر يروي أعاملهم

لالجيال القادمة ،فيتعلمون منه العرب ،عىس ان يغري الله تعاىل بهم حال هذه االمة.

ونظرا ً ألهمية هذا املوضوع واهمية الشخصية التي نحن بصددها وبصدد موقفه

من التنوير الغريب كل ذلك كان سببا الختياره عنواناً لبحثي املوسوم« :محمد قطب
ونقده للتنوير الغريب» ولقد واجهتني صعوبة يف التوفيق بني بعض اآلراء للشيخ
*ـ أستاذ الفلسفة ـ كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة بغداد.
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محمد قطب تبدو متناقضة ولكن حسبي انني اجتهدت يف عرض النص املتناقض

وتركت للقارئ الكريم الحكم عليه.

فكانت مشكلة بحثي هي نقد التنوير الغريب يف فكر محمد قطب،
فقدمت لبحثي هذا مبقدمة ومبحثني :كان االول يف حياة الشيخ محمد قطب

وثقافته ،واملبحث الثاين :كان يف نقده لصور التنوير الغريب ،وقد ختمت بحثي
بخامتة تضمنت اهم النتائج التي توصلت اليها يف هذا البحث .سائالً الله تعاىل

العيل القدير ان يجعلنا هادين مهديني وان ينفعنا بعلمنا ويعلمنا ما مل نعلم .والحمد

لله رب العاملني.

املبحث األول :حياته وثقافته.

املطلب األول :حياته.

اسمه ومولده محمد قطب ابراهيم حسني شاذيل ،ولد يف قرية موشا وهي احدى
قرى محافظة اسيوط ،بصعيد مرص ،سنة 1919م [[[ ...البوين كرميني متوسطي
الحال ،يحمالن سامت اهل الصعيد من سمرة يف البرشة ،وقسامت وجوههم تعكس

بعض ما جبلت عليه فطرتهم من غرية عىل العرض وطيب متأصل يف اعامق النفس
هذا فضالً عن العاطفة الفياضة الجياشة التي تربطهم بشدة بهذا الدين القويم...
قىض طفولته يف هذه القرية وانطبعت يف مخيلته صورها ومشاهدها ،وتأثرت نفسه
مبناظرها وتفتحت مشاعره واحاسيسه عىل جاملها وبهائها[[[.
عاش االستاذ املفكر محمد قطب حياته ينهل العلوم ويحصلها مام كان له أثر يف
تكوينه الفكري :فقد بدأ دراسته االبتدائية والثانوية يف القاهرة ،واستقرت االرسة كلها
[[[ -املجذوب ،محمد ،علامء ومفكرون عرفتهم ،دار الرشوق ،الرياض ،ط1992 ،4م ،ص.275
[[[ -الخالدي ،صالح عبد الفتاح ،سلسلة اعالم املسلمني ،دار القلم ،دمشق ،ط2000 ،1م ،ص ،64 ،31بترصف.
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هناك عند شقيقه سيد ،بعد وفاة والده – رحمه الله – ثم التحق بجامعة القاهرة ،حيث
درس االنجليزية وآدابها ،وتخرج عام 1940م .تابع دراسته مبعهد املعلمني ،وحصل
عىل دبلوم املعهد العايل للمعلمني يف الرتبية وعلم النفس عام 1941م[[[.
وبعد حصوله عىل الدبلوم العايل عمل بوظائف عدة لفرتات مختلفة .فقد عمل
بالتدريس ملدة اربع سنوات بعدها عمل بإدارة الرتجمة بوزارة املعارف مبرص ملدة
خمس سنوات .ثم عاد وعمل بالتدريس مرة اخرى ملدة عامني كذلك عمل يف دار
الكتب املرصية ،حيث اصبح مرشفاً عىل مرشوع (االلف كتاب) الذي كان يقدم فيه
للكتاب املهم بثمن زهيد[[[ .وبعد خروجه من السجن عام 1972م تعاقد مع جامعة
امللك عبد العزيز مبكة املكرمة – جامعة ام القرى حالياً – وعمل فيها استاذا ً يف
قسم العقيدة واملذاهب املعارصة[[[.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي( :ومام ينبغي االلتفات اليه ان االستاذ الشيخ –
محمد قطب – مل يحصل عىل درجة الدكتوراه ،لكن اهليته العلمية جعلته يف هذه
[[[
املكانة العلمية السامقة بالجامعة).
كانت حياته عبارة عن عطاء فكري متواصل فقد (درس وارشف االستاذ محمد
قطب عىل عدد كبري من العلامء والدعاة ،العاملني مثل :سفرالحوايل ،محمد
[[[
القحطاين ،عيل العلياين ،عيل الحريب ،سعيد بن مسفر القحطاين....،الخ)
[[[ -املصدر نفسه ،ص.59
[[[ -السحار ،سعيد جودة ،موسوعة اعالم الفكر العريب ،مكتبة مرص ودار مرص للطباعة ،ط2003 ،1م ،ج ،5ص.106
[[[ -القرضاوي ،د.يوسف ،ابن القرية والكتّاب سرية ومسرية ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط2002 ،1م ،ص.27
[[[ -منري ،يارس ،محمد قطب نبذة عن حياته ومنهجه الفكري والحضاري موقع طريق االسالم الجديد 7 ،جامدى
األخرة1435 ،هـ 2014 /4 /7 -م.
[[[ -سيد قطب هو :سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل كاتب وأديب ومنظر اسالمي وعضو سابق يف قسم االرشاد
لالخوان املسلمني ،ورئيس سابق لقسم نرش الدعوة يف الجامعة ورئيس تحرير جريدة االخوان املسلمني،ولد
سنة1906م،يف قرية “موشا” وهي إحدى قرى محافظة اسيوط بها تلقى تعليمه األويل وحفظ القران الكريم ثم التحق
مبدرسة املعلمني األولية عبد العزيزبالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام1933م  .عمل بوزارة
املعارف بوظائف تربوية وإدارية- ،عام 1950م انضم إىل جامعة االخوان املسلمني وخاض معهم نشاطهم السيايس
 ،وأعدم عام 1966م.ينظر الخالدي صالح عبد الفتاح،سيد قطب االديب الناقد والداعية املجاهد واملفكر املفرس
الرائد ،دار القلم،دمشق-سوريا ،ط1421 ،1هـ2000 -م ،ص27وص185وص. 255-254
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لقد كتب الشيخ وألّف يف مجاالت مختلفة وجمع بني الرتاث واملعارصة ،فناقش
كثريا ً من قضايا الرتاث بروح العرص ،ومن جملة هذه القضايا ،الدراسات التاريخية
من القرآن الكريم ناظرا ً يف ذلك نظرة املتفحص الذي يرسد احوال البالد والعباد من
خالل عرض النص املقدس وتحليله ،مدافعاً عنه من شبهات املبطلني ،وانه قرآن
معجز ،ال يأتون مبثله مهام كرثت مذاهبهم الفكرية ،وال يفوتنا ان نذكر ان الشيخ مر
مبراحل ثالث مهمة يف حياته.
االوىل :هي مرحلة تأثره بشقيقه (سيد قطب)[[[ .وموقفه من السلطة.

والثانية :مرحلة بداية النشاط الفكري ومحنته وسجنه.
الثالثة :هي مرحلة سفره إىل السعودية واقامته بها حتى دخل يف جو الدراسات
االكادميية .وخاض مجاالت علمية اخرى ،فضال عام ذكرنا وقد جادل العلامنيني،
وبي خطرها .واكد عىل واقع الفن االسالمي ومنهجه ،ومن خالل
ونقد املادية ّ
الرتاكم املعريف لديه من خالل دراسته يف الدبلوم العايل باملعهد العايل للمعلمني،
وحصوله عىل اجازة املعهد له يف الرتبية وعلم النفس[[[ ،فعالج النفس البرشية من
خالل دراساته ،مقدماً رؤية االسالم للعامل املعارص ،وامكانية تطبيق الرشيعة ،وكيفية
دعوة الناس لالسالم ،وكيف ان االسالم اخرج الناس من الجاهلية والظلامت ثم
عادت الجاهلية إىل هذا العامل مركزا ً عىل عرصه الذي عاش فيه فسامها بجاهلية
القرن العرشين ،سيادة املفاهيم الخاطئة التي يجب ان تصحو ،مبيناً اصالة العلوم
واملعارف االجتامعية يف االسالم ،مقتبساً ذلك من حياة الرسول صىل الله عليه وآله
وسلم ،ومطبقاً تلك املفاهيم عىل واقعنا املعارص يف ظل العوملة التي اجتاحت
مجتمعاتنا االسالمية مؤكدا ً عىل ان التطور قد ال يكون يف التخيل عن ركائز االميان
بل يف الثبات عىل العقيدة ،مؤكدا ً عىل دور املرأة وقضية تحريرها من مفاهيم
العبودية التي كانت سائدة يف عرصه ،وصوالً إىل قضية التنوير يف عاملنا االسالمي
ودعوة العقل إىل العودة معنا إىل متحيص الرتاث وتربئته مام لحقه من ادران الفكر

[[[ -الخالدي ،سلسلة اعالم املسلمني ،ص.59
[[[ -سورة هود :اآلية (.)88
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املعادي الذي يرتبص به وبنا ،كان وال يزال ليدعي ان تخلفنا سببه تراثنا وهي دعاوى
باطلة .وظل املفكر محمد قطب هذا دأبه يف جهاده الفكري حتى تويف سنة 2014م.

املطلب الثاين :ثقافته

تكمن ثقافة الشيخ االستاذ محمد قطب من خالل مؤلفاته التي تركها ،فضال عن

الخربات التي اكتسبها من خالل دراسته ومرشوعه الفكري ،فقد كتب يف مختلف
الفنون وبالرغم من ان اجازته كانت يف اآلداب االنجليزية اال انه برع يف الفكر
االسالمي ،وسوف نعرض الهم مؤلفاته وجميعها مهمة حيث عالجت قضايا االمة
االسالمية ،ومن هذه الدراسات والكتب:
1ـ دراسات قرآنية.
2ـ التأصيل االسالمي للعلوم االجتامعية.
 3ـ التطور والثبات يف حياة البرشية.
 4ـ العلامنيون واالسالم.
 5ـ االنسان بني املادية واالسالم.
 6ـ املسلمون والعوملة.
 7ـ ركائز االميان – 1997م.
 8ـ رؤية اسالمية الحوال العامل املعارص.
 9ـ حول تطبيق الرشيعة.
 10ـ جاهلية القرن العرشين – 1974م.
 11ـ شبهات حول االسالم.
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 12ـ قبسات من الرسول صىل الله عليه وسلم.
 13ـ كيف ندعو الناس.
 14ـ ال يأتون مبثله.
 15ـ مذاهب فكرية معارصة.
 16ـ مفاهيم ينبغي ان تصحح.
 17ـ كيف نكتب التاريخ.
 18ـ هل نحن مسلمون.
 19ـ هلم نخرج من ظلامت التيه.
 20ـ واقعنا املعارص.
 21ـ منهج الفن االسالمي.
 22ـ ماذا يعطي االسالم للبرشية.
 23ـ دراسات يف النفس االنسانية.
 24ـ قضية تحرير املرأة.
 25ـ قضية التنوير يف العامل االسالمي.
 26ـ منهج الرتبية االسالمية ،وهو يف جزئني.
 27ـ مغالطات – 2006م.
 28ـ ال اله اال الله عقيدة ورشيعة ومنهاج حياة.
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 29ـ العلامنية.
 30ـ الطرف اآلخر من البيت – رواية2005 .م.
 31ـ ابن بطوطة رحلة الخمسة والعرشين عاماً1995 ،م .الفه مع سامي بجريمي.
يُعد االستاذ املفكر محمد قطب رواد الرتبويني ااالسالميني اذ اكد عىل الرتبية
االسالمية ورضورتها من خالل وضعه الوسائل الرتبوية ،من خالل كتابه مناهج الرتبية
االسالمية الذي ضمنه اصالح .النفس البرشية ،والذي هو اساس لكل اصالح وسوف
نقوم بعرض مرشوعه الفكري من خالل مؤلفاته ومجمل هذا املرشوع يتلخص يف
ثالثة محاور رئيسة ،هي:
أوالً :اصالح النفس.
ثانياً :اصالح املجتمع.
ثالثاً :االصالح السيايس.
ومرشوع االصالح العام يتمثل يف قوله تعاىل[ :إِنْ أُرِيدُ إِالَّ اإل ِْصال ََح َما
ت][[[ وسنوجز القول يف محاور االصالح الثالثة:
اس َتطَ ْع ُ
ْ
أوالً :اصالح النفس البرشية :ويركز فيه االستاذ محمد قطب عىل الرتبية االسالمية،
وهي تربية «القاعدة الصلبة» وهي حقيقة مفهوم ال اله اال الله والعمل مبقتضاها[[[.
وكانت مؤلفاته بهذا الجانب تتمثل يف املجاالت االنسانية،االدب والشعر وقد عرف
االدب االسالمي بأَنه( :تعبري جميل عن الكون والحياة واالنسان ،من خالل تصور
االسالم للكون والحياة واالنسان)[[[ يف مجال علم النفس كتب دراسات يف النفس
االنسانية محاوالً بيان ان هذه العلوم نشأت يف الغرب ويف جو مضاد لالسالم فينبغي
[[[ -ينظر :املجذوب ،علامء ومفكرون عرفتهم ،ص.285
[[[ -املصدر نفسه ،ص ،284وكذلك ينظر :منهج الفن االسالمي ،ص.6
[[[ -املصدر نفسه ،ص ،284وكذلك :محمد قطب ،دراسات يف النفس االنسانية ،ص.4
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التصدي لهذا الغزو الفكري[[[.
ثانياً :اصالح املجتمع ،وتتمثل عملية اصالحه للمجتمع من خالل كتبه التالية
التأصيل االسالمي للعلوم االجتامعية ،والتطور والثبات يف الحياة البرشية ،ونقده
العلمي للمجتمع الغريب من جهة ونقده للمجتمعات االسالمية التي ابتعدت عن
رشع الله ،فكتب حول تطبيق الرشيعة ،وجاهلية القرن العرشين ،وقضية تحرير
املرأة ،وقضية التنوير يف العامل االسالمي[[[ مركزا ً عىل شمولية العقائد االسالمية التي
تجمع بني الواقع وبني اصول العقيدة وثوابتها يف تنسيق رائع.
ثالثاً :االصالح السيايس :وقاعدة هذا االصالح هي ان الحاكمية لله وهو بهذا
متأثر بأخيه سيد قطب وايب االعىل املودودي[[[ ،واساس هذه القاعدة التوحيد الذي
ترتكز عليه جميع االديان الساموية قبل ان ميسها يشء من التحريف ،..وقد اثرت
نظرته هذه يف طالبه السيام منهم سفر الحوايل[[[.

املبحث الثاين :نقده لصور التنوير الغريب.

املطلب االول :نقد للعلامنية واالنسانية الغربية.

يبدأ االستاذ محمد قطب نقدا ً للعلامنية بعد ان يسعى إىل ترجمتها فهو يرى
ان (العلامنية هي الرتجمة العربية لكلمة  )Secularism،Seculorlteيف الرتجامت

االوربية .وهي ترجمة مضللة ألنها توحي بأن لها صلة بالعلم ،يف حني هي يف لغتها
االصلية ال صلة لها بالعلم .بل املقصود بها يف تلك اللغات هو إقامة الحياة بعيدا ً
[[[
عن الدين ،أو الفصل الكامل بني الدين والحياة).

[[[ -الخالدي ،سلسلة اعالم املسلمني ،ص ،59وما بعدها .وكذلك مؤلفات محمد قطب املذكورة اعاله ،وأيضاً
املجذوب ،علامء ومفكرون عرفتهم ،ص.285
[[[ -ينظر :ابو االعىل املودودي ،نظرية االسالم السياسية ،الهور ،ط1387 ،1هـ 1997 -م ،ص.49
[[[ -ينظر :سفر الحوايل ،العلامنية ،دار الهجرة ،الرياض( ،د ،ت) ،ص.648 ،647
[[[ -قطب ،محمد ،قضية التنوير يف العامل االسالمي ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط1423 ،2هـ 2002 -م ،ص.12
[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط1422 ،10هـ2001 -م ،ص.445
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ثم يذكر التعريف الذي اوردته دائرة املعارف الربيطانية يف تعريف كلمة
« »Secularismبأنها ( :حركة اجتامعية تهدف إىل رصف الناس عن االهتامم باآلخرة
إىل االهتامم بالحياة الدنيا وحدها .ذلك أنه كان لدى الناس يف العصور الوسطى
رغبة شديدة يف العزوف عن الدنيا والتأمل يف الله واليوم اآلخر .ومن أجل مقاومة
هذه الرغبة طفقت ال  Secularismتعرض نفسها من خالل تنمية النزعة االنسانية،
حيث بدأ الناس يف عرص النهضة يظهرون تعلقهم باالنجازات الثقافية البرشية،
وبإمكانية تحقيق طموحاتهم يف هذه الحياة القريبة .وظل االتجاه إىل الـ Secularism
يتطور باستمرار خالل التاريخ الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة
[[[
للمسيحية).
وبعد تعريف العلامنية من خالل املواضع املعرفية املعتمدة وبيان انها ال متت
للعلم بصلة ،يعود االستاذ محمد قطب إىل بيان لب العلامنية فيقول :إن (نبذ الدين
وإقصاءه من الحياة العملية هو لب العلامنية [[[).وحتى ال نكون مهملني لحركة
التاريخ فإن ظهور العلامنية يف أوروبا كان أمرا ً ال بد منه.
يقول محمد قطب ( :وتبدو نشأة العلامنية يف أوروبا أمرا ً منطقياً مع سري االحداث
هناك ،اذا رجعنا إىل الظروف التي رشحناها ...اي إىل عبث الكنيسة بدين الله
املن ّزل ،وتحريفه وتشويهه ،وتقدميه للناس يف صورة منفرة ،من دون ان يكون عند
الناس مرجع يرجعون اليه لتصحيح هذا العبث وارجاعه إىل اصوله الصحيحة كام
هو الحال مع القرآن املحفوظ_ بقدر الله ومشيئته_ من كل عبث او تحريف خالل
القرون [[[).وهنا مبنى النقد الذي يقدمه محمد قطب للعلامنية يف أوروبا ليس من
باب محاسبة أوربا عىل (انحرافاتها يف مجال الدين والعقيدة ...ولكن الذي يعنينا
هو رشح هذه االنحرافات وبيان الصورة التي حدثت عليها ،والظروف التي احاطت
بها منذ مبدئها حتى صارت إىل ما صارت اليه.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .445وايضاًEncyc.Britanica،v.Ix،p.19 :
[[[ -املصدر نفسه ،ص.446
[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص.446
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ونخطئ _ من وجهة نظرنا اإلسالمية ـ إن قلنا إن «العلامنية» حدثت فقط بعد
النهضة .فالحقيقة_ من وجهة النظر االسالمية_ ان الفصل بني الدين والحياة وقع
مبكرا ً جدا ً يف الحياة االوربية ،أو انه ـ إن شئت الدقة ـ قد وقع منذ اعتناق أوروبا
املسيحية ،ألن اوربا ...قد تلقت املسيحية عقيدة منفصلة عن الرشيعة ...ومل تحكم
الرشيعة شيئاً من حياة الناس يف أوروبا اال االحوال الشخصية فحسب ،أي :انها
مل تحكم االحوال السياسية وال االحوال االقتصادية وال االحوال االجتامعية يف
جملتها [[[).لذا فهي (مل تألف الصورة الحقيقية للدين ابدا ً يف يوم من االيام امنا
الذي تقصده أوروبا حني تطلق هذه الكلمة هو ابعاد ما فهمته هي من معنى الدين
عن واقع الحياة ،متمثالً يف بعض املفاهيم الدينية ،ويف تدخل «رجال الدين» باسم
الدين يف السياسة واالقتصاد واالجتامع والفكر والعلم واالدب والفن .وكل مجاالت
الحياة ...وبعبارة اخرى نقول إن ما نبذته أوروبا حني اقامت علامنيتها مل يكن هو
حقيقة الدين ...امنا كان بقايا الدين املتناثرة يف بعض مجاالت الحياة االوربية...
فجاءت العلامنية فأقصت هذه البقايا اقصاءا ً كامالً من الحياة.[[[).
فاذا كان ذلك االقصاء للكنيسة قد نجح يف اوربا ،فهو بعيد املنال بالنسبة لديننا ألنه
هو الحياة .أما( اإلنسانية_ والعاملية كام يدعونها احياناً_ دعوى براقة ،تظهر بني الحني
جه قلبك ومشاعرك
والحني ،ثم تختفي لتعود من جديد! يا اخي كن انساين النزعة_ و ّ
لالنسانية جمعاء ...دع الدين جانباً فهو امر شخيص ...عالقة خاصة بني العبد والرب
محلها القلب ...لكن ال تجعلها تشكل مشاعرك وسلوكك نحو االخرين الذين يخالفونك
يف الدين ...فإنه ال ينبغي للدين أن يفرق بني البرش ...بني االخ ّوة االنسانية! تعال نصنع
[[[
الخري للبرشية كلها غري ناظرين إىل جنس أو لون أو وطن أو دين).
ثم يوجه نقده إىل هذه الشعارات فيصفها بأنها( :دعوى براقة ...يخيل اليك
حيث تستمع اليها انها تدعوك لالرتفاع فوق كل الحواجز التي تفرق بني البرش عىل
[[[ -املصدر نفسه ،ص.447
[[[ -املصدر نفسه ،ص.448 447-
[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص.589
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االرض .تدعوك لرتفرف يف عامل النور ...تدعوك لتكون كبري القلب ،واسع األفق،
كريم املشاعر ،...تنظر بعني انسانية ،وتفكر بفكر عاملي ،وتعطي من نفسك الرحبة
[[[
لكل البرش عىل السواء ،بدافع الحب االنساين الكبري).
هذه الشعارات ال تختلف عن عبارات املاسونية التي تقول« ( :اخلع عقيدتك
عىل الباب كام تخلع نعليك» اال ترى شبهاً بني هذه الدعوة وتلك؟ اما ترى انهام
قريبتان بل شقيقتان؟ ...وادخل بال عقيدة ...فهكذا يريدك الشياطني ليستعبدوك...
ليسخروك ملصالحهم [[[).وأما وجه املقارنة بينهام أي بني املاسونية ودعوى االنسانية
يتضح يف( الفارق أنه يف تعبري املاسونية الخشن التوقع بوضع الدين جنباً إىل جنب
مع النعال .ألن املقبل عىل املاسونية ال يقبل عليها اال وقد خلع دينه بالفعل أو
اوشك عىل خلعه ،فالكلمة الخشنة ال تؤذيه بل قد تكون منه موضع ترحيب! فهي
كلمة للتوكيد .وقد تكون للتهديد .من بقيت يف قلبه بقية خفيفة من بقايا الدين...
فلينتبه وليخلعها قبل الدخول! أما يف دعوى االنسانية فالتعبري للرتغيب والتحبيب،
ومن ثم فهو مهذب لطيف يبتلعه من يبتلعه وهو مرسور ...ولكن هذا وذاك يدعوك
يف النهاية إىل ان ترتك دينك وتواجه الحياة بال دين)[[[.

املطلب الثاين :نقد للشيوعية وااللحاد الغريب.

إن اول نقد وجهه محمد قطب للشيوعية هو عدم اعتدادهم بعلم النفس فـ (يؤمن

الشيوعيون بادئ ذي بدء بأن علم النفس كالم فارغ ...ألنه يقرر أن يف النفس االنسانية
نزعات «فطرية» يولد بها االنسان ،وهذا يفتح الباب ملن يريد ان يقول ان حب امللكية
نزعة فطرية يف البرش اجمعني! ومن دون ذلك يصبح كل يشء سخافة من سخافات
الرأسامليني .ولكنهم مع ذلك يحبون فرويد ويؤمنون به! ذلك انه يشبع شهوتهم يف
تحطيم املقدسات كلها ،وتلويثها ،وتصويرها بأنها قيود ابتدعها املجتمع «االقطاعي
[[[ -املصدر نفسه ،ص .589
[[[ -املصدر نفسه ،ص.589
[[[ -املصدر نفسه ،ص .591 590-قطب ،محمد ،االنسان بني املادية واالسالم ،دار الرشوق ،القاهرة -مرص ،ط،12
1418هـ1997 ،م ،ص.55
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ثم الرأساميل» لحامية ذاته ،ولكنها يف ذاتها يشء يستحق االعتبار [[[).ألن فرويد
يُعد عامالً مساعدا ً للفكرة الشيوعية حيث تأثر بدارون (وأنه نقل إىل علم النفس آراء
دارون الخاصة بعلم االحياء ونذكر هنا أن الشيوعيني كذلك قد تأثروا به يف أكرث من
موضع ،حتى لنستطيع أن نقول إنهم نقلوا إىل علم االقتصاد وعلم االجتامع تلك
اآلراء املستمدة من عامل الحيوان.
وكان أشد ما تأثروا به ثالث نقط رئيسة .أولها :القول بالطبيعة من الله .وثانيها:
القول بأن الكائنات الحية تتبع يف تطورها خطاً «حتمياً» ينشأ من ضغط البيئة املادية
الخارجية عن الكائن الحي ،ومحاولة الكائنات أن تكيف حياتها مع البيئة ...وثالثها
النظرة املادية الحيوانية إىل االنسان ،تلك النظرة التي تنفي الجوانب الروحية واملثل
[[[
العليا ،وتؤمن بعامل الجسد وحده ،وبالواقع الذي تدركه الحواس فحسب).
وهنا يناقش محمد قطب الشيوعية باعتبارها( التطور االخري للحضارة املادية
[[[
االوربية ومل تكن شيئاً جديدا ً كام يريد دعاتها ان يُفهموا الناس يف الرشق والغرب)
اما اذا ما ُعدنا إىل فرويد فإنه ساعدهم يف هدم املقدس( فإذا تحطمت املقدسات،
وتلوثت صورتها يف نفس الفرد ،ويف نفس املجتمع نتيجة لذلك ،فقد كسبت
الشيوعية نصف املعركة .عىل االقل! وهذا هو مصدر االعجاب الشديد برجل ال
يؤمن بكل ال يؤمنون)[[[ ،وأهم ما جاءت به الشيوعية هو تأكيدها عىل االلحاد وهو(
مبعنى انكار وجود الله ،والقول بأن الكون ُو ِ
ج َد بال خالق أو ان املادة أزلية ابدية،
وهي الخالق واملخلوق يف ذات الوقت -بدعة جديدة يف الضاللة فيام احسب ،مل
توجد من قبل يف جاهليات التاريخ السابقة ،ومن املؤكد عىل اي حال أنها مل توجد
بهذه الصورة وبهذا االتساع الذي متارسه الجاهلية املعارصة ،يف أي فرتة سابقة من
فرتات التاريخ)[[[.
[[[ -املصدر نفسه ،ص .56-55
[[[ -املصدر نفسه ،ص.56
[[[ -قطب ،محمد ،االنسان بني املادية واالسالم ،ص.55
[[[ -قطب  ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص.605
[[[ -ينظر املصدر نفسه ،ص  605بترصف.
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فالنقد الذي يوجهه محمد قطب للشيوعية يف انكارها لوجود الله هي مقولة
َّ
استدل بالدهر بني الذين ذكرهم القرآن عىل
مل تقل بها الجاهليات السابقة وإن من
انهم اصول للشيوعية وااللحاد فهو غري مصيب يف ذلك ألن هؤالء انكروا البعث
ومل يُنكروا الخالق ومل يقولوا بأن الطبيعة خالق ومخلوق يف آن واحد [[[.لقد ارتبط
الشيوعيون بالتجريبني من خالل فرويد ودارون وقد تعرض االستاذ محمد قطب لنقد
نظرية دارون المن حيث كونها نظرية علمية ولكن من حيث ماخلفته من ايحاءات
تكمن فيها مواضع الخطر.حيث يقول محمد قطب (ولن نتعرض هنا للوقائع العلمية
التي تحتوي عليها النظرية،امنا نتعرض للفلسفة التي ادت إىل ظهورها وأثرت يف
تطبيقاتها فيام بعد.فهذه الفلسفة ليست واقعاً علمياً ،والهي «حقيقة موضوعية ثابتة»
حتى تكون فوق مستوى النقاش! إمنا هي نزعة شخصية ،وزاوية نظر معينة يحاسب
عليها صاحبها ولو ادت إىل كشف بعض الحقائق الجوهرية .ذلك انه ليست الحقيقة
ذاتها هي التي تعمل ،حتى يف ميدان العلم التجريبي كام يُخيل لكثري من الناس.
وامنا الطريقة التي تعرض بها الحقيقة ،والوجهة املقصودة منها ،هي التي منحتها
االثر وترتب عليها النتائج ،سواء يف العلم اويف املجتمع والحياة [[[).إن االيحاءات
التي جاءت مخبأة خلف هذه النظرية هي املقصودة من وراء النظرية(فنحن يف
الرشق خاصة يخدعنا هذا العنوان الضخم عنوان «العلم التجريبي» فنظن انه حقائق
نهائية ثابتة ،ال يُعترب من يتصدى ملناقشتها اال جاهالً او مخرفاً أو قد كان ينبغي
أن نحرتس يف االميان باملعلومات «العلمية» حتى يف العلوم البحتة كالرياضيات
والطبيعة والكيمياء ،ونحن نرى أن العلم ما يزال يف طفولته ،وما يزال كل يوم يصل
إىل افاق جديدة ،فيلغي الغا ًء تاماً معلومات كان ينظر اليها باألمس عىل أنها «حقائق
نهائية» ال تقبل الجدل وال تحتمل التأويل [[[).ثم يستدل عىل ذلك بإبطال اينشتاين
لقوانني نيوتن حيث يقول( :وليس العهد ببعيد حني قال اينشتاين :ان قوانني نيوتن
[[[ -قطب ،محمد ،االنسان بني املادية واالسالم ،ص.20_19
[[[ -املصدر نفسه ،ص.20
[[[ -املصدر نفسه،ص.20
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أل عىل سطح الكرة االرضية ،ولكنها ال تصلح للكون
يف الجاذبية ال تصلح للتطبيق ّ
الكبري .فهي اذن حقائق محلية صغرية ال حقائق مطلقة وهي قابلة للنقض والتبديل
حني تطبق «عىل االتساع» واليوم تكتشف ارسار الذرة ،فتنشأ حولها نظريات كثرية
يف تفسري الكون والحياة كانت مجهولة من قبل ،ويبدو بجانبها بعض ما كان يسمى
«نظريات علمية نهائية» اقرب إىل الخرافات واالساطري .فاذا كان هذا يف ميدان
العلوم البحتة ،التي تخضع خضوعاً كامالً للتجربة العلمية ،فأوىل بنا إذن ان نكون
اكرث احرتاساً ونحن نتلقى نظريات علم النفس ،او النظريات التي تتصل مبجاهيل مل
يتح للعلم التجريبي ان ينفذ اليها حتى اليوم)[[[.

املطلب الثالث :نقده للعقالنية والتنوير الغريب

يرى محمد قطب ان (العقالنية_ مبعنى التفسري العقالين لكل يشء يف الوجود،
او تحديد خصائصه_ مذهب قديم يف البرشية ،يربز اشد ما يربز يف الفلسفة االغريقية
القدمية .وميثله اشد ما ميثله سقراط وارسطو .ولقد ظلت االتجاهات الفلسفية
االغريقية_ التي متثل العقالنية قسامً بارزا ً منها _ تسيطر عىل الفكر االوريب ،حتى
جاءت املسيحية الكنسية فغريت مجرى ذلك الفكر يف انعطافة جادة تكاد تكون
مضادة ملجراه االول الذي استغرق من تاريخ الفكر االوريب قروناً عدة .فلم يعد
العقل هو املرجع يف قضايا الوجود امنا صار هو الوحي _ كام تقدمه الكنيسة_
وانحرصت مهمة العقل يف خدمة ذلك الوحي يف صورته الكنسية تلك ،ومحاولة
تقدميه يف ثوب معقول.[[[).
اذن فالعقالنية هي العودة ملا قبل املسيحية فلقد (كان الدين أو النص طوال
القرون الوسطى سائدا ً يف توجيه االنسان يف سلوكه وتنظيم جامعته ،ويف فهمه
للطبيعة .وكان يقصد بالدين «املسيحية» وكان يراد من املسيحية «

[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص.500
[[[ -البهي ،د.محمد ،الفكر االسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،مكتبة وهبة ،القاهرة( ،د،ت) ،ص .479
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الكثلكة» وكانت الكثلكة تعرب عن «البابوية» والبابوية نظام كنيس ركز «السلطة
العليا» باسم الله يف يد البابا ،وقرص حق تفسري «الكتاب املقدس» عىل البابا واعضاء
مجلسه من الطبقة الروحية الكربى ،وس ّوى يف االعتبار بني النص الكتاب املقدس
وافهام الكنيسة الكاثوليكية)[[[.
وقد وجه محمد قطب نقده إىل الفكر االوريب انه يتنقل من جاهلية إىل جاهلية
فيقول( :وامنا ظل الفكر االوريب يف الحقيقة يتنقل من جاهلية إىل جاهلية حتى عرصه
الحارض .فمن الجاهلية االغريقية والرومانية إىل جاهلية الدين الكنيس املحرف يف
العصور الوسطى ،إىل جاهلية عرص اإلحياء ،إىل جاهلية عرص «التنوير» إىل جاهلية
الفلسفة الوضعية...اىل الجاهلية املعارصة)[[[.
ثم يرشح ببيان جاهلية كل عرص يف تتبع خط العقالنية يف الفكر االوريب فقد
(كانت العقالنية االغريقية لوناً من عبادة العقل وتأليهه ،واعطائه حجامً مزيفاً اكرب
بكثري من حقيقته ،كام كانت يف الوقت نفسه لوناً من تحويل الوجود كله إىل «قضايا»
تجريدية مهام يكن صفاؤها وتبلورها فهي بال شك يشء مختلف عن الوجود ذاته
بحركته امل ّوارة الدامئة ،مبقدار ما يختلف «القانون» الذي يفرس الحركة عن الحركة
ذاتها ،ومبقدار ما تختلف البلورة عن السائل الذي تبحث عنه...قضايا تعالج معالجة
كاملة يف الذهن برصف النظر عن وجودها الواقعي ،وبرصف النظر عن كون وجودها
الواقعي يقبل ذلك التفسري العقالين يف الواقع او ال يقبله ،أو يتامىش معه أو يخالفه!
وكان اشد ما يبدو فيه هذا االنحراف معالجة تلك الفلسفة «القضية االلوهية» و«قضية
الكون املادي» وما بينهام من عالقة)[[[.
بي فيها محمد قطب انحرافات
وتبدو قضية االلوهية والكون من اهم القضايا التي ّ
تلك الفلسفة العقالنية .ثم بني انتقال الفكر االوريب من سيادة العقل إىل سيادة الدين
[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص.501
[[[ -املصدر نفسه ،ص.502-501
[[[ -املصدر نفسه ،ص .506
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التي يفرتض ان تكون انتقالة من الظالم إىل النور (ولكنه يف الحقيقة دخل يف ظلامت
حالكة ليس فيها ذلك الربيق الذي متيزت به الفلسفة االغريقية يف كثري من املواضع
برصف النظر عن القيمة الحقيقية لذلك الربيق ،وعن كونه هادياً أو مضلالً عن الطريق)[[[.
ويف الوقت الذي يلزم التزام العقل بالوحي واستمداده منه يف املسائل التي ال يستطيع
الوصول اليها ( لكن الكنيسة االوربية افسدت ذلك كله مبا ادخلته من التحريف عىل
الوحي الرباين املنزل من السامء لهداية البرشية عىل االرض)[[[.
ويصف قطب التحريف الذي اصاب الدين بأنه تخبط وجاهلية (حني قالت :ان
الله ثالث ثالثة أقانيم وان املسيح ابن مريم عليه السالم واحد من هذه االقانيم الثالثة،
وانه ابن الله ويف الوقت ذاته اله ،ورشيك لله يف تدبري شؤون الكون)[[[ .واألهم من
ذلك أنه ( حجر عىل العقل البرشي ان يعمل وان يفكر -رغم وجود مناقضات لقضايا
بديهية يف العقل البرشي -ثم نشأت يف الفكر االوريب تلك «املسلّامت» أو العقائد
املفروضة فرضاً التي ال يجوز مناقشتها «» Dogmasال ألنها – يف حقيقتها -من
االمور التي ينبغي للعقل ان يسلم بها من دون مناقشة ،ولكن ألنها ناقضة للعقل
ومفروضة عليه فرضا من قبل رجال الدين الذين زعموا ألنفسهم حق صياغة العقائد
وفرضها عىل الناس بالقوة دون ان يكون لهم حق املناقشة أو االعرتاض وإال كانوا
مهرطقني مارقني ،يجوز فيهم كل يشء حتى اهدار الدم وازهاق االرواح)[[[.
ويذكر قطب يف موضع آخر أن (هذا الدين بصورته التي قدمتها الكنيسة االوربية،
الذي صاحبه طغيان الكنيسة وحجرها عىل االرواح والعقول -مل يكن صالحاً للحياة،
ال ألنه دين كام ظنت أوروبا – بجهالة -وهي تفر من طغيان الكنيسة ،ولكن ألنه ذلك
الدين املحرف...وليس العجب أن أوروبا ثارت عىل هذا الدين ومتردت عليه يف
نهاية االمر ،بل العجب أنها ظلت اثني عرش قرناً كاملة ال تحس مبا يف حياتها الدينية
[[[ -املصدر نفسه ،ص.506
[[[ -املصدر نفسه ،ص.507
[[[ -قطب ،محمد ،مذاهب فكرية معارصة ،ص .507وكذلك :هـ .ج ولز ،معامل تاريخ االنسانية ،ترجمة :عبد العزيز
توفيق جاويد ،طبعة لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،القاهرة ( ،د،ت)  ،ج ،3ص.903-902
[[[ -قطب ،محمد ،قصة التنوير يف العامل االسالمي ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط1423 ،2هـ 2002 -م ،ص.38
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من انحراف خالل قرونها الوسطى املظلمة).

[[[

يقول قطب( :تلك قصة أوروبا مع الدين الذي عرفته ومارسته خالل قرونها
[[[
فحل بها ما حل من ظالم وتأخر وجهل وظلم وخرافة وانحسار.
الوسطى املظلمةّ ،
ويرى ايضاً (ان االيجابيات -التي لحقت بقضايا التنوير يف العامل االسالمي -كان
ميكن ان تكون اكرث كثريا ً ،والسلبيات اقل كثريا ً لو مل تتخذ الحركة النهج االوريب
[[[
وترص عىل انه هو الطريق الذي ال طريق غريه).
ويرى قطب ان الطامة الكربى يف حلقة التنوير يف العامل االسالمي أنها تتخذ
(التقليد يف محاربة التقليد! فلم يكن يشء مام انتجه التنويريني يف مواجهة االسالم
اصيالً ،وال صادرا ً من عند التنويرين انفسهم .فام كان من كتاباتهم ضد الدين يف
عمومه فهو ترجمة ركيكة ملا قاله كتاب الغرب يف الدين مع الفارق الذي ارشنا اليه
انفآ ...وما كان من كتاباتهم ضد االسالم بالذات فهو ترديد ملا يقوله املسترشقون،
حرفاً بحرف وافرتا ًء بافرتاء فريتكبون مرة اخرى حامقتني «عقالنيتني» :حامقة التقليد
بغري بصرية ،وحامقة اخذ الحكم عىل اليشء من اعداء اليشء ،الذين هم بداهة حكام
[[[
غري امناء ألنهم اعداء).
والحقيقة أن لألستاذ محمد قطب نقدا ً كثريا ً عىل صور التفكري الغريب مبا فيها
الدميقراطية ونظرة املسيحية لإلسالم وغري ذلك من االمور وامنا اكتفينا بإيراد ما يخص
صور التنوير يف هذا الفكر .وميكن ان يخصص للموضوعات االخرى بحث منفرد
ودراسة تكون اكرث شمولية للقضايا التي تطرق اليها مفكرو الغرب لكل اتجاهاتهم.
واخريا ً نسأل الله الهداية والسداد ،إنه ويل ذلك والقادر عليه .والحمد لله رب العاملني
والصالة والسالم عىل محمد وآله الطيبني الطاهرين ومن تبعهم وواالهم إىل يوم الدين.
[[[ -املصدر نفسه ،ص.39
[[[ -املصدر نفسه ،ص.88
[[[ -قطب  ،محمد ،قصة التنوير يف العامل االسالمي ،ص.90
[[[ -املصدر نفسه ،ص.12
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الخامتة.

لقد تبني لنا من خالل ما كتبنا من ورقات االمور اآلتية-:

1ـ اننا نكتب عن شخصية فذة ومفكر كبري يف العامل االسالمي املعارص.
2ـ ان هذا املفكر درس العلوم ود ّرسها وكتب والف عرشات الكتب يف مجال
الفكر االسالمي .حتى استقر به املقام يف جامعة امللك عبد العزيز – جامعة ام
القرى حالياً – حتى وافاه االجل.
3ـ ان هذا املفكر ينتمي إىل فكر االخوان املسلمني الذي توىل زعامته يف مرص
أخوه سيد قطب الذي اثر فيه اميا تأثري.
4ـ لقد تطرق الشيخ محمد قطب إىل نقد صور التنوير الغريب املتمثلة يف العلامنية
واالنسانية الغربية ،وكذلك نقد الشيوعية وااللحاد والتجريبية الغربية ،وايضا :نقد
العقالنية والتنوير الغريب.
5ـ اعترب الشيخ العصور الوسطى عصورا ً مظلمة يف حني كانت تدرجا طبيعيا
لتاريخ الفكر االنساين كام اشارت إىل ذلك الدراسات الحديثة.
6ـ قدم الشيخ منهجه املميز يف نقد الفكر الغريب من خالل ايراد الحجج
واالستشهاد بكتابات الكتاب الغربيني انفسهم.
7ـ نقد أوالً منهج التنويريني يف قياس التنوير الغريب وتطبيقه عىل املجتمع
االسالمي واالمة االسالمية ،موضحاً الفرق بني املجتمعني والظروف املحيطة بهام.
8ـ دافع الشيخ بكل ما اويت من قوة عن االسالم ضد التنويريني اال انه ربط مصري
االسالم مبصري الدولة العثامنية ،والحقيقة ان الدولة العثامنية انتهت واالسالم ال يزال
قامئاً حتى يرث الله االرض ومن عليها وهو خري الوارثني.
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9ـ حاول الشيخ ان يفند كل ادعاءات التنويريني ويقسمهم إىل االوائل واملتأخرين
ويعد االوائل مخلصني يعوزهم املنهج اما املتأخرون فيع ّدهم اعداء االسالم الذين
يعلمون ما يعملون.
وأخريا ً نسأل الله العيل القدير ان يجعل اعاملنا خالصة لوجهه الكريم انه
ويل ذلك والقادر عليه ،والحمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم عىل محمد وآله
الطيبني الطاهرين وصحابته املنتجبني ومن تبعهم باحسان إىل يوم الدين.
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.ابو االعىل املودودي ،نظرية االسالم السياسية ،الهور ،ط1387 ،1هـ 1997 -م.
البهي ،د.محمد ،الفكر االسالمي الحديث وصلته باالستعامر الغريب ،مكتبة
وهبة ،القاهرة( ،د،ت)،
الحوايل ،سفر ،العلامنية ،دار الهجرة ،الرياض( ،د ،ت).
الخالدي ،صالح عبد الفتاح ،سلسلة اعالم املسلمني ،دار القلم ،دمشق ،ط2000،1م.
الخالدي صالح عبد الفتاح،سيد قطب االديب الناقد والداعية املجاهد واملفكر
املفرس الرائد ،دار القلم،دمشق-سوريا ،ط1421 ،1هـ2000 -م،
السحار ،سعيد جودة ،موسوعة اعالم الفكر العريب ،مكتبة مرص ودار مرص
للطباعة ،القاهرة ،ط2003 ،1م.
طه حسني ،مستقبل الثقافة يف مرص ،طبعة القاهرة( ،د ،ت).
القرضاوي ،د.يوسف ،ابن القرية والكتاب سرية ومسرية ،دار الرشوق ،القاهرة،
ط2002 ،1م.
قطب ،محمد ،حول تطبيق الرشيعة،مكتبة السنة للنرش والتوزيع،القاهرة.1998،
كيف ندعو الناس ،دار الرشوق ،القاهرة،ط3،1424هـ-2003م.
ال اله اال الله عقيدة ورشيعة ومنهاج حياة ،دار الرشوق ،القاهرة1423 ،هـ-2002م.
قضية التنوير يف العامل االسالمي ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط2002 ،1م.
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مفاهيم ينبغي ان تصحح ،دار الرشوق ،القاهرة،ط8،1415هـ-1994م.
واقعنا املعارص ،مؤسسة املدينة ،القاهر1986،م.
مذاهب فكرية معارصة ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط2008 ،10م.
االنسان بني املادية واالسالم ،دار الرشوق ،القاهرة -مرص ،ط1418 ،12هـ،
1997م،
منهج الفن االسالمي ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط1983 ،3م.
الكيالين ،د.رعد شمس الدين ،الفكر االسمى والتحديات املعارصة ،مكتب
شمس االندلس للطباعة والنرش ،بغداد ،ط.2016 ،1
املجذوب ،محمد ،علامء ومفكرون عرفتهم ،دار الرشوق ،الرياض ،ط1992 ،4م.
منري ،ياس ،محمد قطب نبذة عن حياته ومنهجه الفكري والحضاري موقع طريق
االسالم الجديد عىل شبكة االنرتنت يف  7جامدى األخرة1435 ،هـ 2014 /4 /7 -م.
هـ .ج ولز ،معامل تاريخ االنسانية ،ترجمة :عبد العزيز توفيق جاويد ،طبعة لجنة
التأليف والرتجمة والنرش ،القاهرة ( ،د،ت).

محمد عزيز احلبايب
فلسفة إنساني�ة ومشروع نهضوي
د .أحمد بوعود [*
[[[

]

تعترب الفلسفة كام يقول راكيتوف «الخالصة الروحية لعرصها ،وبصفتها فلسفة العامل
املعارص هي منظومة معارف خاصة عن مكانة اإلنسان يف العامل ،وعن موقفه من العامل
املحيط»[[[؛ ذلك أن هناك قضايا يف الواقع اإلنساين ومشكالت تتطلب آفاقاً فكرية
واسعة ونظرة واعية مبرصة للعامل ومكوناته .وهذا ما تزعم الفلسفة تحقيقه .ويف هذا
السياق ميكن أن ندرج اهتامم الفلسفة املعارصة باإلنسان ،ذاك اإلنسان الذي بدأ يحس
بالغربة يف عامل هو من صنع اإلنسان نفسه .وهكذا فإن الرس وراء االهتامم باإلنسان هو
ضياعه؛ فقد فَ َق َد هويته وكينونته وكرامته يف ظل التقدم الصناعي والتكنولوجي والحروب
املتتالية .من هنا تعالت األصوات منادية بتأكيد حريته وكرامته وقيمته.
إن مفهوم اإلنسان يف الفلسفة املعارصة تتجاذبه فلسفتان هام:
 الفلسفة الوجودية ،وهي تطور لفلسفة الحياة ،وخاللها كان اإللحاح القويعىل حرية اإلنسان واستقالل إرادته ،وكذلك مسؤولية اإلنسان عن أخيه اإلنسان،
رغم طبيعة العالقة التي تجمع بينهام وهي عالقة التشييء الرصاع .لكن ،مع هذا كان
هناك انقالب عىل الدين والقيم واألخالق ،بل حتى كرامة اإلنسان كام تتهم بذلك
وجودية سارتر.
*ـ جامعة عبد املالك السعدي-املغرب
[[[ -راكيتوف ،أسس الفلسفة ،ترجمة توفيق الدليمي( ،دار التقدم ،1989 ،موسكو) ،ص .11
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 الفلسفة الشخصانية ،وهي التي مل تنف عن اإلنسان حريته واستقالل إرادته،بل أضافت إىل ذلك إثبات وكرامته وقيمته وأنه ليس شيئا بني األشياء .ويف هذا رد
عىل الوجودية .بل إن الشخصانية مل تظهر إال من أجل الجانب الديني الذي غيبته
الوجودية.
لكن الجانب الديني يف الفلسفة الشخصانية مل يكتمل إال مع محمد عزيز الحبايب
الذي نهل من القرآن والحديث ليثبت مفهوما لإلنسان ال يوجد يف الفلسفة الغربية.
أو إن شئت فقل هو تطوير وتجاوز ملا بناه مونييه .لقد أثبت الحبايب حرية اإلنسان
واستقالله من خالل القرآن والحديث النبوي ،كام حدد عالقة اإلنسان باآلخر بعالقة
الشهادة ،وهو مفهوم قرآين .ورمبا تكون هذه أهم ما مييز مفهوم اإلنسان عند الحبايب
عن غريه من الفالسفة ،شخصانيني وغريهم.
فَمن محمد عزيز الحبايب ؟ وما نظرته لإلنسان؟ وقبل ذلك ،ما نظرته للدين؟

َمن محمد عزيز الحبايب ؟

ولد محمد عزيز الحبايب يف ديسمرب  1922مبدينة فاس.،والتحق باملسيد لحفظ
القرآن الكريم قبل أن يلتحق بالتعليم االبتدايئ ،ثم باملؤسسة اإلعدادية موالي
إدريس املخصصة للدراسات العرصية املزدوجة وللتالميذ الالمعني .هذه الرتبية
طبعت شخصية الطفل وأصلت أفكاره وترصفاته ،ومل يفارقه طيلة حياته لكونها نابعة
من ثقافة قوية ومن إميان راسخ .هذا األساس اإلسالمي القوي شكل واحدا من
األساسني القويني لشخصية الحبايب.
ويف السوربون برز محمد عزيز الحبايب طالبا له فضول يف املعرفة وباحثا استثنائيا
يف مجال الفلسفة الذي ال يهدي نفسه ملحبيه من أول يوم .وهكذا ،فإن الحبايب،
املشبع بالثقافة العربية وباإلسالم باعتبارهام خلقا اجتامعيا ومامرسة دينية ،متيز عن
غريه منفتحا ،وبدون استثناء ،عىل التيارات الفكرية الكالسيكية والحديثة ،مدمجا
بدون رشط مسبق الفلسفة الرشقية مع أرسار الحداثة .إن فكر الحبايب فكر نقدي لكنه
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تواصيل ،ويتجىل هذا يف النامذج الفكرية التي تأثر بها :الشيخ محمد بن العريب
العلوي ،واألستاذ محمد إبراهيم الكتاين ،وأبوه عبد العزيز .كام نجد مناذج أخرى
من قبيل غاستون باشالر ومارتن هيدجري وجون بول سارتر...
كان الحبايب رحمه الله رجل ثقافتني استطاع املوازنة بينهام بشكل منقطع النظري؛
حيث ال نجد يف شخصيته تشظيا بني الحداثة والتقاليد .ويف هذا السياق ميكن
القول إن اللغة الفرنسية كانت بالنسبة للحبايب أداة لالندماج املادي ووسيلة إىل
املعارف األجنبية ،بينام اللغة العربية هي اللغة الوطنية والهوية الثقافية ولغة اإلسالم.
وهذه االزدواجية جعلت منه كاتبا معروفا يف الثقافتني الفرنسية والعربية.
وقبل أن يتوىف الحبايب يوم  23غشت  1993ترك إنتاجا فكريا يوحي لنا بفيلسوف
واقعي حيث األفكار ال تنفصل أبدا عن األشخاص واألحداث ،من كتابه «من الكائن
إىل الشخص» إىل أطروحاته حول الغدية ،مرورا ب»من املنغلق إىل املنفتح»
وصوال إىل املوقف اإلسالمي من الحداثة.

1ـ الدين يف فلسفة الحبايب

يؤكد محمد عزيز الحبايب أن هناك حقائق غري عقالنية ،منها الوحي .وهذه
الحقيقة «أكرث انتشارا مام هو عقالين أو قابل للتعقلن»[[[ .وهذا يتفق مع ما ذهب اليه
باسكال حني قال :إن هناك حقائق يدركها القلب ويعجز عنها العقل ،بل إن العقل
يحتاج إليها لينطلق منها.
يعترب الحبايب أن الوحي «بطبيعته ثورة»[[[ ،وذلك ألن الثورة تغيري يتوخى األفضل،
وكذلك الوحي ،فهو رسالة األنبياء والرسل غايتها تغيري أحوال الناس والسمو بهم.
إن الوحي يتجاوز الوضعيات الخاصة ،يقلب كل مجاميع دواليب حياة الفرد (املادية
والروحية) سعيا إىل الكلية اإلنسانية .ورغم أن الوحي يقرتن بإطار تاريخي ،إال أنه
[[[Mohamed Aziz Lahbabi، La Modernité.. Attitude Islamique، Cord. Fatima Jamai-Lahbabi، -
.(1ère éd. Faculté des Lettres et des Sciences Humaines، Rabat، 2014)، p. 72
[[[ -نفسه.
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يسعى إىل الكونية والشمولية.
يهدف الوحي حسب الحبايب إىل «تطهري نفيس ،وإىل استقامة األهداف التي
ي َما ِب َق ْو ٍم َح َّت ٰى
ترومها أفعالنا»[[[ .وهذا ما تقصد إليه اآلية الكرميةِ ﴿ :نَّ اللَّـهَ لَ يُ َغ ُ ِّ
َيوا َما ِبأَنف ُِسه ِْم﴾ (الرعد .)11 :من هنا ،فإن هدف الدين هو السمو بالحياة والتطلع
ُيغ ِّ ُ
إىل وجود إنساين ،بالطاعة ألخالق متعالية والبحث عن الكامل مبواجهة متلك
الغرائز.

إن هذه القوة التي من خاللها يصل الفرد إىل اكتشاف ذاتيته وشخصيته يف العامل،
ويف جامعة األشخاص ،هي نفسها التي تجعله واعيا بعالقاته وصالته بالله .إن
الوحي يأيت من الخارج ليك يعرفه بالربانية ويجعله مرتبطا باملتعايل.
لكن ،ما املتعايل أو املفارق؟
ليس كل يشء قابال للتعريف يف نظر الحبايب؛ فهناك أشياء ال ميكن تعريفها
كاملوت واألوليات الهندسية ،والتعايل  transcendanceأيضا غري قابل للتعريف.
إننا نع ّرف ما نريد تجربته ،لكن عىل العكس من ذلك ،فالتجارب الوجودية تعاش
وتظهر بدون توضيح أو برهان .هكذا يريد الحبايب أن يجعل من التعايل واملوت
حقيقتني بديهيتني ،ينطبق عليهام قول سورين كريكغارد الذي يرى أن الرباهني ال
تستخدم من أجل الوصول إىل إثبات الوجود ،وإمنا تستخدم من أجل استنتاج يشء
من هذا الوجود ،وأن الربهنة عىل وجود ما هو موجود يعترب أوقح اعتداء وجعل
ذاك املوجود مثار سخرية .يقول« :هل ستحاول الربهنة عىل وجود امللك باإلتيان
بسلسلة من الرباهني والحجج ؟ ال إن كنت جادا فإنك ستربهن عىل وجود امللك
بإذعانك وبنمط حياتك .وهكذا مع الربهنة عىل وجود الله ،إنها ال تتم بالرباهني،
ولكن بالعبادة»[[[.
[[[ -نفسه ص .75
[[[Soren kierkegard، Provocations..Spiritual writings of Kierkegard، (The Bruderhof Foundation، -
.Farmington، 2002) p. 76
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أما العلم فإنه يبدو محدودا؛ إنه قادر عىل تحقيق الكثري ،ولكن يف نفس الوقت
ما يجهله هو عىل قدر كبري من األهمية .وجهل العلم وقصوره عن اإلدراك ال يعني
بأي حال من األحوال عدم وجود املد َرك .ويرضب هنا مثاال بالدالتوين daltonien
فيقول :إذا كان الدالتوين غري قادر عىل التمييز بني األلوان وال يرى بعضها ،فهذا ال
مينع أن تكون هذه األلوان موجودة؛ فالعدم ليس شيئا ال يصل إىل إدراكنا ومتثلنا،
بل العدم هو مطلقا ما ال يوجد»[[[.
لتعريف الله ،سبحانه وتعاىل ،ينطلق الحبايب من اآلية الكرمية﴿ :ال َّلـهُ نُو ُر
الس َم َو ِ
ات َو ْ
الَ ْر ِ
ج ٍة ۖ ال ُّز َجا َج ُة
اح ِ
ص َب ُ
اح ۖ الْ ِم ْ
ص َب ٌ
ض ۚ َمث َُل نُو ِر ِه كَ ِمشْ كَا ٍة ِفي َها ِم ْ
جا َ
ف ُز َ
َّ
ش ِق َّي ٍة َو َل َغ ْر ِب َّي ٍة يَكَا ُد َزيْ ُت َها يُ ِ
ض ُء
ي يُو َقدُ ِمن شَ َ
كَأَنَّ َها كَ ْوك ٌ
َب ُد ِّر ٌّ
ج َر ٍة ُّم َبا َركَ ٍة َزيْ ُتونَ ٍة َّل َ ْ
ل نُو ٍر( ﴾ۗ النور .)35:لكنه يؤكد أن قول اإلنسان« :يا إلهي»
َولَ ْو ل َْم تَ َْس ْسهُ نَا ٌر ۚ نُّو ٌر َع َ ٰ
يأخذ معنى آخر ،ويستشهد هنا بأيب حامد الغزايل الذي يقسم إقرار الناس بوحدانية
الله تعاىل إىل أربعة مستويات:
 األول :إقرار بالشفتني ،وهم الذين ينطبق عليهم قوله تعاىل ﴿ :يَقُولُونَ ِبأَ ْف َوا ِههِمف ُقلُو ِبه ِْم ۗ﴾ (آل عمران.)167 :
س ِ
َّما لَ ْي َ
 الثاين :االعرتاف بوحدانية الله مع االجتهاد يف الطاعة ومامرسة الشعائر الدينية.وهذا هو شأن عامة املسلمني.
 الثالث :اإلميان بأن الله خالق كل يشء ،ويف هذا املستوى توجد املعرفةاليقينية واملؤكدة.
 الرابع :وهو أعىل مستوى ،يرى فيه املؤمنون وحدانية الله تعاىل يف جميعالظواهر ،وهم العارفون.
وملعرفة الله تعاىل يرى الحبايب أن هناك طريقني:
[[[..Mohamed Aziz Lahbabi، La Modernité.. Attitude Islamique، p. 77 -
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األول :التسليم بالوحي والرجوع إليه ،وهذا هو مجال اإلميان.
الثاين :التسليم بواسطة العقل لتصديق معطيات الوحي (وذلك انطالقا من
اإلميان).
وهكذا يتبني أن العقل ال ينشئ إميانا ،وإمنا يعززه ويصدقه .وهذا ما نجده يف
قصة إبراهيم عليه السالم حني طلب الربهان من ربهَ ﴿ :وإِ ْذ ق َ
ِن
ب أَر ِ
َال إِبْ َرا ِه ُ
يم َر ِّ
َال أَ َول َْم تُ ْؤ ِمن ۖ ق َ
تۖق َ
ئ َقلْبِي ۖ﴾ (البقرة .)260 :إن
كَ ْي َ
ل َولَ ٰـ ِكن لِّ َيطْ َم ِ َّ
ف تُ ْ
حيِي الْ َم ْو َ ٰ
َال َب َ ٰ
اإلميان هبة ربانية؛ أي أن الله هو الذي يرشح قلوب املؤمنني ليؤمنوا.
ويقارن محمد عزيز الحبايب بني مهمة كل من الفلسفة والدين فيقول« :إذا كانت
الفلسفة تعلمنا (أو تحاول أن تعلمنا) طريقة استخدام الحق يف االندهاش والتساؤل،
فإن الدين يبحث يف رسم مراحل معرفة الله لسداد الدين لخالقنا»[[[.

 2ـ اإلنسان/الشخص يف فلسفة الحبايب

بداية يوضح الحبايب بأنه يفضل استخدام لفظ الشخص لسببني:

األول« :ألنه مأخوذ من جذر اشتقت منه كلمة شخص التي توافق مفهوم «الذات»،
يف معنييها السيكولوجي واملجتمعي»[[[.
الثاين« :أن العبارات التي استعملت ،حتى اآلن ،للداللة عىل الشخصانية ،تظهر
غري مطابقة وغري مالمئة .فـ«الفردية» من فرد  ،individuوالفرد ال يتوفر عىل الوعي
النفساين واملجتمعي الذي يتميز به الشخص .أما «الذاتية» فتطابق الـ«أنا» ،وهو يف
مستوى عميق من حيث السيكولوجيا ،وضئيل من الناحية املجتمعية»[[[.
ثم يعرف الحبايب الشخص بأنه «قوة مبادرة واختيار ،يلتزم ويندمج ،وينسجم،
[[[ -نفسه ص .98
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،الشخصانية اإلسالمية( ،دار املعارف ،مرص ،ط ،2د.ت) ص ( 5الهامش).
[[[ -نفسه.

محمد عزيزي الحبابي ..فلسفة إنسانية ومشروع نهضوي

269

يشعر فيقبل أو يرفض؛ تلك هي الخصائص الالزمة لالعرتاف بأن الشخص استقالل
ذايت»[[[ .لكن ،ماذا يعني أن للشخص استقالال ذاتيا ؟ وما هي محددات اإلنسان؟
وما طبيعة عالقته باآلخرين ؟
يلفت الحبايب انتباهنا إىل اهتامم املفكرين اإلسالميني بلفظة اإلنسان ،وميثل
لذلك مبا رواه ابن حزم عن نزاع حصل بني من يدعي أن «إنسان» ال يطلق إال عىل
الجسد وحده (مثل أيب الهذيل العالف) ،وبني من يقول إنه يختص بالنفس وحدها
(رأي إبراهيم النظام) ،وبني من يرى أن «إنسان» يطلق عىل الوحدة التي تتألف من
الجسد والنفس معا ،حيث يؤكد ابن حزم يف نهاية حديثه أن «إنسان» يطلق عىل
الجسد( ،أال يبقى امليت إنسانا ؟) ،كام يدل عىل الروح ألنها نواة الحدث الشعورية
والقدرات املختلفة واألمزجة .وأخريا ،يعرب ،بإنسان ،عن وحدة الجسد والروح؛ إذ
إن كل واحد منهام يرتكز عىل اآلخر[[[.
وينتقد ابن السبيك التعريف السائد لدى العلامء واللغويني ،والذي يجعل
«اإلنسان هو هذه الجملة املصورة ذات األبعاض والصور ،وأنه الجسد املخصوص
بهذه الصورة املخصوصة»[[[ .ويتساءل :هل ميكن أن نسمي جربيل عليه السالم
حني جاء يف صورة دحية الكلبي إنسانا ؟ أجابوا بأن الظاهر منه كان عىل صورة ظاهر
اإلنسان ،ومل يكن باطنة حينئذ كباطن اإلنسان -فلم يكن إنسانًا.
إن ابن السبيك يرى أن اإلنسان ليس مجرد البدن ،بل «البدن املقوم بهذه الروح
البرشية ،وبهذا خرج جربيل يف صورة دحية الكلبي؛ فإن الصورة لدحية ،ومقومها
جربيل حالة تشكله بها ،وهذا يشء يقع»[[[.
أما الحبايب فيعرف اإلنسان بأنه «الكائن الذي قد بلغ تشخصنه درجة من النمو
[[[ -نفسه ص .11
[[[ -ينظر نفسه ص.21
[[[ -ابن السبيك ،األشباء والنظائر ،تحقيق عادل أحمد عبد الجواد وعيل محمد عوض( ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط ،65/2 )1991-1411 ،1
[[[ -نفسه.
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تجعله ،حينام يقوم بنشاط ما ،يحقق نوايا ترمي إىل أبعد من األشياء الفردية ،إنه من
الذات ،تفهام لألوضاع وللوسائل التي يقتضيها الفعل الرامي إىل هدف معني .فالربط
بني األجزاء واملجموع ،عمل يصدر عن وعي رابط ،دينامي ،يربز للعامل يف نفس
الحني الذي يظهر فيه الكائن ،ثم يفتتح وينمو مع الشخص يف سريه نحو اإلنسان»[[[.
إن هذا التعريف يحدد اإلنسان ومييزه عن غريه من الكائنات بالتشخصن الذي
يعني الوعي والعقل واملسئولية والقصد .وهذه املميزات تجعل من اإلنسان كائنا
مسئووالً عن أفعاله ،كام أنها هي التي تحدد قيمته .من هنا فإن اإلنسان يف نظر
الحبايب هو الكائن الذي كرمه الله ،وازداد كرامة بفضل ما سامه بالدين الجديد
(اإلسالم) ،حيث أصبح يشعر بشخصيته .ويتجىل هذا التكريم يف عدد من اآليات
التي نزل بها القرآن الكريم .ومن مظاهر هذا التكريم سجود املالئكة له ،بينام
ينهاه الله عن أن يسجد أمام أي كان ،ما عداه تعاىل .وقد أوجب عىل املالئكة أن
يسجدوا لله ولإلنسان .كل هذا يجعل لإلنسان قيمة ال تضاهى بني سائر الكائنات.
بل إنه غاية يف ذاته.
إن تكريم اإلنسان هذا ،ومتيزه باملسؤولية تلك ،يجعالن منه كائنا شاهدا عىل
الناس .وهذه الشهادة هي التي تحدد عالقته باآلخرين حسب الحبايب.

ا -استقالل الشخص

أن يكون للشخص استقالل ذايت يعني حسب الحبايب أن «ال وجود لنموذج
إنساين أو لقالب يفرغ فيه جميع األشخاص ليكونوا عىل منط واحد؛ إذ لكل شخص
وجهته وتطلعاته الخاصة ،وهي منبع ال ينضب من العفوية واملبادهة»[[[ ،ويستشهد
َي ِ
ات﴾ (البقرة،)148 :
َاس َت ِبقُوا ا ْلخ ْ َ
الحبايب هنا بقوله تعاىلَ ﴿ :و ِلك ٍُّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َولِّي َها ف ْ
ى َسب ً
ِيل﴾
ل شَ ا ِك َل ِت ِه َف َربُّك ُْم أَ ْعل َُم بِ َ ْن ُه َو أَهْدَ ٰ
وقوله عز وجل﴿ :ق ُْل ك ٌُّل يَ ْع َم ُل َع َ ٰ
(اإلرساء.)84 :
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،من الكائن إىل الشخص ،ص .68
[[[ -ص 12
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ليس هذا فحسب ،بل إن االستقاللية ،وهي لب الشخصانية ،تعني رفض الشخص
الطاعة العمياء واعرتافه بالقيمة العليا للعقل والفكر .كام تعني أن يكون حرا له القدرة
عىل القبول والرفض .لكن هذه الحرية يحددها الحبايب فيام ييل:
1ـ «ال توجد الحرية ،بصفة مطلقة مجردة ،ونقصد أن الحرية الحق ال تكون
الزمة ،إن كل حرية تكون متعدية وإال بقيت بدون محتوى»[[[.
 2ـ «البد من تكاملية بني الحريات :أي أن كل حرية تستلزم حريات أخرى،معنى أنه
ال حقيقة ألية حرية إال يف مجموعة من الحريات تتكامل معها وتتكيف وتكمل بها»[[[.
 3ـ «ال تفهم أية حرية إال إذا ارتكزت عىل معايري»[[[.
ويورد محمد عزيز الحبايب خطبة النبي صىل الله عليه وسلم يف حجة الوداع:
ف َه َذا
َول؛ َفإِنِّ ال أَ ْدرِي لَ َع ّل ال أَلْقَاكُم َب ْعدَ َيو ِمي َه َذا ِ
اس َم ُعوا ق ِ
«أَ ُّي َها ال َّن ُ
اس! ْ
املَو ِق ِ
اس! إِنَّ ِد َما َءكُم َوأَ ْم َوالَكُم َح َرا ٌم َعلَيكُم إِ َل يَ ْو ِم تَلْقَونَ َربَّكُم...
ف ،أَيُّ َها ال َّن ُ
َوإِنَّكُم َس َتلْقَونَ َربَّكُم َف َي ْسأَلَكُم َع ْن أَ ْع َملِكُم [[[»...ثم يقرر الحبايب أن اإلسالم يعترب
كل كائن إنساين شخصا ،وال فرق بني العريب والعجمي ،وال اعتبارا للون أو اللغة أو
العرق .وإمنا الفرق الوحيد الذي ميكن اعتباره هو التمييز بني املؤمن وغري املؤمن.
إن الشخص يف اإلسالم يتحدد من جانبني :جانب بيولوجي ،وجانب روحي.
وهو ما عناه الحبايب بقوله« :إنني إرادة ،وامتحان لبواعث ما أريد ،وتقرير ،وذكرى،
وبيئة ..إين كل هذا ،من حيث أنا شخص ويف نفس الوقت ،إين فعاليات بيولوجية،
وتنفيذ ..من حيث أنا كائن .وزيادة عىل الشخص والكائن ،وابتداء من اتصالهام
الوثيق ،ميكنني أن أكون إنسانا»[[[.
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،من الحريات إىل التحرر( ،دار املعارف ،مرص ،)1972 ،ص .20
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه.
[[[ -رواه البخاري ومسلم.
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،من الكائن إىل الشخص( ،دار املعارف ،مرص ،)1962 ،ص .29
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ويرجع الفضل يف تجاوز ما هو بيولوجي ،إىل هذا النفخ اإللهي الذي به تبدأ
حياة روحية تسرتسل يف منوها حتى تصل إىل تفتحها الكامل عند الشهادة.

ب -الشهادة وعالقة األنا باآلخر

بخصوص عالقة األنا باآلخر يؤكد الحبايب أن األنا يف اإلسالم «معرشي»[[[؛ ذلك

أنه يتعرف بنفسه عىل ذاته ،ويكون معرفة عنها ،ويف الذات يرتكز الوعي ،إذ هي
الكينونة الصميمة للفكر وهو ميارس العبادات واملعامالت ،طبقا للفقه اإلسالمي.
ويوضح الحبايب أنه بالرغم من اختالف الذوات فإنها تتحاب يف الله وتتواصل يف ما
بينها عن طريق تلك املحبة .وهذا يعطي للعالقات اإلنسانية معنى أسمى.
ج َعلْ َناك ُْم أُ َّم ًة َو َسطًا لِّ َتكُونُوا
ويستشهد الشخصاين الحبايب بقوله تعاىلَ ﴿ :وكَ َٰذلِكَ َ
س ُ
ول َعلَ ْيك ُْم شَ هِيدً ا ۗ ﴾ (البقرة ،)143 :وذلك ليك يقرر
شُ َهدَ ا َء َع َل ال َّن ِ
اس َو َيكُونَ ال َّر ُ
أن املؤمن يشهد أمام العامل وأمام اآلخرين .ويحدد هذه الشهادة من جانبني :األول
سيكولوجي والثاين سوسيولوجي:
 فمن الجانب السيكولوجي« ،يرتتب عن الشهادة تأسيس عالقة مع اآلخر ،ماداماألنا واآلخر يشرتكان يف أداء نفس الشهادة»[[[.
 وأما من الجانب السوسيولوجي ،فإن «الشهادة تكتسب تشخصها وعيانها يفتكليف وجودنا الشخيص وترصفاتنا يف مواجهة اآلخر .عىل هذا األساس ،فاملؤمن
جزء من «النحن» .إن إميان بعض من الناس ينتصب يف مقابل إلحاد اآلخرين»[[[.
ويوضح الحبايب كيف أن اإلنسان يصري مؤهال للحكم وتحمل الشهادة مبختلف
أنواعها مبجرد ولوج عامل اإلميان وتوحيد خالقه .يقول« :فعندما ينطق املرء «أن
ال إله إال الله» يصبح مسلام ،وبالتايل يشعر بأنه قادر عىل إصدار أحكام ،وتحمل
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،الشخصانية اإلسالمية ص .28
[[[ -نفسه ص .29
[[[ -نفسه.
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الشهادة ،يعني أنه قادر عىل استخدام عقله ،واستثامر حريته ،واستقالله الذايت»[[[.
من هنا يتحمل اإلنسان مسئوليته ومسئولية غريه .وهذا ما دفع الحبايب إىل تحديد ما
سامه بـاملنبع الفكرولوجي لاللتزام يف اإلسالم ،والذي يعني أن «جميع املسلمني
مدعوون للقيام بهذه املهام ،فعىل كل مؤمن أن يتحمل مسئولية عواطفه ،وأفكاره،
وتقديراته ،وحتى نيته ،ومسئولية األحكام التي يصدرها ،ونتائج األفعال التي تتحقق
بها تلك األفكار والعواطف واألحكام»[[[ .ويشرتط الحبايب للقيام باملسئولية العمل
بقلب طاهر ووعي واضح.
 3ـ حقوق اإلنسان
مل تكن حقوق اإلنسان مجاال للدراسة والبحث والنظر إال أثناء وبعد الحرب
العاملية الثانية .إن اغتصاب الكرامة اإلنسانية كان وال يزال واحدة من مخجالت
اإلنسانية املعارصة .إن العامل الثالث غري مساهم وال راغب فيام يدور اليوم من
حروب ،ولكنه يعاين ويتحمل عواقبها الحمقاء.
يعرف الحبايب الحق بأنه ما كان منسجام مع قاعدة ،أو هو ما يسمح به القانون.
وهكذا ،فالقوانني تحتاج إىل أصل وأساس ،وهذا األساس هو نتيجة اتفاق وبرهنة
عقلية عىل صوابية ما يخص اإلنسان من حقوق طبيعية.
يف اإلسالم ،الحق هو الله سبحانه وتعاىل ،وبالتايل «مقاومة حقوق اإلنسان تعني
تنصيب اإلنسان نفسه خصام لله»[[[ .ورغم هذا الطابع ،فإن الحق ال يهدى وإمنا
يجب السعي وراءه النتزاعه ،و«ما ضاع حق وراءه طالب».
لكن ،من هو اإلنسان املقصود يف عبارة «حقوق اإلنسان»؟
يجيب الحبايب بأن اإلنسان املقصود هنا هو «يف الغالب الفرد املنتمي لشعب ال
[[[ -نفسه ص .43
[[[ -نفسه ص .46
[[[ -نفسه ص .156
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يعارض مصالح الدول العظمى الحامية «لحقوق اإلنسان» يف عامل النفاق والهوان
وقدسية القوى»[[[.
إن أزمات اليوم تتجاوز قدرات اليمني واليسار معا .إن األحزاب االشرتاكية ،كام
األحزاب الليربالية ،يف نظر الحبايب ،مل تعرف ،ومل تستطع أن توجد سياسة مناسبة
للمشكالت املعارصة .إنها ال تدرك كيف تحقق املساواة بني الشعوب ،فضال عن تحقيقها
بني مواطني البلد الواحد ،وال كيف تؤ ّمن الحريات وتتطلع إىل الكوين واإلنساين.
إن الدميقراطية الغربية تعيب بشكل كبري وبأعىل صوتها عىل دول العامل الثالث
استهانتَها بحقوق اإلنسان .وهذا يف نظر الحبايب صحيح ،غري أنه ليس أقل صحة
من كون الغرب يضيع كثريا من املواد الغذائية ومواد أخرى ذات األولوية للرضورة
اإلنسانية ،بينام شعوب العامل الثالث ميوت فيها املاليني سنويا بسبب الجوع.
ويضيف بأنه «ليس فقط االنشطار بني الشامل والجنوب هو وحده اآلخذ يف التوسع،
وإمنا أيضا تقديس الدولة ،ودول أعىل مقابل دول أدىن .وإن حق الفيتو يف مجلس
األمن واحد من مظاهر هذا التقديس .إن الدول نفسها تنصب نفسها أساتذة وسادة
الكوكب الذين يجب عىل اآلخرين الخضوع لهم»[[[.
ثم مييز الحبايب بني الحق والواجب فيذهب إىل أن واجبي ليس إال حق الغري،
ألين عندما أحافظ عىل حقوق اآلخر فإنني أويف بواجبايت ،والعكس صحيح .وهذا
ما ينبه إليه املبدأ القرآين يف كثري من آيات القرآن الكريم أوردها الحبايب منها قوله
اس تَأْ ُم ُرونَ بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْونَ عَنِ الْ ُمنكَ ِر َوتُ ْؤ ِم ُنونَ
ت لِل َّن ِ
خ ِر َج ْ
تعاىل ﴿ :كُن ُت ْم خ ْ 
َيَ أُ َّم ٍة أُ ْ
ْثُه ُُم الْف ِ
َاسقُونَ ﴾ (آل
اب لَكَانَ خ َْيًا لَّ ُهم ۚ ِّم ْن ُه ُم الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ َوأَك َ
بِاللَّـ ِه ۗ َولَ ْو آ َم َن أَه ُْل الْ ِك َت ِ
عمران.)110 :
إن القرآن الكريم ،كام يؤكد الحبايب ،يدعو إىل االنخراط الكامل ،كأفراد وكأعضاء
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،املستقبلية والغدية ،ضمن أعامل ندوة الفكر الفلسفي باملغرب املعارص( ،منشورات كلية
اآلداب ،الرباط )1993 ،ص.23 .
[[[.Mohamed Aziz Lahbabi، La Modernité.. Attitude Islamique، p. 158 -
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أمة إسالمية وأمة كونية .إنه انخراط أفقي وعمودي يف نفس الوقت ،ونقط التقاء
هذين البعدين متثل الوعي األخالقي.
4ـ بني مستقبل اإلنسان وغده
بداية مييز محمد عزيز الحبايب بني املستقبلية والغدية بأن هذه األخرية «تؤمن بأن
اإلنسان يحمل دوما آماال ،ويؤمن بأن يف استطاعته أن يصنع تاريخه ويكتبه بصيغة
املستقبل ،متى توفرت بعض الرشوط ،أي متى أزيحت األنقاض عن الطريق»[[[ .أما
املستقبلية فهي تحاول أن «تتنبأ مبا سيكون عليه الغد القريب اقتصاديا وتقنيا ،طبقا
للمعطيات الحالية»[[[.
تنطلق الغدية من افرتاضات أساسية يحددها الحبايب يف خمسة[[[:
ا -وعي ذلك التناقض التخاذ مواقف للرصاع ضده.
ب -تعميم توعية ضامئر الثالثيني (دول العامل الثالث) مبا ال يسري سويا ،يف هذا
العامل ومبا يجر جرا نحو العواصف واملفاجآت الجهنمية.
ج -تقييم مقدار عمق الغرق وإظهار أن أغلبية الغارقني من الثالثيني.
د -تحريض انتباه عزم الثالثيني عىل رضورة البحث عن يشء آخر بعامل آخر ،مادام
الحارض يف عامل اليوم سيرتكهم دون أن ميتلكوه.
هـ -أن تجعلهم يعانون التزاما موجها نحو القيم واملبادئ املشرتكة بني مجموع
اإلنسانية (وهذا يقتيض رفض النامذج املوجودة اليوم ،وقد انحرفت وفقدت
مصداقيتها) وذلك هو املراد من القطيعة.
من هنا ،فإن املستقبلية ال تعطي أحكاماً قيمة وال أخالقية ،إنها فقط تتوقع يف
[[[ -محمد عزيز الحبايب ،املستقبلية والغدية ،ضمن أعامل ندوة الفكر الفلسفي باملغرب املعارص ،ص.15 .
[[[ -نفسه.
[[[ -نفسه ص .16
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األحوال واألوضاع ما ميكن أن يواكب التطور االقتصادي والتقني ،وال تهمها كرامة
اإلنسان ،بينام الغدية تبحث عن الشمولية ،وتستلزم ذهنية جديدة ،والتزاما يدفع دول
العامل الثالث إىل القطيعة مع عامل القهر واالستبداد ،غايتها أن تعيد لإلنسان مركزيته
يف العامل.
وإذا كانت املستقبلية تقيس التقدم بأرقام ودخل وربح وخسارة ،فإن الغدية تقيسه
مبقياس الرقي اإلنساين العام ،فهي توجه أفعالنا انطالقا من قيم أخالقية شمولية.
وهكذا فالتقدم من خالل األول تقدم احتكاري خالص وخاص ،بينام التقدم الثاين
شامل .وصلب ما تفتقده اإلنسانية اليوم.
وخالصة ما يرمي إليه محمد عزيز الحبايب من خالل الغدية «أن تغري عامل اليوم
ليحل محله عامل غد عاملي يسوده التعاون بصدق ،وتكتمل فيه أبعاده كل إنسان،
البعد املادي ،والوجداين ،والفكري ،والروحي .إن املستقبلية للبعض والغدية
للجميع ،مقصد الغدية أن تحل الفضيلة محل النفاق»[[[.
إن هذا التصور ينسجم انسجاما كبريا مع ما تدعو إليه مقاصد الرشيعة
اإلسالمية عىل مستوى اإلنسانية :التعارف والتعاون والتكامل ،تحقيق الخالفة
العامة لإلنسان يف األرض ،تحقيق السالم العاملي القائم عىل العدل ،الحامية
الدولية لحقوق اإلنسان.

[[[ -نفسه ص .20
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خامتة

إن فلسفة الحبايب فلسفة مرشوع نهضوي يهم اإلنسان مبختلف حيثياته،
ولإلنسانية جمعاء ،همه يف هذا كله أن يسود العامل الفضائل واألخالق ،ويخرج

اإلنسان من أنانيته التي يكاد أن يذوب فيها ،وينتشل الضعيف من براثن القوي،
سواء كان هذا القوي فردا أم جامعة .كام أنه يرجو أن يعاد االعتبار لحقوق اإلنسان
وكرامته املهدورة ،ويسود السلم .ولن يتم كل هذا إال بإعادة النظر يف اإلنسان وموقع
الصحيح يف هذا الكون .كام أنه مل يغفل أبدا مهمة الدين الذي يهدف إىل تطهري
هذا اإلنسان من كل شوائب األنانية والعنف والكراهية .كام أن هذا الدين حافز أيضا
الحرتام حقوق اإلنسان وحسن عالقته باآلخر .إنها فلسفة واقعية مثقلة بهموم التغيري
واإلصالح :تغيري اإلنسان وواقعه.

