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مقدّمة املركز:
سالمي للدراسات
التأسيس لعلم االستغراب» الذي أطلقه املركز اإل
هيدف »املشوع
ي
ي
اإلسرتاتيج يية ،اىل رسم خريطة طريق لوضع إسرتاتيج يية معرف يية بعيدة املدى للتعامل مع الغرب و
التعرف إىل وجوهه املختلفة ،إذ مل يعد الغرب قادرا عىل جتاوزها ،وقد بسط نفوذه وقيمه يف مجيع أرجاء
ي
املعمورة .طبعا هذا ال يعني ي
أن حضارة الغرب هي احلضارة املتكاملة من مجيع اجلوانب ،أو يأنا
احلضارة الوحيدة التي ستبقى إىل األبد أي إ ينا صاحلة ي
لكل زمان ومكان.
اخلاصة ،عاشت إىل جانب احلضارة الغرب يية وما زالت
بل هناك حضارات أخرى هلا قيمها و ُم ُثلها
ي
 ،بل بدأت تنافسها ثقاف ييا وجغرافيا وسياس ييا مميا دعا بعض مف يكري الغرب إىل طرح نظر يية رصاع
ثقايف
احلضارات .ورصاع احلضارات هذا ال يعني الرصاع
ي
العسكري وحسب ،بل هو يف الواقع رصاع ي
معريف قبل ي
العسكري مل يكن رصاعا مستم يرا بل به نقطة بداية وناية ،كام
كل يشء ،إذ الرصاع
فكري
ي
ي
ي
الثقايف
ولكن الذي يدوم ويستم ير إىل املدى البعيد ،هو الرصاع
يف مجيع احلروب التي شهدهتا البش يية،
ي
ي
واهليمنة املعرف يية والعلم يية ،ولذا سعى الغرب إىل استخدام هذه الوسيلة للهيمنة عىل الشق والس ييام
االسالمي.
العامل
ي
اإلسالمي
الثقايف الذي استند الغرب إليه للهيمنة عىل العامل
احلضاري و
فالتغريب هو الرصاع
ي
ي
ي
اإلسالمي ،بحيث
احلديث واملعارص ،وقد تبنيى تروجيه والدعوة اليه بعض النخب الفكر يية يف العامل
ي
ب .جاء
أصبحت أداة لطمس اهلو يية واالنسالخ من القيم األصيلة ،والرؤية اىل العامل من املنظار الغر ي
هذا الكتاب لتسليط الضوء عىل هذه الظاهرة التي تنخر جسم اال يمة اإلسالم يية ،ليكون خطوة اىل
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للتعرف علی الغرب يف تعامله مع اآلخر ،وحماولة السيطرة عليه
األمام يف تأسيس علم االستغراب
ي
بروح استعالئ يية ،وإخضاعه خلططه وبراجمه من دون أن يفسح له املجال لإلبداع واملشاركة يف ركب
والتحّض.
التقدي م
ي
ب ،نأمل أن ينال رضاه ،وأن يسعفنا بأرائه البنياءة
ونحن إذ نقدي م هذا الكتاب إىل القارئ العر ي
للنهوض باأل يمة اإلسالم يية ،واحلدي من اهليمنة الغرب يية.
رب العاملني ،والسالم عىل رسوله األمني ،وآله امليامني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ي

التغريب هو الوجه اآلخر للهيمنة الغربيّة،
حقبة اخلالفة العثمانيّة منوذجًا

هاشم امليالين

( )1

« ي
مه يية
إن ما قد بلغته الروح الغرب يية يف الشق من سعة االنتشار وشدي ة التأثري ،مها من األ ي
بحيث لو أردنا الكالم عليه تفصيال استغرق ذلك املج يلدات الضخام».

()2

متهيد:
ملاذا السؤال عن الغرب واالهتامم به وهو األمر الذي ر يبام مل يكن ذا بال قبل عدي ة قرون؟ ..ولإلجابة
اإلسالمي ينحدر بعد
عن هذا السؤال ال بدي من مراجعة الذاكرة وقراءة املايض القريب ،إذ راح العامل
ي
ما كان يف الصدارة والتأ يلق ،وبات يعيش رويدا رويدا عىل هامش الغرب فكر ًّيا وسياس ًّيا واقتصاد ًّيا
واجتامع ًّيا بعد أن كان رائدا ومتقدي ما .منذ ذلك احلني بدأ يتو يلد ما عرف بسؤال النهضة عند النخب
تأخر املسلمون وتقدّ م عليهم غريهم؟».
اإلسالم يية« :ملاذا ّ
ي
مستهل البحث ،إنينا ي
تأخرنا
األول الذي طرحناه يف
واجلواب عن سؤال النهضة كامن يف السؤال ي
ي
بالقذة ،بل
والرقي فاقتفينا أثره حذو ال ُقذة
إذ مل ُنسائل الغرب ومل نحاكمه ،وزعمنا أنيه سبب التقدي م
ي
األمر خالف ذلك متاما؛ إذ سبب ي
اإلسالمي
تأخرنا هو الغرب نفسه .بيان ذلك هو أ ين عالقة العامل
ي

اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيج يية.
المي ،مدير عا يم املركز
ي
 .1باحث يف الفكر اإلس ي
االسالمي .237 :4
 .2استودارد ،حارض العامل
ي
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تفو ٍق يف كثري من املجاالت ،أو كانت عالقة الندي
ب قبل ثالثة قرون تقريبا ،كانت عالقة ي
بالعامل الغر ي
واالجتامعي
والثقايف
واملعريف
العلمي
للندي  ،وإذا رسدنا أبرز املعامل احلضار يية ،رأينا ذلك عيانا ،فالتقدي م
ي
ي
ي
ي
اإلسالمي .كام ي
واالقتصادي مل يكن
السياس
أن النظام
واالقتصادي وغريها من املجاالت ،كان للعامل
ي
ي
ي
ي
خيتلف كثريا بني الشق والغرب ،ففي الشق حيكم امللك ويف الغرب حيكم اإلمرباطور ،ويف الشق
تفوق
ثمة ي
يكون االعتامد عىل الزراعة وتربية املوايش واحلرف اليدو يية ،وكذلك يف الغرب ،وإذا كان ي
يتطور ويسدي
يف مكان ،كان االعتامد عىل تبادل اخلربات والعلوم ،فاإلنسان بطبيعته يقتبس ويتع يلم ل ي
حوائجه املا يد يية ،وهذا هو دأب نمو احلضارات وتبادهلا فيام بينها.
العثامين أمحد جودت إىل ي
أن الغرب انتفع من خالل احلروب الصليب يية من العامل
املؤرخ
يشري ي
ي
اإلسالمي انتفاعا عظيام:
ي
«فإ ّن العلوم والفنون والصنائع يف ذلك العرص كانت بأعىل درجة يف استانبول ومرص ،فتع ّلم
اإلفرنج فيهام أشياء كثرية ،واشرتوا عدّ ة كتب روميّة ورسيانيّة وعربيّة ،وأخذوها إىل أوروبا
واجتهدوا يف مطالعتها ...وصاروا ينرشون يف جهات أوروبا بعض العلوم التي نقلت من بالد
كالطب والكيمياء وعلم النباتات واحلساب
العرب إىل أسبانيا وشاعت بني أهل اإلسالم،
ّ
واهلندسة واملنطق ...ومن ذلك الوقت ظهر لعامل الوجود ّ
كل ما كان غري معروف يف أوروبا من
( )1

أنواع النبات واألمتعة».

كام ي
ب أيان موريس عندما يصف تقدي م الغرب يف اآلونة االخرية يقول:
املؤرخ الغر ي
ان ي
«مل تكن ريادة الغرب حمتومة يف املايض البعيد ،فألكثر من الف سنة ،بدء ًا من نحو 550م إىل
عام 1775م أحرزت املناطق الرشقيّة نتائج أعىل»(.)2

 .1تاريخ جودت.228 :
 .2ملاذا هييمن الغرب اليوم ،ايان موريس .44 :وانظر أيضا :فرنسا واالسالم ،جاك فريمو.14 :
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وأضاف قائال:
(يف عام 1776م كان الرشق والغرب ال يزاالن متعادلني) )1(.وأكثر من هذا ( فإن ّ أوروبا القرن
الثامن عرش تستورد عىل نطاق جدّ واسع منتجات من املصنوعات األسيو ّية ،خصوصاً مصنوعات
املسامة بالقطن ّيات اهلند ّية تغرق السوق األوروب ّية)(.)2
اهلند .فاالقمشة القطن ّية الشهرية ّ

طبيعي ،يؤ يثر ويتأ يثر ،يأخذ ويعطيُ ،يع يلم ويتع يلم ،وكان
ويتطور بنحو
اإلسالمي كان يتقدي م
فالعامل
ي
ي
ي
األمر جاريا عىل هذا املنوال طوال القرون املاضية ،غري ي
أن الغرب بعدما نض أراد أن يسيطر عىل العامل
ليبقى اجلهة املستفيدة الوحيدة ،ليكون هو املركز والباقي أطرافا ،فقطع صلة التيواصل والتبادل
الرقي والتقدي م احلقيق يية  ،ومل يسمح له منها بيشء يإال بام يد ير
وحارب الشق للحيلولة بينه وبني ُس ُبل
ي
عليه األرباح وينفعه يف خططه اإلمربيال يية واالستعامر يية.
اجليوسياس البارع هو االستعامر الذي مارسته دول الشامل
فسبب التخ يلف كام يراه إيف الكوست
ي
مريكي ستودارد (-1883
حيال هذه الدول منذ القرن التاسع )3(.مضافا إىل ما يشري إليه املستشق األ
ي
حقيقي عند طبقة مف يكري الغرب ،ي
بأن الشق إذا حاز رؤوس األموال،
ختوف
 )1950إىل وجود ي
ي
التطور يف هذه
فسوف يسبق الغرب اقتصاديا( .)4ففي «القرنني الثامن عش والتاسع عش كان
ي
ي
ب»(.)5
جراء
التدخل األورو ي
املجتمعات[أي اإلسالم يية] قد انحرف ي

 .1م ن.636 :
 .2االزمات الشق يية ،هنري لورنس.13 :
 .3اجلغرافية السياسيية للمتوسط  ،ايف الكوست.33 :
االسالمي  ،ستودارد .216 :4
 .4حارض العامل
ي
 .5تاريخ املجتمعات االسالمية  ،البيدس.749 :2
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مرة أخرى إىل سؤال النهضة ،نرى ي
أن سبب ي
تأخرنا ليس الدين وال الرتاث وال
إذن عندما نرجع ي
التقاليد واألعراف القديمة ،بل ي
إن سبب ي
تأخرنا الوحيد هو الغرب ذاته ،وما استخدمه من أخبث
املتفوق الوحيد .ففي« :القرنني الثامن عش
الوسائل إلطاحتنا واستعامرنا ،ليبقى هو األعىل وهو
ي
ي
ب».
جراء
والتاسع عش كان
التدخل األورو ي
ي
التطور يف هذه املجتمعات ]أي اإلسالم يية [ قد انحرف ي
هذا ما ذكره واعرتف به املستشقون أنفسهم ،وقد تن يبه إليه أكثر من واحد من املسلمني أيضا ،فقد
حممد لطفي مجعة ي
أن:
قال ي
«أوروبا تريد اغتيال الرشق واستغالله والقضاء عىل مصادر احلياة فيه وتسخريه ألغراضها حتّى
( )1

يف حماربة أعدائه».

االستعامري:
ونحوه ما يذكره شكيب أرسالن يف خصائص الغرب
ي
األوروب بمقتىض فطرته ال يطيق وجود غريه ،وال يرى إذا ساد ح ًّقا إالّ لنفسه ،فهو ال يقف
«أ ّن
ّ
بمجرد الوجدان كام يقف املسلم عن استقصاء حقوق من يستويل عىل بالده ،بل إذا وقف ال يقف
ّ
فأما إذا وجد
قوة تصادمه ،أو سبب موازنة ّ
ّإال بسبب ّ
يرتجح هبا عنده نفع الوقوف عىل رضرهّ .
قادرا عىل أن يفعل وال يلحق به رضر ،فإنّه ق ّلام يتو ّقف عن هضم حقوق الذين تغ ّلب عليهم
نفسه ً
نادرا».
ّإال ً

( )2

حممد فريد بك إىل ي
أن:
ويشري أيضا ي
«كل وعود األجانب للرشقيّني وعود عرقوبيّة ،ورساب كاذب حيسبه الظمآن ماء ،وإ ّن
يتمسك
إظهارهم لنا الوالء والصداقة مل يكن ّإال لنوال أمان ّيهم والفوز بغاياهتم ،فالعاقل من مل ّ

حممد لطفي مجعة.18 :
 .1حياة الشق ،ي
اإلسالمي ،تأليف ستودارد(مع تعليق
تعصب اإلسالم ،شكيب أرسالن ،199 :وايضا حارض العامل
.2
ب أم ي
التعصب األورو ي
ي
ي
شكيب ارسالن) .329 :3

التغريب هو الوجه اآلخر للهيمنة الغربيية❖ ،

17

صالحا لدولة أو ّأمة رشقيّة
خريا أو تبغي
ً
بذيل وعودهم ،وال خيالج فكره أ ّن دولة أوروبيّة تو ّد ً
مطل ًقا».