عبد الوهاب املسريي
ونقد التحزي للنموذج الغريب
د.غيضان السيد عيل [*
[[[

]

متهيد

اهتم عبد الوهاب املسريي[[[ يف كافة مؤلفاته املوسوعية  -عن اليهود

*ـ مدرس الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.
[[[ عبد الوهاب محمد املسريي (أكتوبر  3 - 1938يوليو  ،)2008مفكر مرصي ،ولد مبدينة دمنهور يف مرص وتلقى
تعليمه األويل (االبتدايئ والثانوي) يف مقر نشأته .يف عام  1955التحق بقسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة
ي ُمعيدا ً فيها عند تخرجه .سافر إىل الواليات املتحدة عام  1963حيث حصل
اإلسكندرية وتخرج عام  1959و ُع ّ َ
عىل املاجستري يف األدب اإلنجليزي املقارن من جامعة كولومبيا مبدينة نيويورك عام  ،1964وعىل الدكتوراه من
جامعة رتجرز بنيوجريزي عام  .1969وعند عودته إىل مرص قام بالتدريس يف جامعة عني شمس ويف عدة جامعات
عربية من أهمها جامعة امللك سعود (1983ـ  ،)1988كام عمل أستاذًا زائ ًرا يف أكادميية نارص العسكرية ،والجامعة
اإلسالمية العاملية (ماليزيا) ،وعضو مجلس الخرباء يف مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية (1970ـ
 ،)1975ومستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة األمم املتحدة يف نيويورك (1975ـ .)1979
كام كان عضو مجلس األمناء يف جامعة العلوم اإلسالمية واالجتامعية ببليسربج ،بوالية فرجينيا يف الواليات املتحدة
االمريكية .ومن أهم أعامله املنشورة بالعربية :نهاية التاريخ :مقدمة لدراسة بنية الفـكر الصهيوين يف عام  ،1972وجاء
هذا الكتاب قبل  28عاما من تأليف املفكر األمرييك فرانسيس فوكوياما لكتاب يحمل نفسه العنوان .لكن الفرق بني
النظرتني أن رؤية فوكوياما تعترب أن نهاية التاريخ تعني انتصار الواليات املتحدة عىل االتحاد السوفيايت ،بينام يرى
املسريي أن نهاية التاريخ فاشية اخرتعتها الدول الغربية للسيطرة عىل العامل .موسوعة املفاهيم واملصطلحات
الصهيونية :رؤية نقدية  .1975العنرصية الصهيونية ( .)1975اليهودية والصهيونية وإرسائيل :دراسة يف انتشار وانحسار
الرؤية الصهيونية للواقع ( .)1975مختارات من الشعر الرومانتييك اإلنجليزي :النصوص األساسية وبعض الدراسات
التاريخية والنقدية ( .)1979الفردوس األريض :دراسات وانطباعات عن الحضارة األمريكية ( .)1979األيديولوجية
الصهيونية :دراسة حالة يف علم اجتامع املعرفة (جزءان .)1981 ،الغرب والعامل :تأليف كيفني راييل (ترجمة باالشرتاك)
(جزءان .)1985 ،االنتفاضة الفلسطينية واألزمة الصهيونية :دراسة يف اإلدراك والكرامة ( .)1987افتتاحيات الهادئ:
تأليف ستيفن سوندايم وجون ويدمان (ترجمة باالشرتاك)  .)1988االستعامر الصهيوين وتطبيع الشخصية اليهودية:
دراسات يف بعض املفاهيم الصهيونية واملامرسات اإلرسائيلية(  .)1990هجرة اليهود السوفييت :منهج يف الرصد
وتحليل املعلومات ( .)1990األمرية والشاعر :قصة لألطفال ( .)1993الجمعيات الرسية يف العامل .)1993( :إشكالية
التحيز :رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد (تأليف وتحرير) (جزءان .)1993أرسار العقل الصهيوين .)1996( :الصهيونية
والنازية ونهاية التاريخ :رؤية حضارية جديدة ( .)1997من هو اليهودي؟ ( .)1997موسوعة تاريخ الصهيونية (ثالثة
أجزاء .)1997 ،اليهود يف عقل هؤالء ( .)1998اليد الخفية :دراسة يف الحركات اليهودية الهدامة والرسية (.)1998
موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  :منوذج تفسريي جديد (مثانية مجلدات .)1999 ،فكر حركة االستنارة وتناقضاته
( .)1999قضية املرأة بني التحرر والتمركز حول األنثى ( .)1999نور والذئب الشهري باملكار( ،قصة لألطفال) (.)1999
سندريال وزينب هانم خاتون( ،قصة لألطفال) ( .)1999رحلة إىل جزيرة الدويشة( ،قصة لألطفال) ( .)2000معركة

عبد الوهاب المسيري ونقد التح ّيز للنموذج الغربي

279

واليهودية والصهيونية ،والعلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة ،والحداثة وما بعد
الحداثة ،واأليديولوجيا ،واملوضوعية والتحيز -بدراسة ونقد الفكر الغريب والحضارة
الغربية بشكل عام من خالل محاوالته للوصول إىل الطريق األمثل للمسار الصحيح
للنهضة العربية املأمولة ،فتوقف كثريا ً عند النموذج الحضاري الغريب مبا أنه النموذج
الحضاري املسيطر واملهيمن يف الوقت الراهن .ومبا أن الغرب يف نظر املسريي
قد تحول  -عند أصحاب املشاريع النهضوية العربية عىل اختالفها  -من بقعة
جغرافية وتشكيل حضاري له خصوصيته ومفاهيمه إىل منبع ومصدر للفكر العاملي
واإلنساين الحديث ،وأصبح اللحاق به هو الهدف األسمى والغاية املنشودة؛ وذلك
لبساطة النموذج املعريف العقالين الغريب وجاذبيته ونتيجة كذلك النتصارات الغرب
املعرفية والعسكرية يف كافة املجاالت والجبهات .لكنه – يف الحقيقة -مل يتوقف
مع هذا النموذج كمعظم املفكرين املعارصين عند الوصف والتحليل والرصد
والنقد والتنظري وبيان نقاط الضعف والقوة أو الرفض املجرد ،بل تجاوز ذلك إىل
تقديم منوذج جديد وبديل لهذا النموذج .ورأى أنه من الرضوري مجابهة املسلامت
والبديهيات التي باتت راسخة يف العقل العريب من قبيل أن الغرب متقدم وأن قوته ال
تقهر ،وأننا متخلفون وأن ضعفنا واضح ونهايئ[[[ .ولذلك فإن منطلقات املسريي يف
كبرية صغرية( ،قصة لألطفال) ( .)2000رس اختفاء الذئب الشهري باملحتار( ،قصة لألطفال) ( .)2000العلامنية تحت
املجهر ،باالشرتاك مع الدكتور عزيز العظمة ( .)2000رحلتي الفكرية.ـ يف البذور والجذور والثامر :سرية غري ذاتية
غري موضوعية ( .)2001األكاذيب الصهيونية من بداية االستيطان حتى انتفاضة األقىص .)2001( ،الصهيونية والعنف
من بداية االستيطان إىل انتفاضة األقىص .)2001( ،فلسطيني ًة كانت ومل تَ َزل :املوضوعات الكامنة املتواترة يف
شعر املقاومة الفلسطيني ( .)2001قصة خيالية جدا ً( ،قصة لألطفال) ( .)2001العامل من منظور غريب.)2001( ،
الجامعات الوظيفية اليهودية :منوذج تفسريي جديد.)2001( ،ما هي النهاية؟ (قصة لألطفال)  -باالشرتاك مع الدكتورة
جيهان فاروق ( .)2001قصص رسيعة جدا ً (قصة لألطفال) ( .)2001من االنتفاضة إىل حرب التحرير الفلسطينية :أثر
االنتفاضة عىل الكيان اإلرسائييل (عدة طبعات 2002م) .أغنيات إىل األشياء الجميلة (ديوان شعر لألطفال) (.)2002
انهيار إرسائيل من الداخل .)2002( ،اإلنسان والحضارة والنامذج املركبة :دراسات نظرية وتطبيقية ( .)2002مقدمة
لدراسة الرصاع العريب اإلرسائييل :جذوره ومساره ومستقبله (.)2002الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان .)2002( ،اللغة
واملجاز :بني التوحيد ووحدة الوجود .)2002( ،العلامنية الجزئية والعلامنية الشاملة( ،جزءان .)2002 ،أغاين الخربة
والحرية والرباءة :سرية شعرية ،شبه ذاتية شبه موضوعية (.)2003الحداثة وما بعد الحداثة ،باالشرتاك مع الدكتور فتحي
الرتييك .)2003( ،الربوتوكوالت واليهودية والصهيونية.2003 ،املوسوعة املوجزة .)2003( ،تويف فجر يوم الخميس
 29جامدى اآلخرة  1429هـ املوافق  3يوليو/متوز  2008بالقاهرة عن عمر يناهز السبعني عاما بعد رصاع طويل مع
مرض الرسطان ،ودفن يف مدينة دمنهور مسقط رأسه.
[[[-عبدالوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،الجزء األول ،القاهرة ،دار الرشوق‘ الطبعة األوىل،
 ،1999ص 30
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نقده للغرب هي يف األساس منطلقات معرفية علمية أيديولوجية؛ فهو ال يكتفي ببيان
مناطق الضعف يف النموذج املعريف الغريب املهيمن عىل الوجدان البرشي بصفة
عامة والوجدان اإلسالمي بصفة خاصة؛ بل إنه يتقدم بخطى شجاعة ناحية صياغة
منوذج معريف بديل يستفيد من العلم الغريب ومن كل العلوم والتجارب اإلنسانية،
وينطلق يف الوقت ذاته من تراثنا حتى ميكن توليد معارف وعلوم جديدة نحقق بها
امكانياتنا االبداعية .ومن ثم يرفض املسريي النموذج الغريب كنموذج حضاري وحيد
يفوق كل النامذج الحضارية األخرى ملا فيه من متيز للصفات املادية عىل حساب
الصفات املعنوية؛ فطغيان النزعة املادية ه ّمش مركزية اإلنسان أو اغتال إنسانيته
وحوله إىل يشء مادي خاضع لحتميات املادة والطبيعة وقوانينها ،مام أدى إىل نفي
أي بُعد آخر له ،وعندما يتم تشيؤ اإلنسان يف أي حضارة فإن ذلك يعني أنه أصبح
بال معنى .أي أن اإلنسان يف هذا النموذج الغريب قد تبدلت مكانته بصورة كاملة؛
فمن جعل اإلنسان الغاية األخرية للخليقة وأنسنة كل يشء من أجله حتى اإللهي
املقدس إىل البنيوية التي أماتت اإلنسان ،إىل ما بعد الحداثة التي أماتت املعنى
الواحد واملطلق.

أوالً :نقد النموذج املعريف الغريب عند املسريي

يرى املسريي أن انبهارنا بالغرب أدى إىل أننا أصبحنا غري قادرين عىل رؤيته رؤية
نقدية ،ويقرر حاجتنا املاسة إىل رضورة الوصول إىل تلك الرؤية النقدية ،ألن ذلك
سيكون مبثابة خطوة أساسية نحو التحرر من التبعية اإلدراكية .ومن ثم فإن النموذج
الغريب ليس بال سلبيات وليس هو النموذج الكامل الذي يجدي نفعاً يف كل عرص
وحني .ولكنه منوذج برشي عادي يحمل من السلبيات ما يحمل من االيجابيات.
فقام املسريي بتوجيه سهام النقد االبستمولوجي واالكسيولوجي للنموذج املعريف
الغريب مام يعني الخطوة السلبية املمهدة لرفضه قبل تقديم الخطوة االيجابية التي
تتمثل يف وضع منوذج بديل يتفادى كثريا ً من تلك املساوئ ويكون أكرث نفعا للواقع
العريب .وكان من أهم تلك املساوئ التي انتقدها املسريي يتمثل فيام ييل:
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سحب النموذج املعريف الغريب األشياء من عامل اإلنسان ووضعها يف عامل
مستقل يسمى عامل األشياء املادية :االقتصادية -السياسية – السلع .ويرى املسريي أن
األمر مل يتوقف عند هذا الحد الذي يتم فيه سحب اإلنسان من ذاته من عامل اإلنسان
ووضعه يف عامل األشياء .إذ يسود منطق األشياء عىل كل من األشياء واإلنسان ويرسي
قانون طبيعي مادي واحد عىل اإلنسان والطبيعة[[[ ،فوضعت الكثري من املصطلحات
لوصف املجتمع الحديث وحال اإلنسان فيه ،وكانت مصطلحات :اإلغرتاب -التشيؤ
– اإلنسان ذو البعد الواحد ،أنسب املصطلحات وأصلحها لوصف حاله ومآله[[[.
وهذا يعد بحسب كانط اعتدا ًء سافرا ً عىل كرامة اإلنسان؛ إذا يفرق كانط بني عامل
اإلنسان وعامل األشياء ،ويرى أن الفرق الحاسم أن اإلنسان له كرامة وأن األشياء لها
مثن «فام له مثن فمن املمكن أن يستبدل بيشء آخر مكافئ له؛ أما ما يعلو عىل كل
مثن ،وما ال يسمح تبعا لذلك بأن يكافئه يشء ،فإن له كرامة» [[[ .وقد أطلق املسريي
عىل هذه العملية اسم «ترشيد اإلنسان» والرتشيد هو عملية علمنة تعني إعادة صياغة
املجتمع واإلنسان عىل هدي القوانني العلمية املادية الصارمة الكامنة يف املادة
واملتجاوزة لإلنسان .وكل هذا بهدف التحكم يف املجتمع اإلنساين حتى ميكن
توظيف اإلنسان عىل أكمل وجه أو إن شئت قل استغالله عىل الوجه األمثل كيشء
له مثن وليس كإنسان تحرتم إنسانيته .ومن ثم يؤكد املسريي مرارا وتكرارا عىل أن
«اإلنسان ليس مادة صامء تعكس حركة املادة بشكل مبارش ،حتمياً آلياً أبلهاً»[[[.
وهكذا يرى املسريي أنه يجب أن ندرك أن املرشوع املعريف الغريب يضمر
نزعات عدمية معادية لإلنسان ،فهو مرشوع يصفي ظاهرة اإلنسان كظاهرة متميزة يف
[[[-عبدالوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة الرابعة ،2010 ،ص .130
[[[-عبدالوهاب املسريي ،عزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة األوىل2000 ،ص 30
[[[-اميانويل كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترجمة وتقديم :عبدالغفار مكاوي ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة
والنرش ،1965 ،ص.81
[[[-عبدالوهاب املسريي ،الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ -،رؤية حضارية جديدة ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة
الثالثة ،2001 ،ص .12
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الكون ،يكفر ليس باإلله الخالق فقط ولكن باإلنسان أيضاً ،إذ يُعلن موت اإلله ( كام
جاء عىل لسان نيتشه) ثم موت اإلنسان باعتباره كائناً متميزا ً عن الطبيعة ،ثم ينتهي به
األمر أن ينزع القداسة عن كل يشء وينكر املعنى.

سيادة املادية والتجرد من العواطف

إن أشد ما يأخذه املسريى عىل النموذج الحضاري الغريب هو االمتثال التام
لفرضيات العلم الحديث ،الذي يحرص عىل املوضوعية والتجرد من العواطف
وعىل الحياد وعدم االكرتاث بالغايات األخالقية واإلنسانية ،ويظهر هذا يف الهجوم
الرشس عىل الطبيعة البرشية كمفهوم مرجعي للعلوم اإلنسانية ،وهو ما ينمي يف
اإلنسان املقدرة عىل اإلنفصال عن املضمون اإلنساين واألخالقي ألي فعل يقوم به
وعن أي آثام يقوم بارتكابها[[[ .كام يعمل عىل خلق ما ميكن تسميته عند املسريي
بـ» ترشيد اإلنسان الحديث» أي خلق إنسان متكيف حريك مرن واقعي ،هويته ال
تتسم بالصالبة ،ميكنه تغيري قيمه بعد إشعار قصري ،بل وميكنه إعادة بناء شخصيته
برسعة حتى يواكب التطور ويتبع آخر الصيحات واملوضات ،ويساير الحركة
املتسارعة للجميع والتي تكون عادة بال هدف إنساين واضح [[[ .كام تصبح املشاعر
واألحاسيس مجردات شخصية ليس لها معنى إال للحياة الخاصة لإلنسان وعىل نحو
ضيق للغاية؛ فال مساحة لها يف ظل النظرة املوضوعية املادية لإلنسان الذي حول
ذاته إىل موضوع .ومن ثم يصبح إنسانا منطيا ميكن التنبؤ برغباته والتخطيط املركزي
الحتياجاته وطموحاته .حيث يتطابق اإلنسان الرشيد مع اإلنسان الطبيعي(الجسدي-
الجنيس -الغرائزي) فكالهام إنسان واحدي ذو بعد واحد يتجاوز ما هو إنساين
ويتجاوز أيضا كل الغائيات اإلنسانية واألخالقية.

نسبية الحقائق العلمية ونسبية األخالق

إذا كان العلم املادي ينظر إىل كل األمور بنظرة نسبية ،فنظرا ً لسيادة روح العلم
[[[-عبدالوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،ص .138
[[[-املصدر السابق ،ص .139
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املادي للنموذج الحضاري الغريب فإن ذلك قد أدى إىل ظهور نسبية مطلقة تؤدي
إىل املساواة بني كل األمور يف جميع الوجوه وإىل تسويتها ،وهذا يؤدي فيام يرى
املسريي إىل ضمور الحس الخلقي وإىل تزايد املقدرة عىل الحكم عىل ما هو
إنساين مبقاييس غري إنسانية [[[ .ومن ثم تصبح كل األمور نسبية مادية متساوية مرنة
خاضعة للحوسلة والتوظيف .وهنا تتساوى الحقائق االحتاملية العلمية بالحقائق
الدينية واألخالقية املطلقة ،فتنتفي كافة املطلقات لصالح االحتاملية .وإن كان
هذا يصب بال شك يف نزع فتيل التعصب من القلوب إال إنه يلقي بظالل الشك
والريبة يف النفوس.
ويصبح مصدر األخالق ليس اإلله أو الدين أو الغايات اإلنسانية وإمنا
املجتمع أو العلم .فحني يصبح املجتمع مصدرا ً لألخالق فإن كل مجتمع يخلق
قيمه االجتامعية التي تخدم مصالحه ،وأن اإلنسان يتحىل باألخالق نتيجة للتطبيع
االجتامعي والتنشئة االجتامعية فحسب .فتصبح األخالق هي اتباع الرأي املجرد
لألغلبية وليس محاكمة هذا الرأي من منظور أخالقي متعني .أما حينام يصبح العلم
مصدرا لألخالق فإن القوانني األخالقية تؤسس عىل هدي القوانني العلمية (املجردة)
والحسابات الرياضية الرشيدة والوضعية ،كام هو الحال يف الفلسفات النفعية التي
جعلت األخالق هي املنفعة واللذة وأصبح الهدف من الحياة هو البحث عنها وتعظيم
االنتاج والدخل [[[ .ومن ثم تنهار القيم األخالقية الكربى تحت أقدام املنفعة واللذة
وتصبح إنسانية اإلنسان وكرامته قابلة للتداول التجاري والنفعي .ومن ثم تصبح
القضايا األخالقية قضايا معرفية ،فمشكلة اإلباحية يف الغرب هي عند املسريي قضية
معرفية وليست أخالقية فحسب؛ ألنها باتت جزء من الهجوم عىل الطبيعة البرشية
وعىل قداسة اإلنسان فالرؤية العلامنية اإلمربيالية طبَّعت اإلنسان ونظرت إليه باعتباره
مادة رصفة ،واالباحية هي تعبري عن االتجاه نفسه ،فتجريد جسد اإلنسان من مالبسه
هو نوع من نزع القداسة عنه حتى يتحول اإلنسان ،خليفة الله يف األرض يف الرؤى
[[[-املصدر السابق ،ص .138
[[[-املصدر السابق ،ص .138
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الدينية ،ومركز الكون يف الرؤى اإلنسانية ،إىل مجرد لحم يوظَّف ويستغل بحيث
يصبح مصدرا ً للذة ...فال فارق بني السخرة يف أملانيا والبغاء يف تايالند [[[.

أيديولوجية ما بعد الحداثة واملوت العام

وجاءت أيديولوجية ما بعد الحداثة لتعلن حالة املوات العام فبعد أن أعلنت

مرحلة موت اإلله ألجل اإلنسان ثم موت اإلنسان وموت املعنى ونهاية التاريخ
واأليديولوجية واألدب والفلسفة ،فال يسعنا سوى القول بأنها حالة املوات العام.
وأيديولوجية ما بعد الحداثة هي أيديولوجية امربيالية تعرب عن عرص االستهالك وتعلن
موت اإلنسان بعد موت اإلله ،وتنكر وجود أي مركز ،وتنفي أية مرجعية من أي نوع،
فهي حرية كاملة وخضوع كامل لقانون الصدفة ،وهي منظومة فلسفية تطهرت متاما
من الفلسفة واإلنسان واملطلقات[[[ .فهذه السيولة ( الفلسفية) هي السمة األساسية
للرؤية العلامنية يف العرص الحديث ،عرص االستهالكية العاملية .والتي تتمثل يف
الغياب التام لكافة املرجعيات،وهذا يعني غياب األديان ودورها يف حياة اإلنسان،
وتآكل الذات وفقدانها لحدودها ،وتآكل املوضوع وفقدانه لحدوده ،وهيمنة النسبية
املعرفية األخالقية ،من ثم استحالة الوصول إىل فكرة الكل ،سواء كانت هي فكرة
اإلله أم األخالق املطلقة أم الطبيعة البرشية ،أساس األنطولوجيا الغربية .كام
يعني ذلك أيضا اختفاء العقل الرتكيبي وتظهر معلومات متناثرة ( ذاكرة الكلامت
املتقاطعة) ال يربطها رابط ،وتصبح تجاربنا بال معنى وبال عمق ويتحول التاريخ إىل
مجرد لحظات جامدة ،وزمن مسطح ال عمق له ،ملتف حول نفسه ال قسامت له وال
معنى .ويتزامن الحارض واملايض واملستقبل ،وتتساوى متاما مثل تساوي الذات
واملوضوع واإلنسان واألشياء ،ولكنه تزامن دون استمرارية ،فثمة انقطاع كامل[[[.
وهكذا تحمل ما بعد الحداثة عدة معان أهمها نهاية التاريخ ونهاية للقيم الخلقية
املتعارف عليها ،وموت اإلله وموت املعنى .وتحول اإلنسان إىل مادة استعاملية،
[[[-املصدر السابق ،ص .145
[[[-املصدر السابق ،ص .145
[[[-املصدر السابق ،ص .168

عبد الوهاب المسيري ونقد التح ّيز للنموذج الغربي

285

وإىل كائن ذي بعد واحد ،تحركه الدوافع املادية وأهمها الدافع االقتصادي والدافع
الجنيس ،ولذا فاملصالح االقتصادية والبحث عن اللذة ،التي ال تتجاوز عامل املادة
والحواس الخمس وال تصل إىل عامل التطلعات واألرسار واألشواق والتاريخ
املركب ،هي املحرك األول واألخري لسلوكه ،وهي املرجعية النهائية لوجوده.

العنرصية واالمربيالية

يتسم النموذج الحضاري الغريب بعنرصية التفاوت أي وجود تفاوت ثقايف بني
األجناس ،وبأن هذا التاميز له أساس (بيولوجي -بيئي – ورايث) واإلقرار بتفوق الرجل
األبيض ،وسبغ القداسة عىل اإلنسان الغريب وعىل تاريخه وحضارته ،ونزع القداسة
وتغييبها عن اآلخر غري األوريب وعن تاريخه وحضارته .بل يعترب أن حضارة اآلخر
وتاريخه هو نقطة انحراف عن النقطة التي يتجه نحوها التاريخ العاملي .ولذلك
يرى املسريي أن الظاهرة الصهيونية بعنفها املتزايد -يف الحقيقة -ما هي إال ظاهرة
غربية ،عرقية ،امربيالية ،وليست ظاهرة يهودية فحسب كام يظن البعض[[[ .ومن ثم
يربر املسريي كيف يتعامل األوريب بعنرصية مقيتة مع الشعوب األخرى؛ فيحاول أن
يوقف عمليات التحديث يف أي مكان آخر يف العامل ،ويقمع كل الثورات ليضمن
تدفق العاملة واملواد الخام الرخيصة وليضمن وجود مجال حيوي يشكل امتدادا ً
اسرتاتيجيا واقتصاديا له ،حتى يظل العامل الغريب ،منتجا ومستهلكا ،أما العامل الثالث
فيظل متخلفا بدائيا ومستهلكا لبعض بضائع أوربا وأفكارها[[[.
ومن ثم ينكر النموذج الحضاري الغريب تاريخ اآلخر وإنسانيته ،ومل يقبله إال كامدة
استعاملية .كام تكررت مامرسات النظام االمربيايل الدويل القديم بأشكال ترتاوح
بني درجات مختلفة من الحدة والتبلور يف أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.
ولوال وعيه بأن هذا الشكل االمربيايل القديم ستكون خسارته فيه أكرب وستكلفه
خسائر فادحة ما تخىل عنه .ولكنه يف الحقيقة لجأ إىل حروب أكرث خسة ونذالة
[[[-عبدالوهاب املسريي ،الصهيونية والعنف -من بداية االستيطان إىل انتفاضة األقيص ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة
الثانية ،2002 ،ص5
[[[-عبدالوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،ص .170
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وهي حروب الجيل الرابع بتفعيل سياسة اإلغواء واإلغراء للنخب الحاكمة وللشعوب
عىل السواء وباسم البحث عن الحرية والعدالة االجتامعية والكرامة اإلنسانية وتفعيل
الدميقراطية .ومن ثم فلم تستبعد الحضارة الغربية إبادة اآلخر والتخلص منه دون
رحمة وال شفقة كام لوحظ ذلك يف النازية والصهيونية.

استحالة املرشوع املعريف والحضاري الغريب

يرى املسريي أيضً ا أنه يجب أن نعرف أن املرشوع الغريب الذي يزعم إنه جاء
لسد كل الثغرات وللتوصل للقانون العام مرشوع مستحيل من الناحيتني املعرفية
والعلمية .فمن الناحية املعرفية يفرتض هذا النموذج بساطة العقل وبساطة واقع
اإلنسان (الطبيعي واالجتامعي) وبساطة الدال اللغوي وبساطة املدلول اإلنساين
وبساطة العالقة بينهام .وهو يفرتض بيقني كامل متعصب أن رقعة املجهول ستتناقص
بالتدريج وستتزايد رقعة املعلوم ،وأن املجهول سيتم معرفته .وأن تحكم اإلنسان يف
الواقع سيصبح كامالً .وهو افرتاض أقل ما يوصف به أنه طفويل وسخيف .واملالحظ
العابر للعامل سيدرك هذا متا ًما[[[.

أزمة الحضارة الغربية الحديثة

كام يرى املسريي أن الحضارة الغربية قد دخلت مرحلة األزمة ،فقد تخىل كثري
من علامئها ومفكريها عن تفاؤلهم بخصوص حضارتهم التي مل تشعر بالثقة الكاملة
بنفسها كام كانت تفعل حتى نهاية القرن التاسع عرش ،فقد فقدت كثريا ً من إحساسها
مبكانتها الخاصة يف التاريخ ومركزيتها وعامليتها خاصة مع تصاعد أزمات هذه
الحضارة ابتدا ًء من حربيها العامليتني وانتها ًء مبشاكلها املتنوعة الكثرية مثل تآكل
مؤسسة األرسة ،وانتشار االيدز واملخدرات ،وتراكم أسلحة الدمار الكوين ،واألزمة
البيئية ،وتزايد اغرتاب اإلنسان الغريب عن ذاته وعن بيئته ،وهي كلها أمور كان ال
يتحدث عنها إال الشعراء يف شعرهم ،والروائيون يف رواياتهم ،والعلامء يف دراستهم

[[[-عبدالوهاب املسريي ،العامل من منظور غريب ،القاهرة ،دار الهالل ،سلسلة كتاب الهالل( ،)602فرباير ،2001
ص .215
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العلمية الرصينة التي ال يقرؤها سوى غريهم من العلامء ،ولكنها مع نهاية الستينات
أصبحت أخبا ًرا يومية تتناقلها الصحف واإلذاعات واملجالت[[[.

مناذجية االنحراف

عب يف مناذج واضحة ورصيحة عن انحرافه وبدا
أي أن النموذج االمربيايل الغريب َّ
وجهه الحقيقي قبيحاً يثري االشمئزاز ،وذلك من خالل هجمته االستعامرية الرشسة

عىل بالد الرشق مغتصبا خرياتها ومستغال لرثواتها أو من خالل حربيه العامليتني
التي راح ضحيتهام عرشات املاليني من البرش أو إبادة األوربيني للهنود الحمر يف
أمريكا أو غريها من تدمري يف أفغانستان والعراق والسودان والصومال ،ناهيك عن
هذا التعاطف الكريه مع إرسائيل وهي تغتصب أرضاً وترشد أهلها .فلم يحدث قط
من أي منوذج حضاري يزعم لنفسه التحرض والرقي أن أباد املاليني بهذه املنهجية
وهذا الرشد والحياد من قبل أو من بعد .اليشء نفسه من املمكن أن ينطبق عىل
الصهيونية ،فهي تعبري عن نفس الرؤية املادية اإلمربيالية التي تحول العامل والرش إىل
مادة استعاملية وتوظفهم لصالح صاحب القوة[[[.

مثن التقدم

ينطلق املسريي يف هذه النقطة من محاولته تجاوز التحيزات للنموذج املعريف
الغريب عىل خلخلة قبضة مفهوم التقدم املادي من خالل ما أسامه» حساب مثن
التقدم «فمن املالحظ أن عائد التقدم عاجل ومحسوس وميكن قياسه بسهولة.
أما مثنه فهو أجل غري محسوس وغري مبارش ويصعب قياسه .كام يجب أن نالحظ
تداخل مثرة التقدم مع مثنه .ومثن التقدم باهظ جدا ً ومكلِّف يتمثل يف املخدرات
املسني ،واألمراض
واإلباحية وتآكل النظام األرسي ،ناهيك عن طريقة التعامل مع
ّ
النفسية ،والتفكك األرسي ،وتزايد العنف والجرمية بصورة الفتة ،وتفيش االغرتاب
بكل صوره ومعانيه ،وانتشار الفلسفات العدمية ،وفلسفات العنف والقوة والرصاع

[[[-املصدر السابق ،ص .220
[[[-املصدر السابق ،ص .224
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(الداروينية والنتشوية) وتزايد إنفاق الحكومة عىل التسليح ،وأدوات الفتك ،وظهور
إمكانية تدمري الكرة األرضية إما فجأة من خالل األسلحة أو بالتدريج من خالل
التلوث...الخ .األمر الذي جعلت نسبة االنتحار يف الغرب تفوق مثيالتها يف بقاع
العامل املختلفة.
وهكذا بدا النموذج املعريف الغريب الذي يدعي العقالنية واإلنسانية عند املسريي
هو نفسه الذي قدم مرشوعا حضاريا يقوم يف األساس عىل التدمري واإلبادة والنهب
اإلمربيايل ،وظهر سلوكيا وفكريا يف وحشية الداروينية والنيتشوية واأليديولوجيات
العنرصية التي كانت السند املعنوي الحقيقي للغزو االمربيايل وألسطورة تفوق
العرق االبيض ،والتي كانت النازية إحدى إفرازاتها ،ثم الصهيونية .كام ظهر جليا
ذلك النزوع العام إىل عزل العلم عن عامل األخالق والقيم؛ حيث صارت العلوم ثم
تطبيقاتها غاية يف ذاتها بغض النظر عن أي ضابط عقالين أو غاية أخالقية أو إنسانية،
وترتب عىل ذلك أن صارت تطبيقات العلم نفسها مجرد مرشوعات اقتصادية ذات
هدف ترشيدي استهاليك غايته الوحيدة الربح والربح وحده .والنتيجة الحتمية لذلك
أن صار االستهالك غاية الغايات[[[ .ومن ثم يبدو هذا النموذج معاديا لإلنسان وليس
من أجل اإلنسان وسعادته ورفاهيته كام يتوهم البعض.

ثانيًا :نقد التحيز للنموذج الغريب

يقرر املسريي أن قضية التحيز يف املنهج واملصطلح هي إشكالية مهمة تواجه
أي دارس يف الرشق والغرب والشامل والجنوب ،ولكنها تواجهنا يف العامل الثالث
بحدة .فنحن ننشأ يف بيئة حضارية وثقافية لها مناذجها الحضارية واملعرفية املختلفة
جه بنامذج أخرى تحاول
النابعة من تراثنا الحضاري ومن واقعنا التاريخي .ولكننا نُوا َ
أن تفرض نفسها عىل واقعنا وعىل وجداننا وفكرنا .فمنذ نهاية القرن الثامن عرش ،ومع
انتشار اإلنسان الغريب التدريجي يف أرجاء العامل ،من خالل التشكيل االستعامري
ح َّر :العالقة بني الدال واملدلول ووحشية النموذج املعريف الغريب» دراسة يف
[[[-هالل محمد الجهاد ،عني ال ُ
املرشوع اللغوي لعبدالوهاب املسريي» ،مجلة أوراق فلسفية ،العدد  ،19القاهرة ،2008 ،ص .32-22
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الغريب ،وقيامه بتدويل مناذجه الحضارية واملعرفية الحديثة ،بدأ أيضً ا ما يسمى
«الغزو الثقايف» ،وهو ببساطة يعني محاولة اإلنسان الغريب فرض مناذجه هذه عىل
شعوب العامل .وهذه النامذج التي أثبتت نفعها يف العامل الغريب يف املجاالت
االقتصادية والسياسية ،لها أيضا جوانبها املظلمة واملدمرة يف مجاالت أخرى ،وهذه
النامذج ليس لها عالقة قوية بواقع شعوب العامل غري الغريب( أي الغالبية العظمى
لشعوب األرض) .وهي لهذا السبب ليست قادرة عىل التفاعل مع هذا الواقع أو عىل
اإلسهام يف تفسريه أو تغيريه ،بل ويؤدي تبنيها أحيانا إىل تدمريه.
بل إن األمر األكرث سوءا ً -عند املسريي -أن هذه الحضارات الغربية قد أفرزت
ما أسامه «الحضارة االستهالكية العاملية» وهي حضارة نبعت من النموذج املعريف
املادي الغريب ،ولكنها انفصلت عن جذورها وأصبحت لها حركيتها املستقلة،
ولذلك تقوم بتقويض كل األشكال الحضارية مبا يف ذلك الحضارة الغربية نفسها.
ولكن يجب علينا أن نقرر أنه ال يوجد مجتمع بدون تحيزات أو حتى إنسان
بدون تحيزات ،فكام أ ّن لكل إنسان تحيزاته ،فإن لكل مجتمع أيضا تحيزاته ،ولكن
ما حدث أن كثريا ً من شعوب العامل بدأت تتخىل عن تحيزاتها النابعة من واقعها
التاريخي واإلنساين والوجودي .وأصبحت تتبنى التحيزات الغربية ثم تحيزات هذه
الحضارة االستهالكية العاملية ،ثم بدأت تنظر لنفسها من وجهة نظر النموذج الغريب.
ويظل التحيز للنموذج الحضاري الغريب من أهم أشكال التحيز وأكرثها شيوعاً

يف العامل ،فمن الحقائق األساسية التي تجابه اإلنسان يف القرن العرشين والواحد
والعرشين أيضاً ،أن النموذج الحضاري الغريب الحديث أصبح يشغل مكانًا مركزيًا
يف فكر ووجدان معظم املفكرين والشعوب بسبب انتصاراته املعرفية والعسكرية
الواضحة يف مجاالت عديدة ،والتي ترجمت نفسها إىل إحساس متزايد بالثقة
بالنفس من جانب اإلنسان الغريب ،وإىل إميانه بأن رؤيته للعامل هي أرقى ما وصل
إليه اإلنسان ،وإن كل التاريخ البرشي يصل إىل أعىل مراحله يف التاريخ الغريب
الحديث ،وأن العلوم الغربية علوم عاملية ،وأن النموذج الحضاري الغريب يصلح
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لكل زمان ومكان ،أو عىل األقل يصلح لكل زمان ومكان يف العرص الراهن.
ومن املمكن أن نتحدث عن بداية «الغربنة» يف العامل العريب واإلسالمي ،إذ يعد
مجيء الحملة الفرنسية واحتاللها ملرص يف أواخر القرن الثامن عرش وبداية القرن
التاسع عرش بداية املحاوالت الغربية الرامية إىل تقطيع أوصال تركة الدولة العثامنية
ووفاة خليفتها «الرجل املريض» ،كام تعد أيضاً بداية الصدمة التي تلقتها األمة اإلسالمية
التي مبجرد أن انتهت من القضاء عىل التتار واملغول والصليبيني إال وراحت يف سبات
عميق وطويل ،استيقظت منه عىل طلقات مدافع نابليون وحملته .كان املرصيون
يثورون ضد الحملة املحتلة ويقاومونها بكل ما أوتوا من قوة وبداخلهم إعجاب شديد
بعلوم هؤالء  -املحتلني -العسكرية املتقدمة ،وسالحهم وعتادهم الذي مل يسمعوا
مبثله من قبل ،بل إن زيهم العسكري كان محط إعجاب شديد ملا له من فوائد عملية
كثرية أكرث من «الجبة والقفطان» اللذين يعيقان الحركة بشكلٍ واضح.
وقد تبع هذا الغزو استيالء الروس عىل اإلمارات الرتكية يف البحر األسود،
واالنجليز عىل قربص ثم عىل مرص ،إىل أن تم تقسيم معظم العامل اإلسالمي.
لكن ميكن القول أن كل شعب تم استعامره ترك عند مواطنيه شيئني متناقضني إىل
ٍ
حد بعيد ،األوىل :كراهية شديدة لهذا العدو الغاصب املحتل الذي أهان الوطن
واغتصب خرياته ودنَّس ترابه ،أما الثانية فهي إعجاب مبهر ،بتقدم هذا اآلخر الذي
استطاع أن يقهر األنا ،ومن ثم تتملك األنا محاولة التشبه به والرغبة يف الوصول إىل
ما وصل إليه .وقد راعني مثال ساقه الدكتور املسريي للتدليل عىل هذا الرأي ،حيث
يرى انه سأل فتاة اريرتية ،واريرتيا كام هو معروف وقعت تحت االحتالل اإليطايل،
عن الشاب الذي تود الزواج منه فقالت :شاب إيطايل! [[[.
يتضح هذا أكرث ما يتضح يف الفكر العلامين الليربايل فهو فكر قد حدد «النهضة
«ابتدا ًء بأنها نقل الفكر الغريب والنظريات الغربية بأمانة شديدة ،وتقبل النموذج
الحضاري الغريب بكل مزاياه وعيوبه ،وإعادة صياغة املجتمعات العربية اإلسالمية
[[[-عبد الوهاب املسريي ،العامل من منظور غريب ،ص .89
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وسلوك أفرادها حتى تتفق مع املعايري التي يفرتضها هذا النموذج .وقد عرب عن هذه
النزعة ما يسمى جيل النهضة من الليرباليني أمثال :أحمد لطفي السيد ،وسالمة موىس
وشبيل شميل وغريهم ،ومنهم من كان متطرفاً جدا ً يف غربنته ،فدعا إىل التفاهات
الشكلية ،أي دعا إىل أن نحذو حذوهم يف الظاهر قبل الباطن ،فنادى بارتداء القبعة
تعقل وابتعا ًدا عن مثل هذه األشياء
ً
وكتابة العربية بحروف التينية ،ومنهم من كان أكرث
الشكلية الصبيانية ،ولكن أعضاء الفريقني ،املتطرف منهم واملعتدل ،الصبياين منهم
والناضج كانوا يف نهاية األمر دعاة تغريب وتحديث عىل طريقة أوربا[[[.
حتى لو نظرنا إىل التيار الشيوعي االشرتايك( اليساري) العريب ،فعىل الرغم من أن
موقف اليساريني العرب موقف نقدي من الرأساملية والليربالية السياسية واالقتصادية
الغربية إال أنهم يصدرون عن تقبل مبديئ للنموذج املعريف والحضاري الغريب
الحديث الكامن .ولذا ال ينرصف النقد اليساري للحضارة الغربية إال إىل جوانب
التنظيم السيايس واالقتصادي وال ميتد بأية حال إىل النموذج الحضاري أو املعريف
ذاته ،فاملسالة بالنسبة لهم هي اللحاق بالغرب من خالل الطريق االشرتايك[[[.
ويطرح الدكتور املسريي يف هذا السياق نقطة هامة جديرة باالعتبار ،حيث يرى أن
شكل من أشكال الرتاجع يف العامل العريب منذ
ً
النموذج الحضاري الغريب قد شهد
األربعينيات ،ويتمثل هذا يف ظهور حركات إسالمية مثل «اإلخوان املسلمني» وغريها
من الجامعات اإلسالمية التي خرجت من عباءة تلك الجامعة وأصبحت تنادي بقوة
إىل تحويل القبلة الحضارية من الغرب إىل الرشق ،أو النداء بالتحيز لنموذج إسالمي ذي
أوجه مختلفة ،تارة يأخذ شكالً اجتامعياً إصالحياً مع اإلخوان املسلمني وتارة أخرى
يأخذ شكالً سلفياً وهابياً أكرث تشد ًدا....الخ ،أو يف ظهور جامعة اشرتاكية قومية مثل
«مرص الفتاة» ويف تبلور الفكر القومي العريب ،وقيام تنظيامت سياسية تحاول ترجمته
إىل واقع .ومع أن كل هذه الحركات سواء يف جناحها اليميني أم اليساري تفرتض
قصور النموذج الحضاري الغريب وتخىش مأزق الهوية العربية ،وتهديد الرتاث القومي
[[[-املصدر السابق ،نفس املوضع.
[[[-املصدر السابق ،ص .90

292

نحن والغرب

والديني ،يرى املسريي – وكأنه يسبح ضد التيار -بأنه بالرغم من أهمية تلك املحاوالت
يف أنها تشكل تراجعاً عن النموذج الحضاري الغريب ومراجعة له ومحاولة االقرتاب من
الرتاث ،إال أن الهدف املعلن وغري املعلن أحيانًا أخرى هو دامئاً اللحاق بالغرب مع
الحفاظ عىل هويتنا بقدر اإلمكان عىل أن تتطور الهوية لتواكب العرص .ومن ثم يكون
هذا التيار بجناحيه  -من وجهة نظر املسريي -هو مجرد محاولة أخرى لتبني النموذج
الغريب ،ولكنه يأخذ هذه املرة شكل إعادة صياغة للهوية من الداخل عىل أسس غربية
مع الحفاظ عىل هيئتها الخارجية العربية أو اإلسالمية ،ويعاد اكتشاف الرتاث من منظور
غريب ،بل ويعاد صياغته بأثر رجعي ،فنكتشف أ ّن الشورى هي الدميقراطية ،وأن األمة
هي الدولة ،وأن الربا هو الفائدة ،وأن املعتزلة عقالنيون ،وأن الجرجاين أسلويب ،وأن
الفن اإلسالمي تجريدي ،وأن االغرتاب موجود يف تراثنا يف شعر الخوارج والصعاليك،
وان الغزايل سبق ديكارت يف الشك املنهجي الفلسفي وأن ابن خلدون اكتشف ما يزيد
عىل ثالثة أرباع املادية الجدلية ،عىل حد قول أحد األساتذة العرب املاركسيني ،يف
محارضة كان يدافع فيها عن الرتاث العريب .وإن ابن خلدون – حسب تصوره –كان
ماركس ًيا قبل ماركس ،ومن هذه املاركسية الكامنة الناقصة (التي تكتمل يف ماركس
نفسه) يكتسب ابن خلدون رشعيته ال من تفكريه العريب اإلسالمي ،وإمنا مبقدار اقرتابه
أو ابتعاده عن النموذج الحضاري الغريب ،أي أن أهمية الرتاث العريب ال تعود ألهميته
يف حد ذاته[[[ .وهؤالء هم من يطلق عليهم طه عبدالرحمن مقلدة املتأخرين؛ أي هؤالء
الذين يعملون عىل اسقاط املفاهيم الغربية املنقولة عىل املفاهيم اإلسالمية املأصولة
كأن يسقطوا مفهوم «العلامنية» عىل مفهوم العلم بالدنيا ،ومفهوم «القطيعة» عىل مفهوم
ب» ومفهوم» الحرب الدينية» عىل مفهوم «الفتح»؛ ويتوسلون يف هذه اإلسقاطات
«ال َ
ج ّ
املختلفة بخطاب يريدون أن يكون له صبغة استداللية عقلية ،لكنهم يتعرثون ،عىل
خالف ما يظنون ،يف القيام برشوطها ،وهكذا يصريون عىل التدريج إىل رد املفاهيم
املأصولة إىل املفاهيم املنقولة؛ فينتهون مبحو خصوصية املفاهيم املأصولة [[[.
[[[-املصدر السابق ،ص .91
[[[-طه عبدالرحمن ،روح الحداثة -املدخل لتأسيس الحداثة اإلسالمية ،الدار البيضاء -املغرب ،املركز الثقايف
العريب ،الطبعة األوىل ،2006 ،ص .13
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إذن فهؤالء – من وجهة نظر املسريي – يتقبلون النموذج الحضاري الغريب(أو
جوانب كثرية منه) عن وعي وعن غري وعي؛ بل ويحولون هذا النموذج إىل املثال
الذي يُحتذى والنقطة املرجعية الصامتة بحيث يصبح املرشوع النهضوي اإلسالمي
بالنسبة لهم هو أيرس الطرق للحاق بالغرب .بل إن بعضهم يذهب إىل أنه يرى أن
املرشوع اإلسالمي هو خري تطبيق للنموذج الغريب الذي ميكن تبنيه بعد إدخال
التعديالت والتحسينات الزخرفية املختلفة مثل إضافة الصوم والصالة واستبعاد
اختالط الجنسني وفرض الحجاب عىل املرأة وإصدار الفتاوى املختلفة بخصوص
الفوائد التي تتحول من كونها حراماً لتصبح حالالً ! ومرة أخرى يعاد اكتشاف الدين،
فنكتشف أن الدين سبق العلم ،ويتبارى املتبارون يف إثبات أن اإلسالم سبق العامل
يف منح املرأة حقوقها ويف نظم اإلدارة الحديثة .وكل هذا يعني أن اإلسالم يكتشف
رشعيته مبقدار اقرتابه من النموذج الحضاري الغريب .وبالتدريج ،يتم تغريب النموذج
اإلسالمي بحيث يتفق مع النموذج الحضاري الغريب الحديث.
وعىل ذلك يصبح االتجاه الغالب لكل املرشوعات الحضارية اليمينية واليسارية
عىل السواء هو االتجاه نحو «الغربنة» ،ويصبح الغرب هو املرجعية النهائية واملطلقة.
ومن ثم يتحول الغرب من بقعة جغرافية وتشكيل حضاري له خصوصيته ومفاهيمه
إىل البقعة التي يخرج منها الفكر»العاملي» الحديث ،وقد أضفى هذا رشعية هائلة
عىل عملية اللحاق بأوربا .إذ أصبح العلم الغريب الذي يسعى املثقفون العرب
واملسلمون إىل تحصيله علامً عاملياً حديثاً ،وأصبح الرضوخ الفكري للغرب والتبعية
الفكرية له من سامت التقدمية والتحرر والطريق الوحيد إىل االنتامء للعرص الحديث
والعاملية .ونتيجة لهذا تحيز املثقفون العرب لهذا النموذج الحضاري الغريب الذي
سيطر عىل كل نواحي الحياة ،مام جعلهم يهملون تراثهم بل والرتاث العاملي غري
الغريب ،فقد ولوا وجوههم بالكلية شطر النموذج الحضاري الغريب حتى كادوا أن
يُفصلوا متاماً عن خصوصية مجتمعاتهم التي بدت ضائعة الهوية ،وعن مرجعيتهم
الحضارية واإلسالمية والعربية.
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ثالثاً :آليات تجاوز التحيز للنموذج الغريب

يؤكد املسريي عىل أن إدراكنا للتحيز لن يجعلنا نسقط يف العدمية الفلسفية
فنعلن انتهاء العلم والتاريخ ،إذ أنه يؤمن برضورة مواكبة كل آليات تجاوز التحيز
وصياغة منوذج معريف بديل يستفيد من العلم الغريب ومن كل العلوم والتجارب
اإلنسانية ،وينطلق يف الوقت ذاته من تراثنا حتى ميكن توليد معارف وعلوم جديدة
نحقق بها إمكانيتنا اإلبداعية التي حبانا الله بها وكر َّمنا بها كبرش.
كام يرى أن جهودنا يجب أال تكون تفكيكية وحسب تكتفي برصد تحيزات
بديل .وإذا كان اكتشاف النموذج
جا ً
اآلخر ،بل يجب أن تصبح تأسيسية تطرح منوذ ً
الكامن يف خطاب اآلخر عملية شاقة ،فإن تطوير النموذج البديل أكرث صعوبة.
وهنا يضع املسريي يده عىل الجرح الذي ميثل الحقيقة املؤملة ،وهو ما أشار إليه
الكثري من الباحثني من قبله ،وهي أننا نتلقف التقليعات الفكرية والفلسفية الغربية بشغف
من دون متحيص النظر يف طبيعة هذه التقليعات ومربرات نشوئها وغاياته .لقد تلقينا
اتجاهات فكرية غربية مثل الوضعية املنطقية والوجودية والبنيوية وغريها غري مدركني
أن هذه االتجاهات هي يف جوهرها فلسفات مثال ّية ال عقالن ّية تعرب عن أزمة البورجوازية
االمربيالية الغربية يف مراحلها املختلفة وعن فقدانها مربرات وجودها التاريخي وأنها
تتعارض جوهريًا مع مصالح أمة ملا تدخل حضاريًا العرص الحديث(األمة العربية).
والنتيجة خلط واضطراب وإخفاء ما قبل علمية فكرنا الحديث وراء قرشة المعة لكن
رقيقة من املصطلحات الغربية الحديثة[[[ .وكأننا أشبه ما نكون مبريض يشرتي دواء
غايل الثمن ملرض ال يشتيك منه ،بينام يرتك بقية أمراضه بال عالج أو دواء .ومن ثم
يستوجب األمر رضورة وجود منوذج بديل لهذا النموذج الغريب الذي أصبح غري مالئم
باملرة ملا تعانيه األمة العربية من مشاكل حقيقية.
ويطرح املسريي خطوات أولية تزيد من مقدرتنا عىل تطوير النموذج البديل منها:
[[[-هشام غصيب ،العقل والثورة :جدل التحديث ،ضمن املجلد الرابع من األعامل الكاملة لهشام غصيب ،دار رواد
األردنية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2007 ،ص .265
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1ـ رفض متجيد الذات

يرى املسريي أن النقد الكيل للنموذج الحضاري الغريب الحديث واكتشاف
تحيزات ال تعني أن نقوم بتهنئة أنفسنا فليس الهدف إسباغ الرشعية عىل الوضع القائم
ريا عىل الرضا ،وإمنا تأكيد فكرة أن استرياد هذا النموذج
يف بالدنا ،والتي ال تبعث كث ً
لن يفيدنا كثريا ً يف محاولتنا اإلصالح والتغيري .فحينام تح َّدث عن مزايا النموذج
الحضاري الغريب الحديث ،فإمنا كان يتحدث يف واقع األمر  -يف الوقت ذاته -عن

نقائص بالدنا وهي كثرية ،ومن أهمها فشلنا يف تطوير حداثة عربية إسالمية ندخل من
خاللها القرن الحادي والعرشين دون أن نفقد هويتنا وتراثنا[[[ .وهي ما يسعى إليها
مؤلف هذا الكتاب يف فصله الختامي.

2ـ إدراك أثر اإلمربيالية

ريا من أبنيتنا الحضارية والثقافية
يرى املسريي أن االمربيالية الغربية قد حطمت كث ً
واالجتامعية ،وأنها قامت بنهب بقية العامل .وأنها ال تزال تتدخل يف شئوننا من خالل
أذرعها املختلفة ابتدا ًء من وكالة االستخبارات املركزية األمريكية وانتها ًء مبؤسسات
هيئة األمم املتحدة ومرو ًرا بالدولة الصهيونية .ودون هذا اإلدراك سيدب اليأس يف
نفوسنا ،ونبدأ يف لوم الذات وجلدها ،ويجب أال نقف عند هذه النقطة ،وأن ندرك
أنها ليست نهائية ،وإنه ميكن أن نلحق الهزائم بهذه القوة الالعقالنية ،كام حدث
يف فيتنام ،وكام حدث إلرسائيل ممثلتها يف املنطقة عام  ،1973وأثناء االنتفاضة
ريا يف لبنان فقوتهم ليست مطلقة [[[.
الفلسطينية ،وأخ ً

3ـ إدراك الضعف الداخيل

ينبهنا املسريي إىل نقطة غاية يف األهمية ،إذا مل يتم تجاوزها فإنها من املمكن
أن تعوقنا كثريا ً وهي يجب أال ندعي بأن الغرب مسؤول عن كل ما حدث لنا ،فعوامل
[[[-عبدالوهاب املسريي ،العامل من منظور غريب ،ص .285
[[[ -املصدر السابق ،ص .286
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بدل من الحديث عن
االنهيار والتقكك كانت كامنة يف مجتمعاتنا قبل مجيئه .ولذا ً
االستعامر فحسب ،يجب أيضً ا أن نتحدث عن القابلية لالستعامر عىل حد قول
مالك بن نبي وأن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم[[[.

4ـ ليست عودة للوراء

يرى املسريي إنه يجب أن ندرك أن محاولة التوصل لنموذج بديل ليست دعوة
للعودة إىل الوراء ،وإمنا هي تأكيد أن النامذج الجاهزة املستوردة ال تصلح لنا وأنه
ال بد من إعامل العقل واالجتهاد وأخذ أوضاعنا يف االعتبار[[[ .وذلك ألن اللحظة
الراهنة مختلفة متا ًما عن تلك التي أصبحت من املوروث الثقايف ..وعليه فإننا يجب
أن نتساءل عن آليات اإلصالح الذاتية التي متكننا من تقويم إخفاقات نعيشها ،وجنوح
وتطرف نعاين منهام ،وفساد تسلل إىل كل مؤسساتنا ونواحي حياتنا ،وعليه يصبح
التفاعل مع مشكالت الواقع اعتام ًدا عىل الذات الفاعلة هو الطريق األصوب والنهج
الصحيح؛ فالتبعية والتقليد واسترياد األيديولوجيات ونقل التجارب لن يوصلنا إىل ما
نبتغيه ،فالكثري من مشكالتنا الثقافية واالجتامعية والسياسية والدينية أيضً ا التي نعاين
منها يف واقعنا املعيش ،ترجع إىل مفاهيم زائفة ،ومعتقدات ضالة ،ومصطلحات
مشوهة ،ومعان مشوشة ،ثم نقوم بعد ذلك بنقد مشخصات الهوية ،ومراجعة الثابت منها
واملتغري ،فنعيد إحياء ما تبدل من مكارم أخالقياتنا ومحاسن أذواقنا ،وجميل خصالنا،
ونتخلص من نقائضها مبنهجية تربوية تجمع بني العلم والدين يف سياق واحد ،وإذا
ما نجحنا يف ذلك ،رشعنا يف انتخاب األنسب لطبائعنا وحاجياتنا من مثرات العلم
وتطبيقاته التي أنتجتها األمم املتقدمة ،فنعيد صياغتها ونصبغها بطابعنا ،ونُعمل فيه
النقد لنتمكن من تطويرها وتحديثها ،ليكون لنا يف ميدان اإلبداع دل ٌو وسهم [[[.
وختا ًما نرى أنه املتتبع ألفكار املسريي يف مجموعها سيكشف أن تحيزه ضد
الغرب ليس تحيزا ً ضد اإلنسانية بعامة ،وذلك أمر منطقي؛ ألن التحيز ضد منوذج
[[[-املصدر السابق ،ص .286
[[[-املصدر السابق ،ص .287
[[[-عصمت نصار ،رحلة الرجوع إىل الوراء ،القاهرة ،دار روافد ،الطبعة األوىل ،ص ،2015ص .5
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حضاري معني ال يعني التحيز ضد باقي النامذج الحضارية ،بل عىل العكس ،فإنه
يعني أن هذا النموذج ال ميثل كافة النامذج املعرفية والحضارية واإلنسانية ،وهذا هو
ما يهدف إليه املسريي بشكل رصيح يف دراساته النقدية للتحيز للنموذج الغريب.
رابعا :منطلقات النموذج البديل قامئة عىل نقد النموذج الغريب
وقد رأى املسريي أن هذا النموذج البديل يقوم عىل منطلقات عرشة أساسية ،يراها
الباحث املدقق أنها تقوم –أيضا -عىل نقد النموذج الغريب ،وتتمثل هذه املنطلقات
فيام ييل:
يقني ليس بكامل واجتهاد مستمر :يتسم هذا العلم بأن مناذجه فضفاضة ،وهو ال
يطمح إىل أن يصل إىل قوانني صارمة أو إىل إجابات موضوعية نهائية وصيغ جربية
بسيطة تفرس كل يشء وتصل باإلنسان إىل نهاية التاريخ ،وال يحاول الوصول إىل
املوضوعية والحيادية الكاملة .كام هو متمثل يف النموذج الغريب وإمنا يستخدم
مفهوم االجتهاد الذي يرى أن املعرفة الكاملة مستحيلة ،كام يرى أن املعرفة
املوضوعية والحيادية مستحيلة ،وكل املعارف نسبية وال مطلق إال الله املطلق[[[.
عدم التحكم الكامل يف الواقع :هدف هذا العلم عند املسريي ليس التحكم
الكامل يف الواقع كام هو الحال يف العلم الغريب أو تسخري كل ما يف الكون لخدمة
اإلنسان فقط ،ولكن يرى أن للكائنات األخرى حقاً مثله يف هذا الكون ،فلن يحاول
العلم البديل التحكم االمربيايل يف العامل كام كان يتمنى اإلنسان الغريب ،وإمنا
سيحاول االستفادة منه واالتزان معه واعامره واملحافظة عليه[[[.
ال اختزال وال تصفية للثنائيات :اذا كان العلم الغريب قد سعى إىل تصفية الثنائيات
املوجودة يف الوجود واملعرفة واألخالق فإن العلم البديل يرى يف تلك الثنائيات صدى
للثنائية الكربى (ثنائية الخالق واملخلوق وثنائية اإلنسان والطبيعة) ومن ثم فهي ثنائيات
[[[-املصدر السابق ،ص .290
[[[-املصدر السابق ،ص .291
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غري قابلة للتصفية أو االختزال ،فاإلنسان ووحداته االجتامعية ال ميكن تصفيتها لصالح
الدولة ،واملايض ال ميكن اسقاطه أو تجاهله لصالح الحارض[[[....الخ.
رفض الواحدية السببية :يرفض هذا العلم البديل للنموذج الغريب الواحدية املادية
أو الواحدية السببية أو أي من الواحديات الحتمية وال ميكن استخدام املعطيات
املادية كمقياس وحيد ويتيم لفهم كل الظواهر .ولكن سيحل مبدأ تعددية املؤثرات
محل مبدأ أحادية املؤثرات يف فهمنا وتفسرينا وتنظرينا حول الطبيعة واإلنسان[[[.
محاولة الوصول إىل نظرية شاملة :إذا كانت النظرية الكربى يف السياق الغريب
تحاول الوصول إىل اليقني الكامل والتفسري النهايئ والحلول الشاملة .فإن النموذج
البديل يحاول الوصول إىل نظرية شاملة كاملة نعرف مسبقاً أنها لن تصل إىل التفسري
النهايئ وال اليقني املطلق ،فهي نظرية داخل حدود ما هو ممكن إنسانيا ،ال تتم يف
إطار مادي واحدي يصفي ثنائية اإلنسان والطبيعة .فالتفسري الشامل يظل حلام قامئا
يداعب خيال اإلنسان ويغويه[[[.
منوذج توليدي ال تراكمي :يرفض النموذج البديل لدى املسريي منوذج الرتاكم
املعريف حيث يرى أنه منوذج قد يصلح للتعامل مع بعض جوانب عامل األشياء
ولكنه ال يصلح للتعامل مع البرش .كام أن النموذج الرتاكمي يفرتض نقطة واحدة
تتقدم نحوها كل الظواهر ويتقدم نحوها كل البرش وكأنها أمة واحدة ،وهذا يتناىف
مع العقل والواقع الذي يسلم بالتعدد .وذلك للتسليم لنموذج مغاير يؤمن بإنسانية
مشرتكة تستند إىل طاقة إنسانية كامنة يف كل البرش تتولد منها أشكال حضارية
متنوعة تفصل اإلنسان عن الطبيعة ومتيز أمة عن أخرى وفردا عن آخر[[[.
االنطالق من مقولة اإلنسان :أي أن اإلنسان يقف يف مركز الكون والطبيعة
[[[-املصدر السابق ،ص .292
[[[-املصدر السابق ،ص .294
[[[-املصدر السابق ،ص .295
[[[-املصدر السابق ،ص .296
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باعتباره كائناً فريدا ً ومركباً ،يتمتع بقدر من االستقالل عن القوانني الطبيعية وبقدر
من الحرية ،يفكر يف ذاته ويف غريه ،وليس جزءا ال يتجزأ من الطبيعة ،وإمنا هو جزء
يتجزأ منها ،يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها وينفصل عنها ،وهو مركز الكون
وسيد املخلوقات ،وهو بذلك عىل صورة مخالفة ملا عليه اإلنسان ذو البعد املادي
الواحد يف النموذج الغريب فضال عن موت اإلله واإلنسان واملعنى.
منوذج غري مادي :يرفض هذا النموذج البديل ما يطرحه النموذج الغريب من مقولة
مادية تفرتض أن كل هذا أمر حدث بالصدفة من خالل عملية كيامئية ،وهو ما يعني أن
قانون الصدفة املادي هو القانون النهايئ ،ومن ثم فإن ثنائية اإلنسان والطبيعة واهية
ميكن تصفيتها فتسد كل الثغرات وتسود الوحدة والواحدية املادية .إىل منوذج بديل
يؤمن بوجود ما هو مادي وما هو روحي ،يؤمن بإله خالق هو مركز الكون املوجود
خارج املادة ،أقرب إلينا من حبل الوريد ،ليس كمثله يشء .ووجود إنسان يستند يف
وجوده إىل وجود الله املفارق.
منوذج نابع من الرتاث :وتعد هذه أكرث النقاط جوهرية يف النموذج البديل الذي
يقدمه املسريي والذي يعتمد يف األساس عىل نقد النموذج الغريب ،فريى أن هذا
النموذج البديل ال بد أن يكون نابعاً من تراثنا الذايت ،ويقصد بالرتاث يف هذا السياق
مجمل التاريخ الحضاري الذي يتسع لإلنجازات املادية واملعنوية لإلنسان يف هذه
املنطقة ،ويشمل كل ما هو مكتوب ورصيح وما هو شفوي وكامن .ويستند ذلك يف
األساس عىل القرآن والسنة ،والفقه اإلسالمي يشكل محاولة األسالف لفهم قواعد
هذا النموذج املعريف يف بُعده الديني ،متاما كام أن كتابات املفكرين من مسلمني
ومسيحني ويهود هي محاولة لفهمه يف بُعده الحضاري ولإلبداع داخل إطاره وانطالقا
منه .وذلك بتجديده بصفة دامئة ومستمرة وذلك ال مينع االستفادة باملناهج البحثية
الغربية يف عمليات التجديد والتحديث ،حيث يقول املسريي »:وال بأس أن نستعري
من حضارات اآلخرين ،إذ كيف ميكن أن يتسع أفقنا وندرك ما أبدعته يد اإلنسان يف
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أماكن أخرى ويف أزمنة مغايرة» [[[ .ومن ثم يكفل لنا هذا النموذج الحفاظ عىل الهوية
واستقالل الخطاب الحضاري ،وهام رشطا االبداع عند املسريي[[[.
فصل الحداثة عن االستهالكية ومفهوم التقدم املادي والفردية املطلقة :يرى
املسريي أنه ال بد أن نتخىل عن مفهوم التقدم املادي الذي يجعل الهدف من الحياة
هو االستهالك ،والذي يجعل من أفق اإلنسان لذته وسعادته فرديته املطلقة ،فهذا
التوجه االستهاليك هو الذي يدمر اإلنسان والعامل ،ويجعل السلعة محور اهتامم
اإلنسان بدال من أن تكون إنسانيتنا املشرتكة هي محط اهتاممنا .وارتباط الحداثة
باالستهالكية والفردية املطلقة هو الذي يساعد عىل إشاعة النموذج املعريف الغريب.
وهو الذي أدخل العامل يف هذا السياق املريع نحو االستهالك ،وهو الذي يؤدي إىل
هدم الخصوصيات[[[.

خامتة

هكذا مل يقترص نقد عبدالوهاب املسريي للنموذج الحضاري الغريب عىل بيان
سلبياته ومآزقه وأزماته ،التي كشفت عام آلت إليه حال هذا النموذج الطاغي والسائد
من تغول املؤسسات :مؤسسة السوق ،ومؤسسة االستهالك ،ومؤسسة البحوث،
التي وجهت تفكري الفرد الغريب نحو التشيؤ املادي ،ووضعت حدودا ً صامء عىل
آفاق عقله ،وحدت من حريته وجردته من إنسانيته ومن حسن معايشته لآلخر،
إىل تفيش مظاهر العنرصية وإبادة اآلخر وإذالله؛ والتوسع االمربيايل وهضم حق
الشعوب وانتهاك األرواح واألجساد ..واغراق األرض مبوجات الفساد التي تنوعت
يف التلوث البيئي ،واالنفجارات النووية ،والتطهريات العرقية ،وعموالت السالح،
واإلباحية ،واإليدز ،ومدى نهب الشامل للجنوب ،وظهور حركات عبثية ال عقالنية
تناصب العقل العداء وتعلن بفرح وحبور تفكيك اإلنسان ونهاية التاريخ ،وسيطرة
الشعور باالغرتاب حتى أصبح رمز اإلنسان يف النموذج الحضاري الغريب هي صورة

[[[-عبدالوهاب املسريي ،فكر حركة االستنارة وتناقضاته ،القاهرة ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص .5
[[[-عبدالوهاب املسريي ،العامل من منظور غريب ،ص .303
[[[-املصدر السابق ،ص .287
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مطابقة ملا كان عليه اإلنسان يف األدب الحدايث ،صورة سيزيف الذي يحيا حياة
ال معنى لها ،ومعها ظل اإلنسان الغريب ينتظر جودو الذي لن يحرض...الخ .بل
عمل املسريي عىل تقديم رؤية خاصة ومنوذج بديل للنموذج الغريب ال تفتعل
قطيعة معرفية معه بل تستفيد من العلم الغريب ومن كل العلوم واملعارف والتجارب
اإلنسانية ،وتنطلق يف الوقت ذاته من تراثنا ،حتى يتسنى لنا االحتفاظ بهويتنا وخطابنا
الحضاري ،فمن ال يحتفظ بهويته ال ميكنه أن يحتفظ باستقالله ومبقدرته عىل
املقاومة ،ويف نهاية األمر بقدرته عىل اإلبداع.

املصادر واملراجع

أوالً :املصادر
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القاهرة ،دار الرشوق‘ الطبعة األوىل.1999 ،
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كتاب الهالل( ،)602فرباير .2001
عبدالوهاب املسريي ،الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ -،رؤية حضارية جديدة،
القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة الثالثة.2001 ،
عبدالوهاب املسريي ،الصهيونية والعنف -من بداية االستيطان إىل انتفاضة
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األقيص ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة الثانية.2002 ،
عبدالوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،دمشق ،دار الفكر،
الطبعة الرابعة.2010 ،

ثانيا :املراجع

اميانويل كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ترجمة وتقديم :عبدالغفار مكاوي،
القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش.1965 ،
طه عبدالرحمن ،روح الحداثة -املدخل لتأسيس الحداثة اإلسالمية ،الدار
البيضاء -املغرب ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل.2006 ،
عصمت نصار ،رحلة الرجوع إىل الوراء ،القاهرة ،دار روافد ،الطبعة األوىل،
ص.2015
هشام غصيب ،العقل والثورة :جدل التحديث ،ضمن املجلد الرابع من األعامل
الكاملة لهشام غصيب ،دار رواد األردنية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل.2007 ،
ح َّر :العالقة بني الدال واملدلول ووحشية النموذج
هالل محمد الجهاد ،عني ال ُ
املعريف الغريب» دراسة يف املرشوع اللغوي لعبدالوهاب املسريي» ،مجلة أوراق
فلسفية ،العدد  ،19القاهرة.2008 ،

احلداثة الغربي�ة
درس معريف أم خوف/قبول مريض؟
دراسة يف فكر عبد الوهاب املسريي
عامد الدين محمد عويس عشاموي

مقدمة:

الغرب الغازي ،والغرب املوقظ ،صورتان متضادتان ،تبادلتا السجال يف عاملنا العريب
اإلسالمي ،ما بني ناقد رافض ،ومادح قابل ،طوال قرين املواجهة بني العامل العريب
اإلسالمي وأوروبا.وقد أنتجت حالة االستقطاب الناتجة عنهام ،مرياثاً سلبياً يف التعامل
مع الغرب ،أدى إىل تعرثات كبرية يف فهمه ،والقدرة عىل التعامل املتكاىفء معه.
فقد أدى نقص الجهود الحقيقية ،التي تدرس الغرب دراسة معرفية ،تنتج تصورات
علمية غري متعصبة له أو ضده ،إىل غياب تقليد علمي -باملعنى الدقيق للكلمة-
يختص يف حقل الدراسات املتعلقة بالغرب ،ويسهم يف فهم صحيح ومتوازن
لعالقتنا به.وكان من نتيجة ذلك ،انتشار الصور النمطية ،وردود األفعال والتفسريات
السطحية ،التي أدت جميعها إىل انتشار ظاهرة الخوف/القبول املريض للغرب ،وهو
ما نراه واضحاً يف الصورة النخبوية والشعبية ،التي ترتاوح بني الرفض العنيف أو
القبول املتخاذل له عىل حد سواء.
ويعد عبد الوهاب املسريي ،مساهمة استثنائية يف هذه القضية ،فقد ساعده تعمقه
يف أدبيات الفكر الغريب ،عىل االشتباك العلمي مع الحضارة الغربية أخذا ً وردا ً ،أنتج
رؤية معرفية لدرس الحداثة ،تحاول مراجعة وبناء عالقتنا مع الغرب من منظور جديد
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ومبنهج وآليات مختلفة.
وقد تراوحت النظرة لرؤية املسريي للغرب ،بني اإليجابية والسلبية ،فالبعض يراه
داعية حوار نقدي عىل أرضية متكافئة ،والبعض اآلخر يراه وقع يف فخ الخوف املريض.
ومن هنا كانت رؤيته للحداثة ،ومنهجه وآلياته املقرتحة يف دراسة عالقات
املسلمني بالغرب ،جديرة بدراسة ،تناقش هذه الرؤية ،وكيف ميكن تطويرها والبناء
عليها يف تحقيق عالقة إيجابية بني العاملني.

مفاهيم الدراسة

الحداثة :مرشوع أورويب للنهوض ،قام عىل تغليب العقل عىل النص ،وفصل
الدين عن السياسة ،وتغيري أمناط السلوك والعمل ،وفرض صورة جديدة لإلنسان
مغايرة ألحوال العصور الوسطى املظلمة.
الخوف/القبول املريض :الحالة النفسية لكثري من املسلمني ،الخائفة من الحداثة
الغربية وتداعياتها عىل مجتمعاتنا ،أوالقابلة لها بشكل مريض ،دون أساس معريف سليم.
الدرس املعريف :دراسة العالقات بني الغرب واإلسالم عىل أسس معرفية ،تفتش
عن جوهر هذه العالقات ،وتنطلق من منوذج تفسريي اجتهادي إسالمي ،ينتج
خطاب تحلييل جديد ،ميكننا من بناء عالقة إيجابية بني العاملني.
األيقنة :تجريد الظاهرة اإلنسانية من طبيعتها التاريخية والزمنية وتحويلها إىل
[[[
يشء فريد ،ال ميكن فهمه أو تفسريه من خارجه.
الديباجة:الظواهر ذات الطابع اإليديولوجي الحاد التي تصاحبها اعتذاريات
مصقولة ،تحاول فرض تفسري ما عىل حدث أو فعل مبا يتفق مع مصلحتها ومبا ميليه
[[[
عليها موقعها.
[[[ -سوازن ،حريف ،حوارات عبد الوهاب املسرييدمشق:دار الفكر ،ط،1ج 2009 ،4م ،ص .253
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالقاهرة:دار الرشوق ،ط1999 ،1م،ج ،1ص.122-121
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الحداثة يف رؤى املفكرين العرب يف القرن العرشين

مقدمة:

الحداثة ،مرشوع غريب ،قام عىل قاعدة الرصاع بني املؤسستني الدينية والسياسية
يف أوروبا ،مستهدفاً القطيعة مع أسس هذا املجتمع القامئة عىل :الدين الكنيس،
واألعراف والتقاليد التي سادت يف القرون الوسطى.والتي رأى مفكرو عرص التنوير،
رضورة الثورة عليها ،وبناء أسس جديدة تدخل أوروبا التاريخ من جديد.
والحداثة ،يف قاموس أكسفورد تعني «املناهج الجديدة واالعتقاد يف العلم،
والتخطيط ،واشتهاء التامثل ،والنظام ،والتوازن ،والثقة يف التقدم بال حدود»[[[،
وجوهر مرشوعها ،يتمثل يف مركزية العقل ،ووضع الدين يف دائرة الشخيص ،والرتشيد
االقتصادي والتصنيع ،والدميقراطية السياسية ،والعقالنية يف التنظيم االجتامعي.
فالعقل ال الدين ،هو أساس الحياة الحداثية الجديدة ،ف»من املستحيل أن نطلق
كلمة»حديث» عىل مجتمع ،يسعى قبل كل يشء ،ألن ينتظم ويعمل طبقاً لوحي
إلهي أو جوهر قومي» [[[.لكن هذا ال يعني «أبدا ً القضاء عىل الدين ،كام يفهم البعض
عن خطأ حداثة أوروبا ،فالدين يف أوروبا مل ينته بعد انتصار الحداثة ،وإمنا تحول
[[[
مفهومه وتعقلن وتجدد».
وتعد التجربة الغربية يف التحديث ،هي النموذج العميل للحداثة.فالتحديث قرين
الحداثة ،ولهذا فإن»القول بوجود الحداثة ،من دون تحديث وسوايس قهري ،إمنا هو
[[[
تناقض ال يختلف عن القول بوجود رياح ال تهب أو نهر ال يجري».
[[[ -وهبة ،مراد»،الحداثة برؤية علامنية» ،الدميوقراطية ،السنة الخامسة عرشة ،العدد 582015م ،ص.50.
[[[-تورين ،آالن ،نقد الحداثةالقاهرة:املجلس األعىل للثقافة1997 ،م ،ص.40
[[[-صالح ،هاشم« ،هل الحداثة معجزة أم أسطورة» ،البيانديب ،تاريخ الدخول 2016/10/16م ،عىل الرابط التايل:
http://www.albayan.ae/opinions/11796652977151.172910-25-05-2007[[[ -باومان ،زيجمونت ،الحداثة السائلة،بريوت:الشبكة العربية لألبحاث ،ط2016 ،1م ،ص .30
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ولكن مفهوم الحداثة ،الذي بلوره فالسفة التنوير ،أيضاً ،يعد مرشوعاً غري
مكتمل[[[ ،فهذا املرشوع «ال يحدد ال ثقافة وال مجتمع ،إنه يشعل الكفاح ضد
[[[
املجتمع التقليدي ،أكرث من كونه يلقي الضوء عىل آليات عمل مجتمع جديد».
ولذلك ،ظل التباين يف النظر إليها عىل أشده يف الثقافة الغربية نفسها ،حتى
وصلنا اليوم ملرحلة ما بعد الحداثة ،التي تعترب مبثابة رفض لكثري من األسس التي
[[[
قامت عليها الحداثة ذاتها.

الفكر العريب والحداثة:

ارتبطت الحداثة ،يف الفكر العريب ،مبسألة التحديث املادي والنهوض
الحضاري ،ومحاولة إخراج العرب من دائرة الرتاجع التي عانوا منها قرون عددا ً.فقد
أنتج الرصاع بني عاملي اإلسالم والغرب ،منذ القرن الثامن عرش حتى اليوم ،حوارا ً
فكرياً شامالً بينهام »،تخلله التقليد واالقتباس واالستلهام والتأويل والحوار والنقد،
[[[
أي جميع أنواع الصلة التي ميكن أن ينسجها فكر مع آخر يؤثر فيه.
وقد انقسم الفكر العريب ،يف رؤيته للحداثة ،إىل زوجني متباينني:
الزوج األول ،ميثله املفكرون اإلسالميون ،وهم ينقسمون إىل فريقني :األول ميثله
املتشددون ،الذين يرون أن الحداثة «تتناىف مع الدين واألخالق اإلسالمية ،وأنها ما
جاءت لبالدنا إال لتهدم كل ما هو إسالمي من :دين ولغة وأدب وتراث[[[.ولهذا ،جاءت-
عندهم -موسومة بكل السامت السيئة ،ومحملة بكل املعاين املرفوضة.وهم يعتربون
[[[-هابرماس ،يورجن ،القول الفلسفي للحداثة:ترجمة فاطمة الجيوشيدمشق:وزارة الثقافة1995 ،م ،ص.5
[[[ -تورين ،آالن ،نقد الحداثة ،مرجع سابق ،ص.40
[[[-للمزيد من النقاشات املعمقة حول الحداثة وما بعد الحداثة ،راجع:
املسريي ،عبد الوهاب ،الحداثة وما بعد الحداثة دمشق:دار الفكر2003 ،م
بريمان ،مارشال ،حداثة التخلف:ترجمة فاضل جتكرنيقوسيا :مؤسسة عيبال للدراسات والنرش،ط1993 ،1م
هاريف ،ديفيد ،حالة ما بعد الحداثة :ترجمة محمد شيا بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،ط2005 ،1م.
[[[-بلقزيز ،عبد اإلله ،من النهضة إىل الحداثةبريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،ط2009 ،1م ،ص.12-11
[[[ -محمد مسعد ،زياد ،الحداثة ،موقع اللغة العربية ،تاريخ الدخول 2016/10/16م ،عىل الرباط التايل :تاريخ
الدخول http://www.drmosad.com/index130.htm 2016/10/16
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أن سدنة الحداثة يف بالدنا انحرفوا عن كل ثوابت األمة الدينية والثقافية ،وأن حداثتهم
حركة مضللة ساقطة ،تدمر معتقدات األمة ،فهي»:اتجاه فكري أشد خطورة من اللربالية
[[[
والعلامنية واملاركسية ،وكل ما عرفته البرشية من مذاهب واتجاهات هدامة».
والحداثة ،لديهم ،تدمر الرتاث وتقيض عليه ،وتحرر الناس من إساره ،وتطلقهم
ليتحرروا وميارسوا»إنسانيتهم» كام ميارسها الغرب ،وأن الغرب قد نبذ الدين
[[[
فلننبذ(نحن أيضاً) الدين.
والفريق اآلخر ،ال يرفض الحداثة ،لكنه يراها منجزا ً غربياً؛ فيه املفيد وغري
املفيد ،وهم يدعون إىل إعادة ربط جوانبها املضيئة بثقافتنا العربية اإلسالمية ،دون
السقوط يف رشاك رشورها ،ويلحون عىل رضورة إنجاز حداثة عربية نابعة من واقعنا
ومعتقداتنا.
وينتقد هؤالء ،الفكر العلامين العريب الذي يدعو إىل الحداثة؛ سواء كان ماركسياً

أو ليرباليا ،مشددين عىل أن معظمه يتسم»مبنهجية تعتمد عىل إصدار األحكام
[[[
املترسعة واإلطالقية عند تناول مجتمعاتنا أو تراثنا ،السيام حني يعنون به اإلسالم.
فالحداثيون العرب ،يروجون لحداثة» أقامت قطيعة معرفية مع املوروث الديني
الالهويت ،وأسست معاملها عىل الفلسفة اإلغريقية والقانون الروماين ،والعقل
[[[
والعلم والفلسفة والتجربة ،بدالً من الله والدين والالهوت.
بل إن كثريا ً من دعاتها يف العامل العريب ،يرددون ما يقوله الغرب عن الحداثة
الغربية ،دون أن يطرحوا رأيهم ورؤيتهم يف املوضوع ،فيتبنون أفكار الحداثة دون أن
[[[
يدرسوا ما يتلوها من نتائج.
[[[ -املرجع السابق.
[[[-قطب ،محمد مغالطاتالقاهرة :دار الرشوق ،،ط2006 ،1م ،ص.82
[[[-شفيق ،منري ،يف الحداثة والخطاب الحداثيالدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط1999 ،1م ،ص .11
[[[-عامرة ،محمد ،االسالم والتحديات املعارصةالقاهرة :نهضة مرص للنرش،ط2010 ،1م ،ص. 85
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية:يف البذور والجذور والثمرالقاهرة:دار الرشوق،ط2005 ،2م ،ص .394
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وعىل الرغم ،من أن غالب هؤالء ،يرون أنه»ليس مثة رصاعاً بني الغرب اإلنسان
واإلسالم اإلنسان باملعنى الحاد ،بل هناك مواقع إلتقاء ومواقع للخالف ،متاماً
كام تختلف تقاليد بلد إسالمي عن تقاليد بلد إسالمي آخر ،أو كام تختلف تقاليد
بلد غريب عن تقاليد بلد غريب آخر»[[[.إال أنهم ينعون عىل هؤالء الحداثيني أنهم
يستدعون «التطبيق الغريب» ،ويسعون وراءه ،ويهملون الروح املولدة للفعل الحدايث
الحقيقي ،أي متثل رشوط روح الحداثة يف الفعل ،وبالتايل اإلتيان بتطبيق جديد
[[[
يتجاوز املنجز الغريب.
والزوج الثاين ،من املفكرين العرب املهمومني بالحداثة الغربية ،هم»التنويريون»
أو«العلامنيون» ،وقد تجسد معنى الحداثة لديهم يف :العقالنية ،والعلامنية ،ونقد الرتاث.
وهم ،أيضاً ،ينقسمون يف رؤيتهم للحداثة إىل فريقني.األول ،يرى أن الحداثة
هي مستقبلنا وال مستقبل لنا غريه ،حتى أن طه حسني أعتقد يوماً»أن ثقافة أوروبا،
ويف مقدمتها فرنسا ستعيد إىل الذهن املرصي كل قوته وخصبه»[[[.ويعترب مراد وهبة
«الحداثة من مثار التنوير ،والتنوير ميكن إيجازه يف مبدأ واحد هو سلطان العقل،
فإذا كان التنوير ينطوي عىل العلامنية ،فإن الحداثة علامنية بالرضوري ،ومعنى ذلك
[[[
أن العلامنية هي أصل التنوير والحداثة.
ويذهب جابر عصفور ،إىل أن» الحداثة ،تعني :اإلبداع الذي هو نقيض االتباع،
والعقل :الذي هو نقيض النقل[[[.وأن «الحداثة ضد كل مرشوع ينطوي عىل مطلقات
يقينية[[[.ويشدد محمد أركون عىل أن» النضال من أجل إدخال الحداثة ،يشكل الحلقة
الرئيسية لقوى التغيري يف املجتمعات العربية ،مطالباً بتجاوز الرتاث ألنه غري صالح
[[[-فضل الله ،محمد حسني« ،رصاع بني املستكربين واملستضعفني» ،املنطلق الجديد ،العدد الخامس2002م ،ص.13
[[[-عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثةالدار البيضاء:املركز الثقايف العريب ،ط2009 ،2م ،ص  18وما بعدها.
[[[-شلبي ،السيد أمني ،الغرب يف كتابات املفكرين املرصيينالقاهرة:الهيئة املرصية العامة للكتاب2003،م ،ص . 97
[[[-وهبة ،مراد»،الحداثة برؤية علامنية» ،مرجع سابق ،ص.52
[[[ -عصفور ،جابر ،هوامش عىل دفرت التنويرالدار البيضاء:املركز الثقايف العريب،ط1،1994م ،ص. 96-95
[[[-املرجع السابق ،ص.69-68
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لبناء حداثة معارصة.

[[[

يف حني نجد الفريق الثاين ،ينهج نهج االعتدال يف رؤيته للحداثة ،فمحمد
عابد الجابري ،يرى أن «الحداثة تعني أوالً وقبل كل يشء حداثة املنهج وحداثة
الرؤية.ف» ليست هناك حداثة مطلقة ،عاملية وكلية ،وإمنا هناك حداثات تختلف من
وقت إىل آخر ،وبعبارة أخرى الحداثة ظاهرة تاريخية ،وهي ككل الظواهر التاريخية
[[[
مرشوطة بظروفها ،محدودة بحدود زمنية ترسمها الصريورة عىل خط التطور».
ويؤكد برهان غليون ،أن السؤال الجدي يف عالقتنا بالحداثة ليس» هل نأخذ
بالحداثة أم نرتكها ،أو هل نصبغها برتاثنا أم ال نصبغها؟ ولكن كيف نصنع الحداثة،
أو كيف نسيطر عىل دينامياتها الحقيقية املنتجة واملبدعة ،خاصة ،أن«أيديولوجية
[[[
الحداثة» ،ال تعني الحداثة.

العرب والحوار مع الغرب:

أنتج الرصاع عىل الحداثة ،بني اإلسالميني والعلامنيني-املشبعني بالسياسة
أكرث من املعرفة-تشكيل صورة منطية عن الغرب يف الثقافة العاملة والثقافة العامية
تراوحت بني:التبعية الكاملة والرفض الكامل ،وهام وجهان لعملة واحدة افرتضت
مركزية الغرب ،وأنتجت عالقة مضطربة معه ،أمثرت مرحلة الغربوفوبيا التي نعيشها
اليوم ،يف مواجهة اإلسالموفوبيا التي يعيشها الغرب.
ففي غمرة إنشغالهم يف تحديد:أي الفريقني أقوم طريقة يف فهم الحداثة ،ومن
منهم له حق امتالكها ،وبالتايل حق تعريفها واستخدامها والحكم عليها ،مل يكن
لدى غالبية التيارين ،وقت كاف للتأمل العميق يف مسألة الحوار مع الغرب ،أو فهم
تفكريه ،أو كيف تكونت صورة اإلسالم/الغرب السلبية يف الوعي الجمعي الغريب/
[[[-شعالن ،عبد الوهاب« ،خطاب الحداثة يف الفكر العريب املعارص» ،املستقبل العريب ،السنة السادسة والعرشون،
العدد 300فرباير 2004م ،ص 48وما بعدها.
[[[-الجابري ،محمد عابد ،الرتاث والحداثةبريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،ط199 ،1م ،ص.16
[[[-غليون ،برهان ،اغتيال العقاللقاهرة :مكتبة مدبويل ،ط1990 ،3م ،ص.296
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اإلسالمي.فقد حال بينهام حاجز التحيز األيديولوجي ،فلم يستطيعا تأسيس رؤية
معرفية لعالقتنا مع الغرب.
ولهذا جاءت كل مقارباتهم للحوار مع الغرب ،ردود وتفسريات منطية ،يف مجابهة
الصور النمطية الغربية عن اإلسالم.وغابت الجهود الحقيقية والواجبة لدراسة الغرب
وحداثته ،وإنتاج تصور علمي عنه.وأنتجت وجهتي النظر هاتني ،نظرة حوالء وجزئية
للغرب وحداثته ،ألقت بظاللها عىل عالقة العاملني.
وإن أي مراجعة شجاعة ،لحصيلة مجادالتنا حول الغرب وحداثته طيلة أكرث من
قرن من الزمان ،تؤكد أن هناك خلالً يف عالقة مفكرينا بالغرب.فكال الفريقني:العلامين
واإلسالمي ،يشرتكان يف شعور واحد ،هو كونهام ممزقني بني موقفني مستحيلني
بنفس الدرجة :عدمية االنغالق ،وسطحية التخيل عن الهوية ،وكال املوقفني:
استسالم ووقوع يف رشك التبعية الفكرية أو متجيد الذات.
فال نحن تجنبنا أخطاء الحداثة والتحديث ،وال نحن أيضاً تحصلنا مباهجهام،
ذلك ألن املعرفة الحقة بالغرب وحداثته ،مل تكن هي أساس تعاملنا معه.ولتظل صورة
الحداثة الغربية يف أفكار وواقع املسلمني ،بحاجة ماسة وواجبة إىل البعد املعريف.

املبحث األول

الحداثة يف فكر عبد الوهاب املسريي

عندما تخرج املسريي يف الجامعة ،كان غالب جيله من املثقفني ،يدور يف إطار
الحداثة الغربية ،وكان الغرب هو املرجعية الصامتة لهم جميعاً[[[.وكان املسريي،
مثل كثريين منهم ،يؤمن بالحداثة الغربية وعقالنيتها ،ويؤمن مبقدرة اإلنسان عىل
تغيري واقعه وعىل تجاوز ظروفه ،فاإلنسان-كام تعلم من االستنارة الغربية -إنسان
[[[
عاقل ،وهو مركز الكون.
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات عبد الوهاب املسرييدمشق:دار الفكر ،ط،1ج2009 ،3م ،ص.57
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،الحداثة وما بعد الحداثةدمشق:دار الفكر ،ط2010 ،3م ،ص.12
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خرج املسريي من مرص ،للدراسة يف أمريكا ،حداثياً ،ماركسياً مادياً أممياً[[[.وعاد
منها ،وقد اكتشف أن الحضارة الغربية دخلت مرحلة جديدة ،وأن الفكر الهيوماين
االستناري ،الذي مينح مركزية لإلنسان ،ويؤكد عقالنيته ومقدرته عىل تجاوز ذاته
وبيئته ،صار سلفاً مىض ،لحداثة عدمية العقالنية بازغة تعادي اإلنسان[[[.وكانت هذه
املرحلة ،بداية تغيري الصورة اإلدراكية يف رؤيته للحداثة.

التحوالت:

عاد املسريي ،إىل مرص يف نهاية الستينيات ،وبدأت أفكاره تتحول عن املاركسية،
وبدأ موقفه املتحيز ضد الواليات املتحدة األمريكية يف الظهور ،يف نفس الوقت
الذي بدأت فيه أزمة الحداثة الغربية تتضح ،سواء يف الرشق أم الغرب ،يف حني كان
بعض كبار مثقفي مرص ،مازالوا يتبنون الرؤية الغربية الكاملة ،مام دفعه ملراجعة
[[[
مسرية العرب واملسلمني مع الحداثة.
وقد ساعدته إقامته يف أمريكا ،مرة ثانية ،حتى نهاية السبيعينات ،عىل إعادة النظر
يف رؤيته للحداثة ،التي رمبا تكون قد تأثرت يف رحلته األوىل لها مباركسيته املادية.
إال أنه مل يعد من مراجعاته تلك ،سوى بتزايد شكوكه يف جدوى النموذج املعريف
الغريب.وليخلص من تجربته تلك ،أن املواجهة عىل املستوى املعريف مع النموذج
[[[
الغريب للحداثة تبلغ الغاية يف األهمية.
وعرب مداوالته ،مع كثريين من أهل الفكر والثقافة يف مرص والعامل العريب ،ممن
أطلق عليهم»الرتاثيون الجدد»[[[ ،تبلورت رؤية املسريي الفكرية الجديدة ،وتحول
إىل تبني النموذج اإلسالمي ،وتحول اإلسالم لديه ،من كونه مجرد عقيدة يؤمن بها،
[[[-عبد الحق ،أسامةإعداد ،أمة تقاوم:حوارات يف الفكر والسياسة القاهرة:دار القدس للنرش ،ط2001 ،2م ،ص.242
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية ،مرجع سابق ،ص205؛ واملسريي ،عبد الوهاب ،الحداثة وما بعد
الحداثة ،مرجع سابق ،ص.14
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية يف البذور والجذور والثمر ،مرجع سابق ،ص .449-444
[[[-عبد الحق ،أسامةإعداد ،أمة تقاوم ،مرجع سابق ،ص.242
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية يف البذور والجذور والثمر ،مرجع سابق ،ص.450

312

نحن والغرب

إىل رؤية معرفية للكون ،تعطي إجابات عن األسئلة النهائية ،وميكن لإلنسان أن يولد
[[[
منها مناذج تحليلية ذات مقدرة تفسريية عالية.

الدرس املعريف ودوره يف تحوالت املسريي:

تغريت رؤية املسريي املؤمنة بالحداثة ،وتبدلت صورته اإلدراكية للعديد من
جوانبها ،من خالل تبنيه الدرس املعريف ،بعيدا ً عن القبول /الخوف املريض منها.

فلم يتم االنتقال من رؤية الحداثة العقالنية االنسانية إىل الحداثة الداروينية ،ومل تحل
النامذج التفسريية املركبة محل النامذج التفسريية املادية البسيطة دفعة واحدة ،بل
كانت عملية طويلة شاقة ،استغرقت ربع قرن ،أدرك خاللها أهمية البعد الديني يف
[[[
حياة اإلنسان ،واقتنع بفشل النموذج املادي-وحده -يف تفسري ظاهرة اإلنسان.
فالدولة الصهيونية ،مثالً ،والتي مل تكن متثل للمسريي إشكالية فكرية أو سياسية،
حسب مرجعيته املاركسية الطبقية[[[ ،تبني له من خالل الدرس املعريف ،أنها ليست
قضية الجئني إنسانية ،وإمنا هي قضية سياسية اسرتاتيجية لها أبعاد إنسانية.وأن الدولة
الصهيونية منط ،ينتمي إىل النمط االستعامري االستيطاين اإلحاليل يف العامل،
وأنها دولة وظيفية ،عبارة عن قاعدة سكانية عسكرية أقيمت يف منطقة ذات أهمية
[[[
اسرتاتيجية بالنسبة للغرب لتخدم مصالحه.
كام أنه ،أيضاً ،مل يعد يفصل بني الحداثة الغربية من جهة ،وبعض الظواهر
السلبية املصاحبة لها مثل:اإلمربيالية والنازية والصهيونية ،والتي كان يصنفها عىل
أنها ظواهر استثنائية ،ومجرد انحراف عن الجوهر العقالين اإلنساين للحضارة الغربية
الحديثة.وبدأ يرى الحداثة الغربية(والعقالنية الغربية) يف عالقتهام باإلمربيالية ،التي
[[[
كانت تعيق التحديث يف بالدنا.
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،املرجع سابق ،ص.542
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،ال مرجع سابق ،ص.277
[[[-حريف ،سوزان،حوارات عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،4ص .22
[[[-حريف ،سوزان،املرجع سابق،ج ،1ص .22
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية يف البذور والجذور والثمر ،مرجع سابق ،ص.77
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وعىل الرغم من التأكيد الدائم للمسريي ،عىل أهمية إنجازات الحداثة ومنافعها
التي» ال بد من استيعابها واالستفادة منها» ،إال أنه كان يشدد دوماً عىل رضورة سعينا
[[[
لتعديل مسارها حتى نتجنب املصري البائس الذي ينتظرنا.
وقد استعان املسريي ،يف نقده للحداثة الغربية »،بالنقد املعريف الغريب لها ،وخصوصاً

مدرسة فرانكفورت ،الذي أبان عن كثري من مثالب هذه الحداثة املادية األداتية».

[[[

الحداثة من منظور عريب إسالمي:

تبلورت رؤية املسريي للحداثة ،وتعمق إدراكه ملدى تركيبيتها مع نهاية تسعينيات
القرن املايض ،وكان والبد له ،أن يراها من منظور عريب ،ال من منظور غريب.فقد رأى ،أن
الحداثة «ليست مصطلحاً محدد املعنى والداللة ،فالحداثة لها تاريخ وبنية؛ تختلف من
مجتمع آلخر ،ومن حقبة تاريخية ألخرى ،بل إنها حداثات مختلفة وليست حداثة واحدة.
[[[
وأن خطابها له حدوده وسقفه ،وأنه ليس مجرد أسلوب ،وإمنا طريقة يف الرؤية».
فالحداثة املعارصة ،ال يوجد فيها مطلق ،وهي تنادي بأن كل األمور نسبية،
واملنظومة الداروينية هي املهيمنة عليها.وهي حداثة منفصلة عن القيمة ،تستند إىل
رؤية محددة لإلنسان ،وهذه الرؤية ليست رؤية إيديولوجية وحسب ،وإمنا هي رؤية
[[[
معرفية فلسفية متكاملة.
ولهذا رأي ،رضورة إعادة تعريف الحداثة الشائع باعتبارها» استخدام العقل والعلم
والتقنية يف التعامل مع الواقع» ،ألنه تعريف يسقط البعد املعريف ،الكيل والنهايئ،
[[[
مشددا ً عىل رضورة تعريفها بأنها» تبني العلم والتقنية املنفصلني عن القيمة».

نحو حداثة جديدة:

[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية يف البذور والجذور والثمر ،مرجع سابق ،ص.219-218
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،املرجع سابق ،ص.73
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،املرجع سابق ،ص.73
[[[-حريف ،سوزان،حوارات عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،1ص ،73ص.166
[[[-حريف ،سوزان ،املرجع السابق،ج ،1ص .166
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تقع رؤية املسريي للحداثة الغربية ،وبالتايل رؤيته للعامل من حوله ،يف النقطة التي
يتقاطع فيها املطلق مع النسبي ،والتاريخي مع الكوين ،واإلنساين مع املادي[[[.وهو،
يدعو إىل حداثة جديدة ،تتبنى العلم والتقنية ،وال ترضب بالقيم أو بالغائية اإلنسانية
عرض الحائط؛ حداثة تحيي العقل وال متيت القلب ،وتنمي وجودنا املادي وال تنكر
األبعاد الروحية لهذا الوجود ،وتعيش الحارض دون أن تنكر الرتاث ،وتحرتم التعاقد
[[[
وال تنىس الرتاحم.

رشوط الدخول يف حداثة جديدة:

يحدد املسريي ،عدة رشوط الزمة لتحقيق حداثة جديدة أهمها:

أن يكون نقدنا للحداثة الغربية ،نقدا ً كلياً ،وال يقف عند املستوى الجزيئ أو
التطبيقي لها ،بل ال بد من الحفر عن جذور رؤيتها املعرفية ،حتى ميكننا بناء حداثة
[[[
جديدة تتالىف أخطاء الحداثة املادية املهيمنة.
اإلميان ،بأنه ال يوجد مسار طبيعي وعاملي وحتمي واحد ،تفرضه ومتثله الحداثة
الغربية ،وأن هناك إمكانية ملسار آخر ،ومنوذج آخر يستند إىل منطلقات أخرى ويدور
[[[
يف أطر مختلفة.
أن نعيد الغرب ،إىل نسبيته وتاريخيته وزمنيته ،بعد أن تحول إىل مطلق ،يشغل مركز
الكون ،وذلك من خالل استعادة املنظور العاملي والتاريخي املقارن بحيث يصبح
[[[
التشكيل الحضاري الغريب تشكيالً حضارياً واحدا ً له خصوصيته وسامته وتاريخه.
رضورة االنفتاح عىل العامل ،واالستفادة من الرتاث الحضاري والثقايف والفكري
للحضارات العريقة املختلفة ،التي متلك زادا ً معرفياً غزيرا ً يف فهم اإلنسان واملجتمع
[[[-حريف ،سوزان ،املرجع السابق،ج ،1ص .48
[[[-حريف ،سوزان ،املرجع سابق،ج ،2ص . 220
[[[-عبد الوهاب ،املسريي ،العامل من منظور غريب القاهرة :دار الهالل2001 ،م ،ص..209-208
[[[-عبد الوهاب ،املسريي ،املرجع السابق ،ص.209-208
[[[-عبد الوهاب ،املسريي ،إشكالية التحيزالقاهرة:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،ط1996 ،1م ،ص.55
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والطبيعة ،ألنه سيؤدي إىل إصالح التشوه املعريف الذي لحق بنا بعد سنوات طويلة
[[[
من االستعامر الغريب ،تم فيها ترسيخ فكرة مركزية الغرب.
إدراك أن البعد املعريف مرتبط بالبعد الديني ،الذي هو شكل من أشكال البعد
املعريف ينرصف إىل بعض األسئلة النهائية ،مثل رؤية اإلنسان للكون ولنفسه والهدف
من وجوده ،ومن ثم رضورة فحص العالقات الضمنية والرصيحة بني املفاهيم
[[[
العلمية والعقائد واملسلامت الكامنة فيها.
كل هذه الرشوط ،تجعلنا يف أمس الحاجة إىل استعادة البعد املعريف ،يف فهمنا
للحداثة الغربية ،حتى نعرفها تعريفاً دقيقاً مركباً ،يساعدنا يف توليد املرشوع الحدايث
العريب واإلسالمي ،كجزء من املحاولة اإلنسانية العامة التي تحاول تجاوز الحداثة
[[[
الداروينية ،املنفصلة عن القيمة.
حداثة ،تؤسس عىل الدرس معريف بعيدا ً عن الخوف/القبول املريض للغرب
وحداثته ،وهو األمر الذي ينقلنا لتناول منهج الدرس املعريف للحداثة الغربية يف
املبحث التايل.

املبحث الثاين

منهج املسريي يف رؤية الغرب

درس معريف ،أم خوف/قبول مريض؟

أصبحت دراسة اآلخر ،مسألة حتمية يف عامل اليوم ،الذي ميوج برصاعات
املصالح ،والتي تتخفى تحت ديباجات دينية أو ثقافية ،والتي كلفت العامل الكثري
من الدماء ،ورسخت سوء فهم عميق بني الحضارات واألديان ،معلنة الرصاع بني أبناء
[[[-عبد الوهاب ،املسريي ،املرجع سابق ،ص.59
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،1ص.328.
تاريخ الدخول 50 http://www.ahram.org.eg/Archive/20031/2//Writ1.htm 2016/10/16
[[[ -راجع قراءة كتاب هويتكروفت ،أندرو ،تاريخ الكفارالقاهرة:املركز القومي للرتجمة،ط2014 ،1م يف :عشاموي،
عامد الدين،هويتكروفت ،أندرو ،تاريخ الكفار،أسطور ،السنة األوىل ،العدد األول2015م ،ص 200وما بعدها.
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آدم ،وخري مثال عىل ذلك الرصاع بني اإلسالم والغرب.
فاملسلمون والغربيون-مثل باقي املجتمعات والحضارات-لهم رؤيتهم الكونية
املتميزة ،وتحيزاتهم النابعة من واقعهم التاريخي واإلنساين والوجودي.إال أن هذه الرؤى
والتحيزات ال تعني القطيعة مع اآلخرين ،أو انسداد آفاق الحوار مع باقي أبناء آدم.
واملراجع لتاريخ وطبيعة العالقات بني العاملني ،يجد مصداق ذلك ،فعىل الرغم
من أن بداياتها متيزت بالرصاع والتنافس ،بسبب ظروف لحظة اللقاء ،إال أن ما زادها
تباعدا ً ووسمها بالخالف ،كانت التحيزات املرتاكمة الناتجة عن :العلم الزائف،
والدعاية املهيجة ،واملصالح الضيقة.
فهناك نقاط ما يف املايض والحارض-إذا وضعنا أيدينا عليها-متثل األساس
املنطقي للتنافر العميق بني العاملني اإلسالمي واملسيحي ،وتوضح كم العنف
والكراهية املتخلف عن هذا التنافر.من هذه النقاط ،تحديدا ً ،يبدأ إكتشاف تاريخ
العالقات املتوترة بني العاملني ،لنضع أيدينا عىل كيفية اختالط التاريخ باألسطورة،
والحقيقة بالخرافة ،واملصالح باملعتقدات يف عالقات العاملني[[[ ،لتنتج لنا الخوف
املتقابل الحاصل اليوم.
وقد لعبت مؤسسات الفكر واإلعالم والثقافة-جنباً إىل رصاعات السياسة
واملصالح-يف الجانبني ،دورا ً محورياً يف توتر هذه العالقات ،عرب ما أنتجته من
دعايات مغرضة ،ورؤى غري معرفية مغلوطة ،عمقت أسباب سوء الفهم ،لتجعل
اإلساءة والكراهية عقدة مزمنة.
فليس من الرضوري أو الحتمي ،استمرار الرصاع وسوء الفهم والخوف املتبادل،
كام تنحو الدعايات-املنطلقة من السيايس املصلحي االقتصادي واملحملة
بديباجات دينية-من قبل املتالعبني باألفكار والعواطف عىل الجانبني.فحقائق
الحياة املعاشة وجوهرالحضارتني ،تشريان إىل عكس ما يثار يف جانبي التحريض.
[[[-املسريي ،عبدالوهاب« ،يف أهمية الدرس املعريف» ،إسالمية املعرفة ،السنة الخامسة ،العدد 202000م ،ص110-109
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ومن هذه الحقائق ،ومن خالل نهج الدرس املعريف ،ينبع األمل يف مستقبل
أفضل للعالقة بينهام.فالدرس املعريف ،يحقق وعي كل حضارة بذاتها وهويتها،
ووعيها للمجتمعات والحضارات من حولها عىل الوجه الصحيح ،مام يهيىء املجال

لعالقات إيجابية ،بعيدا ً عن الخوف أو القبول املريض لآلخر.

ما املعريف؟

«املعريف» عند املسريي ،يعني الكيل والنهايئ ،ويشمل «كل» اليشء يف جوانبه
كافة؛ ما يقع منها تحت حكم الحواس وما ال يقع ،ويعني أقىص ما يبلغه اليشء،
وغايته.فاملستوى املعريف ،هو ذلك املستوى الذي يتم فيه إدراك الحقيقة الكلية
[[[
والنهائية الكامنة وراء ظاهرة أو نص ما من خالل بناء النموذج التحلييل.
والنموذج التحلييل ،هو بنية تصورية يجردها عقل اإلنسان ،ثم يرتبها وينسقها
بحيث تصبح مرتابطة ومامثلة للعالقات املوجودة بني عنارص الواقع.فهو ،عملية
تجريدية تزيح التفاصيل التي يراها الباحث غري مهمة ،وتبقى السامت األصلية
الجوهرية لليشء ،والتي تشكل يف واقع األمر إجابة النص أو الظاهرة عىل األسئلة
[[[
الكلية والنهائية حول اإلنسان واإلله والطبيعة.

أهمية الدرس املعريف

[[[

يؤكد املسريي ،أن الدرس املعريف مهم يف كل العصور ،لكنه صار أكرث أهمية
اليوم نتيجة ألن واقعنا ليس من صنعنا ،ومن ثم تطرح علينا أسئلة وقضايا جديدة
تؤثر عىل وجودنا وثقافتنا وهويتنا إذا مل نتسلح بأرضية معرفية صلبة ،يف ظل حضارة
مهيمنة ،تساندها مراكز بحوث ضخمة وبآليات بحثية مل يشهد مثلها البرش من قبل.

[[[-املسريي ،عبدالوهاب ،املرجع السابق ،ص.125-124
[[[-املسريي ،عبدالوهاب ،املرجع السابق ،ص.125-124
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي،ج ،3مرجع سابق ،ص.21
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الدرس املعريف مدخالً لفهم جديد للغرب واإلسالم:

ينطلق املسريي ،من الدرس املعريف سبيالً للفهم املتبادل بني عاملي اإلسالم
والغرب ،مؤكدا ً أن محاوالت النظر يف الواقع ،دون إدراك البعد املعريف يخلق
الوهم بأننا ننتج معارف ،ليست يف حقيقتها سوى تناوالً سطحياً لألمور ،ميكنه أن
ميأل الفراغ ويريح النفوس ،ويبدد الطاقة اإليجابية اإلبداعية ،ويخلق شعورا ً زائفاً
بالطأمنينة ،لكنه ال يحقق مثرة يف فهم العالقات بني العاملني يف تاريخها وتطورها
ونقاط التقائها وخطوط انقطاعها.

فالدرس املعريف ،يوفرعملية نقد شاملة للعاملني ،تسهم يف بناء الجسور
الجديدة التي ميكن أن تصل بينهام ،ألنه ال يقف عند املستوى الجزيئ أو التطبيقي
فيهام ،لكنه ينرصف إىل مجمل البناء النظري للحضارتني ،فيمكننا من االنتقال
لألبعاد الحقيقية لعالقاتهام ،ومن ثم ميكننا من التعرف عىل «العديد من العنارص
داخل الحضارتني ،التي قد تساعد يف تجاذبهام ،ويف نفس الوقت قد تكون هي ذاتها
[[[
عنارص طرد...ألنها يف األغلب كانت عنارص توتر بينهام».

النموذج االجتهادي الجديد:

يعتقد املسريي ،أن الدرس املعريف لإلسالم والغرب ،من خالل تبني النموذج
االجتهادي اإلسالمي املعريف[[[ ،ينتج مقوالت تحليلية ،ذات مقدرة تفسريية عالية
للتعامل مع :الذات واآلخر ومنطلقاتهام ومنوذجيهام املعرفيني اللذان يفرسان بهام
األمور من حولهام ،ورؤيتيهام لإلله واألرض والذات والزمان واآلخرة ،ودوافعهام
اإلنسانية األخالقية.ومتنحنا رؤية موضوعية اجتهادية للذات ولآلخر ،تسهم يف
متهيد السبيل لعالقة إيجابية بينهام.
وهذا النموذج االجتهادي ،عملية معرفية مزدوجة ،نقوم فيها بتجريد منوذج الغرب
[[[-املسريي ،عبد الوهاب»،نحو منوذج تفسريي اجتهادي» ،إسالمية املعرفة،السنة الرابعة ،العدد السادس
عرش1999م ،ص 150وما بعدها.
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي،ج ،2مرجع سابق،ص.69-68
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وتجريد النموذج اإلسالمي ،ثم مقارنة الواحد باآلخر لفهم كليهام ،ولفهم إجابتهام
عىل األسئلة الكلية النهائية ،ثم تطبيق هذا النموذج عىل عالقتهام حتى نتمكن من:
إدراك دوافع العاملني ،وعقائدهام وهويتهام ،حسب منطقهام ودوافعهام.إدراك
أن العداء أو السالم بينهام ،له تاريخ ميكن دراسته ،وله أسباب ودوافع ميكن الكشف
عنها والتعامل معها ،مام يساعدنا يف التفرقة بني الدعاية للفكر أو ضده وبنية الفكر،
[[[
ومن ثم اكتشاف أسباب سوء الفهم.
التنبه إىل خطورة االخرتاق املعريف للهوية ،عرب القبول/الخوف املريض ،يف ذات
الوقت الذي يؤكد عىل املقدرة عىل الحوار مع الذات ومع اآلخر من خالل الثقة يف الذات.
التخلص من املخزون اإلدرايك املشبع بالهزمية أو باملركزية املفرطة ،ومن
[[[
االختزال والتبسيط املخل اللذان يتسببان يف عالقة متوترة بني العاملني.
اكتشاف عيوب طرقنا ووسائلنا وقبلها مناهجنا السابقة ،يف تناولنا لعالقات
العاملني.ويهدم ما كان يسمى-وهو كثري-افرتاضات تاريخية تقيلدية راسخة عن
ذاتنا وعن الغرب ،ويدلنا عىل صور تثبيت األسطورة عن اآلخر ،عرب :اللغة وآلياتها،
والدعاية وفنونها ،والهيمنة وأدواتها ،واملصالح وتحكامتها ،والتعصب ومنتجاته،
حتى صار الخوف والكراهية هام سيدا املوقف يف عالقات العاملني.

من الخوف/القبول املريض إىل الدرس املعريف:
أوالً :نقد القبول املريض للحداثة الغربية

[[[

قام املسريي ،بنقد مناهج الحداثيني العرب يف فهم الغرب ،مؤكدا ً أنه مل يلمح
رؤية عربية حديثة جديدة لتاريخ الفلسفة الغربية نابعة من أرضيتنا الحقيقية الفلسفية،
[[[-حريف ،سوزان ،املرجع السابق،ج ،1ص.268
[[[ -حريف ،سوزان ،املرجع السابق ،ج ،2ص ،141ص ،196-195ص.243وراجع أيضا حوار مع املسريي عىل
http://www.moheet.com
الرابط التايل :تاريخ الدخول 2016/10/16
[[[-املسريي ،عبد الوهاب« ،يف أهمية الدرس املعريف» ،مرجع سابق ،ص.118
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وكل ما الحظه مل يكن سوى رؤى ماركسية وليربالية نابعة من األرضية الغربية؛ لكن
مل يقف أحد الفالسفة العرب عىل أرضيته الحقيقية الفلسفية ،ال كام يراها اآلخر
وإمنا كام نراها نحن ،ثم يحاول رؤية الغرب وحداثته.
فالخطاب الحدايث يف العامل العريب واإلسالمي ،خطاب تبشريي وغري مدرك
لجوانب الحداثة املظلمة ،ومشبع مبخزون إدرايك بالهزمية يتحكم يف رؤيته
للغرب.حتى أن معظم دعاة الحداثة يف العامل العريب تجاهلوا مثالبها ،ومل يهتموا
لألطروحات الغربية التي تتوجه لها بالنقد.
وهذا القبول املريض للحداثة الغربية ،أنتج معارف خاطئة ،ومقوالت التحليلية
مقترصة عىل املستويات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،مل تصل إىل املستويات
املعرفية التي تتعامل مع املسلامت الكامنة يف الفكر ،والتي تشكل إجابة عن األسئلة
النهائية التي تواجه اإلنسان يف الكون ،مام يجعلها عاجزة عن تحديد الهوية يف
مقابل اآلخر ،يف ذات الوقت الذي تتخذ فيه شكالً مرضياً متطرفاً يف القبول باآلخر،
مام يشكل خطرا ً عىل مسار العالقة مع الغرب ،حيث تحول من عالقة ندية وأخذ
وعطاء إىل تبعية عمياء.
فهذا الخطاب ،من الناحية املعرفية ،يعد عملية تبسيط وتسطيح للواقع املركب،
إلقناع الناس مبا يطرحه من تصورات عن الغرب وحداثته؛ إما لطأمنتهم لجدوى
تبنيها ،أو لشحذ همتهم يف الدفاع عنها قد تفيد يف املدى القصري ،لكن عىل املدى
البعيد فإنها ستلحق بنا أبلغ الرضر.
وهذا الخطاب ،ينطلق من القبول املريض ملرياث الفكر املعريف االستناري
الذي يهمش املعريف ،لحساب السيايس أو االقتصادي ،ويظل بعيدا ً عن البعد
الكيل والنهايئ املجرد.ويهيمن عليه قدر كبري من االختزال ،يجعله يفرتض
[[[
وجود»استمرارية» بني غرب املايض والحارض واملستقبل.
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات املسريي ،مرجع سابق،ج ،1ص ،228ص ،231-230ص ،261ص273؛ وسوزان ،حريف،
حوارات املسريي ،مرجع سابق ،ج ،3ص93؛ وسوزان ،حريف ،حوارات املسريي ،مرجع سابق ،ج ،4ص274-273
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وهو خطاب تبشريي كسول ،يواجه الواقع بصيغ إدراكية بسيطة وبقوالب لفظية وصور
منطية جاهزة فيقول دامئا»الغرب هو الحل» ،بدالً من االجتهاد والبحث عن األسباب
واكتشاف العالقات املتشابكة يف الواقع ،والتي تُنشأ عالقة سوية معه.ولهذا يرفض
املسريي هذا الخطاب ،ألنه عقبة حقيقية يف سبيل بناء عالقة إيجابية بني العاملني.

ثانياً :نقد الخوف املريض من الحداثة الغربية

[[[

ينتقد املسريي ،الخطاب اإلسالمي التقليدي ،املنغمس يف الخطاب التآمري
يف رؤيته للغرب ،ألنه يشوه رؤيتنا له ،مؤكدا ً أن هذا الخطاب ،مثل سابقه العلامين،
خطاب مشبع بالهزمية التي تتحكم يف مخزونه اإلدرايك للغرب ،وهو ما يعد من أهم
مصادر سوء فهمه للحداثة.
ويعتقد املسريي ،أن غياب األرضية املعرفية الصلبة يف فهم اإلسالم والغرب،
يشكل خطورة كبرية عىل العقل اإلسالمي ذاته ،مؤكدا ً أن الخوف املريض من
الغرب ،هو نتاج محاوالت النظر يف الواقع ،دون إدراك البعد املعريف ،مام يخلق
الوهم بأننا ننتج معرفة حقيقة باإلسالم وباآلخر ،يف حني أن هذا الخطاب من الناحية
املعرفية ،يعد عملية تبسيط وتسطيح للواقع املركب ،إلقناع الناس مبا يطرحون من
تصورات عن اإلسالم من ناحية ،والغرب وحداثته من ناحية أخرى؛ إما لتخويفهم أو
لشحذ همتهم للرصاع معه ،قد تفيد يف املدى القصري ،لكن عىل املدى البعيد فإنها
ستلحق بنا أبلغ الرضر.
فالرؤية السطحية ،التي تكتفي بالسيايس واالقتصادي والتبشريي ،وتستبعد
املعريف هي جزء من مرياث التقليد والجمود يف تراثنا اإلسالمي ،حتى صارت
الحداثة بالنسبة لكثري من اإلسالميني هي الحداثة الكافرة ،أو هي أسلمة الحداثة-كام
يحاول بعضهم-بعد أن تكتب عليها «بسم الله الرحمن الرحيم» ،دون أي رؤية معرفية
ملا وراء التحديث وآثاره.

حريف ،سوزان ،املرجع السابق،ج ،3ص ،60-57ص ،73ص.97-95
http://www.aljazeera.net
[[[-راجع الرابط التايل ،تاريخ الدخول :2016/10/17
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وينعت املسريي ،هذا الخطاب بالكسل ،ألنه مييل إىل التبسيط واالختزال ،ويواجه
الواقع بصيغ إدراكية بسيطة وبقوالب لفظية وصور منطية جاهزة فيقولون دامئاً»الدين هو
الحل» ،بدالً من البحث واالجتهاد عن األسباب ،واكتشاف العالقات املتشابكة يف الواقع.
ويرفض املسريي ،كثريا ً من املقوالت الناتجة عن هذا النموذج التحلييل
الفوتوغرايف ،الذي يدعي ،أن سبب العداء الغريب للمسلمني هو اللويب الصهيوين
واليهودية العاملية ،التي تحرض الغرب ضدنا ،أو أن الغرب ال يزال صليبياً يحاول
تحطيم اإلسالم وإذالل املسلمني ،ألنها كلها مقوالت قارصة عن تفسري ظاهرة يف
شمول وعمق التوتر املتصاعد يف العالقة بني اإلسالم والغرب.

ثالثاً :الخوف املريض يف الغرب

[[[

توجه املسريي ،بالنقد لرؤية الغرب لإلسالم واملسلمني ،ألنها الوجه اآلخر
للخوف/القبول املريض عند املسلمني املؤدي لسوء الفهم والخوف املتقابل بني
العاملني.فقد اعرتض ،عىل مفهوم اإلسالموفوبيا ،ألنه يخرج الظاهرة من إطارها
التاريخي إىل إطار نفيس ،وبالتايل يفقدها أبعادها الزمنية واالجتامعية والتاريخية،
ويجعلها مستعصية عىل التفسري.
فعالقة الجوار بني الحضارتني ،ووضع األديان الثالثة يف إطار التوحيد املتجاوز
للطبيعة والتاريخ ،ووجود األقليات املسلمة الضخمة يف الغرب ،ميكن أن تكون
عنارص تجاذب كام ميكن أن يكون عنارص أو تنافر وتوتر ،حسب طريقة تناولنا لها
وتعاملنا معها.
ويرفض املسريي ،أيضاً ،ما يقال يف الغرب عن حقد املسلمني عىل الغرب ،بسبب
االستقرار السيايس والتقدم التكنولوجي واالقتصادي اللذين يتمتع بهام ،أو إنهم(أي
املسلمني) وقعوا أرسى املايض بدالً من بذل الجهد الالزم ليلحقوا بركب الحداثة
والتقدم ،ولذا أخفقوا يف تحديث مجتمعاتهم ،األمر الذي يزيد من عدائهم للغرب.
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي،ج ،3ص.28
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لكنه ،يشدد عىل أن فشل الغرب يف رصد الخطاب اإلسالمي وتطوراته
وأسبابه الصحيحة ،جعل الصدام بني اإلسالم والغرب عىل حالته الراهنة[[[.ويعترب
اإلسالموفوبيا الصاعدة يف الغرب اليوم ،رد فعل للحداثة والعلامنية بصيغتهام املادية
الشاملة التي نزعت القداسة عن العامل بأرسه ،وعجزت أن تزود الناس بأية أجوبة عن
األسئلة الكربى الحقيقية يف الحياة [[[.مؤكدا ً ،عىل أن كل هذه األمور ،تحتاج إىل
درس معريف وليس إىل خوف مريض من اإلسالم.

هل يدعو املسريي لكراهية الغرب؟

يعتقد الكثريون ،خطأ ،أن املسريي قد شن حملة شعواء عىل الحداثة الغربية ،وأنه
قد جانبه التوفيق يف طريقة عرضه ملثالبها ،وأنه»مثقف نوستالجي يجرتح معجزات النقد
ليك يستعيد لحظته الذهبية ،إذ يضفي عىل النقد وظيفة ماضوية تحيله إىل متكأ ومسوغ
[[[
سلفي للرجوع نحو اإلسالم الجوهراين ،املحدد كهوية ثابتة متعالية عىل التاريخ.
وأنه ،حاول القيام مبهمة تطهريية للثقافة العربية واإلسالمية من أوضار الغرب
ورشوره.وليس هذا وحسب ،بل إن كتبه مخلوطة ورسيعة ،استفادت منها الحركات
[[[
اإلسالمية املتطرفة يف رفض الحداثة بشكل غري صحيح ومغرض.
والبعض ،ينتقد بعض تفسرياته التي تتخذ لها طابعاً مؤدلجاً وسياسياً ،مثل رؤيته
ل «الحداثة الداروينية» ،التي ترمي إىل تحويل العامل إىل مادة استعاملية توظف
[[[
لصالح األقوي مقابل الحداثة االنسانية.
والبعض اآلخر ،يذهب أنه «سحب «الخطاب العقيل األدايت» و«الخطاب
[[[-حريف ،سوزان ،املرجع السابق،ج ،3ص.27
[[[-املاجد ،نذير»،علامنية املسريي وحداثة تورين» ،الحياة اللندنية ،عىل الرابط التايل :تاريخ الدخول 2016/10/16
http://www.alhayat.com/
[[[-السيد ،رضوان»،عبد الوهاب املسريي ولعنة الغرب» ،عىل الرباط التايل :تاريخ الدخول 2016/10/16
http://www.voltairenet.org/article157654.html
[[[-لجميل ،سيار»،املسريي:الرحيل األخري ،عىل الرابط التايل :تاريخ الدخول 2016/10/16
http://sayyaraljamil.com/20081410/22/07/.html
[[[ -يوسف ،مجدي ،من التداخل إىل التفاعل الحضاري القاهرة:دار الهالل2001،م،ص.301
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النقدي» يف الفلسفة الغربية الحديثة ،عىل التوجه العريب العقالين النقدي ،يف
[[[
مواجهة التسلط الالعقالين السلفي بكل رومانسيته الالتاريخية وأحالمه الوردية.
ويذهب آخر ،إىل أن منهجه» قام عىل ثنائية جامدة بني العلامنية والرؤية اإلسالمية،
وقاده هذا املنهج إىل النتائج التي كان يريدها(كشف نتائج الحداثة العلامنية مبا
فيها من استنارة مظلمة وعلامنية متوحشة يختفي فيها اإلنسان واإلله) ،لكنه اصطدم
[[[
بنتائجه عندما رشع يف التوفيق بني الرؤية اإلسالمية والعلامنية.
وهذه االنتقادات وغريها ،ميكن التحاور معها.لكن أول ما يعاب عليها ،أنها
تتهم املسريي ،بنفس ما وقعت فيه عند نقدها له ،ففيها الكثري من التعجل واألحكام
املسبقة والتأويالت غري املعرفية.
فالقارىء ألعامل املسريي ،سيجد أنه ،فعالً ،قد نقد الحداثة بكل قوة ،ولكن
من منظور ينطلق من خوف حقيقي عىل اإلنسانية من جوانبها املظلمة.فلم يرفض
العقالنية وال العقل ،لكنه رفض العقالنية األداتية واملادية الوثنية الكافرة بكل قيمة
[[[
إميانية أو إنسانية.
وهو ،مل يشن حملة شعواء عىل الثقافة والعقالنية الغربية ،وال يقول أنهام رش
مطلق ،وإمنا يؤكد عىل أن «إنجازات الحضارة الغربية ،إنجازات عظيمة ميكن لكل
البرش اإلفادة منها ،وال يقلل أبدا ً من القيمة اإلنسانية لهذه اإلبداعات».موضحاً أن
بروز الهجوم عىل املادية و«التسلع» و«التيشء» يف كتاباته ،يعود إىل أن التيشء قد
[[[
سيطر العامل.
وخطاب املسريي ،يف نقد الحداثة ،خطاب فكري معريف وليس خطاباً شعبوياً
[[[-أبوجرب ،حجاج»،هل ميكن أسلمة املعرفة؟» ،موقع منتدى العالقات العربية ،عىل الرابط التايل ،تاريخ الدخول
2016/10/16
http://fairforum.org
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،3ص.28-26
[[[-راجع حوار نواف القدميي مع املسريي عىل الرابط التايل :تاريخ الدخول 2016/10/16
http://archive.aawsat.com
[[[ -املرجع السابق مبارشة.
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سياسياً.فقد كان واعياً متاماً لرضورة التخلص من التبعية للفكر الغريب التي قطع فيها
عاملنا اإلسالمي شوطاً كبريا ً ،عىل نفس الدرجة التي كان مدركاً فيها أن مسألة بناء
حداثتنا املنشودة عىل األرض عىل جميع املستويات ،تحتاج إىل تركيز أكرب من قبل
[[[
مجددي الفكر اإلسالمي ،ألنها مازالت يف بداياتها.
وليس ذنب املسريي ،أن تستفيد منه الحركات املتشددة يف نقدها للغرب ،فام
يدعو إليه واضح جدا ً ،ويعتمد عىل مركزية اإلنسان كإنسان يف هذا الكون ،فهو ليس
لديه مشكلة مع العلامنية الجزئية ،وإمنا إشكاليته الرئيسية مع العلامنية الشاملة التي
[[[
تسقط القيمة وتتمحور حول املادة.
لقد حاول املسريي ،السعي لتأسيس حداثة عربية إسالمية جديدة تستفيد من
تجارب اآلخرين ورؤاهم وأخطائهم أيضاً ،لكنه مل يدع لكراهية الغرب أو هجاءه.

الدرس املعريف والحوار مع الغرب:

يشدد املسريي ،عىل أن دخولنا يف حوار بناء بني عاملي اإلسالم والغرب ،ينفي
الخوف املتقابل بينهام ،يحتاج منا أن نصفي حسابنا مع العداء للحداثة واإلسالم معاً.
والدرس املعريف ،هو املقدمة الرئيسية الالزمة لذلك ،ثم تأيت بعده باقي العوامل:
السياسية واالقتصادية واإلعالمية وغريها.
فالعامل ،تسوده اليوم حضارة إنسانية واحدة ،والغرب ليس كياناً واحدا ً ،ولكنه به
كثري من ألوان الطيف والتعدد السيايس والديني ،وعنده تجارب معرفية حضارية ثرية
يجب االستفادة منها والبناء عليها.لهذا يجب أال يتسم موقفنا منه بالقبول الكامل أو
الرفض الكامل ،ولكن يجب أن يقوم وفق معايري احرتام املصالح املتبادلة والعدالة
[[[
واملشرتك اإلنساين العام.
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،3ص. 200-199
[[[-املرجع السابق ،ص.104
[[[-املرجع السابق ،ص،23ص.41
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ويؤكد املسريي ،أنه من خالل استعادة البعد املعريف ،سنتعرف عىل طبيعة
الحداثة يف تطورها التاريخي وجوانبها املضيئة واملظلمة معاً ،وحقيقة اإلسالم
ومجتمعاته ومعتقداته ،لنكتشف أن الرؤى املقدمة من الجانبني ،حتى اآلن ،ال تعرب
عن الغرب أو اإلسالم ،وإمنا هي انعكاس لرؤى أصحاب املصالح ،من أصحاب
التوجهات الشعبوية السياسية أو االقتصادية املصالحية ،أو التقليدية الجامدة الرافضة
لإلسالم وللغرب عىل الجانبني.
والدرس املعريف ،سيوسع رؤيتنا ألسباب الخالف والرصاع العاملني ،وبدالً
من تفسري اإلسالم بحسبانه هرطقة مسيحية وانحراف عن الجوهر الديني الصحيح،
وتفسري اإلنجيل عىل أنه كتاب مقدس محرف ،أو أن اليهود شعب الله املختار ،أو
املسيحيون ملح األرض ونور العامل ،أو املسلمون خري أمة أخرجت للناس باإلطالق
[[[
يف كل زمان ومكان ،ستكون تفسرياتنا معرفية.

الدرس املعريف مدخل للفهم املتبادل:

يوفرالدرس املعريف ،معايري واضحة ميكن اإلحتكام إليها ،يف بناء رؤية وفهم
سليمني بني اإلسالم والغرب ،تؤدي إىل:
إخراجنا من رؤية الغرب لذاته كمركز ،ورؤيتنا له ك»قطب» ندور حوله سواء
أحببناه أو كرهناه ،ويعيده إىل حجمه الطبيعي ،كتشكيل حضاري إنساين ضمن
تشكيالت كثرية ،ميكن فهمها والحوار معها.ويعيد رؤيتنا لهويتنا وذاتنا إىل حجمها
الطبيعي ،التي تنفي عنا الخوف املريض أو تضخم الذات الذي يخفي عيوبها ،فكلتا
[[[
الرؤيتني مضطربتان وتؤديان إىل توليد التوتر والرصاع.
التأكيد عىل أن النزاع بني العاملني ،هو رصاع بني رؤيتني للعامل ،ت ُ ّعرف كل منهام
املفاهيم بطريقة مختلفة ،نتيجة ألسباب وسياقات مختلفة[[[ ،مام يرينا املشاكل
[[[-املرجع السابق ،ص ،33ص.41
[[[-املرجع سابق ،ص. 33
[[[-املرجع السابق ،ص.61-60
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بينهام يف أبعادها الشاملة ،وليس يف جوانبها الدينية أو السياسية فقط ،فنتعمق يف
جذورها التاريخية واالجتامعية ،فيصبح السيايس واالقتصادي والتأويل الديني نتيجة
وتتويج ،لرؤية معرفية شاملة.وهو األمر الذي يسهم يف إغناء فهمنا لواقع عالقات
العاملني والتعامل معه قبل الحكم األخالقي عليه.
صياغة نقد عىل املستوى املعريف ،للنموذج الفكري الغريب ينبع من مقوالتنا
التحليلية ،مييز بني النموذج الفعال يف املجتمعات الغربية الذي يحاول محو الذاكرة
التاريخية ،وبني النموذج الفردي الذي يدير اإلنسان الغريب حياته من خالله ،حيث
تقيم الذاكرة يف وجدان األفراد وتحركهم.
فهم حقيقي لجوهر الحداثة ،ورؤيتها املعرفية ،وغاياتها النهائية ،باعتبارها اإلطار
الذي يدور داخله اإلنسان الغريب ،يؤدي إلنتاج خطاب جذري توليدي استكشايف ال
يحاول التوفيق بني الحداثة واإلسالم ،وال يشغل باله بالبحث عن نقط التقابل بينهام،
ولكنه يحاول اكتشاف معامل املنظومة الغربية الحديثة (باعتبارها رؤية كاملة للكون)
[[[
واإلمساك مبفاتيحها مع االحتفاظ مبسافة بينه وبينها.
عودة صحيحة للمنظومة اإلسالمية ،بكل قيمها وخصوصيتها الدينية واألخالقية
والحضارية ،نستنبط منها ونستكشفها ونحاول تجريد منوذج معريف منها ،ميكننا
من توليد إجابات عىل اإلشكاليات التي تثريها الحداثة ،وعىل أية إشكاليات أخرى
جديدة يف عالقتنا بالغرب ،تطرح»اإلسالم رؤية معرفية شاملة للكون» ،متكننا التعامل
[[[
مع كل من اليومي واملبارش والسيايس ،والكيل والنهايئ يف عالقتهام.
الدرس املعريف ميكننا من تقديم خطاب جديد ،ليس للمسلمني وحسب« ،وامنا
لكل الناس»حالً ملشاكل العامل الحديث ،متاماً مثلام كان الخطاب اإلسالمي أيام
[[[
الرسول عليه الصالة والسالم.
[[[-املسريي ،عبد الوهاب»،أهمية الدرس املعريف» ،مرجع سابق،ص  121وما بعدها.
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،3ص.68
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،1ص ،90ج 3ص.114
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إنتاج رؤى ،تصدر عن مفاهيم الله الرحيم العادل رب العاملني ،والعدل واملساواة
يف اإلسالم ،التي تؤمن بفكر التدافع ،وأن العامل ليس يف حالة جمود وامنا حالة
حركة.وأن التدافع ليس بالرضورة الرصاع.ونحن لسنا مبفردنا يف هذا العامل ،مام
يعنى قبول التعايش مع اآلخر ،واكتشاف الرقعة املشرتكة معه ،وتوسع آفاق اإلميان
[[[
الديني ،التي تجعل لآلخر مكانا يف عاملنا.
فمنهج الدرس املعريف ،هو املدخل األكرث تفسريية ،يف فهم عالقة اإلسالم
بالغرب ،وهو أساس أي وسائل وأدوات نتخذها معينات لبناء جسور التواصل ،وتنفي
الخوف املتقابل بني العاملني ،كام سنبني يف الفصل التايل.

املبحث الثالث

الدرس املعريف يف التطبيق

فقه التحيز ،وعلم األزمة ،والحوار املتعدد

يعود الرصاع والتنافس بني عاملي اإلسالم والغرب ،إىل لحظة التقاؤهام.فقد
اقرتن اإلسالم يف الوعي الجمعي الغريب ،مبنظومة من التمثالت والصور الذهنية
الحارضة باستمرار يف وسائل اإلعالم وقنوات تشكيل الرأي العام ،واملستوحاة من
مسبقات جاهزة ،تغذيها مصالح االقتصاد وأطامع السياسة وأعباء التاريخ ،املستندة
إىل مراكز األبحاث والدراسات بكل إمكاناتها.
يف ذات الوقت ،الذي تقرتن فيه صورة الغرب يف تصورات ووعي املسلمني
الجمعي ،باالحتالل واالنحالل والكفر والطغيان وفقدان القيم واملبادىء ،والحقد
عىل اإلسالم واملسلمني ،التي يزيدها عبء التاريخ ،والرؤى املتطرفة والجامدة التي
تنرشها الجامعات املتطرفة واملؤسسات الجامدة يف عاملنا اإلسالمي قتامة وسوادا ً.
ومع ذلك ،فاملشكلة بني العاملني ،ليست يف هذه الصور املنفرة عىل الجانبني،
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات الدكتور عبد الوهاب املسريي ،مرجع سابق،ج ،3ص.24
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وال يف عدم إمكانية التعايش بينهام ،ولكن يف افتقاد األسس املعرفية التي متهد لهذا
التعايش ،يف ظل استمرار الغرب كبريا ً للمعتدين عىل عامل اإلسالم ،وبقاء التعصب
والتقليد هو السمت املخيم عىل رؤية املسلمني للغرب.
األسباب التي تؤدي إىل التوتر والرصاع الغريب اإلسالمي:
يرى املسريي ،أن أهم العوامل تباعد بني العاملني اإلسالمي والغريب هي:
التطرف يف تحديد هوية الذات يف مقابل اآلخر.فاإلنسان دامئاً يحدد هويته يف
مقابل اآلخر ،وهذا أمر عادي وحتمي يف معظم األحوال.ولكنه إن أخذ شكالً متطرفاً
[[[
فإنه يشكل خطرا ً ،إذ أنه ميكن أن يتحول من إحساس كامن إىل رصاع ساخن.
السياسيني واإلعالميني واملتطرفني الدينيني ،الذين يؤججون نار العداوة بني العاملني.
التدخل العسكري الغريب يف الدول العربية واإلسالمية ،أحد األسباب التي أدت
[[[
إىل وجود الغربوفوبيا املنترشة اليوم بني املسلمني.
العمليات اإلرهابية التي تحدث يف أوروبا ،تجعل الغربيني يصابون مبا بات
يعرف باإلسالموفوبيا.
رفض عدد من املسلمني املهاجرين ،لهوية املجتمعات الغربية ومبادئها األثرية،
مام يزيد من اإلسالموفوبيا يف الغرب.
األقليات املسلمة الكبرية يف الغرب ،التي تتسم بقدر كبري من التامسك اإلثني
والديني ،تعد مصدر قلق عىل هوية الغربيني ،من خالل هذا التامسك الذي يبدو
[[[
غريباً يف عامل معلمن متاماً.
«التمركز حول الغرب» ،يزيد التوتر بني العاملني ،فالغرب قد متركز حول ذاته
[[[-املرجع السابق ،ص.21
[[[-املرجع السابق ،ص.25
[[[-املرجع السابق ،ص.28
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وجعل من نفسه مرجعية نهائية ،ومعيارا ً يحكم به عىل كل الظواهر والحضارات
األخرى ،ونظرته لبقية العامل من منظور غريب محض[[[ ،يزيد يف تكريس الغربوفوبيا
يف عامل املسلمني.
نقاط التشابه بني العقيدتني الدينيتني اإلسالمية واملسيحية يف كثري من األحيان،

قد تؤدي إىل التوتر بسبب سوء الفهم والتأويل.

[[[

الظروف االجتامعية والسياسية التي تحكم الواقع وتوجهه ،غلبت العنارص السلبية
عىل العنارص اإليجابية يف العالقة بني العاملني.فالعامل الغريب(السيايس) ال يعادي
اإلسالم بشكل مطلق ،وإمنا يعادي اإلسالم املقاوم ،أما اإلسالم املهادن املستسلم،
[[[
فالعامل الغريب عىل استعداد أن يوظفه لحسابه ويتعاون معه.
الحداثة الغربية الداروينية ،التي ترجمت نفسها إىل رشه استهاليك ،وإىل تشكيل
إمربيايل ال يشبع معتمدا ً عىل الطاقة التي يستهلكها كالحيوان الجائع ،هي العنرص
[[[
الحاسم الذي أجج الرصاع بني العاملني.

نقاط التالقي:

أهم نقاط التالقي بني اإلسالم والغرب ،تتمثل يف:

1ـ نقاط التشابه بني العقيدتني الدينيتني اإلسالمية واملسيحية ،تؤدي إىل التقارب
والتفاعل ،إن أحسن فهمها وتفسريها وتوصيلها.فالعقيدة اإلسالمية تشرتك مع العقيدة
املسيحية يف اإلميان بإله متجاوز للطبيعة والتاريخ ،وهو إله العاملني ،كام أن الرؤية
[[[
اإلسالمية واملسيحية تفرتض املساواة بني البرش.
[[[-املرجع السابق ،ص.22
[[[-املرجع السابق ،ص.26
[[[-املرجع السابق ،ص.27
[[[-املرجع السابق ،ص.23-22
[[[-املرجع السابق ،ص.21
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 2ـ عالقات الجوار بني العاملني ،فنحن نقتسم مع الغرب حدود البحر األبيض
املتوسط ،ومثة عنارص مشرتكة وإيكولوجية مشرتكة وحدود مشرتكة أيضاً،مام
[[[
يجعلها تصلح أساساً للتفاهم والحوار.
 3ـ وجود األقليات املسلمة يف الغرب ،ميكن أن يكون جرسا ً بني العاملني ،إذا

أحسن التعامل معها.

[[[

آليات بناء عالقات إيجابية بني العاملني:

يؤكد املسريي ،يف طرحه لبناء عالقات إيجابية بني العاملني ،واقرتاح آليات
تسهم يف ذلك ،عىل رضورة اكتشاف النموذج اإلدرايك املهيمن عىل رؤية كل من
العاملني لآلخر أوالً ،ثم تحويله إىل منوذج تفسريي نستخدمه يف تفسري سلوكهام.
ألن كل منوذج منهام ،له بعده املعريف ،ومعايريه الداخلية التي تتكون من :معتقدات
وفروض ومسلامت وإجابات عن أسئلة كلية ونهائية ،والتي تشكل جذوره الكامنة
وأساسه العميق ،وتزوده ببعده الغايئ.
وقد أنجز املسريي ،هذا التصور من خالل الدرس املعريف ،ال من خالل تقبل
األطروحات السائدة أو من خالل عملية رصد خارجية ألحداث ال معنى لها ،تتم عىل
الساحة ،وإمنا من خالل مراقبته لبرش لهم رؤية (مناذج إدراكية) ،تحدد استجاباتهم
[[[
وتوقعاتهم وبالتايل سلوكهم.
ومن هنا اقرتح اآلليات التالية لبناء عالقة إيجابية بني العاملني.

أوالً :فقه التحيز

يؤكد املسريي ،أن قضية التحيز هي أهم إشكالية يف تناول العالقات بني
العاملني.فاملناهج وآلياتها التي يتم استخدامها يف الوقت الحارض يف تناول
[[[-املرجع السابق ،ص.25
[[[-املسريي ،عبدالوهاب ،رحلتي الفكرية ،مرجع سابق ،ص.520
[[[-عشاموي ،عامد الدين ،جهود عبد الوهاب املسريي يف بناء فقه التحيز ،بحث قيد النرش بدورية مناء ،ص.6
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العالقات بينهام ،ليست محايدة متاماً ،لكنها تعرب عن مجموعة من القيم ،التي تحدد
مجال الرؤية ومسار العالقة ،وتقرر مسبقاً كثريا ً من النتائج بينهام ،ومن ثم فإن إدراك
تحيزها ،سيؤدي لكشف ماهو ذايت أو مخصوص أو نسبي أو إقليمي فيام يتصوره
[[[
كل عامل عن اآلخر.
ومن هنا أهمية فقه التحيز ،يف بناء عالقات إيجابية بني العاملني ،تحررهام من
معظم هذه التحيزات.ففقه التحيز ،ليس مجرد تفكيك ملقوالت النموذج املعريف
الذي يحكم عالقات العاملني ،وكشف تحيزاتهام ،لكنه ،طموح لتأسيس مرشوع بناء
علم جديد يفتح باب االجتهاد من جديد بخصوصها ،له آلياته ومناهجه ومرجعيته.
وينطلق فقه التحيز ،من نقطة ذاتية ،تتعلق بإفصاح كل جانب من جانبي العالقة
عن تحيزاته الناتجة عن النموذج املعريف الذي يتبناه ،بشكل أكرث وضوحاً وتحديدا ً،
وتجميعها ،للتعرف عىل جوانب التحيز يف املنهج وأدواته ومفاهيمه ومصطلحاته،
لنصل إىل تعريف إشكالية التحيز ،وتطوير حلول تؤدي إىل ظهور منوذج معريف
بديل ،يسمح ببناء عالقة عىل أسس أقل تحيزا ً وبالتايل أكرث إيجابية بني العاملني.
ويؤكد املسريي ،أن نجاحنا يف بناء فقه التحيز ،ميكن أن يحوله إىل منوذج
عاملي إنساين ،يستند إىل معرفة وثيقة مركبة بالتشكيالت الحضارية يف العاملني،
وبكل خصوصياتها وتعرجاتها ونتوءاتها ،تحاول أن تصل إىل أعىل درجات التجريد
[[[
وأدق درجات التخصيص.
مام يجعله إسهاماً حقيقيا يف تشبيك أبناء العاملني ،يف نسيج اجتامعي ثقايف
علمي متناغم ،يطلق طاقاتهم يف البحث واإلبداع والبناء والتعارف ،بدالً من إهدارها
يف اإلقصاء أو التهميش أو االستغالل ،أو بث الكراهية وترسيخ الخوف املتقابل.
وليس هذا وحسب ،ولكن فقه التحيز ،ميكنه أن يخرج العاملني من جيتو متجيد
[[[-املرجع السابق ،ص9-8؛وانظر أيضاً.
املسريي ،عبد الوهاب ،إشكالية التحيزالقاهرة:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،ط،ج11،1992م ،ص.12
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي ،ج،4مرجع سابق.67 ،
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الذات الحضارية ،ويدعوهام إىل االعرتاف بفشلهام يف تطوير عالقات بناءة ،عىل
الرغم من مرور قرون عىل لقاؤهام املشرتك.وسيكشف لنا-أيضاً -أنه ال يوجد مجال
للعداء بني املسلمني واملسيحيني ،وهو أمر ال مربر له إنسانياً وال عقائدياً أو عملياً،
فال يوجد مشكلة مع االختالف ،بل تبدأ املشكلة حينام يتحول االختالف إىل تقاتل
[[[
نتيجة التعصب.
خطوات دراسة التحيز يف مجال العالقات بني اإلسالم والغرب

[[[

دراسة مشكلة التحيز بني العاملني بشكل معريف دقيق ،دون إهامل املشاعر
والوجدان والتصورات الخاصة التي يكونها كال العاملني عن اآلخر ،منذ بداية
عالقتهام التاريخية حتى اليوم.
استعراض النموذج املعريف املتحيز ضد اإلسالم أو الغرب ،وإظهار مدى
قصوره؛ سواء يف تأكيد بعض العنارص عىل حساب العنارص األخرى ،أو يف استبعاد
عنارص مركزية ،نظرا ً لعدم اهتامم النموذج بها أو عدم إميانه بها أو غرضه يف تحميلها
مبا ال تحتمل.
تعريف النموذج املعريف الجديد ،لرؤية اإلسالم والغرب»فقه التحيز» ،وتطبيقه
عىل الوضع الحايل للعالقات بني العاملني ،واقرتاحاته الجديدة التي يضيفها يف
مجال مد الجسور بينهام.
عقد مقارنة بني القدرات التفسريية والتنبؤية للنموذجني املعرفيني :القديم
والجديد ،ملعرفة أيهام أكرث أو أقل تفسريية لعالقات العاملني.

فقه التحيز وبناء عالقة بناءة بني اإلسالم والغرب:

ميكننا ،فقه التحيز ،من تفسري أسباب نجاح الخطابني الغريب واإلسالمي املنتجني
[[[-عشاموي ،عامد الدين ،جهود املسريي ،مرجع سابق ،ص18-17
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي،ج ،4مرجع سابق ،ص67
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للخوف املتقابل بني العاملني يف مترير مفاهيمهام وتحيزاتهام ،ويوضح لنا كيف
أن هيمنة هذين الخطابني هي املسئولة عن كثري من ظواهر الكراهية السائدة بني
العاملني ،من خالل ما يقومان به من:
استخدام مصطلحات دينية ،ذات سياقات تاريخية زمنية محددة بصورة
مغرضة(الجهاد واإلرهاب مثالً) ،وتغليب عنرص املكان وإسقاط الزمان ،واستخدام
مصطلحات لها عدة معان مختلفة ،وأيقنة بعض العبارات والظواهر والدول
كأنها مطلقات ال ميكن مناقشتها ،مام ينقل صورة شائهة عن العاملني بني أبناء
[[[
مجتمعاتهام.
إشاعة بعض الصور والصيغ اللفظية التي تختزل الواقع ،مثل الغرب واحة
الدميوقراطية ،التي تعني أن بالد العرب املسلمني هي صحراء االستبداد ،أو أن
الغرب هو أس رشور العامل ،مام يوحي بصورة خاطئة ومنفرة عن الغرب ،والتي
[[[
تسهم يف تشكيل الرأي العام بشكل خاطىء عىل الجانبني.
التأرجح املستمر بني أعىل مستويات التعميم والتجريد وأدىن مستويات
التخصيص ،فحني يكون الحديث ،مثالً ،عن اليهود ،يرتكز الخطاب عىل حق اليهود
األزيل يف العودة إىل أرض األجداد ،أما إذا كان الحديث موجهاً للعرب فيكون
الحديث عن رضورة تنايس املايض وقبول األمر الواقع ،وهو األمر الذي ينتج غضباً
يف العامل اإلسالمي ،وتضليالً بني شعوب الغرب عن حقيقة القضية الفلسطينة التي
[[[
هي جزء أسايس يف الخوف املتقابل بني العاملني.
الخلط املتعمد بني الدوال ،فيتم الخلط بني مفردات مثل :عريب ومسلم وإرهايب،
وإخفاء مرجعية املصطلحات ،وتجاهل األصول التاريخية للظاهرة والسياق
[[[-املرجع السابق ،ص.67
[[[-املرجع السابق ،ص67
[[[-املرجع السابق ،ص.68-67
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التاريخي للمفاهيم واملصطلحات مثل املقاومة اإلرهاب واإلسالم[[[ ،وهو ما ينتج
خوفاً متقابالً ال محالة بني العاملني.

ثانياً :علم األزمة

من أهم إسهامات املسريي ،يف بناء عالقة جيدة بني عاملي اإلسالم والغرب،

ما اقرتحه من رضورة وجود علم لألزمة ،يدرس أزمة الحضارة الغربية يف جميع
أوجهها ،من خالل إعادة تقييم جوانب نجاحها وفشلها ،ودراسة األزمات الناجمة
عن تبني منوذجها املعريف ،ورصد املوضوعات والقضايا واألشكال األساسية لهذه
األزمة ،كام عالجتها كافة التخصصات ،ثم ربطها الواحدة باألخرى ،حتى نتمكن من
الوصول إىل منوذج تحلييل تفسريي للحضارة الغربية ،له مقدرة تحليلية وتفسريية
[[[
عالية تفيدنا يف تجاوز أزمتها ،ويف بناء عالقات صحية بني العاملني.
ذلك أن علم األزمة ،سيؤكد لنا أن الغرب ليس مسيحياً ،وإمنا علامين ووثني،
وهذه مسألة أساسية يف فهمه والتعامل معه.فالهجوم عىل اإلسالم يحدث يومياً يف
الغرب ،لكن الهجوم عىل املسيحية ،أيضاً ،أكرب وأكرب ،وسيوضح لنا أن الرصاع
الحادث اليوم بني العاملني ،ليس رصاعاً بني اإلسالم واملسيحية ،وال بني الحضارتني
اإلسالمية والغربية ،ولكنه رصاع حضاري بني رؤيتني للعامل ،تعرف كل منهام الرصاع
[[[
بطريقة مختلفة.
وعلم األزمة ،سيؤكد عىل رضورة أن تعيد الجامعات اإلسالمية املختلفة النظر
يف أساليب عملها ،فاللجوء إىل العنف ضد الغرب أمر غري مجد ،وأن اكتشاف
القاعدة األخالقية املشرتكة بني األديان وللتحالف مع االتجاهات اإلنسانية يف
الغرب والتي ترفض الحداثة الداروينية ،أفضل كثريا ً من عنف مفرط ال يفيد إال دعاة
رصاع الحضارات وملوك الدماء ،التي تسيل عىل مذابح التخييالت الدينية الواهمة.
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،إشكالية التحيز،ج ،1مرجع سابق ،ص52-51
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي،ج ،3مرجع سابق ،ص34-31
[[[-املرجع السابق ،ص.113
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ومن ثم رضورة قيام وكالة أنباء عربية متخصصة تعمد إىل رصد هذه الحضارة بعني
[[[
موضوعية ،بعيدا ً عن تأثري اإلعالم الغريب.
فقه التحيز وعلم األزمة يضعان أيدينا عىل كثري من جوانب أسباب الرشخ بني
العاملني وأهمها:
أن العنرصية الغربية ،ليست موجهة ضد العرب واملسلمني وشعوب العامل
الثالث وحدهم ،وإمنا متتد لتشمل كثريا ً من األقليات يف الغرب ،كام هو الحال يف
[[[
الواليات املتحدة ،وبخاصة األمريكيون األفارقة.
أن الصورة النمطية للعريب ،التي تظهره زير نساء وثرياً ينفق أمواله فيام ال يفيد ،ال
يفهم يف التكنولوجيا ،خبيثاً ال ميكن الوثوق به ،إىل آخر هذه الصفات العنرصية ،وأن
صورة الغريب النجس الكافر املعتدي املتآمر ،هي من صنع مراكز الفكر واإلعالم
[[[
والدين املسيسة عىل الجانبني.
عدم الحكم عىل أي نسق فكري ،عىل أنه نسق فكري محض منغلق عىل ذاته ،وإمنا
يجب أن نضع هذا الفكر يف سياق تاريخي واجتامعي ،أي ندرس العنارص االقتصادية
واملعنوية والحضارية التي أدت إىل ظهور هذا الفكر ،والتي تفاعل معها هذا الفكر.كام
[[[
يجب أن يدرس الفكر يف سياق املامرسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكر.
أنه ال جدوى وال موضوعية ،يف مجابهة الصور النمطية بردود وتفسريات منطية.
واملفروض معالجة العوامل الكامنة خلف نشوء اإلسالموفوبيا أو الغربوفوبيا
وذيوعها.فمثالً ،إذا كان معلوماً أن الجهل باإلسالم واالستهداف املغرض لرموزه
وتاريخه ومعتنقيه من أهم هذه العوامل ،فإن مثة أسباباً أخرى ال يتسنى تغيري الصور
[[[-املرجع السابق ،ص.151
[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية ،مرجع سابق ،ص.225
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي،ج ،1ص255
[[[-مؤسسة مؤمنون بال حدود ،ورقة األرضية العلمية ملسابقة الشباب العريب،الغرب واإلسالم:الخوف املتقابل،
2016م،ص.6
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النمطية املسيئة للمسلمني إال من خالل الوعي بها والعمل عىل تجاوزها ومعالجتها.
ويف مقدمتها»اختطاف اإلسالم»من طرف فئة تستغل الدين سياسياً ،وفئات متطرفة
[[[
تسهم مبواقفها ومامرساتها يف تثبيت الصورة الشائهة عنه يف املجتمعات الغربية.
أهمية أن نوجه ادراكنا لقضية الظلم وليس التعصب ،عندما نتعامل مع املشاكل
العالقة بني العاملني ،ألن التعصب ضد الغرب/اإلسالم وقاعدته ،سريتد إىل نحورنا،
ألن ذلك سيعمق رؤيتنا بشأن الغرب/اإلسالم ،باتجاه األقليات األخرى يف كال
[[[
املجتمعني ،ثم ضد اآلخر عىل وجه العموم ،فيسود جو من التعصب واإلرهاب.

ثالثاً :الحوار املتعدد

[[[

يعتقد املسريي ،أن عبارة رصاع الحضارات ،ليست حقيقيةً.فالرصاع ليس رصاعاً

بني حضارات ،وإمنا هو رصاع حضاري ،بني من يرون أن االستهالك هو الهدف من
الوجود وأن من حق القوي أن يستهلك عىل حساب اآلخرين من جهة ،ومن جهة
أخرى هؤالء الذين يرون أن الجنس البرشي بأرسه يجب أن يتكاتف ويتعاون حتى
ميكننا أن نعيش يف هذه الكرة األرضية مبصادرها املحدودة ،وأن نقيم مجتمعات
مبنية عىل العدل ،ونحقق قدرا ً من التوازن لإلنسان ،وهو ما تلتقي عليه اإلنسانية
اإلسالمية مع اإلنسانية الغربية.
ولهذا ،اعترب ،أن الحوار أسايس يف بناء عالقات إيجابية بني عاملي اإلسالم
والغرب ،ولكن لهذا الحوار رشوطاً وأسساً وأنواعاً ال بد من أخذها يف االعتبار ،حتى
تتحقق األهداف املرجوة من وراءه.
وبناء عىل خربته يف التعامل مع الحداثة الغربية ،ومنوذجه املعريف الذي طوره
لفهم عالقات العاملني ،أيقن أن ما هو مطروح من حوارات وأرضياتها ،ال تسمح
بتحقيق النتائج املفرتض أن تأيت بها.فكل الحوارات املطروحة حالياً مع الغرب ،تعد
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي ،ج ،4ص.232
[[[-سوزان ،حريف ،حوارات املسريي ،ج ،3مرجع سابق ،ص.34-33
[[[-املرجع السابق ،ص.47-45
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نوعاً من االستسالم ،ترتجم فيه موازين القوى املختلة بني العاملني.

[[[

ومن أجل ذلك ،دعا إىل تبني الحوارات املتعددة املتكافئة ،مؤكدا ً أن العامل سيكون
أفضل مع هذه الحوارات املتعددة املستويات ،مشددا ً عىل رضورة أن يفهم الطرفان
الواحد منهام اآلخر ،والبد أن يكون لدى كل طرف كم من املعلومات ميكنه أن يتنبأ
بعض اليشء بظروف اآلخر[[[ ،وعدم ترك مفردات السالم والحوار يف يد الغرب.

[[[

وأكد املسريي ،حاجتنا إىل ثالثة أنواع من الحوارات هي:

الحوار الودي بني األنداد

[[[

وهو حوار بني طرفني ،يعرتف كل طرف بإنسانية اآلخر وحقوقه وسيادته.والهدف
منه ،هو تسوية بعض الخالفات التفصيلية الجزئية.وهذه هي طبيعة الحوار الذي يدور
بيننا وبني بعض القطاعات يف الغرب التي ترفض الرؤية الحداثية اإلمربيالية الداروينية.

الحوار النقدي

[[[

وهو حوار يجري بني طرفني ،حيث يوجه أحد األطراف النقد للطرف اآلخر ويبني
له خلل موقفه ،ويدعم نقده بالحجج والرباهني ،كام يحدث مثالً ،حينام نحاور
الدول األوروبية التي نختلف معها يف بعض األمور املبدئية.أو عندما نحاور أحد
األطراف الذي ال يعرتف بإنسانينتا وحقوقنا وسيادتنا ،كام هو الحال مع الصهاينة.

الحوار املسلح

[[[

وهو ينطلق من تصور أن الشعوب التي تدور يف إطار علامين استهاليك ال تدرك

[[[-املرجع السابق ،ص.124
[[[-املرجع السابق ،ص.45
[[[-املرجع السابق ،ص.46
[[[-املرجع السابق ،ص.46
[[[-املرجع السابق ،ص.47
[[[-املرجع السابق ،ص.44
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العامل إال بحواسها الخمس ،فلقد تم تغييبها وال ميكن إيقاظها من خالل اإلعالم
وحده كام يتصور بعضهم ،وإمنا من خالل سياسة متكاملة ،حيث نبعث لهم رسائل
مسلحة عن طريق املقاومة املسلحة املستمرة ،وميكن إرسال رسائل شبه مسلحة
مثل :التلويح بقطع البرتول ونقل رؤوس األموال العربية ،كام ميكن تفعيل اتفاقية
الدفاع املشرتك ،ومنع مرور السفن الحربية من قناة السويس.
ويواكب هذا رسائل أخرى توضح وجهة نظرنا ،مضمونها أنه ميكن ،مثالً،
للشعب األمرييك التعايش معنا إذ ال يوجد مربر للرصاع أو املواجهة املسلحة،
إذ ميكن توظيف رؤؤس األموال األمريكية يف العامل العريب واسترياد السلع من
الواليات املتحدة ،عىل أن يتم ذلك يف إطار التبادل العادل ،كام يجب أن نؤكد
أن املواجهة املسلحة لن تفيد إال االحتكارات والرشكات الكربى ومصانع السالح
والدولة الصهيونية.
ويؤكد املسريي ،أن كل هذه الحوارات ،تحتاج إىل الدرس املعريف قبل الدخول
إليه ،فالبد أن يكون الحوار السيايس أو الثقايف أو الديني ،نتيجة وتتويج لرؤية معرفية
شاملة ال قبلها.

مؤمترات الحوار الدينية

[[[

يؤكد املسريي ،أن كثريا ً من هذه املؤمترات ال تعدو أن تكون مؤمترات لتبادل
التهاين ،ذات طابع دعايئ ،مشددا ً عىل أن مؤمترات الحوار الناجحة يجب أن تحدد:
أوالً املشكلة ،ونقاط االحتكاك والتوتر بني أعضاء الديانات املختلفة ،ودراسة مدى
إمكانية تقليلها.فالحوار مع املسيحية الغربية ،الذي ينادي املسريي برضورته ،ألنه له
مردود جيد عىل العامل العريب واإلسالمي ،يجب أن ينطلق من االعرتاف باالختالف.

[[[-املسريي ،عبد الوهاب ،رحلتي الفكرية ،مرجع سابق ،ص.304
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ما ليس مجاالً للحوار املوسع

[[[

يلح املسريي ،عىل رضورة أن نستبعد من دائرة الحوار املوسع الخالفات
العقائدية.فعىل الرغم من أنها خالفات حقيقية ،لكن ال يفهمها البرش العاديون برغم
معاركهم الدامئة حولها ،ومن ثم يكون مكان مناقشتها يف أقسام العقائد ومدارس
الالهوت ،نقاشاً علمياً هادئاً ،ال يتحول إىل مذابح ال عقالنية ال تفيد أحدا ً سوى
أعداء الله واإلنسان واألخالق.
بعض تطبيقات منوذج املسريي املعريف يف تطوير عالقات الغرب واإلسالم:

أوال ً:الدعوة يف الغرب

[[[

يؤكد املسريي ،أن أدراك الداعية املسلم يف الغرب ،منوذجه املعريف اإلسالمي
ومنوذج اآلخر الذي يدعوه ،وكيف يدرك اإلله واألرض والذات والزمان واآلخرة،
وكيف يرى الدوافع اإلنسانية األخالقية ،ودراسته لنصوصه املقدسة ودوافعه،
ستوصله للنموذج املعريف الذي يحكم سلوكه ويفرس سلوكه ،فيستطيع توصيل
أفكاره إليه بشكل أفضل كثريا ً مام يحدث اآلن من مؤسسات وأفراد يخاطبون الغرب
من خالل منوذج تفسريي خاطىء ومشوه يف فهمه لإلسالم والغرب معاً.

ثانياً :عن العنف اإلسالمي وفائدته

[[[

يرفض املسريي ،مواجهة الغرب بنهج تنظيم القاعدة ،مؤكدا ً أنها مسألة غري مثمرة
وعائدها السلبي يفوق مبراحل عائدها اإليجايب والغرب يوظفها لصالحه.مؤكدا ً أن
أحداث بضخامة أحداث  11أيلول/سبتمرب ،ال بد أن ترتك أثرها يف الخطاب اإلسالمي
والجامعات اإلسالمية ،بل يف العامل بأرسه ،مام يوجب عىل الجامعات اإلسالمية أن
تعيد النظر يف أساليب عملها ،فاللجوء إىل العنف أمر غري مجد.
[[[-املسريي ،عبد الوهاب»،يف أهمية الدرس املعريف» ،مرجع سابق ،ص.122
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي،ج ،3مرجع سابق ،ص.113
[[[-املرجع السابق ،ص.24
حريف ،سوزان ،ج ،2ص.30
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ثالثاً :عن صورتنا التي يشوهها الصهاينة يف الغرب

[[[

يشدد املسريي ،عىل أن مثة دوالً غربية ال يوجد فيها يهود أساساً ،ومع هذا تؤيد
الدولة الصهيونية بشكل شبه مطلق ،مشريا ً إىل أن الدعم الغريب-بسبب هيمنة العقل
املادي -للدولة الصهيونية يتزايد مبقدار ما تحققه من مكاسب للعامل الغريب ،ومبا
يذيعه الصهاينة من أفكار مغلوطة عن عامل املسلمني مستغلني الخلفيات التاريخية
للعالقات بني اإلسالم والغرب ،ومن ثم يكون فهم هذا كله معرفياً ،سيؤسس لعالقات
بناءة مع الغرب ،ويبطل دعايات الصهاينة املغرضة عن املسلمني التي تزيد عمق
الخالف بني العاملني.

رابعاً :التصدي لإلرهاب

[[[

يتطلب التصدي لإلرهاب-كام يؤكد املسريي-البحث عن أسبابه ومعالجتها.
فالبد من دراسة ظاهرة اإلرهاب يف :سياقها االجتامعي والتاريخي ،وليس يف سياقها
الديني وحسب.والبد من اإلتفاق عىل تعريف اإلرهاب ،وطرح بعض األسئلة تفرس
لنا ظهور اإلرهاب ،ومن ثم إمكانية التصدي له:
هل هناك عالقة بني ما يسمى اإلرهاب وإحساس املسلمني أن العامل الغريب
ال ينوي أن يحل مشكلة الرصاع العريب الصهيوين بطريقة عادلة ،وأنه يغض الطرف
عن الجرائم التي ترتكبها إرسائيل بشكل شبه يومي؟ هل اإلرهاب له عالقة بالتوسع
يف االستيطان يف الضفة الغربية؟ هل تصاعد اإلرهاب أم تراجع بعد احتالل القوات
األمريكية الفغانستان والعراق؟ هل مقاومة االحتالل الصهيوين إرهاب؟ وملاذا؟ ألن
اإلجابة عىل هذه األسئلة ستساعدنا يف فهم الكثري من أسباب التوترات بني العاملني.

[[[-حريف ،سوزان،،ج ،3ص39
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي ،ج ،2ص.45
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خامساً :بناء تحالف بني العاملني

[[[

يدعو املسريي ،إىل اكتشاف القاعدة األخالقية املشرتكة بني األديان وللتحالف
مع االتجاهات اإلنسانية يف الغرب ،التي تتمثل يف حركات مناهضة العوملة وأحزاب
الخرض وبعض االتجاهات اإلنسانية والفلسفية والتي ترفض الحداثة الداروينية.فاإلنسانية
اإلسالمية التي تنطلق من رفض الواحدية املادية وترص عىل ثنائية اإلنسان والطبيعة/
املادة ،وتصعد منها إىل ثنائية الخالق واملخلوق وكل الثنائيات األخرى مثل ثنائية األرض
والسامء ،الجسد والروح ،الحالل والحرام ،املقدس واملدنس[[[ ،تلتقي مع كثري من هذه
التيارات يف قيمها وطموحها لبناء حضارة إنسانية تقوم عىل العدل والتعاون.
قضية الرسوم الدامناركية كتطبيق عميل لفهم منوذج املسريي املعريف لدراسة
[[[
الحداثة الغربية وكيفية التعامل بني العاملني اإلسالمي والغريب
يقول املسريي ،أنه يف مسألة الرسوم الدمناركية املسيئة للرسول-صىل الله عليه
وسلم-قام العرب واملسلمون باالحتجاج:حكومات وهيئات ،وقامت املظاهرات،
وطلب من الحكومة الدامناركية االعتذار وهو جهاد مشكور ،لكن كان يفرتض أن
يسبقه اجتهاد من خالل وضع هذه الواقعة داخل منط ونسأل:
هل تسب الصحافة الرسول وتهاجم اإلسالم وحده ،أم أنهم يسبون كل األديان؟
حيث نربط الجزء بالكل ،فنكتشف أنهم يسبون املسيح واملسيحية أكرث مام يسبون
اإلسالم ورموزه؟ ونسأل مرة أخرى هل األمر قارص عىل الدامنارك فقط أم يف
الغرب كله؟ سنكتشف أن سب اإلسالم وكل األديان مسألة شبه روتينية يف العامل
الغريب بأرسه ،فنخلص من هذا إىل نتائج مختلفة عام يقدم لنا ،وندرك أن اإلحساس
باملقدس قد اختفى يف الغرب ،وأن العداء ليس لإلسالم ورسوله وحده ،وإمنا لكل
ما هو متجاوز لسطح املادة ،وأن العداء لإلسالم املقاوم للهيمنة الغربية.
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي ،ج ،1مرجع سابق ،ص.86
[[[-املرجع السابق ،ص.297-295

[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي ،ج ،3مرجع سابق ،ص.27-26
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كام سنجد أن عالقة الحكومة الدامناركية بالصحافة يف بالدها مختلفة عن
العالقة بني حكوماتنا والصحافة يف مجتمعاتنا ،ولهذا يكون طلب االعتذار مسألة غري
منطقية ،ونكتشف أن املواجهة ليست مع املسيحية إمنا مع العلامنية الشاملة ،ومع
األنظمة السياسية الغربية التي تدعم ارسائيل وليس مع الشعوب ،فتكون استجابتنا
بطريقة مختلفة ،وتتحدد أولوياتنا عىل أساس ذلك.
ويف هذه الحالة كان ميكن مواجهة مسألة التصوير الساخر ،محلياً عرب تحرك
الجامعة املسلمة هناك يف إطار القانون الذي مينع إيذاء الشعور ،عىل أن نصعد
املقاومة لالستعامر وقاعدته يف بالدنا الصهيونية عن طريق املقاطعة املنظمة ،أما
املظاهرات والحرق فهو ال يجدي سوى الخسارة.