( )1

ويضيف قائال:
«ومن الغريب ي
أن مجيع دول أوروبا ال تأنف من استعامل أنواع ي
الغش واخلديعة يف سياستها ،حتيى
صارت لفظة سياس يية عندهم مرادفة للكذب واملني والتظاهر بغري احلقائق».

( )2

التغريب:
اإلسالمي ،هو أداة التغريب حيث يستعان هبا عىل هدم البناء
أهم أسباب سيطرة الغرب عىل العامل
ي
من ي
كل ذلك ٍ
من خالل النخر يف أسسه ومبانيه ،وإلباس املجتمع لباسا آخر .و ي
بأياد حم يل يية ووطن يية .وألجل
تطبيقي يف إحدى أكرب
نتطرق إليها من خالل فحص
ي
الوقوف عىل هذه األداة ومعرفة طرائق فاعل ييتها ي
اإلسالمي ،أال وهي اإلمرباطور يية العثامن يية ،لنرى كيف جرى تفكيكها والسيطرة
إمرباطور ييات العامل
ي
قوة يف العامل أمجع.
عليها من خالل تغريبها ،بعدما كانت أعظم ي
وسنبحث املوضوع ضمن إطارين:
النظري ،ونبحث فيه عن معنى التغريب وعوامله.
 اإلطاري
العثامين.
العمل ،ونبحث فيه عن بعض املعامل التغريب يية احلاصلة يف ملجتمع
 اإلطاري
ي

النظري:
اإلطار
ّ
التغريب لغة من باب التفعيل يأيت بمعنى ال يتشبيه أو الداللة عىل التكثري أو نسبة املفعول إىل الفاعل.
والتغرب لغة من باب التف يعل يأيت أيضا بمعنى التل يبس والصريورة واملطاوعة.
ي
حممد فريد.280 :
 .1تاريخ الدولة العلية العثامنيية ،ي
 .2م ن.286 :
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االصطالحي ي
يدالن عىل التش يبه بالغرب ،أو
التغرب) يف معنامها
ي
وكال املصطلحني( :التغريب -ي
التل يبس به ومطاوعته والصريورة مثله ،فالتغريب إذن ،أن يصبح املرء متش يبها بالغرب ومتل يبسا ومنبهرا
به.
جندي يف معنى التغريب:
يقول أنور
ي
«التغريب يف أبسط مفهوم هو :محل املسلمني والعرب عىل قبول ذهن يية الغرب ،وغرس مبادئ
جتف يف نفوسهم
الرتبية الغرب يية يف نفوس املسلمني حتيى يش يبوا مستغربني يف حياهتم وتفكريهم ،وحتيى ي
موازين القيم اإلسالم يية».

()1

ويصف جالل آل احلمد التغريب بقوله:
جمموعة األعراض التي تطرأ عىل حياتنا يف جوانبها الثقافيّة واحلضار ّية والفكر ّية من دون أن
متدرجاً ،يسمح
يكون هلا أ ّية جذور يف الرتاث ،أو أ ّ
ي عمق يف التاريخ ،ومن دون أن يكون دخوهلا ّ
باالستعداد هلا ....وإ ّنام تدامهنا دفعة واحدة ،لتقول لنا :أنا هد ّية اآللة إليكم .التغريب إذن ّ
مؤرش
حقبة من تارخينا مل نضع فيها اليد عىل اآللة ،ومل تكن لنا معرفة بنظامها وبنائها ومل تتوافر خالهلا
مقدّ مات اآللة  ،أي العلوم احلديثة والتكنولوجيا .والتغريب بعد ذلك :خصوصيّة فرتة من تارخينا
اضطررنا فيها حتت وطأة جرب السوق واالقتصاد وتداول النفط ،إىل استرياد االلة واستهالكها (.)2

والتكنولوجي والتبع يية
التقني
الثقايف ،أ يما الثاين فحدي د البعد
فالتعريف االول اقترص عىل التغريب
ي
ي
ي
فيه ،واحلال أ ين التغريب له وجوه متعدي دة وال يقترص عىل بعد أو بعدين ،كام أ ين مطاع صفدي جعل
التغريب هدفا للسيطرة السياس يية حيث يقول:

اجلندي.13 :
 .1أهداف التغريب ،أنور
ي
 .2نزعة التغريب.38 :
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اخلاصة بالشعوب املستعمرة وإلباسها النمذجة التغريبيّة
«كان مبدأ تدمري الثقافات الذاتيّة
ّ
الوطني هلذه
صل ،أساساً لزعزعة االستقالل
املعريف
املسلوخة يف مضموهنا
ّ
ّ
ّ
والتقني األ ّ
()1

الشعوب».

اإلسالمي ،وكانت الدول
أهم أسباب هيمنة الغرب عىل العامل
ي
وعمل يية التغريب هذه تعدي من ي
األمريكي ستودارد
للتوسع يف ذلك ،وهذا ما يعرتف به املستشق
املستعمرة تضع اخلطط والربامج
ي
ي
ي
بكل رصاحة إذ يقول:
زمة احلكم يف بالد رشقيّة
«وقد كان من ديدن احل ّكام واملتس ّلطني الغربيّني ّأهنم متى قبضوا عىل أ ّ
يرشعون بمقتىض الرضورة يف نرش املؤ ّثرات والعوامل الغرب ّية جاهدين يف تقريب متناوهلا.
األول كانت الدولة املتس ّلطة ترى من مصلحتها أن حتمل السكّان
ويف ذلك أسباب :ففي املقام ّ
ي،
عىل طأطأة رؤوسهم هلا وانقيادهم إىل حكمها وأمرها ،وأن تسعى يف توفري أسباب العمران املا ّد ّ
ولكن
وصيانة السلم واألمن ،لكي يتسنّى هلا بذلك ك ّله االنتفاع واستدرار اخلريات وابتزازها..
ّ
مهها عىل الرتقية املا ّد ّية فحسب ،بل سعت يف سبيل ترقية األمم
هذه احلكومات الغرب ّية مل تقرص ّ
()2

الداخلة يف حكمها ،الرتقية االجتامعيّة والعقليّة واألدبيّة».

اإلسالمي ،لرأى املؤ يثرات الغرب يية يف مجيع مفاصل احلياة
وإذا ما أجرى املرء فحصا دقيقا للعامل
ي
االجتامع يية والدين يية والثقاف يية والسياس يية للفرد املسلم ،حتيى إ ين بعضهم ذهب شططا وتغربن نائ ًّيا
«فباتوا ال يكرتثون لشأن من شؤون الدين الذي ولدوا فيه ،وال هيابون املصارحة بالتعطيل
( )3

واإلحلاد ،فتالشت يف نفوسهم حرارة اإلسالم ،وذهبت منهم عصب ّية اإليامن».

 .1نقد الش املحض ،مطاع صفدي.199 :
اإلسالمي .8 :4
 .2حارض العامل
ي
 .3م ن.273 :1 :
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الشقي املتغربن بقوله:
حممد لطفي مجعه،
ي
ومن الطريف ما وصف به ي
جمهز من أوروبا ،فطربوشه
«فإنّه إذا كان يلبس املالبس اإلفرنجيّة فهو من رأسه إىل أمخص قدميه ّ
من النمسا ،وقميصه من فرنسا ،وربطة عنقه من إيطاليا ،وزرايره من تشيكوسلوفاكيا ،وقامش
بدلته من شفليد أو برمنجهام أو ولفرهامبتون وجورابه من أمريكا أو لندن ،وحذاؤه من إنجلرتا
أو سويرسا ،وثيابه التحتانيّة الصوفيّة منها والقطنيّة من أملانيا واليابان ،ومل يبق بعد ذلك ّإال صورة
اللحم والدم ،واهلل أعلم كم من األمم اشرتكت يف تكوينها ،دع عنك عاداته األخرى اليوم ّية ،فهو
ويدخن سجائر من هولندا،
يركب يف سيارة إنجليز ّية أو فرنس ّية ،ويرشب مرشو ًبا اسكتلند ًّيا،
ّ
()1

ويقبض عىل عصا مصنوعة يف يوغوسالفيا».

نطيقي وهم
الرتكي يلامز بالت ييار الروم
املؤرخ
ي
ي
سامه ي
ووصل األمر يف تركيا إىل حدي ظهر فيها ت ييار ي
يقولون:
أوروب ،وإ ّن ّ
«بأفضل ّية ّ
إسالمي ،هو فاسد ،كام أ ّهنم
عثامن ،حتّى
تركي،
كل يشء
كل يشء
ّ
ّ
ّ
ّ
()2

واإلسالمي».
والعثامن
الرتكي
يتنكّرون للتاريخ
ّ
ّ
ّ

عوامل التغريب:
اإلسالمي فجأة ومن دون أسباب وعوامل ،بل تضافرت جمموعة
والتغريب هذا مل يولد يف العامل
ي
عوامل أ يدت إليه ،مع حلظ ي
أن التغريب كان خيتلف سعة وضيقا بني حني وآخر ،فتارة يشتدي إذا
تضافرت ي
خيف إذا ق يلت األسباب والدواعي ،وإذا نشطت
واتدت مجيع األسباب والعوامل ،وتارة ي
سائر احلركات والت ييارات املناهضة للغرب ،حتيى إ ين الشخص الواحد ر يبام كان متغربنا يف برهة من

 .1حياة الشق.175 :
 .2تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز أوزتونا .645 :1
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حياته ،غري أ ينه يرتاجع يف أخريات حياته وتنكشف له احلقيقة( .)1كام هي احلال عند زكي نجيب
حممود( )2وغريه من املفكيرين.
وفيام يل نشري إىل أهم العوامل يف نش التغريب ،مع تركيزنا يف اإلمرباطور يية العثامن يية كنموذج
لذلك:
جهاز الدولة:
ال خيفى ي
بأي تغيري
قوة ومال ،كفيل ي
أن جهاز الدولة (السلطان أو الرئيس أو الوزراء) ملا يملك من ي
تغري الزمان».
تغري السلطان ّ
يطرأ عىل املجتمع ،وقد ورد عن أمري املؤمنني (عليهالسالم) قوله« :إذا ّ

( )3

ص بحثنا فإنينا نرى ي
متغربنا أ يدى ذلك إىل رسعة حركة التغريب يف
وفيام خي ي
أن جهاز الدولة ك يلام كان ي
البالد.
إن احلكيام وامللوك العثامن ييني كغريهم ،كانت تكمهم املصالح قبل ي
ي
كل يشء بحيث أصبحت
مه يية وفوق مجيع القيم ،وكم قرأنا يف
املصالح الشخص يية واحلفاظ عىل امللك يف الدرجة األوىل من األ ي
كتب التاريخ عن قتل األوالد أو اإلخوان أو األرحام ألجل البقاء يف امللك .وهذا ما تن يبه إليه ح يتى
املستشقون ،حيث يقول جريمي سولت:
«والواقع أ ّنه خالل حكم املاملك اإلسالم ّية الكربى ،كانت العقائد واملبادئ ،دائ ّام يف الدرجة
املؤسسات الدينيّة الذين كانوا
واملرشعني والفقهاء يف
الثانية بعد مصلحة احلاكم والدولة
ّ
ّ

 .1للمزيد راجع :حارض العامل اإلسالم يي ،ستودارد .4 :4
ب ،زكي نجيب حممود.5 :
 .2راجع جتديد الفكر العر ي
 .3نج البالغة ،الكتاب رقم .31
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ي عامل يتجارس
يتشاورون ويستفتون ،لتربير
ي أمر قىض به احلاكم أو أراد القيام به ،وأ ّ
رشعي أل ّ
ّ
عىل إبداء رأي الرشع يف أمر ال يريد احلاكم سامعه ،قد يعدم بقطع رأسه»(.)1

هذه املصلحة كانت تربط الدولة العثامن يية بجريانا من جهة الغرب ،فكانت تصل بينهم روابط
طبيعي ومل خترج عن
أرس يية وتزاوج ،أو عقد معاهدات جتار يية أو سياس يية ،وكانت األمور جتري بشكل
ي
تفوق الغرب وحاول ي
بث هيمنته وسيطرته
طورها ومل تصل إىل مرحلة االنبهار والتغربن يإال بعدما ي
ي
بكل وسيلة.
من هنا نرى بعض ضعاف النفوس من سالطني الدولة العثامن يية ،وكذلك بعض الوزراء وال س ييام
الصدر األعظم كان أداة فاعلة يف غربنة الدولة واملجتمع .علام ي
بأن االنفتاح عىل الغرب بدأ مب يكرا عند
سالطني الدولة العثامن يية ،فمع قطع النظر عن مسألة التزاوج بني األمراء العثامن ييني يف القرن الرابع عش
وبني حكيام وأمراء الغرب ،يذكر لنا التاريخ ي
حممدا الثاين (ُ )1481-1432ينسب إليه
أن السلطان ي
املدين وقانون العقوبات(.)2
ترتيب احلكومة عىل نظامات جديدة ،ووضع يأول مبادئ القانون
ي
ثم ي
القانوين ( )1566-1494عندما فتح بالد املجر أخذ معه إىل تركيا الكتب
إن السلطان سليامن
ي
ي
التي كانت موجودة يف خزائن متياس كورفن( .)3فكانت سببا يف اال يطالع عىل ثقافة الغرب واالقتباس
منه.
أ يما السلطان سليم الثالث ( )1807-1789فإنيه كان «يستلهم أوروبا بقصد أخذ تكنولوج ييتها
العليا ،ي
وكل الذين جاءوا بعده ق يلدوه ...استقدم من أوروبا الض يباط واملهندسني والبحر ييني ،ألبس
ب».
اجليش مالبس بطراز مستنبط من اللباس األورو ي

 .1تفتيت الشق االوسط ،جريمي سولت43 :
حممد فريد.92 :
 .2تاريخ الدولة العلية العثامن يية ،ي
 .3م ن.119 :
 .4تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز أوزتونا .647-646 :1

( )4
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خاصة يف فرنسا ...كام أنيه يأول
ثم إنيه كان «يرغب يف تكوين دراية بنظم احلكم األخرى يف العامل ي
ي
عثامين يرسل سفراء دائمني إىل العواصم األوروب يية ...ويعترب سلطان سليم الثالث نصريا
سلطان
ي
لالنفتاح عىل الغرب ،خصوصا عىل فرنسا التي حيرتم ثقافتها».