نتائج وتوصيات الدراسة:

أوالً :أهم نتائج الدراسة

الدرس املعريف ،يؤكد لنا أن العداء له تاريخ بني عاملي اإلسالم والغرب ،وليس
[[[
شيئاً ميتافيزيقياً[[[ ،وأن األبعاد املعرفية هي أبعاد أساسية لفهم ذلك.
الدرس املعريف ،يخرجنا من جب املؤامرة التي تغلف عالقة الغرب بنا ،برسيتها
التي ال تقوم عىل منطق ،ليدخلنا عامل املخططات االسرتاتيجية التي تعرب عن املصالح

كام يتصورها أصحابها.فالخطاب التآمري يشوه رؤيتنا للغرب ،يف حني أن الخطاب
التفسريي املركب من األسباب:اإلنسانية واالجتامعية والنفسية واألنرثوبولوجية[[[،
ميكننا من فهمه حسب منطقه ،وتفهم دوافعه دون إسقاط دوافعنا عليه.
الدرس املعريف ،سينتج تغيريا ً جذرياً يف الرؤية اإلعالمية االختزالية لعالقتنا مع
الغرب.وميكننا من التفرقة بني النامذج الغربية املختلفة يف رؤيتها للعرب واإلسالم
[[[-حريف ،سوزان حوارات املسريي ،ج ،1مرجع سابق ،ص.229
[[[-املرجع السابق.231-230 ،
[[[-حريف ،سوزان،حوارات املسريي ،ج ،3مرجع سابق ،ص.21
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واملسلمني ،فالبعض لديه إدراك لتنوع الشعوب(أوروبا مثالً) ،بعكس البعض اآلخر
[[[
املنعزل(أمريكا).
الدرس املعريف ،يؤكد لنا أن اكتشاف التشابه يف الرؤية واملنظومات األخالقية،
ميكن أن يؤدي إىل اكتشاف رقعة املشرتك وتوسيعها ،كام ميكن أن يشكل أساساً
إلبرام عقد اجتامعي دويل ،يتم مبقتضاه تنظيم العالقة بني العاملني الغريب
[[[
واإلسالمي.
أي خطاب تفسريي تحليل مركب ،يطمح لفهم العالقات بني اإلسالم والغرب ،ال
بد أن يبدأ بأن ينفض عن نفسه غبار الهزمية/الثقة املفرطة يف الذات ،حتى ميكنه أن
يرى الواقع كام هو ،يف كل أبعاده السلبية واإليجابية ،وال يخضع ألي مقوالت مسبقة
يكون قد رسبها له أصحاب املصالح ،وهذا لن يتأىت إال بأن يتبنى رؤية موضوعية
[[[
اجتهادية وليس رؤية موضوعية متلقية.
مثة عنارص عديدة تدخل يف تكوين الخريطة اإلدراكية التي يكونها كل من
أبناء املجتمعني اإلسالمي والغريب عن اآلخر ،أهمها:الجهل ،وغياب املعلومات
واملصالح[[[.ومن ثم يجب االلتفات لتلك العوامل ،ألنها جزء رئييس يف الخوف
املتقابل بني العاملني.
لغة الحرب املقدسة بني العاملني ،صارت وسيلة تعميق الخوف املتقابل عىل
الجانبني ،وصارت اإلستجابة التي تولدها هي املراد من جانب املستغلني لها ،ومل
تعد تكبح جامحها حدود القيم واملعتقدات الحقيقية يف الجانبني.فقد تطور مفهوم
اإلسالم يف الغرب ،ومفهوم الحداثة الغربية يف العامل اإلسالمي ،ليتخذا معنيني
متوازيني ال يلتقيان :األول ،بصفته ،العدو التاريخي الذي يخبو ويظهر بحسب
[[[-املرجع السابق ،ص.66
[[[-حريف ،سوزان ،حوارات املسريي ،ج ،1مرجع سابق.269-266 ،
[[[-املرجع السابق ،ص.266
[4]-http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=58&ID=1577
تاريخ الدخول 2016/10/16
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أوضاع الغرب ورصاعاته ،واآلخرباعتباره:مرادفاً للرش الخالص الواجب االحرتاس
من دنسه ،أو الخري التام الواجب التمسح يف أعتابه.وهو األمر الذي يستدعي الدرس
املعريف ،القادر وحده عىل هدم هذه الصورة اإلدراكية املشوهة لحقيقة العاملني.
يف حوارنا العاملني يف ظل الغربوفوبيا ،أو اإلسالموفوبيا ،ال بد أن ندرك طبيعة
عالقة هاتني الظاهرتني وتجلياتهام املتمثلة :يف العنفيات الناشئة عن داعش وجامعات
العنف اإلسالمي املتكئة عىل تفسريات رجعية للدين ،واليمني املتطرف الغريب الذي
يتغذى من تراث مشوه عن اإلسالم ونبيه ومجتمعاته ،بالحداثة املادية غري اإلنسانية التي
يعيشها الغرب ،وحداثتنا الرثة التي تعيشها مجتمعاتنا ،واللتان تنتجان األفكار البائسة،
يف ظل الظلم االقتصادي الناجم عن عوملة الفقر التي تسد أفق الغد أمام ماليني من أبناء
العاملني الباحثني عن عمل أو أمان ،أو الهاربني يف مراكب املوت إىل جنة أوروبا ،أو
الناقمني عىل قتلة يقتلونهم دون سبب ،حيث يجد هؤالء جميعاً ،أنفسهم وقد أصبحوا
عالقني بني إسالموفوبيا ترعبهم ،وغربوفوبيا تدمرهم.

ثانياً :توصيات الدراسة

مؤسسة جديدة للحوار:

يحتاج النموذج املعريف االجتهادي ،املستند إىل املرجعية اإلسالمية واملنفتح
عىل الرؤية اإلنسانية الذي طرحه املسريي ،إىل جامعية العمل ومؤسسيته ،إلنجاز
تراكم حقيقي يف مجال تجاوز الخوف املتقابل بني العاملني اإلسالمي والغريب ،ألنه
عملية متكاملة تتم عىل عدة مستويات من خالل :الرصد والتصنيف والنقد الرتاكمي،
حتى تتحدد األمناط العامة الجديدة التي يتم مراكمة املعلومات يف إطارها ،والتي
تكشف عن تحيزات كل منوذج[[[ ،ومن ثم كيفية بناء عالقتهام عىل أسس متينة.
ولذلك ،تعد عملية تدشني مؤسسة جديدة ،تختص مبعالجة الرشخ الكبري
يف عالقات اإلسالم بالغرب يف شتى جوانبها ،وتعمل عىل إحياء القيم اإلنسانية
[[[-تاريخ الدخول http://shamela.ws/browse.php/book-930 2016/10/16
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والدينية يف نفوس أبناء العاملني ،التي تؤهلهم لحمل أمانة التعارف بينهام ،أمرا ً ملحاً
ورضورياً للغاية اليوم.
مؤسسة ،تعمل كمركز للتفكري يف الغرب/اإلسالم ،تكون أداة عربية إسالمية،
تساعدنا عىل فتح سبل الحوار القائم عىل الدرس املعريف مع الغرب ،املستعني
بجميع قنوات االتصال املمكنة من :كلمة وصورة ومقابلة ونشاط مشرتك.

أهم أهداف املؤسسة:

البحث يف قضايا :العقيدة ،والسياسة ،واالقتصاد ،واالجتامع ،واألخالق،
والقانون ،والبيئة من خالل منهج الدرس املعريف ،الذي يحقق الوحدة العضوية فيام
بينها ،ألن ذلك هو األساس املتني الذي ميكننا من النظرة الشاملة ،وتفسري مظاهر
العالقة بني الجانبني وكيفية تطويرها لألفضل.
التقريب بني العاملني ،والتوافق فيام بينهام عيل أسس للتعامل السليم ،من
املنظور اإلنساين ،القادر عيل إطالق قوي مجتمعاتهام يف العمل املشرتك ،دون
خوف/قبول مريض ،ونفي جو الريبة والشك املحيط باإلنسان يف العاملني ،من جراء
فتنة السياسة والدين التي يشعلها املنتفعون عىل الجانبني.
العمل عيل إعداد ميثاق تعاون ،ميهد لعالقة طيبة جديدة ،تحياها مجتمعات
العاملني بعيدا ً عن جو الشقاق السائد اآلن ،وليتسنى للعلامء يف كافة املجاالت –
وعيل رأسهم علامء الدين والرتبية واالجتامع التواصل مع أبناء العاملني ،لبث الوعي
اإلمياين اإلنساين الجديد ،املؤدي لتحرير هذه املجتمعات من الخوف املتقابل
املهيمن اليوم ،ونقلها إىل التعاون والفهم املتبادل.

الدوائر التي تخاطبها املؤسسة:

دائرة عامل املسلمني وعامل الغرب ،لكن الدائرة الرئيسية هي دائرة عامل مجتمعات
املسلمني ،بداية ،حتى ينشأ املسلم واعياً ملعنى شبكة العالقات املتداخلة مع الغرب،
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ووظيفتها ودورها يف الحياة الطيبة له وملجتمعه ولوطنه ولعامله وملهامت وظيفته
االستخالفية املنوط به القيام بها عىل األرض ،وعىل رأسها تحقيق التعارف بني الناس.

نشأة وإدارة املؤسسة:

قيام كيان جديد بهذا الحجم من األهمية يرتهن عادة بتزامن عدة عوامل:

أوال :وجود مجموعة من األفراد؛ املؤمنني بالفكرة واملؤسسة ،والتي متلكت
عليهم كل مشاعرهم ،من واقع ما قرأوه وعلموه علم اليقني ،عن طبيعة العالقات بني
العاملني من توتر ،وما رأوه عياناً بياناً وقرأوه أرقاماً واحصاءات ،من الفشل املستمر
للمداخل الحالية ملعالجة الرشخ الكبري بني العاملني.
ثانيا :مستوى دراية هؤالء البناءون املنشئون ،بالسوابق التاريخية والظروف
االجتامعية لنشأة العالقات بني العاملني ،واملراحل التي مرت بها ،والتيارات التي
تجاذبتها واملشاكل التي واجهتها ،ألن مستوى الدراية بهذه األمور الفاصلة؛ تحدد
مستوى قدرتنا عىل تحقيق نتائج جديدة اليوم.
ثالثا :تبني حكومة قوية قادرة الفكرة ،وتوفري املوارد املادية الالزمة لها ،واألجواء
الهادئة املالمئة لنشأتها ومنوها وتشغيلها وتطورها ،بعيدا ً عن أي مكاسب مؤقتة من
وراء هذا التبني ،أو أي عقبات توضع يف الطريق إلفشالها.

خامتة

أن تعرف شيئاً عن مجتمع ما ،ليس معناه أن تفهم ذلك املجتمع ،إذ ميكن للمرء
أن يعرف الكثري عن اآلخرين ،من غري أن يفهم عنهم إال القليل.وعاملنا املنقسم عىل
نحو خطري بسبب الفروق الدينية املصطنعة ،مصداق واضح لهذه الحقيقة.فليست
الكراهية بني عاملي اإلسالم والغرب ،مثالً ،معطى أبدياً ،وليست فرضية رصاع
الحضارات بينهام صحيحة ،إال يف عقول أتباع بن الدن والظواهري والبغدادي وبات
روربتسون وجريي فالويل وبوش وترامب وتيلو سارازين وغريهم من املتطرفني.
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فاإلسالموفوبيا كام الغربوفوبيا ،مرتبطتان باإلسالم السيايس ،كام باالستعامر
والظلم واملصالح ،وسوء الفهم املتعمد والدعايات املغرضة والتأويالت الفاسدة،
[[[
صعودا ً وهبوطاً.
وإذا كان من الصحيح أن كثريا ً من املسلمني ،لديهم حنني لقوة ومجد ضائعني،
يجعلهم يستمرون يف ندب ماض لن يعود بدالً من شق طريق إىل املستقبل ،إال أن
ذلك أيضاً نتاج غرب ظامل غري متفهم لعقائد وطموحات املسلمني يف حياة طيبة.
ونفس األمر لدى كثري من الغربيني ،الذين يعيشون حضارة يف وضع ثقة ،تجعلهم
يخافون عدوا ً يريد أن يغزوهم ويحقق خالفة إسالمية يف بلدانهم ،وهذا أيضاً هو
إرث مامرسات مشوهة ومفاهيم مغلوطة ،يشيعها كثري من املتصدرين للحديث عن
اإلسالم بسوء نية يف الغرب.
وإذا كان من الصحيح ،أيضاً ،أن كثريا ً من املسلمني والغربيني قد سحبوا رصيد
ثروتهم من الجهاد الحضاري ،ليعيدوا استثامرها يف املجال السيايس والعسكري،
متدثرين مبصالح سياسية اقتصادية أو مبقوالت دينية غري صحيحة أو تم تأويلها
بشكل خاطىء ،فتسببوا يف تشويه عالقتهام ،فخرس العاملني كل إمكان لتالق خالق
بناء يف كل هذه املجاالت مجتمعة.
فنحن ،اليوم ،بحا جة لظهور جيل جديد من املفكرين املسلمني والغربيني
املتحررين من ثقل العبء التاريخي للعداوة بني العاملني ،ليخوضوا معركتنا جميعاً
من أجل مستقبلنا ،وأن يجسدوا الوجه الحقيقي لإلسالم واملسيحية ،بعيدا ً عن
التصورات الواهية والوهمية عن عدو مل يكن دامئاً يف حقيقته عدوا ً.
ولتكون عالقات العاملني الجديدة ،هي بداية البحث عن أمان وتعارف وتعاون،
ال عالقات خوف وتنافر ورصاع ،ولتنتهي الحقبة الرديئة التي طالت من عالقتهام،
لتجمعهم أجنحة اإلميان بقضية عامل يعاين من أزمة شاملة ،ويقايس من الجوع
[[[www.al-eman.com-
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الروحي ،ويفتقد إىل مثل أعىل لألخوة اإلنسانية.
وإذا كانت فكرة هذا البحث ومرافعته صحيحة ،فإن البدء من املعريف ،سيمكننا
من اإلمساك بحقيقة عالقات العاملني ،وصنع بناء جديد لها ،حتى نخرج من تيه
املداخل الشعبوية الدينية السياسية االقتصادية املصلحية التي مل تزد هذه العالقات
إال تباعدا ً.
ويعد خطاب املسريي ،الذي حاولت الدراسة بيانه ،درس معريف ألزمة عرصنا،
التي متثل الحداثة الغربية محورها.وهذا الدرس املعريف ،يعد مخرجاً مالمئاً من
جدل اإلسالموفوبيا والغربوفوبيا الزائف والرصاعي الحادث عىل الجانبني اإلسالمي
والغريب ،وبداية جيدة لحوار بناء بني العاملني.
فأزمة الحوار بني العاملني ،تكمن يف صلب الخطاب التحلييل :اإلسالمي
والغريب ،الذي تم تسييه متاماً وتبسيطه وتسطيحه ،واختفت منه األبعاد املعرفية
والفلسفية ،لصالح الرؤى الدينية املتطرفة واملصالح السياسية واالقتصادية الضيقة.
وإذا كانت وظيفة املثقف ،كام يقول املسريي ،أن يطرح متتاليات جديدة عىل
املجتمع ،تهدف إىل إصالحه وتعديل مساره ،قد ال ميكنه هو نفسه أن يضعها موضع
التطبيق ،وأن يستمر يف إنتاجها إىل أن تحني اللحظة ،فتحمل أفكاره إحدى الطبقات،
أو إحدى الجامعات.
فهذا البحث يرى ،أن هذه اللحظة قد حانت ،وأن الوقت قد حل لبناء مؤسسة
جديدة للحوار بني العاملني ،تحقق ما طرحه املسريي من منهج ،يسهم يف جرس
الهوة بني العاملني ،ليختفي الخوف املتقابل ،والتقاؤهام معاً عىل أرضية ثابتة،
متحو كل نقاط الظالم يف تاريخهام املشرتك الطويل من خالل الدرس املعريف.
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ثبت املصادر واملراجع

أوالً :املصادر
القرآن الكريم

مؤلفات املسريي
املسريي ،عبد الوهاب(تأليف وتحرير).إشكالية التحيز :رؤية معرفية ودعوة
لالجتهاد(القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،1993 ،جزآن).
املسريي ،عبد الوهاب.اإلنسان والحضارة والنامذج املركبة :دراسات نظرية
وتطبيقية(القاهرة :دار الهالل 2002 ،م).
املسريي ،عبد الوهاب.الحداثة وما بعد الحداثة :باإلشرتاك مع الدكتور فتحي
الرتييك(دمشق:دار الفكر2003 ،م).
املسريي ،عبد الوهاب .الصهيونية والحضارة الغربية (القاهرة :دار الهالل1994،م).
املسريي ،عبد الوهاب .العامل من منظور غريب(القاهرة :دار الهالل2001،م).
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العظمة(دمشق :دار الفكر2000 ،م).
املسريي ،عبد الوهاب.الفردوس األريض :دراسات وانطباعات عن الحضارة
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املسريي ،عبد الوهاب .دراسات معرفية يف الحداثة الغربية(القاهرة :دار
الرشوق،ط2000 ،1م).
املسريي ،عبد الوهاب.رحلتي الفكرية– يف البذور والجذور والثمر(القاهرة :دار
الرشوق،ط2005 ،2م).
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املسريي ،عبد الوهاب .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية(القاهرة:دار
الرشوق1999 ،م ،املجلد األول).

ثانيا :املراجع

إدالكوس ،عبد الله ،يف نقد الخطاب الحدايث:عبد الوهاب املسريي ومنهجية
النامذج(،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب2014 ،م)
الراشد ،حمد ،دفاع عن العلامنية ضد املسريي(،بريوت :مدارك للنرش2011 ،م)
الشيخ ،ممدوح.عبد الوهاب املسريي(بريوت :مركز الحضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي2009 ،م).
الالذقاين ،محيي الدين ،آباء الحداثة العربية( ،القاهرة :الهيئة املرصية العامة
للكتاب1998 ،م)
باومان ،زيجمونت ،الحداثة السائلة :ترجمة حجاج أبو جرب(بريوت :الشبكة
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بلقزيز ،عبد اإلله ،من النهضة إىل الحداثة(،بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية،
ط2009 ،1م).
بريمان ،مارشال ،حداثة التخلف:ترجمة فاضل جتكر(نيقوسيا :مؤسسة عيبال
للدراسات والنرش،ط1993 ،1م)
تورين،آالن،نقدالحداثة:ترجمةأنورمغيث(،القاهرة:املجلساألعىلللثقافة1997،م).
حريف ،سوزان .حوارات عبد الوهاب املسريي(دمشق :دار الفكر2009 ،م ،أربعة
أجزاء).
سيالجيتش ،عدنان ،مفهوم أوروبا املسيحية لإلسالم :ترجمة جامل الدين سيد
محمد( ،القاهرة:املركز القومي للرتجمة ،ط2016 ،1م).
شفيق ،منري ،يف الحداثة والخطاب الحدايث(،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،ط1999 ،1م).
شلبي ،السيد أمني ،الغرب يف كتابات املفكرين املرصيني (القاهرة :الهيئة
املرصية العامة للكتاب2003،م).
شيهي ،ستيفن ،اإلسالموفوبيا :ترجمة فاطمة نرص( ،القاهرة :سطور الجديدة،ط،1
2012م).
عبد الحق ،أسامة(إعداد) ،أمة تقاوم:حوارات يف الفكر والسياسة (القاهرة:دار
القدس للنرش ،ط2001 ،2م)
عبد الرحمن ،طه ،روح الحداثة (الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،ط،2
2009م).
عصفور ،جابر ،هوامش عىل دفرت التنوير(،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،
ط1994 ،1م).
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عصفور ،جابر ،نحو ثقافة مغايرة(،القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب2008 ،م)
عامرة ،محمد،اإلسالم والتحديات املعارصة(القاهرة:دار نهضة مرص،ط،1
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منتدى العالقات العربية والدولية ،ط2016 ،1م)..
فيفر ،جون ،الحرب الصليبية الثانية:ترجمة محمد هيثم نشوايت(الدوحة:منتدى
العالقات العربية والدولية2014،م).
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يوسف ،مجدي ،من التداخل إىل التفاعل الحضاري (القاهرة:دار الهالل2001،م).

ثالثاً :الدوريات والصحف

املسريي ،عبد الوهاب« ،نحو منوذج تفسريي اجتهادي» ،إسالمية املعرفة ،السنة
الرابعة ،العدد 1999(16م) ،ص.155-131
املسريي ،عبدالوهاب« ،يف أهمية الدرس املعريف» ،إسالمية املعرفة ،السنة
الخامسة ،العدد 2000(20م) ،ص.128-109
شعالن ،عبد الوهاب« ،خطاب الحداثة يف الفكر العريب املعارص» ،املستقبل
العريب ،السنة السادسة والعرشون ،العدد2004(300م) ،ص.65-47
عزت ،هبة رؤوف« ،حوار مع عبد الوهاب املسريي» ،املسلم املعارص ،السنة
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الرابعة والعرشون ،العدد1999(94/93م) ،ص 175وما بعدها.
عزت ،هبة رؤوف« ،الحداثة والسياسة :مأزق النظرية وأسئلة املستقبل»،
الدميوقراطية ،السنة السادسة عرشة ،العدد 2016(64م) ،ص17-10
فضل الله ،محمد حسني« ،رصاع بني املستكربين واملستضعفني» ،املنطلق
الجديد ،العدد الخامس(2002م) ،ص20-9
وهبة ،مراد« ،الحداثة برؤية علامنية» ،الدميوقراطية ،السنة الخامسة عرشة ،العدد
2015(58م) ،ص.52-50

منهجية الفارويق
يف قراءة النموذج املعريف الغريب

[[[

دكتور :حسان عبدالله حسان[*

]

[[[

ملخص الدراسة

تسعى الدراسة إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءته للنموذج
املعريف الغريب ،وتحديد املنطلقات الفكرية لهذه القراءة املنهجية ،والتعرف عىل
األدوات املنهجية التى استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة.وذلك بهدف استخالص
الخربة املعرفية للفاروقي يف النظر للنموذج املعريف الغريب باعتبارها خربة مضافة
نحو التأسيس املعريف الحضاري لألمة يف نظرتها إىل اآلخر وتحديد ضوابط التثاقف
الحضاري معه ،وذلك من خالل االعتامد عىل منهجية تحليل النص «الفاروقي» يف
جوانبه املتعددة ،واستخالص أدواته املنهجية ومفاهيمه التحليلية التى قدمها يف
قراءته للنموذج املعريف الغريب.
وتعالج الورقة املحاور التالية:
اإلطار املرجعي للفاروقي يف رؤيته للنموذج الغريب. معامل منهجية الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب.[[[ -بحث مقدم إىل مؤمتر "إسامعيل الفاروقي وإسهاماته يف اإلصالح الفكري اإلسالمي املعارص" نظمه املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع جامعة الريموك -عامن/األردن  28-27ذي الحجة 1432هـ 24-23/ترشين الثاين(
نوفمرب) .2011
*ـ باحث وأكادميي مرصي-جامعة دمياط.
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بعض تجليات النموذج الغريب ومتثالته.وذلك باإلضافة إىل املدخل املنهجي الذي يتضمن متهيدا ً معرفياً يوضح
مكانة القراءة التي قدمها الفاروقي ،واملجال الذي تنتمي إليه يف الخارطة املعرفية
للفكر اإلصالحي اإلسالمي املعارص.والدرس املعريف املستفاد عىل مستوى
تكوين العقلية البحثية املسلمة ،وتصميم املفاهيم والتصورات حول الفكر الغريب،
واملرشوعات املعرفية الرضورية نحو درس النموذج املعريف الغريب.

منهجية الدراسة وإطار املعالجة

متهيد معريف

اتصل املسلمون بالغرب يف العصور اإلسالمية الباكرة ،فعرفوا حضارتهواستوعبوها ،دون أن يتأثروا بها يف تصوراتهم ورؤاهم األساسية ،وذلك بفضل
القوة النفسية من ناحية ،وامتالك القدرة املعرفية واملنهجية املستمدة من الرؤية
الكلية املستقلة واملتفردة والتصور الحضاري الشامل من ناحية أخرى .ثم تجاوز
املسلمون حضارة الغرب ،وأسسوا حضارة عرفت يف التاريخ اإلسالمي ونسبت إىل
عقيدتهم ودينهم وهى «الحضارة اإلسالمية».
-ثم كان اللقاء الثاين عىل «خوف من الغرب وفكره وعمله» ،والذى تزامن مع

الرتاجع الحضاري للعقل املسلم وإصابته بالجمود والذبول الفكري ،وفقدانه لقوته
النفسية وقدراته املعرفية واملنهجية الذاتية الدافعة – والذى تجاوز يف خطورته فقدان
مؤسسة الخالفة ذاتها – هذا مع بروز التفوق الغريب يف مجال العلوم واالكتشافات
العلمية ،أو ما ميكن أن نسميه بـ»األرصدة املادية للحضارة» ،وتزامن ذلك – أيضاً
– باالحتالل الغريب العسكري للعامل اإلسالمي املفكك سياسياً وفكرياً ،فكان
«االستدراج» الفكري والثقايف أداة الغالب ،واالستتباع حيلة املغلوب وحالته.
تحرك العقل املسلم إزاء هذا االتصال الثاين بالغرب حركتني :األوىل ،حركةالخائف واملتوجس من «االنصهار» و«الذوبان» يف نهر التفوق الغريب ،وسارت
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هذه الحركة يف مسارين أساسيني ،األول :متثل يف اتجاه التعبئة والتحذير للعقل
املسلم من «االستالب»و«الغزو الفكري والثقايف» و«التغريب» كام عند رشيد رضا
ومحب الدين الخطيب ومصطفى صربي وجالل آل أحمد واملسار الثاين ،تبنى
دعوة «املقاومة» و«استعادة الهوية» يف مقابل «اآلخر «فظهرت يف صورة ردود تحمل
عناوين «اإلسالم واملدنية»»،الدين والعلم» كام عند محمد عبده ومصطفى الغالييني
وأحمد عزت باشا أو يف دعوات تجديدية كام عند محمد إقبال ،أما الحركة الثانية
للعقل املسلم ،فهي حركة يبدو فيها طابع «التسليم» بتفوق الحضارة الغربية وتفوق
حضارته ونهضته ،وسارت هذه الحركة – أيضاً – يف مسارين :األول ،حاول التوفيق بني
عنارص الذات األصيلة وما أنتجه الفكر الغريب من نظريات واكتشافات تحت عنوان
«التوفيق» بني منجزات هذه الحضارة وبني املبادئ اإلسالمية كام عند الطهطاوي ،أما
املسار الثاين ،اتخذ من منهجية «النقل واالقتباس» طريقاً الستعادة الدور واملكانة،
وهو ما عرف مبسار «التغريب» ويظهر جلياً عند طه حسني وإسامعيل مظهر ونامق
كامل ومدحت باشا ورضا خان.
ويف النصف الثاين من القرن العرشين ظهر مسار آخر يف تناول وقراءة الفكرالغريب ،يقوم عىل االنطالق من الذات ،ومن استحضار القوة الدافعة الوجدانية ،مع
امتالك املنهجية املعرفية الذاتية ،وذلك بهدف تحقيق االستيعاب القائم عىل التبرص
والبصرية الحضارية .ومن الذين أسسوا لهذه «املدرسة الحضارية» مرتىض مطهري
ومحمد حسني الطباطباىئ يف «أسس الفلسفة واملذهب الواقعي» ،ومحمد باقر
الصدر يف «فلسفتنا» و«األسس املنطقية لالستقراء» ،وعىل رشيعتي يف «العودة إىل
الذات» ،وعىل عزت بيجوفيتش يف «اإلسالم بني الرشق والغرب» ،ومراد هوفامن
يف «اإلسالم كبديل» ،وغريهم ممن ساهموا يف تأسيس قراءة معارصة للفكر الغريب
ال تقوم عىل «الخوف» أو «التعبئة» أو «االستالب» أو «التلفيق» ،بل تقوم عىل
تأسيس منظور حضاري قائم عىل االنفتاح عىل اآلخر واستيعابه ،انطالقاً من الثوابت
الحضارية التي قامت عليها الشخصية املسلمة ،واستهدافاً الستعادة الدور واملكانة
وفقاً لهذه الثوابت الحضارية.
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كام اهتم «الوعي اإلسالمي» خالل العقدين األخريين بالنظر إىل النموذجاملعريف الغريب من خالل تأسيس آليات لدرسه ونقده السيام آليات إبراز «التحيز»
املعريف يف هذا النموذج .وهو ما أشار إليه عبد الوهاب املسريى يف تقدميه لبحوث
مؤمتر «إشكالية التحيز» ،والذى رصد فيه مجموعة من التحيزات يف النموذج
املعريف الغريب منها :التحيز الطبيعي املادي عىل حساب اإلنساين وغري املادي،
تحيز للعام عىل حساب الخاص ،تحيز للمحسوس واملحدود وما يقاس والكمي
عىل حساب غري املحسوس والالمحدود وما ال يقاس والكيفي ،وتحيز للبسيط
والواحدى واملتجانس عىل حساب املركب والتعددى
وإسامعيل راجي الفاروقي ( )1986-1921ممن ينتمون إىل هذه املدرسة
الحضارية يف قراءة الفكر الغريب ومنوذجه املعريف قراءة تستند إىل استدعاء تلك
القوة الوجدانية الدافعة ،واستحضار أسس املنهجية املعرفية التوحيدية.
ويدعو الفاروقي يف رؤيته الحضارية إىل التثاقف الحضاري مع الحضارات
القامئة بصفة عامة ومع الغرب بصفة خاصة ،انطالقاً من املوقف الحضاري اإلسالمي
القادر عىل االنفتاح واالستيعاب ثم التجاوز يف ظل ثوابته ورؤاه األصيلة « ...إن
حضارتنا اإلسالمية مفتوحة غري منغلقة .وال شك أننا مكلفون بتحصيل العلم أىن
وجد واالستفادة منه يف تعزيز األمة وتنمية مواردها وازدهارها .فقد حثنا الله تعاىل
عىل العلم وتلقيه وفضل الذين يعلمون عىل الذين ال يعلمون ،وفرض رسول الله
صىل الله عليه وسلم طلب العلم عىل كل مسلم ومسلمة ،من املهد إىل اللحد .ودل
عىل أن الحكمة ضالة املؤمن يأخذها أىن وجدها .وما من دين وال ثقافة يف الدنيا
[[[
رفعت شأن العلم والتعلم وحثت الناس عىل طلبه كام فعل اإلسالم».
ويطرح – أيضاً -عدة رشوط للتثاقف الحضاري مع الغرب السيام فيام يتعلق
بدرس العلوم التي يتفوق فيها يف اللحظة الحالية «...أولها إتقان العلم والهيمنة عليه
أي اإلملام التام والتفهم الكامل لكل ناحية من نواحيه .فالتعرف السطحي بالعلم
[[[ -الفاروقي،إسامعيل« .حساب مع الجامعيني» ،املسلم املعارص ،العدد (،31مايو  ،)1982ص.49
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ال يكفى وال يغنى واالكتفاء به جرم .عىل املسلم الذى يطلب العلم عند الغرب أن
ينفذ إىل كافة الحقول واملكامن ،ويحيط بتاريخ العلم ومنجزاته ،ويدرك مناهجه
النظرية ومسالكه العملية ،ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته وحاجاته
[[[
وإمكانياته».
 وتسعى الدراسة الحالية إىل الكشف عن الوعي املنهجي للفاروقي يف قراءتهللنموذج املعريف الغريب ،وتحديد املنطلقات الفكرية لهذه القراءة املنهجية،
والتعرف عىل األدوات املنهجية التى استخدمها الفاروقي يف هذه القراءة .وذلك
بهدف استخالص الخربة املعرفية للفاروقي يف النظر للنموذج املعريف الغريب
باعتبارها خربة مضافة نحو التأسيس املعريف الحضاري لألمة ،وذلك من خالل
االعتامد عىل منهجية تحليل النص عند «الفاروقي» يف جوانبه املتعددة ،واستخالص
ألدواته املنهجية ومفاهيمه التحليلية التى قدمها يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.
و بنا ًء عىل ما تقدم تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عىل ثالثة أسئلة أساسية تتالقى
مع عنوان الدراسة وأهدافه ،وهى:
ما اإلطار املرجعي الذى يستند إليه الفاروقي يف منوذجه التفسريي ؟
ما الدوافع الحضارية للفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب؟
كيف قرأ الفاروقي النموذج املعريف الغريب وأدواته املنهجية املستخدمة يف هذه
القراءة ؟

محددات مفاهيمية
1ـ املنهجية

لغة ،املنهج أو املنهاج هو الطريق الواضح ،ويف القرآن [ لِك ٍُّل َج َعلْ َنا ِم ْن ُك ْمجا ] {املائدة ،}48:قال صاحب املفردات النهج الطريق الواضح ،ونهج
ش َع ًة َو ِم ْن َها ً
ِْ
[[[-املرجع نفسه ،ص.49
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األمر وأنهج :وضح ،ومنهج الطريق ومنهاجه [[[.واصطالحاً املنهاجية هي»علم بيان
الطريق والوقوف عىل الخطوات...أو الوسائط والوسائل التى يتحقق بها الوصول
إىل الغاية،عىل أفضل وأكمل ما تقتضيه األصول واألحوال...واملنهجية مصدر
البتغاء الرشد...من خالل تحديد املراحل والتمييز بني املستويات والتحقق من
ي ِكن السالك من
عالمات االستدالل عند املفارق وإدراك مراجع االتصال بحيث ُ َ
[[[
التزام جادة املسار وتعرف مناكب االستدالل ،فاملتابعة واللحاق».
واملنهجية عىل هذا النحو تتفاعل مع عوامل أخرى يف اإلنسان تأثرا ً وتأثريا ً ،يشري
ملكاوى إىل ثالثة عنارص تؤثر يف منهجية تفكري اإلنسان ووعيه بالواقع «األول هو
املدركات القبلية املستقرة يف ذهن اإلنسان وتتمثل عادة مبجموعة املبادئ والقيم
التى تتصل بالفطرة أو تأىت من النظم والظروف االجتامعية ،والثاين هو األدوات التى
يستخدمها والعمليات العقلية والشعورية وملكات الحدس والخيال واإلرادة التى
ميارسها ،والثالث هو الحقائق املوضوعية املرتبطة بالواقع؟ أي خصائصه الكمية
والكيفية ،وعالقاته مبا حوله .ويتم التفاعل بني هذه العنارص يف العقل اإلنساين الذى
يقوم بتنظيمها ضمن ما يسمى بالخربة اإلنسانية ،وهذه الخربة هي املضمون الذى
يستخدمه الوعي لفهم الواقع الطبيعي واالجتامعي ،وإدراك موضوعاته وظواهره،
[[[
وتفسريها وبيان دالالتها وإمكانات توظيفها يف الفهم والسلوك».
وهنا ال بد من اإلشارة إىل التفاعل الذي تم بني الفاروقي والحضارة الغربية،
حيث التقى بها يف فرتة مبكرة من حياته واهتم باستيعاب النموذج املعريف الغريب
يف أصوله وفروعه ،حيث درس يف الجامعة األمريكية ببريوت ،ثم جامعة إنديانا،
ثم جامعة هارفارد ،ثم جامعة ماكجل بكندا ،وجامعة شيكاغو ،ثم جامعة رساكيوز،
وأخريا ً جامعة متبل بفالديفيا.وقىض سنتني يف كلية الالهوت وتعرف عن قرب
[[[ -األصفهاين ،الراغب.مفردات ألفاظ القرآن ،دمشق ،دار القلم ،1992 ،ص.825
[[[ -أبو الفضل ،منى عبد املنعم .نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملقومات،
القاهرة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،1996 ،ص.8
[[[ -ملكاوي ،فتحي حسن .منهجية التكامل املعريف..مقدمات يف املنهجية اإلسالمية،عامن ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،2011 ،ص.120
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عىل الفكر الديني املسيحي يف الغرب ،وألف كتاب Christian Ethicsاألخالق
املسيحية ،هذا باإلضافة إىل دراسته التأصيلية ودرسه لإلسالم والعلوم الرشعية
يف األزهر الرشيف( )1958-1954واستيعابه لعلوم الرشيعة وفقهها ،هذه العوامل
مجتمعة شكلت فكر الفاروقي وعقله العلمي وأثرت بشكل واضح يف تصوره
الفكري ورؤيته الحضارية ومنهجيته وقراءته املعمقة للفكر الغريب وفلسفته وأصوله
ومسلامته وجعلته أكرث اتصاالً ومعرفة بحقيقة ما يحمله النموذج املعريف الغريب من
قضايا وطروحات وتناقضات وإشكاالت متباينة نعرض لبعض منها يف هذه الدراسة
من خالل وقوفنا عىل أدواته يف التعامل مع النموذج الغريب.
وقد أثر ذلك التفاعل عىل التكوين العقيل واملنهجي للفاروقي حيث جمع
بني بعدين رئيسني األول :البعد الفلسفي ،حيث حصل عىل درجة البكالوريوس
يف الفلسفة عام  1941من كلية اآلداب والعلوم بالجامعة األمريكية ببريوت ،ثم
حصل عىل ماجستري «الفلسفة» عام  1949من جامعة إنديانا ثم درجة املاجستري يف
«الفلسفة» أيضاً من جامعة هارفارد عام  .1951أما رسالته للدكتوراه فكانت بعنوان
«نظرية الخري ،الجوانب امليتافيزيقية والقيم االبستمولوجية للقيم» حيث حصل بها
عىل درجة الدكتوراه عام  1952من جامعة إنديانا.
أما املكون الثاين لعقل الفاروقي فهو :البعد الرشعي والذى متتد جذوره إىل
نشأته العائلية (املسجد ووالده) ،ثم أراد أن يكون هذا التكوين الرشعي عىل علم
ودراسة ،فاتجه إىل مرص للحصول عىل دراسات ما بعد الدكتوراه يف األزهر ملدة
أربع سنوات ( )1958 –1954حيث قام بدراسة العلوم الرشعية بطريقة مكثفة خالل
هذه الفرتة والتى ساهمت بشكل أسايس يف تحديد رؤيته الفكرية التى جمعت بني
ثالثة رؤى أساسية استوعبها الفاروقي ورسم من خاللها تصوره الفكري الحضاري.
ويف ضوء هذا التكوين املنهجي املتعدد للفاروقي بني درسه املنهج الغريب،
واملنهج الفلسفي التحليل التأميل ،ومنهج الدراسات الرشعية اإلسالمية ،هذا باإلضافة
إىل مترسه يف علم مقارنة األديان ودراسته وتدريسه للعلوم الالهوتية املسيحية .كل
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هذه العنارص شكلت ما ميكن أن نطلق عليه يف لفظه ومعناه «العقل الفاروقي»،
الذى انشغل بالهم اإلسالمي من خالل أفق يتسم بالرحابة والتأمل الصادق واإلنجاز
اإليجايب امللموس والبصرية الحضارية.
وهذه الدراسة محاولة لتحليل بعض القواعد واألسس التى انطلق منها الفاروقي
يف قراءته للنموذج املعريف الغريب ،واألدوات املستخدمة يف تلك القراءة ،والتي
نطلق عليها «املنهجية».

2ـ النموذج املعريف Paradigm

من خالل تتبع عام لدراسة توماس كون» بنية الثورات العلمية» يف نسختهاالعربية نالحظ استخدام كون مجموعة من التعبريات الفلسفية للداللة عىل مصطلح
«النموذج املعريف «أو كام سمي يف طبعته العربية األوىل «النموذج اإلرشادي «ومن
هذه التعبريات «التصور الذهني املسبق» »،فهم العامل»« ،التعميامت واملفاهيم»،
«القيم والتصورات»« ،التعميامت الرمزية» ،ورغم أنه كام يذكر «كون» أنه استخدم
أكرث من اثنني وعرشين معنى للداللة عىل مفهوم «النموذج املعريف» إال أنه كان أكرث
استخداماً ملعنيني رئيسني معربين عنه «فهو من ناحية يعرب عن جامع املعتقدات
والقيم املتعارف عليها والتقنيات املشرتكة بني أعضاء مجتمع بذاته ،ومن ناحية
[[[
أخرى إىل عنرص منفصل يف هذا املركب الجامع وهو الحلول الواقعية لأللغاز».
كام نجد أن ما قدمه كون حول مفهوم النموذج املعريف يشري إىل :توافر إطار
تفسريي عام لجامعة علمية محددة/أو مجتمع علمي معني[[[∗ ،ويتضمن هذا اإلطار
التفسريي عدة عنارص أبرزها ،املفاهيم ،التعميامت الرمزية ،واملستوى امليتافيزيقي(
املسلامت) ،والقيم ،ويركز كون أيضاً عىل قيم التآلف واالنسجام بني هذه العنارص
[[[ -كون،توماس .بنية الثورات العلمية،ترجمة :جالل ،شوقي.الكويت عامل املعرفة ،العدد،168ديسمرب  ،1992ص
.244
[[[-يتألف املجتمع العلمي/أو الجامعة العلمية الذي يقصدها كون من " مجموعة من املامرسني لتخصص علمي
محدد .ويكونون قد مروا مبرحلة متامثلة من حيث التعليم والتنشئة املهنية...،ويستوعبون خالل هذه العملية ذات
األدب التقني ،ويفيدون منها نفس الدرس"( انظر :املرجع نفسه ،ص .)246

منهج ّية الفاروقي

363

بعضها البعض داخل الحقل املعريف لهذه الجامعة العلمية.
ويتداخل مفهوم «رؤية العامل» مع مفهوم النموذج املعريف ،وقد تتبع ملكاوى هذا
املفهوم ونشأته عند «إميانويل كانط» (1804-1724م) و«وليلهام دلثاي» (1911-1833م)
وغريهم من املفكرين والفالسفة ،وتوصل إىل أن رؤية العامل هي» مجموعة من املفاهيم
واملعتقدات والتصورات اإلدراكية التي متكننا من فهم الكون والحياة واإلنسان والعالقات
القامئة بينهام»[[[،من ناحية أخرى فإن «رؤية العامل» تساعد يف عملية التحليل والتفسري
للظواهر اإلنسانية املختلفة باعتبارها وحدة تحليل كام «أنها تعيننا عىل تفسري التنافس
بني النظريات واملبادئ العامة والخاصة ببعض املجاالت املعرفية نتيجة توجهات
[[[
املتخصصني والعلامء الذين يصوغون هذه النظريات واملبادئ».
ويقرتب من «النموذج املعريف» اصطالح آخر هو «النظام املعريف» Cognitive ،systemويقع هذا االصطالح يف ميدان علم اجتامع الثقافة ،وعلم اجتامع املعرفة
ويف علم النفس االجتامعي ،ويفرتض نظرياً «أن لكل مجتمع ولكل شخص «نظاماً
معرفياً» خاصاً به يتكون من مجموعات من عنارص املعرفة أو املعتقدات التى يستند
إليها املجتمع أو الشخص يف تعرفه عىل العامل من حوله ويف تعامله مع هذا العامل،
أو التى تتكون منها (يف حالة املعتقدات) عقيدته الكلية...ويتكون النظام املعريف
من :نظم معرفية جزئية تتشكل من تفاعل :املعلومات واملفاهيم والتصورات الذهنية
ليك يتكون من هذه النظم الجزئية الفرعية يف النهاية «النظام املعريف» الكىل أو
[[[
الشامل الذى يتميز به مجتمع أو فرد بعينه».
واهتم عبد الوهاب املسريى باصطالح «النموذج املعريف» وتحديد ماهيتهوطرق تكوينه ،وعنارص تشغيله ،ومحتواه ومضمونه ،ويعرف املسريى النموذج بأنه
«بنية فكرية تصورية يجردها العقل اإلنساين من كم هائل من العالقات والتفاصيل
[[[ -ملكاوى ،فتحي« .رؤية العامل والعلوم االجتامعية» إسالمية املعرفة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
العدد ،2006 ،43-42ص .96
[[[ -املرجع نفسه ،ص .92
[[[ -خشبة ،سامي .مصطلحات فكرية ،القاهرة ،املكتبة األكادميية ،1994 ،ص.579
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فيختار بعضها ثم يرتبها ترتيباً خاصاً ،أو ينسقها تنسيقاً خاصاً ،بحيث تصبح مرتابطة
بعضها ببعض ترابطاً يتميز باالعتامد املتبادل وتشكل وحدة متامسكة يقال عنها
أحياناً «عضوية» [[[.أما «املعريف» فيوصف بأنه «ما يتعامل مع الظاهرة من منظور
[[[
كىل ونهايئ».
ويرى املسريي أن لكل منوذج بعده املعريف ،أي أن خلف كل منوذج معايريهالداخلية التى تتكون من معتقدات وفروض ومسلامت وإجابات عن أسئلة كلية
ونهائية تشكل جذوره الكامنة وأساسه العميق ،وتزوده ببعده الغايئ ،وهى جوهر
النموذج والقيمة الحاكمة التى تحدد النموذج وضوابط السلوك ،وحالل النموذج
وحرامه ،وما هو مطلق وما هو نسبى من منظوره .فهي باختصار مسلامت النموذج
الكلية أو مرجعيته التى تجيب عىل األسئلة الكلية والنهائية (ما الهدف والغاية من
الوجود يف الكون؟ هل اإلنسان مادة وحسب ،أم مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون:
[[[
كامناً فيه أم مفارقاً له؟.
والنموذج املعريف وفقاً ملا تقدم يحمل رؤى اإلنسان الفيزيقية وامليتافيزيقية،
ونظامه القيمي وعالقاته املعيارية ،ومصادر تشكيل معرفته ،وإطاره املرجعي ،وهذا
يجعل النموذج أداة تحليلية ميكن من خاللها إدراك جوهر الظاهرة وفروعها ،ويساهم
يف عملية التفسري بصورة أساسية.
وتنقسم الدراسة الحالية إىل ثالثة محاور -باإلضافة إىل املدخل املنهجي
والدرس املعريف املستفاد والخامتة -هام:
املحور األول :اإلطار املرجعي عند الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب.
املحور الثاين :معامل منهجية الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب.
[[[ -املسريى ،عبد الوهاب .موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،ج ،1القاهرة ،دار الرشوق ،1999 ،ص.107
[[[ -املرجع نفسه ،ص.122
[[[ -املسريى ،عبد الوهاب :العامل من منظور غريب ،كتاب الهالل ،العدد  ،602القاهرة ،فرباير  ،2001ص.21 – 20
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املحور الثالث :بعض تجليات النموذج الغريب ومتثالته.
املحور األول :اإلطار املرجعي عند الفاروقي
كلمة «مرجعية» تعنى الفكرة الجوهرية التى تشكل أساس كل األفكار يفمنوذج معني والركيزة النهائية الثابتة له التى ال ميكن أن تقوم رؤية العامل دونها «فهي
ميتافيزيقا النموذج» .واملبدأ الواحد الذى تُرد إليه كل األشياء وتنسب إليه وال يرد هو
[[[
أو ينسب إليها.
وإسامعيل الفاروقي-موضوع الدراسة -ينتمي إىل أصحاب «املرجعية النهائيةاملتجاوزة» والتى تستند إىل فكرة «التوحيد» لإلله املنـزه عن الرشك واملادة« ،وعن
الطبيعة والتاريخ ،الذى يحركهام ،وال يحل فيهام وال ميكن أن يرد إليهام .ووجوده
هو ضامن أن املسافة التى تفصل اإلنسان عن الطبيعة لن تختزل ولن تلغى .فاإلنسان
قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه وك َّرمه واستأمنه عىل العامل واستخلفه فيه ،أي أن
[[[
اإلنسان أصبح يف مركز الكون بعد أن حمل عبء اإلمامة واالستخالف».
والتوحيد عند الفاروقي هو رؤية عامة للحقيقة ،وللواقع ،وللعامل ،وللمكانوللزمان ،ولتاريخ اإلنسانية وملصريها ،ومن خالله يفرس األحداث والوقائع ،ويستنبط
منه نظام القيم واملعرفة واألخالق ،وتقوم هذه «الرؤية التوحيدية» للفاروقي بدور
املرجعية واألداة التحليلية يف التفسري داخل اإلطار الكيل ،وتعتمد بدورها عىل عدة
عنارص مفرسة هي:
أ -الثنائية :وهذا املبدأ يقسم (الكون) العامل إىل نوعني متاميزين «إله ،وال إله.
خالق ومخلوقات .أما نظام اإلله فهو قارص عىل الله سبحانه وتعاىل وحده .فهو
وحده الرب الرسمدي .الذى ال بداية له .وال نهاية .وهو الخالق ،املتعايل ،املتفرد
عىل الدوام ،بال شبيه وال رشيك ...ونظام الخالق مغاير متاماً وبشكل مطلق لنظام
[[[ -املسريى،عبدالوهاب .موسوعة اليهودية والصهيونية ،ج ،1مرجع سابق ،ص.54
[[[ -املرجع نفسه ،ص .54
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املخلوقات ،من حيث الكنه ،والكينونة ،ومن حيث الوجود والوظيفة .ومن املستحيل
عىل اإلطالق أن ينصهر أحد هذين النظامني يف اآلخر ،أو يحل فيه أو يختلط به ،أو
أن يتحد أحدهام باآلخر .فمن املحال أن يتحول الخالق إىل مخلوق ،وال أن يتسامى
[[[
املخلوق ليصري ويتجىل يف صورة الخالق بأي منطق ،وال بأي شكل كان».
ب -التصورية :وهو العنرص الثاين داخل اإلطار التوحيدي الكيل الذى يتبناه
الفاروقي ،ويقصد به أن «العالقة بني نظامي الخالق واملخلوق فكرية تصورية
يف طبيعتها ،وركيزة مرجعيتها يف اإلنسان هي ملكة الفهم .ويشمل الفهم بوصفه
أداة للمعرفة ،ومستودعاً لها :كافة الوظائف املعرفية كالذاكرة والتخيل واملالحظة
والحدس واإلدراك...وكل البرش فطروا عىل الفهم بدرجة تكفى ملعرفة املشيئة
اإللهية بواحدة من طريقتني أو بكلتاهام :الوحي املنـزل من عند الله تعاىل ،واستنباط
[[[
تلك اإلرادة من مالحظة السنن اإللهية يف الكون التى ال تتبدل وال تتغري».
ج) الغائية :ويقوم هذا املبدأ عىل اعتقاد غائية الكون وهو ضد العبثية والصدفية
والفوىض ،مبعنى «أن الكون له غاية خلقه خالقه من أجلها ..فالعامل كون مرتابط
ومنتظم ومتناغم ،ال تفاوت فيه وال فطور تتحقق فيه إرادة خالقه عىل الدوام ...هذا
باستثناء اإلنسان فيام يتعلق باألوامر التكليفية اإللهية املوجهة إليه .فالعمل اإلنساين
األخالقي ال يتوافق بالرضورة مع اإلرادة اإللهية لكونه يف جوهره عمالً يرتكز عىل
التدبر الحر اإلرادي املقصود .أما اإلنسان يف بعده الجسدي فهو متكامل مع بقية
[[[
املخلوقات ،وخاضع للسنن التكوينية ،وغري مختار يف االستجابة ملقتضياتها».
د) القدرة اإلنسانية وقابلية الطبيعة للتطويع :يرتبط هذا املبدأ بالحلقة الثانية يف
سلسلة اإلطار التفسريي عند الفاروقي وهى الغائية« ،فإن سنن الله تعاىل يف الخلق،
ومنطق الخلق يقتىض إمكانية تحقيق غايته يف الزمان واملكان يف هذه الحياة الدنيا،
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .التوحيد ..مضامينه عىل الفكر والحياة ،ترجمة السيد عمر ،القاهرة ،مدارات للنرش
والتوزيع2015،م ،ص.52
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .التوحيد ..مضامينه عىل الفكر والحياة ،مرجع سابق ،ص .53
[[[ -املرجع نفسه ،ص.52
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فيام بني الخلق واليوم اآلخر .والبد أن يكون اإلنسان بوصفه فاعل الفعل األخالقي
قادرا ً عىل تغيري ما بنفسه ...وأن الخليقة ال بد وأن تكون طيعة وقابلة للتحول وللتغيري
يف جوهرها وهيكلها ورشوطها وعالقتها بالفعل األخالقي اإلنساين كرشط لتضمني
النموذج أو القصد اإلنساين يف الطبيعة ،أو تجسيدها له ...والخليقة بعمومها مؤهلة
لتحقيق ما ينبغي أن يكون ،أو باألحرى تجسيد املثال اإللهي املطلق يف حدود
[[[
االستطاعة يف الفضاء املكاين والزماين الذى تعيش فيه اإلنسانية عىل هذه األرض».
هـ) املسؤولية واملحاسبة :وهذا املبدأ هو نتيجة ملا تقدم من تكليف اإلنسان
بتغري نفسه ،واملجتمع والبيئة مبا يتامىش مع األمر اإللهي ،وهو ما يتطلب أن يكون
اإلنسان حرا ً وقادرا ً عىل القيام بهذا التكليف ،ويرتتب عىل هذه املقدمات املسؤولية
والحساب «فااللتزام األخالقي مستحيل دون املسؤولية والحساب ...ومبدأ
املحاسبة متأصل يف طبيعة املعيارية نفسها ،وهو مبدأ قرآين كىل ميثل األساس
[[[
الذى يقوم عليه النظام األخالقي الديني اإلسالمي برمته».
ز) النموذج املعريف التوحيدي والنظام الكوين :يوضح الفاروقي يف هذا املبدأ
عالقة بني التوحيد باعتباره» رؤية تصورية ونظام معريف» بالحقيقة االجتامعية
والوجودية ،وعالقاته باألشياء واإلنسان ،مربزا ً االرتباط بني النظام القيمي التوحيدي
والظاهرة الطبيعية بخصائصها املادية والذي يتمثل يف الضبط القيمي الذي يقدمه
النموذج التوحيدي للظاهرة املادية ،ويؤكد يف هذا املجال املعريف عىل حقيقتني
[[[
كونيتني هام:
أن الظاهرة الطبيعية حقيقية ال تنكر قط .لكنها ليست كل ما يف الوجود .فالوجود
ليس كله مادة محسوسة خاضعة لقوانني املعرفة الحسية /هنالك ملكوت واسع من
الظواهر املعنوية .فالقيم ال تحس ولكنها موجودة بوجود أقوى وأغنى من وجود
[[[ -املرجع نفسه ،ص .54
[[[ -املرجع نفسه ،ص .54
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .نحن والغرب» ،املسلم املعارص ،العدد الحادي عرش ( سبتمرب  ،)1977ص.33-32
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األشياء .فهي فاعلة محركة بينام األشياء والطبيعة جامدة محركة .وليس صحيحاً أن
املعرفة ال تعرف يقيناً .بل إن لها علامً ال يقل شأنه عن العلوم الطبيعية :له ضوابطه
ومنهجه ،وله أحكامه وله تاريخ حافل طويل.
كام أن رغبات اإلنسان ألحوج ظواهر الطبيعة إىل االنقياد بالقيم املعنوية ألنها
أميلها إىل الطغيان ،وإفساد نفسها بنفسها كلام تعدت الحدود التى ترسمها لها القيم.
لذلك ،يوجب التوحيد علينا أن نلجم رغباتنا بلجام القيم ،وأال نشبعها إال بعد التأكد
من أن إشباعها املطلوب ال ينتهك قيمة وال يتعدى حدا ً .فالرشيعة ليست إال تطبيق
القيم عىل الظواهر الطبيعية .وهى حقة وصادقة مرتني :مرة بالتنـزيل ومرة بالفعل.
فهي تعرف يقيناً ،ولذلك هي خري معيار لكل شئ هذا يف مقابل ما أدعته املسيحية
أن الطبيعة رش كلها ليست السعادة يف اإلسالم سعادة إشباع رغبات ،بل سعادة
تحقيق الذات كلها من رغبة طبيعية ،وبشوق روحي .وهذا االنقياد للقيم ال ينطبق
عىل الفرد فحسب ،بل عىل الجامعة – أيضاً  ...-وال سيطرة لإلنسان عىل الطبيعة وال
تنافس عليها مع أخيه اإلنسان .إمنا استثامر للطبيعة بتعاون اإلنسان مع أخيه اإلنسان
وبالتوايص والتآخي واملعروف.
املحور الثاين :معامل منهجية الفاروقي يف قراءة النموذج املعريف الغريب
اعتمدنا يف استخالص هذه املعامل األساسية يف قراءة النموذج املعريف الغريب
عند الفاروقي عىل قراءة تحليلية للنص الفاروقي -املتوفر لدينا -متتبعني اآلثار
واألصول والتجليات التي طرحها يف كتاباته ،وقد اهتم بصورة أساسية بالظالل
والتمثالت للنموذج الغريب مع تقديم نظرة تحليلية للمبادئ والقيم الحاكمة يف هذا
النموذج والتصورات الكلية له ومسلامته ،والتي نشري إليها يف العنارص التالية.
أوالً :السياقات الفكرية واالجتامعية لنشأة النموذج املعريف الغريب -
أدرك الفاروقي العوامل الفكرية واالجتامعية التى أخرجت النموذج املعريف
الغريب إىل الوجود بوضعيته املادية عىل هذا النحو مبيناً دور الكنيسة املحوري
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(السلبي) يف هذه النشأة ،والرصاع بني التيارين املثايل والوضعي ،حيث يرى
الفاروقي «أن معتنقي املذهب العقيل يف القرنني السابع عرش والثامن عرش قد أقاموا
نظاماً عظيامً للفكر حاولوا مبقتضاه إعادة تأسيس الدعامة األوىل للثقافة الغربية
واملسيحية عىل أساس عقيل .ولقد كان معظم األوروبيني الغربيني ينظرون إىل الثورة
الفرنسية عىل أنها الحركة الظاهرية التى أدت إىل تدعيم ذلك النظام وحاولت أن
تضفي عليه الصبغة العاملية ،ولقد كان فشلها الالحق ميثل كالً من العلة واملعلول
لظهور مذهب النـزوع إىل الشك الذى كان قد شن معركة قاسية عىل مدى قرون
عديدة من قبل ضد سطوة الكنيسة .ولقد تم خوض تلك الحروب الطويلة القاسية يف
مجاالت العلوم الطبيعية ،وبصفة رئيسة علم الفلك وعلم الكون حيثام كان كل من
الكنيسة ،والكتاب املقدس ،يعتنقان آراء تتعارض مع مالحظات العلوم التجريبية؛
ولقد نجح ذلك النـزوع إىل الشك يف هدم املذاهب التى اعتنقتها الكنيسة حول
الكون ،وأيضاً النظم العقلية التى بالرغم من منطقيتها كانت ال تزال تؤمن بصحة
[[[
املبادئ الرئيسة للمسيحية».
ومن ناحية أخرى تأثرت نظرة أوجست كونت الوضعية بالتطورات التي شهدها
العقل األورويب ال سيام يف فرتة تراجع دور الكنيسة واالستبداد الديني حيث «شهد
أوجست كونت تلك الفرتة القصرية التى سيطر فيها العقل باعتبارها الفرتة التى نجحت
فيها أوروبا يف إنهاء الطغيان الفكري للكنيسة ،ولكنه عندما كان يتطلع إىل املستقبل،
كان يشعر بالتفاؤل ويستطيع أن يتنبأ بظهور فجر عرص جديد ،عرص العلم اإليجايب،
الذى يستطيع فيه اإلنسان – بعد تحرره النهايئ من كل اإلميان الساذج واألفكار
الجازمة – أن يأخذ مكانه يف العامل الذى يكون بدوره قد تحرر من االثنني .ومن ثم
فإن اإلنسان طبقاً لـ«كونت» يجب أن يطبق العلم لتنظيم حياته ذاتها ،ومثلام طبق
الطب عىل وجوده الفردي املادي ،يجب أن يبتدئ يف تطبيق العلوم االجتامعية عىل
سلوكه االجتامعي وعىل سلوك الجامعة ككل ،وطبقاً ألب العلوم االجتامعية يف
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة اإلسالمية ،رسائل إسالمية املعرفة( ،)5املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،فريجينيا ،ص .8
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الغرب ،فإن العلوم الطبيعية تحوز عىل ميثودولوجيا الحقيقة التى ال ميكن وضعها
موضع الشك .ونظرا ً ألنه قد تم تطبيق تلك العلوم يف النطاق املادي ،فقد حان
[[[
الوقت اآلن ألن ميتد ذلك النجاح إىل نطاق العالقات اإلنسانية».
واملرحلة األخرى التي أثرت يف تشكيل النموذج املعريف الغريب من وجهة نظر
الفاروقي هو ما تعرض له العقل الغريب من صدم ٍة يف الحرب العاملية األوىل حيث»
اصطدم الفكر الديني بالحرب العاملية األوىل ،ودعا إىل االنسحاب واالنعزال عن
العامل ورأى الخالص يف القفزة العمياء إىل املسيح والسكون إليه وفيه وجودياً-وذلك
حسبام رآه املفكر الديني األول كريكجارد -ولكن عند صدمته بالحرب العاملية الثانية
اضطر إىل التدخل...وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى ظهرت الدعوات التى
تنادى بالتخلص من الدين ومن كل عنرص ما ورايئ مطلق ،إذ يكمن الرش واالستبداد
[[[
يف املاورائية واإلطالق بالذات».
ويف الوقت نفسه انترش الفكر الوضعي وظهر تحديه للمسائل الفلسفية بدعوى أن
مسائل الفلسفة كلها مسائل لغوية تفتيتية ال جوهر لها سوى ما وضعه املتكلمون من
معان ألصقوها بالكلامت التي يتفوهون بها ،وبالفعل عم فكر إير وفيتجنشتاين جميع
دوائر الفلسفة يف العامل الغريب ،فأصبحت الوضعية املجردة-أي التقنية -مدار الدراسة
العلمي يف الطبيعة وهدفه األول واألخري،والوضعية املنطقية مدار الدراسة يف الفلسفة
[[[
وحقولها ،ويف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،وأخريا ً يف الفكر الديني نفسه.
ويرى الفاروقي أن أهم جوانب اتفاق الفكر الغريب مع املسيحية األوروبية تتمثل
يف موضعني أساسيني هام «عزل العقل وإحالل الشعور مكانه كمنهج للمعرفة ،ذلك
أن العقل ال يسوغ التثليث والتجسيد وصلب اإلله وموته وإعادته إىل الحياة وتخليص
البرش بتعذيبه ،إمنا الشعور املسيحي يسوغ ذلك عند املسيحيني املؤمنني بهذه
[[[ -املرجع نفسه ،ص.9-8
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .التحرك الفلسفي اإلسالمي يف العرص الحديث» ،املسلم املعارص ،العدد  ( 39مايو
 ،)1984ص.15
[[[ -املرجع نفسه ،ص.16
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األركان ،وثانياً أن الخطيئة األصلية وسقوط البرش أجمع بالرضورة الناتج عنها أفسد
جبلة اإلنسان بحيث أصبحت ال يرجى منها خري وعجزت بالكلية عن اإلتيان به حتى
لزم أن يتجسد اإلله ويكفر عن اإلنسان خطيئته ويحدث له خالصة .وبالتايل فالزمان
واملكان؛ بل والخلق كله مفسود وساقط ال يستغرب من قيامه عىل تعارك جميع القوى
[[[
والعنارص واملخلوقات التي يتألف منها بعضها مع بعض دون جدوى أو نهاية».
ويف ضوء هذه العوامل واملؤثرات ال سيام املؤثر الديني نشأ الفكر التنويري
الغريب يف ظل هذه العوامل واملؤثرات مام أنتج ردود فعل معرفية قامئة عىل التمرد
عىل العقل املعريف الكنيس باألساس ،واالنتقال إىل عقل جديد هو العقل النقدي،
ويف الوقت نفسه تبلور النموذج املعريف الغريب مستمدا ً أصوله من الفلسفة اليونانية
واإلغريقية السيام يف نزعتهام املادية بعد حالة الفراغ الذي تسببت املسيحية يف
إيجاده خالل العصور الوسطى.

ثانياً :املسلامت األساسية للنموذج املعريف الغريب

حدد الفاروقي أبرز املسلامت التي يقوم عليها النموذج الغريب وهي النـزعة
الشكوكية مبيناً أبعادها املعرفية يف العقل والتصور الفكري الكيل الذي يحمله
التصور الغريب ،ويرى بأن هذه النـزعة الشكية هي األساس املعريف الذي ساهم
يف بناء كثري من القيم يف النموذج الغريب بدءا من عرص التنوير األورويب ،ويؤكد

عىل مخاطر النـزعة الشكوكية التي «تفاقمت بدرجة بالغة الخطورة يف عامل اليوم
عامة ،وىف الغرب بوجه خاص .وباتت تلك النـزعة هي املبدأ السائد يف أوساط
املتعلمني ،فضالً عن شيوعها يف أوساط العوام املحاكني للمثقفني يف مجتمعاتهم.
ويعود هذا االنتشار املشهود جزئياً إىل نجاح العلم مبفهومه الغريب ،املنظور إليه
عىل أنه مبثابة االنتصار املتواصل للعقل التجريبي عىل العقل الديني .وروج الغرب
تعريفاً للعقل الديني عىل أنه العقل امللتزم بتعاليم الكنيسة ورؤيتها .وفقدت الكنيسة
يف رأى التجريبيني حجيتها ومرجعيتها يف تعليم الحقيقة من أمد طويل .بل إن
[[[ -املرجع نفسه ،ص.15
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الكنيسة مل تكن يوماً ما أمالً لحيازة مثل تلك املرجعية والحجية» [[[ .ويقوم املذهب
الشيك عىل مجموعة من االفرتاضات واالعتقادات املعرفية األساسية هي- [[[ :
ال شئ يعرف حقيقة سوى الظواهر الطبيعية .وىف العالقات اإلنسانية ،الظاهرة
الطبيعية هي الرغبة.
الظواهر األخالقية ال ت ُعرف حقيقة .فهي دامئاً وأبدا ً مشكوك فيها ال ت ُعرف برش
حق وال خري حق.
ال يجوز لإلنسان أن يدعى أن سلوكاً ما خري من سلوك آخر إال إذا أدى ذلك
السلوك إىل إشباع رغبة من رغباته هو دون اآلخرين.
ويربط الفاروقي بني نظرة املسيحية وتصورها لطبيعة اإلنسان وبني تأصيلها
للمذهب الشيك يف مبحث األخالق الذي قام أصالً ضد معتقداتها ومضامينها
املعرفية وكانت سبباً يف منوه وازدهاره حيث «باركت املسيحية مذهب الشك
األخالقي ،وذلك باعتقادها أن اإلنسان مخلوق ساقط بنيت جبلته عىل اإلثم والعدوان
واملنكر ،ال أصل وال جدوى من اجتهاده وعمله .فحياته كلها كتلة من الخطيئة
والفجور ،واملجتمع ليس إال ميدان الشيطان .أرادت املسيحية أن تربهن عىل
ألوهية املسيح فرأت أنه يلزم لالقتناع بعملية التخليص التى قام بها اإلله بتجسمه يف
املسيح وصلبه :أن يكون اإلنسان عاجزا ً عن تخليص نفسه بفعله .لذلك حطت من
قدر اإلنسان ونفت األخالق من سلوكه .فاتفقت مع مبدأ الشك بأن سلوك اإلنسان ال
[[[
حقيقة معنوية أو قيمية فيه».
ورغم تأكيد الفاروقي عىل بعض الجوانب االيجابية لهذا املبدأ األسايس( مبدأ
الشك) يف النموذج الغريب مثل احرتام الذات اإلنسانية وحاميتها ،وهو ما أدى إىل
توثيق روابط االجتامع الغريب وذلك لالتفاق عىل رضورة التعاون من أجل إشباع
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة،مرجع سابق ،ص.85
[[[ -الفاروقي،إسامعيل« .نحن والغرب» ،املسلم املعارص ،العدد الحادي عرش ،ص ،22سبتمرب  ،1977ص.22
[[[-الفاروقي،إسامعيل« .نحن والغرب» ،مرجع سابق ،ص.23

منهج ّية الفاروقي

373

رغبات الذات،إال أن ذلك أدى يف الوقت نفسه إىل مجموعة من اآلثار السلبية التي
[[[
تأصلت يف الشخصية الغربية وأهمها:
غال الغرب يف رعاية الذات اإلنسانية وحاميتها بأن ألهها وجعلها وحدها الحقيقية،
فأصبح إشباع رغباتها هو معيار الخري والرش.
عرف الغرب عصبيتني :عصبية القوم عىل الفرد وعصبية القوم عىل القوم .أدت
األوىل إىل انحسار الشخصية الفردية برضورة تطبعها بطابع الجامعة إىل أن أصبحت
الرتبية عندهم ال معنى لها سوى التشبيه االجتامعي  ،Socializationالتثقف
االجتامعي  ،Acculturationالتوحد الكيفي االجتامعي ،Homogenization
التكامل االجتامعي -.Adjustmentوأدت الثانية إىل استعامر اإلنسان ألخيه اإلنسان
بالجملة أي باملاليني.
غال الغرب يف استغالله للطبيعة .فبالرغم من ازدهار العلوم الطبيعية عىل كافة
أنواعها وتقديم التقنية يف خدمة اإلنسان ،فإن تأليه الرغبات ومنع العنف ضد الزمالء
النمور أدى إىل اغتصاب اإلنسان للطبيعة ،أي إىل استثامر الطبيعة وتطويع قواها
إلشباع الرغبات دون وازع أخالقي ،دون معيار يعلو عىل الطبيعة والرغبات معاً
ويخضعهام لقيمه وأوزانه .فكان تلويث املوارد الطبيعية ونهب الرثوة األرضية بال
حساب مام أدى بدوره إىل قلب توازن الطبيعة يف كثري من الحقول.
والنـزعة الشكية التي يشري إليها الفاروقي ليست خاصة بالفكر الغريب الحديث
أو املعارص وإمنا ترجع يف جذورها إىل القرن الرابع قبل امليالد والتي قامت يف
مواجهة تفسري الواقع عن طريق التأمالت العقلية ،كام ظهر عند السفسطائيني والذين
جاؤوا من بعدهم من الشكاك األول مثل بريون ،وإينسيدميوس وكارنيادس وغريهم،
ثم ظهرت يف الفلسفة الحديثة عند باسكال وهيوم وكانط والتى أرادت تقويض
اإلميان الدينى باملفهوم الكنيس.
[[[ -الفاروقي،إسامعيل« .نحن والغرب» ،املسلم املعارص ،مرجع سابق ،ص.29
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ثالثاً :نقد العلوم االجتامعية الغربية وإدراك التحيز

شمل هذا النقد للعلوم االجتامعية عدة جوانب ال سيام ما يتعلق باملنهج ذاته
الذي نادى منذ البدء بفصل العلوم اإلنسانية عن العلوم الطبيعية وهو ما أثر بوضوح
عىل مكانة هذه العلوم من ناحية ،وأحكامها ومناهجها من ناحية أخرى ثم تفريغها
من املضامني اإلميانية بصورة تامة « ...وكانت النتيجة :هي استحواذ الحقائق الواقعية
لكل مجتمع عىل املقدرة لتكوين املعايري الخاصة به .لقد أدى مبدأ الواقعية ،ومن ثم

االستقالل الذايت القيمي للحقائق االجتامعية ،ووضعها موضع االختبار إىل التدهور
األخالقي الحتمي للمجتمع .ومن ناحية أخرى ،فإن منح الغرب العلوم اإلنسانية مكاناً
خارج نطاق العلم قد أعفى تلك العلوم من التشدد الخاص باملوضوعية ،وبإنزالها
إىل املرتبة الدنيا حتى ال تطالب باملوضوعية العلمية ،أو حيث ال ميكن إحراز تلك
املوضوعية أبدا ً ،فإنها قد أصبحت عرضة للهجامت من مذاهب النسبية ،والتشكك
والذاتية ،مام ساعد عىل إبطال أثرها بصفة أكرب وإفساد قوة متضمناتها (أى اإلميان،
[[[
والعقيدة ،واألمل ،والخري ،والواجب ،والجامل )...،يف تقرير الحياة والتاريخ».

كام اهتم الفاروقي أيضاً بنقد بعض الدعاوى التي طرحها النموذج املعريف
الغريب الخاصة بنتائج العلوم االجتامعية الغربية ال سيام ما يتعلق باملوضوعية
واملحايدة وهو التناقض الذي يقع فيه املنهج االجتامعي الغريب ففي الوقت الذي
يؤكد فيه نسبية الحقيقة االجتامعية فإنه يؤكد من ناحية أخرى موضوعية وحيادية
نتائج العلوم التي تختص بدراسة هذه الحقيقة عنده حيث «يدعى الغرب أن علومه
االجتامعية تتسم بالصفة العلمية ألنها محايدة ،وتتعمد تفادى األحكام والتفصيالت
اإلنسانية ،وتعامل الحقائق باعتبارها حقائق وترتكها تتحدث عن نفسها ،ولكن ذلك
يعد إدعاء غري ذي جدوى؛ فإنه ليس مثة إدراك نظري ألية حقيقة بدون إدراك طبيعتها
وعالقتها القيمية ،ومن ثم ،فإنه بدالً من االمتناع عن تحليل الناحية القيمية الذى
ال ميكن تطبيقه عىل أي حال ،والسامح لالعتبارات القيمية أن تقرر االستنتاجات
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،مرجع سابق ،ص.19
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بطريقة رسية ،سوف يتوىل أحد العلامء الصادقني القيام بعمل جميع التحليالت
بطريقة رصيحة ،ذلك العامل الذى لن يدعى أبدا ً التحدث عن املجتمع اإلنساين يف
حني أنه يف الحقيقة يعنى املجتمع الغريب ،أو يدعى التحدث عن الدين يف حني أنه
يف الحقيقة يعنى املسيحية ،أو يدعى التحدث عن القوانني االجتامعية واالقتصادية،
[[[
يف حني أنه يف الحقيقة يعنى بعض املامرسات العامة للمجتمعات الغربية «.
ثم انتقد الفاروقي االتجاه الذي أطلق دعوى «أن ما كان تطبيقه ممكناً بالنسبة
للطبيعة قد تم افرتاض إمكانية تطبيقه بالنسبة لإلنسانية ،أى بالنسبة لكل من الفرد
واملجتمع ،فإن كليهام ميثل الطبيعة ،ويجب إخضاعها لنفس األساليب ،إن مل يكن
[[[
لنفس قوانني فهمها».
وقد أدى ذلك الخطأ الجوهري يف تعريف حقائق العلوم االجتامعية والتعرف
عليها إىل ظهور خطأ آخر هو أن أى شخص يقوم باملالحظة يكون يف إمكانه وضع
القوانني التى تتحكم يف الحقيقة االجتامعية لو أنه اتبع القواعد العلمية بطريقة
مدققة؛ ولكنه يجب ن يتأكد من إبطال أى نوع من التحيز الشخيص واالمتناع عن
إصدار أى حكم سابق ،فالحقائق يجب أن تدرك لتتحدث عن نفسها .ولقد ساد
االعتقاد أنه مبقتىض ذلك التشدد لن تستطيع الحقائق إال أن تكشف عن أرسارها
[[[
وهكذا تصبح خاضعة للمعالجة العلمية.
كام انتقد الفاروقي العلامء الغربيني يف تأكيدهم عىل املوضوعية رغم تحيزهم
الكامن يف خطوات منهجيتهم ونتائجها «حيث كان العلامء االجتامعيون الغربيون
من الجرأة بحيث أعلنوا أن أبحاثهم تتسم باملوضوعية ،ولكننا نعلم جيدا ً أنهم يدينون
بالتحيز وأنها غري مكتملة ...،إن العقل الغريب ،بالرغم من التقدم املفاجئ يف علم
القيم الفينومينولوجي ،كان بعيدا ً عن اإلدراك بأن فهم األديان والحضارات والثقافات
[[[ -املرجع نفسه ،ص.22
[[[ -املرجع نفسه ،ص.13
[[[ -املرجع نفسه ،ص.13
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الخاصة بالشعوب األخرى يتطلب نوعاً من التحيز املضاد وتعاطفاً مع الحقائق لو
[[[
أنه سيتم فهم تلك الحقائق عىل اإلطالق».
ويؤكد الفاروقي عىل البعد الذايت للباحث ودوره يف إدراك الحقائق مام ينتفي
معه صفة املوضوعية ،ففيام يتعلق بإدراك القيم» نجد أن الشخص القائم باملالحظة
هو الذى يؤكد الحقائق أو يتعاطف معها بطريقة فعلية سواء أكان مؤيدا ً أم معارضاً،
وإدراك القيم يعد يف حد ذاته تقريرا ً لتلك القيم ،أى أنه يحدث فقط عندما يتم تفهم
القيم يف واقع الحياة .وبعبارة أخرى ،فإننا ال نستطيع القول أنه قد تم إدراك القيمة
إال إذا كانت قد حركت ،أو أثرت أو أثارت عاطفة أو شعورا ً يف الشخص القائم
باملالحظة وفقاً ملا تتطلب طبيعتها ،ويعترب إدراك القيم شيئاً مستحيالً لو مل يتم
إحداث ذلك التأثري من خالل قوتها املقررة أو إغرائها املؤثر ،ولكن ذلك ليس
من املمكن حدوثه بدون إعداد من قبل الشخص القائم باملالحظة الذى سوف
مير بذلك التأثر ،وبدون التعاطف الوجداين مع الشئ .إن اتجاه الشخص القائم
بالدراسة تجاه الحقائق موضع الدراسة يقرر نتيجة تلك الدراسة ،وذلك هو السبب
يف أن الدراسات اإلنسانية الخاصة بالرجل الغريب والتحليالت االجتامعية للمجتمع
الغريب التى يقوم بها العلامء الغربيون تتسم بالرضورة بالصفة «الغربية» ،وليس من
[[[
املمكن أن تكون مناذج تحتذى لتطبيق دراسات عىل املسلمني أو مجتمعاتهم».
وينتقد الفاروقي تشكل الذهن الغريب الذي يقوم عىل التعميم وإهامل
الخصوصيات الثقافية والدينية والبعد الديني واألخالقي عىل وجه الخصوص ،وهي
العنارص األساسية املكونة للظاهرة اإلنسانية حتى يف أقل املجتمعات تحرضا ً «...إن
الطالب الغريب الذى يدرس طبيعة اإلنسان واملجتمع مل يكن يف حالة تجعله يدرك أنه
ليس بالرضورة أن تكون جميع الحقائق املتعلقة بالسلوك اإلنساين ،قابلة للمالحظة
عن طريق الحواس ،ومن ثم خاضعة للقياس؛ فإن الظاهرة اإلنسانية ال تتكون من
عنارص «طبيعية» عىل وجه القصد ،بل يتدخل فيها عنارص أخرى تنتمي إىل نظام
[[[ -املرجع نفسه ،ص.15-14
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية،مرجع سابق ،ص.14
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مختلف ،أى النظام األخالقي الروحي ،وتقررها إىل درجة فائقة؛ وتلك العنارص ال
تعد بالرضورة مبثابة نتائج الزمة لعنارص الطبيعة أو قابلة لالستنتاج من تلك العنارص،
وهى ال تتسم بالتامثل العاملي يف الجامعات اإلنسانية ،بل إنها تعتمد عىل التقاليد
والثقافة ،والدين ،واألولويات الشخصية والجامعية التى ليس من املمكن أبدا ً وضع
تعريف شامل لها ،ومبقتىض كونها روحية ،فإن تلك العنارص ليس من املمكن عزلها
أو فصلها عن أصولها الطبيعية ،وليس من املمكن أبدا ً إخضاعها لألسلوب القيايس
[[[
الوحيد الذى يعرفه العلم ،وهو األسلوب الكمي».
ويشري الفاروقي إىل تقسيم آخر وفصل بني العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية
يف الغرب والذي ترتب عليه استبعاد جميع التقييامت يف العلوم االجتامعية من
ناحية وهيمنة التأمل الذايت عىل العلوم اإلنسانية من ناحية أخرى «لقد فصل الغرب
العلوم اإلنسانية عن العلوم االجتامعية بسبب االعتبارات امليثودولوجية؛ ولقد نجح
ذلك الفصل يف استبعاد جميع التقييامت من العلوم االجتامعية فيام عدا تلك التى
تقوم عىل أساس غايات مقيدة ،فإن املوضوعية (العلمية) مل تستطع إجازة تلك
التقييامت ومن ثم رصفتها إىل العلوم اإلنسانية التى أصبح اهتاممها وتطبيقها يتسم
بالصفة الشخصية والفردية التامة ،وذلك التطهري املتعمد للعلوم االجتامعية من
جميع اعتبارات القيم الجوهرية قد جعلها عرضة للتأثر بأي قوة تتعرض لها؛ وكانت
النتيجة لذلك هي استحواذ الحقائق الواقعية لكل مجتمع عىل املقدرة لتكوين
املعايري الخاصة به .لقد أدى مبدأ الواقعية ،ومن ثم االستقالل الذايت القيمي للحقائق
[[[
االجتامعية ،ووضعها موضع االختبار إىل التدهور األخالقي الحتمي للمجتمع.

4ـ املنظور الحضاري املقارن

انطلق الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب من منظور حضاري مقارن،وذلك من خالل إبراز أهم التباينات واالختالفات التى توجد بني عنارص ومكونات
[[[ -املرجع نفسه ،ص.12
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،مرجع سابق ،ص.19

378

نحن والغرب

النموذج املعريف التوحيدي املنتمي إليه ،والنموذج املعريف الغريب.
ويف أحد هذه العنارص املشكلة للنموذجني وهو موقفها من «اإلنسان» يرىالفاروقي «أن اإلسالم يختلف جذرياً ،أوالً :مع الرؤية اإلنسانية اإلغريقية ،التى
تعرتف بإنسانية املواطنني األحرار ،بينام تصنف العبيد يف فئة أخرى أدىن من
سابقتها .ويختلف اإلسالم ثانياً مع الرؤية اإلنسانية اليهودية بذات الدرجة ،التى
تسلم بوجود الصورة اإللهية يف كل البرش بالفطرة ،ولكنها تفرق بينهم باملولد والطبع
معطية أبناءها وضعية مختارة...ويختلف اإلسالم ثالثاً مع املسيحية التى متايز بني
البرش من حيث امتالكهم جميعاً ناموساً طبيعياً وتدعي اختصاص أتباعها بناموس
إلهي بحكم إميانهم وتعميدهم ،ويختلف اإلسالم رابعاً وأخريا ً ،مع الرؤية اإلنسانية
العلامنية األوروبية التى تستمد هويتها من الثقافة األوروبية عىل سبيل الحرص،
وتهبط باألسيويني واألفارقة وغري األوروبيني عامة ،إىل أدىن من مستوى البرش .فلم
يستطع حتى رائد التنوير كانط ،املنادي بالعقل الخالص ،أن يصل بعقالنيته إىل
[[[
نهايتها املنطقية ،وخصص وضعية أدىن لألسيويني واألفارقة».
أما رؤية اإلسالم لإلنسان التي يقدمها الفاروقي فتتلخص يف ذلك التصور القرآينالذى يقوم عىل املبادئ التالية:
كل البرش سواسية (املساواة املطلقة لإلنسانية) (الحجرات ،13 :الروم– 20 : ،22الزمر.)9 :
 تحرير اإلنسان من الخطيئة :فالخطيئة األوىل آلدم عليه السالم ال متتد أثرهاعىل أبنائه ،فضالً عن أنها خالية من أى أثر كوين – أيضاً -ومن ثم فال مكان ملفاهيم
من قبيل «الخالص الالهويت» ال يعرف اإلسالم أى خالص الهويت .فالخالص يف
منظوره مفهوم ديني غري مناسب .ال نظري له يف املفردات اإلسالمية .واإلنسان ال
[[[
يواجه أى مأزق يحتاج إىل تخليصه منه».
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .التوحيد ،مرجع سابق ،ص.138
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .التوحيد ،مرجع سابق ،ص.140
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ويف مثال آخر الستخدام الفاروقي «املنظور الحضاري املقارن» كأحد األدوات
املهمة يف منهجيته يف قراءة النموذج املعريف الغريب ،يطرح الفاروقي «النظام
االجتامعي» وموقف اإلسالم ،واملسيحية واليهودية منه ،ويرى «أن الدعوة العيسوية
املوجهة إىل داخل اإلنسان ،مع خاصية الكراهية – غري السوية – للامدة التى تتسم
بها الغنوصية ،وتحول توجهها النقدي للسياسة القبلية اليهودية إىل إدانة كلية للدولة
ذاتها ،وللحياة السياسية برمتها...وليس لدى املسيحية اآلن نظرية للمجتمع ،فإدانتها
للزمان واملكان ،وللعملية السياسية ،وتحفظها بشأن كل األنشطة الدنيوية ،واعتبارها
أن النظام االجتامعي نفسه أمر ثانوي عديم الجدوى يف عملية الخالص ،يحول بينها
[[[
وبني أن تكون لها نظرية بهذا الصدد».
أما النموذج اإلسالمي فيستمد مرجعيته من التوحيد واإلقرار بأن هناك غاية
للخلق ،وأن تلك الغاية هي تحقيق األوامر اإللهية املتعلقة بهذا العامل الذى تتخذ
منه الحياة البرشية مرسحاً لفعلها اإلنساين الحر املسؤول «يقتىض ذلك من املسلم
النظر إىل الحياة بزمانها ومكانها بعني الجد ،الرتباط فالحه أو خرسانه بتمثله للسنن
اإللهية املتصلة بالزمان واملكان الذى يحيا فيه [[[ ..ومن ثم يقوم النظام االجتامعي
[[[
يف اإلسالم عىل عدة مقومات منها:
الطابع العام الذى يحكم الحياة اإلسالمية (أخالقية النية). الحاجة إىل نسيج اجتامعي ملموس حقيقي للوجود.عالقية القيميات.ويصل الفاروقي إىل وصف دقيق لشكل األمة .كام تحددها النظرية االجتامعية
يف اإلسالم ،بكونها (أى األمة) بنية مدنية ،عضوية ،متعاضدة ،غري محدودة بأرض
أو شعب ،أو بثقافة ،أو بعرق ،عاملية ،وكلية ،ومسؤولة ،يف حياتها ككيان اعتباري
[[[ -املرجع نفسه ،ص.167
[[[ -املرجع نفسه ،ص.170
[[[ -املرجع نفسه ،ص.173-172
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مشرتك ،وكذا يف حياة كل فرد منها .وهى مقوم أسايس ال غنى عنه يف تحقيق أى
[[[
إنسان لسعادته يف الحياة الدنيا ويف اآلخرة».
ويقدم الفاروقي يف صورة أخرى مقارنة بني النموذجني التوحيدي والغريب
املادي من حيث املنطلقات املعرفية األساسية والكلية ،فالنموذج التوحيدي ينطلق
من مصدرية القيم يف النظر إىل لطبيعة وهو ناتج عن مبدأ التسخري واالستخالف،
لذا فالفعل اإلنساين مع الطبيعة هو «االكتشاف» ،بينام النموذج الغريب ينطلق من
مصدرية الذات «الرغبات والدوافع» وهو ما جعل عنوان الفعل اإلنساين يف الطبيعة
هو«اإلبداع «والذي بدوره يعتمد عىل» القهر والسطو والسيطرة».
وهو ما جعل النموذج التوحيدي منوذجاً منفتحاً يؤمن باالنفتاح والتواصل
انطالقاً من أصالة مبدأ «التغيري اإليجايب».يف مقابل االنغالق واالنعزال يف النموذج
الغريب الذي ينطلق من أصالة مبدأ «الرصاع والرش» يف االجتامع اإلنساين.
ويف مقارنة بني امليثودولوجيا الغربية واإلسالمية يصل الفاروقي بعد مناقشة
للميثودولوجيا الغربية إىل عدة نتائج أهمها :أن العلوم الغربية تعد ناقصة وهو ما
طرحه تحت عنوان «نقائص امليثودولوجيا الغربية» -والتي أرشنا إليها يف نقد العلوم
االجتامعية الغربية -والنتيجة الثانية هي :ذاتية العلوم الغربية يف مقابل دعاوى
عامليتها ،أما النتيجة الثالثة هي أن العلوم االجتامعية الغربية تنتهك متطلباً حاسامً
للميثودولوجيا اإلسالمية ،وهذا املطلب عند الفاروقي هو مبدأ وحدة الحقيقة-يف
مقابل تعددها يف امليثودولوجيا الغربية -ويتناول الفاروقي هذا املبدأ ( مبدأ وحدة
الحقيقة) يف العنارص التالية:
1ـ يقرر ذلك املبدأ أن الحقيقة تعد شكالً من أشكال الله وليس من املمكن
فصلها عنه ،وأن الحقيقة واحدة مثلام أن الله واحد فالحقيقة ال تشتق وجودها من
الله الذى هو خالقها وسببها النهايئ فحسب بل إنها تشتق معناها وقيمتها من إرادته
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .التوحيد ،مرجع سابق ،ص.182
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التى تعد غايتها وغرضها النهايئ ،وتقاس فاعلية تلك الحقيقة مبقتىض تحقيقها أو
عدم تحقيقها للقيمة .ويف الواقع فإن الحقيقة أصبحت تتسم بالفعالية حتى غدا من
املمكن وصفها بأنها صياغة لإلرادة اإللهية ،ولذلك يجب دراستها يف إطار تحقيق
القيم وانتهاكها .ومبثل ذلك األسلوب ،فإن الحقيقة خارج هذا اإلطار ال تعنى شيئاً
عىل اإلطالق .ومن ثم ،فمام ال أساس له من الصحة أن نحاول إقامة معرفة الحقيقة
اإلنسانية بطريقة منفصمة عام يجب أن تكون عليه تلك الحقيقة ،ولذلك ،فإن أى
[[[
بحث يتعلق باإلنسان ،يجب أن يتضمن موقف تلك الدراسة إزاء الغايات.
2ـ وذلك املبدأ الخاص بامليثودولوجيا اإلسالمية ال يتامثل مع املبدأ الذى
يقر بوثاقة صلة الناحية الروحية ،ولكنه يضيف إليه شيئاً يتميز بكونه إسالمياً ،وهو
املبدأ املتعلق باألمة؛ ذلك املبدأ الذى يقر أنه ليس مثة قيمة ومن ثم ليس مثة أمر
يتسم بالصفة الشخصية أو يتعلق بفرد واحد .وإدراك القيم أو تحقيق القيم ال يتصل
بالشعور الشخيص يف لحظة معينة أو بالفرد وعالقته الخاصة مع الله .إن اإلسالم
يؤكد أن وصايا الله ،أو األمر األخالقي يعد بالرضورة شيئاً خاصاً باملجتمع ،إنه
بالرضورة يتصل بالنظام االجتامعي يف األمة وال ميكن أن يسود إال بها؛ وذلك هو
السبب يف أن اإلسالم ال يدين بأية فكرة تتعلق باألخالق أو التقوى الشخصية إال
إذا عرفها يف إطار األمة ،وحتى يف الصالة التى تعد مواجهة شخصية للغاية مع الله
وعبادته ،فإن اإلسالم قد أعلن أنها وسيلة لتحقيق األوامر األخالقية املتعلقة بحب
[[[
الغري وما مياثلها.
3ـ إن اإلسالم قد جعل قيمه متوقفة عىل تلك األوامر ،وذلك هو السبب الذى
جعل اإلسالم يحرم األديرة واالمتناع عن الزواج ،ويرتجم مثله الدينية واألخالقية يف
الرشيعة ،أو القانون العام ،ويربط وصاياه األخالقية باملؤسسات العامة التى ال ميكن
أن تزدهر إال إذا كانت الدولة ذاتها إسالمية ،ذلك هو مغزى تجاوز اإلسالم لحدود
الفضيلة املسيحية ،ويف حني أن املسيحية قد عرفت الخالص يف إطار النية ،أى
[[[ -الفاروقي،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،مرجع سابق ،ص.16
[[[ -املرجع نفسه ،ص.17
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الشعور الشخيص يف لحظة معينة ،فإن اإلسالم قد عرفه يف إطار العمل ،أي الحياة
العامة يف إطار الزمان ،واملكان واملجتمع ،وىف الحالة األوىل ،كان الضمري هو
الحكم النهايئ عىل وجه األرض ،أما يف الحالة األخرية ،فإن الحكم أصبح يتمثل يف
القانون العام ،واملحكمة العامة ،والقوانني العامة ،والثواب والعقاب بواسطة الله عىل
مدى التاريخ .لقد صاغ اإلسالم اإلميان باألخرويات من أجل تدعيم ذلك الرصح
التاريخي من األفكار .والقيم ،والقوانني ،واملؤسسات ،وحتى املعرفة اإلسالمية،
ذاتها ،أى معرفة إرادة الله كام هي واضحة يف الوحي ،قد جعلها اإلسالم ممكنة
فقط يف إطار املجهود الجامعي الدائم من خالل اإلجامع والتواتر .وطبقاً للرأي
اإلسالمي .فإن الناحية الخاصة بعلم القيم والناحية الخاصة باألمة يعتربان متكافئني
وقابلني للتحويل ،وهام سوياً يُ َكوِنان بعدا ً جوهرياً ،ورشطاً ال بد منه للحقيقة ،وليس
من املمكن أن يكون مثة معرفة لتلك الحقيقة بدون قيمة ،وليس من املمكن أن
[[[
تكون مثة قيمة دينية أو أخالقية إال يف إطار األمة.« ،

املحور الثالث :بعض تجليات النموذج املعريف الغريب ومتثالته

ربط الفاروقي يف قراءته للنموذج املعريف الغريب بني األصول املعرفية من
جهة والتجليات الواقعة يف املشهدين الفكري واالجتامعي من جهة أخرى وهو
ما نتناوله هنا تحت عنوان تجليات النموذج املعريف الغريب ومتثالته ،والتى تظهر
بشكل أسايس مجال األفكار والقيم واملذاهب الفلسفية املتعددة ذات األصل
املعريف الواحد.
أوالً :يف ميدان األفكار واملذاهب الغربية
أشار الفاروقي إىل بعض تجليات النموذج املعريف الغريب ومتثالته املعرفية
وظالله االجتامعية ال سيام يف ميدان األفكار واملذاهب الفكرية واهتم الفاروقي
اهتامماً خاصاً –أيضاً -بتمثالت النموذج الغريب يف ميدان الفن واالقتصاد .ففي ميدان
[[[ -املرجع نفسه ،ص.18
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املذاهب الفكرية ربط بني ظهور املدارس الفكرية الغربية ومبدأ الشك ،ويرى أن
الغرب عرف ثالثة أنظمة أقامها عىل أساس من مبدأ الشك:
1ـ الفوضوية :قامت يف أول عهدها تحت تأثري املسيحية املبارش .فاملسيحية
أبت أن ترشع للسلوك االجتامعي وتركته للشيطان قيرص ،ألن الحياة االجتامعية يف
نظرها ،مقطوع منها .وأبت أن ترشع للسلوك الفردي :ألنه ميدان الرغبة والرغبة رش
يف ذاتها .فال رأى للمسيحية إال التنكر للرغبة ومحاربتها واالنعزال عن الجامعة.
وهذه الرهبانية التى ابتدعتها مثاالً للسلوك البرشي .وترك السلوك اإلنساين بال رشيعة
[[[
دعوة إىل الفوضوية.
2ـ الوجودية :أكدت الوجودية أن ال أمل يرجى من حياة اإلنسان ألنها ال خري
فيها .بل هي مليئة باألمل والحزن واألىس وتنتهي مبوت أكيد وسعى اإلنسان لن
يرى ألنه كله غرور .فالوجود مأزق يجب التخلص منه وال خالص إال باالرمتاء يف
أحضان املسيح ،اإلله املخلص...وإذا كان الدين خروجاً من مأزق الوجود ،فال
[[[
حاجة لالعتناء مبأزق .ليذهب به القيارصة إىل حيث ألقت.
3ـ الليربالية :تقوم الليربالية عىل الشك بأن عالقة اإلنسان باإلنسان فيها
حقيقة أخالقية أو قيمية .فابتداء منه تعارض الليربالية كل امتداد لتأثري اإلنسان
يف اإلنسان األخر .فاإلنسان ذات تحيا يف رغباتها ،وال يدخلها مؤثر إال هتكها.
وكون الرغبة ،أو الطبيعة ،الحقيقة الوحيدة ،تأليه للرغبة ألنه ينفى وجود الحقيقة
املعنوية أو العتموية التى هي وحدها القادرة عىل تطويع الحقيقة الطبيعية.
[[[
فاملوجود الذى ال وجود لغريه :إله يف ملكوته.
4ـ الشيوعية :تقوم الشيوعية كام قامت الليربالية االنجلوسكسونية عىل مبدأ
الشك ،أي تأليه الرغبات بجعلها الحقيقة الوحيدة ،وبالتايل ،باعتبار الرغبات معيارا ً
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .نحن والغرب» ،مرجع سابق ،ص.23
[[[ -املرجع نفسه ،ص.24
[[[ -املرجع نفسه ،ص.24
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نهائياً لكل ما هو خري ورش .إال أنها تختلف عن الليربالية بأنها ال تعرتف برغبات
الفرد إال بقدر اعرتافها برغبات الجامعة .والجامعة عندها ليست القوم بل الطبقة.
فالشيوعية نظام تجنيدي  Requinentationalبالرضورة ألن رغبة الطبقة عندها
أولوية كربى ،ال تنسق رغبات األفراد معها بل تُنقض وتُنكر ،لذلك كان تصور عالقة
اإلنسان باإلنسان يف الشيوعية:أن العامل زميل العامل أىن وجد ،وأنهام مجندان
لخوض حرب رضورية مع طبقة الرأسامليني املتسلطة ،وأن حالة الرصاع هذه:حالة
[[[
دامئة إىل أن ت ُبيد الطبق ُة الطبق َة األخرى.
5ـ العلامنية :أسست العلامنية قضيتها عىل الدعوة إىل عدم تقرير الشأن العام
بقيم نابعة من الدين ،بدعوى أن الدين مصدر غري جدير بالثقة .وزعمت العلامنية أن
هذا املصدر غري عقالين وخرايف وقائم عىل الجزم مبقوالت ال دليل عليها .ومن
املمكن أن يتفهم املرء مثل هذه التهم حال توجيهها إىل املسيحية ،أو عىل األديان
التى أسست مبادئها عىل عقائد ال دليل عىل صحتها أو إىل أديان متر مبرحلة وهن
معينة .إال أن تلك التهم ال تتعلق من بعيد أو قريب باألديان ذات العقائد املنسجمة
مع الفطرة ،أى التى تسلم بالصحة العامة للمعايري العقلية ،وال باألديان التى تشهد
صحوة إحياء تسعى من خاللها إىل التخلص من حالة الركود والوهن ،بالطرح
[[[
العقالين النقدي ملقوالتها عىل نحو يجسد قيامً إنسانية حقيقية.
ثانياً :مجال علوم اإلنسان،أما يف علوم اإلنسان ومامرساته ،فيقوم مبدأ الشك عىل
اعتبار أن الرغبات اإلنسانية – الفردية واالجتامعية – هي املعطيات الوحيدة .ذلك
أنها وحيدة يف كونها مرئية محسوسة قابلة للفرز عام سواها ،كام هي قابلة للقياس
والتقييم الكمي .وعىل هذا املعطى كأساس ،ميكن للعلوم اإلنسانية واالجتامعية أن
تقوم كعلوم موضوعية .وليس الشك يف تأكيد معطى ما ،إمنا الشك يف نفى أى فاعل
آخر يف تفسري الظواهر السلوكية .فالسلوك البرشى كان يفرس – قبل حركة اإلصالح
الدينى – بإرجاعه إىل املبادئ والقيم الصادرة عن الدين والثقافة ،إال أن حركة
[[[ -املرجع نفسه ،ص.26
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة ،مرجع سابق ،ص.169
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اإلصالح أودت بسلطة الكنيسة وتعاليمها وأبعدتها كل البعد عن السلوك اإلنساين.

[[[

ثالثاً :نزعة تأليه اإلنسان ،أنجبت الحضارة اإلغريقية فلسفة إنسانية قوية تبناها
الغرب واعتربها منوذجاً يحتذى من عرص النهضة بيد أن تأسيس تلك الفلسفة
اإلنسانية اإلغريقية عىل نزعة طبيعية مبالغ فيها ،أفىض بها إىل تأليه اإلنسان ،بل تأليه
رذائله .وهذا هو الرس يف أن اإلغريقي مل يجد غضاضة يف تصوير آلهته ككائنات
يخدع كل منها اآلخر ويتآمر ضده ،وال تتورع عن الزنا والرسقة وسفاح أوىل القرىب،
[[[
والعدوان والغرية ،واالنتقام ،وما شاكل ذلك من األفعال الوحشية.
رابعاً :يف مجال الفن ،حينام تحول مركز القوة املسيحية إىل العامل الهيلينى فقدت
املسيحية قدرتها عىل مواصلة الرصاع ضد التجربة الجاملية اإلغريقية ،وأصبحت
نفسها هيلينية بالطبع .ومع ذلك ،فقد احتفظت ببعض أصولها السامية ،ومن ثم كان
الفن البيزنطي مرآة انعكس عليها كال الطابعني الفكريني .فلقد كان الفنان البيزنطي
غري مهتم بالتعبري عن الطبيعة الطابعة الالنهائية يف اإلنسان ،وهذا قدر مؤكد يف فنه
فوعيه باإللوهية املنـزهة منعه من االنزالق يف أدىن خلط بني الحقيقة القدسية وبني
الطبيعة ...ولكن هذه األصالة السامية أصبحت ضعيفة خاصة بعد االعتقاد بالتثليث
وبعد أن لبست املسيحية ثوباً غنوصياً هيلينياً يف مؤمتر نقيا .ومن ثم فإن الفنان
[املسيحي] يف بحثه عن الحقيقة املنـزهة مل يقف عند حد معني ...بينام رأى الوثني
اإلغريقي اإلله يف الفكرة األوىل الثابتة عن اإلنسان والطبيعة ،فإن املسيحي الهيلينى
رآه مبارشة ،يف صورة مؤسلبة – كاريكاتورية – لإلنسان ،وغري مبارشة ،خالل لوحات
روائية عن اإلميان ،تلك اللوحات التى استخدم فيها البيزنطي الرموز والنصوص
الدينية ،ليوحى للمشاهد – بطريقة كالمية منطقية – عن الفكرة األوىل يف تلك اللوحة
أو ذاك .لقد كان الفن اإلغريقي يف مجموعه حسياً ...وكان الفن البيزنطي حسياً يف
جزء منه ،ومنطقياً يف جزئه اآلخر .فالجانب الحيس منه ،أى تصوير اإلنسان واألشياء
الطبيعية ،مل يعرب عن «فكرة أوىل» مطلقاً ،طاملا أن الفنان لجأ إىل تعبريات منطية
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث» ،مرجع سابق ،ص.13
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .التوحيد..مضامينه عىل الفكر والحياة ،مرجع سابق ،ص.123
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مؤسلبة تخالف الطبيعة ..ولهذا فإن الفن الديني املسيحي يف بيزنطة قد تنازل عن
[[[
النصف األهم من وظيفته للفهم املنطقي.
خامساً :يف ميدان االقتصاد ،إن النموذج الغريب للتطور مبني عىل نظام الفائدة
بأعىل درجاتها ،ثم عىل اإلنتاج فاالستهالك ،وذلك بالتايل يستلزم قدرا ً من الغش من
خالل إعالنات مركزة مع بعض اإلهامل يف نوعية اإلنتاج .إن النموذج الغريب للتنمية
يعنى باإلنتاج االقتصادي واالستهالك بصفة مركزة ..واهتاممه بكيفية حياة الناس
يكاد ال يوجد؛ كون النموذج الغريب للتطور مهتامً بالفائدة فهو مييل غالباً لرتكيز
[[[
الرثوة يف أيدي القلة التى توظفها ملصلحتها املنافية لرشوط العدالة االجتامعية.
سادساً :مبدأ النفعية يف العلوم وانتشار النسبية املطلقة ،أوجد التأكيد عىل الجانب
النفعي للعلوم الطبيعية والرتكيز عىل جنيها أوجد اتساع موارد التطبيق والتقنية اتساعاً
شاسعاً ال ينكر فضله عىل البرش .لكنه أدى – أيضاً إىل انتشار النسبية التي رسعان
ما تحالفت مع مخلفات املايض الغريب حيال الطبيعة :أى مخلفات عرص النهضة
من أن الطبيعة يجب أن يقبض عليها ويناهض اإلله بالتمكن منها رغم أنفه كام فعل
بروميثيوس ،ومخلفات املسيحية من أن الطبيعة ،بل الخلق برمته ،ساقط ال خري فيه وال
خالص .فأدى ذلك التحالف إىل ما نشاهده اليوم من نهب واغتصاب وتدمري للطبيعة،
[[[
مام أدى بدوره إىل اختالل توازنها وتهديدها بالقضاء عىل اإلنسان والحياة.
سابعاً :العلوم االجتامعية ،قامت العلوم االجتامعية عىل مبدأ الشك يف تأكيداته
ومنفياته ،معتقدة أن املرغوب إطالقاً هو املرغوب فيه فعالً ،وأن ما بني عىل غري
املرغوب فيه فعالً ليس حقيقة بل أمنية تتمنى ،وأن السبيل إىل معرفة الحقيقة
السلوكية هو نفس السبيل إىل املعرفة الطبيعية ،أى استقراء املحسوس وافرتاض
النظرية املفرسة له واملثبتة به .أما املحسوس فهو الرغبات الكامنة يف تحركات
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .التوحيد والفن» ،املسلم املعارص ،العدد ( 24ديسمرب  ،)1980ص.188
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .اإلسالم يف القرن املقبل» ،املسلم املعارص ،ع (38إبريل  ،)1984ص.25
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .التحرك الفلسفي اإلسالمي الحديث» ،مرجع سابق ،ص.12
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اإلنسان املرئية الخاضعة للقياس الكمي .وأما العلوم اإلنسانية فال حقيقة فيها أصالً
فهي ليست علوماً بل آداباً تجمع ما يدور يف قلب اإلنسان وذهنه من متنيات دون
[[[
االعتامد عىل الظواهر املحسوسة.
ثامناً :الفردانية ،عىل الصعيد الفردي دعت العلوم االجتامعية اإلنسان إىل االعتامد عىل
الذات وتقويتها ألنها منبع القيم املستقل واملرجع األخري لوجود اإلنسان ووعيه بوجوده.
وأصبحت الحرية يف نظر الغرب كافة متساوية مع املامرسة التى ال تخضع ملبدأ أو قانون
بل تصدر عن اإلرادة الشخصية املجردة .ومن الفالسفة الذين دعوا إىل متركز األخالق
حول «األنا» نيتشه عىل أساس أن الوجود كله نزعة إىل القوة والسيطرة .أما شوبنهاور فأكد
أن الوجود نزعة إىل الحياة والوجود والبقاء .ولحقتهام الوجودية العدمية عىل لسان سارتر
[[[
وكامو متجد املامرسة الحرة كأعىل ما ميكن أن يصبو إليه الوجود اإلنساين.
تاسعاً :يف مجال املنهج ،حقائق العلوم الطبيعية يتم التوصل إليها عن طريق
«الرباهني» الناتجة عن التجربة فقط والتى تعترب أساساً للنظرية التى تظل صحيحة
طاملا مل يتم دحضها عن طريق أى تجربة أخرى .وتعترب النظرية مبثابة قانون طبيعي
عندما تثبت صحتها من خالل التجارب واملالحظات املتكررة .لقد تضمنت تلك
النظرية دعوة لجعل العامل بأجمعه شيئاً قابالً للتفسري ،ولقد تم إرغام الطبيعة أخريا ً
عىل أن تفتح أبوابها .فإن العلم قد أرغمها عىل ذلك مبقتىض تحقيقه يف أسباب
حدوث الظواهر ونتائجها ...وهكذا فإن العلوم الطبيعية تعد املفتاح لتحقيق السيطرة
عىل الكون؛ وإن مقدرة تلك العلوم عىل فهم األشياء تعد بصفة مبارشة مقدرة عىل
التوجيه والسيطرة .ومن ثم فهي تعد قوة مثلام تعد سعادة .لقد استحوذت تلك الرؤية
العلمية عىل الرجل الغريب وأطلقت طاقات هائلة الستكشاف الطبيعة واستغاللها،
وقد أثبتت املكاسب التى تم إحرازها وتحقيقها تلك الرؤية مبا ال يرتك مجاالً للشك،
[[[
وجعلت العلم الطريق املؤكد لتحقيق الحياة املثالية.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.13
[[[ -املرجع نفسه ،ص.14
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل .صياغة العلوم االجتامعية صياغة إسالمية ،مرجع سابق ،ص.11
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الدرس املعريف املستفاد

من قراءة الفاروقي للنموذج املعريف الغريب

الدرس األول يف هذه الدراسة:هو ذلك التكوين املنهجي املتميز إلسامعيل
الفاروقي ،والذي استطاع أن يجمع فيه بني إدراك النموذج املعريف الغريب من واقع

الدرس والدراسة من ناحية ومن واقع الخربة املعاشة من ناحية أخرى ،وعل الرغم
من معايشته لهذا النموذج إال أنه مل يقع يف أرسه؛ بل نظر إليه نظرة نقدية من واقع
منوذجه املعريف التوحيدي الذي اتخذه ميزاناً ميكن أن يزن به أى مناذج أخرى .وهو
ما يلفت الفاروقي نظرنا إليه برضورة التكوين املنهجي للباحث املسلم إزاء العلم
الغريب فمع تأكيده عىل انفتاح ثقافتنا وحضارتنا اإلسالمية عىل الرتاث واملنجزات
العلمية البرشية ،إال أنه يحدد طبيعة هذا االنفتاح وشكله بأنه انفتاح واع ال انفتاح
املنبهر املأسور وهذا االنفتاح الواعي يتطلب «...إتقان العلم والهيمنة عليه أى

اإلملام التام والتفهم الكامل لكل ناحية من نواحيه .فالتعرف السطحي بالعلم ال
يكفى وال يغنى واالكتفاء به جرم .عىل املسلم الذى يطلب العلم عند الغرب أن
ينفذ إىل كافة الحقول واملكامن ،ويحيط بتاريخ العلم ومنجزاته ،ويدرك مناهجه
النظرية ومسالكه العملية ،ويعرف مشاكله وآماله حتى يقف عىل نشأته وحاجاته
وإمكانياته ...والتمكن منه والهيمنة الكاملة عليه» [[[.ومن ناحية أخرى يتطلب أن
يعي املسلم رسالته وذاته وينطلق منهام نحو اآلخر ،ويتحقق ذلك عن طريق الوعي
بالتوحيد ومعطياته يف االنسان والكون والحياة.
الدرس الثاين هو الحاجة إىل درس النموذج املعريف الغريب لتفنيد املقوالت التى
أطلقها الغرب عىل نفسه وروج لها بقوة ،واستقرت يف أذهان بعض من وقعوا يف أرس
الوافد يف األمة املسلمة ،وأهم هذه املقوالت هي «عاملية» الغرب و«مركزيته» الكونية
[[[ -الفاروقي ،إسامعيل« .حساب مع الجامعيني» ،املسلم املعارص ،العدد (31يوليو ،)1982ص.49
ص.32
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و«حيادية «علومه و«موضوعيتها» ،ومطلقية طريق نهضته وتقدمه ،و«أحادية» ميزان
التأخر والتقدم كام صورها هو..والقراءة املعمقة للنموذج الغريب وعنارصه ومكوناته
وتجلياته توضح مبا ال يدع مجاالً للشك تهافت هذه املقوالت وردها ،وهذا ما جعل
املسريي يقرر أن أى مرشوع معريف حضاري ال بد من أن يبدأ بنقد املرشوع الغريب
معرفياً وتفنيد مقوالته الفكرية وتفكيكها ،وهو ما تعرض له الفاروقي يف كتاباته ال سيام
يف سفره القِّيم» التوحيد ومضامينه عىل الفكر والحياة «والتي اعتمد فيها عىل تفكيك
النموذج املعريف الغريب ورصده من منظور توحيدي ،ولهذا التفكيك دور مهم يف
«التخلص من وهم النموذج املعريف الغريب ،وبناء الوعي بتهافته الفتقاره إىل ثابت ،بل
تحويل ما حقه أن يكون متغريا ً إىل ثابت ،وما حقه أن يكون ثابتاً إىل متغري ،يف مقابل
[[[
متيز البديل املعريف اإلسالمي بامتالك نواة جامعة ناظمها التوحيد».
الدرس الثالث هو ما قدمه الفاروقي من إدراكه ملسألة «التحيز» يف الفكر الغريب
ومنوذجه املعريف ،وهذا الوعي الذي تشكل لدى الفاروقي انتبه إليه ال حقاً بعض
املفكرين وقدموا له جهودهم مثل عبدالوهاب املسريي -الذي دعا إىل تأسيس علم
التحيز -ورجال املعهد العاملي للفكر اإلسالمي[[[∗ ،ويرى السيد عمر أهمية إدراك التحيز
يف الوعي اإلسالمي «باعتباره الخطوة األوىل للتمكن من تجاوزه ..ومن شأن إدراك حتمية
التحيز الوعي بأن كل سلوك إنساين يعرب عن منوذج معريف كامن .واكتشاف النموذج
الكامن ال ميكن أن يكون عملية فردية بل عمليةجامعية تفاعلية متكاملة تتم عىل مستويات
[[[
الرصد والتصنيف والنقد وبناء األمناط مع ربط البعد املعريف بالبعد الديني «.
الدرس الرابع الذي قدمه الفاروقي هو االهتامم بعلم اجتامع املعرفة عند درس
وقراءة النموذج املعريف الغريب ،من خالل التعرف عىل السياقات االجتامعية
املختلفة التي أدت إىل نشأة هذا النموذج بعنارصه املختلفة واملتناقضة أيضاً ،وهو
[[[ -عمر ،السيد« .صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضل» ،مرجع سابق ،ص.29
[[[-انظر:
مجموعة من الباحثني :إشكالية التحيز (جزآن) ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،نقابة املهندسني (مرص).1995 ،[[[ -عمر ،السيد« .صوب معايرة معرفية ملفهوم التحيز الثقايف من فكر املسريى ومنى أبو الفضل» ،مرجع سابق ،ص.32
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ما يسهم يف تفسري كثري من مكونات ذلك النموذج وعنارصه ،فإبعاد الدين وتحديدا ً
(دين الكنيسة) كان ناتجاً عن ذلك الرصاع الطويل بني (دين الكنيسة) وبني العقل

الغريب ،والذي انتهى بالقضاء ليس فقط عىل دين الكنيسة ،ولكن عىل فكرة الدين
ذاتها يف اإلنسان والحياة،كام يفرس أيضاً درس هذه السياقات غرق النموذج الغريب
يف «حوسلة الطبيعة واإلنسان والعقل ،مع إلغاء النموذج العلامين الشامل ملفهوم
اإلله أو تهميشه ،ونسف مفهوم اإلنسان الكوين ،وتوظيف ذلك لصالح ترسيخ
مركزية اإلنسان الغريب ،وتحويله إىل مستغل لبقية البرش ولكل ما بالكون ،وذلك
بإحالل العقل األدايت محل العقل النقدي» [[[.يف ضوء تغييب الدين والقيم الروحية،
وهيمنة الوضعية التي يكمن وراءها منوذج مادي أحادي النظرة لإلنسان والكون،
والذي يعرتف فقط بكل ما يخضع للحس واملشاهدة والتجربة ،وينكر ما دون ذلك
من ظواهر ترتبط باملرجعية املتجاوزة.
الدرس الخامس :إذا كان النموذج املعريف بنية تصورية يجردها العقل البرشي ،وأنه عبارة
عن مجموعة من املعتقدات والفروض واملفاهيم واملسلامت ،إال أنه يبدو ملموساً يف
تجلياته ومتثالته ،لذا حرص الفاروقي عىل ذكر متثالت النموذج املعريف الغريب يف :الحياة
العقلية واالجتامعية واالقتصادية الغربية ،وهو ما يجعل العقل املسلم يقظاً وراء دعوات
العامليةللمذاهبالفكريةواالجتامعيةومجاالتالفنوناملختلفة،ألنهايفحقيقتهاليست
إال ِ
معبا ً عن منوذج مادي له خصوصياته االجتامعية والفكرية وأسسه الفلسفية؛ بل تكمن
[[[∗
نتاجات ذلك النموذج-أيضاً -يف مجاالت العلوم الرياضية والطبيعية.

خامتة

وقفت املنهجية اإلصالحية الحديثة واملعارصة أمام مفصلني فكريني شكالرؤيتها لعملية اإلصالح األول هو الدين ،والثاين الغرب ،ظهر ذلك عند محمد عبده،
[[[ -املرجع نفسه ،ص.15
[[[ -انظر حول التحيز يف العلوم الطبيعية:
مجموعة من الباحثني :إشكالية التحيز (جزآن)،الجزء األول ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،نقابة املهندسني
(مرص) ،1995 ،ص .514-363
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واألفغاين ،وعىل رشيعتي ومرتىض مطهري ومالك بن نبي ،ومحمد باقر الصدر
وغريهم من أصحاب األفكار اإلصالحية ،وهو ما شكل قناعة عقلية برضورة بناء
إطار تحلييل لدرس النموذج املعريف الغريب ينطلق من الرؤية التوحيدية.
إن ما حاولت الدراسة طرحه بشكل أسايس ونذكره هنا هو أن عملية التأسيس
الحضاري اإلسالمي تتطلب التعرض للنموذج املعريف الغريب ذاته ودرسه من
منطلق توحيدي حضاري وتفكيك مقوالته األساسية ،ثم نقد القراءات االستالبية
التى تبنت الفكر الغريب ،وال يكون ذلك إال بنقد جذور هذا الفكر ومتثالته األساسية
وعنارصه املكونة ومفاهيمه وتصوراته ،حيث إن االرتهان الحاصل لدى قطاع من
املثقفني املسلمني إىل الفكر الغريب وثقافته ومنوذجه املعريف ،أو القطيعة الكاملة
والرفض الكامل – دون التأمل والترشيح الفكري– يف القطاع املقابل لهذه الفئة
املستلَبة فكرياً ،ال يؤسسان ملنظور حضاري متكامل وعلمي نحو الحضارة الغربية
وتصوراتها األساسية؛ لذا فإن العقل اإلسالمي املعارص يف حاجة إىل مناذج معرفية
أكرث منهجية وعلمية لتناول الفكر الغريب ونقد مقوالته وتقديم بدائل معرفية توحيدية.
وهذا ال يتحقق بالطبع إال بتكوين عقلية بحثية مسلمة تتمتع بقدرات معرفية متميزة
تستطيع أن تكون عىل دراية كاملة باملناهج األساسية يف هذا الدرس ،والعنارص
املعرفية األساسية لنموذجها التوحيدي الذي ميثل لها إطارا ً مرجعياً وهوية معرفية
ومدخالً أساسياً لإلصالح املعريف ،وهو ما استطاع الفاروقي يف جمعه بني :الدرس
التوحيدي ،والدرس الغريب ،والدرس املنهجي الفلسفي التحلييل.
والله من وراء القصد

نقد قيم احلوار
مقاربة للمنهج النقدي عند طه عبد الرحمن
الباحث :طارق الفاطمي[*

]

[[[

أخذ السجال يف جدلية األخالق والدين حيزا ً كبريا ً من الفكر اإلنساين ..من
الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة الحديثة مرورا ً بالفلسفة اإلسالمية ،غري أن مثل هذه
الجدلية مل تخرج عن فرضيات ثالث؛ «تبعية األخالق للدين» و«تبعية الدين
لألخالق» و«استقالل األخالق عن الدين».

تبعية األخالق للدين

لقد تقرر يف الفلسفة اليونانية أن األخالق تابعة للدين وال تنفك عنه .وهو ما ذهب
إليه كبار فالسفة والهوتيي الغرب يف ما بعد ،ويف مقدمتهم القديس «أوغسطني»»
والقديس «توماس األكويني» ،وذلك ألنها تتأسس عندهم عىل أصلني وهام:
«اإلميان باإلله» و«إرادة اإلله» .فتقرر مببدأ «اإلميان باإلله» أن ال أخالق إالّ بإميان
وأنه مصدرها وموجهها ،فكانت الخصال الثالث التي اعتربت أمهات الفضائل:
اإلميان ،والرجاء واملحبة التي تفرعت عنها الفضائل األخالقية العقلية األربعة:
العفة والشجاعة وال َّر ِويَّة (أو الحكمة) ،والعدل التي تأسست عليها فلسفة األخالق
الغربية .وأهم االنتقادات التي وجهها طه عبد الرحمن لهذا املبدأ ليس يف أصله ألن
األخالق يف نظره ال يكون مصدرها إالّ الدين ،ولكن األخالق يف العقيدة املسيحية
وقعت يف االضطراب والتذبذب الذي سببه تعدد اآللهة يف الفكر العقدي الكنيس،

*ـ باحث ،وأستاذ يف الدراسات اإلسالمية ،اململكة املغربية.
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والتجسيم وأنسنة اإلله التي حصلت يف العقيدة املسيحية .وهو يقارنها باألخالق
التي مصدرها مصدر واحد وإله متفرد بالجالل والجامل والكامل ما يسميه طه عبد
الرحمن العقالنية التوحيدية[[[.
أما أصل «إرادة اإلله» فقد أنتج رضورة االلتزام باألوامر والنواهي ،أو ما عرف
بنظرية «األمر اإللهي» ،مع كل االعرتاضات التي قُ ّدمت عليها وأشهرها السؤال يف
الخري والرش ،وهل إدراكهام عقيل أم غيبي مرتبط بإرادة اإلله[[[؟
وهو أحد أوجه الجدل الذي ورثته الفلسفة اإلسالمية ،وانقسمت حياله الفرق
الكالمية يف املسألة التي عرفت يف كتب الكالم واألصول بالتحسني والتقبيح
العقليني .ومن االنتقادات التي يوجهها د.طه للفلسفة اإلسالمية والفقهاء واألصوليني
خاصة ،وقوعها يف إسقاطني أحدهام ترجمة الخصال األربع يف الفلسفة اليونانية
إىل لفظ «الفضائل» مع ما يحمله هذا اللفظ يف اللغة العربية من اإليحاء بالكامليات
التي تبقى اختيارا ً ال يصل إىل حد الرضورة والهوية ،وقوة االرتباط بالوجود والكينونة
[[[
اإلنسانية[[[ .وفهم الفقهاء واألصوليون «مكارم األخالق» التي ذكرت يف الحديث
عىل أنّها ال تكون إالّ يف املرتبة األخرية من املقاصد التي تسمى تحسينية أو كاملية
يف حني أن ارتباط األخالق بالدين وتبعيتها له تقتيض أن تكون يف املقام األول من
املقاصد الرضورية التي تتعلق بحفظ الدين ألنها أساسه ومدار أحكامه وشعائره
عليها ،كام تنص عليه األدلة الرشعية[[[.

تبعية الدين لألخالق

تفرعت دعوى تبعية الدين لألخالق يف الفلسفة الحديثة عىل القول بـ «مبدأ

[[[ -سؤال األخالق (ص .)34 - 33
[[[ -تفاصيل املواقف واآلراء يف شأن هذه النظرية يف كتاب «»Divine Commands and Morality
[[[ -سؤال األخالق (ص )54 – 53
[[[« -إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق» ،أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ بلفظ «حسن األخالق» ( )904 / 2يف حسن
الخلق ،باب ما جاء يف حسن الخلق ،أحمد يف املسند ( ،)513 /14ويف لفظ آخر «مكارم األخالق» .وسنده قوي.
[[[ -سؤال األخالق (ص .)51 50-
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الخية لإلنسان» أو اإلرادة الحسنة أو تسمى أيضاً اإلرادة الطيبة ،الذي أقام
اإلرادة
ِّ
عليه «إميانويل كانط» رصح نظريته األخالقية املتميزة[[[.
تتلخص دعوى «كانط» يف كون اإلرادة الخرية متسامية يف ذاتها ألنها مصدر
الواجب الذي يجب أن يلتزمه كل فرد دون طمع يف ثواب أو خوف من عقاب
ألن الذي ميليه ويفرضه هو «العقل الخالص» الذي ميكن من الجمع بني الفضيلة
والسعادة يف تصور كانط املوصل إىل «الخري األسمى» ،فيكون بذلك اإلنسان هو
نفسه مصدر األخالق ال قوة أو إرداة أخرى فوقية أو خارجة عنه تتصف بالكامل
املطلق .وحسب قول «كانط»« :تبدو األخالق غري محتاجة إىل فكرة كائن مختلف
وأعىل من اإلنسان ليك يع ِّرف هذا اإلنسان واجبه ،وال إىل سبب غري القانون نفسه
ليك يتبعه ( ،)...فإذن بالنسبة لألخالق ،فليست تحتاج مطلقاً إىل الدين ،بل تكتفي
بذاتها بفضل العقل الخالص العميل»[[[.
الخية ،يجد «كانط» أن رصح األخالق يف غنى عن أن
هكذا فبفضل مبدإ اإلرادة
ّ
يقام عىل قاعدة «اإلميان باإلله» أو «إرادته املطلقة» كام هو الحال يف الفلسفة اليونانية،
ولكن تستتبع األخالق الدين كام يستتبع األصل الفرع ،ذلك ان العقل الذي تنضبط
به هذه اإلرادة والذي يأمر بطاعة الواجب ،يتطلع إىل تحقيق الجمع بني الفضيلة التي
تصحب أداء الواجب ،وبني السعادة التي ال تصحب بالرصورة الفضيلة.
ويعرتض د .طه عبد الرحمن عىل هذا الطرح بأنه إمنا أعاد صياغة األخالق الدينية
بسلوكه طريقتني :طريق املبادلة وطريق املقايسة.

فتجد أنّه استبدال مفاهيم معهودة يف النظرية األخالقية الدينية مبفاهيم ومقوالت
أخرى غري معهودة؛ فعوض مفهوم اإلميان مبفهوم العقل ،ومفهوم اإلرادة اإللهية
مبفهوم اإلرادة اإلنسانية ،ومفهوم اإلحسان املطلق لإلله مبفهوم الحسن املطلق
لإلرادة ،ومفهوم التنزيه مبفهوم التجريد ،ومفهوم محبة اإلله مبفهوم احرتام القانون،
[[[ -أسس ميتافيزيقا األخالق ،كانط دار النهضة العربية 1970م ،بريوت لبنان.
[[[KANT، E-؛ LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE RESON. P. 23
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ومفهوم الترشيع اإللهي للغري مبفهوم الترشيع اإلنساين للذات ،ومفهوم النعيم
مبفهوم الخري األسمى[[[.
وتجد أنّه يقدر أحكام نظريته األخالق عىل مثال أحكام األخالق الدينية ،فيقيس
أحكام الدين املنزل عىل أخالق الدين املجرد ،فإذا كان يف األوىل الإلله هو مصدر
الترشيع فإ ّن العقل يف الثانية هو مصدر القوانني ،وكام أن اإلله يف األوىل منزه عن
العلل واملصالح الذاتية يف وضع ترشيعاته للبرش ،كذلك العقل الخالص متجرد عن

كل البواعث واألغراض يف وضع رشيعته اإلنسانية[[[...

فيتحول بذلك يف نظر طه عبد الرحمن األصل إىل فرع ،فبدل أن يكون الدين تابعاً

لألخالق يف نظر كانط تجده يتحول إىل األصل الذي تأسست عليه نظرية األخالق
التي عرف بها.

استقالل األخالق عن الدين

ذهب «دافيد هيوم» رائد دعوة فصل األخالق عن الدين واستقاللها عنه،إىل
فصلها يف كتابه
تأسيس نظريته يف األخالق عىل مبدأ «ال وجوب من الوجود» التي ّ
«رسالة يف الطبيعة البرشية»[[[ .إ ّن األحكام الدينية أحكام خربية ال تعد أن تكون إخبارا ً
عن املغ ّيبات ،واألخالق من طبيعة أخرى غري الخرب ،فال يصح استنتاج األخالق من
أحكام الدين.
ويعترب «هيوم» أن األحكام الدينية غري صالحة ألن تؤسس األحكام األخالقية
سعيا منه إىل هدم كل األنساق األخالقية يف عرصه (القرن 18م) ،مدعياً أن األخالق
مصدرها الوجدان اإلنساين أو ما سامه الحدس الخلقي يف اإلنسان ،أ ّما اإلرادة
اإللهية والعقل فال ميكن أن يكونا مصدرا ً ملعرفة الخري والرش.
[[[ -سؤال األخالق (ص .)39
[[[ -املصدر نفسه.
[[[.HUME، D: A treatise of human nature، Oxford، Clarendon Press--
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ويعرتض د .طه عبد الرحمن عىل هذا الطرح بأ ّن حقيقة الدين أشبه باملؤسسة منه
بالنظرية ،فهو مجموع أحكام ومعايري تحدد كيفيات العمل من أجل تلبية حاجات
معينة ،وإذا كان األمر كذلك لزم أن يتضمن الدين إىل جانب األقوال التي تخرب عن
ال وجوبية تحدد العالقات بني هذه املوجودات
املوجودات ،حسية كانت أو غيبية ،أقوا ً
جلبا للمنفعة ودفعا للمرضة ،واألقوال الوجوبية التي تجلب النفع وتدفع الرضر ال تعدو
أن تكون أقواالً أخالقية فيلزم أن يكون الدين أخالقياً بقدر ما هو إخباري[[[.
واالعرتاض الثاين أ ّن ما يسميه «هيوم» الحدس الخلقي ال يعد أن يكون الفطرة
السليمة التي خلقها الله يف اإلنسان والتي تنطبق عليها صفات التلقائية والجاملية
والعملية ،التي جاء الدين لصيانتها وإحيائها وإبرازها[[[.

نقد الخطاب الفلسفي املعارص املؤسس للحوار الحضاري:

قبل طرح البدائل الفكرية والفلسفية انكب الفيلسوف املفكر طه عبد الرحمن عىل
قراءة ناقدة للمنظومة األخالقية التي تعد الخلفية النظرية والرباديغم املوجه للحوار
العاملي املعارص ،التي رسمها «باألخالق الكل ّية» وأنتجت عىل املستوى النظري
أخالق الواجب مع «إميانويل كانط» ،وأخالق املنفعة مع «جريميي بنتهام» و«جون
ِمل»[[[ .وأجمل قصور هذه األخالق عن توجيه اإلنسانية وبناء مستقبلها وعدم تأهلها
لتوصف بالعاملية إىل ثالثة أسباب :أوال ألنها أخالق عقلية نظرية مجردة تتناىف مع
الفطرة اإلنسانية وتناقضها يف كثري من األحيان وتتحول إىل مثالية غري مج ّربة .وثان ّيا،
ل أنّها أخالق أحادية فردية ليست محل إجامع وتوافق ،إذ مل يتبناها غري الفيلسوف
الذي نظَّر لها وأنتجها .وثالثًا ،ألنها أخالق علامنية تنبذ الدين وتتعاىل عنه يف زعم
أصحابها ،ما يجعل املجتمعات املتدينة ترفضها ألنها تناقض منظوماتها األخالقية
الدينية.
[[[ -سؤال األخالق (ص .)44
[[[ -نفسه (ص .)46
[[[ -سؤال العمل (ص .)111
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لهذه األسباب تكون األخالق املؤطرة للحوار العاملي غري ناجعة ،وال ينتظر منها
أن تكون األرضية التي تجمع اإلنسانية ،بل لهذه املواصفات تكون أخالقاً تعسف ّية
تلغي مكونات كبرية يف العامل ما يفرس اتجاهها إىل العنف والهيمنة والسيطرة والقوة.
أ ّما األخالق العاملية التي يؤهلها د .طه ألن تقود اإلنسانية وتوجهها فهي أخالق
جه ديني يجمع وال يفرق.
عملية مجربة ،ومصادرها متعددة تستوعب وتؤلِّف ،ذات تو ّ
ما يؤهل املنظومة األخالقية لألمة اإلسالمية ألن تك ِّون أخالقاً عاملية ،ملا ينطبق
عليها من تلك املواصفات والخصائص ألن تقود العامل وتوجه أخالقه ،ويكون
واملعب عنها األداة التي تُبَلِّغ لتَبلُغ
الحوار املتمثل لهذه األخالق واملترشب لها
ِّ
مداها وتصل اآلفاق املق ّدرة لها.

الحاجة إىل الحوار األخالقي العاملي

لقد انتهت املنظومة العاملية إىل أهمية الحوار ومركزيته يف تحقيق التواصل
والسالم بني الشعوب واألمم حول العامل ،ما جعلها تنتهي إىل تنظيم مؤمترات حوار
األديان ،والحرص عىل اإلعالنات العاملية لهذه املؤمترات لتكون اإلطار النظري
والتطبيقي للمنظومة األخالقية العاملية ،وتطرح نفسها بديالً عن األخالق العلامنية
التي تؤطر هذه املنظومة العاملية األخالقية املعارصة .يف أفق اقرتاح حلول ألزمات
أربع يعيشها العامل يف عرصنا ،أزمة اقتصادية تتفاقم وما فتئت تداعياتها تهدد العامل
بانهيار لألخالق والقيم ،وأزمة بيئة ال مخرج منها إالّ بتبني قيم وأخالق موحدة ،وأزمة
سياسية تهدد العامل مبزيد من الدمار واالستغالل واالستبداد ،وأزمة اجتامعية تهدد
بانهيار البنيات االجتامعية ويف مقدمها األرسة ومكانة املرأة.
ويكتيس «اإلعالن من أجل أخالق عاملية» يف منظور د .طه عبد الرحمن أهميته
من جهتني؛ أولها زيادة وعي الديانات بأهمية الحوار والحاجة إليه .وثانيها أن
الديانات ما تزال قادرة عىل قيادة العامل والتنظري ملستقبله يف ضوء األخالق الدينية،
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واقرتاح حلول ناجعة وفعالة لألزمات التي يعيشها[[[.
يتأسس نقد الدكتور طه عبد الرحمن لإلعالن العاملي األخالقي ،وتوصيات
مؤمترات حوار األديان عىل تساؤلني أساسيني ،وهام يشكالن يف نفس الوقت
الهدفني اللذين يجب أن تحققهام هذه التجمعات التي يعد انعاقدها انتصارا ً وشهودا ً
لألخالقية الدينية ،كام أن احرتام رشوطه ومعايريه تعد مؤرشات نجاحها أو فشلها،
ومحدد فاصل يف قدرتها عىل الدفاع عن منظومتها األخالقية وجعلها عاملية.
أما التساؤل األول فمفاده هل هذا اإلعالن يجعل الدين يتمكن يف العامل؟،
والثاين هل يحقق اإلعالن للخُلقية التقدم يف العامل؟
ويخلص د .طه أن اإلعالن العاملي أخّل بالرشط األول يف التمكن للدين يف
مظاهر أربع :حذف التأسيس عىل الدين ومبادئه ومقاصده ومصادر معرفته .وحذف
اسم «اإلله» ،وحذف اإلميان من سلم القيم األخالقية ،وحذف العمل الديني الذي
هو طريق اكتساب هذه القيم األخالقية ،ومرقاة لتثبيتها وترسيخها يف النفوس.
أما اإلخالل برشط التقدم الخُلقي فيتلخص يف ثالثة مظاهر :أ ّما األول فيتجىل يف
أن اإلعالن ال يقدر عىل تحقيق السالم العاملي ،باعتباره قيمة إنسانية كربى ،إذ قرص
اإلعالن الحوار والسالم عىل أتباع الديانات وأقىص عددا ً من املكنونات وتناىس أن
الدين أداة يف أغلب األحيان ينفعل وال يفعل يف الحياة العامة وتدبري املؤسسات،
وال سالم إالّ باستيعاب كل األطراف التي يشكل أتباع الديانات يف العامل جزء منها.
وأما املظهر الثاين من مظاهر اإلخالل بالتقدم الخلقي اقتصار اإلعالن عىل الحد
األدىن من األخالق ،برتكيزه عىل األخالق والقيم املشرتكة بني األديان ،فوقع يف تناقض
الحد األدىن من األخالق الذي ال يصل إىل مستوى الحد األىن يف أقل دين من الديانات،
مع أن املفرتض األخذ بأفضل األخالق من كل دين ومراعاة التفاضل والتفاوت الواقع بني
األديان ،لتحقيق التقدم الخلقي حتى ترقى إىل مستوى األخالق العاملية.
[[[ -سؤال العمل (ص .)120 ،119
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وأما املظهر الثالث فهو افتقاره إىل الركن األساس يف جميع األديان وهو
«اإلميان» ،فغياب هذا الركن ،وغلبة الطابع الحيس الذي يروم إرضاء غري املؤمنني،
[[[
جعل اإلعالن بعيدا ً عن التقدم الخلقي املنشود للحوار .فإنّكار «ثقافة اإلميان»
بتعبري د .طه عبد الرحمن ،تعطيل للروح التي تسمو بأخالق اإلنسان إىل أخالق منزلة
من عامل أخر فوقه ،يجعل اإلعالن ال يعدو أن يكون حساب مصالح.

خلقي أساساً للحوار الحضاري
التقدم ال ُ

التقدم الخُلقي املفقود يف «اإلعالن من أجل أخالق عاملية» ،جعله وغريه من
اإلعالنات ،ال يرقى ألن يكون مرجعاً لألخالق العاملية التي ينبني عليها الحوار
الحضاري ،ما جعل د .طه عبد الرحمن يضع أربعة معايري أساس باإلضافة إىل القيم
اإلنسانية الكونية املأخوذة من الدين التي نص عليها امليثاق العاملي واملتمثلة يف
«التضامن» و«التسامح» ،و«املساملة» ،و«املساواة» .ذلك ألنّه افتقد إىل التنصيص
عىل مصدرين للقيم األخالقية العاملية وهام «اإلميان» و«العمل».
واملعايري األربعة[[[ يجب أن تتوفر يف دين واحد حتى ييستويف مقومات التقدم
الخلقي العاملي ،ويف مقدمتها :معيار الوعي بالصلة بني الدين والتخلق ،ذلك
بالربط بني العمل الديني والسلوك الخلقي ،ما يعني أن زيادة العمل الديني واإلقبال
عىل أدائه برشوطه ينعكس أثره اإليجايب عىل الخلق والسلوك.
واملعيار الثاين املتمثل يف األخذ بالتوجيهات األخالقية الرضورية عىل األقل
الخمسة ومل ينص اإلعالن إالّ عىل أربعة منها .واملعيار الثالث الذي ميثله التوسع
األخالقي حيث تشمل املعاملة اإلنسانية جوانب مهمة من املامرسة األخالقية
وتستوعب أكرب قدر من املعامالت اإلنسانية وتدخلها يف منظومتها األخالقية.
واملعيار الرابع املتمثل يف التفاضل األخالقي ،حيث تكون املنظومة األخالقية
[[[ -سؤال العمل (ص )132
[[[ -سؤال العمل (ص .)135
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العاملية ميثلها الطور املتقدم من األخالق اإلنسانية إذ هي تراكم كام ترتاكم التجارب
واملعارف األنسانية ،فإ ّن طور االكتامل لن يكون إالّ مع الدين الخاتم .ما عرب عنه قوله
صىل الله عليه وسلم« :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق» ويف رواية «صالح األخالق» [[[.
وقد أصل الدكتور طه عبد الرحمن لهذه املعايري يف كتابه روح الدين ،يف
فصل العمل الديني ومامرسة التشهيد ،وميّز ودقّق وأصل عددا ً من القيم واألخالق
املشرتكة يف مقدمتها التسامح والتفاضل الديني وحرية االعتقاد ،التي تأسس للحوار
ومنطلقاته النظرية.
وبتطبيق هذه املعايري عىل الدين اإلسالمي يجد املتأمل أنّه األكرث متثيال وشموالً
واستيعاباً لهذه املعايري ،والدين األتم واألكمل لقيادة وتوجيه األخالق العاملية،
ي َيدَ ْي ِه ِم َن
صدِّ قًا لِ َم َب ْ َ
ح ِّق ُم َ
اب بِالْ َ
وذلك مصداق قوله تعاىلَ ( :وأَنْ َزلْ َنا إِلَ ْيكَ الْ ِك َت َ
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َعلَ ْي ِه ۖ فَا ْحك ُْم بَ ْي َن ُه ْم بِ َا أَنْ َز َل اللَّهُ ۖ َو َل تَ َّتب ِْع أَ ْه َوا َءه ُْم َع َّم َجا َءكَ ِم َن
الْ ِك َت ِ
ج َع َلك ُْم أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َو َلٰ ِك ْن
الْ َ
ش َع ًة َو ِم ْن َها ًجا ۚ َو َل ْو شَ ا َء ال َّلهُ َل َ
ح ِّق ۚ لِك ٍُّل َج َعلْ َنا ِم ْنك ُْم ِ ْ
َي ِ
ج ِمي ًعا َف ُي َن ِّب ُئك ُْم بِ َا كُ ْن ُت ْم ِفي ِه
لِ َي ْبلُ َوك ُْم ِ
ات ۚ ِإ َل ال َّل ِه َم ْرجِ ُعك ُْم َ
َاس َت ِبقُوا الْخ ْ َ
ف َما آتَاك ُْم ۖ ف ْ
خ َتلِفُونَ ) [املائدة.]48 :إذ الدين الخاتم يوافق طور االكتامل البرشي عىل املستوى
تَ ْ
الخلقي واإلمياين والعميل ،ما يؤهله ألن يكون املرجعية والدعوة التي يقبلها العامل
وتلبي حاجاته يف املجاالت املختلفة .ما يجعل الهيمنة مبفهومها األخالقي القرآين
أساس ومرجعية الحوار الحضاري.

جدلية الحوار واالختالف

خلق الله تعاىل الكون عىل أسس وقوانني وسنن ثابتة بثها يف ثنايا آيات الذكر
الحكيم ،وأصل هذه القواعد ترجع إىل حقيقة مفادها «وحدانية الخالق واختالف
املخلوق» ،وينتج عن هذه الحقيقة املطردة أصالن جعلهام الدكتور طه عبد الرحمن
مدار فكره واملرجعية النظرية يف تصوره لقواعد الحوار وسننه.
[[[ -أخرجه األمام أحمد يف املسند ( )513 /14وغريه وهو صحيح.
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ال بني اثنني فأكرث ،وهو ما
أما األصل األول فهو التعدد ال االنفراد ،إذ ال حوار إ ّ
يحيل عىل التنوع البرشي ،والتعدد اإلنساين ،ويجعل الحوار رضورة وحاجة للحياة،
خلَ ْق َناك ُْم ِم ْن َذكَ ٍر َوأُنْث َٰى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوبًا َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا
اس إِنَّا َ
قال تعاىل ﴿ :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
خ ِبريٌ ﴾[[[ ،ما يرقى بالحوار إىل مستوى الرسالة
يم َ
إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِع ْندَ اللَّ ِه أَتْقَاك ُْم إِنَّ اللَّهَ َعلِ ٌ
واألمانة وأساس االستخالف الذي جعله الله تعاىل مهمة اإلنسان يف األرض.

وأما األصل الثاين فهو االختالف ال االتفاق ،وهو أحد القوانني السننية الكربى
التي شيد الله تعاىل عليها أساس هذا الكون ،وعلّق عليها استمرار اإلنسانية وتشييد
رصح حضاراتها ،وجعلها رشط االستقرار واألمن العاملي ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء
خلَ َق ُه ْم
ني إِ َّل َمن َّر ِح َم َربُّكَ َولِ َٰذلِكَ َ
اس أُ َّم ًة َوا ِحدَ ًة َو َل يَ َزالُونَ ُم ْ
خ َتلِ ِف َ
َربُّكَ َل َ
ج َع َل ال َّن َ
َّت كَ ِل َم ُة َربِّكَ َلَ ْم َلَنَّ َج َه َّن َم ِم َن الْجِ َّن ِة َوال َّن ِ
َوتَ ْ
جل
ني﴾ [[[ ،وقد ذهب ّ
اس أَ ْج َم ِع َ
املفرسين للقول بأ ّن الله تعاىل إمنا خلق الناس لالختالف يف مصائرهم وتوجهاتهم
واختياراتهم وعقائدهم[[[ ،وأن االختالف أصل وسنة فُطرت البرشية عليها.

وقد جمع الدكتور طه عبد الرحمن هذه الحقائق املؤسسة للمرجعية النظرية
للحوار الحضاري يف قاعدتني« :األصل يف الكالم الحوار»[[[ ،و«األصل يف الحوار
االختالف[[[» .وجعلها األساس الفكري والفلسفي الذي يجب أن تقوم عليه ثقافة
الحوار الحضاري بني األفراد والجامعات.
أثبت الدكتور طه عبد الرحمن أن الحوار يقيض تعدد الذوات املتحاورة ،وأن
تعدد الذوات يعني اختالفها ،واالختالف مع التعدد أمر سنني مستمر يف البرشية.
ويعرتض عىل هذه النتيجة مبا ميكن أن يكون متثال وصورة ذهنية منطية تذهب إىل
أن التعدد ال يكون داخل الجامعة ألنها تعني االتفاق واللُّحمة ،واالختالف يحيل
[[[ -سورة الحجرات .13
[[[ -سورة هود .119 ،118
[[[ -يرجع إىل اختالف األقوال وترجيح شيخ املفرسين اإلمام الطربي يف تفسريه جامع البيان (.)537 /15
[[[ -الحق العريب يف االختالف الفلسفي (ص .)27
[[[ -املرجع نفسه (ص .)28
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إىل املنازعة والفرقة وهي تناقضات وتقابالت يصعب الجمع العقيل والواقعي بينها؟
العالقات الحضارية تنطبق عليها كل املواصفات السابقة ،فاالعرتاضات عىل الحوار
التي قدمها د .طه عبد الرحمن هي التي أنتجت تصورات ونظريات الخالف والتدافع
يف العالقات الحضارية يف تفسري ماضيها وواقعها ،وتوقع واسترشاف مستقبلها ،كنظرية
رصاع الحضارات .ما أحال العامل إىل حلبة الستعراض القوة والتسارع نحو السيطرة
والهيمنة ،ما أجج العنف يف أنحاء العامل وزعزع االستقرار والسالم.
والعامل املعارص يتشوف إىل تنظري تنتج عنه مامرسة وقيم كونية تنقذه من دوامة
العنف والعنف املضاد ،والرصاع للبقاء ،وهاجس التنافس للسيطرة ،وتعصمه من
الكدر والضنك ،وتضمن له الراحة والطأمنينة النفسية واالستقرار االجتامعي ،وفوق
كل ذلك متأل الفراغ الروحي الذي خلفه الفكر املادي.

الحوار النقدي

يقرتح الدكتور طه عبد الرحمن ليتقبل العقل هذه اإلشكاالت والتعارضات
الظاهرية السابقة ،ما اصطلح عليه بالحوار النقدي ،أو الحوار العقيل ،أو الحوار
اإلقناعي ،أو الحوار االعرتايض .وهو حوار أصيل يف الحضارة والفكر اإلسالمي،
ألن أصل قواعده مستمد من القرآن الكريم ،فوسمه املسلمون بـ «املناظرة» .وعرفه
بالقول« :هو الحوار االختاليف الذي يكون الغرض منه دفع االنتقادات أو ـ قل
االعرتاضات ـ التي يوردها أحد الجانبني املتحاورين عىل الرأي ـ أو قل دعوى ـ
اآلخر بأدلة معقولة ومقبولة عندهام م ًعا»[[[ .ويكون بذلك اإلطار النظري املستوعب
لالختالف يف جميع أبعاده وتجلياته ،سواء كان بني الجامعة الواحدة أو املجتمعات
املختلفة ،سواء كان دافعه مذهب ًيا طائف ًيا أو حضاريًا فكران ًيا.
الحوار النقدي يف فكر الدكتور طه عبد الرحمن حوار حضاري ،باعثه األخالق
والقيم التي تجمع اإلنسانية وتوحد وجهتها ،وتقلص هوة الخالف بينها ،ألنّه ينبني
[[[ -الحق العريب يف االختالف الفلسفي (ص .)33
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عىل إميان عميق باالختالف وقبول اآلخر ،لذا فقد جعله ينايف مزالق ثالثة :العنف
والخالف[[[ والفرقة[[[.

[[[

يهدف تأسيس قواعد الحوار عىل أرضية الحوار النقدي اإلقناعي إىل ترسيخ
القبول باآلخر املخالف ،وتشجيع حرية الرأي املبني عىل أسس استداللية مقنعة
ال مجرد التشهي أو التقليد ،وذلك باعتامد اإلقناع بالحجة وصحة االستدالل،
والنظر يف مناسبته للمجال والحقل املعريف واملوقف الحواري ،وطبيعة املحا َور،
واعتامد اإلذعان للصواب يف حال ظهور الحق تفاديا آلفتي العنف املادي الجسدي
واللفظي ،والعنف الرمزي باللجوء إىل الحسم .وبذلك يكون الحوار اإلقناعي أسمى
مراتب الفكر والتواصل الحضاري.
ينطلق الحوار الحضاري من أرضية مشرتكة ليجعل من مقاصده الحفاظ عىل
املشرتك اإلنساين من املعارف التي متثلها الوقائع املشرتكة يف التاريخ اإلنساين،
والقيم املشرتكة التي توحد قناعات األقوام ،وتحفظ مصالحهم وتضبط أحوالهم،
واألدلة املشرتكة التي تسمح بتبادل األفكار والتعبري عن القناعات واستمرار جسور
الحوار وتفعيل قنواته.
الحوار االختاليف بني األمم والحضارات واألقوام ،يدعو إىل االجتهاد وتطوير
امللكات والبحث عن حلول وإبداع طرق جديدة ومالمئة لالستدالل ،وأدوات
اإلقناع ،ما يدفع إىل توليد األفكار ،وألن االختالف بني األقوام والحضارات املختلفة
يكون أشد فإنّه ينشط الحركة الفكرية ،فيكون أدعى إىل التفلسف بتعبري الدكتور طه
عبد الرحمن[[[.
عندما يصري االختالف قناعة ترسخ معها احرتام الحرية والحفاظ عىل املشرتك،
[[[-نفسه (ص .)33
[[[ -نفسه (ص .)36
[[[ -نفسه (ص .)35
[[[-الحق العريب يف االختالف الفلسفي (ص .)47
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وبنبذ أفات الحوار السابقة (العنف والخالف والفرقة) ،يعوض الحوار والتكامل
منطق الهيمنة والسيطرة والقهر والسلطة ،حيث يكون الحوار اإلقناعي أداة للتكامل
اإلنساين بحيث يحرص كل قوم عىل حفظ املشرتك القيمي واملعريف واملصلحي،
وتسعى كل أمة إىل اإلسهام يف هذا التكامل من منظورها الفلسفي يف أفق ما وصفه
د .طه عبد الرحمن «بامليثاق الفلسفي»[[[ عىل غرار «امليثاق االجتامعي» الذي
يتنازل فيه كل طرف عن وعي وطواعية عن بعض حقوقه واحرتام واجباته يف سبيل
حفظ مصالح الجامعة وتحقيقاً لتكاملها.
جهة للحوار الحضاري
املفاهيم اإلسالمية املو ِّ
إن تأثيل املفاهيم أحد مرتكزات القوة يف الخطاب الفكري والفلسفي للدكتور
طه عبد الرحمن فنقده للخطاب الفلسفي املعارص ،واملفاهيم التي أنتجها والتي لها
حمولة فكرية ،وأبعاد تطبيقية تتناىف يف أغلب األحيان مع مقاصد الدين اإلسالمي
الذي استدل عىل أنّه املؤهل ألن ميثل األخالق العاملية من بني األديان العاملية،
والتوجهات الفكرية املعارصة ،كام بينت يف املبحث السابق.
فإ ّن نظريته يف الحوار تتأسس عىل مفاهيم أهمها مفهوم املؤاخاة الذي يعوض
مفهوم املواطنة الذي أنشأته النظرية الليربالية والنظرية الجامعانية ،ويرتقي بها
لتواجه تحديات عامل اليوم[[[ .واملؤاخاة يف منظوره امتداد ملبدأين مبدأ اإلخالص
الذي يهبها اإلتصال ،ومبدأ األمة الذي يهبها االنفتاح.

مفهوم اإلخالص

اإلخالص يعطي املواطنة االتصال بني املامرسة الواقعية واألصل الذي يستمد
منه ،فريى أن حقوق الغري واجبات إلهية ،ولهذا املفهوم بعدين يع ّدهام د.طه ركنني
أساسيني لتوسيع مفهوم املواطنة ،أ ّما الركن األول فهو «دوام التجرد من أسباب
[[[ -نفسه (ص .)47
[[[ -روح الحداثة (ص .)230
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الظلم» ،وأما الركن الثاين فهو «دوام التوجه إىل املتجيل بالحق»[[[ .فيجد أن تواصله
وحواره وصلته باآلخر عبادة وله بها أجر أو وزر ،فيحرص عىل حسن الصلة ومراعاة
أمر الله فيها ،وقد يتنازل عن بعض حقوقه ارتفاعاً بنفسه عن رشورها وأنانيتها .فهو
دائم املراقبة لترصفاته ما مينح الغري الشعور بالطأمنينة والعدل.

مفهوم األمة

إن مفهوم األمة الذي يزيد عىل مفهوم املواطنة القدرة عىل االنفتاح واالستيعاب
ألنها تتحقق بركنني آخرين هام« :التحقق باملاهية األخالقية» ،و«تحصيل القدرة
عىل إبداع األخالق»[[[ ،بحيث يصري ميزان التفاضل بني الناس التفاوت يف تحصيل
األخالق والتحقق بها ومتثلها ،فتنقل األمة من مرتبة االمتثال والخضوع لألوامر
والنواهي ،إىل مرتبة املعاين الجاملية يف االمتثال الطوعي باألخالق ،فتتحول القيم
السلوكية إىل مقاصد معرفية يف خدمة اإلنسانية ،ومنها إىل مرتبة إبداع األخالق
والتفنن يف تطبيقها عىل مجاالت الحياة املختلفة .وتصري املوجهة للترصفات
الفردية والجامعية املتنوعة.

مفهوم املؤاخاة

مفهوم اإلخالص املتصل ،ومفهوم األمة املنفتحة ،واألركان األربعة التي تتأسس
عليها هذه املفاهيم ،التي مبجموعها تشكل مفهوم «املؤاخاة» ،الذي مينح األمة
اإلسالمية القدرة عىل االنفتاح والقدرة عىل استيعاب التحوالت ومواجهة التحديات
العاملية ،واملهيمنة التي غايتها نرش «أخالق عاملية» ،تستوعب اإلنسانية وتحقق سعادتها.
بهذه األبعاد اإلنسانية الكونية تتأسس ثقافة الحوار ،فشتان بني الحوار الذي يحمل
الخري لإلنسانية ،ويحرص عىل سعادتها املمتدة يف الدنيا واآلخرة ،وبني حوار غايته
رعاية مصالح مادية ،وتوازنات إقليمية ودولية ،وإرضاء الفئات املنتازعة واملفرتقة .فهو
[[[ -نفسه (ص .)224 223-
[[[ -نفسه (ص .)227

406

نحن والغرب

ال يضمن أن تنحرف إىل املزالق الثالث التي تنسف الحوار؛ العنف والخالف والفرقة.
يؤصل د .طه عبد الرحمن ثقافة الحوار بني الشعوب واألمم واألقوام والطوائف
والديانات املختلفة ،عىل ثالثة أسس وهي التي ع َّدها األحداث الكربى الفاصلة
يف تاريخ االكتامل اإلنساين والتقدم الخُلقي البرشي ،أولها امليثاق األول الذي
ل
قال فيه الله تعاىلَ ( :وإِ ْذ أَ َ
خ َذ َربُّكَ ِمن بَ ِني آ َد َم ِمن ظُ ُهو ِر ِه ْم ُذ ِّريَّ َت ُه ْم َوأَشْ َهدَ ه ُْم َع َ ٰ
ني)
أَنف ُِسه ِْم أَل َْس ُ
ل شَ هِدْ نَا أَن تَقُولُوا يَ ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ِإنَّا كُ َّنا َع ْن َٰه َذا غَا ِفلِ َ
ت ِب َربِّك ُْم قَالُوا بَ َ ٰ

[األعراف ،]172 :حيث يخ ِّول متثل أخالق هذا امليثاق وااللتزام بعهده ربط العقل
بالرشع فيتحول من طور «التجريد» إىل طور «التسديد» .وثانيهام حدث شق الصدر
الرشيف للنبي الخاتم محمد صىل الله عليه وسلم فريتبط العقل بالقلب ،وثالثها
حدث تحويل القبلة الذي يخ ِّول العقل االرتباط بالحس[[[.

التطبيقات األربع للحوار الحضاري
التطبيق األول:

اتخاذ امليثاق األول واألخالق اإلنسانية املشرتكة والخطاب االلهي املوحد
لألمم واألقوام أرضية لجمع اإلنسانية عىل خطاب وقيم وأخالق مشرتكة موحدة،
ووجهة واحدة.

التطبيق الثاين:

اإلنسان النموذج املتمثل يف شخص النبي sالذي اصطفاه ربه بني خلقه وطهر
قلبه يف مرحلة اكتامل البرشية ليكون القدوة واألسوة التي تصلح ملخاطبة العامل .ما
يستوجب التعريف بأخالقه وسريته لتكون محور املرشوع األخالقي العاملي.

التطبيق الثالث:

اإلنسان املؤهل للحوار مع العامل ومخاطبته ،هو الذي متكن من الجمع بني
[[[ -سؤال األخالق (ص .)164 157-
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العقل والرشع يف فكره ،وعقله مسدد مبقاصد الرشيعة ،واملتحقق باألخالق املطهرة
من العوائق والعوالق .وال يكون له ذلك إالّ بأخالق متجذرة صارت له سجية وطبعاً،
مع صالح الباطن وسالمة القلب.

التطبيق الرابع:

أخالق القبلة عند فقدان الوجهة بتوحيد العامل وانتهاء الحدود ،حيث تحتاج
اإلنسانية إىل توجه مادي يحولها إىل توجه معنوي أخالقي ،ألن التوجه إىل القبلة
املادية يورث بالتبع تحصيل ومتثل األخالق املعنوية املوحدة لإلنسانية ،وامللبية
لحاجاتها الحسية فينقاد بذلك العقل ويصري تبعاً للحس.

املراجع واملصادر العربية

القرآن الكريم.

أسس ميتافيزيقا األخالق ،إميانويل كانط ،دار النهضة العربية 1970م ،بريوت لبنان.
جامع البيان يف تأويل القرآن ،أليب جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن
غالب اآلميل ،الطربي (ت  310هـ) ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،نرش مؤسسة الرسالة،
الطبعة األوىل سنة ( 1420هـ 2000 /م).
الحق العريب يف االختالف الفلسفي ،مركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء املغرب،
الطبعة الثانية2006م.
روح الحداثة ،املدخل إىل تأسيس الحداثة اإلسالمية ،مركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء املغرب ،الطبعة األوىل 2006م.
سؤال األخالق ،مساهمة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية .مركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء املغرب ،الطبعة األوىل 2000م.
سؤال العمل ،بحث عن األصول العملية يف الفكر والعلم ،مركز الثقايف العريب،
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الدار البيضاء املغرب ،الطبعة األوىل 2012م.
مسند أحمد ،أليب عبد الله أحمد بن حنبل الشيباين (ت  241هـ) ،حققه :شعيب
األرنؤوط وعادل مرشد ،وآخرون تحت إرشاف :د عبد الله بن عبد املحسن الرتيك،
نرشته مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل سنة ( 1421هـ  2001 /م).

املراجع األجنبية:

HUMANE، D: A treatise of human nature، Oxford، Clarendon Press.
 LA RELIGION DANS LES LIMITES DE LA SIMPLE؛KANT، E
RESON. Librairie philosophique، J. vrin، Paris. 1968
HELM. P: Divine Commands and Morality، Oxford، University
Press. Oxford 1981.
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يف فكر الدكتور محمد عمارة

م .م .محمد عبد املهدي سلامن الحلو[*

]

مجموعة كبرية من املصطلحات املتقابلة التي تزين فكر املفكر الكبري محمدعامرة وكتاباته ،وهذه الثنائيات املتجاورة مع بعضها تعرب عن نسيج فكري ُمحكم يف
منجزه االبداعي ،تتبلور من خالل استعامالته لها ،وتداوله لهذه املصطلحات ( :داخيل
– خارجي ،تخلف – تقدم ،استقالل – تبعية ،عاملية – عوملة ،تنوير – تزوير ،الوالء-
الرباء ،الوحي – الكون ،الدين – الدولة ،املوروث – الوافد ،التدافع – الرصاع) .
هذه املصطلحات املتقابلة واملتصارعة واملتدافعة فيام بينها ،تشكل بحقرصاعاً حضارياً ومعركة للمصطلحات؛ لكن معركة املصطلحات يف هذه الدراسة
املتصورة هنا ،تختلف عن معركة املصطلحات التي وضعها الدكتور عامرة يف عنوان
مؤلفه «معركة املصطلحات » [[[ ،فهو حاول ان مييز وان يضع فوارق مفصلية بني
عدد من املصطلحات املتداولة واملشرتكة بني العاملني الرشقي االسالمي والغريب
مام يشكل خلطا عند استخدام املصطلح الواحد يف غري معناه املقصود املوضوع
له يف الحضارة الغربية ،والغرض من التمييز وضع القارئ عىل مستوى عال من
الوضوح والدقة واملفهومية عند استخدامه للمصطلح والتمييز بني معناه اسالميا او
غربيا حني استخدامه يف موارد الفكر او يف موارد الكلمة ،من قبيل مصطلحات
*ـ عامرة ،محمد ،معركة املصطلحات بني الغرب واالسالم ،نهضة مرص ،مرص ،بال طبعة وال تاريخ .وللدكتور
عامرة مجموعة اخرى من الكتب التي عالج فيها الفارق واالختالف بني املصطلحات ردا عىل مقولة ال مشاحة يف
املصطلحات ،اذ اثبت ان هناك مشاحة وان هناك اختالفاً بني املصطلحات التي نحتاج إىل تثبيتها ومعرفتها بالدقة
الزالة اللبس الحاصل بينها وبني املفاهيم املختلفة واملستخدمة يف الحضارتني االسالمية والغربية :ومن هذه الكتب:
ازالة الشبهات عن معاين املصطلحات ،دار السالم ،القاهرة – مرص ،الطبعة االوىل .2009 ،وكتاب :الوسيط يف
املذاهب واملصطلحات االسالمية ،نهضة مرص ،مرص ،بدون طبعة وال تاريخ.
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العلامنية والعاملية واالصولية والترشيع والحرية والحكم....
وما نقصده بهذا املقال من معركة املصطلحات هو انعكاس املعركة الفكرية عىلارض الواقع املعاش لتعود مرة اخرى إىل عامل الفكر وتبيان جدلية العالقة بني الرشق
االسالمي امل ُستع َمر ،واملتأثر بالوافد الجديد ،وبني الغرب العلامين الذي استطاع ان
يفرق بني الحكومة – الرشيعة ،وبني الدين – الدولة ،يف العامل االسالمي ،يوم استطاع
(فعل) يف الواقع اإلسالمي [[[.
الغرب منترصا ان يحطم الخالفة (الرمز) التي مل يكن لها َ
انه البناء الفكري لتصوير العالقة بني الحضارات (صدام ورصاع) او (تحركوتدافع) من خالل بيانه إلشكالية هذه املصطلحات يف واقع االمة ،واثرها عىل
الرصاع االسالمي – الغريب يف مساحة الواقع ليضع بذلك مرشوعه الفكري كمعالجة
وحل لهذه االزمة ،باعتبار ان االسالم هو الحل[[[ ،وصوال إىل االستقالل الحضاري،
املرشوع الذي يؤمن بالتاميز الحضاري حقيقة واقعية تعطي لكل حضارة من
الحضارات املختلفة خصوصيتها ،والتي يجب ان مييز فيها بني كل ما هو (عام)،
وكل ما هو (خاص) ،وحتى ال تفقد االمة توازنها وتضيع بني مصطلحات ( القوة –
العقل ،السيف – القلم ،املادة – الفكر) [[[.
ان مقولتي (الرصاع والتدافع) ابرز مقولتني تبني الجدلية الفكرية بني العاملنياالسالمي (الرشق) والعلامين (الغرب) ،فـ ( الرصاع) ميثل (القطب الواحد ،العلامنية،
العوملة ،الوافد ،الدميقراطية ،التأويل) ،و(التدافع) يعني( :التعددية ،العاملية ،االلهية،
املوروث ،الشورى ،النص) ،انها رؤية غربية ،ورؤية نقدية بينها املفكر عامرة.