( )1

أ يما السلطان حممود الثاين ( )1839-1785فإنيه ارتدى املالبس األوروب يية ،وسكن يف قرص دوملا
ب ،وتن يقل يف عربة وأدخل املوسيقى الغرب يية إىل البالط وإىل
باختيش
املبني عىل طراز النموذج الغر ي
ي
ب ،وأصبحت اللغة
اجليش ،وقد اقتدى به املو يظفون احلكوم ييون والوجهاء ولبسوا
الزي األورو ي
ي
الفرنس يية عالمة احلضارة(.)2
الفرنس يف الدولة العثامن يية انكه هلارد بقوله« :وقد ارسف يف التقليد
الدبلوماس
وقد وصفه
ي
ي
األعمى للدول األجنبية من حيث ملبسه وعاداته»(.)3
أول من زار أوروبا من سالطني الدولة
األول ( )1876-1830فإنيه ي
أ يما السلطان عبد العزيز ي
العثامن يية وذلك عام 1867م ،واستغرقت الرحلة  46يوما ،زار فيها فرنسا ولندن وغريمها ،ويف لندن
أكل الطعام مع امللكة وذهب معها إىل املراقص واملسارح(.)4
تطور األمر عند السلطان مراد اخلامس ( )1904 -1840فدخل املاسون يية عام (1867م)
وقد ي
رسمي ،وكان مدمنا عىل الشب ،وأصبح آلة بيد إنكلرتا والوزراء الذين يلعبون لعبة
بشكل
ي
املشوط يية(.)5

 .1بدايات املسألة الشقيية ،روبري مانرتان (ضمن كتاب تاريخ الدولة العثامنيية) .14 ،12 :2
حممد فريد.325 :
 .2م ن ،59 :2 :وانظر أيضا تاريخ الدولة العلية العثامن يية ،ي
 .3تاريخ االصطالحات والتنظيامت يف الدولة العثامنيية ،انكه هلارد.25 :
 .4تاريخ الدولة العثامنيية  ،يلامز .72 :2
 .5م ن.89 :2 :
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السياس وتركه النظام
أ يما السلطان عبد احلميد الثاين ( )1918-1842فإنيه برغم استبداده
ي
السياس ،فقد كان من أكرب أنصار التحديث يف سائر املجاالت(.)1
اللليربا يل
ي
واملتخرجني الشباب وأرباب املهن األخرى إىل أوروبا
فإنيه أرسل مئات من الض يباط واألط يباء
ي
خصوصا فرنسا وأملانيا بغرض التحصيل ،وقد ارتقت العلوم التطبيق يية واإلنسان يية إىل املستوى
جمهزا بالثقافات واللغات الغرب يية(.)2
ب ،فر يبى جيال ي
األورو ي
وأنت ترى ي
توجه احلكيام
أن حركة التغريب ظهرت يف تركيا قبل باقي دول اإلسالم ،وذلك بسبب ي
والرقي .طبعا هذا عدا ما فعله الصدر األعظم
وامللوك إىل الغرب بغية اقتفاء أثره للوصول إىل التقدي م
ي
العثامين آنذاك ،من قبيل صدر األعظم
وباقي الوزراء من حركة تغريب يية نشطة يف جهاز الدولة واملجتمع
ي
رشيد باشا ( )1858-1800حيث يعدي رئيس حركة اإلصالح والتنظيامت ،وكان جييد اللغة الفرنس يية
وله دراية ج ييدة بالشؤون األوروب يية(.)3
حب
وكذلك مدحت باشا ( )1884-1822فقد دعمت بريطانيا صدارته ،وكان منهمكا يف ي
الكرس يف مقصورة جملس العوام( .)4ومنهم
عدوا لإلسالم ،وقد رضب القرآن عىل
بريطانيا ،وكان ًّ
ي
أيضا إبراهيم حقي باشا ( )1913-1863حيث فتحت سبل املدن يية أ ييام صدارته( ،)5وكان متس يلطا
عىل الثقافة الغرب يية ومعتادا عىل احلياة األوروب يية ،ومتفرنجا(.)6

 .1بدايات املسألة الشق يية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .66 :2
 .2تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز .187 :2
 .3بدايات املسألة الشقيية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .67 :2
 .4تاريخ الدولة العثامن يية ،يلامز .128 :2
 .5تاريخ جودت.75 :
 .6تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز .204 :2
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السفراء:
العثامين ،وجود السفراء الغرب ييني يف العاصمة
من العوامل املؤ يثرة يف تغريب الدولة واملجتمع
ي
الفرنس عام (1673م) من تسني
واعتامد الصدر األعظم أو السلطان عليهم ،حتيى متكين السفري
ي
العالقات مع الدولة العثامن يية بعد تصدي عها(.)1
وقد اشتدي ت حركة السفراء يف زمن صدارة إبراهيم باشا ( )1730-1718حيث إ ين ما م ييز صدارة
إبراهيم باشا العظمى هو اهتاممه الذي أواله للعالقات الدبلوماس يية مع الدول الغرب يية
كام أنيه لفهم أسباب التقدي م يف الغرب واال يطالع عىل حياهتم كان يوفد مندوبني إىل أوروبا(.)2
النخب واملث ّقفون:
التمسك
العثامين ،ما قام به النخب واملث يقفون يف الدعوة إىل
املهمة يف تغريب املجتمع
ي
من العوامل ي
ي
األول (-1774
بالغرب ،وهذه العمل يية قد بدأت يف وقت مب يكر ،ففي عهد السلطان عبد احلميد ي
اإلسالمي ،وال س ييام الذين
 )1789بدأ مث يقفون عثامن ييون بنداءات إلدخال التجديدات عىل الفكر
ي
وأهنم
سافروا إىل الغرب «وقد تسنّى هلم أن يرصدوا عن قرب هياكل حكم الدول األوروب ّية ونظمهاّ ،
قد نقلوا منها عد ًدا مع ّينًا من األفكار بالنسبة إىل املستقبل».

( )3

األمريكي استودارد:
وإىل هذه الفئة يشري املستشق
ي
عظيام ،وتو ّغل
«وهناك فريق آخر من املسلمني الذين بلغت منهم مؤ ّثرات احلضارة الغرب ّية مبلغًا ً
كبريا ،فأقبلوا عىل ّ
غرب ّ
أغث كان أم سمينًا ،وولّوا ظهورهم إىل مجيع
فيهم تيارها تو ّغ ًال ً
كل يشء ّ

 .1الدولة العثامنيية يف القرن السابع عش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .372 :1
 .2الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .415 :1
 .3بدايات املسألة الشقيية ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .29 ،25 :2
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ماضيهم بحيث صاروا ال حيفلون بمفخرة من مفاخر تارخيهم ،وال يبالون بذكرى من ذكريات
سالف أ ّيامهم.»...

( )1

طبعا ال يفوته التعريض هبذه الطبقة املتغربنة ،ال ألجل ي
أن عملها غري صحيح ،وال من باب لزوم
التمسك باهلو يية الدين يية والوطن يية ،بل من باب ي
أن عملهم هذا يوغر قلوب املسلمني عداء ضدي الغرب
ي
ويس يبب ر يد فعلهم جتاه تق يبل قيم الغرب إذ يقول:
األمة ،ومحل هذا السواد عىل مقت ّ
غرب
«دأهبم استثارة الروح الدين ّية يف قلوب سواد ّ
كل يشء ّ
()2

يرونه يف بالدهم».

وقد اشتدي ت عمل يية التغريب يف فرتة التنظيامت ( )1878-1839حيث يإنا «تتم ييز بظهور كوكبة
جيربون شيئا فشيئا األشكال األدب يية املأخوذة عن الغرب :الرواية ،املرسح،
كاملة من األدباء الذين ي
فن الكتابة الصحف يية .ويستخدمون هذه الوسائل التعبري يية لتوجيه النقد وللسجال
البحث
الفلسفي ،ي
ي
يتصور املرء ي
أن هؤالء الكتياب ليسوا يإال نشطاء بال
القراء .وقد
ي
ولتقديم الدرس إىل القادة ولتهذيب ي
تتحرك فالفضل يف ذلك إنيام يرجع إليهم
فائدة ،ي
لكن ذلك غري صحيح ،فإذا كانت عجلة اإلصالح ي
بتحوالت أكثر
أيضا ،فعرب احلامسة التي حيتفون هبا باحلضارة الغرب يية ،وعرب احلم يية التي ينادون هبا
ي
جسارة باستمرار ،يسهمون إسهاما ف يعاال يف تريك األمور».

( )3

ثم إ ّهنم  ،بحكم انفتاحهم عىل الثقافة األوروبيّة ،ينفصلون عن أوساطهم األصليّة املتد ّينة جدّ ًا.
ّ
فوق املطلق
واأليديولوجيّة األكثر انتشار ًا يف صفوف اجليش ،هي نوع من املا ّد ّية املبتذلة القائلة بالت ّ
مرشبون بأفكار أوجوست كنت وهربرت سبنرس ،أي
للعلم عىل الدين واألكثر ثقافة
ّ

 .1حارض العامل اإلسالمي ،استودارد .273 :1
 .2م ن.275 :1 :
 .3بدايات املسألة الشقيية ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .71 :2

التغريب هو الوجه اآلخر للهيمنة الغربيية❖ ،

27

بسوسيولوجيا تطبيقيّة متيل يف النهاية إىل ما س ّمي بالداروينيّة االجتامعيّة املفضية اىل تقديم تفسري
بيولوجي للنزاعات بني األمم.
ّ

()1

حممد أفندي الذي أرسله أمحد الثالث عام
ويمكن أن نشري إىل بعض هؤالء املث يقفني من قبيل ي
(1720م) إىل فرنسا ،وقد «ترك تقريرا مثريا عن رحلته إىل فرنسا ،قد أثار محاسته إىل أقىص حدي فيام
شاهده يف ذلك البلد ،ولدى عودته إىل إسطنبول أصبح داعية الثقافة واملدن يية والتقن ييات الفرنس يية إىل
درجة ي
أن الصدر األعظم الشديد التأ يثر بام سمع ،دفع بأوساط البالط واحلكومة إىل تبنيي أسلوب حياة
جديدة ...وتبنيى السلطان أمحد الثالث عن طيب خاطر هذه احلالة الذهن يية ودعا إىل إسطنبول عددا
من الفنانني األجانب ،ون يظم الكثري من أشكال اللهو املكلفة.»...

()2

الصحفي واملث يقف النشط الذي حاول لربلة اإلسالم،
ومنهم أيضا نامق كامل ()1888-1840
ي
وكان حيمل بني جنبيه ي
كل إيامنات العرص ،وكانت له «ذخرية من األفكار التقويض ّية الرامية بشكل
متحم ًسا عن فكرة احلر ّية».
واملؤسسات ...وكان مداف ًعا
خاص إىل لربلة نظام احلكم
ّ
ّ
ّ

()3

ومنهم أمحد مدحت ( )1913-1844وهو من األدباء ي
الالمعني ،ومن الدعاة إىل التغريب ،وقد
القراء بشكل ميسور وبلغة بسيطة العنارص األساس يية للحضارة
سعى «إىل أن ينقل إىل العدد األكرب من ي
ي
ويتوىل تبسيط معارف أوروبا للجامهري».
األوروب يية...