الرصاع والتدافع:

يَع ّد عامرة ( التامس الحضاري) حالة صحية وايجابية ،وانها ال محالة قامئة[[[-عامرة ،محمد ،االسالم بني التنوير والتزوير ،دار الرشوق ،القاهرة – مرص ،الطبعة الثانية ،2002 ،ص .39
[[[-عامرة ،محمد ،هل االسالم هو الحل ،ملاذا وكيف ؟ ،دار الرشوق ،القاهرة – مرص ،الطبعة الثانية.1998 ،
[[[.-عامرة ،محمد ،االستقالل الحضاري ،نهضة مرص ،القاهرة – مرص ،الطبعة االوىل ،2007 ،ص  ،28و.122
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بني الحضارات وبقوة ،واساس هذا التامس هو التاميز الحضاري القائم ،وهنا
مييز عامرة بني ثالثة مصطلحات داخل مفهوم التامس لتحقيق ( تفاعل حضاري)،
مييز بني ( التاميز ،االنغالق ،االلغاء) ،فالتامس حقيقة موضوعية تؤكدها وجود
سامت وخصائص متاميزة فيام بني الحضارات املتعددة ،تصبغها بشخصيتها القوية
وتاريخها العريق ،فألبناء هذه الحضارات عالقات مختلفة يف املفاهيم املركزية (
الله ،االنسان ،الفرد ،الجامعة ،الدين ،الدولة) ،والتاريخ مل يشهد متانعا من االتصال
او التفاعل بني هذه الحضارات ،فال يوجد سبب مينع من التقاء هذه الحضارات مبا
يشكل عامال صحيا داعام لهذا التاميز ،وليس الغا ًء له ،تخرج الحضارة به من الكمون
والوجود بالقوة إىل الظهور والوجود بالفعل ،لكن عالقة حضارتنا االسالمية الراهنة
(االنا الحارضة) تشكل ازمة يف الفكر االسالمي املعارص ،لها عمقها التاريخي مع
(االخر الحضاري) املهيمن عامليا [[[.
بدأت هذه االزمة بوجهها السافر ،يوم شهدت الحضارة الغربية انسجاما واضحابعد انشقاق دام ال كرث من سبعني سنة ،بني قطبي الحضارة الغربية (الليربالية -
الرأساملية) و(الشمولية  -الشيوعية) ،حني سقط االتحاد السوفيتي سنة ،1991
عزز هذا السقوط موقف الليربالية – الرأساملية ،التي حددت موقفها بوضوح اتجاه
الحضارات االخرى ،والتي أكدها همنغتون يف كتابه ( صدام الحرضات) وقسمها إىل
مثان حضارات ( الغربية ،الكونفوشيوسية ،اليابانية ،االسالمية ،الهندية ،االرثوذكسية
السالفية ،االمريكية الالتينية ،االفريقية) وكان نصيب الحضارة االسالمية هو االوفر
حظا من هذا التحديد ،ترجع تاريخية هذا الرصاع إىل القرن السابع امليالدي ،قرن
بدأ الدعوة إىل االسالم وظهوره ،زمن البعثة النبوية وانطالق االسالم حضارة عاملية،
فالرصاع الحضاري هو من قاد إىل فكرة (العوملة) ،والتي كانت (العلامنية) سبيلها
والقائد اليها ،مبا يحقق (مركزية حضارية) ،وحدوية عامة ،ترفض اآلخر وتفرض القوة
والهيمنة عىل العامل وتلغي الرشيك والتمييز الحضاري والثقايف وصوال إىل عوملة
وكوكبة وكوننة تخضع للغرب املهيمن [[[.
[[[-نفس املصدر ،ص  .189-187وايضا :عامرة ،محمد ،ازمة الفكر االسالمي املعارص ،دار الرشق االوسط ،مرص،
بدون طبعة وال تاريخ ،ص .38
[[[-عامرة ،محمد ،الحضارات العاملية تدافع ام رصاع ؟ ،نهضة مرص ،القهرة –مرص ،الطبعة االوىل ،1998 ،ص .17-7
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ومن موقف اسالمي نقدي ،يرفض عامرة ،الرصاع الحضاري الذي يقودهالغرب ،وينطلق نحو التدافع منهج االسالم والقرآن الكريم يف التعامل مع اآلخر،
اشخاصا وحضارات ،فعامرة يرفض« :لفلسفة الرصاع يف عالقات الحضارات ،ومع
تزكيتنا ملنهاج االسالم يف التدافع والتسابق بني الحضارات عىل طريق التقدم» [[[،
منعا لالنغالق يف الحضارة االسالمية ،ودفعا للعداء من قبل الغرب ،فـ (الرصاع)
قرآنيا -يعني ان يرصع الطرف االخر ويلحق به حالة (الفناء) ،انطالقا من قوله تعاىل:جا ُز
«س َّ
َ
ص َعى كَأَنَّ ُه ْم أَ ْع َ
خ َر َها َعلَ ْي ِه ْم َس ْب َع لَ َيا ٍل َوثَ َانِ َي َة أَيَّ ٍام ُ
َتى الْ َق ْو َم ِفي َها َ ْ
ح ُسو ًما ف َ َ
خلٍ خَا ِويَ ٍة » الحاقة 7/وهو مرفوض قرآنيا ،اما الدفع والتدافع الذي يؤسس عليه
نَ ْ
عامرة عالقات الحضارات والتوازن االجتامعي ،فهو يعني التحريك من درجة إىل
درجة اعىل مام يؤدي إىل تصحيح العالقة بني االطراف املتعددة ،من هنا يبدو
الفارق واضحا بني رصا ٍع يؤدي إىل الفناء ،وبني دفع يؤدي إىل التحريك ليصل إىل
الس ِّي َئ ُة
درجة (الويل الحميم) ،انطالقا من قوله تعاىلَ « :و َل ت َْس َتوِي الْ َ
ح َس َن ُة َو َل َّ
يم » فصلت ،34/
ل َح ِم ٌ
ا ْدف َْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن َفإِ َذا الَّ ِذي بَ ْي َنكَ َوبَ ْي َنهُ عَدَ ا َو ٌة كَأَنَّهُ َو ِ ٌّ
ُوت َوآتَا ُه اللَّـهُ الْ ُملْكَ َوالْ ِ
حكْ َم َة َو َعلَّ َمهُ ِم َّم يَشَ ا ُء
« َف َه َز ُموهُم ِبإِ ْذنِ اللَّـ ِه َو َق َت َل دَا ُوو ُد َجال َ
ض لَّف ََسدَ ِ
ت ْ
اس بَ ْعضَ ُهم ِب َب ْع ٍ
ض َولَ ٰـ ِك َّن اللَّـهَ ُذو فَضْ لٍ َع َل
الَ ْر ُ
َولَ ْو َل َدف ُْع اللَّـ ِه ال َّن َ
خ ِر ُجوا ِمن ِديَا ِر ِهم ِبغ ْ ِ
ني» البقرة« ،251/الَّ ِذي َن أُ ْ
َي َح ٍّق إِ َّل أَن يَقُولُوا َربُّ َنا اللَّـهُ
الْ َعالَ ِم َ
اس بَ ْعضَ ُهم ِب َب ْع ٍ
ات َو َم َساجِ دُ يُ ْذكَ ُر
صلَ َو ٌ
ض لَّ ُهدِّ َم ْ
ص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َ
ت َ
َولَ ْو َل َدف ُْع اللَّـ ِه ال َّن َ
ِي َعزِي ٌز » الحج ،40/وهذا هو
اس ُم اللَّـ ِه كَ ِث ً
ِفي َها ْ
نصهُ إِنَّ اللَّـهَ لَ َقو ٌّ
نصنَّ اللَّـهُ َمن يَ ُ ُ
ريا َولَ َي ُ َ
السبيل االسالمي« :فالتدافع الحضاري الذي هو حراك وتنافس وتسابق يحافظ عىل
التعددية،ويتوسط بني الرصاع السكون ،هو فلسفة االسالم وسبيل حضارتنا االسالمية
يف العالقات »[[[ ،وفلسفة التدافع هذه ليس مجرد فكر اسالمي يخضع لالجتهادات،
بل هو ثابت اسالمي [[[.

وايضا :بني العاملية االسالمية والعوملة الغربية ،مكتبة االمام البخاري ،القاهرة –مرص ،الطبعة االوىل ،2009 ،ص .6-5
[[[-الحضارات العاملية تدافع ام رصاع ،مصدر سابق ،ص .8
[[[-معركة املصطلحات ،مصدر سابق ،ص .11
[[[-الحضارات العاملية تدافع ام رصاع ،مصدر سابق.20-18 ،
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العاملية العلامنية – العاملية االسالمية:

العلامنية  Secularismمصطلح غريب يرتجم إىل معنى الدنيوي او العامليوالواقعي ،والذي يعني به فصل السامء عن االرض ،مبا يقع مقابال للمقدس ،أي
الديني الكهنويت النائب عن السامء ،املحتكر للسلطة االلهية واملالك لكل مفاتحها
بجعله سلطان الدنيا وقداسة كسلطان الدين وقداسه ،مبا يحول املتغريات الدنيوية
ثوابت مقدسة يحكم بها املتغريات العلمية والقانونية واالجتامعية بثوابت الدين [[[.
ومن هذا التعريف الذي قدمه عامرة للعلامنية ،تبني ان االتجاه العلامين يرفضكل ما هو مقدس كهنويت ،ويرفض النظر بكتاب الوحي ،وينظر إىل الكون بكتاب
الكون فقط ،فالعلامنية تعمل عىل فصل كل ما هو فوقي ساموي عن كل ما هو اريض
سفيل ،وتبعد الروح عن مسار الحياة الواقعية لالنسان ،تتيح للعقل والتجربة مسؤولية
تدبري االنسان لنفسه يف االرض ،انطالقا من واقع معاش تع ّده مصدرا وحيدا للفكر
واملامرسة الدنيوية يف امليادين املختلفة (االجتامع واالقتصاد والتعليم واالعالم)
بعيدا عن كل الرؤى الوحيانية املقدسة ،والعلامنية ردة فعل قوية ضد االتجاه الالهويت
الكنيس ،املصطلح عليه بنظرية السيفني  Theory Of Two Swordsوالتي جمعت
فيها الكنيسة بني السيف الروحي – السلطة الدينية ،وبني السيف الزمني – السلطة
املدنية للدولة ،ويبعد بذلك العلامنية سيف السلطة الدينية (الروحي) ،وتبقي السيف
الزمني (املدنية) ،تارك ًة الثورة العلامنية الحياة الروحية خالص ًة للكنيسة ،مستمسكة
الدارة شؤون الحياة بالعقل والتجربة ،رافضة للدين الالهويت ،فكل ما هو يف االرض
ال يحتاج إىل رعاية الهية وقوى خفية ،فالعلامنية« :هي جعل املرجعية يف تدبري
العامل انسانية خالصة ومن داخل العامل ،دومنا تدخل رشيعة ساموية هي وحي من
الله املفارق لهذا العامل »[[[.
ويرجع عامرة سبب انتشار العلامنية يف أوروبا إىل التصور املسيحي للعالقةالقامئة بني الدين والدولة ،ومن خالل مقولة دع ما لقيرص لقيرص وما لله لله ،فهي
[[[-معركة املصطلحات ،مصدر سابق ،ص.23
[[[-املصدر السابق ،ص  .25-23وكذلك :عامرة ،محمد ،االسالم والسياسة الرد عىل شبهات العلامنيني ،مكتبة
الرشوق الدولية ،مرص ،الطبعة االوىل ،2008 ،ص .37-36
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رشيعة  -املسيحية – روحية ال تقدم حال لواقع املجتمع وال نظام الدولة ،ومام أسهم
يف توسع العلامنية املوروث الغريب اليوناين من خالل تركيزه عىل فكرة املنفعة
باعتبارها معيارا اساسيا بعيدا عن اخالقيات االديان والرشيعة الساموية مام ساعد
عىل ايجاد القانون الوضعي للعلامنية [[[ ،وأسهمت العلامنية بدورها يف نرش فكرة
العوملة بني الحضارات املختلفة مختزلة للكل يف (مركزية حضــــــارية) واحدة.
ينقد عامرة فكرة العلامنية القامئة عىل ثالثية رصاعية ،وضعها كل من ميكافيليلوهيجل ودارون ،فميكافيليل تقوم فلسفته السياسية عىل التحلل من االخالق اعتامدا
عىل فلسفة القوة والرصاع والنفعية ،وفلسفة هيجل تعتمد عىل الرصاع بني الفكرة
ونقيضها ونقيض النقيض ،وفلسفة التاريخ عنده هي عالقة رصاع بني العصور،
ويعتمد اصل االنواع الذي ألفه دارون عىل فكرة البقاء لألقوى واالصلح ،والدمار
واالندثار والفناء لالضعف [[[.
ومن هنا ،فام تواجهه االمة االسالمية من التحديات القادمة من الغرب ومنالعلامنية ،هو ليس تناقضا واختالفا يف الرؤى ،وامنا هو رصاع ميثل قطبه االول
التيارات واالتجاهات املختلفة واملمثلة لالمة ،وميثل قطبه االخر الهيمنة الغربية [[[.
ويف معرض نقده للعلامنية ،يؤكد عامرة ان نظرية العلامنية فضال عن اعتامدهاعىل االصلني السابقني ،تقوم عىل تصور ارسطو لنطاق عمل الذات االلهية الذي
يدعمه التفكري الكنيس املسيحي ويق ّر به ،من ان عمل الذات االلهية هو الخلق فقط
من دون التدبري او الرعاية ،وهو ذات التصور العلامين الفارق بني االلهي الروحي –
الدين ،واملعتمد يف ازدهار العمران االنساين عىل (العقل -التجربة) فقط ،واالنسان
هو املتكفل بكل يشء ،يف حني ان التصور االسالمي للذات االلهية يختلف عن
ذلك متاما ،فالذات االلهية لها الخلق ولها التدبري والرعاية ايضاَ « :ول َِئ َسأَلْ َت ُهم َّم ْن
الس َم َو ِ
ات َو ْ
َن
الَ ْر َ
َ
ض لَ َيقُولُ َّن اللَّـهُ ق ُْل أَ َف َرأَيْ ُتم َّما تَدْ ُعونَ ِمن دُونِ اللَّـ ِه إِنْ أَ َراد ِ َ
خل ََق َّ
ِض ه َْل ُه َّن ك ِ
َات َر ْح َم ِت ِه ق ُْل َح ْسب َِي
َن ِب َر ْح َم ٍة ه َْل ُه َّن ُم ْم ِسك ُ
َاشف ُ
ضِه أَ ْو أَ َراد ِ
َات ُ ِّ
اللَّـهُ ب ُ ٍّ
[[[-االسالم والسياسة الرد عىل شبهات العلامنيني ،مصدر سابق ،ص .25
[[[.-العاملية االسالمية والعوملة الغربية ،مصدر سابق ،ص .19
[[[-عامرة ،محمد ،الحوار بني االسالميني والعلامنيني نهضة مرص ،مرص ،بدون طبعة وال تاريخ ،ص .10
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ال َّلـهُ َعلَ ْي ِه يَ َت َوك َُّل الْ ُم َت َوكِّلُونَ » الزمر  ،38/فهو خالق كل يشء ومدبر كل يشء ،وهو
سبحانه املستأثر بالخلق واالمر ،وهام االيجاد والتدبري ،وهو املستخلف لالنسان
بالشورى ليقيم العمران االنساين ،مبا ميتلك االنسان من ارادة وقدرة واستطاعة وعزم
يحتاج الىها يف عملية اقامة العمران [[[.
فالعلامنية التي يراها الغرب منوذجا عامليا يحقق لها العوملة والكوننة ،تعتمدعىل نزعته املركزية املعربة عن منوذجة الحضاري واملعتمد عىل اقصاء االخر
الحضاري عن طريق ادامة الرصاع ونرش روح االستئصال للبنى التحتية  -كام يعرب
عامرة – للموروث الفكري الحضاري ،للحضارات املختلفة [[[.
فالعلامنية باختصار منوذج مركزي وحدوي ،يعتمد عىل العقل ،ويرفض السامءوالترشيع االلهي ،ويقيص اآلخر ،عىل وفق الثقافة التي تتميز بها عن ثقافة بقية
الحضارات ،لكن العاملية التي يريدها االسالم ،كام يصورها عامرة ،من منظور قرآين،
تختلف جذريا عن العاملية العلامنية الغربية ،فهي محكمة للذات االلهية يف الخلق
والرعاية والتدبري ،ويعطي لنا تعريفا مميزا يؤكد فيه صفات وميزات مثالية تخلق
واقعاً تعددياً ،فهي« :نزعة انسانية ،وتوجه نحو التفاعل بني الحضارات ،والتالقح
بني الثقافات ،واملقارنة بني االنساق الفكرية ،والتعاون والتساند والتكافل والتعارف
بني االمم والشعوب والدول ،ترى العامل منتدى حضارات ،بينها مساحة كبرية من
املشرتك االنساين العام ،ولكل منها هوية ثقافية تتميز بها ،ومصالح وطنية وقومية
وحضارية واقتصادية وامنية ال بد من مراعاتها ،يف اطار توازن املصالح ،وليس توازن
القوى بني هذه االمم والحضارات»[[[.
ومن خالل هذا التعريف ،تبني لنا الفارق الشاسع بني العامليتني ،فهنا نزعة انسانية،وهنا تفاعل وتالقح وتعاون وتساند وتكامل بني مساحات كبرية ،تحتفظ كل منها بهويتها
ومصلحتها الوطنية والقومية يف اطار توازن املصالح ،وليس توازن القوى.
[[[-معركة املصطلحات ،مصدر سابق ،ص ،34-31وايضا :االسالم بني التنوير والتزوير ،مصدر سابق ،ص .25
[[[-بني العاملية االسالمية والعلامنية الغربية ،مصدر سابق ،ص .17-14
[[[.-املصدر السابق ،ص .11
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فالعاملية االسالمية ترفض االنفراد بالعامل ،وتهتم بالتدافع والتسابق من اجلالرقي والتقدم ،الذي يحقق التعددية الحضارية  -رافضا للفردية واملركزية  -والتنوع
الثقايف واالختالف بينها -الحضارات – وهذا التنوع والتاميز يرفض االنغالق عىل
الذات ،او الغاء اآلخر حضاريا« :فالعاملية االسالمية هي تنوع وتعارف وتعايش
وتدافع وتسابق يف اطار الوحدة االنسانية ،واملشرتك االنساين العام ،اما العوملة
الغربية ف ِإنها رصاع وتفتيت وفوىض – يسمونها خالقة ،يف اطار الهيمنة الغربية ،التي
[[[
تريد صب العامل يف القالب الحضاري الغريب دون سواه»

التنوير والتزوير:

فكرة التاميز التي دعا اليها عامرة لعالقة اساسية بني الحضارات املختلفة ،ع ّدتهاالحضارة الغربية مجرد اكذوبة فالحضارة امنا بدأت يف الغرب – ارض اليونان اصالة،
وانتهت بارض أوروبا الحديثة اصالة ايضا وما زالت مستمرة ،اما الحضارة االسالمية،
فال حظ لها من االصالة ،وحظها انها تبعية ناقلة للحضارة الغربية ،كام تعتقد العلامنية
االوربية ذلك يف تصوراتها رفضا لآلخر الحضاري ،وتهميشا له ،وتصور العلامنية هذا
للحضارة االسالمية دعا كثريا ً من املهتمني بالشأن الثقايف والفكري لالمة ،وتردي
اوضاعها االقتصادية والسياسية واالجتامعية ،فضال عن االنبهار باملدنية االوربية
الحديثة ،دعت كثريا ً من املهتمني بالشأن الثقايف والفكري ،إىل ان يكونوا دعاة لألوربية
والتغريب تحت شعار (التنوير) ،ومن خالل تحديد العالقة بني (املوروث والوافد) [[[.
تتجىل العالقة للوافد الغريب مع املوروث الشائع يف املناطق التي استوىلعليها الغرب واحتلها ،بتحويل املوروث القومي الوطني لها إىل مسخ حضاري،
وتحويل كل هذه الحضارات إىل هامش حضاري ،تحقيقا للتبعية الحضارية ،فتكون
درعا وهامشا لهذه الحضارة الوافدة ،وان يكون العقل (العريب االسالمي) عقال
تابعا للغرب ،وان تكون الرثوات والخريات املمتدة نهبا للقادم الجديد ،وهذا جراء
االحتكاك العنيف للحضارة الغربية مع الحضارات االخرى [[[.
[[[-نفس املصدر ،ص 13.66-11
[[[.-االستقالل الحضاري ،مصدر سابق ،ص .11
[[[.-نفس املصدر.129-127 ،
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ولتحديد املوقف من الوافد ،واملوقف من املوروث ،يضع عامرة معيارا لذلكاملوقف ،وهو املحافظة عىل الثوابت الحضارية مبا يسلم عىل هوية االمة ،تلك
الهوية التي حاول دعاة التنوير سلخها ومسخها كام حاول الغرب [[[.
مييز عامرة بني نوعني من الوافد ،الوافد الذي كان قادما من اليونان واملمتزجبالحضارة االسالمية ،والذي هضمته الحضارة االسالمية ووظفته مبا يخدم مصلحتها
بالدفاع عن عقيدتها ووجودها من ان متر مبرحلة (الرتاجع واالستضعاف) التي مثلتها
حال االمة مع الوافد االوريب الحديث ،والذي مل تتمكن االمة من متيز وفرز النافع
من الضار فيه [[[.
لذلك انقسمت االمة تجاه هذا الوافد إىل مجموعة اتجاهات :رافض ًة له ومؤكدة
عىل التمسك بالرتاث وهو االتجاه السلفي النيص ،واتجاه رافض للرتاث جملة
وتفصيال ،وداعيا إىل التغريب والتنوير ،واتجاه ثالث يدعو إىل املحافظة عىل
الرتاث ،واالخذ مبا هو نافع ومفيد من الوافد ،ومبا يحفظ لالمة هويتها واستقاللها
الحضاري ،ومبا ميثل فكرة التدافع الجوهرية يف منظومة عامرة الفكرية ،وهو التيار
الوسط النابع من الوسطية االسالمية الداعي لها ،وهو تيار التجديد الديني او الجامعة
االسالمية التي ال يدعي عامرة انتسابه اليها فهو رشف ال يدعيه واتهام ال يدفعه [[[.

ما هو التنوير ؟

التنوير  Enlightenmentمصلح مل يكن له معنى كام هو شائع اليوم يف عاملنا،
ويف الحياة الفكرية والثقافية االسالمية والعربية – كام يرى عامرة ،باعتبار ان التنوير
حركة فلسفية ظهرت يف القرن الثامن عرش امليالدي ،وهو فلسفة تعتمد يف بنائها
الفكري عىل العقل واالستقالل بالرأي ،وتؤمن باثر االخالق ،وتقوم عىل فكرة التقدم،
والتحرر من السلطة والتقاليد [[[.
[[[-نفس املصدر ،ص .170
[[[-االسالم بني التنوير والتزوير ،مصدر سابق ،ص .6
[[[-االستقالل الحضاري ،مصدر سابق ،ص .22
[[[-االسالم بني التثوير والتزوير ،مصدر سابق ،ص .19
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ويفرق عامرة بني فكرة التنوير الغريب كام عرفت عند الغرب يف القرن الثامنعرش امليالدي ،باعتبارها حركة احياء حضاري ال ديني ،تحل العقل والعلم والفلسفة
محل الله والوحي والدين ،وبني فكرة التنوير االسالمي التي يدعو لها عامرة ويتبناها،
فالتنوير العلامين يحاول ان يقيم اسس املعرفة لكتاب الكون عىل العقل والتجرية،
ويبعد فكرة الوحي عن مصادر املعرفة والعلم ،مجال التنوير الغريب املحسوس
واملعقول فقط ،من دون ان تكون وسطية او عالقة بني الدين والعقل [[[.
ان وجود تثوير غريب مبا ميلك من سامت تحدد هويته ،ال مينع من وجهة نظرمفكرنا ان يكون هناك تنويرا اسالمي تتجدد مضامينه ومحتوياته عىل وفق الهوية االسالمية،
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
اح
ص َب ُ
اح الْ ِم ْ
ص َب ٌ
ض َمث َُل نُورِِه كَ ِمشْ كَا ٍة ِفي َها ِم ْ
فالله سبحانه نور« :اللَّـهُ نُو ُر َّ
ش ِق َّي ٍة َو َل َغ ْر ِب َّي ٍة
ِ
ي يُو َقدُ ِمن شَ َ
ف ُز َجا َج ٍة ال ُّز َجا َج ُة كَأَنَّ َها كَ ْوك ٌ
َب ُد ِّر ٌّ
ج َر ٍة ُّم َبا َركَ ٍة َزيْ ُتونَ ٍة َّل َ ْ
يَكَا ُد َزيْ ُت َها يُ ِ
ب
ض ُء َولَ ْو ل َْم تَ َْس ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َع َل نُو ٍر يَ ْه ِدي اللَّـهُ لِ ُنورِِه َمن يَشَ ا ُء َويَ ْ ِ
ض ُ
يم » النور،35/والقرآن نور « :فَآ ِم ُنوا بِاللَّـ ِه َو َر ُسولِ ِه
اللَّـهُ ْالَ ْمث ََال لِل َّن ِ
ش ٍء َعلِ ٌ
اس َواللَّـهُ ِبك ُِّل َ ْ
ل الَّ ِذي َن آ َم ُنوا
َوال ُّنو ِر الَّ ِذي أَن َزلْ َنا َواللَّـهُ بِ َا تَ ْع َملُونَ َ
خ ِبريٌ » التغابن  ،8/واالسالم نور« :للَّـهُ َو ِ ُّ
خ ِر ُج ُهم ِّم َن الظُّل َُم ِ
خ ِر ُجونَ ُهم ِّم َن ال ُّنو ِر
ت إِ َل ال ُّنو ِر َوالَّ ِذي َن كَ َف ُروا أَ ْولِ َيا ُؤه ُُم الطَّاغ ُ
ُوت يُ ْ
يُ ْ
إِ َل الظُّل َُم ِ
اب ال َّنا ِر ه ُْم ِفي َها خَالِدُونَ» البقرة  ،257/والرسل نور« :يَا أَه َْل
ت أُولَـٰ ِئكَ أَ ْ
ص َ
ح ُ
ي لَك ُْم كَ ِثريًا ِّم َّم كُن ُت ْم تُ ْ
اب َويَ ْعفُو َعن كَ ِثريٍ َقدْ
خفُونَ ِم َن الْ ِك َت ِ
الْ ِك َت ِ
اب َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسولُ َنا يُ َب ِّ ُ
ني» املائدة  ،15/والحكمة نور ،فهو تنوير يؤمن بالله والرسل
اب ُّم ِب ٌ
َجا َءكُم ِّم َن اللَّـ ِه نُو ٌر َو ِك َت ٌ
والدين والقران مبا يشكل معرفة تنويرية متميزة« :فنحن اذن امام تنوير اسالمي متميز ،لتميز
االسالم ونسقه الفكري ،وتطور حضارته ،انه مثرة اسالمية خالصة وخاصة وليس كالتنوير
الغريب ،رد فعل ناقص وناقض للدين »[[[.
فالتنوير االسالمي ال يقف عند حدود املحسوس واملعقول ،فهو ينطلق باتجاهاملطلق ،يؤمن بالدين والوحي ،ويع ّد الوحي مصدرا من مصادر املعرفة ،ويرفض ان
يتعارضا معا ،فاملعرفة االسالمية تقوم عىل العقل والنقل والتجريب والوجدان ،ويقيم
عالقة واضحة بني الدين والدولة وفق نظام االستحالف والحاكمية ،وهو ال يفصل
[[[-املصدر السابق ،ص .225-223
[[[-نفس املصدر.27-26 ،
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الدين عن الدولة ،وال يسلم مقدرات كتاب الكون إىل االنسان فقط ،بل هو يجمع
بني ثنائيات متفرقة :دنيا ودين ،املادة والروح ،الفرد واملجموع ،الذات واآلخر [[[.
ويؤكد عامرة ان الرفض للتنوير الذي يجعل االنسان بدال من الله ،ال يعني انهيريد ان يجعل الله بدال من االنسان ،وامنا هنا تظهر الوسطية االسالمية وموقفها
بالجمع بني االميان بوجود الله تعاىل ،وبوجود االنسان ،والعالقة القامئة بينهام،عىل
وفق نظام االستحالف القامة العمران اإلنساين ،هذا من جانب ،من جانب آخر ،انه
ال يريد ان يحل الوحي والنقل بدال من العقل والتجربة ،بل ال بد من استخدام العقل
والنقل يف معرفة كتاب الكون وكتاب الوجود ،وهو – التنوير االسالمي ،ال يقاطع
معرفيا املوروث الديني او يحله بدال من التقدم والتطور ،وامنا يجعل التجديد الديني
هو الجامع بني هذه العنارص املختلفة [[[.
وبهذا يستطيع وبرؤية نقدية من خالل التمييز بني التنوير االسالمي والتنويرالغريب ،ان مييز ايضا بني التنوير الذي دعا اليه بعض املهتمني بالشأن الثقايف لالمة
من خالل احالل العلامنية مبفاهيمها التنويرية املعتمدة عىل العقل بدال من الوحي،
واعتبار مصدر املعرفة املحسوس واملعقول ،ورفض املطلق ،فهذه كلها مجرد
شعارات ال تتالئم والعاملية االسالمية ،وهي مشكلة كام يعرب عنها« :ولذلك يبدو
شذوذ الدعوة إىل العلامنية يف الواقع االسالمي ،باعتبارها دعوة إىل حل ليست له
مشكلة يف عامل االسالم»[[[.
ان دعوة العلامنية وسحبها إىل العامل االسالمي تزويرا وليس تنويرا كام يرىعامرة ذلك ،ومن التزوير ايضا ان تنسب دعاوى التنوير باملعنى الغريب إىل دعاة
الوسطية االسالمية والتجديد الديني امثال الطهطاوي واالفغاين وعبده ،وهم براء من
هذه الدعاوى [[[.
[[[-نفس املصدر ،ص .226-225
[[[.-نفس املصدر ،ص .276-275
[[[-االسالم والسياسة والرد عىل شبهات العلامنيني ،مصدر سابق ،ص  ( 29والنص السالف كلمة تقدميية للشيخ جاد
الحق عيل جاد الحق)
[[[.-االسالم بني التنوير والتزوير ،مصدر سابق ،ص .275-227
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ان التنوير الحقيقي مبا يحافظ عىل املوروث االسالمي ويحافظ عىل هوية االمة،واملوروث ليس هو الذي له مدى متباعد وضارب يف عمق تاريخ االمة ،مبا حملت
من تيارات واتجاهات واحزاب وفرق بينها توافقات او تناقضات وتوترات ،فليس كل
هذه االتجاهات وما حملت من فكر هو املوروث الحقيقي ،ان املوروث الحقيقي
هو الثوابت التي تحافظ عىل عنارص الهوية الثقافية باعتبارها ثوابت خالدة ،كالعروبة
واللغة والتدين والقيم والوسطية االسالمية ،فاللغة العربية خالدة بخلود القرآن،
وهي صامدة امام كل التحديات االستعامرية ومحاوالت السلخ يف االمة العربية
االسالمية ،من محاوالت استبدالها بلغة املستعمر ’ والتدين هو ليس مامرسة الشعائر
الخاصة وامنا هو جوهر ثابت حقيقي واصيل ،والقيم االخالقية الثابتة غري املتغرية
التي تحافظ عىل االخالق السامية ونظام االرسة ،والوسطية االسالمية الجامعة لكل
صنوف الخري ،باعتبار ان امتنا االمة الوسط ،والوسطية ليست الوسطية االرسطية التي
يقع فيه اليشء عند نقطة وسط بني طريف اليمني واليسار ،بل هي تأليف املختلفات،
بني العقل والنقل ،الجسد والروح ،الدنيا واالخرة ،الفرد والجامعة ،الوسطية االسالمية
روح الحضارة االسالمية وهويتها التي تجعل منها بهذه الصفات او العنارص املكونة
لهويتها روح مؤمنة ترفض املادية والعلامنية الغربية ،وتحافظ عىل وجودها بتدافع
ثوابتها مع موجات الرصاع واألنا الفردية الغربية [[[.

الدميقراطية والحاكمية:

ومن جراء التنوير والحمالت التنويرية االوربية ،نشأ الرصاع السيايس حول نظامالخالفة والشورى السيايس القائم يف االسالم بوصفه منهجاً للحكم ،وبني نظام
الحكم االورويب الذي يدعي الدميقراطية ،وموقف الرصاع بني الشورى والدميقراطية
جاء من خالل االتجاهات واالحزاب الفكرية التي تبنت التغريب ومقوالته ،ومنها
الدميقراطية ،مام جعل التساؤل القائم :هل ان الشورى والدميقراطية تتطابق فيام
[[[
بينها ؟ ام ال يوجد بينهام تطابق ؟
[[[-املصدر السابق ،ص .276
[[[-عامرة ،محمد ،يف النظام السيايس االسالمي ،مكتبة االمام البخاري ،القاهرة – مرص ،الطبعة االوىل ،2009،ص.73
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يرى عامرة من خالل االميان بالتامس الحضاري ،ونتيجة للتدافع ،بانه ال مانعمن تعدد انظمة الحكم يف املجتمع االنساين ،فال فرق بني الشورى وبني الدميقراطية،
ما دام ان كل واحدة منها تسعى إىل تحقيق مقاصد ،وتفجر طاقات لخلق االنسان
وابداعه ،وعليه يبني عامرة الفرق بني الدميقراطية والشورى فلسفة وآليات ،ليخرج
بذلك بحكم واضح بني ،يوضح العالقة بينهام ،فمع كون الدميقراطية نظاما سياسيا
واجتامعيا اوربيا عرفته اليونان القدمية ،واخذ هذا النظام بالتطور يف أوروبا الحديثة،
من خالل تحديد العالقة بني ابناء املجتمع الواحد يف مباديء الحرية وحقوق
االنسان والوطنية ،باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات ،وصاحب السيادة ،وتتحق
آلية الدميقراطية من خالل املجلس النيايب القائم نتيجة لتعذر الدميقراطية بصورة
مبارشة ،يف حني ان نظام الشورى ،كنظام سيايس ،للحكم واالدارة االسالمي ،اقره
النبي – صىل الله عليه وآله -يف املسائل التي مل يرد فيها نص وحكم رصيح ،فيعتمد
عىل الشورى والتشاور مع بقية املسلمني يف انتزاع االمر منهم ،من دون مجرد التطوع،
وهذه فلسفة نظام الحكم االسالمي وآلياته« :السيادة والنظام والسلطة والسلطان امارة
االنسان يف االرسة يف املجتمع ويف الدولة »[[[.
واذا كانت العلامنية والعوملة الغربية تقف عىل طريف نقيض مع العاملية االسالمية[[[،فاالسالم والغرب ليسا عىل طريف نقيض يف مسألة الدميقراطية باالطالق كام يحاول ان
يصوره بعضهم ،بأن يجعل احدهام يف قبالة اآلخر ،وال التسوية او التكامل قامئا بينها،
[[[
فهناك كام يرى عامرة« :مساحة االتفاق ومساحة االختالف بينهام»
فكل من الشورى والدميقراطية من ناحية آلياتها تجارب وخربات انسانية ،يفرضهاٌّ
الواقع عىل وفق ظروف الحكم زمانيا ومكانيا ،وما تختلف به الدميقراطية ومتتاز عن
الشورى هي مصدر السيادة ،فالسيادة والسلطة يف النظم الدميقراطية للشعب ولالمة،
اما يف الشورى فمصدر السيادة هو الترشيع االلهي ،والسلطة فيها لالنسان ،ويف اطار
ما تحدده الرشيعة له من نصوص وقواعد تخول له القدرة يف االجتهاد ويف املسائل
[[[-املصدر السابق ،ص .53
[[[-بني العاملية االسالمية والعلامنية الغربة ،مصدر سابق ،ص .11
[[[-يف النظام السيايس االسالمي ،مصدر سابق ،ص .75
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التي مل يرصح فيها بنص ذي حكم واضح [[[.
ومن هنا يرى عامرة ان الحاكمية االلهية مصدر السيادة ،وهذا ال يعني الغاءالحاكمية البرشية – مصدر السلطة ،ونستطيع القول :ان الحاكمية البرشية يف طول
الحاكمية االلهية ،وليس بعرضها ،فهي حاكمية تستند وتعتمد عىل نصوص الترشيع
االلهي ،وهذا يقتيض التعددية والتنوع يف االجتهادات واألحكام [[[.
وهذه التعددية حالة صحية ،تختلف عن الدميقراطية الغربية التي تريد ان تفرضسيادتها عىل الحضارات االخرى مبا يحقق لها حالة من الفناء تجاهها ،وان تكون
انظمة الحكم واحدة مركزية حالها حال انظمة الحكم االوربية الدميقراطية ،تحيقا
للعوملة الغربية ،وهي ما تنايف الخصوصية والهوية والذاتية لكل حضارة ،فالحضارة
االسالمية تؤمن بالتعددية وسيلة للتدافع ’ ووسيلة إلصدار االحكام ،ومصدرا ثقافيا.

التعددية والغاء اآلخر:

يعرف عامرة التعددية :بانها تنوع مؤسس عىل متييز وخصوصية ،وهي ال ميكنان توجد او تتصور اال يف اطار الوحدة والجامع لها ،ولذلك فمن غري الصحيح ان
نطلق التعددية عىل الترشذم ،او ان تطلق عىل الواحدية التي ال أجزاء لها ،ولكل
تعددية وحدة جامعة ،من دونها ال ميكن قيام التنوع وال التاميز ،والتعددية عىل
مراتب وطبقات ،يحدها ما يصطلح عليه عامرة (الجامع -الربط) الذي يجمع ويوحد
اجزاءها ،كتعددية الحضارات والقوميات املؤسسة عىل ما يعنيها من رشائع وقوانني
ومناهج وفلسفات[[[.
والتعددية التي ينظر اليها عامرة ،ليست خيارا انسانيا او سياسيا ،بل هي منالسنن االلهية التي سنها الله تعاىل ،يف الفكر والخلق واالبداع ،،والغرض منها تحقيق
االجتامع االنساين للوصول إىل مبتغاه بعد معرفة ما يصلح املجتمع ويرضه[[[.
[[[-املصدر السابق ،ص .76-75
[[[-معركة املصطلحات ،مصدر سابق ،ص.75
[[[-هل االسالم هو الحل :ملاذا وكيف؟ مصدر سابق ،ص .50
[[[-عامرة ،محمد ،التفسري املاركيس لالسالم ،مصدر سابق ،ص .11
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وتربز هذه السنة االلهية اكرث فيام يعرضه عامرة من ان التنوع سنة الهية،يصطلح عليها بـ (حكمة الخلق) ،وهو يدعو إىل الوعي بهذه الحقيقة ،وبكل ما
تحمل من ابعاد وتجليات يف الثقافة االسالمية ،وهي سنة توجبها مقولة الدفع
التي ت ُعد من مقومات الفكر االسالمي يف فكر مفكرنا ،والتعددية سنة جارية يف
الكون ويف االنسان ويف الحيوان ،فاالنسان يختلف عن االنسان يف لونه وجنسه
وقوميته ولغته ،كام تختلف الحضارات بعضها عن بعض بلغتها وفلسفتها وقوانينها
وترشيعها ،فضال عن ان التعدد قائم ايضا يف الفكر الذي قسم إىل مدارس ومذاهب
وفرق وتيارات ،وقائم يف املجتمع املقسم إىل طبقات ورشائح ووظائف ومهن:
«وكون االسالم دين الجامعة ،ال يلغي متيز الفرد وال متايز الطبقات ،وامنا متيز
التعددية يف التصور االسالمي بالجامع الذي يجمع فرقاءها ،واالصول التي توحد
جامعتها وتياراتها ومذاهبها وطبقاتها ،فال هي الوحدة التي ال تعدد فيها ،وال هي
التعددية التي ال جامع الجزائها»[[[.
فالتعددية سنة الهية ترفض بالقطع الغاء اآلخر عىل اساس مبدأ الرصاع ،تع ّد انالبديل لهذا الرصاع هو التدافع مبا يحقق حراكاً اجتامعياً وثقافياً وحضارياً من دون
رصاع يرصع اآلخرين ،ويلغي التعددية [[[.
ومن التدافع ما عرف عن موقف عامرة تجاه الكتابات والضجة التي احدثها الكاتباملرصي نرص حامد ابو زيد ،وصدر قرار محكمة مرص بالتفريق بينه وبني زوجته بعد
اعالنها ارتداده ،لكن التدافع املوسوم هنا مل يكن تدافعا مع الغرب الحضاري ،بل كان
مع شطرها اآلخر وهو املاركسية الشيوعية ،حني طلب عامرة بعدم مواجهة الفكر بالقوة
او بالقانون ،الن الفكر ال يواجه اال بالفكر ،وقضية ابو زيد قضية فكرية يبقى مجالها
االرحب هو الحوار الفكري ،وهذا من اختصاص الباحثني واملفكرين ،السيام وان
االسالم سنته االلهية التعدد والتي هي ليس خيارا انسانيا او سياسيا [[[.
[[[-املصدر السابق ،ص  ،52-51وايضا :عامرة ،محمد ،النموذج الثقايف ،نهضة مرص ،مرص بدون طبعة وال تاريخ،
ص .26
[[[.-الحضارات العاملية تدافع ام رصاع ،مصدر سابق ،ص .20-18
[[[-التفسري املاركيس لإلسالم ومصدر سابق ،ص .43
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ومن هنا نجد ان النقد مل يكن بشكل مبارش للامركسية الشيوعية التي خربهاعامرة درسا وقراءة وشخصيات ،لكن النقد موجه هنا ضد املاركسية املتخذ
يف تفسري االسالم من قبل دعاة التنوير  -ابو زيد -والذي ال ميانع عامرة من ان
يتخذ املنهج الذي يحلو له ويعتنق ما يرى انه الصحيح ،اميانا منه بالتعدد وحرية
الرأي ،لكن االعرتاض عىل املقوالت املنهجية التي فرس بها االسالم عىل أساس
القاعدة املاركسية (نظرية البناء الفوقي والقاعدة املادية) ،والتي تع ّد املادة والواقع
االقتصادي واالجتامعي والفسيولوجي هي االساس يف كل الوان الفكر ،وهي نظرية
اعتمدها ابو زيد يف كتابه مفهوم النص :دراسة يف علوم القران [[[.

النقد واملوقف من املاركسية:

تعتمد املاركسية عىل مبدأ اسايس وهو ان املادة مستكفية بنفسها ،مستغنية عنخالق لها ،،هي بذلك تجعل املادة بديال لـ (الله) الذي تع ّده خرافة ،وان فكرة االلوهية
امنا هي فكرة تطرأ عىل الشعوب حال شعورها بلحظات ضعف ،واعتامد املاركسية
عىل املادة يرسي حتى يف تفسري العامل والخلق والوجود واملصري والتاريخ واللغة،
بل حتى احالم االنسان ومشاعره[[[.
واملادية الجدلية تجعل الفكر نتاج املادة االعىل ،وهو عملية يتم بواسطتها
انعكاس العامل املوضوعي مبا فيه من مفاهيم واحكام ،وكذلك النظريات ،فالفكر
يعكس الواقع املادي بهدف تحويله إىل نتاج اجتامعي ،فاملادة والواقع االقتصادي
هي القاعدة التي يتشكل فيها ويخرج عنها ويصدر منها الفكر واملفاهيم يف االحكام
والديانات [[[.
وبذلك يجعل ابو زيد عىل وفق النظرية املتقدمة (القرآن والنبوة والوحي والعقيدةوالرشيعة) مادة للتحليل املاركيس تعتمد عىل الواقع االقتصادي واالجتامعي
املعاش يف عرص الرسالة لتفسريها بوصفها مظاهر قامئة بنفسها ،وباعتبار ان كل
[[[-املصدر السابق ،ص .37-35
[[[-نفس املصدر ،ص .34
[[[-نفس املصدر ،ص .35
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اآلفاق املعرفية للجامعة تاريخيا تحكمها هذه الظروف االقتصادية واالجتامعية
اعتامدا عىل النظرة يف اعاله.
ويرى عامرة ان اعتبار املادة هي االساس وهي مستكفية بنفسها ،ومستغنية عنخالقها ،فهذه النصوص شاهدة عىل العداء لالسالم بني املاركسية والدين ،ويعترب
ان االتهام الذي يوجهه ابو زيد إىل الخطاب الديني كونه يقيص املادية ويشري اليها
بااللحاد ،ان هذا اتهام للدين ذاته وليس للخطاب الديني ،وان سبب هذا العداء هو
ليس نظريتها يف التغيري او الوعي االنساين ،وان اساس العداء هو نظرية املاركسية
يف التغيري املاركيس للعامل ،والوعي املاركيس وموقفها الذي تفرس به كل يشء عىل
اساس امللكية واملسألة االقتصادية وموقفها من الحرية وحقوق االنسان [[[.
لذا يجعل عامرة من املاركسية الحاملة لاللحاد واملستخدمة له وسيلة تسيطر بهاعىل الحكومات والشعوب ،يجعل من سقوطها انتصارا للمؤمنني ،بل نرصا منه تعاىل [[[.
بهذا املنهج ،هذه النظرة يحاول عامرة ان ينظر إىل الغرب ويشخص اسبابالعداء واملنهج الذي يقوم عليه وصوال إىل مرشوعة يف االستقالل الحضاري القائم
عىل الحفاظ عىل اللغة كاساس لهذه الهوية االسالمية والوسطية االسالمية والتدين
والتعامل مع الحضارات االخرى باسلوب التدافع اميانا منه بالتعددية.

[[[-املصدر السابق ،ص .39
[[[-بني العاملية االسالمية والعوملة الدينية ،مصدر سابق ،ص .5
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َّ
ونقد مبادئ َّ
الغربي�ة
املدني�ة
د.غيضان السيد عيل[*

]

متهيد

[[[

املودودي (1979-1903م)
صنفات امل ُ َف ِكر ال َباكستاين أَيب األَعىل
إ َّن امل ُتأَ ِم َل يف ُم َ
ّ
كتاب ورسال ٍة ،يجد أ َّن ُجلَّها تدور حول نقد
صنفًا َما بني
ٍ
والتي بلغت إِزاء َسبعني ُم َ
َمبادئ الفكر الغريب يف كافة صوره الحضاريّة :امل َدن ّية ،والسياس ّية ،واالقتصاديّة
والفكريّة ،وشؤون الحكم واإلدارة بل وحياة األرسة والفرد واملجتمع .وتضعها يف
تقابل مع مبادئ اإلسالم التي َغ ِفل عنها العامل نتيجة الضعف والوهن الذي انتاب
العامل اإلسالمي ،وانهزامه أمام ال َغلَ َبة املعنويّة واملاديّة للحضارة الغرب ّية .حيث ينطلق
املودودي يف ن ِ
َقد ِه هذا من منطلقات دين ّية محضة؛ إِذ يرى أ َّن مجتمعات الحضارة
الغربيّة قد أقصت الدين من حياتها متا ًما فصارت حضار ًة بال دين -وبطبيعة الحال
وبحكم التبع ّية – بال أخالق أيضً ا .األمر الذي يظهر جل ًيا من ن ِ
َقد ِه لرواد الحضارة
الغرب ّية وعلامئها يف معظم كتاباته ،ورؤيته لهم يف أنهم انطلقوا من نقطة اإللحاد
واملاديّة؛ فرأوا هذا الكون من حيث إنّه ال خالق له وال إله .ونظروا إىل األنفس
واآلفاق زاعمني أ َّن الحقيقة كلها منحرصة فيام يحسه املرء أو يشاهده من حقائق
ماديّة ملموسة .وأنَّه ال يشء من وراء هذا الظاهر املريئ ،فال وجود هنالك لجانب
آخر غيبي روحي يتمثل يف اآلخرة حيث الحساب والثواب والعقاب ،وأنَّهم (علامء
الغرب وفالسفته) درسوا قانون الفطرة وفهموه بوسائل التجربة والقياس ،لك ّنهم
*ـ مدرس الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.
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لتظل الحضارة
ّ
مل يتمكنوا من أن يصلوا من هذا الطريق إىل واضع ذلك القانون.
الغرب ّية بكل منجزاتها لدى املودودي حضارة علم مجرد من كل قيمة ،عل ٌم أساسه
مادي وغايته ماديّة ،األمر الذي يعكس معه رصاعات وأزمات وحروباً وكوارث تزيد
ّ
بدل من أن تأخذ ِ
ص
من مآيس العامل ومح ِن ِه ً
َص َ
بيد ِه إىل السعادة والرفاهية .وقد خ َ
املودودي كتابني من أهم كُت ِب ِه لنقد الفكر الغريب ،وهام« :اإلسالم واملدن ّية الحديثة»،
و«نحن والحضارة الغربية».
بادئ ذي بدء يضع املودودي املبادئ اإلسالم َّية يف مقابل املبادئ الغرب َّية ،ويرى
أ َّن الهدف األسمى الذي يجب التوجه إليه من الجميع هو اإلميان الراسخ بجملة
حا
املبادئ اإلسالميَّة األصيلة إِميانًا عميقًا عن قناعة وإخالص وتطبيقها تطبيقًا صحي ً
يف األَقوال واألعامل وكافة شؤون الحياة ،حتى ميكن إعطاء صورة حيّة ومنوذجيّة
لإلسالم تعيد سريته األوىل ،فإذا قام هذا املجتمع وقوي ساعده واشتد أزره فإنه
ت عليها الحياة الحارضة يف شتى شعبها
سيقوض دعائم اإللحاد واملاديّة التي بُ ْن َي ْ
الخلقيّة واالجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة باسم املدنيَّة ،ليقيم عىل أنقاضها رصح
اإلسالم الشامخ الذي يرىس قواعده عىل توحيد الله عز وجل وكامل العبوديّة لله يف
امتثال أمره ونهيه .ومن ثم جاء نقد املودودي للغرب من هذه الزاوية.
حيث يسلم املودودي – منذ البداية -بأن مبادئ املدنيّة الغربيّة الحديثة وما نجم
عنها من أنظمة الحياة اإلنسان ّية هي مبادئ فاسدة منحرفة ،ومن سوء الحظ أنه ال
توجد رقعة إسالم ّية واحدة مستقلة متام االستقالل من الوجهتني املاديّة واملعنوية،
فالبالد التي تحررت سياسيًا مل يتحرر أهلها من ربقة العبوديّة الفكريّة ،فهم ال يفكرون
إال بعقول غربيّة وال يبرصون إال بأعني غربيّة...الخ ،وقد رسخ يف قرارة أنفسهم أ َّن
باطل[[[ .فخضع املسلمون
ً
الحق هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما يعدونه هم
لسلطة تلك الحضارة الغرب ّية كام خضعت لها أمم شتى ،فالجميع يف الرشق أو
الغرب قد نُ ِكب بأن سيطرت عليه تلك الحضارة املاديّة الخالصة[[[ .ومن ثم رأى
[[[-أبو األعىل املودودي ،نحن والحضارة الغربية ،جدة ،الدار السعودية للنرش والتوزيع ،1987 ،ص.11
[[[-املصدر السابق ،ص .41
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املودودي أن سيادة مبادئ املدن ّية الغرب ّية هي التي ج َّرت عىل العامل ما ج َّرته من
العواقب الوخيمة ،وويالت الثبور والدمار ،وسوف تتجرع اإلنسانية غصص رشورها
ومآسيها ،وتعاين من الكثري من اآلثار السيئة والنتائج البشعة ما دامت تسري يف ركابها
وتتبع خطواتها .فام يُشاهد اليوم من فظائع هذه املدنيَّة الحديثة يف أنحاء العامل،
أهون بكثري مام ينتظر – إن قُ ّد َر للبرشيّة البقاء – العامل يف املستقبل ،من فظائع تكون
أشد فظاعة وأنىك أمل ًا بصورة ال ميكن تصورها [[[.
إذن فاألنا اإلسالم ّية -كام يرى املودودي-مل تكن مبعزل عن هذا العامل الذي
دنسته املدن ّية الغربية؛ ألننا جزء منه ،ويرى أنه قد تأثر نفر من أبناء الرشق مبظاهر
تلك املدنيّة وافتنت بفلسفتها ،ووقع يف أرسها وأصبح من عبيدها ،فلم يعد الشعور
بفساد مبادئها وسوء عاقبتها كافيًا ألن نكون مبنجاة منها ،ولذلك كان من الرضوري
لدى أيب األعىل أن نعمل جاهدين للتخلص من نظام هذه املدن ّية وتحرير الذات
من ربقة قادتها من الغربيني وأتباعهم ،وإال سقطنا جمي ًعا يف الهوة السحيقة التي
تقود املدنية الغربيّة العاملَ نحوها .وليس هناك من سبيل لتفادي ذلك سوى اإلسالم
واتباع الهدي اإللهي الذي ك َّرم الله به اإلنسانيَّة عىل لسان أنبيائه ورسله؛ لتقوم حياة
جديدة عىل املبادئ القومية التي رشعها الله لعباده ورضيها لهم دي ًنا[[[ .تلك الدعوة
املودوديّة التي ما زالت تجد لها الكثري من املرددين يف شتى ربوع العامل اإلسالمي؛
والتي تقول :إن جوهر االستقالل عن سيطرة الغزوة االستعامريّة الحديثة مل يتحقق
بعد ،رغم ارتفاع أعالم االستقالل السيايس وتسليم السلطة للعنرص الوطني واكتساب
عضوية األمم املتحدة..فام زالت الهيمنة الفكريّة والحضاريّة التي زرعها املستعمر
الغريب ترعاها اليوم النخبة الوطنية املتغربة..ومن ثم تكمن أهمية ظاهرة «الصحوة
اإلسالمية» كتيار حضاري يقوم عىل الرفض للهيمنة الغربية للوصول إىل بر األمان
املتمثل يف النجاة من «املسخ التغريبي» ودعاة التغريب [[[ .وال شك أن املودودي
[[[-أبو األعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،منشورات منرب التوحيد والجهاد ،،ص  .1عىل الرابط اإللكرتوين
التايلpdf_477.html/10/http://mktba22.blogspot.com.eg/2015 :
[[[-املصدر السابق ،ص .2
[[[ -محمد عامرة ،بني العلامنية والسلطة الدينية،القاهرة /بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل ،1988 ،ص.6

430

نحن والغرب

من أبرز دعاة الصحوة اإلسالمية وأحد باعثيها.
حيث يرفض املودودي قواعد ومبادئ املدنيَّة الغربيَّة الحديثة من علامنيّة وقوميّة
ودميقراطية ،ويؤكد عىل أنها متوج باالنحطاط القيمي وينبع منها الفساد والرش؛
فالحياة االجتامعية الحارضة تقوم عىل مبادئ الزيغ والضالل .والنظريات الغرب ّية
الخاطئة واألفكار الهدامة هي التي تسود أنحاء العامل ،وأنظمة التعليم ووسائل التوجيه
واإلعالم تنضح بالرش ،وتثري الغرائز ،وتهتك الفضيلة ،وتقتل األخالق ،وتدعو إىل
اإلباح ّية والتحلل ،حيث سيطرت عىل العقول اآلداب املاجنة ،والصحافة الفاجرة،
واإلذاعات الالهية ،واألفالم الخليعة .والنظام االقتصادي الذي يتحكم يف معيشة
الناس نظام منحرف فاسد ،ال يعرف الخري من الرش ،وال مييز بني الحالل والحرام.
والسلطة القانونية التي توجه املدينة وت َُسخِّر امكانياتها تستوحي تصوراتها لألخالق
والتمدن من املبادئ املاديّة البحتة .وأزمة شؤون العامل ومصادر سلطاته ومراكز
قياداته يف يد الزعامء املالحدة الذين يقودون الجامعات اإلنسان ّية إىل الهاوية
وإىل املصري الجهنمي ليجني الوبال والخراب .ومن هنا يرى املودودي أنه بات
بعزم حديدي ال يعرف الوهن إلنقاذ العامل
ُمستَوجبًا عىل الذات مقاومة هذه النظم ٍ
كله ثم أنفسنا من ذلك املصري الجهنمي الذي تجره عىل اإلنسان ّية تلك النظم الغرب ّية
الفاسدة[[[ .ويؤكد رضورة العودة إىل «جوهر اإلسالم الحضاري» وتطهري األرض من
أدناس قيادة الكفرة الفجرة وسيادتهم التي هي منشأ جميع الكوارث والنكبات التي
ُمني بها الجنس البرشي ،وإقامة نظام اإلمامة الصالحة الراشدة التي هي غاية الدين
حا
الحقيقية[[[ .والتي تقوم عىل الحاكمية لله وحده ،فالقرآن يرشح عقيدة التوحيد رش ً
يبي أ َّن الله وحده ال رشيك له ،ليس باملعنى الديني فحسب ،بل باملعنى السياىس
ّ
والقانوين كذلك.
ومن ث َّم يرى املودودي أن مبادئ املدن ّية الحديثة التي يقوم عليها النظام الحايل
[[[-املصدر السابق ،ص .3
[[[-أبو األعىل املودودي ،األسس األخالقية للحركة اإلسالمية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع،
 ،1980ص .12 ،6
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يف الغرب ،وهي ال ِعلامن ّية والقوم ّية والدميقراط ّية ،تستوجب نقدها وبيان تهافتها
وفسادها وتوضيح ذلك لجمهور املسلمني؛ حتى تتوقف املجتمعات اإلسالمية عن
تقليدها واألخذ بها أو اتباعها .ليس هذا فحسب بل َع ِمل عىل تقديم بدائل عمليّة
لهذه املبادئ ،اعتقد هو يف صالحيتها وسدادها .وقد تناول مبادئ املدنيّة الغربيّة
الثالثة بالتحليل والنقد عىل النحو التايل:

أول :ال ِعلامنيّة أو الالدينية Secularism
ً

يع ّرف املودودي ال ِعلامن ّية بأنها «عزل الدين عن الحياة االجتامعية لألفراد» [[[.
وهذا يعني أن العلامن ّية -لديه -ترى أن العقيدة الدينية والهدي الساموي وما يتبع ذلك
من اتباع الدين وطاعة الله والوقوف عند حدود رشعه ،ال يجب االلتزام بها إال يف
حياة األفراد الشخصية ،أما ما عدا ذلك من شؤون العامل يف حياة الناس ،فإنه يجب
أن يُ َعالج عىل أساس املاديّة البحتة ،وفق رغبات البرش ووجهات نظرهم وميولهم
دون مراعاة الحياة ،وقد نشأت ال ِعلامنية نتيجة لرد الفعل الذي أصيب به الغربيون
من كراهية الالهوت الذي افتعله الكهنة يف الديانة املسيحيّة ،حيث وقف هؤالء
حجر عرثة أمام الفكر الواعي الذي يهيم بحثًا وراء الحقيقة ،وحاربوا كل عقل متحرر
مستنري ،فصنعوا ألنفسهم بهذا املوقف أغالل مهانتهم ،ومل يلبث األمر طويالً حتى
تحول العداء لفكرة الالهوت إىل نظريّة مستقلة ..وأصبحت هذه النظريّة هي حجر
األساس يف املدنيّة الغربيّة[[[.
فاملودودي يرى أن العقيدة التي تدين بها املدن ّية الحديثة هي أن «الدين صلة بني
العبد وربه» وال مجال له خارج تلك العالقة الضيقة ج ًدا ،وال ميكن أن يكون لهذا
الدين أي سلطة عىل شؤون العامل الدنيويّة تتحكم يف مقدراته .فكافة شؤون الحياة
التي ال حرص لها إمنا تعتمد عىل املعارف اإلنسان ّية املكتسبة وال سؤال خارج ذلك
رشع لإلنسانية يف هذا السبيل شيئًا من املبادئ واألسس أم ال؟
َّ
عم إذا كان الله قد َّ
[[[-أبو األعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،ص .5
[[[ -املصدر نفسه.
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بل أصبح مثل هذا السؤال رجع ّية وتخلفًا .وليت األمر توقف عند هذا الحد فالتحرر
من سلطة الله والدين يف مجال الحياة االجتامعية قد أصاب الحياة التعبدية الفردية،
مام أدى إىل االستهانة بالدين يف الحياة الشخصيّة ومتزقت الصلة الفرديّة بالله إِربًا
كامل ،وخاصة عند هؤالء الذين يتولون
ً
إربًا ،وانفصمت من عرى الدين انفصا ًما
قيادة املدن َّية الحديثة [[[.
ومن ثم يقرر املودودي أ َّن فكرة قرص العالقة بني اإلله واإلنسان عىل حياة الفرد
الخاصة وتستبعد هذه العالقة من الحياة االجتامعية فكرة فارغة غري ذات موضوع
حتى تكون مجالً للتعقل والتفكري؛ فالعالقة بني اإلله واإلنسان ال تتعدى أحد أمرين
بأي حال من األحوال :أحدهام :أن يكون الله هو خالق اإلنسان وخالق الكون
وموجدهام وسيدهام وحاكمهام .وثانيهام :أال يكون الله كذلك .فإذا كان الثاين فمن
الخطل والحمق أن نعبد كائنا ال تربطنا به أي عالقة وال يستطيع أن يفعل ألجلنا شيئًا.
أ ّما إذا كان االفرتاض األول فليس من املعقول أن تقترص أحكام الله وترشيعاته عىل
حياة الفرد الخاصة ولكن يجب أن تشمل كافة أموره يف الحياة الفردية واالجتامعيّة.
وإذا ا ّدعى إنسان أ َّن الله هو الذي قرص سلطته وعالقته باإلنسان عىل حياة الفرد
الخاصة فهذا أمر ال دليل عليه .أ ّما إذا كان اإلنسان هو الذي ابتكر هذا االستقالل
فأَبعد السلطة اإلله ّية عن الحياة االجتامعية ،فإنّه بذلك يكون قد أعلن عصيانه ومترد
عىل خالقه وسيده وحاكمه [[[ .وكيف ميكن أن يق ّر كل إنسان بالعبوديّة لله واالنصياع
لتعاليمه ،وإذا اجتمع مع غريه وكَونوا مجتم ًعا تنكروا لعبوديتهم لله واستبعدوا دينه
من حياتهم ،إذ ليس أن يُذعن كل جزء من أجزاء املجموع عىل حدة العبودية لله،
فإذا تكونت من األجزاء كلها وحدة مجتمعة أصبحت خارجة عن هذه العبوديّة ،وال
يقول بهذا إال من أصيب بالجنون .فإذا مل يبق لإلله املعبود دور يف كل شؤون حياتنا
الكبرية والصغرية فبأي معنى تكون العبادة.
ثم ينتقل من االعرتاضات العقليّة إىل االعرتاضات العمليّة ،فريى أ َّن أي انقطاع
[[[ -املصدر السابق ،ص.7
[[[ -املصدر السابق ،ص.12
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يف عالقة اإلنسان بالله يوازيها توثيق الصلة بالشيطان .كام إنّه ال ميكن أن نحرص
العبادة يف حياة الفرد الخاصة فقط؛ أل ّن اإلنسان كائن اجتامعي ،وحياته يف كافة
مراحلها حياة اجتامعية .ومن ثم يقرر أن من يتبنى العلامنيّة ويتخذها نظام حياته
ينحدر بنفسه إىل الهاوية ،ويصري عب ًدا لرغباته وشهواته وأهوائه ،متحر ًرا من كل قيد،
سواء كان فر ًدا ،أم جامعة ،أم أمة ،أم مجموعة أمم .ومن ثم يكون بديل العلامنية عند
املودودي هو مبدأ التسليم ومعناه «أن نعتقد بأن الله هو خالقنا وسيدنا وحاكمنا،
وخالق العامل وسيده وحاكمه ،فينبغي أن نقيم حياتنا وفق أوامره وترشيعاته ،إذ ال
غنى لنا عنها،ال يف نطاق حياتنا الفردية ،وال يف كل مظاهر حياتنا االجتامعيّة بكافة
صورها» [[[ .أي التسليم بحاكمية الله ،والحاكمية عند املودودي تعني «السلطة العليا
والسلطة املطلقة عىل حسب ما يصطلح عليه اليوم يف علم السياسة» [[[ .وهي تعني
بـ «تطهري اإلسالم من أدناس الجاهلية ،وجالء ديباجته حتى يرشق كالشمس ليس
دونها غامم» [[[ .أي أن «الحق تعاىل وحده هو الحاكم بذاته وأصله ،وإ َّن حكم سواه
موهوب وممنوح ،وإ َّن اإلنسان ال حظ له من الحاكمية إطالقًا ...وخالفة اإلنسان
عن الله يف األرض ال تُعطي الحق للخليفة يف العمل مبا يشري به هواه وما تقيض
به مشيئة شخصه ،أل َّن عمله ومهمته تنفيذ مشيئة املالك ورغبته ..فليس ألي فرد ذرة
من سلطات الحكم ..وأي شخص أو جامعة ي ّدعي لنفسه أو لغريه حاكمية كلية أو
جزئية يف ظل هذا النظام الكوين املركزي ،الذي تدبر كل السلطات فيه ذات واحدة
ال ريب سادر يف اإلفك والبهتان ..فالله ليس مجرد خالق فقط ،حاكم كذلك وآمر،
وهو قد خلق الخلق ،ومل يهب أح ًدا حق تنفيذ حكمه فيهم» [[[.
ومن ذاك العرض النقدي للعلامنية الغربية عند املودودي نجد أنّه وقع يف
تعميامت أوقعته يف أخطاء عديدة فضالً عن السطحية التي جعلته يبني نتائج عىل
[[[ -املصدر السابق ،ص.20
[[[-أبو األعىل املودودي :تدوين الدستور اإلسالمي :مؤسسة الرسالة ،1980 ،ص .18
[[[-أبو األعىل املودودي :موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ،لبنان ،دار الفكر الحديث ،الطبعة الثانية ،1967 ،ص
.166
[[[-أبو األعىل املودودي :الحكومة اإلسالمية ،ترجمة أحمد إدريس ،طبعة القاهرة ،1977 ،ص .73
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مقدمات ال تنتجها بالرضورة .ميكن عرضها فيام ييل:
بي؛ أل ّن ال َعلامنيّة
استخدم املودودي لفظة ال ِعلامنية (بكرس العني) وهذا خطأ ّ
بفتح العني ال بكرسها؛ ألنها منسوبة إىل العامل وليست إىل العلم .ذلك ألنّها مشتقة
من كلمة ( )secularismالتي تعني الدنيا أو العامل اآلين .بل من هذا املصطلح
اللغوي شاع املعنى املتداول للكلمة .حيث تعني كلمة ( )secularismالعامل
الدنيوي أو اآلين يف مقابل العامل اآلخر والغيبي والديني .ومن ثم فهمها املودودي
وغريه عىل أنّها فصل الدين عن الدولة (فقط) .أما ال ِعلامن ّية (بكرس العني) فال أصل
لها وال يجوز العودة بها إىل العلم كمصدر اشتقاقي يف اللغة ،ولو فرضنا أنها منسوبة
للعلم لكانت النسبة «العلمية» وهي غري ذلك .كام يكون املعنى االصطالحي غري
متسق مع املدلول اللغوي؛ ألنّه يف هذا الحالة سيكون معناها إدخال منجزات العلم
الطبيعي يف املجتمع وتسيري حياته وجعلها أكرث غنى وبهجة وراحة مبا يوفره له
العلم الطبيعي من مثرات يف املأكل وامللبس واملسكن واملواصالت وأجهزة
االتصال وتبادل األفكار وغري ذلك .وأنّه من السخف مبكان تسمية مجتمع دون
غريه بأنه علامين ألنه يستخدم العلم يف تسيري أموره الحياتية مبا يوفره له العلم من
منجزات يف شتى الحقول واملجاالت .كام أنّه من الوضوح مبكان أن أشد الدول
واملؤسسات الدينية تزمتًا -ال متانع ألسباب دينية يف تنظيم ادارتها وشؤونها املالية
واالقتصادية عىل أسس علمية .وإال فعلينا أن نسمي الفاتيكان دولة علامنيّة لهذا
السبب .وهكذا تكون العلامنية من العامل وليست من العلم ،بفتح العني وليس
بكرسها ،هو املصطلح الذي يُنسب عىل غري قياس إىل العامل واملعنى به ما يقابل
(روحية -إكلريكية – كهنوتية) أو ما يقابل دينية بوجه عام[[[.
إن تعريف املودودي للعلامنية بأنها «عزل الدين عن الحياة االجتامعية لألفراد»
اختزال وتبسيطًا
ً
جا بدرجة كبرية؛ حيث إنّه يُشَ ِك ّل
هو
ٌ
تعريف يبدو سطح ًيا وساذ ً
لظاهرة العلامنية وتاريخها ،وللظواهر االجتامعية عىل وجه العموم ،فهذه الرؤية
[[[ -أنظر ،مهدي شمس الدين ،العلامنية ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية،
 ،11983ص .128-125
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تتجاهل أ َّن مثة عنارص علمنة كثرية موجودة يف النفس البرشية ،ومثة اجراءات
علامنية زمنية(متجاوزة األخالق) توجد يف كل املجتمعات؛ ومن ثم فالعلامنية كامنة
يف كل املجتمعات ،وليس مجرد مجموعة من األفكار املستوردة أو املامرسات
الواضحة ،وإمنا هي عملية عميقة ،رغم أنّها قد تكون غري واعية [[[.
إن هذا التعريف الذي يقدمه املودودي والذي يق ّدم العلامنية عىل أنها فكرة
ثابتة ،هو األمر الذي يصفه عبدالوهاب املسريي بالفكرة الساذجة إىل أقىص حد،
فال َعلامنية يف الواقع متتالية مركبة غري محددة املعامل ،مجهولة الحلقات ،تأخذ
أشكاالً مختلفة باختالف الزمان واملكان ،ليس لها وجود خارج واقع اجتامعي
حضاري محدد له خصوصيته[[[ .ويتابعه يف ذلك عزيز العظمة ويصفه بأنه «تقرير
قابل للتلخيص
أيديولوجي سطحي يتسم عمو ًما بافرتاض ال َعلامنيّة شأنًا معلو ًماً ،
والحرص يف جملة من السامت العامة ،كفصل الدين عن السياسة ،والتحرر من إسار
املنظور الديني يف النظر إىل تنظيم الحياة االجتامعية والشخصية والعقلية ،وفصل
الدين عن مجال العموم املدين .كام يُقال – تقري ًرا -أن ال َعلامنيّة شأن نشأ عن رصاع
الدين والدولة يف أوربا ،وإ َّن انتشارها يف الوطن العريب إمنا جاء بصفته أم ًرا مستور ًدا
من تاريخ آخر اتصل بتاريخنا عرب عالقة سيطرة وقهر .ويرتتب عىل ذلك جمي ًعا
رصد الحضور والغياب ،ومامرسة النفي واإلثبات يف محاولة إلقامة مقارنة تاريخية
بني وضعني متفارقني ،منفصلني انفصال الجواهر املفردة بعضها عن البعض»[[[.
كام يرفض مراد وهبة تعريف العلامنية بأنها «فصل الدين عن الدولة» كام تخيله
املودودي؛ ألن هذا الفصل معلول لل َعلامن ّية ،أما علة الفصل «فهو التفكري يف النسبي
مبا هو نسبي وليس مبا هو مطلق «وهو تعريفه لل َعلامنية [[[.
وهو النقد الذي يوجهه محمد عامرة لنظام «الحاكمية لله» عند املودودي؛
[[[ -عبدالوهاب املسريي -عزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،بريوت -دمشق /دار الفكر املعارص ،الطبعة
األوىل ،2000 ،ص .20
[[[ -املرجع السابق ،ص 24
[[[ -املرجع السابق ،ص 24
[[[ -مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،دا قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص .469-468
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حيث يأخذ عليه أنه وضع سلطة جامهري األمة نقيضً ا لسلطة الله ،وقد نيس أن
الحديث يف الفكر اإلسالمي عن «حق الله» إمنا يعني «حق املجتمع» وأن القول
بأن «املال مال الله» معناه أن «املال مال األمة واملجتمع» ومن ثم فإ َّن الحديث
عن «حكم الله وسلطانه» إمنا يعني ،يف السياسة« ،حكم األمة وسلطانها» بحكم
«خالفة «اإلنسان عن الله يف عامرة األرض ،وما يلزم لذلك من إقامة الدولة ،التي
يحكم فيها اإلنسان كخليفة عن الله ..فال تناقض هنا بني أن يكون الحكم لله وبني
أن تكون السلطة السياسية والحكم يف املجتمع اإلسالمي لجامهري املسلمني .كام
يؤكد هذا القول أ َّن كل الذين قالوا بنظرية «الحاكمية لله» استشهدوا مبا ال يشهد
حكم» ظ ًنا منهم بأنه قد جاء
لهم؛ حيث إنهم اشتقوا «حاكمية الله» من مصطلح «ال ُ
يف اإلسالم للداللة عىل النظام السيايس والسلطة السياسية العليا يف املجتمع ،يف
حني إ ّن أغلب االستخدامات القرآنية لهذا املصطلح واردة مبعنى» القضاء» والفصل
يف املنازعات ،ومبعنى «الحكمة» أي الفقه والعلم والنظر العقيل! وال عالقة لها
بالخالفة أو اإلمامة أو ما نسميه نظام الحكم يف أدبنا السيايس الحديث[[[.
رأيي إ َّن أكرب نقد من املمكن أن يوجه للمودودي هنا هو تصوره للعلامنيّة
ويف َّ
الغرب ّية عىل أنها صورة واحدة وليست صو ًرا متعددة؛ فهناك -بالطبع -معانٍ متعددة
للعلامنية تبناها أكرث من فريق اتصف بال َعلامن ّية ،فهناك َعلامنية ماركس املضادة للدين
متا ًما والتي تُ ثلها مقولته الشهرية »:نحن مل يخلقنا الله بل نحن الذين خلقناه» ،كام
أن هناك العلامنية األوربية وهي تلك التي تبيح التدين يف املجال الخاص أما يف
املجال العام فإنها متنعه وتحرمه ،وهي علامنية تخاف الدين وتخشاه .أما النوع
الثالث من العلامنية فهي تلك العلامنية الليربالية األنجلو ساكسونية وهي علامنية
محايدة ال تفرق بني املجال العام والخاص فأنت حر يف كل ترصفاتك واعتقاداتك
فضل عن العلامنية يف صورتها العربية التي لها خصوصية
ً
ما مل ترض باآلخرين .هذا
مغايرة لداللة املصطلح ومفهومه وأبعاده املعرفية والعقدية يف الثقافة الغربية.
[[[ -محمد عامرة ،بني العلامنية والسلطة الدينية ،ص .35-34
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ثانيًا :القومية Nationalism

يرى املودودي أن القومية هي اللعنة الثانية التي أصابت بها املدن َّية الغرب َّية الحديثة
هذا العامل .فهي الدعامة الثانية التي تقوم عليها تلك املدنيَّة ،والقوميَّة يف اللغة من
القوم وهم «الجامعة من الناس تجمعهم جامعة يقومون لها .وقوم الرجل :أقاربه
وعصبته ومن يكونون مبنزلتهم تب ًعا له ...والقومي :من يؤمن بوجوب معاونته لقومه
ومساندتهم عىل جلب املنفعة ودفع املرضة ...والقوم َّية :صلة اجتامع ّية وجدان ّية

تنشأ من االشرتاك يف الوطن والجنس واللغة واملنافع ،وقد تنتهي بالتضامن والتعاون
إىل الوحدة كالقومية العربية» [[[.
يقرر املودودي أ َّن القومية تأسست يف أوربا للتحرر من قهر السلطتني الروحية
والزمانية ،السلطة الروحية متمثلة يف الكنيسة ،والزمنية متمثلة يف قيارصة االمرباطورية،
فإ ّن هاتني السلطتني قد فرضتا الحكم التعسفي ٍ
ألمد طويل ،وتالعبتا مبقدرات البالد
حتى تدهورت وأصبحت يف حالة يرىث لها ،ووضع ال تحسد عليه .ولكنها ما نجحت
يف اسرتداد حقوقها املنهوبة من ِقبل الكنيسة وقيارصة االمرباطورية حتى تحولت
من مرحلة ألخرى حتى صارت هدفًا ،بل غدت معبودة من دون الله الذي استبعدته
ال َعلامنية الغربية من قبل عن شؤون الحياة [[[.
والجدير بالذكر إ ّن املودودي مل ينكر عىل القومية أن تكون جنسية Nationality
فهي أمر قطري ال يعارض ،كام ال يعارضها أيضً ا إذا أُريد بها انتصار الفرد لشعبه أو
حب الفرد لشعبه واالنحياز إليه ،رشيطة أال يكون انتصا ًرا يستهدف تحطيم الشعوب
األخرى ،وال ح ًبا عصب ًيا أعمى يجعل الفرد يحتقر الشعوب األخرى ،أو انحيازًا
للذات يف الحق والباطل عىل السواء .كام ال يعرتض املودودي أن يكون هدف
القومية هو االستقالل القومي ،فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره ،ويتوىل بنفسه تدبري
شؤون بالده[[[.
[[[ -املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم ،2005 ،ص .521
[[[)(-ابو االعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،ص .7
[[[-املصدر السابق ،ص.15
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ومن ثم فإ ّن أهم ما يأخذه املودودي عىل القومية الغربية هو أن تضع ذاتها
ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم ورغباتهم ،وأن يصبح
الحق عندها ما كان محققًا ملطالبها واتجاهاتها ورفعة شأنها ولو كان ذلك بظلم
اآلخرين وإذالل نفوسهم[[[.
إذن يصبح الخطأ األكرب يف القوميّة هو مبدأها الذي يقول »:الحق هو الذي يالئم
املبادئ القوميّة والباطل هو الذي ال يالمئها» أي أن تصبح القومية هي الهدف
رشعة واملقيمة لِام هو حق ولِام هو باطل ،فتصبح الفضيلة ما يحقق
والغاية ،هي امل ّ
مصالح األمة وتساير رغباتها ولو كانت لحمتها الكذب والتزوير والخيانة ،وسداها
الظلم والعدوان أو أي جرمية أخرى مام يعد يف الدين واألخالق ذنبًا ال يغتفر .كام
يصبح الرش كل ما يرض مصالح األمة وييسء إليها حتى لو كان يف حقيقته من أسس
واجبات الحق والعدل والصدق وسائر ما يعترب لدى الدين واإلنسانية فضائل خلقية.
ومن ثم تصبح أمثال تلك املصطلحات مألوفة يف القومية »:الويل للمغلوب -الغاية
تربر الوسيلة -ال مكان للضعيف تحت الشمس-قتل شعب آمن قضية فيها نظر -اكذب
حتى يصدق الناس -االستعامر والوصاية والحامية واالنتداب»[[[ .كام إنه يرى أ ّن
الدولة القومية تعطي لألقليات حق تقلد القيادة واملناصب العليا ،وتقرصها عىل أبناء
جنسها ،وال تخالف ذلك إال من باب التكلف والرياء ،بل تسعى جاهدة إ ّما أن تذوب
هذه األقليات يف األغلبية أو أن تقيض عليها بالطرق الظاملة من قتل وسلب ونفي أو
تُنزلهم منزلة املنبوذين[[[.
بديل عن مبدأ القومية يف املدنية
ً
ومن هنا يقرتح املودودي «مبدأ العاملية»
الغربية ،ويعني بهذا املبدأ أن نظام الحياة القائم عىل التسليم والخضوع لله يف كل
شؤونه ال يجب أن يكون بداخله أي متييز بني أفراد أمته بالجنس أو األرض أو اللون
أو اللغة وال تربز يف ظله األنانية والكربياء واالستعالء والعصبيات القومية العمياء.
[[[-املصدر انفسه
[[[-املصدر السابق ،ص.15
[[[-أبو األعىل املودودي ،حقوق أهل الذمة ،كتاب املختار ،د.ت ،ص 9-8
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ويقوم عىل مبادئ العقيدة الثابتة ال عىل مبادئ القومية وأن تفتح أبوابها لكل من يتقبل
هذه املبادئ ويعتنقها .وهكذا ينضم املودودي ألنصار العاملية املتحمسني الذين
ما زالوا يعتقدون أو يأملون يف أن القوميات آخذة يف األفول ،وأن فكرة الحكومة
العاملية قد أصبحت يف الواقع أكرب من مجرد حلم يراود أخيلة أصحاب النظريات
واملثل.
صح عىل نقد املودودي للقوميّة الغربيّة بعض املالحظات الظاهرة والغالبة عىل
تصوره ،ومنها:
إن املودودي ال ينقد القومية كصورة عامة بقدر ما ينقد القوميات املتطرفة؛
كتلك التي تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم
ورغباتهم ،أو تلك التي تبحث عن منفعتها الخاصة ولو عىل حساب اآلخرين ،والتي
تنكل باملهزوم وتنتقم منه ،وتتسلح بالكذب والتزوير والخيانة ،وتلجأ إىل تحقيق
ذلك باالستعامر والوصاية والحامية واالنتداب.
إ ّن نظرة املودودي للقوميّة يف صورتها املتطرفة كانت مبثابة رد فعل عىل ذلك
لذلك الرصاع الذي احتدم يف ذلك الوقت بني النظرية القوميّة الهندية الجارفة
 Indian National Congressوالتي كان يدعو إليها املؤمتر الوطني الهندي ونظرية
القومية اإلسالمية املتطرفة التي ال تفرق بني اإلسالم الحقيقي واإلسالم الجغرايف
والتي كانت تقوم بالدعوة لها الرابطة اإلسالمية  Muslim Leagueفأراد املودودي
جا
أن يفض االشتباك بالقول يف تهافت القومية .كام كان موقفه املناهض للقومية نات ً
أيضً ا من كراهية املودودي الشخصية للقوميات الغربية املتمثلة يف القومية االنجليزية
املستعمرة لوطنه ،والتي جاءت للهند واملسلمون هم السادة املتحكمون يف أمورها،
فأذلوهم ووضعوا الهندوس فوقهم ،وحولوا املسلمني إىل أقليات مضطهدة.
وهي النقطة األهم يف نقد املودودي للقومية الغربية؛ حيث التأكيد عىل نقدها
مثال وقدوة لألمم املسلمة  -املغلوبة أمام األمم الغربية
وبيان تهافتها حتى ال تصبح ً
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معنويًا وسياس ًيا -وهي يف طريقها للنهوض .فكام قال ابن خلدون «املغلوب دامئًا
مؤل ًعا بتقليد الغالب» .ألن املودودي ال يريد لألمم اإلسالمية أن تسري يف طريق آخر
غري طريق «دار اإلسالم» تلك الدار التي تحكمها عقيدة ومنهاج حياة ورشيعة من
الله ،فهذا – عنده -هو معنى الوطن الالئق باإلنسان ،والجنسية عقيدة ومنهاج حياة،
وهذه هي اآلرصة الالئقة باآلدميني .فعصبية العشرية والقبيلة والقوم والجنس واللون
واألرض عصبية صغرية متخلفة.
إن نظرية القوم ّية الغربية تقوم باالرتكاز عىل عملية العلمنة التي رفضها املودودي
من قبل؛ فبدالً من أن يكون الدين هو األصل الذي يجمع الناس حوله ،فال متايز
بني الطبقات وال امتيازات خاصة تأيت من جهة الحياة االجتامعية ،وال فضل لعريب
عىل أعجمي إال بالتقوى والعمل الصالح ،يُصبح الفكر القومي ووحدة الفكر واللغة
واألمل واملصالح املشرتكة هي التي تجمع الناس وتوحد بينهم .فاملودودي يريد
أن يزيل كل الروابط والوشائج حتى ال يبقي إال عىل رابطة الدين.
تبدو فكرة العاملية عند املودودي فكرة يوتوبية خالصة ،إذ كيف تقوم العاملية؟
وكيف يأتلف العامل يف وحدة واحدة؟ وما هي اآللية السياسية لتحقيق ذلك؟ صحيح
أن مثة حركات عاملية يف أماكن متفرقة من العامل املعمور تنشد الوصول إىل العاملية
بعي ًدا عن أحاسيس القومية والتعصب لها ،لكنها ترى يف تبادل الثقافات املختلفة بني
األمم ،وانتشار العلوم والتكنولوجيا ،وامتداد الثورات الصناعية ،والقانون الدويل ما
من شأنه أن يضعف القوميات ويدعم االتجاه نحو العاملية[[[ .بل إن االعتقاد القوي
لدينا أنه ال عاملية بدون قوميات ،فالقومية الزمة للعاملية لزوم األصل للفرع والجزء
للكل.

ثالثًا :الدميقراطية أو الشعب مصدر السلطاتDemocracy

يقر املودودي مبتدأً مبزايا الدميقراطية  -وهو أمر له دالالته -من حيث إنها نشأت

[[[-عبدالفتاح العدوي ،القومية والعاملية يف النظرية السياسية ،مجلة الفكر املعارص ،القاهرة ،الدار املرصية للتأليف
والرتجمة ،العدد السابع عرش ،يوليو  ،1966ص .82
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يف أول أمرها يف عهد االقطاع بأوربا يف محاولة للتمرد عىل سلطة االقطاعيني إلنقاذ
جامهري الشعوب من مخالبهم .كام إنها كانت مبثابة الحامية من فرض فرد أو أرسة
أو طبقة إلرادتها عىل املاليني واستخدامهم لتحقيق املطامع الخاصة واألنانية
الشخصية .كام إنها ت ُش ِعر كل شعب يف كل بلد بأنه سيد نفسه وحاكمها[[[.
ولكن املودودي يرى أ ّن الدميقراطية انحرفت -فيام بعد -عن مسارها الصحيح
فأطلقت العنان لكل أمة لتحقيق رغباتها كام تشاء هذه الرغبات التي متثل رأي
األكرثية ،ال رأي أفراد األمة جمي ًعا وليس هناك من ضابط يضبط هذه الرغبات.
فقوانني البالد ومبادئها وأنظمتها يف األخالق أو املدنية أو االجتامع أو السياسة،
تأخذ صفة الحق وتصري صحيحة ما دامت تؤيد رغبات أكرثية األمة ،وتصري خطأ
ما دامت تجايف هذه الرغبات التي تتبع أهواء النفوس ومتيل معها .ولهذه األكرثية
أن تسن من القوانني ما تشاء وتلغي ما تشاء ،وعىل الحكومة التي متثلها أن تركز
ريا
جميع امكانياتها لتحقيق األماين القومية .حيث يصبح ما ساير أهواء األغلبية خ ً
وظلم وكل ما جانب تلك األهواء .ومن
وباطل
ً
رشا
ً
وحقًا وعدلً ولو كان يف الواقع ً
الطبيعي يف ظل هذه الدميقراطية أن تتالعب األكرثية بالقوانني واألنظمة ،فتغري فيها
وفق األهواء والرغبات ال وفق قواعد الحق الثابتة التي ال تخضع لتبديل أو تغيري[[[.
وبناء عىل تلك الرؤية فإن الدميقراطية تعني تأليه اإلنسان أو حاكمية الجامهري يف
مقابل إفراد الحاكمية لله وحده .ومن ثم فال مفر من مبدأ سيادة الله وخالفة املؤمنني
بديالً عن مبدأ سيادة الشعب أو حاكميته .بل يرى يف هذه الدميقراطية نو ًعا من
الرشك بالله تعاىل؛ حيث يقول »:إن الذين يرون ما وضعه رجل أو طائفة من الناس
من قانون أو رشعة أو رسم هو قانون رشعي من غري أن يستند إىل أمر من الله تعاىل،
فهم يرشكون ذلك الشارع بالله تعاىل يف األلوهية»[[[ .فاألساس الذي ارتكزت عليه
[[[-أبواألعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،ص .9
[[[-املصدر السابق ،ص .10-9
[[[-أبو األعىل املودودي ،املصطلحات األربعة يف القرآن ،تعريب محمد كاظم سباق ،الكويت ،دار القلم ،الطبعة
الخامسة ،1971 ،ص .22
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دعامة النظرية السياسية يف اإلسالم أن تنزع جميع سلطات ( )Powersاألمر والترشيع
من أيدي البرش منفردين ومجتمعني وال يؤذن ألحد منهم أن ينفذ أمره يف برش مثله
فيطيعوه ،أو ليسن قانونًا لهم فينقادوا له ويتبعوه ،فإن ذلك أمر مختص بالله وحده ال
يشاركه فيه أحد غريه[[[ .وعىل هذا األساس ينتقد املودودي بشدة الذين يرددون عبارة
«اإلسالم دين دميقراطي» ،فشتان الفارق بني اإلسالم والدميقراطية مبعناها الغريب.
والجدير بالذكر إنه رغم نقده الالذع للذين يريدون لصق الدميقراطية باإلسالم ،حيث
ٍ
ٍ
وضعف يف عقليتهم يريدون أن يثبتوا يف اإلسالم كل
«فلمرض يف نفوسهم
يقول
ما يرونه قد راج يف أسواق العامل املتحرض»[[[ .وبالرغم من ذلك تحدث هو عن
الدميقراطية اإلسالمية التي تقوم عىل مبدأ الحاكمية لله وحده.
بديل عنها مام يُسمى
ً
إذن يسعى املودودي لنقد الدميقراطية الغربية ،يك يضع
بـ»الدميقراطية اإلسالمية» التي تأخذ بايجابيات الدميقراطية الغربية وتنبذ عيوبها،
بديل عن
ً
فتؤمن هذه الدميقراطية بنيابة الشعب أو استخالفه يف ظل سيادة الله
حاكمية الجامهري ،وتؤكد املساواة يف الحقوق وتكافؤ الفرص وتحافظ عىل كافة
الحريات سواء حرية التعبري أم القول أم العمل ومتنع التاميز القائم عىل الجنس أو
الطبقة أو مكان الوالدة ،كام يتم فيها انتخاب الخليفة أو األمري أو الرئيس وفق رأي
الجامهري وبإرادتهم الحرة كام يتم فيها انتخاب أهل الحل والعقد والشورى كذلك،
وهم الذين لهم الحق املطلق يف نقد ترصفات الحكام ومحاسبتهم .ولكنها يف
الوقت نفسه ترفض حاكمية الجامهري ومبدأ األكرثية لصالح حاكمية الله.
إذن فاملودودي يرى بأن وجه الخالف بني الدميقراطية الغربية والدميقراطية
اإلسالمية هو سيادة مبدأ األكرثية الذي ال يعرف حدو ًدا وال ثوابت سوى ما ترضاه
األكرثية وهذا ما يعرض األمم للكوارث والفنت والرصاعات .فالدميقراطية اإلسالمية
مرتبطة بالرشيعة اإلسالمية التي فرضها الله تعاىل حيث املبادئ الخلقية واألحكام
القانونية والحدود املفروضة وهي ثابتة ودامئة ال تقبل التغيري أو التبديل .وعىل أهل
[[[-أبواألعىل املودودي ،نظرية اإلسالم السياسية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،1967 ،ص .27
[[[-املصدر السابق ،ص.5
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الحل والعقد أن يجتهدوا يف سن القوانني التي تحقق مصلحة األمة باملشورة املتبادلة
فيام مل يرد به نص رشعي إال إنها يجب أن تكون منسجمة مع اإلطار العام ألسس
الرشيعة اإللهية وتوجيهاتها ،وأن تكون متفقة يف نصها وروحها مع القواعد الرشيعة
الثابتة التي أوىص الله بها[[[ .وهذه هي «الحاكمية لله» أو مبدأ «سيادة اإلله» التي
بديل للدميقراطية الغربية .ومن ثم يكون الله تعاىل عند املودودي
يقرها املودودي ً
هو صاحب السلطة العليا ،وهو املنشئ لألحكام ،والقانون يُس ّن بإرادته ومشيئته هو
نفسه ،واألفراد ليس لهم بإزائه حق من الحقوق .وكل من له يشء من الحقوق منهم،
فإمنا هي منحة جاد بها عليه حاكمه ،وكل حق يسلبه هذا الحاكم ينعدم بنفسه ،ألنه
ال ينشأ كل حق فطري إال ألن الشارع قد أنشأه[[[.
وبعد هذا العرض ميكننا الوقوف عىل بعض املالحظات النقدية عىل رؤية
املودودي الرافضة للدميقراطية الغربية ،ونعرضها كالتايل:
ظل الدميقراطية الغربية ميكن أن تتالعب
إذا كان املودودي يؤكد أنه يف ّ
األكرثية بالقوانني واألنظمة ،فتغري فيها وفق األهواء والرغبات ،وبِنا ًء عىل رأي
تحلل ما هو مح ّرم وتح ّرم ما هو محلل .فال مرجعية سوى
ّ
األكرثية ميكنها أن
رأي األكرثية .وهذا بالطبع رأي يجايف حقيقة الدميقراطية إىل ٍ
حد بعيد؛ أل ّن
الحكومات الدميقراطية مقيدة أخالقيًا بالعمل لصالح األمة .فاملبادئ األخالقية
قيد ال سبيل إىل إنكاره عىل سيادة القانون؛ ألن القول بإمكانية هذا اإلنكار إن هو
إال قول بأن القوانني ميكن أو يجوز أن تصدر اعتباطًا ملساندة االنحرافات الخلقية
كاللصوصية ،والقتل ،والزنا ،والتبذل العلني...إىل آخره .وبالطبع ،فإن هذا القيد
األخالقي ال ميثل ما هو كائن ،بل ما ينبغي أن يكون .وليس يطعن يف فاعلية هذا
القيد أنه توجد حاالت ينفك فيها ،ويضيع أثره [[[.
[[[-أبو األعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،ص .25
[[[-أبو األعىل املودودي :تدوين الدستور اإلسالمي ،ص .19-18
[[[-عبدالفتاح حسنني العدوي ،الدميقراطية وفكرة الدولة ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،2011 ،ص.25

444

نحن والغرب

إ َّن الدميقراطية يف أي مكان يف العامل ال ميكنها أن تتجاهل معتقدات وعادات
وتقاليد الشعوب ،وهذا ما يفرس اختالف القوانني من بلد إىل بلد ،حيث نرى أن
إرادة الشعب ،وعاداته ،تفرض نفسها بطريقة أو بأخرى ،عىل الهيئات الترشيعية،
وتلقي بظاللها عىل القوانني التي تصدرها .ومن ذلك ما نجده يف معظم دساتري
البالد اإلسالمية من مواد تنص عىل أن اإلسالم دين الدولة ومبادئ الرشيعة اإلسالمية
املصدر الرئيس للترشيع .فكيف تبدو الدميقراطية –كام يقول املودودي – مخالفة
لإلسالم ومقاومة لروحه ،ومحاربة ملبادئه األساسية ،ولكل جز ٍء من أجزائه ،وال
انسجام بينهام يف أم ٍر مهام كان تاف ًها؛ ألنهام عىل طريف نقيض؟!
أما ما يخص كلمته التي وجهها للمسلمني يف نهاية كتاب «اإلسالم واملدينة الحديثة»
التي قال فيها« :وإين أقول للمسلمني برصاحة إ َّن الدميقراطيّة القوميّة العلامنية تعارض
ما تعتنقونه من دين وعقيدة ،وإذا استسلمتم لها فكأنكم تركتم كتاب الله وراء ظهوركم،
وإذا ساهمتم يف إقامتها أو إبقائها فستكونون بذلك قد خنتم رسولكم الذي أرسله
الله إليكم .وإذا قمتم لرفع لوائها فكأنكم رفعتم لواء العصيان لربكم»[[[ .فإننى أرى
أن هذا النص ال ميكن تفسريه بعي ًدا عن الظرف التاريخي الذي قيل يف إطاره؛ حيث
كان املسلمون أقل ّية يف شبه القارة الهندية ال تتعدى نسبتهم  25%من السكان ،وكانت
الدميقراطية العلامنية يف ذلك الوقت ستأيت إما بسلطة االستعامر االنجليزي او السلطة
الهندوكيّة التي ال يشك املودودي يف كفرهام م ًعا ،ولن تأيت أب ًدا يف صالح األقلية
املسلمة ،فكان من الطبيعي أن يتخذ املودودي هذا املوقف املتشدد من الدميقراطية.
والدليل عىل ذلك أنه يف باكستان ذات األغلب ّية املسلمة تغري موقف املودودي من
الدميقراطية ،وأسهم بنفسه يف االنتخابات النيابية؛ أل ّن الدميقراطية هنا ستكون محكومة
بحدود الرشيعة اإلسالميّة وثوابتها ومقاصدها ،وبدأ املودودي يف هذا الواقع الجديد
يتحدث عن «الدميقراطية اإلسالمية» ،ويتغنى متباهيًا وفخو ًرا بـ«دميقراطيتنا العريقة»،
وأك َّد أنّه ليس هناك عاقل يعارض هذه الدميقراطية[[[.
[[[-أبو االعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،ص .26
[[[-حاتم صادق ،أبو األعىل املودودي االب الروحي للجامعات اإلسالمية ،مجلة الثقافة الجديدة ،الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،القاهرة ،العدد 289أكتوبر  ،2014ص  .40وأنظر أيضً ا :غيضان السيد عىل ،العدالة والدميقراطية بني

أبو األعلى المودودي

445

خامتة

هكذا رام املودودي تقويض دعائم املدنيّة الغربيّة الحديثة :العلامنيّة ،القوميّة،
الدميقراط ّية .والتي يعتربها الغرب روح الحياة املعارصة والصورة املثىل ألي تنظيم

حضاري أو تنظيم اجتامعي .ولك َّن املودودي يق ّر بأ ّن هذه املبادئ الثالثة مبادئ
خاطئة فاسدة ،بل يعتقد بأنها منبع الرشور واملصائب واملآيس التي تعاين البرشية
من جرائها اليوم ما تعانيه؛ فإبعاد السلطة اإللهية عن حياة الفرد االجتامعية وشؤونه
كلها ليس إال إعالن العصيان والتمرد عىل الله الخالق .ومن ثم يرى رضورة أن تضع
األمة اإلسالمية  -التي مل تتحرر بعد من ربقة االستعامر الغريب معنويًا عىل األقل  -مبدأ
بديل لتلك
بديل عن العلامنية .وأن تضع مبدأ اإلنسانية العاملية ً
التسليم لله وطاعته ً
القوميّة التي تضع ذاتها ومصالحها ورغباتها الخاصة فوق جميع الناس ومصالحهم
ورغباتهم ،والحق عندها ما لبى مصالحها ولو كان بظلم اآلخرين وإذالل نفوسهم أو
نفيهم أو قتلهم .كام تضع مبدأ سيادة الله وخالفة املؤمنني بديالً عن الدميقراط ّية
التي تعني سيادة الشعب أو حاكمية الجامهري .فالدميقراطية -عند املودودي -تعني
الرشك بالله وتأليه اإلنسان ،ولذلك ال مفر أمام املسلم أن يحتمي بحاكمية الله،
ففيها النجاة يف الدنيا واآلخرة.

وقد بي ّنا خالل ثنايا هذا البحث أهم املآخذ التي وقع فيها املودودي؛ فإذا كان أبو
األعىل قد نظر إىل العلامن ّية عىل أنها حررت الناس من عبادة الله وطاعته وخشيته،
ومن الضوابط الخلقية الثابتة ،وألقت حبلهم عىل غاربهم ،وجعلتهم عبي ًدا ألنفسهم
غري مسئولني أمام أحد .فقد ب ّينا كيف أنّه تناول مفهوم العلامنية بيشء من التبسيط
املخل؛ حيث اقترص معناه عىل» فصل الدين عن الحياة االجتامعية لألفراد» وتغاىض
ّ
عن املعاين اآلخرى للعلامنية ،كام وقفنا وقفة نقدية مع موقف املودودي من القومية
املودودي وسيد قطب ،مجلة يتفكرون ،العدد العارش ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط
واملغرب ،2017 ،ص  .197وأيضً ا :محمد سليامن ،التغيري السيايس عند املودودي  ،5/4عىل الرابط االلكرتوين:
http://alasr.me/articles/view/4854
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الغربية عىل إنها قدمت للبرشية جرعة كبرية من خمر األنان ّية والكربياء واالستعالء
واحتقار اآلخرين ،ودعا إىل العاملية التي مل يقدم لنا آلياتها فبدت كفكرة يوتوبية ال
ميكن تحقيقها يف الواقع بأي حال من األحوال ،رغم أن املودودي ليس صاحب
مرشوع نظري وإمنا هو صاحب مرشوع عميل ،ولذلك بدت العاملية يف مقابل
القومية مجرد طرح نظري يبدو كنشاز يف مرشوع املودودي الفكري .أما الدميقراطية
والتي قدمها املودودي عىل أنها قد أجلست اإلنسان عىل عرش التأليه وحولت له
جميع سلطات الترشيع والتقنني له ليحل محلها الحاكمية تفاديًا لعبث الدميقراطية
بالقوانني بال حد وال قيد ،ونيس أن الدميقراطية مقيدة بالقيد األخالقي ،وبعادات
كل قطر وتقاليده ،كام أنه ميكنها أن تستند عىل مبادئ الدين وتجعل منها املصدر
الرئيس للترشيع كام هو الحال يف العديد من البالد اإلسالمية الدميقراطية .كام أن
الحاكمية ذاتها والتي تعد الفكرة املحورية يف فكر املودودي كله ،فكرة مل ترد أب ًدا
بشكل مبارش ال يف القرآن وال يف صحيح السنة النبوية .كام أن اآليات التي ورد فيها
مصطلح «الحكم» الذي اشتقت منه «الحاكمية» مل ترش كتب التفسري إىل أنها تعني
النظام السيايس واإلمامة والخالفة بل الفصل يف املنازعات والعلم وإعامل العقل.
وهكذا نكون قد قدمنا صورة واضحة حول نقد املودودي لقواعد املدنية الغربية،
علم مبا له وما عليه.
وأحطنا القارئ ً
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أهم املصادر واملراجع
أول :املصادر
ً

أبو األعىل املودودي :موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ،لبنان ،دار الفكر

الحديث ،الطبعة الثانية.1967 ،

أبو األعىل املودودي ،نظرية اإلسالم السياسية ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر.1967 ،
أبو األعىل املودودي ،املصطلحات األربعة يف القرآن ،تعريب محمد كاظم
سباق ،الكويت ،دار القلم ،الطبعة الخامسة.1971 ،
أبو األعىل املودودي ،الحكومة اإلسالمية ،ترجمة أحمد إدريس ،طبعة القاهرة،
.1977
أبو األعىل املودودي ،تدوين الدستور اإلسالمي :مؤسسة الرسالة.1980 ،
أبو األعىل املودودي ،األسس األخالقية للحركة اإلسالمية ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع.1980 ،
أبو األعىل املودودي ،نحن والحضارة الغربية ،جدة ،الدار السعودية للنرش
والتوزيع.1987 ،
أبو األعىل املودودي ،حقوق أهل الذمة ،كتاب املختار ،د.ت.
املراجع
عبدالفتاح حسنني العدوي ،الدميقراطية وفكرة الدولة ،الطبعة الثانية ،القاهرة،
الهيئة العامة لقصور الثقافة.2011 ،
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عبدالوهاب املسريي -عزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،بريوت -دمشق/
دار الفكر املعارص ،الطبعة األوىل.2000 ،
محمد عامرة ،بني العلامنية والسلطة الدينية،القاهرة /بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة
األوىل.1988 ،
مهدي شمس الدين ،العلامنية ،بريوت ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،الطبعة الثانية.1983 ،
املعاجم والقواميس واملجالت
املعجم الوجيز ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ،طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم،
.2005
حاتم صادق ،أبو األعىل املودودي االب الروحي للجامعات اإلسالمية ،مجلة
الثقافة الجديدة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،العدد 289أكتوبر .2014
عبدالفتاح العدوي ،القومية والعاملية يف النظرية السياسية ،مجلة الفكر املعارص،
القاهرة ،الدار املرصية للتأليف والرتجمة ،العدد السابع عرش ،يوليو .1966
غيضان السيد عيل ،العلامنية كعالج لالحتقان الديني ودعوة إلنقاذ البرش ،مقال
مبجلة الثقافة الجديدة ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،العدد ( ،)299أغسطس
.2015
غيضان السيد عىل ،العدالة والدميقراطية بني املودودي وسيد قطب ،مجلة
يتفكرون ،العدد العارش ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط
واملغرب.2017 ،
مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة ،دا قباء للطباعة والنرش والتوزيع.1998 ،
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مواقع االنرتنت

أبو األعىل املودودي ،اإلسالم واملدنية الحديثة ،منشورات منرب التوحيد والجهاد،

عىل الرابط اإللكرتوين التايل/10/http://mktba22.blogspot.com.eg/2015 :
pdf_477.html
محمد سليامن ،التغيري السيايس عند املودودي ،5/4عىل الرابط االلكرتوين:
http://alasr.me/articles/view/4854

قضية اإلسالم والغرب
عند الندوي
د .محمود أحمد عبد الرحمن عيل كيشانه[*

]

أوالً :االتجاه الفكري العام عند الندوي:

[[[

تحتل قضية اإلسالم والغرب دو ًرا مركزيا يف االتجاه الفكري العام عند الندوي،
حيث إنها كانت تشغل باله يف العديد من كتاباته من نحو :أحاديث رصيحة يف
أمريكا ،اإلسالم والغرب ،اإلسالم يف عامل متغري ،الحضارة الغربية الوافدة ،الرصاع
بني الفكرة الغربية والفكرة اإلسالمية ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،حديث
مع الغرب ،وغريها من الكتب التي تناولت هذه القضية بيشء من العمق والتحليل
الشديدين ،غري أنه من الخطأ النظر إىل أن فكر الندوي ينحرص يف هذه القضية فقط،
إذ إن املتأمل لفكره يجده يتناول العديد من القضايا الفكرية التي تهم العامل اإلسالمي
حا للمسلمني ميكنهم
يف جوانب متعددة ،كان يحاول من خاللها أن يرسم طريقًا واض ً
السري فيه رجاء غاية منشودة ،وهي التحاق العامل اإلسالمي بركب التقدم عىل أسس
من التمسك بالعقيدة اإلسالمية التي تدعو إىل العلم والعمل ،النظر والتطبيق ومن ثم
كانت اتجاه الندوي الفكري ينبني عىل مجموعة كبرية من الجهود الفكرية التي كان
يحاول من خاللها ربط الدين بالحضارة ،وهي الجهود التي تكشف عنه عدة محاور:

*ـ محمود أحمد عبد الرحمن عيل كيشانه ،املحارض بجامعة القاهرة – فرع الخرطوم.
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األول ،محور بيان جوهر اإلسالم وفضله.
الثاين ،محور الدفاع عن اإلسالم.
الثالث ،محور األعالم اإلسالمية.
الرابع ،محور اإلسالم والغرب.
إال أنه كان يويل قضية اإلسالم والحضارة اإلنسانية أهمية كبرية ،لشعوره بأهميتها
حا للدراسة والبحث ،وإن
وجديتها ،وقد أسس فكرته عن املوضوع
ً
تأسيسا قويًا صال ً
كان قد غلب عليه يف دراسته الطابع االرتجايل الذي مييل إىل استعراض املوضوع
استعراضً ا تفصيليًا يف العديد من مؤلفاته ،وقد دعي للحديث عن هذا املوضوع يف
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب التابع لوزارة اإلعالم يف الكويت ،يف الوقت
الذي دعي فيه أيضً ا من قبل األمانة العامة للمؤمتر الرابع للسرية والسنة املحمدية،
باألزهر الرشيف للحديث عن أثر الرسالة اإلسالمية يف الحضارة اإلنسانية[[[.
إن الندوي كان يرى أن العامل اإلسالمي يف منتصف القرن التاسع عرش امليالدي
واجهوا مشكلة غاية يف التعقد والدقة والخطورة ،وتباينوا حول املوقف الذي ينبغي
أن يتخذ تجاهها ،باعتبار أن تلك املواقف تحدد مظه ًرا من مظاهر مستقبل العالقة
بني اإلسالم والغرب ،وتلك املشكلة كانت مشكلة استفحال الحضارة الغربية الفتية
الدافقة بالحياة والنشاط ،والطموح والقوة واالنتشار واالستيالء ،ومن ثم فقد رسم لنا
الندوي ثالثة من املسارات يف عالقة اإلسالم بالغرب وحضارته التي بدأنا يف الشعور
بها يف القرن التاسع عرش امليالدي ،بعد أن أخذت الحمالت الحربية الغربية تتواىل
عىل الرشق رغبة يف استنزاف خرياته ،وهذه املسارات تحدد مواقف املسلمني
من الحضارة الغربية ومن الغرب نفسه ،إذ كان هناك ثالثة مواقف يستطيع العامل
اإلسالمي أن يقفها أمام هذه القاطرة ،وهي عىل النحو اآليت:
[[[ -انظر الندوي ،اإلسالم أثره يف الحضارة وفضله عىل اإلنسانية ،ط القاهرة ،دار الصحوة للنرش ،الطبعة األوىل،
1986م ،ص .7 ،6
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أوالً :املوقف السلبي:

وهو املوقف الذي يرفض هذه الحضارة بكل ما جاءت به ويقف منها موقف
املعارض الرافض الثائر عىل معطياتها أو موقف املعتزل املحايد ،الذي ال يقتبس منها
شيئًا ،وال يسمح بدخول علم من العلوم التي كان لألوروبيني فيها التفوق واالختصاص،
وال ينتفع بتجارب الغرب يف مجاالت :الطبيعة والكيمياء والرياضيات وعلم امليكانيكا،
وال يستورد شيئًا من اآلالت والصنائع واألجهزة ،وأدوات الحرب والبضائع ومرافق
الحياة [[[.وقد نقد الندوي موقف هذا الفريق نق ًدا شدي ًدا ،تحت منطلقات طبعية رشعية،
ألنه يرى أن هذا املوقف ينتج عنه التخلف الشديد عن ركب الحياة ،ويقطع صلة هذا
الجزء عن باقي العامل ،ويكون كجزيرة منقطعة ال مناعة لها وال قيمة ،والرب ال مكان فيه
للجزر املنقطعة املعزولة ،وال حرب مع الطبيعة البرشية ،ومنطق الحوادث والحقائق،
فضالً عن أن هذا املوقف السلبي يعرب عن ضيق يف العقل ،وتعطيل للقوى الفطرية،
وجناية عىل اإلسالم ،وسوء تفسري للدين الذي يحث عىل النظر يف الكون وإعامل
العقل ،واقتباس الصالح النافع أيًا كان مصدره« ،ولو حاول قطر من األقطار أن يطبق
عينه وسمعه عن تحدي هذه الحضارة الصارخة ،أو أن يرفضها رفضً ا بات ًا ،ووصمم يف
أن يعيش يف عزلة عن العامل املعارص ،منطويًا عىل نفسه ،ملا استطاع ذلك ،ولواجه
ثورات ال آخر لها ،وعصيانًا ومتر ًدا يف الداخل ،ألنه يعارض الفطرة اإلنسانية الوثابة
الطموح ،الولوعة بالجديد ،الطالبة للمزيد ،الطامحة دامئًا إىل املجد والقوة والتجديد،
ويعارض كذلك السنن الكونية وطبائع األشياء ،ولو فعل ذلك قطر من األقطار لترسبت
هذه الحضارة إىل أرس هذا القطر وبيوته ،كام يترسب املاء يف القرية أو املدينة إذا
[[[
أحاط بها السيل من كل جانب ،وطغى عليها الفيضان».
ومن ثم فإن الندوي يقف موقف الرافض ملثل هذا املوقف الذي يخالف
الرشع والعقل وطبائع األمور ،وهذا يدل داللة قوية عىل أنه مل يكن من أولئك النفر
[[[ -انظر الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ط لبنان ،دار الندوة للتوزيع،
الثانية1986 ،م ،ص .13
[[[ -انظر الندوي ،السابق ،ص  ،14 ،13وانظر موقف العامل اإلسالمي تجاه الحضارة الغربية ،ط الهند ،املجمع
العلمي اإلسالمي1963 ،م ،ص  ،11وما بعدها.
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الرافضني لكل ما أىت به الغرب ،بل كان يقدر منجزات هذه الحضارة يف جانبها
العلمي والتكنولوجي مبا قدمته من خدمات جليلة لإلنسانية ،ومن هنا فقد كان يرى
أنه باإلرادة والتصميم يف أي قطر من األقطار نستطيع التمييز واالختيار من الغرب
وحضارته ما يفيدنا ونرصف عن كواهلنا ما ليس له مثرة.

ثان ًيا – موقف االستسالم:

وهو موقف االستسالم والتقليد والخضوع الكامل ،أو ما ميكن تسميته موقف
التقدمية والتغريب ،ويصفه الندوي بانه موقف املقلد املتحمس ،والتلميذ البار
الصغري الذي مل يبلغ بعد سن التمييز ،ومن ثم فقد رفض الندوي أن يقبل العامل
اإلسالمي أو جزء منه هذه الحضارة الغربية بحذافريها ،كأن يقبلها بعقائدها األساسية،
ومناهجها الفكرية ،وفلسفاتها املادية ،ونظمها االقتصادية والسياسية ،ويحاول
تطبيقها يف األقطار العربية برمتها ،ألن معنى ذلك تغريب هذه األقطار ،ونزع هويتها،
وغزو فكري نرتضيه ألنفسنا بزعم مواكبة التطور والتقدم[[[.

ثالثًا – موقف املشارك:

وهو الذي يتبناه الندوي ،وهذا املوقف يقوم عىل أن نستفيد من الغرب وأن
نأخذ من علومه ما تفتقر إليه أمتنا اإلسالمية ،وما ينفع عمل ًيا ،خاصة العلوم التجريبية
والتطبيقية ،كام أن هذا املوقف عنده ينبني عىل االلتزام بهذه االستفادة من الغرب
رشيطة أن ننفض عن كل ما نأخذه من الغرب غبار القرون املظلمة وعرص الثورة
عىل الدين ،مع األخذ بالعلوم املفيدة املجردة من اإللحاد والعداء للدين ومجردة
من النتائج الخاطئة ،مع تطعيم ذلك باإلميان بخالق الكون ومدبره .ويلخص الندوي
موقفه اإليجايب الذي يرى وجوب التزام املسلمني به تجاه الغرب وحضارته ،بل
يرى صاحبه عبقريًا عصام ًيا قائالً« :العبقري العصامي الذي ال ينظر إىل الغرب كإمام
وزعيم خالد ،وإىل نفسه كمقلد وتلميذ دائم ،إمنا ينظر إىل الغرب كزميل سبق،
وكقرين تفوق يف بعض العلوم املادية واملعاشية ،فيأخذ منه ما فاته من التجارب،

[[[ -انظر الندوي ،حديث مع الغرب ،ط دار الرشاد ،األوىل1967 ،م ،ص .9 ،8
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ويفيض عليه بدوره ما سعد به من تراث النبوة ،ويعتقد أنه إن كان يف حاجة إىل
ريا ،ورمبا كان ما
ريا ،فالغرب يف حاجة إىل أن يتعلم منه كث ً
أن يتعلم من الغرب كث ً
يتعلمه الغرب منه أفضل مام يتعلمه هو من الغرب ،ويحاول أن ينهج  -بذكائه وجمعه
جا جدي ًدا يجدر بالغرب
بني حسنات الغرب والرشق وقوى الروحانية واملادية – منه ً
تقليده وتقديره ،ويضيف إىل املدارس الفكرية واملناهج الحضارية مدرسة جديدة
تستحق كل عناية ودراسة وتقليد واتباع»[[[ نفهم من ذلك أن املوقف الذي يريده يف
العالقة بني اإلسالم والغرب هو موقف الند للند ،موقف املشارك الفعال يف صناعة
العامل من حوله ،الذي ال يرى يف نفسه أنه أقل من غريه الغريب يف الفكر والقدرة
عىل إنجاز األعامل التي تأخذ بيد البرشية إىل التقدم والرخاء ،موقف التكامل الذي
فيه أكمل ما لدي من نقص عن طريق الغرب ،ويكمل الغرب ما لديه من نقص عن
طريقي أنا ومن خالل االستعانة يب ،وهذا ما ميكن تسميته باالقتباس املتبادل أو
االستفادة املتبادلة ،وليست قضية االقتباس بني الحضارات عند الندوي باألمر غري
الطبيعي؛ إذ إن كل الحضارات يف كل زمان ومكان تقوم وتزدهر وتتوسع وترتقى،
فقد تسنح ألمم وشعوب فرصة لتوجيه املجتمع وتنظيم الحياة ،وتذليل عقباتها
وتسهيل معيشتها ،ثم تأيت أمم ومجتمعات فتستفيد من هذه التجارب ،وتقتبس من
هذه املنجزات واملعطيات للعلم البرشي[[[.

ثانيا – نقد الفكر الغريب:
لقد كان الندوي ينطلق يف نقده للغرب من قاعدة كان يراها الزمة قوامها أن
الحضارة الغربية حضارة ملوثة ال طهارة فيها ،وكونها أيضً ا قدمية ال جديد فيها([[[)،
ورغم أن هذه الفكرة من الخطورة مبكان كونها يف الظاهر تغمط الحضارة الغربية
حقها وفضلها عىل اإلنسانية ،إال أنها تبني ما كانت تقوم عليه من ميكانيكية ،فقد
[[[ -الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،ص.233
[[[ -انظر الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ط جدة ،دار املجتمع للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1987 ،م ،ص .9
مثال الندوي ،بني العامل وجزيرة العرب ،القاهرة ،مطبعة دار الكتاب العريب1951 ،م ،ص  .24والندوي أيضً ا
[[[ -انظر ً
كتاب أوروبا أمريكا إرسائيل ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي العلمي1997 ،م ،ص  6وما بعدها.
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كان الندوي يراها «مادية محضة ،ال هدف منها اآلن ،قد أصبحت كالبعري املجرت،
الذي يجرت ما يف بطنه ،ما هنالك يشء جديد ،هذه الحضارة الغربية قد قالت كلمتها
األخرية قبل زمن ،اآلن تعيش عىل امتدادها ،تعيش عىل ما حققت من انتصارات،
ومن فتوح يف املجال الحضاري ،والصناعي والتكنالوجي ،ال يشء جديد ،ال رسالة
لها لإلنسانية ،إنها يف الحقيقة ال تفكر يف مستقبل اإلنسان ،إنها اآلن تعيش لنفسها
فقط»[[[ فالحضارة الغربية ال تزال تحتل مكانة كبرية عىل الصعيد املادي ،إال أنها
تفتقر متا ًما للجانب الروحي؛ إذ تفتقد بدون شك إعالء القيم الروحية واألخالقية،
فإذا كان لدى الغرب حضارة مادية يف أعىل مستوياته ،فإن الحضارة الروحية لديه
تصل إىل أدىن مستوياتها ،بل إن الحضارة الغربية عند الندوي مل تكن لتورث إميانًا،
بل هي باألحرى عنده كانت تورث الكآبة والسآمة؛ بسبب هذا الطابع املادي الذي
تنطوي عليه ،وهذا ما يفرس ملاذا تزداد موجات االنتحار يف العامل الغريب ،مع ازدياد
التقدم الحضاري املادي.
ربا ذلك
وإذا كان الندوي ال يخفي اندهاشه وإعجابه بالتقدم الغريب املادي ،معت ً
نعمة من الله تعاىل ،وإن كانت نعمة أورثت أهل هذه البلدان شقاء يف جانب اإلميان
العقدي والروحي واألخالقي ،فإن ذلك مل مينعه من الدعوة إىل رضورة دراسة
روح هذه الحضارة املادية ،والتعمق يف دراستها ،واملقارنة بني محاسنها ومساوئها،
والتأكيد عىل املجاالت التي ميكن االستفادة منها ،واملجاالت األخرى التي يجب
االبتعاد عنها ونبذها ،ومن ثم وجدناه يقول يف تأكيد عىل أهمية االستعانة بالجوانب
اإليجابية يف الحضارة الغربية قائالً« :يجب أن نتتلمذ عىل أساتذة هذه الحضارة،
وعىل أساتذة هذه الجامعات يف هذه املجاالت ،ولكن ما هي املجاالت التي يجب
أن نتجنبها ونفر منها ،ونزهد فيها ونستهني بها ونحقرها ،إمنا هي مجال العقيدة ،مجال
اإلميان ،مجال الروح ،ومجال اإلميان ،مجال الشخصية ،مجال معرفة قيمة اإلنسان،
مجال الهدف الصحيح ،مجال القيم واملثل الفاضلة ،مجال اإلميان بالغيب ،مجال
[[[ -الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،بريوت ،ط مؤسسة الرسالة ،األوىل1978 ،م ،ص .30 ،29
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الشعائر اإلسالمية»[[[ ومن ثم فقد كان موقفه ليس موقف املغايل وال موقف املنكر،
وإمنا كان موقفه من الحضارة الغربية موقفًا وسطًا ،ال إىل هذا وال إىل ذاك ،فقد
كان أمامها عىل مستوى عال ،وليس عىل مستوى منخفض يقدس هذه الحضارة،
وميجدها ويبالغ يف إطرائها ،فلم يكن هذا موقفه ،وإمنا موقفه كان موقف املسلم
املعتز بدينه ،املؤمن بالقرآن ،موقف املسلم الحامل لتاريخ مرشق كان فيه اإلسالم
قائ ًدا للبرشية .ومن ثم مل نر يف أي كتاب من كتب الندوي دعوة إىل القطيعة مع
الحضارة الغربية يف الجوانب اإليجابية منها ،بل إنه عىل سبيل املثال مثالً كان ينكر
عىل بعض املسلمني تحرميهم جواز العيش يف البالد الغربية بدعوى أن حضارتهم
وثقافتهم وعقيدتهم تخالف حضارتنا وثقافتنا وعقيدتنا ،ومن ثم فال مانع عنده من
العيش يف الغرب ولكن بقيم اإلسالم ،وال مانع عنده من أن يأتيه دراساً
متعلم ،ومن
ً
ثم فلم يكن من دعاة التقوقع واالنكفاء عىل الذات تجاه الحضارة الغربية ،وإمنا
االستفادة من إيجابياتها قدر اإلمكان.
بل لقد كانت من أهداف الندوي يف داسة الغرب وحضارته والتواصل مع تلك
املدنية التي أفرزتها سرب أغوارها؛ إلدراك مواطن اإلفالس واإلخفاق فيها ،بحيث
يعول الندوي عىل هؤالء يف نقل ما عرفوه عن الحضارة الغربية إىل أبناء جلدتهم
من الرشق؛ ليكشفوا لهم رس هذه الحضارة ،وليزيلوا هذه الثقة الزائدة التي يحملونها
لهذه الحضارة ،وذلك التقديس الذي يحولونه لها ،حتى يبثوا الثقة فيهم بأنهم من
املمكن أن يقودوا كمسلمني زمام الحضارة املبنية عىل مادة وروح وليس مادة
فقط كام صنع الغرب[[[ ،فقد كان يعترب ذلك محطة مهمة إلعادة الثقة يف املسلمني
بصالحية اإلسالم ،وبصالحية العلوم اإلسالمية ،وبخلود الرسالة اإلسالمية ،حتى
يقولوا لهم لقد أدركنا الحضارة الغربية وعشناها ورأينا كيف أنها حضارة جوفاء
باالستناد إىل املادة دون الروح ،وإن كنا نرى أن هذه التوجه الذي ذهب إليه الندوي
كان الهدف منه إعداد جيل من املتمسكني بالثقافة العربية ،والهوية الدينية كحائط
[[[ -الندوي ،أحاديث رصيحة مع أمريكا ،ص .38
[[[ -انظر الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني،ط املنصورة ،مكتبة اإلميان1945 ،م ،ص .168
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سد أمام موجات التغريب التي يقودها العديد من املثقفني العرب الذي تعلموا يف
الجامعات الغربية وغرهم زخرفها وبريقها املادي ،دون أن يفطنوا إىل ما وراءها من
التدين الروحي واألخالقي ،حتى أنهم عدوا الغرب كام يقول الندوي كالسامء وهم
عىل األرض ،وكأنه قمة جبل وهم يتطلعون إليها كام يتطلع طفل صغري ،وقد وقف
يف سفح الجبل ،فهو ينظر إىل قمة الجبل كأنها السامء العالية[[[.

ثالثا – األسس التي انطلق منها يف نقد الفكر الغريب.
األول  -األساس العقدي:

ال شك أن الدين عند الندوي يتامىش مع الحياة الديناميكية جنبًا إىل جنب يف
حارسا عليها وحام ًيا لها من جانب آخر ،ومن ثم وجب
الوقت الذي يعمل فيه أيضً ا
ً
عليه مهمة املراقبة والضبط أيضً ا ،والدين عند الندوي – يف التحليل األخري ويص
عىل املدنية والحضارة الغربية ،والويص ليس من مهمته أن يدعم كل ما يفعله القارص
املوضوع تحت وصايته ،أو أن يؤيد كل ميوله ،الجيدة منها والسيئة ،أو أن يصادق
بخاتم املوافقة عىل كل يشء يسعى إليه ،بل إن الدين عنده ميتلك خامتًا واح ًدا وي ًدا
واحدة وليس من شأنه أن يلصق طابعه عىل أي وثيقة ،بل يجب عليه أن مييز ويختار،
فهو يفحص الوثيقة أوالً ثم يصدر حكمه ،فإن وجد فيها خطأ أو رض ًرا حاول الدين
أن يرتكها برفق أو بقوة إذا اقتىض األمر ذلك[[[ ،وهذا هو حال الدين من الحضارة
الغربية عند الندوي ،إذ يرى رضورة مقاومة األخطار الناتجة عنها تحت دوافع دينية.
ومن ثم ميكن القول إن الندوي كان ينقد الفكر الغريب والحضارة الغربية باألساس
دفا ًعا عن العقيدة اإلسالمية ،ذلك أنه كان يرى أن الحضارة الغربية أنتجت مجموعة
من القيم املخالفة لقيم اإلسالم السمح يف قيمه وتوجهاته ،ولذا كان تحذيره مام
أسميناه الجانب السلبي يف الحضارة الغربية ،فالقيم املادية مبا انطوت عليه من تقدم

تكنولوجي وصناعي أحدثت يف النفوس رتابة وسآمة وكآبة أدت بدورها إىل شيوع
[[[ -انظر الندوي أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص .41 ،40
[[[ -انظر الندوي ،اإلسالم يف عامل متغري ،نقله للعربية عىل عثامن ،ط مؤسسة الكتاب ،دمشق ،األوىل1978 ،م ،ص .9
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االنتحار يف مجتمعات توفرت لها كل سبل الحياة املادية ،كونها صنعت منه آلة تنفذ
دون أي تأسيس أخالقي أو عقدي ميكن أن يوفر له األمان الروحي والطأمنينة النفسية.
ومن جهة أخرى كان يرى أن هذه الحضارة التي اتسمت باملادية باالعتامد عىل
املحسوس املشاهد ،وانكار الحقائق الغيبية وما وراء هذه الحياة ،أنها اتخذت املادية
صنم يعبد ومثالً أعىل يقتدى ،والغاية األخرية والنهائية ،واملثل
والرقي الحضاري
ً
الكامل واملقصد األسمى ،ومن ثم كانت سمة الحضارة الغربية عنده هو االعتامد
الزائد عىل البهرجة والطالء الكذاب ،والشغف والولوع الزائد بالزينة واملظاهر الجوفاء
واالستهانة بالحقيقة الدينية ،وهذا يفرس لنا ملاذا سمى الحضارة الغربية بالحضارة
الزائفة حي ًنا والحضارة الراعنة حي ًنا آخر والحضارة املتطرفة املغالية أحيانًا كثرية .ومن
ثم وجدناه يكيف سورة الكهف يف ذلك اإلطار الفكري الذي يرتئيه هو.
ولذا وجدنا الندوي يخلع بعض اآليات القرآنية عىل الواقع الحضاري املعيش
ناق ًدا املادية التي هو عليها ،من ذلك مثالً آية« :واصرب نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعيش يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وال تطع
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» (الكهف) ويف ضوء تحليل
الندوي لهذه اآلية نفهم أنه كان يخىش عىل اإلسالم أن ال يستقر يف قلوب أتباعه
بفعل املدنية الحديثة والحضارة املادية التي تقوم عليها ،ذاهبًا إىل أن القرآن الكتاب
املعجز الخالد ،وأنه يحدد الطريق يف كل عرص ولكل عرص ،ويف كل دور من أدوار
الحياة ،ولكل جيل ،وأنه املرآة الوضيئة الصافية ،التي ينظر فيها األفراد واألمم ،وتنظر
فيها األجيال البرشية كلها ،والخالصة «فإنه الكتاب الذي فيه الحديث عن كل دور
من أدوار الحياة ،ولكل جيل من أجيال البرشية ،وفيه التوجيه واإلرشاد والقيادة لهذه
األجيال ،وأنه مجموع سور ناطقة حية دامئة»[[[ .
إذن البعد العقدي يف نقد الندوي للحضارة الغربية ظاهر بشدة ،وهو البعد الذي
نراه ذا تأثري شديد يف كل القضايا الفكرية التي تناولها بالدراسة والتحليل والنقد ،ففي
[[[ -الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص .44 ،43
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دراسته لعالقة اإلسالم بالغرب تراه يقف موقف الريبة من هذه الحضارة املادية – وهو
ال يرفض منجزاتها – ولكن يرفضها باعتبارها ملهية عن القيم األخالقية والروحية التي
نادت بها الديانات الساموية عامة ،واإلسالم خاصة ،ويكفي تدليالً عىل البعد العقدي
يف موقف الندوي هنا أننا نجده يرتكز عىل سورة الكهف باعتبارها يف نظره السورة
التي تصف هذا العرص وصفًا دقيقًا ،وتصف هذه الحضارة التي اتسمت باملادية
باالعتامد عىل املحسوس املشاهد وإنكار الحقائق الغيبية وما وراء هذه الحياة،
معتق ًدا أن هذه الحضارة الغربية اتخذت املادية والرقي صنام ومثال أعىل والغاية
األخرية والنهائية ،واملثل الكامل واملقصد األسمى ،ومن الواضح أنه يعول يف ذلك
عىل افتتاحية سورة الكهف التي يقول فيها ربنا تعايل« :إنا جعلنا ما عىل األرض
زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمالً وإنا لجاعلون ما عليها صعي ًدا جرزًا»([[[) وغريها
من اآليات التي تزخر بها السورة ،من ذلك مثالً قوله تعاىل يف ختام السورة نفسها:
«قل هل ننبئكم باألخرسين أعامالً الذين ضل سعيهم يف الحياة الدنيا وهم يحسبون
أنهم يحسنون صن ًعا ،أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعاملهم فال
نقيم لهم يوم القيامة وزنًا» ،وقد استوقف الندوي جزء اآلية التي تقول (وهم يحسبون
أنهم يحسنون صن ًعا) ،ومن ثم يقول مؤوالً هذه اآلية ،وهو التأويل الذي يكشف
عن الجانب العقدي وأثره يف رأي الندوي من الحضارة الغربية« :امتاز قادة هذه
الحضارة والذين ميلكون زمامها اليوم والذين اختطفوها ورسموها بأنهم كانوا عىل
حسن ظن بأنهم عىل خري ،وكانوا يعتقدون يف كل دور من أدوار رقي هذه الحضارة
وتقدمها أنهم يحسنون صن ًعا ،إنهم يسيئون ويحسبون أنهم يحسنون صن ًعا ،إنهم
يهدمون ويعتقدون أنهم يبنون ،إنهم يخربون ويعتقدون أنهم يشكلون ويكونون ،إنهم
[[[
يفسدون ويعتقدون أنهم يحسنون إىل اإلنسانية والبرشية»
ريا
والحقيقة أن قضية التأويل عند الندوي عىل الرغم من عدم احتاللها حي ًزا كب ً
يف فكره فإنها تستحق أن تفرد لها دراسة مصغرة أو بحث باعتبار أنه يتبنى تفسري
[[[ -سورة الكهف :آية .1
[[[ -الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،ص .45

460

نحن والغرب

ريا يسقطها عىل الواقع الحضاري املعيش ،بحيث يجعل
بعض اآليات القرآنية تفس ً
رسا لبعض اآليات القرآنية ومسرتش ًدا بها يف آن واحد ،وهذا كله دليل
من الواقع مف ً
حي عىل أن السبب العقدي كان السبب الجوهري يف موقف الندوي من الغرب
والحضارة الغربية.

الثاين – األساس العقيل الخلقي:

ويعترب هذا األساس من األسس التي انطلق منها الندوي لنقد الغرب وحضارته
ومدنيته الحديثة ،وإن كنا نعتقد أنه كأساس يتوارى خلف األساس أو السبب السابق
وهو السبب العقدي ،إذ من املالحظ أن كل آراء الندوي وأفكاره املتعلقة بالحضارة
حا إىل املادية املفرطة وما
الغربية تيش بأنه كان يرى يف الحضارة الغربية ميالً واض ً
تتبعه من البحث الدائم عن الشهوات وامللذات ،أي البحث الدائم عن متطلبات
الجسد وغرائزه ،دون أن تراعي متطلبات النفس والقلب م ًعا ،ومن ثم فهي رصفت
اإلنسان عن التخلق باألخالق والقيم الروحية التي دعت إليها األديان الساموية،
فكان مام يؤمل له أال يجد إنسانًا يف ظل هذه املدنية الغربية يحمل يف صدره قلبًا
خفاقًا ،أو يتحرك أمل ًا ملا ميوج به العامل من رشور[[[.

الثالث – أساس الهوية والخصوصية:

ريا يف موقف الندوي من الغرب والحضارة الغربية،
فكانت مسألة الهوية تتحكم كث ً
حيث كان يرى أن هذه الحضارة يف جانب منها ،جاءت لتقيض عىل بعض مظاهر
الخصوصية ومكونات الهوية اإلسالمية ،إال أنه إحقاقًا للحق فقد كان ينظر لالحتالل
الغريب للرشق كأحد مظاهر الحضارة الغربية ،مع أن األمر ليس كذلك ،من ثم مل
يكن ليفرق بينه وبني الغرب أو الحضارة الغربية ،ومن ثم وسم الغرب والحضارة
الغربية بكل الخطايا التي التصقت باالحتالل الغريب للبالد اإلسالمية ،فقد كانت هذه
القضية – قضية الغرب ودوره يف االحتالل – أحد األسباب الرئيسة إن مل تكن أهمها

تفصيال الندوي ،دور األمة اإلسالمية يف إنقاذ البرشية ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي العلمي ،األوىل،1992 ،
ً
[[[ -انظر
ص .19 ،18
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التي جعلت الندوي ينظر إىل الغرب نظرة أقرب إىل الرفض منه إىل القبول ،خاصة
وأن هذا االحتالل الغريب قد ترتب عليه العديد من األخطار التي أحاطت بالدول
اإلسالمية ،والتي متثلت يف جعل اللغة األجنبية بديالً للغة العربية ،وهمشت دور
الدين يف املجتمع املسلم ،وحاولت طبع الشعوب بثقافتها ،وميكن أن منثل لذلك
عند الندوي بقضية االحتالل الغريب للهند« ،فقد مرت الهند – كام مرت األقطار
اإلسالمية األخرى التي منيت بالحكم الغريب ،األجنبي وسيطرة الحضارة الغربية،
ونظام التعليم الغريب – مبرحلة انتقالية دقيقة عميقة ،هي من نتائج الوقوع يف حكم
أجنبي قوي قاهر ،وتدق هذه املرحلة وتتعقد حني ترافق هذا الحكم انهزامية ،يعرب
عنها يف علم النفس الحديث مبركب النقص ،وشعور زائد بتفوق الفريق الحاكم،
حضاريًا واجتامع ًيا ،وعقل ًيا وخلق ًيا ،هنالك يتحقق ما عرب عنه فيلسوف التاريخ ونابغة
العرب واملسلمني العالمة ابن خلدون بقوله( :املغلوب مولع باالقتداء بالغالب ،يف
شعاره وزيه ،ونحلته وسائر أحواله وعوائده)»[[[.
وهذا كان حال جميع البالد اإلسالمية املحتلة من قبل االحتالل اإلنجليزي
والفرنيس وغريهام ،عرص االحتالل السيايس والثقايف ،كان هذا االحتالل يف ظني
هو تعبري عن إحدى مراحل الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ،ذلك
الرصاع الذي كان لصالح األخرية ،نظ ًرا لقدرة الغرب املحتل عىل فك أوارص الرابطة
اإلسالمية ،وعدم استناد األوىل عىل حكومات قوية ومجتمعات واعية وإرادة سياسية
نافذة ،كام كانت لدى الغرب.

الرابع – اختالل املعايري الدولية:

انتقد الندوي اختالل املعايري الغربية ،ومن ثم رضب مثاالً لذلك مبنظمة األمم
املتحدة ،حيث يرى أن هناك العديد من األسامء الفارغة ،أو األسامء التي ليس لها
مسمى ،ومن ثم كانت نظرته لألمم املتحدة ،فقد كان يسري يف هذا االتجاه مقتف ًيا أثر
شكيب أرسالن ،الذي كان يرى أن األمم املتحدة بحر كبحر العروض ،بحر وال ماء،
[[[ -الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثققف ،ط القاهرة ،دار الصحوة ،األوىل1985 ،م ،ص .6
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وهو تعبري استعمله الندوي لبيان حالة الحنق من الجور الغريب نحو الرشق ،وعدم
اإلنصاف الذي يظهر منه يف القضايا شديدة الصلة باملجتمعات اإلسالمية[[[ ،ومن ثم
كان يرى رضورة أن يقوم املسلمون من سباتهم العميق حتى يستطيعوا أن تكون لهم
كلمة تسهم يف إشاعة العدل يف العامل ،وذلك لصالح اإلنسانية كلها[[[.

راب ًعا – األسس الواجب التعامل بها مع الغرب:

كان يرى أن األساس األول الذي يجب أن نرتكز عليه يف التعامل مع الغرب هو
التمسك بصحيح اإلسالم قرآنا وسنة ،فكان موقف الندوي هنا إزاء الحضارة الغربية
هو التمسك بأخالقيات املسلمني األوائل يف التعبد باعتباره الحصن الحصني ضد
موجات املادية التي أورثتها الحضارة الحديثة.
األمر اآلخر يتلخص يف رضورة االستفادة من منجزات الحضارة الغربية عىل كافة
األصعدة :التجريبية والعلمية والفكرية دون الروحية منها ،خاصة أنها األصعدة التي
نفتقر نحن إليها يف بالدنا اإلسالمية ،وألننا يف بالد الرشق ما أحوجنا إىل أن نسري يف
ركب الحضارة ،ونحن ملتزمون مبا تضمنه اإلسالم من دعوة للفكر والنظر العقيل،
والتفكري اإليجايب.
بيد أننا ونحن بصدد االستفادة من الغرب وحضارته علينا أال نقف موقف التلميذ
الذي كل همه أن يقلد أستاذه ،أو موقف املعجب الذي يفتقد إىل التأثري اإليجايب،
حيث يدعوه إعجابه إىل الزهو مبا يف أيدي اآلخر دون أن يكون مشاركًا له بإيجابية
فيام ينزع إليه ،مع التأكيد عىل أن العلوم واملعارف والحضارة سلسلة متصلة من
جهود اإلنسانية جمعاء ،كل أمة تسهم فيها بنصيب ،ومن ثم فإن الحضارة الغربية
مل تكن بال جذور ،حيث إن جذورها العلوم واملعارف التي أسهمت بها األمم
بحضاراتها املختلفة.
[[[ -انظر الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،بريوت ،ط مؤسسة الرسالة ،األوىل1978 ،م ،ص .21
[[[ -الندوي ،مسئولية األمة اإلسالمية أمام األمم والعلم ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي العلمي ،األوىل1998 ،م ،ص .18
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تبتني قضية اإلسالم والغرب عند الندوي عىل أساس تتطلبه العالقة املستقبلية
بينهام ،وهو أساس الحوار مع اآلخر ،فلم يكن مطلقًا يطلب الجور عىل الغرب ،أو
بث الكراهية نحوه -وإن كان يكره بعض مظاهر الحضارة الغربية ذاتها – وإمنا كان
يأمل يف تواصل مأمول بني اإلسالم والغرب أساسه الرشاكة الفاعلة يف صناعة العامل
من حولنا لصالح اإلنسانية.

املصادر واملراجع:

الندوي ،أحاديث رصيحة يف أمريكا ،بريوت ،ط مؤسسة الرسالة ،األوىل1978 ،م.

الندوي ،اإلسالم أثره يف الحضارة وفضله عىل اإلنسانية ،ط القاهرة ،دار الصحوة
للنرش ،الطبعة األوىل1986 ،م.
الندوي ،اإلسالم يف عامل متغري ،نقله للعربية عىل عثامن ،ط مؤسسة الكتاب،
دمشق ،األوىل1978 ،م.
الندوي ،أوروبا أمريكا إرسائيل ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي العلمي1997 ،م.
الندوي ،بني العامل وجزيرة العرب ،القاهرة ،مطبعة دار الكتاب العريب1951 ،م.
الندوي ،حديث مع الغرب ،ط دار الرشاد ،األوىل1967 ،م.
الندوي ،الحضارة الغربية الوافدة وأثرها يف الجيل املثققف ،ط القاهرة ،دار
الصحوة ،األوىل1985 ،م.
الندوي ،دور األمة اإلسالمية يف إنقاذ البرشية ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي
العلمي ،األوىل.1992 ،
الندوي ،الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية ،ط

لبنان ،دار الندوة للتوزيع ،الثانية1986 ،م.
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الندوي ،ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني،ط املنصورة ،مكتبة اإلميان،
1945م.
الندوي ،مسئولية األمة اإلسالمية أمام األمم والعلم ،ط الهند ،املجمع اإلسالمي
العلمي ،األوىل1998 ،م.
الندوي ،املسلمون تجاه الحضارة الغربية ،ط جدة ،دار املجتمع للنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل1987 ،م.
موقف العامل اإلسالمي تجاه الحضارة الغربية ،ط الهند ،املجمع العلمي
اإلسالمي1963 ،م.

ُم َح َّمد إقبال
وحوار االسالم والغرب
أ.م.د .رائد جبار كاظم[*

]

[[[

املقدمة:

لقد أفرز وحفز الواقع العريب واالسالمي اليسء روح الثورة لدى مجموعة من
املفكرين واالدباء والعلامء العرب واملسلمني للثورة عىل واقعهم املرتدي ،فأرادوا
أصالح مجتمعاتهم وشعوبهم وتحسني ظروفهم ،واللحاق بركب الشعوب والدول
املتقدمة ،اقتصادياً وسياسياً وحضارياً وعلمياً ،ومواجهة السيطرة الغربية االستعامرية
والحركات الفكرية املتطرفة والتي تحارب كل تطور وتقدم ،وهذا ما تجسد يف
الحركات السلفية املتطرفة ،التي واجهت الغرب بأسلحة الرفض والحرب والعنف،
دون إيجاد صلة او حوار او توفيق بني االسالم والغرب ،يف مقابل ذلك وجد طرف
أو فريق آخر من املفكرين يحاولون مواجهة الجانب السلبي من الحضارة الغربية
واالخذ بالجانب االيجايب منها ،وأحد هؤالء املفكرين ممن أعجب بالغرب من جهة
ورفضه من جهة أخرى ،هو املفكر االسالمي املعارص محمد اقبال (1877ـ.)1938
لقد شعر محمد اقبال بدوره الفكري ومسؤوليته الكربى يف احياء واصالحه
وتوجيهه الفرد املسلم نحو النجاح والتقدم ،وابعاده عن كل ما هو سلبي يف الحياة
وتوجيه فكره ونفسه لكل ما يعيل من بناء شخصيته وعقله ،ومحاولة الكشف عن كل
ما يتفق من الحضارة الغربية مع الرشع والدين االسالمي ،وطرح ما يتناقض معها
*ـ الجامعة املستنرصية ـ كلية اآلداب ـ قسم الفلسفة.

جانباً ،يك يستفيد االنسان املسلم من كل ما هو جديد ،ومحاربة ورفض الزيف
واالنحراف يف وعي االنسان املسلم وبناء شخصيته ،سواء يف افكار بعض الحركات
االسالمية ذات التوجه الصويف السلبي ،أو التي تقاوم التجديد وتحاربه ،أم يف ماهو
[[[
موجود يف الحضارة الغربية مام ال يتفق مع الدين االسالمي.
سعى اقبال إىل تقديم بنية جديدة لكيفية بناء االنسان املسلم يف فكره وشخصيته
وواقعه ،من خالل الوسطية يف الفكر والحياة واملجتمع ،والتوازن ما بني الجانب
املادي والجانب الروحي ،وأن ال نتطرف يف روحانيتنا أو يف ماديتنا ،أو تقديم
حاجات الجسد عىل حاجات الروح ،ففي ذلك يخرج االنسان عن طبيعته التي خلقه
الله عليها.
كام اراد اقبال أن يعيد القيمة الفكرية واالنسانية العظمى لالسالم واملسلمني،
يف توجيه الناس للجانب النري واملرشق من الحضارة االسالمية ،وأن ال يستسلموا
لحركات التطرف والكسل والجمود والتواكل التي ينرشها البعض ،وأن تقدم الغرب
امنا هو تقدم مادي ينقصه الجانب الروحي ،ولو أن املسلمني وفقوا بني الجانب
الروحي واملادي ،ألصبحوا سادة االمم وقادتها ،وهذا لن يكون اال مبحاربة كل
خرافة وجمود سائد يف املجتمع االسالمي.
وقد كان اقبال االبن البار واملتنور للحضارة االسالمية ،ولكن بالتحاور والتوافق
واالتصال مع ماهو جديد وايجايب وانساين مام جاء يف الحضارة الغربية الجديدة،
التي تأثرت بالحضارة العربية واالسالمية ،ومنجزها العلمي ،والفكري ،واالديب النري،
والفوز والنجاح امنا يكتب ملن يجيد التعامل مع تلك الفنون والعلوم وتوظيفها يف
أحسن صورة ،ولن نلحق بركب العامل والتقدم ما مل نوجه أنفسنا ومجتمعاتنا بالجديد
واملفيد من الحضارة الغربية التي فرضت نفسها عىل العامل أجمع ،ولكن ال ننىس
أصولنا الفكرية وجذورنا وتاريخنا وهويتنا ،فنحن نقتبس من الغرب ما يجعلنا نقرتب
من النجاح والتقدم أكرث فأكرث.
[[[ -أحمد معوض .العالمة محمد اقبال حياته وآثاره .الهيئة املرصية العامة للكتاب .مرص.1980 .
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اطروحة البحث:

نحاول يف هذا البحث بيان دور محمد اقبال كأبرز محاور بني الرشق واالسالم
والغرب ،وموقفه النقدي يف الحضارتني :االسالمية ،والغربية معا ،وبيان صفات
االتفاق ،واالفرتاق بني الحضارتني ،مع بيان رؤية اقبال للغرب :من حيث فلسفاته،
وأفكاره ،ومنجزاته ،وبيان مدى االستفادة منه من عدمه ،من أجل التحاور االنساين،
والتواصل ،والتعارف بني الحضارات والثقافات.
واذا كان األديب العاملي جوته ( 1749ـ 1832م) قد تأثر بالحضارة الرشقية
واالسالمية ،وكان محاورا ً رائدا ً بني حضارتني ،والذي وصل به املقام إىل تأليف
ديوانه الذي أطلق عليه (الديوان الرشقي للمؤلف الغريب) ،كام أسامه عبد الرحمن
بدوي يف ترجمته للديوان.
فأن محمد اقبال كان رائد الحوار ،واالتصال ،والفكر ،والثقافة ،واالدب بني
الرشق والغرب ،ولعمق فكره الروحي والرشقي واالسالمي تأثر به جمع كبري من
الكتاب واملفكرين والدارسني ،سواء يف الرشق أم يف الغرب ،وقد مثل إقبال روح
الحوار والتالقح خري متثيل ،وهذا ما جعله مقبوالً ومعروفاً يف الكثري من االوساط
الفكرية والثقافية واألدبية العاملية والعربية واالسالمية ،شأنه شأن جوته ودانتي
والرومي وابن عريب .وهذا ما تجىل بشكل واضح يف دوواينه الشعرية التسعة ،التي
كانت بحق منارا ً يحتذى يف معرفة فكر اقبال وفلسفته ورسالته االنسانية التي تنبع من
القرآن الكريم ومن االسالم املحمدي السليم الذي ال لبس فيه وال تشويه.
ونتمنى أن يشكل هذا البحث اضافة بسيطة للقارىء يف بيان موقف محمد
اقبال الفكري من االسالم والغرب ،ونحن اليوم أحوج ما نكون من أي وقت آخر
للتحاور والتواصل بني االفكار والفلسفات والثقافات العاملية وفق فكر وثقافة حوار
الحضارات وتواصلها وتعارفها ،بدالً عن أشاعة منطق صدام الحضارات والثقافات
ورصاعها الذي أوصل شعوب العامل ومجتمعاته إىل أسوأ حال ،من العنف واالقتتال
والتكفري ،دون أدىن أصغاء إىل صوت العقل واالنسانية والوجدان السليم.
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أوالً :االسالم والغرب يف فكر محمد اقبال

حياته

ملحمد اقبال1877( ،ـ  )1938املفكر والشاعر الهندي الباكستاين املسلم دور
وأثر ومكانة كبرية عىل الساحة الفكرية واألدبية والفلسفية عربياً واسالمياً وعاملياً،
ملا يف فكره من حيوية وفاعلية وشعرية وانسانية ،تركت أثرها الكبري عىل الكثريين،
وقد نال أعجاب الكثري من مختلف رشائح املجتمع والثقافات واملكونات الفكرية
والثقافية واالجتامعية ،كونه يفكر بصورة انسانية نبيلة تهدف إىل احياء االنسان
وبناء ذاته بنا ًء سليامً يجسد دوره الكبري يف صناعة الحياة وبناء الوجود وعمران
املجتمعات ،ودليل عمق فكره وفلسفته وأدبه ما كتب عنه من دراسات ومؤلفات
وبحوث ،مبختلف اللغات والثقافات واألفكار ،ل ُيعد أحد رموز الفكر االنساين،
وهذا ما اتضح من خالل فلسفته التجديدية االنسانية (فلسفة الذات) التي تُعد خارطة

طريق لالنسان يف صناعة حياته ورقي وجوده.

لقد شغلت فكرة االصالح والتغيري والتجديد فكر اقبال كثريا ً وعمل عىل طرح
وترشيح مشكلة تخلف االنسان املسلم ،الذي كان يحمل مشعل التنوير والثقافة
والعلم ،واستطاع املفكر العريب واملسلم أن يقدم الكثري من العلوم والفنون واملنتج
املعريف والحضاري يف حقبته الزمنية ،والذي شكل عامل تقدم وقوة فيام بعد

لظهور النهضة يف أوربا ،عندما تقهقهر االنسان املسلم إىل الوراء وفقد بوصلة
الطريق ،وغاب نجمه ليسطع نجم الغرب ،بعد أن تخىل الثاين عن الفكر الثيلوجي
وامليثلوجي ليقع فيه األول ويغرق فيه دون خروج أو مخلص ينتشله مام هو فيه من
حال مز ِر وضالل الفكر واالحوال والسياسة واملجتمع.

موقفه النقد للواقع االسالمي:

يف كتابه املهم والجديد يف طرحه ومنهجه( ،تجديد التفكري الديني يف االسالم)
يسعى محمد اقبال لبيان معامل صورة التفكري الجديدة والسليمة التي يجب عىل
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االنسان املسلم اتباعها للخالص من حالة الذل والهوان والتخلف والخرافة التي
يعيشها من جهة ،وألتباع البعض للفكر الغريب واالنسياق له من جهة أخرى ،واعطاء
صورة جديدة لفلسفة اسالمية معارصة تواكب املعارص والجديد من املناهج االفكار،
عىل أن يكون منسجامً مع تاريخ االنسان املسلم وفكره وقرآنه ومعتقداته الروحية
التي صنعت الحضارة واملعجزات والتي كانت سبباً بعد ذلك يف صناعة الحضارة
الغربية وتأثر روادها باملنجز الحضاري العريب واالسالمي.
يسعى اقبال يف كل ما يكتب ،من مؤلفات وبحوث ودوواين شعرية وكتابات
نرثية ،إىل عودة االنسان املسلم إىل دوره الريادي يف صناعة الحياة ومحاربة الكسل
والجمود والتخلف املحدق به من كل جانب ،وكذلك مواجهة االنبهار الكبري الذي
يكنه البعض للحضارة الغربية ،فالغرب املادي فيه من السلبيات اليشء الكثري،
النه غارق يف ماديته ومطلقاً للروحانية ،واالمر نفسه قد حصل مع تطرف االنسان
املسلم يف روحانيته وشيوع الحركات الصوفية املتطرفة التي جعلت االنسان يف
غيبوبة دامئة ال يستطيع التحرك ابدا ً ،فـ ( اإلنسان العرصي وقد أعشاه نشاطه العقيل
كف عن توجيه روحه إىل الحياة الروحانية الكاملة أي إىل حياة روحية تتغلغل يف
أعامق النفس ،وهو يف حلبة الفكر يف رصاع رصيح مع نفسه ،وهو يف مضامر الحياة
االقتصادية والسياسية يف كفاح رصيح مع غريه ،وهو يجد نفسه غري قادر عىل كبح
إثرته الجارفة ،وحبه للامل حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من نضال سام شيئا فشيئا ،وال
يعود عليه منه إال تعب الحياة ،وقد استغرق يف «الواقع «أي يف مصدر الحس الظاهر
للعيان ،فأصبح مقطوع الصالت بأعامق وجوده ،تلك األعامق التي يسرب غورها بعد،
وأخف األرضار التي أعقبت فلسفته املادية هي ذلك الشلل الذي اعرتى نشاطه)1 .

موقفه الناقد للغرب:

ينتقد اقبال مثالية أوربا واالفكار املجردة يف أي حضارة وتاريخ وفلسفة ،ألنها افكار
ال تحايك الواقع وتغريه وتعالجه ،بل تزيده بعدا ً وأزمة وسكوناً ،وقد جاء الدين ليحارب
ذلك النمط من االفكار وليواكب حياة االنسان عىل هذه االرض كام يرى اقبال ( ،ان
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التفكري املجرد مل يؤثر يف الناس اال قليالً ،يف حني ان الدين استطاع دامئاً أن ينهض
باالفراد ويبدل الجامعات بقضها وقضيضها وينقلهم من حال إىل حال)[[[.
وفيام يخص موقفه من مثالية أوروبا يقول اقبال( :إن مثالية أوربا مل تكن أبدا ً
من العوامل الحية املؤثرة يف وجودها ،ولهذا أنتجت ذاتاً ضالة أخذت تبحث عن
نفسها بني دميقراطيات ال تعرف التسامح ،وكل همها استغالل الفقري لصالح الغني،
[[[
وصدقوين أن أوربا اليوم هي أكرب عائق يف سبيل الرقي األخالقي لإلنسان)

ثانيا :التجديد الفكري لديه:

ولو سألنا اقباالً ماهي الحلول التي ميكن تقدميها لعالج معاناة البرشية املعارصة
4
ومشكالتها فهو يقول :ان االنسانية تحتاج اليوم إىل ثالثة أمور:
1ـ تأويل الكون تأويالً روحياً.
2ـ تحرير روح الفرد.
3ـ وضع مبادىء اساسية ذات اهمية عاملية توجه تطور املجتمع االنساين عىل
اساس روحي.
ويعرتف اقبال بأن هناك بعض التوجهات يف أوروبا نحو تلك الفلسفة الروحية
وبصورتها املثالية ،ولكنها غارقة بالعقل املحض واالفراط يف توجيهه لحياة
االنسان ،دون االلتفات إىل قيمة الدين وأهميته وجذوته التي هي من تدفع االنسان
نحو االميان والعشق واشعال الحياة وأعطائها قيمة عالية مرتبطة فيام بعد هذه الحياة
الدنيا ،ألن الدنيا مزرعة اآلخرة كام قيل يف الحديث الرشيف.
لقد اكتشف اقبال من خالل التجربة والدراسة والتاريخ ،الفرق بني الحضارتني
[[[ -جياليل بو بكر .رشوط اإلصالح والتجديد يف فلسفة محمد إقبال .ضمن اعامل مؤمتر محمد إقبال وجهوده يف
اإلصالح والتجديد الفكري .موقع الضياء للمؤمترات عىل شبكة االنرتنيت.
[[[ -حسن حنفي .محمد اقبال فيلسوف الذاتية .ط .1دار املدار االسالمي .لبنان ـ بريوت.2009 .
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االسالمية والغربية ،ولكل واحدة خصائصها وصفاتها ومنطقها الذي مييزها عن
االخرى ،ولعل اطالع الكثري من العلامء واملفكرين الغربيني عىل علوم علامء
االسالم وفنونهم هو الذي حفزهم القتفاء آثارهم ونظرياتهم ونقل علومهم وفنونهم،
1
وبالتايل هو الذي صنع حضارتهم الجديدة ووالدة عرص النهضة ومنجزاته الخالدة.
ومثلام كانت الحضارة العربية واالسالمية ومنجزاتها ومنهجها العلمي حافزا ً
ومشعالً مهامً ومؤثرا ً لنقل الغرب من حال إىل حال ،من عرص ظالم إىل عرص النور،
ال بد من االتصال بالحضارة الغربية مبا ينسجم وأصول ديننا وثقافتنا االسالمية ،ألن
التقوقع عىل الذات دون االحتكاك واالتصال مع اآلخرين يعد عقدة نفسية واجتامعية
وفكرية سيئة ،ويشكل التواصل عصباً حيوياً يف ادامة الفكر والحياة والوجود ،ولكن
برشط الحصانة الذاتية والحفاظ عىل النفس واملجتمع من كل انحراف وانجراف.
نجد ان القرآن الكريم هو املصدر الرئيس الذي استقى اقبال منه فكره االصالحي
والتجديدي ،ومام كسبه من الحضارة الهندية الروحية العريقة ومن الفكر الغريب
السليم ،وهذا ما حدا بأحد الباحثني إىل القول بأن ( :يف فكر اقبال نجد التوازن
واالعتدال هام ما مييزان فكره النقدي ،بحيث يأخذ من الفكر القديم ومن الفكر
الحديث ما هو مؤسس عىل قوة األساس وسالمة الدليل ،ويقتبس املفاهيم
والتصورات واملناهج التي يرى فيها جوانب الحقيقة املالمئة لذات اإلسالم وروح
القرآن ،فيكشف عنها ويكشف عن الق ّيم الذاتية لإلسالم ،ويبدي رأيه بكل حرية وجرأة
ووضوح ،فال يتعصب لتعاليم دينه ،وال يرفض الرأي اآلخر ،وال يقبل الرأي اآلخر
دون نقد ومتحيص2 .).؛ ألنه يرفض التقليد االعمى واالقتباس التام ،دون نقد أو
متحيص ،سواء من املايض االسالمي أم الحارض الغريب ،والبد أن يتعامل االنسان
مع واقعه ولحظته بأدوات معقولة ومقبولة تؤدي إىل نجاحه وتقدمه ،وأن ال ننكفىء
عىل التقديس واالقتباس املفرط ،وأن تكون لنا أدواتنا الذاتية الخاصة بنا شأننا شأن
الشعوب واالمم والحضارت االخرى يف العامل ،ويف القرآن الكريم اليشء الكثري مام
يدعونا إىل التقدم والعمل والنجاح ،ولكن نحتاج إىل وعي متكامل وتجديد وروح
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ترشق عىل الذات كام ترشق الشمس عىل الوجود.

ثالثا :أوجه األتفاق واألفرتاق بني الحضارتني االسالمية والغربية:

لقد شكل هذا املوضوع أهمية كربى يف فكر اقبال وفلسفته وشعره ،وأصبح عىل
دراية ومعرفة كبرية بصفات كل من الرشق والغرب وخصائصها وعواملها ومعاملها

وأبعادها ،وأخذ يدرسهام دراسة معمقة ليبني الفرق والعالقة بينهام ،فهو أبن الرشق
وروحانيته ،من جهة الهند موطنه ،ومن جهة االسالم ديانته ،اللذان شكال مصدرا ً
وشعاعاً كبريا ً يستقي منه اقبال علمه ومعرفته وحكمته وتصوفه ،وكان اقبال قد تعرف
عىل الغرب ايضاً من خالل اساتذته يف جامعة الحكومة يف الهند من املسترشقني،
او من خالل دراسته يف أوربا ،يف بريطانيا وأملانيا ،وسفره ورحالته بني بلدان اوربية
أخرى ،فقد أطلع عىل فلسفات الغرب وفالسفته ورواده من جهة ،وأقرتب من شعوبهم
وعاش معهم من جهة أخرى ،وأصبح عىل دراية ومعرفة بعلومهم وفكرهم من جهة،
وعاداتهم وتقاليدهم من جهة أخرى .ومن خالل ذلك تبني القبال الفرق بني الرشق
والغرب والحضارة االسالمية والحضارة الغربية ،وراح يردد ذلك يف كتاباته وقصائده
وخطبه ومحارضاته.
لقد تعمق اقبال بصورة كبرية يف دراسة كال الحضارتني وأخذ يغوص يف بواطن
كل حضارة واعامقها ،ليكشف حقيقتها ويقف عىل ايجابها وسلبها ،وما تقوى

االنسان واملجتمع وما تضعفهام ،ألن غاية فكر اقبال وفلسفته هي بناء االنسان بناءا ً
قومياً سليامً يدفعه نحو العمل والحركة والتقدم ،رافضاً كل حركات ودعوات الجمود
واالستكانة والتواكل والعودة الجامدة نحو املايض؛ الستعادة املايض الذهبي
للمسلمني واستحضاره يف الواقع االسالمي الجديد ،وهناك من يرفض تلك الدعوات
وينبذ املايض والدين نبذا ً كبريا ً وقد هام يف رؤى الغرب وافكاره وفلسفاته ،وانبهر
باملنجز الفكري والحضاري الكبري للغرب ومغازلته وتطليقه للمنجز الحضاري
العريب واالسالمي ،ومتبعاً للمنهج العلمي والتجريبي الغريب ،ناسياً أمرا ً مهامً جدا ً
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ويف غاية االهمية وهو ( :ان مولد االسالم...هو مولد العقل االستداليل[[[ و( الزعم ان
أوربا هي التي استحدثت املنهج التجريبي زعم خاطىء)[[[ و( قد كانت أوربا بطيئة
نوعاً ما يف ادراك االصل االسالمي ملنهجها العلمي ،وأخريا ً جاء االعرتاف بهذه
الحقيقة)[[[ ،وبهذا يكون قد عمل عىل نقد القول والفكرة العالقة يف اذهان الكثري من
املسترشقني واملستغربني التي تقول بأن الفكر العريب واالسالمي فكر تابع ومقلد
ليست فيه أية أصالة وتجديد ،وخاصة الفكر اليوناين ،بفلسفته وعلومه وفنونه ،قد
شكلت صورة الثقافة االسالمية وفكرها ،وهذا قول يرفضه اقبال جملة وتفصيال،
ألنه ينتقص من الحضارة العربية واالسالمية ويؤكد تبعيتها وعدم استقاللها وفرادتها
واصالتها بني الحضارات والثقافات ،وهذا زعم خاطىء بنظر اقبال عمل عىل ابطاله
بالحجة والدليل[[[.
باملقابل نجد ان إقباالً عمل عىل نقد كل من االنسان االوريب واالنسان املسلم،
االنسان املسلم قد سحره علم الغرب وعقالنيته وتجريبيته ،ونيس أنه كان رائدا ً هذا
املجال ،وأن سحر الغرب وجاذبيته ليست دامئة ،وعدمية الروح والشوق والعشق
والعاطفة ،وهذا ما جعل كثريا ً من املفكرين واالدباء االوربيني يدركون حقيقة هذا
االمر ،وراحوا يفتشون عن حضارة فيها من الجانب االنساين والروحي والعاطفي
ما يشبع رغبتهم ،وقد وجدوا ذلك يف حضارات الرشق من هندية وفارسية وصينية
واسالمية ،وتأثر رواد من الفكر االوريب بذلك وأعلنوا تأثرهم ووالءهم الروحي
للرشق ،وقد أوضح اقبال ذلك يف دوواوينه الشعرية امثال (بيام مرشق) و(رضب
الكليم) ،ففي الديوان االول الذي كتبه جواباً عىل ديوان االديب واملفكر االملاين
جوته (املؤلف الديوان الرشقي للمؤلف الغريب) ،الذي بني فيه جوته ان الغرب قد
ضاق من روحانيته الضعيفة الباردة ويتطلع إىل االقتباس من الرشق ،حيث ( كان
جوته يرى صورته يف نغامت بلبل شرياز ،وكان يخطر له بني الحني والحني أن روحه
[[[-حسن حنفي .محمد اقبال فيلسوف الذاتية .ط .1دار املدار االسالمي .لبنان ـ بريوت.2009 .
[[[ -حميد مجيد هدو .اقبال الشاعر والفيلسوف واالنسان .ط .1مطبعة الغري الحديثة .العراق ـ النجف.1963 .
[[[ -رائد جبار كاظم .فلسفة الذات يف فكر محمد اقبال .ط .1دار نينوى .سوريا ـ دمشق.2009 .
[[[ -عبد الوهاب عزام .محمد اقبال حياته وفلسفته وشعره .مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة .مرص.2014 .
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لبست صورة حافظ ،فعاشت يف بالد الرشق...،ثم جوته مدين يف أفكاره لغري حافظ،
للشيخ عطار وسعدي والفردويس ،ولألدب االسالمي عامة)[[[ ففي هذا الديوان ذكر
اقبال من الشعر مافيه من القضايا االخالقية والسياسية والفلسفية والصوفية ،مبيناً أثر
الرشق يف الغرب ،ومتخذا ً من أملانيا أمنوذجاً لذلك ،حيث يقول«( :بيام مرشق»
الذي كتب بعد «الديوان الغريب» مبئة سنة فلست يف حاجة إىل االبانة عنه ،فسريى
الناظرون فيه بأنفسهم أن أكرث ما يرمي اليه هو النظر يف الحقائق االخالقية ،والدينية،
واملذهبية ،التي تتصل بالرتبية الباطنية يف االفراد واالمم .وال ريب أن يف أملانيا قبل
مئة سنة وأحوال الرشق الحارضة تشابهاً ما ،ولكن الحقيقة أن االضطراب الباطن يف
أمم العامل ،الذي ال نستطيع تقدير خطره آلننا متأثرون به ،هو مقدمة انقالب حضاري
وروحاين عظيم جدا ً)[[[.
وقد يذم اقبال استخدام الغرب للعقل بصورة كبرية وتطليقه للروح والوجدان
وقوة العاطفة ،ألنها جزء مهم من حياة االنسان عىل هذه االرض ،وقد اكد اقبال أن
القرآن الكريم أكد عىل قوة الجانب الروحي والباطني يف تحقيق التغيري والحيوية
يف الحياة االنسانية ،وهذا ما جعل الرشق والرشق االسالمي تحديدا ً أن يكون رائدا ً
يف هذا املجال ،عىس أن ال يغادر هذه الصفة وأن ال ينخدع مبظاهر الغرب العقلية
الرباقة ،التي انبنت عىل أسس مادية بحتة .فيقول اقبال يف أبيات يبني فيها قيمة الروح
والعشق وتفوقهام عىل العقل[[[:
العقل يحرق عاملاً

يف جلوة منه ت ُغيــــ ـــر

لكنه بالعشق يعرف

كيف يف الدنيا يسيــــ ـر

العشق يف االرواح يخلق

كل لون أو يثيـــــــــــر

[[[ -محمد اقبال .ديوان األرسار والرموز .نقله للعربية عن الفارسية عبد الوهاب عزام .ضمن ديوان اقبال املجموعة
الشعرية الكاملة . .ج .1اعداد سيد عبد املاجد الغوري.ط .3دار ابن كثري .دمشق ـ بريوت.2007 .
[[[-محمد إقبال .تجديد التفكري الديني يف اإلسالم .تر :عباس محمود .دار آسيا .بريوت.1985 .
[[[-محمد اقبال .ديوان رسالة املرشق .ج .1ضمن ديوان اقبال االعامل الشعرية الكاملة .املقدمة .اعداد سيد عبد
املاجد الغوري .ط .3دار ابن كثري .دمشق ـ بريوت.2007 .