( )4

 .1االزمات الشق يية ،هنري لورنس.243 – 242 :
 .2الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .415 :1
 .3فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .75-74 :2
 .4النزاع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .211 :2
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مؤسس حركة تركيا الفتاة ومن دعاة التغريب،
ومنهم عبد اهلل جودت ( )1932-1869أحد ي
كان طبيبا ويامرس الكتابة والرتمجة ،وقد رأى ي
أن التغريب رضورة مطلقة بالنسبة إىل اإلمرباطور يية
العثامن يية ،وقد كتب:
«ليست هناك حضارة غري احلضارة األوروب ّية ،وال بدّ من األخذ هبا بوردها وشوكها».

وكتب أيضا:
( )1

واألدب».
املادي
والتطور
نحب العلم والتقدّ م
«الغرب قدوتنا ،وأن نح ّبه فذلك يعني أن
ّ
ّ
ّ
ّ

الت ّيارات واألحزاب:
من العوامل األخرى يف غربنة املجتمع ،وجود ت ييارات فكر يية وأحزاب سياس يية متغربنة ،أخذت
عىل عاتقها تغريب الدولة واملجتمع ،ور يبام يقال إ ين األحزاب والت ييارات هي بمثابة عملة ذات وجهني،
مهم من عوامل التغريب من جهة ،ومن جهة ثانية فهي أثر ومعلم من معامل التغريب.
فهي عامل ي
أهم الت ييارات التغريب يية يف الدولة العثامن يية ،حيث إ ين «الرهان عىل املاسون يية
ُتعدي املاسون يية من ي
الفرنس يية كان يف ذلك العرص اختيارا للعقالن يية ،وللروح الفولتري يية ،وألفكار الثورة الكربى».

()2

وبلغ األمر يف اللهاث وراء املاسون يية حدي الوصول إىل القول ،ي
انضم عام
إن السلطان مراد اخلامس
ي
املاسوين رسم ًّيا(.)3
(1872م) إىل املحفل
ي

 .1موت إمرباطور يية ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .263 ،262 :2
 .2فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .63 :2
 .3م ن.66 :2 :
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ماسوين عام (1863م) يف تركيا تت عنوان (حمفل ياتاد الشق) وهو حمفل مرتبط
أسس حمفل
كام ي
ي
ضم
بمحفل الشق الكبري
الفرنس ،وتبنيى فكرة التعايش األ ي
خوي ،والوفاق بني األجناس ،وقد ي
ي
العثامين(.)1
عضوا ) من خمتلف طبقات املجتمع
(143
ًّ
ي
ومن الت ييارات التغريب يية أيضا مجاعة العثامن ييني الش يبان ،التي ُأ يسست عام ( )1865عىل يد ي
كل من
االجتامعي عل سواوي (-1838
املرصي مصطفى فاضل ( )1875-1829والكاتب
األمري
ي
ي
رس يية للغاية ،هتدف إىل ترويج األفكار اجلديدة ،وهؤالء
 )1878وضياء باشا ،حيث كانت مجع يية ي
القادة يف هذه اجلمع يية كانوا مقيمني فرتة من الزمن يف أوروبا ،حيث تعرفوا عن كثب إىل األفكار
والتقن ييات وأساليب احلياة الغرب يية ،مميا س يبب املزيد من تغربنهم وانسالخهم عن هو ييتهم القوم يية
والدين يية(.)2
جتمعت تت لواء جم يلة
ومنها أيضا حركة (األدب اجلديد) املتأ يثرة بالنهضة األدب يية األوروب يية ،وقد ي
(ثروة-أي فنون) بإدارة توفيق فكرت ،وكتب فيها أمحد مدحت حيث نقل العنارص األساس يية
الرتكي ومتكين من تبسيط معارف أوروبا للجامهري(.)3
للحضارة الغرب يية بلغة سهلة إىل املجتمع
ي
أسست عام (1902م) يف فرنسا من قبل مخسني ليربال ًّيا
ومنها أيضا حركة (تركيا الفتاة) التي ي
معارضا لسياسات عبد احلميد الثاين ،وإن كانت جذور هذه احلركة يرجع إىل عام (1889م) عىل يد
ي
الطب العسكر يي ،وكانت هذه احلركة مدعومة من قبل الدول األوروب يية خصوصا
طالب مدرسة
ي
بريطانيا ،كام ي
أن اليهود واحلركة املاسون يية كانوا داعمني هلا أيضا(.)4

 .1م ن.80-79 :2 :
 .2م ن.77 :2 :
 .3النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .211 :2
 .4م ن.237-227 :2 :
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وتثبيتا هلذه املعلومة املستشق األمريكي ستودارد يؤكيدها قائال:
«إنّ تركيا الفتاة غدت تدير د ّفة سفينتها عصبة من اجلاحدين الغربيّني ،أغلبهم ليسوا من
اسام ،بل هم من زنادقة اليهود».
املسلمني أو ليسوا مسلمني ّإال ً

( )1

التطبيقي:
اإلطار
ّ
التغريبي يف اإلمرباطور يية العثامن يية والنتائج التي وصلت إليها
وهنا نبحث عن تطبيقات الت ييار
ي
ونذكر
هم العوامل التغريب يية:
أ ي
معامل التغريب:
يتكون من الساسة واملث يقفني وعا يمة الناس ،ينحو
متدرج ي
العوامل التي ذكرناها أ يدت إىل ظهور ت ييار ي
اإلسالمي ،وبدأ بغزوه سياس ًّيا وثقاف ًّيا
تفوق الغرب عىل العامل
نحو احلياة الغرب يية ،وال س ييام بعدما ي
ي
واجتامع ًّيا.
وحركة التغريب هذه كانت تأخذ بالشدي ة والضعف ،ففي البداية كانت حماوالت لتجديد اجليش
وسع نطاق التغريب
واملعدي ات العسكر يية مع احلفاظ عىل الدين
متدرج ت ي
والتمسك به ،ولكن بشكل ي
ي
ب يف امللبس واملنطق واملأكل
ليشمل مجيع مفاصل احلياة يف العامل
مر -التأثري الغر ي
اإلسالمي ،فرتى -كام ي
ي
واملسكن.
تتطور مشاهد التغريب
ففي اإلمرباطور يية العثامن يية ،وخالل ثالثة قرون تقريبا ()20-18
ي
إن
واالخرتاق الشامل ،فالتغريب بدأ من نقطة صغرية
وتوسع شيئا فشيئا بشكل رسيع ومذهلّ « :
ي

اإلسالمي  ،ستودارد .317 :1
 .1حارض العامل
ي
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متكررة عىل
جرعة مع ّينة من احلر ّية ومن االنفتاح عىل أفكار التقدّ م ،قد فتحت الطريق أمام هجامت
ّ
النظام القائم».

( )1

ويرى بعض الباحثني ي
أن القرن الثامن عش هو بداية هجوم الدول األوروب يية عىل اإلمرباطور يية
العثامن يية عىل الصعد السياس يية والعسكر يية واالقتصاد يية والتقن يية والثقاف يية كا يفة (.)2
جراء البحث
واشتدي ت يف القرن التاسع عش مع فرتة التنظيامت ( )1878-1839التي نشأت ي
عن سبب ي
تأخر الدولة العثامن يية ،حيث كان اجلواب هو االلتحاق بالغرب واقتفاء أثره ،بمعنى علمنة
املجتمع والقانون والتعليم والثقافة العا يمة(.)3
ويف هذه املرحلة يشرتك اجلميع يف غربنة الدولة واملجتمع بحيث إنيك تشهد يف أواخر هذا القرن
اخلاصة بالسفن التجار يية،
الرجال الذين يرتدون املالبس األوروب يية ،حم يطات سكك احلديد  ،املوانئ
ي
احلّضي اجلديد ،صاالت املرسح وغريها من األمور التي
بنايات عا يمة ومز يينة بشكل باذخ ،النسيج
ي
ي
تدل عىل تديث املجتمع وعلمنته (.)4
ويف بدايات القرن العشين « ي
ستمر أكثر فأكثر :فالصحف األوروب يية واألفكار
فإن التغريب ا ي
الغرب يية ،واملوضة ،وأحدث التقن ييات واأللعاب وأشكال اللهو كالدراجة والسينام ،ال تتو يقف عن غزو
املدن الكربى لإلمرباطور يية».

()5

أهم املعامل التغريب يية يف اإلمرباطور يية العثامن يية:
وفيام يل يمكن أن نرصد ي

 .1فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .125 :2
 .2الدولة العثامن يية يف القرن الثامن عش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .429-428 :1
 .3راجع :فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .63 :2
 .4م ن.159-158 :2 :
 .5موت االمرباطور يية  ،بول دومون ،ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنية ) .254-253 :2
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الثقايف:
التغريب
ّ
الثقايف هو أوسع نطاقا من غريه ،ي
ألن للثقافة مساحة واسعة تشمل يف آن واحد جمموعة
التغريب
ي
متنوعة ،وقد تأ يثرت الثقافة العثامن يية باملؤ يثرات الغرب يية كثريا ،وهذا ما يعرتف به املستشق فرانسوا
مها يم ي
جورجو ويقول:
«وبالرغم من الرقابة فإ ّن احلياة الثقاف ّية يف إسطنبول عام ( )1900تقريباً ّ
تظل مفعمة باحلركة،
مرشبة أكثر من ذي قبل بمثل
وبالرغم من ارتفاع النربة اإلسالميّة السائدة ،فإنّ احلياة الثقافيّة تعترب ّ
()1

الغرب».

ويف هذا املحور خصوصا ،يمكن أن نشري إىل األمور التالية:
أ -الصحافة:
قد دخلت الصحافة اإلمرباطور يية العثامن يية أواخر القرن الثامن عش ،حيث صدرت جمموعة
أول صحيفة ترك يية يف إسطنبول بأمر حممود الثاين عام
صحف عام (1795م) فرنس يية ،وقد صدرت ي
(1831م) ،ويرى املستشق مانرتان ي
احلقيقي يإال يف الشطر الثاين
أن الصحافة الرتك يية مل تشهد انطالقها
ي
من القرن التاسع عش( .)2كام يرى بول دومون ي
أن أكثر اجلامعات األثن يية والطائف يية كانت هلا صحف
خاصة يف اإلمرباطور يية العثامن يية وبلغات خمتلفة ،يعدي القاسم املشرتك بينها الدعوة إىل التقدي م والعدالة
ي
( )3
ب(».)4
واإلخاء  .وعند فرانسوا جورجو يكون املحور هو «االنفتاح األوسع عىل العامل الغر ي

 .1النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .209 :2
 .2بدايات املسألة الشق يية ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .59 :2
 .3فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .71 :2
 .4النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .210 :2
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ب -الرتمجة:
ي
حممد الثاين (-1451
إن االهتامم بالرتاث الغر ي
ب ظهر مب يكرا يف اخلالفة العثامن يية ،فالسلطان ي
التعرف إىل الدين
 )1481أمر برتمجة بعض الكتب اليونان يية والغرب يية املختلفة ،وكان يرغب يف
ي
()1
مر ي
أن السلطان سليامن القانوين ( )1566-1494عندما فتح بال املجر اصطحب
املسيحي  .وقد ي
ي

الكتب.
أول مطبعة يف اخلالفة العثامن يية عام (1727م) ،نشت ترمجات كتب فرنس يية
وبعدما ُأ يسست ي
وإنكليز يية خوصا كتب التاريخ واجلغرافيا والعلوم( .)2كام تتزايد نسبة الكتب املرتمجة يف بدايات القرن
العشين.
يقول فرانسوا جورجو:
قياسا
«فحتّى عام (1875م) كانت نسبة املؤلّفات املرتمجة من لغة أجنبيّة إىل الرتكيّة ( ً )%64,
بمجموع الكتب الصادرة منذ إدخال الطباعة .ويف عرص عبد احلميد تنتقل هذه النسبة إىل (،)%23
يتغري ،ففي زمن التنظيامت كانت الكتب املرتمجة قليلة ،لكنّها كانت
كام أنّ نوع األعامل املرتمجة ّ
أساسا،
كربى أعامل اآلداب األوروب ّية .وبعد عام (1880م) نجد أ ّن األعامل املرتمجة عن الفرنس ّية ً
تعترب يف غالبيّتها كتبًا شعبيّة تتمتّع بتوزيع واسع ،وروايات أخالقيّة ،وقصص مغامرات ،وكتب
( )3

علمي».
خيال
ّ

 .1صعود العثامنييني نيقوال فاتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .113 :1
 .2الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .418 :1
 .3النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .210 :2
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ت -نظام التعليم:
ب بشكل ملحوظ يف عهد التنظيامت ( )1878-1839بدءا من
لقد جرى االهتامم بالتعليم الغر ي
يتعمق يف الثقافة
العسكري وانتهاء بباقي العلوم اإلنسان يية،
التعليم
ي
وجراء ذلك نشأ جيل أخذ ي
ي
الغرب يية( .)1وكذلك افتتحت الكل ييات الفرنس يية واإلنكليز يية واألمريك يية شيئا فشيئا(.)2
التعليمي ،من كتاتيب
التعليمي القديم ،وانتش يف مجيع املحيط
ب هذا قد نسخ النظام
والتعليم الغر ي
ي
ي
الشقي يرتضع أفاويق العلوم عىل مناهج
األطفال حتيى اجلامعات والك يل ييات الكربى ،فصار الناشئ
ي
غرب يية(.)3
يذكر املستشق بول دومون ي
أن يف عهد حممود الثاين جرى إنشاء املدارس العلامن يية األوىل
التعليمي ،قدي م فيكتور دوروي وزير
املخصصة لألطفال والبالغني ،ولتفعيل عجلة التغريب يف النظام
ي
ي
العثامين إلصالح التعليم ،وقد ُع يمم عام
التعليم العا يم يف عهد نابليون الثالث ،مشوعا للسلطان
ي
(1869م) ،كام ساعدت فرنسا لتأسيس جمموعة مدارس يف تركيا عىل هذا النحو(.)4
الفن:
ثّ -
متس الطبقة املث يقفة فحسب ،بل تشمل مجيع طبقات املجتمع،
من املعامل التغريب يية األخرى التي ال ي
الفن بفروعه الكثرية ،ليشمل الرسم والنحت واملرسح واملوسيقى ونمط العمران والبناء وغريها،
هو ي
وكان للتغريب فيها ميدان واسع للعمل.