محمد إقبال وحوار اإلسالم والغرب

أين ألذكر راقصاً

475

ذا الحـــرف أو هو يب يدور

بالعشق ترتاح القلوب

وأنه فيها سعيـــــــــــر

ما كل معنى ينطوي

يف اللفظ ،كم معنى يثــور

أنصت لقلبك ساعة

فلعلام يدنو العسيــــــــر

أما يف ديوان اقبال (رضب الكليم) فأنه يثور عىل العرص مبا فيه من ثقافات
وسياسات وفلسفات وآراء مشوهة وتهدد الوجود االنساين عىل وجه االرض ،وكام
يقول (عبد الوهاب عزام) يف مقدمة ترجمته للديوان أن إقباالً ارسلها رسالة مدوية
لشعوب العامل أجمع ،ورسالة اقبال يف هذا الديوان احتجاج دائم عىل هذه الفنت
التي متوج بها الحضارة الغربية ،والتي يذهب موجها بشباب االمة االسالمية كام
يذهب السيل بالغثاء ،ورضب الكليم هو ايذان هذه الحضارة بالحرب .يف هذه
األبيات يحذر فيها العامل من حضارة الغرب وماديتها ،وغلوها وأفراطها يف مامرسة
العقل ومغادرتها للروح والوجدان ،اسامها (الحضارة الغربية) يقول فيها[[[:
أرى تثقيف إفرنج

فساد القلب والنظـر

فروح حضار ٍة له ُم
ُ

خلت من عفة الوطر

اذا ما الروح جانبها

جامل الصفو والطُهر

فأين جامل وجدانٍ

ولطف الذوقِ والفكَر
ُ

ويف أبيات القبال يصف فيها روح (العرص الحارض) اسامها بهذا االسم ،قال فيها[[[:
[[[-محمد اقبال .ديوان رضب الكليم .تر :عبد الوهاب عزام .ضمن ديوان اقبال .ج .2اعداد سيد عبد املاجد الغوري.
ط .3دار ابن كثري .دمشق ـ بريوت.2007 .
[[[ -محمد اقبال .ديوان واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق .نقله للعربية عن الفارسية أحمد الغازي وصاغه شعرا ً صاوي
شعالن املرصي .ديوان اقبال املجموعة الشعرية الكاملة . .ج .2اعداد سيد عبد املاجد الغوري.ط .3دار ابن كثري.
دمشق ـ بريوت.2007 .
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ناضج فكر ٍة
فأين يُصيب املر ُء
َ
مدارس فيها كل عقل محرر
أطاحت بعشق الغرب أفكار ملحد

وأجواء هذا العرص ال ت ُنضج الثمر
ولكن بها االفكار عقد قد انتثــــــر
وعـﺒﱠد عقل الرشق فوىض من الفكر

ويصل املقام باقبال للثورة واالنقالب عىل جميع االخطاء واالخطار املحدقة
بالعامل والحياة واالنسان يف كل مكان ،يعلنها ثورة عىل (سياسات املرشق واملغرب)
كام يسميه يف الفصل الخامس من ديوانه (رضب الكليم) بقصيدة (انقالب) التي
يقول فيها[[[:
مغرب
أمبرشقٍ أو
ٍ

نا ُر الحياة ونو ُرهــا ؟

فهنا متوت ذوات ُها

ريها
وهناك ماتَ ضم ُ

القلوب لثور ٍة
وأرى
َ

ريهـــا
ِمل ُء البالد زف ُ

فلعل دنياك القدمية

ريهـــــــــا
للامت مس ُ

هكذا نرى تلك الفلسفة النقدية الكبرية التي ميارسها اقبال تجاه املرشق واملغرب
وتجاه االسالم واملسلمني أيضاً ،أنه صوت الحق عىل كل زيف وباطل ،أنه ال يخىش
من تعرية االمور وكشفها مهام كانت ،رشقاً أو غرباً ،أن هدفه الكبري هو احياء الذات
االنسانية يف كل زمان ومكان ،أنه يرفض ويحارب كل االفكار والفلسفات والعقائد
التي متيت االنسان وتسحقه وتجعل منه عبدا ً مجربا ً ومسريا ً وأسريا ً ،ففي عناق القلب
والفكر ومسريهام جنباً إىل جنب نجاح االنسان وتفوقه وتألقه.

رابعا :أرصاع بني الرشق والغرب أم حوار ؟:

اقبال يطرح نفسه كمصلح ومجدد انساين عاملي ،يرغب بخلق عامل ومجتمع

[[[ -محمد عيل النقوي .االتجاه الغريب من منظار اجتامعي .تر :عبد الكريم محمود.رابطة الثقافة والعالقات
االسالمية .ايران ـ طهران1418 .ـ .1997
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انساين نبيل مبني عىل اسس علمية ودينية وفلسفية انسانية ،تبني االنسان وترتقي به،
ليحقق رسالته الكونية العظيمة عىل هذه االرض ،من إعامر وتنمية وتعايش مبحبة
وسالم ووئام ،وفق نظام سيايس واجتامعي ينشد الخري والسعادة والحياة للجميع،
دون فرق بني انسان وآخر ،وهذا لن يكون اال وفق فلسفة ونظام يعتمد الحوار
والتواصل بني جميع الثقافات يف هذا العامل ،يف مرشق االرض ومغربها ،فهذا وحده
كفيل بتحقيق تلك الرسالة االنسانية العظمى عىل هذه االرض.
يف ديوانه (واآلن ماذا نصنع يا أمم الرشق؟) يقدم لنا اقبال تجربة جديدة وواعية
من فكره وفلسفته وشعره ،وفيه يحاول اقبال توجيه الرشق الستعادة دوره يف الحياة
والتاريخ والحضارة كام كان سابقاً هذا من جهة ،ومن جهة أخرى وبأسلوب تذكريي
وحاميس يريد اقبال تفجري الذات الرشقية واملسلمة بتذكريها بالغرب كيف كان
باألمس وكيف أصبح اليوم ،وما كان للغرب أن يكون لوال احتكاكه واتصاله بالرشق
والعرب واملسلمني ،اذ كانت نهضته مستمدة من تلك الحضارة االسالمية العريقة،
وهذا ما نجده مبثوثاً يف كل أشعار اقبال وأقواله وكتاباته التي تؤكد عىل قيمة الحوار
والتواصل ،دون العمل عىل تضييع الذات وتذويبها يف اآلخر ومنجزه الفكري
واملعريف .فـ ( الرشق هو الذي هدى الغرب إىل التقدم والرقُي العايل ،واال فقد كان
أهل الغرب متخلفني عنا يف كل ناحية من نواحي املدنية والحضارة ،وحني كانت
أوربة غارقة يف لجة من التعصب ،والجهل ،والحروب الداخلية الدامية ،كنا ـ أهل
الرشق ـ يف أرقى منزلة من منازل العلم ،والفن ،واملدنية والحضارة .وهذا هو الرشق
الذي هذب االمم الغربية مبختلف الفنون ،والعلوم ،والكيمياء ،والطب وغريها).
إن اقباالً انتبه إىل فكرة يف غاية االهمية أراد توجيه األنظار اليها وهي فكرة إصالح
فكر اإلنسان املسلم ،وهي تعد جوهر فكره وفلسفته التجديدية ،وأساس فلسفة
اقبال يف الذات وبنائها وأصالحها ،وفكرة االصالح كانت الشغل الشاغل ملفكري
عرص اليقظة العربية ،منذ رفاعة الطهطاوي واألفغاين والتونيس وعبدة وشبيل شميل
واىل مابعدهم من حركات فكرية وأصالحية ،سواء من أصحاب االتجاه الديني
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أم أصحاب األتجاه العلامين أم أصحاب االتجاه التوفيقي ،وهذا ما تدل عليه
كتابات رواد هذه األتجاهات يف الفكر العريب واالسالمي وأفكارهم .وتلخص هذه
اإلشكالية تساؤل املفكر العريب شكيب أرسالن ( 1869ـ  )1946الذي طرحه سؤاالً
وأجاب عليه يف كتابه (ملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟) والذي كان
بحثاً مهامً وتساؤالً لألجيال يف اثبات الهوية وتأكيد الذات يف مقابل اآلخر متمثالً
بالغرب الذي تقدم يف الحارض رغم ماضيه املتخلف .هذا ما تناوله جميع املفكرين
العرب واملسلمني بالبحث والتحليل لبيان األسباب ومحاولة وضع العالج الناجع
من أجل االصالح والتغيري للنهوض بالواقع العريب واالسالمي ،وهذا ما عمل عليه
اقبال أيضاً يف مرشوعه الفكري والفلسفي ،ودعوة االنسان املسلم الستعادة دوره
والشعور باملسؤولية والرجوع إىل اسس الرشيعة االسالمية وأصولها وسرية الرسول
األكرم (ص) وأخالق القرآن ومنجزات الحضارة العربية االسالمية ،ولكن ليس هذا
مبفرده ،وامنا مبعية ما موجود من منجزات ومناهج وعلوم متقدمة يف الحارض؛
ليكون االنسان املسلم عىل متاس بالواقع وتحدياته وإشكالياته ،ال أن يكون هو يف
وا ٍد والواقع يف وا ٍد آخر.
ويف قصيدة له عنوانها (دمعة عىل افرتاق الشعب يف شبه القارة الهندية) يتأمل فيها
عىل حالة التمزق والترشذم التي يعيشها أبناء الهند مبختلف تنوعاتهم واختالفاتهم،
وهذه هي سياسة (فرق تسد) التي أنتهجها االستعامر االنكليزي واالحتالل الغريب
يف سياسته مع الشعوب ،لزرع الفتنة والتفرقة بينهم ،ووصول املستعمر إىل تحقيق
رغباته وطموحه يف السيطرة عىل الشعوب ومقدراتهم وثرواتهم ،وهذا لن يكون
اال باشاعة سياسة التفرقة والرصاع والحروب الدينية والقومية والعرقية بني مكونات
الشعب ،يقول اقبال محذرا ً ابناء بلده من تلك الفنت:
وكم فنت متادى الغرب فيها

وأحكم حولها السحر املبينـــا

فام أبقى عىل الكفار كفرا ً

وال أبقى ألهل الدين دينــــــــا
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فام تدري الرشاب من الرساب
وال حـــل بغيـــــر األنقـــــــالب

ال يقبل اقبال بذوبان االنسان املسلم ذوباناً تاماً يف حضارة اآلخر (الغرب) ألن
هذا يعد موتاً وقتالً ونفياً للذات (األنا) ،وانبهار الكثري بالغرب وإنكارهم لذاتهم جعل
الناس يف تراخ وميوعة وذوبان ،أدت إىل ضياع االنسان وانحالل املجتمع؛ ألنه
صلح للغرب ال يصلح
عالج نفسه بدواء أجنبي ال ينفعه وال يداوي مرضه ،ألنه إن ُ
للرشق وروحانيته الكربى وتاريخه العريق.
فضالً عن ذلك فإن دعوات الكثري من املفكرين والسياسيني للتغريب أرض كثريا ً

باالنسان واملجتمع املسلم ،وهذا االمر تقف وراءه أسباب ودوافع شخصية وسياسية
وأيديولوجية تريد اضاعة االنسان واملجتمع وإغراقه يف بحر الظلامت والتخلف
واالعتامد عىل الغري ،وقد نجحت الكثري من الحركات واالفكار يف تحقيق مآربهم
الذاتية واملصلحية يف خدمة املرشوع االجنبي واالطاحة باملشاريع االستقاللية
الذاتية والوطنية لكثري من املجتمعات ،وهذا ما عمل اقبال عىل تفنيده يف فلسفته
(فلسفة الذات) التي كرس لها كل فكره وشعره وحياته ،تلك الفلسفة التي أراد من
ورائها توجيه الفرد واملجتمع املسلم والرشقي إىل إستعادة دوره يف صناعة الحياة
وقيادة الوجود ،وقد خصص ديوانه بالفارسية (أرسار خودي ورموز بيخودي) والذي
يعني بالعربية (األرسار والرموز :أرسار إثبات الذات ورموز نفي الذات) ،هذا الديوان
الذي جعل فيه اقبال ملخص فلسفته يف الذات وبني عالقتها باآلخر ،ودعا االنسان
املسلم للتحرر من كل دعوات التغريب والعبودية واالذالل والخالص من سطوة
وأستبداد كل متجرب وظامل ،فالذات لها كربياء وطاقة وقامة وقيمة كالجبال عندما
تكون سيدة نفسها ،وخالف ذلك فقد تقع يف رشك العبودية واألرس والذل عندما
تبيع وتضيع وتفني ذاتها يف اآلخر ،ففي هذا الديوان ناقش اقبال قضية عالقة الرشق
بالغرب واالنسان املسلم بالغرب ،كام أن جوهر فلسفة اقبال تقوم عىل التشجيع عىل
العمل وترك السكون والتواكل والكسل الذي تبثه أفكار صوفية وجربية انترشت يف
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املجتمعات االسالمية ال تقل أهمية عن خطورة العامل السيايس الذي يدفع الذات
للخراب والخمول واملوت ،يقول اقبال( :أرى أن هدف االنسان الديني واألخالقي
إثبات ذاته ال نفيها ،وعىل قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من الهدف ...الحياة
رقي مستمر ،ت ُسخر كل الصعاب التي تعرتض طريقها ،وحقيقتها أن تخلق دامئاً
مطالب ومثالً جديدة ،وقد خلقت من أجل اتساعها ورقيها آالت كالحواس الخمس،
والقوة املدركة ،لتقهر بها العقبات واملشقات ،وأشد العقبات يف سبيل الحياة املادة
أو الطبيعة ،ولكن املادة ليست رشا ً كام يقول حكامء اإلرشاق ،بل ت ُععني الذات عىل
الرقي ،فأن قُوى الذات الخفية تتجىل يف مصادمة هذه العقبات ).وقد توسعنا يف
دراسة املوضوع بشكل مفصل يف كتاب مستقل عنوانه (فلسفة الذات يف فكر محمد
اقبال).
لقد شكلت قضية الرشق والغرب ،واإلسالم والغرب قضية مفصلية يف التاريخ
والفكر املعارص ،وقد تم تناولها من قبل مسترشقني وباحثني وكتاب أجانب توسعوا
يف دراساتهم للموضوع ،كام تم الرد عليهم من قبل كتاب ومفكرين عرب ومسلمني،
وأصبح املوضوع ذا أبعاد مختلفة ومتعددة بحسب دوافع الكاتب واملفكر وأتجاهاته
وميوله وأيديولوجيته وطبيعة فكره ومعتقداته ،فالبعض اتخذ طابع الحوار الهادىء
املتزن ،والبعض اآلخر أخذ صورة وشكل الرصاع والنزاع بني االثنني ،ومام يؤسف
له جدا ً أن يصل األمر إىل حالة الرصاع والصدام ،كام يف نظرية (صدام الحضارات)
للمفكر السيايس األمرييك صموئيل هنتنغتون ( 1927ـ  )2008وأصبحت أيدلوجية
سائدة للغرب تجاه الحضارات األخرى وتجاه اإلسالم واملسلمني تحديدا ً ،دون اعتامد
منطق وفكر حوار الحضارات وتواصلها وتعارفها الذي دعا له العديد من املفكرين،
ويف هذا العرص الذي نعيشه نأسف لسيادة نزعة الرصاع والنزاع والخالف عىل املستوى
العاملي والعريب واالسالمي ،وأصبحت سياسة وفكرا ً ومنطقاً ج َر الويالت والتطرف
والعنف والكراهية والنزعة التدمريية عىل املستوى العاملي بني الشعوب.
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خامتة:

ليس بغريب أو جديد تلك النظرة والفكرة التوفيقية التي قدمها محمد اقبال يف
فكره وفلسفته وأدبه ،عن واقع االسالم والغرب والعالقة بني االثنني قدمياً وحديثاً،
فقد سبقه يف ذلك مجموعة من املفكرين يف دعوتهم تلك ،أمثال رفاعة الطهطاوي
(1873-1801م) وجامل الدين االفغاين (  1838ـ 1897م)) ومحمد عبده (1849
ـ1905م) وأصبح اقبال وهؤالء من رواد الفكر التوفيقي يف الفكر االسالمي الحديث،
ويعدون امتدادا ً لرواد الفكر والفلسفة االسالمية السابقني ،أمثال الكندي والفارايب
وابن رشد وغريهم ،ممن دعوا للتوفيق بني الفلسفة والدين ،أو بني االسالم والفلسفة
اليونانية ،وهذا الرأي التوفيقي من قبل املفكرين املسلمني ومنهم اقبال أعزوه إىل
مجموعة أسباب منها:
1ـ أنهم قد أدركوا تخلف مجتمعاتهم وتراجعها ونكوصها وتقهقرها والبد من
احداث نقلة يف فكرهم وتغيري مستوى معرفتهم ووعيهم ،وهذا لن يكون اال باتباع
مناهج فكرية وعلمية وفلسفية متقدمة تدفعهم نحو األمام.
2ـ هناك رغبة يف التجديد واإلصالح لدى بعض املفكرين املسلمني ،لتحسني
أوضاع مجتمعاتهم واحوالها ،وهذا برأيهم لن يكون اال بالتواصل والتحاور مع
الحضارات والشعوب والثقافات املتحرضة ،وليس يف هذا عيب عىل أن ال يتضارب
مع الرشيعة االسالمية.
3ـ أرى أن هناك مجاملة من قبل املفكرين لعامة الناس والتوافق مع رغباتهم
يف طرح رأيهم التوفيقي هذا ،وكسب أكرث عدد ممكن منهم نحو التجديد والتغيري
واالصالح ،وبذلك يضمنوا جمهورا ً أوسع ويحققون رغباتهم ونرش فكرهم بأسلوب
وطريق أسلم ،خوفاً من اعداء التجديد من اصحاب النزعة السلفية واملايض ورواد
الرتاث.
4ـ أجد أن لدى التوفيقيني من املفكرين رغبة كبرية لالستفادة من تجارب اآلخرين،
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ولكنهم يطرحون فكرهم بخشية وخوف من املجتمع ،ولذلك يدعون للتوفيق لغرض
االطمئنان ومترير مشاريعهم بسالمة وسالسة يك ال يثريوا العامة عليهم ،ألن سلطة
الجامهري العاطفية قوية ومؤثرة .كام أنهم فئة ينحازون للتقليد واملحافظة أكرث من
التجديد ،ولذلك اقتفى رواد التجديد والتوفيق طريق الوسطية لرضا الجمهور والعوام.
5ـ هناك رؤية اعتدنا عليها من قبل الكثري من املفكرين العرب واملسلمني وهي
افتخارهم بالنزعة الروحانية السائدة يف فكرهم ،ونقدهم الشديد ملادية الغرب ،وهذا
ناتج عن تحيز رشقي وعريب واسالمي لثقافتهم وفكرهم ويحسبونه شيئاً ايجابياً ،وما
مير به الغرب من مادية امنا هو حالة سلبية ينبغي األنتباه لها وتصويبها ،ولكنني أرى
أن فشل العرب واملسلمني مادياً وتكنلوجياً وعلمياً جعلهم يفتخرون بروحانيتهم
التي وصل األمر فيها إىل األفراط يف التخيل عن الواقع والعيش يف أبراج عاجية
فيها من احالم اليقظة اليشء الكثري ،وهذا ما انتبه إىل تشخيصه محمد إقبال يف
نقده للتصوف االسالمي والحركات الروحانية املفرطة يف الرشق واالسالم ،ولكنه
رأى أيضاً ان روحانية الغرب باردة ليست كروحانية الرشق ،وهذا ما جعل الكثري من
املفكرين الغرب يقتفون أثر الرشق يف روحانيته وعاطفيته ،وكان اقبال ينشد التوازن
يف الجانب الروحي واملادي ،وأن االسالم كدين ال يحارب الدنيا والحياة املادية،
بل يوفق بني االثنني ،ويتخذ طريق الوسطية يف ذلك.
6ـ أن رؤية اقبال للغرب ليست عدائية كام يحملها البعض ،فاالستعامر الغريب
وسياسته يشء والغرب بناسه وحضارته وعلومه وفنونه يشء آخر ،ولذلك علينا أن
نأخذ من حضارة الغرب وعلومه ومناهجه ما نحتاج اليه لتحسني واقعنا ورقي حياتنا،
كام أخذ الغرب من العرب واالسالم الكثري من حضارتهم.
7ـ عالقة اقبال بكثري من املسترشقني واالساتذة األوربيني ،ودراسته يف أوربا
جعلته يتعرف عىل الغرب وحضارته ،وان يتأثر بالجو الثقايف واملعريف والحضاري
الغريب ،ولكنه ما يزال يكن الرفض والبغض لسياسة الغرب وحامقاته االستعامرية
والحربية التي يفعلها بشعوب العامل .كام أنه مل يرتك البعد الرشقي واالسالمي يف
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مصادر فكره ومعرفته وفلسفته.
8ـ حلم اقبال الكبري تجسد يف رغبته الكربى بتحقيق انسانية مشرتكة تقوم عىل
التوازن الروحي واملادي ،وتلبية حاجات الروح والجسد ،واتخاذ طريق الوسطية
يف السلوك والحياة .وهذا ما قدمه بفلسفة كاملة لها أبعادعا وأصولها ومعاملها يف
فلسفته (فلسفة الذات).
9ـ مل يؤكد اقبال يف فكره عىل فكرة الرصاع والتنافس بني الحضارات والثقافات،
وامنا أكد عىل لغة الحوار والتواصل والتعارف ،منطلقاً يف رؤيته تلك من القرآن
الكريم وسلوك النبي األكرم وخلقه وتاريخ حياته ومنهج الدين االسالمي الحنيف.
10ـ رؤية اقبال وفكرته التي أوضحناها يف هذا البحث تصلح أن تكون دراسة
مستقلة ومميزة واسعة للباحثني والدارسني ،فيها اليشء الكثري والكبري لبيان وجهة
نظر اقبال يف موضوع االسالم والغرب وحضارتهام ،وأثرهام عىل الساحة العاملية،
قدمنا شيئاً بسيطاً له يف هذا املجال عىس أن يكون حافزا ً لنا لتقديم دراسة بهذا الشأن
أو من قبل الباحثني الكرام.
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غاندي ومعضلة الغرب
قراءة يف البديل احلضاري لظاهرة االستعمار
د .مونيس بخرضة [*
[[[

]

يعد املاهامتا غاندي( )1948-1869رفقة كل من وآوربندو رسي()1950-1872
واألديب طاغور والفيلسوف دركرشنن رسفبيل ،من كبار النخبة املثقفة التي سطعت
يف الساحة الثقافية يف الهند املعارصة ،كان تأثريهم عىل توجه الوعي الهندي حاسام
وبليغا ،مبا أنهم استطاعوا أن يجعل الفعل الثقايف الهندي مسموعا يف العامل ،ولعل
املهامتا غاندي لهو أعظم شخصية أنجبها الهند خالل القرنني األخريين من تاريخها،
وهذا يعود لعدة اعتبارات ،منها ،أن غاندي استطاع أن يصنع من شخصيته وسريته أيقونة
فريدة من نوعها تخص التسامح واملحبة والالعنف والصفح والتواضع وغريها من قيم
اإلنسانية الرفيعة ،وأيضا يف طريقة تعامله مع قضايا عرصه الشائكة ،والتي أرجعها كلها
لغطرسة الذات وتزمت األنانية واملغاالة يف التمسك مبغريات الحياة ،وهو بتجاربه
الشخصية يقدم بدائل حضارية تتسم بالبساطة يف معالجة هذه املشاكل ،كام أنه بفكره
ومواقفه من شتى قضايا مجتمعه وعرصه ،متكّن من تقديم جاهزية املجتمع الهندي
للسالم والتسامح ،رغم أن هذه القيم مغروسة يف عمق الرتاث الهندي ويف تاريخها.
*ـ باحث وأكادميي جزائري ،حاصل عىل الدكتواره يف الفلسفة ،جامعة تلمسان ـ الجزائر.
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استطاع غاندي بفكره السلس الذي يف مجمله كان ناتجاً عن أفعال ومحطات
م ّر بها يف حياته ،وهذا ما أعطى لفكره بعدا إجرائيا اتسم يف كثري من نقاطه بالوقائية
والفاعلية ،إضافة إىل أسلوب عيشه الذي انخرط ثقافيا مع نواميس الطبيعة ومتاهى

مع العنرص الكيل للوجود ،وهذا يظهر مدى صالبة شخصية غاندي ودقة رسمه
ملسرية حياته مبا يتامىش مع صالح اإلنسان من خالل تأطريه للكثري من التجمعات
ونضاله ألجل قضايا اإلنسان العادلة سواء يف الهند أم خارجها ،ومع صالح الطبيعة،
الذي يظهر يف احرتامه الشديد للكائنات الحية مهام كان نوعها ،وأيضا يف نظامه
الغذايئ الخاص .وهي كلها مزايا كانت كافية يف جعله شخصية محورية عىل عدة
أصعدة يف املجتمع الهندي املعارص.

غاندي :سرية وحياة
ولد املهامتا غاندي أي الروح العظيمة ،يف بورباندي يف الهند من عائلة سياسية
يف والية هندية صغرية يف غرب الهند تدعي(كثياوار) سنة  ،1869وكان والده رئيس
الوزراء يف مقاطعته ،عرف عنه الصدق والعفة والنزاهة يف مهامه يف املعامالت املالية
بحيث مل يرتك بعد وفاته إال القليل من املال ألوالده ،وهي خصال تعلمها غاندي
من أبيه جعلته صادقا وصلبا ،كام تعلم من أمه الورع والتقوى واإلميان ،وعرف عن
غاندي أنه كان نحيف الجسم طيلة حياته ،التحق باملدرسة يف مسقط رأسه ومل يظهر
تفوقا كبريا فيها .وبعد عودته إىل بالده أصبح قائدا لحركة االستقالل ،وكان عىل قناعة
بأن االستقالل إن مل يكن له معنى يدون تحول أخالقي واجتامعي جذري فال فائدة
منه ،وقد أطلق برنامجا شامال للتجديد القومي .وعليه أعلن الحرب عىل الكثري من
املامرسات االجتامعية القبيحة وخصوصا امللموسة ،وقد أضفى عىل الهندوسية
نشاطا حيويا وتوجها اجتامعيا اقتبسه من األديان والعادات والثقافات ،وأصبح مثاال
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ملهام لإلميان الشامل الحقيقي والحوار فيام بني الحضارات وتأكيدا ً منه عىل أن
السبب كان يف الغالب العجز يف الحياة السياسية ،وأن العنف كان محمال بالنتائج
الرهيبة وعرضة إىل تضخيم العواقب بصورة مثرية وقد طور توجها جديدا( الالعنف)
متضمنا التحول األخالقي للخصم عن طريق جراحة الروح كام وصفه[[[.
تزوج غاندي عىل عادة الهنود وهو يف الثالثة عرشة وكانت زوجته أصغر سنا
منه ،ثم سافر إىل لندن ونال منها شهادة املحاماة سنة  1891ثم عاد إىل الهند،
ورشع مبامرسة املحاماة ،إال أنه وجد يف نفسه عجزا كبريا عن قيامه بهذه الحرفة،
ويف سنة  1893طلبه بعض التجار الهنود يف إفريقية الجنوبية ليك يدافع عنهم يف
قضايا نزاعية مع بعض الرشكات هناك ،فسافر وأدى مهمته بشكل غري متوقع ،وقد
مكث يف إفريقية الجنوبية حوايل  20سنة ترأس خاللها جمعية الصليب األحمر
ملعالجة الجرحى يف حرب «البوير» واإلنجليز ،وأنشأ مستشفى لعالج الجرحى
واملصابني هناك[[[.
عرف عن غاندي شغفه الكبري بفكر «تولستوي» إىل درجة أنه أنشأ يف جمهورية
إفريقية الجنوبية مزرعة تحمل اسم(مزرعة تولستوي) يتعاون فيها العامل عىل العمل
والخدمة ،وقد ظهر تأثري «تولستوي» عىل غاندي يف تشجيعه عىل االنفتاح عىل
دراسة املسيحية ،وقد أخذ عىل نفسه الدفاع عن حقوق العامل وخصوصا الفالحني
وعامل املصانع واضعا جملة ضوابط تنظم العاملني والفالحني وفق بنودها ومنها:
أن ال يلتجئ العامل إىل العنف والبطش[[[-روبرت بنيويك ،فيليب جرين :موسوعة املفكرين السياسيني يف القرن العرشين ،ترجمة مصطفى محمود،
املرشوع القومي للرتجمة ،ط 1،2010ص.164
[[[ -سالمة موىس ،غاندي والحركة الهندية ،هنداوي ،القاهرة ،1912 ،ص.43
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أن ال يؤذوا العامل الغرباء الذين يلتحقون باملصانع ألول مرةأن ال يعتمدوا عىل الصدقة وقت إرضابهم أن يصمدوا ويعملوا أي عمل آخر رشيف يعيشون منه أثناء مدة اإلرضاببفكره ،استطاع غاندي أن يجعل من األمة الهندية اجتامعا عىل طلب االستقالل
ومكافحة االستعامر ،ولكنه وجد بعد أربعني سنة من الجهاد أن التقاليد تذل الهند
أكرث مام يذلها االنجليز وحجر عرث أمام تقدمه ،وهو عندما يصوم من أجل املنبوذين
يحاول أن يؤلف إجامعا آخر ملحو النجاسة من ثقافة الهند ،والهند كام يرى غاندي
تنهض عندما متحو كل ما له صلة بالتقاليد املذلة ،واملستعمر لن يحرتم الهند حتى
يحرتمها أبناؤها ،فيتساوى فيها الرجال والنساء واملنبوذون واملقبولون ،واألغنياء
والفقراء وجميع الطوائف.
وقد رأى غاندي يف أفكار ملهمه تولستوي أنها مبادئ تحتاج ملامرسة يومية حتى
تخرج من اإلطار النظري إىل اإلطار العميل ،ورأى أيضا أن هذه املامرسة تحتاج إىل
نظر جديد للدنيا ،وإىل تربية لألخالق ،تحتاج إىل اعتكاف عن املدن وإنكفاف عن
مطامعها كام تحتاج إىل حسم للشهوات ،ولذلك كله دعا طائفة من مواطنيه وأسس
وإياهم(عزبة تولستوي).
يقر غاندي يف مذكراته أنه كان تحت تأثري كتابني مهمني ،األول هو كتاب
(تولستوي) «مملكة الله يف داخلك» وكتاب روسكني «حتى هذا األخري» اللذين
تركا أثرا بالغا عىل نفسه وتوجهه املعريف ،فتولستوي أقنع غاندي بأن املوعظة عىل
الجبل متثل التعاليم الجوهرية يف املسيحية ،وهي تعاليم تخص دحر الكراهية
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بالحب ،والرش بالالمقاومة.
أما كتاب روسكني فقد أث ّر يف غاندي يف فكرة متجيده للعمل اليدوي ،وعزز فيه
تعاليم (غيتا) التي تؤكد أن الحياة األسمى هي حياة الخدمة ،وساعده لريى أن تحقق
كل من الفرد واملجتمع يبلغ بالعمل الذي يختاره الفرد والعمل عند روسكني يشكل

رابطاً طبيعياً بني طبقات املجتمع ،وهو رباط تتوجب صياغته مينح الهند الوحدة يف
جهودها لنيل الحرية[[[.
خاض غاندي تجربة شخصية فريدة من نوعها ،فبتصميمه عىل أن يصبح مثاليا
ميكن ألي إنسان أن يتحكم يف كل أحاسيسه ورغباته ،فقهر حب الطعام وحتى
الجوع والغضب والطمع وحب امللكية والغرية وما إىل ذلك إىل درجة أنه كان يشعر
بالغثيان من أي يشء وضيع ومنذ ذلك الحني بارش القيام بتجارب جريئة يف التحكم
يف الغريزة الجنسية ،ورفض حياة العزوبة املغروسة يف التقاليد ،وصار عاريا وسط
النساء حتى يصل إىل الرباءة املطلقة والشجاعة األخالقية.
تأسس الفكر األخالقي والسيايس لغاندي عىل نوع بسيط نسبيا من امليتافيزيقا،
فهو يرى أن الكون ينظمه فكر أعىل أو مبدآ أسمى يسميه ب(ساتيا) أي (الحقيقة)
وكامتياز تقليدي (الله) لقد كان موجودا يف كل املخلوقات الحية وعىل رأسها
اإلنسان عىل صورة النفس الواعية بالذات أو الروح.
وملا كان البرش يتشاركون يف الحقيقة اإللهية فقد كانوا جميعا يف النهاية أحدا،
فهم مل يكونوا فقط متساوين بل هم متطابقون ،وبهذه الكيفية فقد كان الحب الصورة
الصحيحة الوحيدة للعالقة فيام بينهم فهو(الناموس للكائنات)جميعها.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.48
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ويتضمن الحب االيجايب العناية واالهتامم باآلخرين واإلخالص الكيل لقضية
مسح كل دمعة من كل عني ،ويتضمن الحب سلبيا(أهمسا) أو الالعنف ،وعليه
ميكن القول أن فكر غاندي االجتامعي والسيايس كله جاء لتفعيل املعاين املتضمنة
مبدأ الحب واإلخالص والوفاء[[[.

نحن وغاندي
ظهرت متانة أخالق غاندي يف التغلب عىل فرديته ونكران ذاته وقهر أنانيته،
وبذلك نحن قريبون منه فكل من ميلك أخالق اإلنسانية فهو إنسان ،أخالق مل
يخص بها فئة ما ،بل للبرشية كلها بغية حامية البرشية املعذبة التي يأخذها نزوع
نحو التحرر والكرامة والسالم .لقد بلغ من أنانية هذا الرجل أنه كان يبدو للكثريين
من طبيعة متميزة وأنه يختلف عن سائر الناس وكأنه واحد من األنبياء ،وقد قالت فيه
(انديرا غاندي) :يف رأيي أن غاندي مل يكن مجموعة من اآلراء والتعاليم الجافة ،بل
رجال يشع حياة ،رجال يحرص عىل أن يذكرنا بأرفع مستويات األخالق التي يستطيع
اإلنسان أن يبلغها ،هذا الرجل الذي كان لإلنسانية يف أصالته ونضاله ولشعبه ولوطنه،
وكان للهندوس وللمسلمني كام كان للصعاليك واملنبوذين والفقراء وكان أخريا
للرشق البائس وشعوبه املتلهفة للحرية[[[.
غاندي الذي مأل الدنيا وشغل الناس طوال النصف األول من القرن العرشين،
كان له حيز كبري يف ملحمة الكفاح العريب ،كام كان للعرب يف تفكريه منزلة عالية.
وقد ذكر «فنسنت» أحد كتاب سرية غاندي قائال :إن لغاندي طوال حياته غريزة
وفطرة وصديقا للمسلمني ،وقد قال مرة يف جنوب إفريقيا قبل عودته إىل الهند
[[[-غاندي ،السرية الذاتية ،كلامت عربية للرتجمة والنرش ،ط ،2008 1القاهرة ،ص.353
[[[-روبرت بنيويك ،فيليب جرين :موسوعة املفكرين السياسيني يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.165
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بزمن طويل(إن االختيار النهايئ ل(سيتهارتا) أو (أهمسا) (الالعنف) سيكون من
أجل الوحدة الهندوسية-اإلسالمية ،وكام كان غاندي شديد االهتامم مبسألة الخالفة
اإلسالمية التي شغلت العرب واملسلمني لسنني طويلة يف أعقاب الحرب العاملية
األوىل ،وكانت يف الوقت نفسه معقد محادثات بني الهندوس واملسلمني ،حتى إن
غاندي نفسه توجه إىل دلهي عام  1919لحضور املؤمتر اإلسالمي الذي دعي رسميا
إىل حضوره ،فقد بدت آنذاك رغبة املسلمني شديدة يف الحصول عىل تأييد غاندي
وسائر الهندوس[[[.
كام أنه أيضا أظهر احرتاما شديدا ً للقرآن مبا أنه كتاب املسلمني األسايس وقد
تكلم عن نبي العرب (محمد) يف مناسبات عديدة ويف خطب كثرية ،فقد خطب
جموع املتخاصمني بتفاؤل وثقة كبرية :إين أقول لكم إن النور قد سطع ولسوف
يهدينا إىل الطريق املستقيم ،إن الرسل يعيشون وميوتون ولكن رساالتهم كثريا ما
تثمر ،فكم كان عدد أتباع بوذا حني مات ،وكم كان أتباع محمد .لقد عاشت تعاليمهام
بعد موتهام ،ألن عقيدتهام تقوم عىل الحق األبدي[[[.

غاندي مجابها للغرب
يف تعامله مع الغرب ،اتخذ املهامتا غاندي مسافة ثابتة طيلة حياته تجاهه ،مبا
أن الغرب يف نظره مارس وال يزال ميارس استالب حضارات وشعوب كثرية بفعل
االستعامر وحركات االستيطان ،األمر الذي جعله ير ّدد يف كثري من املواقف واآلراء
التي حملتها خطبه استهجانه الشديد لنوعية األساليب التي يعتمدها الغرب يف تعامله

مع شعوب املعمورة ،والتي هي يف مجملها أساليب تتعارض مع القيم اإلنسانية كام
[[[-مجلة (ثقافة الهند) :غاندي يف األدب العريب الحديث( عمر الدقاق) ص.59
[[[ -املرجع نفسه ،ص.61
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أنها تتعارض مع القيم التي يدعيها يف برامجه االجتامعية والسياسية والتنموية ،وهي
حا عىل رضورة محاورته وفهم آلياته من دون
النقطة التي جعلت من غاندي يبقى مل ّ
التسليم بها مبارشة دون فحص ونقد.

إن مجابهة غاندي لطرائق الغرب يف تعامله مع الشعوب والتي تتسم بالذرائعية
واملصلحة ،تأيت من أجل فضح أطامعه املبيّتة التي غالبا ما يخفيها تحت مشاريع
حضارية وخريية ،والتي اعتربها غاندي تنقص من قيمة اإلنسان الحر وتهدد وجوده
الطبيعي وتجعله تابعا يف عيشه وفكره له ،وهذا يتناىف متاما مع الخلقة البرشية
التي جبل عليها اإلنسان منذ آالف السنني .وأيضا من أجل كشف أالعيب الغرب
مع باقي املجتمعات التي استعمرها باسم تحضريها ومتدينها وتنميتها ،وتجفيفها
من مواطن الوحشية والتي كانت شعارا بارزا يف القرن التاسع عرش يف أوربا،
وهو شعار تأسف عليه غاندي كثريا ،خاصة عندما تبنته جهات علمية من أفراد
ومؤسسات بهدف غزو العامل.
حصلها غاندي عن الغرب مل ِ
تأت من
إن ّ
جل املالحظات واملواقف التي ّ

حصلها
مخيلة تن ّم عن تخوف وحذر شديد من الغرب من دون أساس ،وإمنا ّ
عن تجارب شخصيّة عايشها يف لندن التي فيها تع ّرف عىل معامل برودة اإلنسان
الغريب وابتعاده عن العالقات اإلنسانية الحارة التي يتميز بها اإلنسان الرشقي،

وأيضا جمعها من خالل معايشته ملوجة االستعامر الحديث سواء يف إفريقيا أم
آسيا ،والتي بسببها زار عدة مستعمرات يف جنوب إفريقيا ،ووقف عىل وحشية
االستعامر تجاه الشعوب ومدى فضاعة االستالب الذي مارسه عليها ،وهي كلها
كانت مبثابة دوافع دفعت بغاندي إىل رضورة تطهري املجتمعات من االستعامر
ومناداته بأهمية التحرر واحرتام الشعوب مهام كانت ثقافاتها ولغاتها وعاداتها،
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وهي مطالب تح ّمل غاندي عناء األسفار التي قام بها للمستعمرات غربا ورشقا

الشعار الناس بخطورة االستعامر عىل الكيانات الثقافية واالقتصادية ،والتي عرفت
استجابة كبرية من قبل الشعوب املستعمرة ،إذ كثري منها قد تب ّنت تعاليمه وجعلت

من خطبه خطبا رسمية تدرس لألجيال الصاعدة ،وبحق كانت جهوده قد جعلت
من غاندي أيقونة للتح ّرر والسالم والتعايش.
إن ما يلفت النظر يف طريقة تعامل غاندي مع الغرب املستعمر ،هو أنها مل تكن
تعتمد مبدأ املعاملة باملثل ،وانتهاج القوة واملجابهة املادية املشحونّة بالعنف
والقسوة كام فعل الغرب مع الشعوب ،وإمنا انتهاج لغة الحوار مبختلف أنواعه
السيايس والثقايف يف مطالبته بالحرية ،وهو هنا يقدم للعامل أسلوبا جديدا يف املطالبة
بالحقوق يعتمد عىل التحاور والتعايش كلغة للحرية بديلة عن لغة العنف والرصاع،
التي طاملا تشكّلت يف تاريخ النزاعات بني البرش ،وهي لغة اعتربها غاندي ال تكون
يف كل األحوال لصالح اإلنسان مبا أنها تتناىف مع طبيعة روحه وعقله ،وأيضا مبا أنها
مدمرة يف األساس ملعنى اإلنسان ،وميكن إجامل مطالبه هذه عىل أنها كانت مبثابة
أدوات جديدة اعتمدها غاندي يف معاملته للغرب تتسم بالحكمة وبالجدة والرزانة،
كونها أدوات اعتربها غاندي قادرة عىل ترميم التشققات الحاصلة بني مكونّات العامل
الحديث ،زيادة عىل أنها قادرة عىل بناء السلم العاملي واستمراره.
يرى غاندي أن من واجب كل أمة منكوبة باالستعامر الغريب أن تنتفع بتجارب
األمم األخرى التي سبق لها وأن عاشت مثل هذه النكبة ،والهند كابدت االستعامر
الربيطاين أكرث من غريها من الشعوب وذاقت ويالته ونزيفه ،فيجب علينا كام يلح
غاندي عىل دراسة كل الطرق والوسائل التي اتخذتها يف مجابهتها لظاهرة االستعامر.
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محور مقاومة الهند تظهر يف شخص غاندي ذاته(الغاندية) ويف طريقة عيشه،
مبا أن فكره يف الهند تح ّول مع مرور الوقت إىل مذهب وطريقة وفلسفة واضحة
للتحرر ومنازعة االستعامر ،ومبادئ وطنية معينة ،ومع كرثة إنتاج غاندي الثوري الذي
يصعب حرصه ،من حيث الكم والكيف ،الذي مكّن من تصنيفه إىل صنفني:
 1دعوة إىل االستقالل النفيس والذايت واالعتامد عىل القوة الروحية وما يتبعها
من تقشف وتنسك ،وليست املقاومة السلبية إال جزءا من هذه الدعوة ،ألن الشخص
املقاوم يجب أن يقابل الحبس واملصادرة واإلهانة بقلب جرئ وشجاعة ونفس
بشوش استنادا إىل ما يف نفسه من مدخر القوة الروحية واعتامدا عىل أن ما يقع به هو
السبيل خالص الهند.
 2دعوة غاندي امللحة لالستقالل االقتصادي بتشجيع الهنود عىل العمل ومواكبة
التحوالت االقتصادية ملواجهة هيمنة الغرب وتقليص الهوة الحضارية بينهم وبينه،
رس تواجد االستعامر يف ديارهم ،وهي دعوة انتهت إىل مقاطعة البضائع
مبا أنها هي ّ
االنجليزية بعامة ،واالمتناع عن التفاعل معها ومع رموزه مهام كانت ،ويرمي غاندي
من هذه الدعوة إىل تزويد العامل الهندي بعمل ما حتى يعود عليه بالكسب وشحنه
بالحامسة عىل أهمية العمل املحيل ،وقطع الطريق عىل املستعمر مصدر أرباحه
التي تعود عليه بالفائدة والتي اعتربها غاندي هي رشيان استمراره وقوته ،ولقد وظّف
غاندي يف مقاومته هذه فلسفة التنسك والزهد والصرب والقناعة مبا هو موجود ،والتي
ترى الحياة برؤية سلبية خاصة وأن فقه التنسك متجذّر يف السلوك والثقافة الهندية
منذ آالف السنني هو متشكّل يف عمق الرتاث الهندي يف شقيه املادي واملعنوي،
ومن العبث لذلك أن نطالب أمتنا مبقاومة االستعامر بالتقشف والقناعة ،وقد يجوز
لنا هنا كام يقول غاندي أن ننسب روح النسك الشائع يف الهند اآلن كله أو بعضه إىل
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الفاقة والقحط منذ أقدم األزمنة إىل اليوم .فقد جعلت من رضورات العيش فضيلة
ومن الحرمان الطبيعي نسكا دينيا ،ويف الطبيعة اإلنسانية ما يدفعها إىل التنسك
والزهد والعزوف عن املادة واملغريات ،وهي كلها مزايا خاصة بالشعب الهندي
قد تساعده عىل مواجهة املستعمر ،وانكفاء النفس عىل نفسها حني تنشد السعادة
والهناء يف الداخل بدال من نشدانها لهام يف الخارج .أما الدعوة الثانية ،واملتمثلة يف
أن يكون من وسائل مكافحة االستعامر ومواجهته هو تحقيق االستقالل االقتصادي
واالنفراد به ،وخلق السدود التي تحميه من دون تدخل املستعمر فيه ،فهذا الذي
يجب أن نأخذه عن غاندي ونعمل به عندما تحدث عن الكرامة اإلنسان االقتصادية
ترفع رؤوسهم وتجرئهم عىل اإلقدام واإلقبال عىل الحياة[[[.
يرى غاندي أن ال يشء يهدم االستعامر مثل الصناعة الوطنية واملحلية والخربة
الذاتية ،وليس هناك مجهود أصح وأسلم وأبقى مع األيام يف مكافحة االستعامر من
املجهود االقتصادي ،وذلك أنه متى أثرت األمة واعتمدت عىل نفسها يف التجارة
والصناعة أمكنها أن تعلم نفسها وأن تجعل األجنبي غريبا وتائها يف بالدها .ونظرا
لتمسك غاندي بالعمل اليدوي والشعبي جعل من «مغزل النسيج» رمز الكفاح
االقتصادي يف الهند ورمزا للتحرر واالنفراد ،حتى يذكّر الهنود مبا يلبس وبالتجارة
واألثاث والتزيني والغذاء.
عرف غاندي بدفاعه املستميت عن كل ما هو إنساين ،إذ ينزع نزعة عاملية يف
تناوله لقضايا الهند مبا فيها البرشية جمعاء ،ألن قضية كل أمة مهضومة يف نظره
هي قضية جميع األمم املنهكة يف العامل ،فام يهتدي إليه املناضل يف إحداها يعم
سائرها ويتفىش يف جميع أقطار العامل ،وكام قال «فرح أنطون» أثناء تناوله هذه
[[[-املرجع نفسه ،ص.62

496

نحن والغرب

الفكرة :أن الوطنية السامية الصادقة هي نفسها أساس للعاملية .ألننا عندما نخلص
للوطن ونجاهد من أجل تحريره نعرث ونحن يف سبيل الجهاد عىل مبادئ سامية تخدم
العامل واإلنسانية جميعا[[[.
واملالحظ أن غاندي يف كفاحه لالستعامر الغريب مل ينس أن يكافح االستبداد
القومي ،وذلك ألنه يستوي عنده ،خاصة عندما يقع الظلم من الهندوكيني عىل
املنبوذين وعىل أبناء جلدتهم آو ما يقع من االنجليز عىل الهنود عامة ،فهو مل يدع
دعوته ملكافحة االنجليز مثال ،بل ملكافحة استبدادهم ،وهو بذلك مل يسكت سواء
كان هذا االستبداد صادرا من االنجليزي أم الهنود ،وقد وقف وقفته األخرية من أجل
الكرامة اإلنسانية مبساواة املنبوذين بالهندوكيني ،مواقف جعلته بطال لإلنسانية بحق.
وعليه نقول ،أن األمة التي تكافح االستعامر ال ميكنها أن تخلص يف هذا الكفاح
وتجلب عطف العامل عليها حتى تكون دعوتها لنفسها دعوة لإلنسانية كله ومكافحته
لالستبداد بأنواعه املختلفة سواء كان اجتامعيا أم سياسيا ،بل هي لن تنجح يف
مكافحة االستعامر األجنبي إال إذا كرهته ،وعندئذ تنظر من خالله إىل أنه نوع واحد
من االستبداد[[[.
كان أبغض يشء لدى غاندي هو حامس بعض شباب الهند ملقاومة السالم
بالسالح واستخدام العنف ،بينام كان غاندي يرى أنه من املمكن أن يصيب بريطانيا
يف مقتل لو استخدم معها األسلوب البعيد كل البعد عن أي مظهر من مظاهر العنف.
وعليه نادى باملطالب اآلتية :عدم التعاون مع املستعمر يف كل النواحي االقتصادية
والثقافية وغريها ،ومحاربة اآللة ،ألنها تستعبد اإلنسان وتقيض عىل اليد العاملة،
[[[ -سالمة موىس ،غاندي والحركة الهندية ،مرجع سابق ،ص.50
[[[ -املرجع نفسه ص.51
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ومحاربة الجسد يف الحدود التي ال غنى عنه فيها والسيطرة عىل الروح.
يقول غاندي :ليست العربة مبن يحكم ولكن بكيفية الحكم .وهو يطالب باإلفادة
من مزايا االنجليز واملفيد من عملهم وهو ال يكره االنجليز وإن كان يكره نسوتهم [[[.
اعترب كثريون غاندي وعي الهند الكبري الصايف ،الذي كان يتوكأ عىل عصا
من أغصان األشجار ويقتني مغزال يغزل به قامشا ليسرته وعنزة تعطيه اللنب الذي
يقتات به ،وقد زود ذهنه بالعلوم واملعارف وغذى نفسه بالحكمة اإلنسانية واإلرادة

والتواضع واإلميان ،وعرفت حياته بالبساطة وكان قليل الغضب مرتفعاً عن هفوات
الناس واالنتقام منهم أو مشاجرتهم.
أكد غاندي بتعاليمه وترصفاته ومواقفه أن يقيم حضارة القيم وثقة اإلنسان بنفسه
واالعتامد عليها واحرتامه ألي عمل يقوم به عكس ما كرسته موجات االستعامر،
واألمر الذي جعل من معظم جهوده تصب لصالح الدفاع عن املنبوذين واملضطهدين
واملظلومني واملستَعمرين ،والتي دفعته ملقاومة الحكومة االستعامرية الربيطانية

بالطرق السلمية واالمتناع عن العنف ،فناضل االنجليز بال حقد ودون كراهية
لهم(املقاومة السلبية) لذلك حصل للهند عىل استقاللها وحقق الجالء[[[.
يعترب غاندي القدرة عىل االستيعاب والتنسيق التي الزمت الروح الهندية وميزتها
خالل العصور املختلفة التي مرت بها أنها قوة دافعة لنهضة الهنود ووضعها عىل سكة
الحضارة والتقدم وتحريرها من االستعامر دفعة واحدة ،حيث مل يكن من مفر للهند
الحديثة إال أن تصبح مركزا لتفاعل القوى والعوامل املتعددة ومركزا حضاريا مشعا
[[[ -املرجع نفسه ،ص .54
[[[ -يوسف سعيد :عظامء من العامل ،غاندي ،املركز العريب الحديث ،القاهرة ،ص.32
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برتاثها الضخم وتنوع تقاليدها ودياناتها وأعرافها املتسامحة ،وقد تسنى لها بفضل
العلم تغيري األوضاع واألحوال القدمية وإن كانت هذه األوضاع جنبت الهند يف
السابق كثريا من املتاعب النعزالها جغرافيا ووقوعها يف إحدى زوايا القارة األوربية
األسيوية ،وحينام ظهر األوربيون عىل مرسح السياسة الهندية كان الرصاع القائم
يف أوجه بني القوى املختلفة فيها ،وتشكل طقوس العبادة التي كان ميارسها رجال
الدين والصوفيون محاولة للتأليف والتوفيق يف اتجاه معني ،فيام شكل التخفيف من
وطأة القيود الناشئة من نظام الطبقات نفس املحاوالت يف اتجاه آخر[[[.
يرى غاندي أن الطبيعة الهندية كلام اصطدمت بغارة جديدة ذات طابع استعامري،
سواء كانت عنرصية أم فكرية إال وازدادت مرونة وتفاعال ،ولعل هذا ما يفرس مقدرتها
عىل أن تستوعب يف عملية تنسيق واحدة عددا كبريا من املذاهب واملعتقدات
والعادات ووجهات النظر املختلفة ،رغم أن تأثري الغرب عليها اختلف من جهات
مهمة عن تأثريات الغارات السابقة التي تعرضت لها .وكانت األفكار واملؤسسات
التي ترسبت إليها قبل دخول األوربيني قد جاءتها عن طريق الشعوب التي قدمت
إليها لالستيطان فيها ،ومع ان هؤالء وقفوا موقف املعارضة من كثري من العنارص التي
جابهتهم يف الهند ،إال أن مقاومتهم هذه رسعان ما خفت ووهنت تحت تأثري غزارة
سكان الهند وقوة واستمرار ورسوخ تقاليدهم وعاداتهم ،وقد أحدث دخول هذه
الشعوب بعض التغري يف الهند ،انصهرت هذه الشعوب يف عمق املجتمع الهندي
مبا فيهم املسلمون ،ومع مجيء األوربيني إىل الهند ،بعث فيها أحواال جديدة .ومل
يرو من هؤالء األوربيني أنهم كانوا يعتزمون استيطان البالد ومع ذلك كان بعضهم
قد بهرته روعة الحضارة الهندية ،ولكن رسعان ما حصنوا أنفسهم ضد تأثرياتها وبقوا
[[[ -هاميون كبري ،الرتاث الهندي من العرص آري إىل العرص الحديث ،ترجمة ذكر عب الرحمن ،كلمة ،املركز الثقايف
الهندي ،ط ،2010 1ص.212
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مبحض إرادتهم دخالء كأجانب ،وآثروا أن ينظموا حياتهم عىل النظم املعروفة يف
بالدهم ،وكانت هذه أول مرة تصطدم فيها الهند بحضارة آثرت العزلة واالنطواء ،ويف
حني أن األوربيني كانوا عىل استعداد ليقدموا ويعطوا دون أن يأخذوا وينقلوا حسب
غاندي .فالهنود من ناحيتهم ورغم أنهم مل يهدفوا للتأثري عىل أحد إال أنهم كانوا
ينفرون من أي محاولة للتأثري عليهم ،وكأن حضارتني مغلقتني ومختلفتني متاما قد
ظهرتا عىل الرتبة الهندية[[[.

نهاية االستعامر :غاندي وتجربة التعايش الثقايف
عرف غاندي كيف يتخلص من ضغط االستعامر عىل املجتمعات املضطهدة
ومن األحقاد املغروسة يف النفس البرشية ،عندما استهلك كل حياته مناديا بتجربة
التعايش والحوار وتقبل اآلخر من دون عنوان،وهي تجربة كانت مبثابة البديل
الحضاري عن تاريخ العنف والقسوة واملواجهة الجنونية ،تجربة أهلته ألن يكون يف
مصاف الفالسفة وحكامء العرص ،وألن يكون أحد املراجع األساسية للسلم العاملي
ولشمولية املحبة.
ترسبت مع مرور الزمن أفكار وطرق جديدة إىل بالد الهند ،أثرت يف الفكر
تكرست عرب إعادة قراءة الفكر الهندي الذي يحتوي عىل مخزون
الفلسفي فيها،
ّ

ضخم من الرتاث والتقاليد ،وبتأويل مواقف التقليد الفلسفي بطرق شتى ،ومنها
التأثري الغريب الحديث الذي أثار استجابة فكرية فاعلة لدى املفكرين الهنود لتجديد
وتحديث النشاط الفلسفي خالل القرنني األخريين.
من هذا الرثاء ظهر غاندي الذي جمع القيم التقليدية ل(أهمسا) (الال-إيذاء)
[[[ -املرجع نفسه ،ص.115
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وستيا(الحقيقة) كأساس للفعل والفكر السيايس واالجتامعي وكأساس لإلصالح
االجتامعي ،وفلسفته هي رؤية جديدة ملذهب(كرما-دارما) أو النظام األخالقي ،وقد
تأثرت بالفكر املسيحي والفكر الغريب وتشكلت عرب انخراطه يف األحداث السياسية
التي عارصها يف شبه القارة الهندية[[[.
ال أحد ساهم أكرث من غاندي يف خلق هند حديثة ومستقلة ،فقد كان يتمتع بشعبية
جارفة والكثري قد اتبع تعاليمه يف السياسة والحياة ،ومتكّن من جعل رشيحة كبرية
من الناس يرتبطون بالحركة الوطنية وحركة اإلصالح ،التي تنشد الطهارة والبساطة
الشخصية ،وإرصاره عىل تبني األخالق الصارمة املؤسسة عىل حب اآلخرين ،كام
أنه نصح السياسيني والقادة عىل أهمية البحث يف املشاعر الحقيقية للهند يف قراها
ومعابدها ،فرأى أن القرى رغم بؤسها وتخلفها فهي حاملة لواء الهند الحديثة[[[.
اعترب غاندي النظام األخالقي للكون بعدا أساسيا ومكونا للحقيقة األبدية،
نكتشفه عرب املساهمة يف مجريات الوجود اليومي ،حيث تقوم فلسفته عىل
مسلمتني أساسيتني صارتا ركنا أساسيا للعائلة واملجتمع الهندي وهام« :ال يشء
أعىل من الحقيقة» وهي مسلمة موجودة يف نص (رغ فيدا) قبل ثالثة آالف سنة ،وهو
نص اعترب الفعل القيايس للوجود(ريتا) هو حقيقته .أما املسلمة الثانية هي أهمسا
(الال-إيذاء/الحب) وهي الفضيلة األسمى والتي متثل أساس الحكمة األخالقية التي
شكلت التقليد الهندي لعصور طويلة ،واملجتمع الج ّياين الذي نشأ فيه غاندي متيز

بحرصه الصارم عىل مبدأ أهمسا .يقول غاندي :يجب أن منيز بني املرء وأعامله،
ففي حني يستوجب العمل الصالح االستحسان والعمل السيئ االزدراء ،دامئا ما
[[[ -جون م كولر :الفلسفات األسيوية ،تر :نصري فليح ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،2013 ،ص.351
[[[ -املرجع نفسه ،ص.352
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يستحق صاحب تلك األعامل-سواء الصالحة أم الرشيرة -االحرتام أو الشفقة[[[.
فمع سهولة استيعاب القاعدة التي تقول (ابغض الخطيئة وليس مقرتفها) نادرا ما
نجد من يعمل بها ،وذلك هو السبب وراء انتشار سم الكراهية يف أنحاء العامل كام
يرى غاندي.
وظف غاندي مبدأ (ثبات الحقيقة) كوسيلة للمقاومة الفاعلة ،ولكن غري العنيفة ضد
الحكم الربيطاين ،فقد آمن أن هزم الرشير ال يكون إال عن طريق الحب والصدق ،إال
أن توظيف الحب والصدق يف مواجهة الرش يعد تحديا كبريا يف مواجهة رشور العامل.
يعتقد غاندي ،أن دحر املصاعب هو تحدي جميع الكائنات مبا أنها كلها مشتملة
عىل الحقيقة ومتحركة بسلطتها ،وهذه الصعوبة يقول عنها غاندي قد أقرتها «أوبنشد
إيشا» يف أبيات شعرية ،ومنها :كل هذا ،كل ما يتحرك ويتغري يف هذا العامل املتغري
مغلف بالرب» فالتمسك الصارم بالحقيقة املتجلية يف القانون اإللهي للوجود
يعني العمل حسب طبيعة وغاية الشخص الخاصة بتناغم مع طبيعة وغاية الكائنات
األخرى جميعا[[[.
اكتشف غاندي يف مراحل أوىل أن التمسك بالحقيقة ال يسمح بتسليط العنف
عىل الخصم ،وبدل ذلك يتوجب صد اإلنسان عن الخطأ بالصرب يعني املعاناة-
الذاتية .وهذا سبب استحالة متسك اإلنسان بالحقيقة أو تزكيته بواسطتها عند تسليطه
تبي معاناة اآلخرين والعمل دون عنف ميكن إدراك
املعاناة عىل الخصم ،فبواسطة ّ

الحقيقة يف سياق الفعل .ورغم إقرار غاندي بحضور الحقيقة املولدة للوجود يف كل
[[[ -املرجع نفسه ،ص.352
[[[ -جون م كولر :الفلسفات األسيوية ،مرجع سابق ،ص. 354
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كائن ،أقر أيضا بأنها معامة بالجهل والرذيلة ،وبالتايل يكون التطهري الذايت والتفكري
النقدي أمورا مطلوبة إلدراك الحقيقة الباطنية.
الحقيقة السامية يف نظر غاندي هي الله املقيم يف كل الكائنات ،والحب عنده
هو القوة املحركة لجميع الكائنات ،الحب هو (أهمسا) عند غاندي وهي كلمة مقرتنة
ب(الال-إيذاء) والحب يشري عنده إىل التعاطف والخدمة الال-أنانية للغري ،وهذا الذي

جعل من غاندي شخصاً يؤمن بالسالم والالعنف ،فالعنف يعرب عن الخوف والغضب
والضعف هو الذي يولد العنف ،والحب يولد الحب ،وهو ما جعل غاندي مقتنعا بأن
الحب هو مدخل لكل نجاح.
أما «الرباهامشاريا» فيقصد بها( التحكم يف شهوات النفس) وهي طريقة اعتمدها
يف بناء شخصيته عىل الطريقة التي تتناسب ومعتقداته وفلسفته ،فقد آمن بقوة بفكرة
الزوجة الواحدة والتي اعتمدها يف زواجه حيث ظل مخلصا لزوجته ،مبا انه اعترب
اإلخالص لزوجته الواحد جزء من الحقيقة .يقول غاندي :واآلن وصلنا للمرحلة التي
بدأت أفكر فيها بجدية يف أخذ عهد «الرباهامشاريا» (التحكم يف شهوات النفس)
لقد آمنت بشدة بفكرة الزواج بامرأة واحدة منذ أن تزوجت وبقيت مخلصا لزوجتي
نظرا ألنه جزء من ولعي بالحقيقة ،لكنني بدأت إدرك يف جنوب إفريقيا أهمية االلتزام
«بالرباهامشاريا» حتى مع زوجتي[[[.
ويف إطار برنامج «الرباهامشاريا» امتنع غاندي عن إنجاب األطفال حتى يجنب
نفسه أتعاب االعتناء بهم الذي رآه يتعارض مع خدمة العامة ،األمر الذي جعله يفرتق
عن األرسة يف «جوهانسربج» حتى يتفرغ للعمل الثوري.
[[[ -غاندي :قصة تجاريب مع الحقيقة :ترجمة محمد إبراهيم السيد ،كلامت عربية ،ط 12008مرص ،ص.228
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تعد امل ّدة التي قضاها غاندي أثناء الثورة ،باملرحلة املهمة يف حياته ،كونها

مثّلت عهدا للمطالبة بالحرية والحقيقية ،وأيضا رغم أنها املرحلة التي غرق فيها
غاندي يف دوامة الشك والريبة وتقلب املزاج خاصة بعهده الذي رفعه عىل عاتقه إن
كان يحققه أم ال ،وخاللها أدرك أن اإلنسان يغرق يف الفنت إذا ما رفض أن يتخذ عىل
نفسه العهد ،وأن التزام اإلنسان بالعهد ما هو إال رحلة من االنغامس يف الشهوات إىل
الزواج األحادي الحقيقي(فمن يقول أنا أؤمن مبحاولة تغيري نفيس ،لكنني ال أريد أن
ألزم نفيس بأي عهد) هو ذو عقلية ضعيفة ويظهر رغبة ماكرة يف تجنب االلتزام بالعهد
وإال فأين تكمن الصعوبة يف اتخاذ القرار النهايئ؟ يتساءل غاندي[[[.
يقول غاندي شارحا «الرباهامشاريا» :يتملكني شعور بالسعادة والدهشة عندما
أنظر إىل العرشين سنة التي التزمت فيها بالعهد ،فلقد بدأ التزامي الناجح بقدر ما
بالحكم يف شهوات نفيس سنة  1901لكن الحرية والسعادة اللتني شعرت بهام بعد
أن أخذت العهد مل أشعر بهام قبل عام  ،1906فقبل أخذي للعهد كنت عرضة للوقوع
يف اإلغواء يف أية لحظة ،أما اآلن فالعهد يقف درعا ثابتا ضد اإلغواء .تجلت قوة
«الرباهامشاريا» أمامي أكرث يوما بعد يوم[[[.
وإذا كان أحد يظن أن «الرباهامشاريا» هي سعادة دامئة ،فهو مل يكن باألمر الهني
عىل غاندي وهو يدرك مدى مشقة االلتزام مبثل ذلك العهد ،الذي شبهه مبنزلة السري
عىل حد السيف الذي يستلزم الحذر الدائم.
وتعد السيطرة عىل شهوة الطعام يف نظر غاندي أوىل العوامل األساسية للحفاظ
عىل العهد ،وبالفعل ،السيطرة الكاملة عىل شهوة الطعام تجعل االلتزام بالعهد
[[[ -املصدر نفسه ،ص.229
[[[ -املصدر نفسه ،ص.213
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أسهل بكثري ،األمر الذي جعله يتبع حمية غذائية بسيطة للغاية مبا ينسجم مع فلسفة
«الرباهامشاريا».
يعترب الصيام عامال خارجيا مساعدا «للرباهامرشيا» مثل االنتقاء وفرض القيود
الغذائية ،إن الحواس من القوة مبكان حتى أنه ال ميكن السيطرة عليها بتطويقها من
جميع الجهات ومن أعالها وأسفلها .فالصوم يعتربه غاندي يؤيت مثاره فقط عندما
يتعاون العقل مع الجسد الجائع ،ويقصد بذلك أن يعزف العقل عن األشياء التي يعزف
عنها الجسد ،فغاندي يعترب العقل هو أساس جميع الشهوات ،وعهد «الرباهامشاريا»
يعني السيطرة عىل الحواس فكرا وقوال وفعال كان يزداد أهمية لغاندي مع مرور
الوقت ،فليس هناك حد الحتامالت نكران الذات ،وهكذا الحال «للرباهامشاريا».
فمن املستحيل تحقيق «الرباهامشاريا» ببذل جهود محدودة ،فريى كثريون رضورة
أن يظل «الرباهامشاريا» مجرد فكرة ،فالطامح لاللتزام «بالرباهامشاريا» عىل علم دائم
بنقاط ضعفه ويبحث عن الشهوات الباقية يف أعامق قلبه ،ال يكتمل «الرباهامشاريا»
ما دام التفكري ال يخضع لسيطرة اإلرادة الكاملة.
إن التفكري الالإرادي يتعلق بالعقل ،ومن ثم فالسيطرة عىل التفكري تعني السيطرة
عىل العقل وهو األمر األكرث صعوبة من صد الرياح كام وصفه غاندي ،بيد أن
اإلميان باإلله يجعل السيطرة عىل العقل ممكنة وال تعني صعوبة السيطرة عىل العقل
استحالة ،فالسيطرة عىل العقل تعد أسمى الغايات ولذا فال عجب من أنه يجب بذل
كل عزيز وغال من أجل تحقيق تلك الغاية[[[.
مل يدرك غاندي أن تحقيق «الرباهامرشايا» ال تتأىت بالجهد البرشي إال بعد أن عاد
[[[ -املصدر نفسه ،ص.233
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إىل الهند من بالد املهجر ،لكن يجب أن أعجل بذكر الفصل الذي يتناول كفاحي اآلن
يقول غاندي ،ويجب أيضا أن أوضح أنه عىل من يرغب يف االنتظام «بالرباهامشاريا»
ليك يدرك اإلله يجب عليه أن ال ييأس ،وإال تقل ثقته باإلله عن ثقته مبجهوداته.
يقول غاندي :إن األشياء الحسية تنرصف عن الروح املعتدلة مختلفة اللذة،
وتختفي اللذة أيضا مع إدراك الحقيقة األسمى) فاسم اإلله ورحمته هام آخر ملتجأ
ملن يطمح يف التوحد مع اإلله[[[.
إذا ،أدوات البحث عن الحقيقة بسيطة بقدر ما هي عسرية ،وقد تكون متعذرة كل
التعذر عىل الشخص املتغطرس ،وأن متلمس الحقيقة يجب أن يكون أكرث تواضعا
من الرتاب عىل حد تعبري غاندي ،إن العامل يسحق الرتاب تحت قدميه ولكن الباحث
عن الحقيقة يجب أن يذل نفسه بحيث يكون يف مقدور الرتاب نفسه أن يسحقه،
وعندئذ فحسب يكتب له أن يلمح الحقيقة ،وإن املسيحية واإلسالم يؤيدان ذلك
أيضا تأييدا كبريا .يقول غاندي :أنا اليوم اعترب «بهاغافات» كتابا قادرا عىل إثارة الحرارة
الدينية ولقد قرأته يف اللغة «الكوجاراتية» يف متعة عارمة ،ولكني حني سمعت أجزاء
من األصل يتلوها «البانديت مادان موهان ماالفييا» خالل صومي الذي استمر واحدا
وعرشين يوما وددت لو سمعته يف طفولتي من هذا الرجل املتفاين فيه ،ليك يكون
يف ميسوري أن أنشأ عىل اإلعجاب به[[[.
أبدى غاندي احرتاما كبريا للعقائد واألديان ،إذ آمن بنظرية املعلم الديني

الهندوسية وأهميتها يف تحقق الكامل الروحي ،معتقدا أن مثة قدرا ً كبريا ً من الصدق
يف العقيدة القائلة بأن املعرفة الحقيقية مستحيلة من غري(غورو) ،واملعلم الناقص
[[[ -املصدر نفسه ،ص.233
[[[ -حمد الشقريي :رحلتي مع غاندي ،الدار العربية للعلوم نارشون،ط ،2011 1ص.18
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قد يرتيض يف الشؤون الدنيوية ولكن األمر ليس كذلك يف الشؤون الدينية .إن العامل
الكامل يف نظر غاندي هو وحده الذي يستحق التتويج معلام دينيا ،وإذن ،فينبغي أن
يكون مثة سعي غري منقطع نحو الكامل ،ألن املرء يفوز «بالغورو« الذي يستحقه .إن
السعي الالنهايئ نحو الكامل هو حق من حقوق كل إنسان ،وإن ذلك السعي ينطوي
عىل مكافأته الخاصة ،أما الباقي فهو يف يد الله حسب غاندي ،فيقول :ان كانت هذه
هي املسيحية النرصانية كام يعرتف بها جميع املسيحيني فليس يف استطاعتي أن
أقبلها ،أنا ال ألتمس الخالص من نتائج خطيئتي ،أنا ألتمس الخالص من الخطيئة
نفسها ،أو باألحرى من فكرة الخطيئة نفسها ،وإىل أن أبلغ هذه الغاية فسوف أرىض
بحياة القلق ،كانت مصاعبي أعمق من ذلك ،فقد كنت عاجزا عن اإلميان بأن يسوع
كان ابن الله املجسد الوحيد ،وعن االعتقاد بأن من آمن به وحده هو الذي سينعم
بالحياة الرسمدية ،فإذا كان من الجائز أن يكون لله أبناء فنحن جميعا أبناؤه ،وإذا كان
يسوع مثل الله أو الله نفسه فعندئذ يكون جميع الناس مثل الله .إن عقيل مل ميكن
مستعدا لإلميان حرفيا بأن يسوع كفر مبوته وبدمه عن خطايا العامل[[[.
وفق هذا التصور ،تذهب النرصانية يف نظر غاندي إىل أن للبرش وحدهم من دون
سائر املخلوقات الحية أرواحا ،فإذا ما ماتت تلك املخلوقات كان املوت بالنسبة
إليها فناء كامال.
يرى غاندي أن آفاق اإلنسانية واسعة وأغوارها عميقة ومداها من الزمن بعيد ،وحق
عىل كل إنسان أن يذرع هذه األفاق ،وأن يسرب هذه األغوار وأن يبسط الرجاء عىل هذا
املدى البعيد ،ال ألنه يعلم سرية هذا اإلنسان وحسب وال ألنه يحيط بتاريخ هذه األمة
وكفى ،ولكن ألنه يحقق معناه ويبلغ به كامله ،كلام عرف غاية من الغايات التي تنتهي
[[[ -املرجع نفسه ،ص.35
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إليها طاقة اإلنسان ،وليس أعون له عىل ذلك من سري العظامء ألنهم يتامثلون ويتناقضون،
ويعرضون لنا ألوانا من القدرة وأمناطا من الفطرة وكلهم بعد ذلك عىل خلق عظيم.
قال «طاغور» يف محارضاته التي ألقاها عىل األمريكيني عن القومية يف العامل :أنه
ملا كانت مشكالتنا يف الهند داخلية أصبح تاريخنا تاريخ معالجة أخالقية دامئة ،ومل
يكن تاريخ قوة منظمة للدفاع أو الهجوم ،وما كانت العاملية الغامضة التي ال لون لها
وال الوثنية العارمة التي ترتاءى يف عبادة األمة لنفسها لتكون هي الغاية القصوى الذي
يسعى إليها تاريخ بني اإلنسان[[[.
ويف هذا يقول محمود عباس العقاد :وكأمنا أراد هذا الشاعر أن يقول بهذا الكالم
أن الهند حيث بدأت حيث تنتهي أمم أخرى ،ألن كفاح القومية سينتهي ال محالة
إىل تعميم اآلداب اإلنسانية أو إىل حل املشكالت األخالقية وهي املشكالت التي
فرضت عىل الهند بحكم حالتها الخاصة ومنذ
وغاندي يفهم وطنه كام يفهمه «طاغور» ويشعر به عىل هذا النحو من الشعور،
فكان يقارن بني السوراج أو االستقالل وبني(األهمسا) أو ضبط النفس ومقاومة العنف
بالحسنى فيقول :إن األهمسا مقدمة عىل السوراج ألنها هي االستقالل الصحيح،
ويريد بذلك غاية االستقالل هي خالص البالد من الحكومة األجنبية ،ولكن اإلنسان
قد يحكم بلده وال يحكم نفسه وال يفلت من طغيان شهواته أو أهوائه وإمنا كان
حكم النفس هو االستقالل جد االستقالل[[[.
ويف مناقشته لسؤال الحرية والكرامة ،ركّز غاندي عىل رضورة تطهري القلب
[[[ -عباس محمود العقاد :روع عظيم ،املهامتا غاندي ،رشكة فن الطباعة اإلسكندرية  ،1999ص.14
[[[ -املرجع نفسه ،ص.15
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كرشط أساس لخدمة اآلخرين عكس مساعيه الشخصية يف ضبط النفس واإلصالح
االجتامعي ،فقد آمن من الطفولة بأن العدالة والكرامة اإلنسانية ال ميكن نيلها إال
عن طرق ثبات الحقيقة والحب ،باإلضافة إىل تطهري الذات والتضحية ،وهي كلها
قيم متجذرة يف املثل العليا الهندية والتحررو(موكشا) هو إحداها ،وعليه كان زهده
جز ًء من توجهه الفكري والثقايف وأداة للنضال لبلوغ الحرية والكرامة واالنعتاق من
الجهل والرغبات الساجنة للنفس يف العبودية فضال عن التحرر من االضطهاد السيايس

ومحاربة املعاناة ،مبا أن الكرامة تتطلب حياة روحية صافية لنيل الحقوق واالحرتام.
يقول غاندي :كانت جوهانسربج معقل الضباط اآلسيويني ،والحظت أن هؤالء
الضباط كانوا يضطهدون الهنود والصينيني وغريهم بدال من حاميتهم ،وكانت تأتيني
شكاوى يومية نصها( إنهم ال يقبلون من لهم الحق يف العودة للبالد ،يف حني يجري
تهريب من ال يحق لهم العودة مقابل  10جنيه إسرتليني ،يجب أن تعالج هذا األمر،
وإال فمن سيعالجه) وقد شاركتهم هذا الشعور ،فإن مل أنجح يف القضاء عىل هذه
الكارثة سيكون وجودي يف الرتانسفال عديم القيمة[[[.
متثل (األهميمسا) يف فكر غاندي قمة ما توصل إليه وأساس البحث عن الحقيقة،
حيث أدرك أن البحث عن الحقيقة يكون عديم القيمة إذا مل يعتمد عىل «األهيمسا»
كأساس له ،فمن الطبيعي أن تقاوم نظاما ما وتهاجمه ،لكن عندما تقاوم واضع ذلك النظام
وتهاجمه تكون كمن يقاوم نفسه ويهاجمها ،فجميعنا نحمل الصفات السيئة وجميعا خلقنا
إله واحد ،ولذلك فالتقوى إلهية بداخلنا مطلقة .إن ازدراء إنسان واحد يعني ازدراء تلك
القوى اإللهية ،ومن ثم ذلك ال يرض ذلك اإلنسان وحده ،بل العامل أجمع.
[[[ -غاندي ،السرية الذاتية ،مصدر سابق ،ص.299

غاندي ومعضلة الغرب

509

اعترب غاندي الدولة أداة إلنتاج العنف مبختلف صوره وأمناطه ،فهي متثله
بشكل مكثف ،فهي تتحدث بلغة اإلجبار والنسق املوحد ،واستنزاف روح املبادرة
والتعاون الذايت يف املوضوعات التي تجردها من إنسانيتها ،ولكن ملا كان الرجال
مل يتطوروا أخالقيا ومل يقدروا عىل أن يترصفوا بطريقة مسؤولة اجتامعية فقد كانت
الدولة رضورية .وكام تصور غاندي ،فإن مجتمع الالعنف يتشكل فيدراليا ويتكون
من مجتمعات قروية صغرية ذات حكم ذايت نسبيا ،وتعتمد بشكل كبري عىل الضغط
األخالقي واالجتامعي ،وتكون الرشطة بصفة أساسية من العامل املجتمعني الذين
يتمتعون بالثقة وبتأييد املجتمع املحيل ويعتمدون عىل اإلقناع األخالقي والرأي العام
لفرض القانون .فالجرمية تعامل باعتبارها مرضا ال يحتاج إىل عقاب بل إىل عالج
وفهم ،كام أن الجيش النظامي مل يكن رضوريا أيضا ،حيث ميكن االعتامد عىل أناس
محددين لرفع شعار املقاومة السلمية ضد الغزاة واملوت عوضا أن يفقدوا حريتهم[[[.
ومل تكن املناقشة العقلية بالنسبة لغاندي مجرد تبادل الحجج بل هي عملية
لتعميق الوعي وتبادله وتوسيع العوامل الفكرية واألخالقية لعامل املرء وحينها تكون
يف حالة أفضل لها.
إن مجتمع الالعنف يكون ملتزما ب(السارفودايا) أي النمو والنهوض باملواطنني،
أما امللكية الخاصة فهي تنكر الهوية آو الواحدية لكل الرجال وهي ليست أخالقية،
فعند غاندي كانت خطيئة ضد اإلنسانية أن متتلك ثروة زائدة عن حاجتك بينام
اآلخرون غري قادرين عىل تلبية احتياجاتهم األساسية ،وملا كانت مؤسسات امللكية
الخاصة موجودة بالفعل والرجال متصلون بها فقد اقرتح بأنه يجب عىل األغنياء أن
يأخذوا فقط ما يحتاجون وأن يرتكوا الباقي تحت وصاية املجتمع.
[[[ -روبرت بنيويك ،فيليب جرين :موسوعة املفكرين السياسيني يف القرن العرشين ،مرجع سابق ،ص.166
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ويتضح مام سبق ،أن تأثري فكر غاندي عىل شعبه كان كبريا وعىل الرغم من
أنه مل يجد أحدا يقبل أفكاره إال أنها مل ترفض نهائيا ،وقد كان البعض منجذبني
إىل تركيزه عىل الالمركزية السياسية واالقتصادية ،والبعض عىل إرصاره عىل الحرية
الفردية والتكامل األخالقي ووحدة الوسائل ،وقد أعجب كثري بطريقة (ساتياجراها)
و(األهمسا) يف املقاومة السلبية وفاعليتها السياسية.
استطاعت «األهيمسا» أن تجعل من غاندي قديسا وطوعت له تلك القوة التي
صنع بها ما مل يصنعه زعيم من الزعامء يف تاريخ بالده ،فهي اتجاه لحب السالمة
عن طريق املساملة ،األهمسا تنفي الخوف وتنفي الكراهية فال خوف وال كراهية
بل شجاعة ومحبة ،وقد قال غاندي غري مرة :أنه يفضل العنف عىل الجنب والفرار
من الخطر ،قال ذلك يف إبان الفتنة الهندية سنة  .1920وقال أنه يفعل العنف ألف
مرة عىل مسخ النوع برذيلة الجنب والفرار ،ومن كان ال يبايل أن يقتل ويقتل فهو
خري ممن يفر من النزال« ،فاألهمسا» هي ترك العنف شعورا بالقوة وليس ترك
العنف شعورا بالعجز والضعف عن املقاومة[[[.
يف الوقت الذي قام فيه غاندي بالدعوة إىل االستسالم واجتناب املقاومة
العنيفة،كانت أوربا غارقة يف ثقافة القوة والقسوة أو دين القوة كام سامه أتباعه
ومروجوه .وكانت الدعوة إىل دين القوة تنبعث من جانب الفالسفة واملفكرين
الغربيني كام تنبعث من جانب الساسة وقادة الجامهري ،فانترشت النازية والفاشية
يف أوربا الوسطى وقام لها أنصار يف البالد التي تزعزعت فيها مبادئ الدميقراطية أو
عجزت فيها الدميقراطية عن حل مشكالتها وتعزيز الرجاء يف تحقيق مثلها العليا،
وانتقل صدى «األهمسا» إىل أوربا ،فوصل إليها يف أوانه وتأثر بها بعض كتابها عىل
[[[ -عباس محمود العقاد :روع عظيم ،املهامتا غاندي ،مرجع سابق ،ص.94
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طريقة الغربيني يف كل دعوة وهي عرضها عىل العقل من جانب البحث والعلم غري
مكتفني بالبشارة الروحية أو املواعظ الدينية عىل طريقة دعاة «األهمسا» من الهنود،
ومن بني أهم الكتب التي كتبت عن «األهمسا» يف أوربا هو :كتاب ريتشارد جريح
صاحب كتاب(قوة الالعنف أو املساملة).
ويف النهاية نقول كام قال عباس محمود العقاد :أن بداهة الهند عرفت أين تضع
غاندي من أمته ومل تضعه موضع الزعامة السياسية ،وال موضع القيادة االجتامعية
ولكنها وضعته موضع األبوة املحبوبة التي يحق لها أن تطاع وينتظر منها أن تغفر
بعض العصيان.