 .1تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز .507 :2
 .2م ن.512 :2 :
 .3حارض العامل اإلسالمي ،ستودارد .234 :4
 .4فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .93-92 :2
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البيزنطي واإليطا يل ،وال س ييام ي
أن جهاز الدولة كان من
العثامين بمؤ يثرات كثرية منها
الفن
وقد تأ يثر ي
ي
ي
املتحمسني إليه ،فالسلطان أمحد الثالث ( )1736-1673دعا إىل إسطنبول عددا
الدعاة إىل ذلك ومن
ي
من الفنيانني األجانب ،ون يظم الكثري من أشكال اللهو واللعب(.)1
العثامين يلامز أوزتونا بخصوص فرتة حكم السلطان حممود الثاين:
املؤرخ
يقول ي
ي
العثامن ،كانت
«دخلت املوسيقى الغرب ّية البيانو ،اجلوقة ،األوركسرتا ،املرسح ،األوبرا ،املجتمع
ّ
هذه الفنون موجودة ساب ًقا ّ
مؤسسات الدولة
يتوالها ويقوم هبا األوروبيّون ،واآلن أصبحت من ّ
( )2

الرسميّة».

أ يما املرسح ي
فإن السلطان عبد احلميد الثاين كان مولعا به ،وقد أمر بإنشاء مرسح يف يلدز ،ودعا إليه
الفرق التمثيل يية والفرق املوسيق يية الغرب يية(.)3
علام ي
بأن املرسح مأخوذ بالكامل من أوروبا ،إذ جيري ترمجة شيللر وفيكتور هيجو واقتباس موليري
 ....ي
إن هذه املرسح ييات املبن يية بالكامل يف أغلب األحيان عىل نجاحات املشاهد األوروب يية ،تتحدي ث
عن إجيابيات احلضارة الغرب يية ،وتعل من شأن األفكار وأساليب احلياة الواردة من أوروبا(.)4
وأ يما الرسم فنجد ي
أن عثامن محدي ( )1910-1842الذي تتلمذ عىل أيدي جريوم وبوالنجيه،
للرسامني األوروب ييني املعارصين(.)5
يستمدي إهلامه من الروح االستشاق يية ي

 .1الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،روبري مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .415 :1
 .2تاريخ الدولة العثامن يية ،يلامز .21 :2
 .3النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .210 :2
 .4فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .72 :2
 .5النزع األخري ،فرانسوا جورجو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .211 :2

 ❖ 36نحن و التغريب

وأ يما الرواية فقد ظهرت عام ( )1870من خالل ترمجة الروايات الغرب يية أمثال البؤساء ،روبنسون
متاما أداء وطيفتها الرتبو ّية ،إذ تدعو إىل
حتسن ً
كروزو ،تيليامك وغريها ،وهي برغم سذاجتها غري يأنا ّ
احلضارة احلديثة ،ويعل هذا النوع من الروايات من شأن العالقات بني اجلنسني ،ويستمتع بتناول
األنثوي(.)1
التحرر
مشكلة
ّ
ّ
أ يما بخصوص املوسيقى فقد ُفتح عام (1831م) معهد لتعليم املوسيقى الغرب يية عىل الطراز
يتذوقه املث يقفون(.)2
ثم بعدها املوسيقى األملان يية والفرنس يية ،وأصبحت املوسيقى الغرب يية فنًّا ي
اإليطا يل ،ي
ويف جمال العمران ونمط البناء وتشييد البيوت والقصور ،فإنيه بعد رجوع املندوبني والسفراء
العثامن ييني إىل تركيا ،وبعد تدوين مشاهداهتم عن نمط احلياة الغرب يية ونشها يف البالط واألوساط
ب ،فالصدر األعظم إبراهيم باشا (-1718
املث يقفة ،تظهر رغبة يف تغيري نمط احلياة وفقا للنموذج الغر ي
 )1730بعدما استمع إىل تقرير حم يمد أفندي املبعوث إىل أوروبا دفع أوساط البالط واحلكومة إىل تبنّي
أسلوب حياة جديدة ،ودفع إىل تشييد القصور ...وإنشاء احلدائق كحدائق مياه أوروبا العذبة(.)3
ومنذ عهد عبد احلميد الثاين شهدت املدن الكبرية يف اإلمرباطور يية العثامن يية تغيريات كثرية،
فهندسة الشوارع ،حم يطات سكك احلديد  ،مكاتب الربيد ،مستودعات السلع ،الفنادق ،الرتام ،املقاهي
فإنا ك يلها مقتبسة من الغرب(.)4
وغريها من األمور ،ي

 .1فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية).72 :2
 .2تاريخ الدولة العثامن يية ،يلامز .509 :2
 .3الدولة العثامن يية يف القرن الثامن عش ،مانرتان ،ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنية) .415 :1
 .4فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .112-109 :2
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كام ي
أن الصدر األعظم مصطفى رشيد باشا ( )1858-1800كان يرغب يف إعطاء العاصمة
العثامن يية ملمحا مماثال للحوارض الغرب يية ،لذا صاغ عام (1836م) جمموعة قوانني ومبادئ ال بدي من
االلتزام هبا يف ختطيط املدن وبناء البيوت ،تقيقا لرغبته تلك(.)1
التغريب يف املنظومة السياس ّية:
املنظومة السياس يية متش يعبة األطراف وينضوي تتها جمموعة أمور ،من قبيل شؤون الدولة ونوع يية
نظام احلكم ،الدستور والربملان ،الدبلوماس يية والعالقات الدول يية ،شؤون العسكر واحلرب واألحزاب
وغريها من األمور ،ونحن نرى ي
أن التغريب قد نال مجيع هذه الشؤون.
ففي نظام احلكم وإن كانت الدولة العثامن يية تتبع نظام اإلمرباطور يية أو احلكم املطلق للسلطان إىل
حني القرن العشين ،غري ي
أن سلطات احلاكم جرى تقييدها بالربملان ونظام املشوطة ،حتيى إ ين عبد
اضطر لفتحه من جديد يف أخريات حكومته.
احلميد الثاين بعدما ألغى الربملان
ي
ي
العثامين يف القرن الثامن عش والتاسع عش ،بعدما أفل نجمه واجه انتكاسات عديدة يف
إن احلكم
ي
تصب يف مصاحلهم وتدعم
العامل ،وبدأت الدول الغرب يية بالضغط عليه إلجراء اصطالحات سياس يية
ي
مشاريعهم.
تتغري األمور
وتشتدي حركة تغريب املنظومة السياس يية يف فرتة التنظيامت ( )1878-1839حيث ي
صب الدولة بقالب جديد مأخوذ من أوروبا ،وتفتتح وزارات عىل غرار
متدرج إىل أن جيري ي
بشكل ي
وزارات الدول األوروب يية ،كالشؤون اخلارج يية والداخل يية والعدل واملال يية والتجارة وغريها من
الوزارات( .)2وهذا ما يعرتف به املستشق دومون إذ يقول:

 .1م ن.113 :2 :
 .2م ن.84 :2 :
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متاما لنظام حكم أمم الغرب
«فمنذ ذلك احلني تبدو الدولة العثامنيّة م ّ
زودة بنظام حكم مماثل ً
( )1

احلديثة».

()2
أسست يف بدايات القرن
أ يما األحزاب فقد نشأت يف الربع األخري من القرن التاسع عش  ،و ي

ي
السياس يف تركيا،
لتتوىل الحقا وبالتدريج املشهد
العشين أي عام (1902م) حركة (تركيا الفتاة)
ي
العثامين عىل يد مصطفى كامل
وتغ يري املنظومة السياس يية نحو العلمنة والليربال يية ،إىل أن ينهار احلكم
ي
أتاتورك ،ليحارب ي
كل أنواع التد يين والتقاليد ،ويفتح الباب أمام الغرب عىل مرصاعيه.
أ يما األحزاب فإ ين أكثر ما كانت تنادي به ،إنيام هو مسألة احلر يية والعدالة متأ يثرة بالغرب إذ كثري منها
جراء اخلوف من بطش السلطة ،يقول املستشق األمريك يي ستودارد:
نشأ يف املهجر ي
يفرون إىل ديار الغربة سع ًيا وراء
«وأخذ الش ّبان املسلمون اجلارية يف عروقهم روح الوطن ّيةّ ،
ثم رشعوا يصدرون مئات
احلرة املنظّمةّ ...
غرضني :طلب العلم ،إنشاء الدعوات السياس ّية ّ
()3

النرشات والكتب األدبيّة والثور ّية ،ويبعثون هبا خفية إىل أبناء أوطاهنم».

املتمسكني بأذيال الغرب ،ي
إن احتضان الغرب
املتحمسني للحر يية والعدالة،
وقد خفي عىل هؤالء
ي
ي
هلم ودعمهم وفتح املجال هلم ليس لسواد عيونم وليس ح ًّبا هلم ،بل هي أطامع وأغراض استعامر يية،
اإلسالمي والسيطرة عليه ،ي
ي
وإال فهم أبعد ما يكونون من
التدخل يف شؤون العامل
يرمون من خالهلا إىل
ي
احلر يية وحقوق اإلنسان ،ي
وإن شعارات اإلنسان يية وحقوق اإلنسان ما هي ّإال ألفاظ ال معان هلا ّإال فيام
يالئم مصاحلهم(.)4

 .1م ن.151 :2 :
اإلسالمي ،ستودارد .46 :4
 .2حارض العامل
ي
 .3م ن.47 :4 :
حممد فريد.484 :
 .4تاريخ الدولة العلية العثامنيية ،ي
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أ يما يف جمال القانون ،فكانت تعتمد الدولة العثامن يية يف بدايات تأسيسها عىل الشيعة اإلسالم يية وفق
والتوسع يف األرايض البيزنط يية والرصب يية والبلغار يية يف القرنني
جراء الفتوحات
املذهب
ي
احلنفي ،ولكن ي
ي
مدونات قانون يية موجودة يف هذه البلدان،
تعرفت احلكومة العثامن يية إىل ي
الرابع عش واخلامس عش ،ي
احلنفي للمستجدات الطارئة ،جلأ احلكيام إىل االستفادة من
ونظرا إىل عدم استجابة ما عندهم من الفقه
ي
تلك القوانني العرف يية.
حممد الثاين سلسلة قوانني عرف يية يعتمد فيها عىل
ففي منتصف القرن اخلامس عش ،يصدر ي
مدونات اإلمرباطور يية البيزنط يية القانون يية .وإىل هذا يشري املستشق نيكورا بقوله:
ي
املدونات القانونيّة التي أصدرها السالطني عنارص
«ولذا فليس مم ّا يدعو إىل الدهشة أن نجد يف ّ
()1

جريمان».
ساليف أو
بيزنطي أو
رومان أو
جذورا عميقة هلا يف هياكل هلا أصل
ترشيع جتد
ّ
ّ
ّ
ً
ّ

ويف فرتة التنظيامت اشتدي ت هذه احلركة حيث كانت إحدى املها يم الرئيسة التي كان عىل مكاتب
الباب العال إنجازها تتم يثل يف صوغ قوانني جديدة ،تتامشى مع روح التنظيامت ،قوانني تليق بدولة
حديثة(.)2
ومل يقترص ذلك عىل قانون الدعاوى واملرافعات القضائ يية فحسب ،بل شمل سائر األمور أيضا،
جتاري جديدا( .)3طبعا ال يعني هذا
ففي عام (1850م) قدي مت فرنسا للدولة العثامن يية نموذج قانون
ي
نفي قوانني الشيعة فورا ،إذ ي
إن الظرف مل يسمح لذلك األمر الذي هت ييأ يف فرتة أتاتورك ،بل كانت
األمور جتري عىل نوع التوافق والتزاوج بني القوانني العرف يية املستوردة وبني القوانني الشع يية ،وإن
كان عىل حساب الثاين وباستعامل احليل الشع يية.

 .1تنظيم اإلمرباطور يية العثامنيية ،نيكورا بيلدبسينو ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .172-171 :1
 .2فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .88 :2
 .3م ن.88 :2 :
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العثامين يلامز:
املؤرخ
يقول ي
ي
املالكي ،يو ّفران تسهيالت
احلنفي ،واالستصالح يف املذهب
«كان مبدأ االستحسان يف املذهب
ّ
ّ
وراحة وحر ّية ملن بيدهم الصالح ّيات الترشيع ّية يف الدولة .وأبرز األمثلة عىل ذلك القوانني التي
قانون خارق من
القانون بوضعها ،وأعدّ ها شيخ اإلسالم أبو سعود أفندي ،مت ّكن هبا بدهاء
أمر
ّ
ّ
تلبية احتياجات الدولة العامليّة العظمى لذلك العرص بشكل لطيف جدًّ ا من دون معارضة أحكام
( )1

الرشيعة».

واملدين،
العريف
الديني عن القضاء
وهذا األمر نفسه جرى يف القضاء أيضا ،حيث ُفصل القضاء
ي
ي
ي
الديني ،وهذه املحاكم كانت تط ّبق
ففي عام (1840م) أنشئت حماكم التجارة منفصلة عن اجلهاز
ي
قانونًا مستور ًدا من فرنسا ،وتبارش عملها وفق اجراءات مشاهبة لتلك املعمول هبا يف أوروبا(.)2
املسامة باملحاكم النظام يية ،واملك يلفة بالنظر يف
ويف عام (1860م) جرى إنشاء شبكة من املحاكم ي
مجيع املسائل التي خترج عن اختصاص السلطات الدين يية ،وهذه املحاكم وإن كانت ال خترج عن اإلطار
اإلسالمي العا يم ،يإال ي
أن إدارهتا كانت بيد العلامن ييني وأصحاب الديانات األخرى ،مميا شكيل ثورة
ي
حقيق يية صامتة للميض نحو علمنة القضاء.
وقد انطىل األمر عىل العلامء آنذاك وعىل شيوخ اإلسالم ،حيث مل ينتبهوا إىل ما جيري وراء األكمة،
داخل ال عالقة له
وتصوروا أ ين األمور جتري وفق الشيعة اإلسالم يية ،وأ ين اإلصالح إنيام هو إصالح
ي
ي
بمؤ يثرات أجنب يية  ،إىل هذا األمر يشري املستشق بول دومون قائال:
«ومن املؤكّد أ ّن انتامء احلقوق ّيني امل ّكلفني بوضع القوانني اجلديدة وإنشاء اهلياكل القضائ ّية
سهل األمور .فقد أمكن هبذا الشكل إلصالح القانون أن
اجلديدة ك ّلهم تقريبًا إىل فريق العلامء قد ّ
إصالحا ناب ًعا من الداخل .وهبذا الشكل جرى مترير الكثري من
يظهر -إىل حد بعيد -بوصفه
ً

 .1تاريخ الدولة العثامن يية ،يلامز .465 :2
 .2فرتة التنظيامت ،دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .90 :2
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املر إىل حدّ ما ،واملتمثّل باعتامد قوانني مأخوذة عن الغرب
أقراص العالج ،بام يف ذلك القرص ّ
()1

املسيحي».
ّ

واملتغربنون باطنا إىل
وهكذا مل يتن يبه شيوخ اإلسالم إىل ما خ يبأه املتل يبسون بلباس اإلسالم ظاهرا،
ي
أن انتهت األمور إىل عام (1913م) حيث أصدرت احلكومة ترشي ًعا جديدً ا حيدّ بشكل ملحوظ من
واملفرسين اآلخرين للرشيعة ،حتت سيطرة سلطات
تدخل املحاكم الدين ّية ،ويضع القضاة الرشع ّيني
ّ
ّ
مدن ّية ،وسوف يكون ذلك تدشينًا لسياسة علمنة نشيطة سوف تؤ ّدي يف غضون سنوات قليلة إىل تبديل
ً
حمسوسا(.)2
تبديال
العثامن
املؤسيس
ً
ّ
املشهد ّ
ب فيه مب يكرا،
هذا ك يله بشأن القانون والقضاء ،أ يما يف جمال العسكر واجليش ،فقد بدأ التأثري الغر ي
مدربني من شتيى دول الغرب لتعليم اجليش وتسني املعدي ات
حيث استجلب السلطان
العثامين ي
ي
العثامين جودت باشا حيث قال:
املؤرخ
العسكر يية ،وأشار إىل هذا االمر ي
ي
وكان ترتيب العسكر اجلديد وانتظامه موقو ًفا عىل استجالب مع ّلمني ومهندسني من أوروبا(.)3

ي
العثامين ،بدأ عام (1728م) ،ويف عام
ب يف اجليش
إن التدريب والتعليم وفق النمط األورو ي
ي
مزودا بالعلوم احلديثة وعىل الطراز
( )1791بدأ سليم الثالث يف تأسيس جيش النظام اجلديد ،ي
استمر األمر مع باقي السالطني العثامن ييني ،ومميا يؤسف له ي
أن هذه اجليوش بدل
ب( .)4وهكذا
األورو ي
ي
يصب عملها ملصلحة الدين واأل يمة اإلسالم يية ،أصبحت أداة لقمع املسلمني املناوئني للخالفة
أن
ي
العثامن يية من جهة ،وأداة للدول الغرب يية يف رضب خصومهم من جهة ثانية من خالل عقد تالفات

 .1م ن.91 :2 :
 .2موت اإلمرباطور يية ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .323 :2
 .3تاريخ جودت.137 :
 .4تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز .411 :2
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عثامين أريق دمه حفاظا عىل
العثامين ،وكم من مسلم
واهية ،فكم من دم للمسلمني أريق عىل يد اجليش
ي
ي
مصالح دول غرب يية مقابل دول غرب يية أخرى.
التغريب يف املنظومة االقتصاد ّية:
والرقي ،ولذا ترى ي
ي
أن كثريا من احلروب قد
إن االقتصاد هو عصب احلياة ورأس مال التقدي م
ي
حدثت نتيجة للعثور عىل موارد مال يية جديدة أو احلصول عىل أسواق لترصيف املنتجات ،والسيطرة
عىل املال يعني السيطرة عىل امل جتمع ،لذا حاول الغرب استغالل هذا األمر لتضعيف الدول األخرى
من جهة ،وتقوية نفسه من جهة أخرى ،واستعملوا لذلك أخبث األساليب وبأبشع الطرائق ،بحيث
أصبح االقتصاد واملال أقوى سبل هيمنة الغرب عىل الدول واستعامرها.
وهذه هي القرصنة االقتصاد يية التي أشار إليها جون بركنز فهي تعتمد عىل إعطاء قروض ،خلق
تم السيطرة ،إنيه يقول:
رشكات جتار يية كبرية تابعة للقوى العظمى ،إناك البالد بالديون وما شاكل لت ي
«وحي ّقق قرصان االقتصاد أكرب نجاح عندما تكون القروض كبرية لتضمن عجز الدولة
املستدينة عن سداد ما عليها من ديون يف ظرف سنوات قليلةٍ .
آنئذ نسلك سلوك املافيا ،ونطلب
ً
وتتضمن قائمة طلباتنا واحدة أو أكثر من التايل :السيطرة عىل
رطال من اللحم مقابل الدين.
ّ
تصويت الدول يف األمم املتحدة ،أو إنشاء قواعد عسكر ّية ،أو اهليمنة عىل موارد الثروة كالبرتول
أو قناة بنام .طبعاً يبقى البلد ً
مثقال بالدين ،وبذلك يضاف بلدً ا آخر إىل إمرباطور ّيتنا العامل ّية».

( )1

ويقول يف رشح اخلدع املستخدمة وتوضيحها إللقاء الدول يف ف يخ التبع يية االقتصاد يية:
«نحن اليوم ال نحمل سيو ًفا ،وال نرتدي درو ًعا أو مالبس تعزلنا عن غرينا ...نزور
مواقع املشاريع ،ونتس ّكع داخل القرى الفقرية ،نتظاهر بإنكار الذات ،ونحدّ ث الصحف
املحل ّية عن األعامل اإلنسان ّية العظيمة التي نؤ ّدهيا .نغ ّطي طاوالت مؤمترات اللجان احلكوم ّية

االقتصادي لألمم ،جون بركنز.24 :
 .1االغتيال
ي
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بأوراقنا ومشاريعنا املال ّية ،ونحارض يف كل ّية إدارة األعامل يف هارفارد عن عجائب املشاريع
الكربى».

( )1

وليست هذه القرصنة بجديدة ،بل استعملتها الدول الغرب يية جتاه احلكومة العثامن يية إلطاحتها
والسيطرة عليها ،يصف املستشق مانرتان القرن الثامن عش بأنيه بداية حقيق يية هلجوم الدولة الغرب يية
عىل الدولة العثامن يية عسكر ًّيا واقتصاد ًّيا ،فيقول هبذا الصدد:
غرب يف التجارة الدول ّية لإلمرباطور ّية العثامن ّية،
«سوف يشهد القرن الثامن عرش ّ
تطور وجود ّ
وتعرب عن نفسها
وهو وجود راجع إىل انطالق رأسامل ّية مريكانتيل ّية (جتار ّية) تدعمها احلكومات ّ
من خالل إنشاء الرشكات التي تستفيد من دعم السفراء والقناصل أو توسيعها ،ويفرض هؤالء
القوة العثامن ّية ،وعندئذ جيري
كبريا من السلطة بل املطالب ،بام يتناسب مع تضاؤل ّ
األخريون ً
قدرا ً
التجار الغرب ّيني املوجودين يف ثغور
استخدام االمتيازات عىل نطاق واسع حلساب
ّ
()2

اإلمرباطور ّية».

االقتصادي قائال:
التوسع
ويكشف القناع عن الن ييات واألهداف من هذا
ي
ي
التسرت عىل
التجار والرشكات ،ترتدي قناع الن ّيات احلسنة ليتسنّى هلا بشكل أحسن
ّ
«إنّ أوروبا ّ
االقتصادي عىل األسواق ،وعىل االستحواذ عىل املوا ّد األوليّة ،وعىل السيطرة السياسيّة
االستيالء
ّ
()3

يف هناية األمر».

العسكري ،حيث يصف بقوله:
السلمي أمام الفتح
يسميه مستشق آخر بالفتح
ي
ي
وهذا ما ي

 .1م ن.27 :
 .2الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .429 :1
 .3م ن.434 :1 :
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ً
استقالال خيرتق السياج ،برؤوس األموال
«أعني به القبض عىل خناق بالد رشقيّة مستق ّلة
الغرب ّية ،متدّ هبا الدولة الفاحتة تلك البالد عىل شكل القروض واالمتيازات،ومتى جرى ذلك
()1

أخذت السيطرة السياس ّية تبدو شيئًا فشيئًا».

الروس لوتسكي يشهد ي
كام ي
بأن االمتيازات التجار يية التي أعطيت لدول الغرب،
أن املستشق
ي
االستعامري(.)2
كانت وسيلة من وسائل االستعباد
ي
العاملي ي
فخ آخر وقعت فيه تركيا أ يدى اىل تبع يية تا يمة ،وقد أشار
ثم إ ين االنخراط يف االقتصاد
ي
ي
املستشق البيدس إىل ي
أن التنمية االقتصاد يية العثامن يية كانت معتمدة عىل قروض أوروب يية ،تستخدم
تلك األموال يف مدي سكك احلديد وإنشاء املرافق العا يمة األخرى ،ومتويل النفقات العسكر يية ،وعندما
اضطرت إىل املوافقة عىل
مل تتم يكن الدولة العثامن يية من تسديد الديون وأشار إىل الرباح املرت يتبة عليها،
ي
نوع من اإلدارة األجنبية ي
حلل مسألة الديون وعليه منذ ذلك التاريخ وصاعد ًا أحكمت البنوك األجنب ّية
العثامن(.)3
قبضتها عىل االقتصاد
ّ
االقتصادي ،فهناك اهليمنة الثقاف يية أيضا ،حيث
ومضافا إىل األهداف السياس يية الكامنة يف التغريب
ي
تغري سلوك املجتمع ونمط احلياة ،ي
أيضا احلياة والفنون التقن ّية والفلسفات...
روجون ً
التجار ي ّ
فإن ي
ي ي
مهمة متويل التغيري(.)4
و ّ
والتوجه
توجه الناس إىل سلوك احلياة الغرب يية،
ي
وقد شكا كثري من الوطن ييني من هذه احلالة ،ومن ي
نحو زخرف احلياة الدنيا ،والتش يبه يف املأكل وامللبس واملسكن بالغرب ييني(.)5

اإلسالمي ،ستودارد .7 :4
 .1حارض العامل
ي
 .2تاريخ األقطار العربيية احلديث ،لوتسكي.25 :
 .3تاريخ املجتمعات اإلسالم يية ،البديس.823 :2
 .4فرتة التنظيامت ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامن يية) .81 :2
حممد لطفي مجعة.175 :
 .5للمزيد راجع :حياة الشق ،ي
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ب،
الوطني
االقتصادي ،أال وهو ترك املنتج
وهناك أثر آخر نتج من التغريب
والتوجه نحو الغر ي
ي
ي
ي
األمريكي
تعجب املستشق
وكثريا ما كان اإلنتاج
ب ،وهذا ما أثار ي
الوطني أفضل من نظريه الغر ي
ي
ي
ستودارد وغريه من مفكيري الغرب(.)1وقد أشار مستشق آخر إىل أ ين التغريب املا يل ترك آثارا مبارشة
ب ،وترك اإلنتاج
الرتكي ،من حيث
وغري مبارشة يف املجتمع
التوجه نحو الكامل ييات وتقليد النمط الغر ي
ي
ي
الداخل وتدمري الصناعات املحل يية )2(.كام ي
ويتعجب
حممد لطفي مجعة يستشهد بمسألة الطرابيش،
ي
أن ي
ي
الوطني مع كونه
من الدولة وكيف تشرتي للجيش الطرابيش املصنوعة يف الغرب وترتك اإلنتاج
ي
أفضل ،ويرى ي
ي
الداخل(.)3
االقتصادي
األجنبي لدعم جتارته عىل حساب
التدخل
أن ذلك كان بسبب
ي
ي
ي
االقتصادي أيضا ،سعي الشكات التجار يية الغرب يية لّضب العملة
ومن اآلثار األخرى للتغريب
ي
الوطن يية أي اللرية الرتك يية ،هبدف رشاء املوا يد اخلام بسعر بخس(.)4
تغريب املجتمع:
ليس املجتمع حالة مستق يلة عن أفراده وما ينتجه ي
كل شخص لندرسه بشكل مستقل ،بل املجتمع
املتكون من األش خاص واجلامعات واألفكار والتجارة والسياسة وغريها من األمور،
هو املجموع
ي
وكالمنا السابق عن التغريب يف الثقافة والسياسة واالقتصاد هو بمجموعه صورة أخرى لتغريب
املجتمع ،إذ املجتمع -كام قلنا -ليس بمعزل عن أفراده .ولكن اقتضت العادة تصنيف بعض املوارد
ومقومات اهلو يية وما شاكل ،ي
وكل هذه األمور قد
خاص كنمط احلياة واألرسة
ضمن املجتمع بشكل
ي
ي
ناهلا التغريب ىل نطاق واسع.

اإلسالمي ،ستودارد .208 :4
 .1حارض العامل
ي
 .2العثامنييون تفكيك الصور ،اندرو ويتكروفت.206 :
حممد لطفي مجعة.188 :
 .3حياة الشق ،ي
 .4تاريخ الدولة العثامنيية ،يلامز .574 :2
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وكام يقول ستودارد:
مهيّة بحيث لو
«فإ ّن ما بلغته الروح الغربيّة يف الرشق من سعة االنتشار وشدّ ة التأثري ،مها من األ ّ
أردنا الكالم عنه بالتفصيل الستغرق ذلك املج ّلدات الضخام».

( )1

اخلامتة:
 .1ي
مست الدولة واالقتصاد والثقافة
إن عوامل التغريب يف املجتمع
الرتكي أنتجت معامل تغريب يية ي
ي
ومسته رشارهتا.
واملجتمع ،حتيى إ ين الدين مل يسلم من الغربنة ي
الرتكي بدعا من سائر املجتمعات ،فالعوامل تلك تنتج املعامل نفسها يف ي
كل
 .2مل يكن املجتمع
ي
مكان ،فأنت إذا طبقت تلك العوامل يف إيران أو مرص أو اهلند حصدت النتائج نفسها  ،إذ الغرب هو
تتغري خططه وبراجمه االستعامر يية أينام كان.
الغرب مل ي
أن االسالم هو ي
 .3ينبغي للخطاب اإلسالمي الذي يرى ي
تولت
احلل ،النظر يف حالة تركيا التي ي
من دولة كانت ُتعدي عاصمة اخلالفة اإلسالم يية اىل دولة علامن يية ليس للدين فيها أثر وذلك عىل يد كامل
اتاتورك .ليقف عىل مناورات الغرب وخططه الناعمة والصلبة التي اطاحت االمرباطورية العثامن يية
خالل مدي ة زمنية قليلة ال تتجاوز القرن الواحد.
حس يية مؤملة عن تركيا ،فيشري إىل أنيه ليس يف تركيا حركة
ينقل لنا املستشق كامبفامير صورة ي
إسالم يية ،وصارت تركيا دولة غري إسالم يية ،فليس يف مدارسها ثقافة إسالم يية ،واللغة العرب يية ال يسمح
بتعليمها ،واحلكومة الرتك يية راغبة عن اإلسالم ،والبالد مفتوحة عىل مرصاعيها أمام مدن يية أوروبا بام
رش
تمل من ي

( )2

اإلسالمي ،ستودارد .237 :4
 .1حارض العامل
ي
 .2مرص وآسيا الغرب يية ،كامبفامير( 104-103 :ضمن كتاب وجهة االسالم) .ونحوه ايضا :تاريخ املجتامت اإلسالم يية،
البيدس.825 :2
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كل اقتباس من الغرب أو ي
 .4ليس ي
كل تاثري تغريبا ،إذ ال ضري يف االستفادة من التقن ييات احلديثة،
مبني عىل التسخري ،فاهلل سبحانه وتعاىل ي
سخر
وأسباب الرفاه والراحة ،أينام كان املنشأ ،إذ نظام الكون ي
بعض الناس لبعض ،فاإلنسان بطبيعته وفطرته يتيجه إىل سدي حاجاته إ يما من خالل ما يقوم به هو وإ يما
من خالل االستفادة مميا يصنعه غريه سواء أكان يف الشامل أم اجلنوب ،يف الغرب أم الشق .واملذموم
الذي نعدي ه تغريبا ،هو االنبهار بالغرب والوصول إىل التل يبس بمبادئه وأسسه وترك اهلو يية القوم يية
والدين يية والوطن يية.
اإلسالمي باحلالة الغربو يية ،بعدما
 .5مميا يوجب العجب استمرار بعض النخب الفكر يية يف العامل
ي
رأينا ي
أن الغرب نفسه قد ي
وصحتها ،فظهرت
يظن فيام مىض خلودها
ي
ختىل عن كثري من مبادئه التي كان ي
املابعد ييات وال س ييام ما بعد احلداثة وما بعد العلامن يية .فاألجيال السابقة التي شهدت صدمة الغرب،
ر يبام كانت معذورة إذا أصابتها لوثة التغريب ،غري ي
أن جيل احلارض غري معذور يف ذلك بعدما انقلب
ب املعارص إىل ي
احلداثوي
أن اخلطاب
رواد الفكر
ي
العلامين العر ي
الغرب عىل نفسه .وهبذا الصدد يشري أحد ي
ي
معريف بحت ،إذ ساد يف الغرب نقد
أيديولوجي
غض النظر عن نقد احلداثة يف الغرب بدافع
تعمد ي
ي
ي
قد ي
رسختها موجة احلداثة يف الغرب ،وطال هذا النقد القيم
حا يد أعاد النظر يف مجيع اليقين ييات التي ي
تعمد إخفاء هذا اجلانب ،وعدم
العقالن يية واإلنسان يية والرأسامل يية والتقن يية وغريها،
ولكن الفكر العر ي
ي
ب ي
ب السابق ،وسبب ذلك يعود إىل
التأ يثر به ،وعدم التعامل معه ،بل طفق ينهل من منظومة الفكر الغر ي
حاجتهم إىل خطاب احلداثة من دون خطاب مساءلة احلداثة ونقدها(.)1
تغريبي يف اإلمرباطور يية العثامن يية حياول غربنة ي
 .6ي
كل يشء ،ال يعني
إن ما ذكرناه من وجود ت ييار
ي
تيار معارض أيضا من عا يمة الناس ومن طبقة العلامء ،ومل يكتسح
نجاح هذا الت ييار متاما ،بل كان هناك ي
التغريب الساحة العثامن يية ك يلها.
 .1من النهضة إىل اإلصالح ،عبد اإلله بلقزيز.28-27 ،
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املتحرر ،وكذلك
ففي منتصف القرن السادس عش ُأعدم ثالثة من العلامء بسبب تفكريهم
ي
العلمي املعارص الذي حدث يف أوروبا ،عن
استبعدت أ يي فرصة يستفيد منها العثامن ييون من التقدي م
ي
طريق خطر استرياد الكتب املطبوعة.

()1

ويف الفرتة املمتدي ة من  1700إىل 1774م ظهرت حركة إسالم يية نشطة تعارض اإلصالحات
املتأ يثرة باألفكار والتقن ييات األوروب يية( .)2كام ي
سمى السلطان حممود الثاين ()1839-1785
أن الشعب ي
أن ي
«كاوور بادشاه» أي البادشاه الكافر )3(.كام ي
التغريبي خرس نوعا ما زمن السلطان عبد احلميد
االجتاه
ي
الثاين ( )1918-1842حيث ظهرت يف صفوف املث يقفني اإلسالم ييني ياجتاهات معادية للغرب ،يقول
الباحث ويتكروفت:
«وبحلول عام 1900م كان اخلوف من اهليمنة األوروبيّة قد شاع يف أوساط املسلمني
()4

العثامنيّني».

شاب آنذاك:
وقد كتب
صحفي ي
ي
لكن الغرب هو اإلمربياليّة ،وطاملا كان البلد شبه
«لقد اجتذبنا التغريب من نواحٍ كثريةّ ،
مستعمرة يف أيدي اإلمربياليّني ،وطاملا ظ ّلت االمتيازات قائمة ،فقد كان من الصعب الدفاع عن
()5

الغرب».

سالمي والغرب هاميلتون جب .218 :2
 .1املجتمع اإل
ي
 .2الدولة العثامنيية يف القرن الثامن عش ،مانرتان ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنية) .411 :1
 .3تاريخ الدولة العثامن يية ،يلامز .21 :2
 .4العثامن ييون تفكيك الصور.183 :
 .5موت اإلمرباطور يية ،بول دومون ضمن كتاب (تاريخ الدولة العثامنيية) .281 :2
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ي
التغريبي نشطا بسبب دعم جهاز الدولة له وال س ييام بعض الوزراء
احلظ
ولكن مع هذا بقي
ي
وأصحاب املناصب ،وكذلك بعض املث يقفني والنخب ،إىل أن وصل األمر عىل يد أتاتورك إىل حماربة
سافرة للدين وملظاهر التد يين.
 .7إ ين نموذج الدولة العثامن يية خري دليل ملموس عىل فشل اآلراء والنظر ييات التي ترى أ ين التقدي م
ب ،يإذ إ ين هذا لو كان متاحا وصحيحا ملا انارت الدولة العثامن يية
والرقي حيصل باقتفاء النموذج الغر ي
ي
التي سعت ي
بكل جهدها إىل اللهاث وراء الغرب واقتفاء أثره .ح يتى إ ين علامن يية أتاتورك الصارخة مل
تكن شفيعة لرتكيا كي تدخل يف حقل الدول األوروب يية وتلحق هبم ،بل بقيت حمسوبة عىل دول الشق
االوسط املصنيفة ضمن العامل الثالث .وعليه فقد بات رساب الغرب مكشوفا أمام الناظرين حيث إنيه
ال يزيد الظمآن إالي عطشا وهلاثا.
 .8ي
اإلسالمي اليوم يف سبيل إعادة نضته ليس هو النأي عن الغرب وال
إن ما حيتاج إليه العامل
ي
هو التغريب ،بل االعتامد عىل النفس ،وتفعيل الطاقات الكامنة يف جسد األ يمة ،مع االستفادة من آخر
توصل إليه العلم ،وحماولة اإلسهام فيه ،إذ العلم ليس حكرا عىل أحد وكذلك املعرفة واإلبداع ،
ما ي
لكن تصيله حيتاج إىل تفعيل وجهد ومثابرة إذ ليس لإلنسان ّإال ما سعى.
بل هو متاح للبش مجيعا ،و ي
ان االنفتاح عىل العامل من حولنا واالنتفاع بثقافاته وعلومه أمر ،وأ ّن نفي الذات وتغيري
وكأنام غاب عنّا ّ
اجللود واالغرتاب عن اآلخر أمر آخر )1(.فعندما نأخذ ونقتبس من اآلخر ،ال نبقى أمامه مكتويف
األيدي  ،منبهرين ،بل نشاطره الرأي واإلبداع ،ونستفيد لنضيف إىل عجلة العلم جديدا ،فنحن ال
نتحرج يف التع يلم من أحد لتحصيل العلم واملعرفة -رشقا أو غربا -إنيام ال نريد أن نبقى تالميذ إىل
ي
األبد!

 .1شعرنا القديم والنقد اجلديد ،وهب رومية.21 :
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ولنختم كالمنا بام قاله األمري شكيب إرسالن:
«رائحة التفرنج تؤذيني ،فالتفرنج ال يفيد شيئاً ،والتع ّلم غري التفرنج ،واليابانيّون تع ّلموا وبقوا
يابانيّني بجميع عواطفهم وأطوارهم وأوضاعهم(.»...)1

 .1حياة الشق ،حممد مجعة (19 :نقال عن جم يلة الكويت العدد الرابع شعبان .) 1350
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املصادر
ي لألمم ،جون بركنز ،دار الطناين للنش.
 .1االغتيال االقتصاد ّ
 .2أهداف التغريب ،أنور اجلندي ،من إصدارات اللجنة العليا للدعوة اإلسالميية يف األزهر.
تعصب اإلسالم ،شكيب أرسالن ،ط الثالثة 1995م دار ابن حزم.
التعصب
.3
األوروب أم ّ
ّ
ّ
 .4العثامني ّون تفكيك الصور ،اندرو ويتكروفت ،ط االوىل  2014مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلسرتاتيجيية.
 .5تاريخ األقطار العربي ّة احلديث ،لوتسكي ،ط التاسعة  ،2007دار الفاراب.
 .6تاريخ الدولة العثامنيّة ،جمموعة مؤ يلفني ،إعداد روبري مانرتان ط األوىل  1992دار الفكر القاهرة.
مؤسسة اهلنداوي.
حممد فريد ،طبع عام 2012م ي
 .7تاريخ الدولة العثامنيّة ،ي
مؤسسة فيصل للتمويل تركيا.
 .8تاريخ الدولة العثامنيّة ،يلامز أوزتونا ،طبع عام  1988ي
 .9تاريخ جودت ،ترمجة عبد القادر أفندي ،طبع عام 1308هـ ،مطبعة جريدة بريوت.
العرب ،زكي نجيب حممود ،ط التاسعة عام 1993م ،دار الشوق.
 .10جتديد الفكر
ّ
العرب ،جريمي سولت ،ط االوىل
 .11تفتيت الرشق االوسط ،تاريخ االضطرابات التي يثريها الغرب يف العامل
ّ
2011م دار النفائس.
احللبي.
 .12حارض العامل اإلسالم ّي ،لوثروب ستودارد ،القاهرة 1352هـ مكتبة الباب
ي
حممد لطفي مجعة ،اهلنداوي عام 2012م.
 .13حياة الرشق ،دوله وشعوبه وماضيه وحارضه ،ي
 .14شعرنا القديم والنقد اجلديد ،وهب رومية ،سلسلة عامل املعرفة رقم .207
 .15ملاذا هييمن الغرب اليوم ،ايان موريس ،ط االوىل 2018م مركز نامء للبحوث والدراسات.
 .16من النهضة إىل اإلصالح ،عبد اإلله بلقزيز ،مركز دراسات الوحدة العربيية.
 .17نزعة التغريب ،جالل امحد ،ط  ،2عام 2005م ،دار اهلادي.
 .18هنج البالغة ،مجع الشيف الريض ،طبع عام  ،2011العتبة العلو يية املقدي سة.
 .19املجتمع االسالم ّي والغرب ،هاميلتون جب وهارولد باون ،ط ،1عام 2012م ،هيئة ابو ظبي للسياحة
والثقافة.
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القومي
 .20األزمات الرشقي ّة ،املسألة الشقيية واللعبة الكربى  .1914 – 1768هنري لورنس ط ،2018 ،1املركز
ي
للرتمجة.
القومي.
الرش املحض ،نظريّة االستبداد يف عتبة األلفي ّة الثالثة ،مطاع صفدي ،ط ،2001 ،1مركز االنامء
ي
 .21نقد ّ
 .22فرنسا واإلسالم من نابليون اىل ميرتان ،جاك فريمو ،ط ،1991 ،1دار قرطبة.
ومؤسسة رسالن.
 .23تاريخ االصالحات والتنظيامت يف الدولة العثامني ّة ،انكه هلارد  ،ط ،2017 ،1دار
ي
للمتوسط ،ايف الكوست  ،ط ،2010 ،1الكلمة.
 .24اجلغرافيا السياسي ّة
ّ
ب.
 .25تاريخ املجتمعات اإلسالمي ّة ،أيرا م .البيدس ،ط الثانية دار الكتاب العر ي
القومي
 .26وجهة اإلسالم نظرة يف احلركات احلديثة يف العامل اإلسالم ّي ،إعداد وتقديم:هاملتون جب ،املركز
ي
للرتمجة عام .2008

«األمركة» بوصفها تغريب ًا للعامل
د .حممود حيدر

()1

أهم أطروحات أزمنة ما بعد احلداثة.
تتناول هذه الدراسة أطروحة األمركة بوصفها واحدة من ي
البني ي
أن مصطلح األمركة الذي تسعى الدراسة إىل تليله ونقده كمفهوم وجتربة ،ليس جديدا يف
ومن ن
حقل التداول ،وإن اقرتن ظهوره يف العقود األخرية .فهو كام ي
تدل الوقائع مفردة شاعت يف حقل الفكر
االصطالحي له،
السياس ودراسة العالقات الدول يية مع بداية القرن العشين املنرصم .أ يما التداول
ي
ي
فقد جرى تديدا يف عام  1915بتأسيس ما عرف بـ «اللجنة القوم يية لألمركة» التي سعت إىل تنظيم
األمريكي .غري ي
أن املصطلح سيعود إىل استئناف حضوره،
حياة املهاجرين ودجمهم يف بوتقة احللم
ي
ويكتسب شهرته مع ناية حقبة احلرب الباردة عام  1989عندما انفردت الواليات امل يتحدة األمريك يية،
بعد سقوط ي
العاملي اجلديد.
يت ،باهليمنة الوحيدة اجلانب عىل النظام
االتاد السوفيا ي
ي

املعنى الك ن يل ملصطلح األمركة( )2يشري يف العمق واملآل األخري إىل جعل العامل ظِ يال ألمريكا .وكان

من أبرز أهدافه التي ظهرت يف التاريخ إضفاء نمط احلياة األمريك يية عىل املهاجرين أفرادا ومجاعات،
االستعامري واهليمنة .كام يعرب املصطلح عن
وعىل دول وشعوب العامل الواقعة يف دائرة االستهداف
ي
التأثري األمريكي يف مناطق العامل يف شتيى جماالت احلياة ،من خالل السيطرة العسكر يية واإلعالم يية
واالقتصادي.
الثقايف
والسياس يية ناهيك عن التمدي د
ي
ي

 .1مفكير وأستاذ يف الفلسفة واألديان املقارنة ،لبنان.
2. Americanization
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سوف نسعى يف هذه الدراسة إىل إجراء مقاربة أنثرو -تارخي يية لعقيدة األمركة ،ثم نقف عىل
منشئها ،ونقد مبانيها الفكر يية وجذورها الالهوت يية والثقاف يية.
ماه ّية أمريكا وهو ّيتها
وميتافيزيقي،
حضاري
إذا كان الغرب بام هو غرب (أوروبا وأمريكا الشامل يية) قام عىل تكوين
ي
ي
واألفريقي فضال عن سائر األعراق ...ي
فإن التمثيل األعىل
اهلندي
تفوق إنسانه عىل اإلنسان
ي
أفىض إىل ُّ
ي
ملثل هذا االعتقاد سيجد تعبريه الصارخ يف التجربة التارخي يية األمريك يية .تبتدئ الرحلة حني كشف
ٍ
أيقونة حيكمون بواسطتها العامل كله .غري ي
أن الالفت
املهاجرون اإلنكليز واإلسبان أمريكا وحولوها إىل
يف ظاهرة أمريكا املنفردة ،هو قيامها أساسا عىل االنسالخ عن أصلها األوروب والب ِ
دء بأصل جديد.
ي
ب .األمر الذي أواله
وهذا هو السبب الذي حدا
ربؤ من مصدرهم األورو ي
بمؤسيسها األوائل إىل الت ي
ن
الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر عناية خا يصة مليا رأى ي
اإلنكلوساكسوين لألمركة قرر تدمري
أن العامل
ي
ب.
أوروبا باعتبارها البدء
اخلاص للعنرص الغر ي
ي
ب واخلارجة عليه يف اآلن عينه ،تشكلت أول «ما
مع النشأة األمريك يية اخلارجة من أصلها األورو ي
أن أمريكا ش يكلت فعال حالة «ما بعد أوروبا» ي
بعدية» كربى يف التاريخ احلديث .وهذا يعني ي
بكل ما
تمله العبارة من أبعاد تارخي يية وثقاف يية والهوت يية .غري ي
القارة
أن املفارقة يف هذا املنعطف من تاريخ ي
األوروب يية هي ي
األمريكي» الذي انفصل عن أصله ما لبث أن عاد إىل هذا األصل من أجل
أن «املا بعد
ي
حضاري تا نم القوام .استنادا إىل هذه الصريورة ،أمكن
أن حيتويه ويضمه تت جناحيه يف إطار غرب
ي
ِ
لنا أن نعرف السبب الذي جيعل ي
راهن الغرب و ُمقبلِ ِه حمكوما باجلمع الالواعي بني
كل تنظري حول
أوروبا وأمريكا بوصفهام كتلة حضار يية واحدة .ومن أجل ذلك ،يصري بدهي ييا أن ُينظر إىل أطروحة ما
القارتني :األوروب يية واألمريك يية معا .مع ذلك ،ي
فإن
بعد الغرب بوصفها قاعدة ك نل يية لدراسة مآالت ي
ستثنائي للبنية
اخلاص واال
القارتني يمكن أن نتبني معامله يف الرتكيب
متايزا جوهر ييا بني هاتني
ي
ي
ي
األمريك يية ،الذي يقوم عىل غاية يتكامل فيها عنرصان أساس ييان :األول :االستيالء عىل اهلو يية احلضار يية
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ب الذي جاءت منه ،والثاين :التمدي د نحو بق يية العامل من
للغرب عرب اهليمنة الكاملة عىل الفضاء األورو ي
أجل إعادة تشكيله وفقا لقيمها وغاياهتا الكربى.
ومهام يكن من أمر ،فلو كان لنا أن نتبني ألمريكا صفة ما ،لص ُعب البيان ،واتسع حقل التوصيف.
بعضهم ينظر إىل أمريكا بوصفها قض يية فينومينولوج يية؛ أي إ ينا البلد الذي ظهر عىل خريطة العامل
كاستثناء ال يشبه سواه .وبعضهم وجد فيه خالصة احلداثة وما بعدها .وآخرون مم ين ُأخذوا فيه ،مل يروا
ثم
إليه يإال بصفة كونه مقولة ميتافيزيق يية حطت عىل األرض البكر لتصنع للعامل خالصه من اإلثم ،ي
لتستن ِقذ ُه من هبوب اجلاهل يية.
عدوها،
مل
تستقر املقالة األمريك يية عىل توصيف واحد .والفرادة التي ُخلعت عليها ،من أهلها ومن ن
ي
جعلتها مقالة مفتوحة عىل التأويل .فبقدر ما تبدو األطروحة األمريك يية بسيطة ،هي مركبة .وهي
واضحة بنسبة ما يكتنفها الغموض .وك يلام تسامت عىل اجلغرافيا والتاريخ ومملكة االستحواذ ،كان هلا
يف التفاصيل والصغائر قضايا ،قد يصبح العامل ك يله بسببها عىل حافة القيامة .وهكذا تبدو أمريكا منذ
والدهتا كمرآة مك يت ظة باملفارقات .ال منطق للعامل من دونا .أو من دون أن يكون هلذا العامل هبا صلة
املتفرق،
ثم ليكون له معها مكانة ومقام وجدوى .حق هلا أن جتمع
ن
الربط ،والشط ،واإلصغاء ،ي
املجتمع .ثم لتستأنف اجلمع ِ
ِ
والفرقة حيثام شاءت هلا عقيدة القضاء والقدر .من هذا النحو
وتفرق
ي
ن
جمرد أطروحة لالستخدام
أمكن القول إ ين شعار «أمريكا هي العامل ،والعامل هو أمريكا» ..ليس ي
يديولوجي العابر واملؤ يقت .وإ ينام هو مستخلص األيديولوجيا األمريك يية يف حدن ه األقىص .وهو ما
األ
ي
سيتبني لنا من خالل االستقراء املعمق للرواية التي تنظر إىل عامل يية أمريكا بوصفها قض يية الهوت يية
سرتاتيجي.
وعقيد يية ،من قبل أن تكون شأنا متع يلقا باحلاجة إىل االنتشار اجليو  -إ
ي
مؤسسوها األوائل ي
بأن مهمتهام العظمى،
شعور أمريكا بنفسها اليوم ،هو شعورها نفسه يوم زعم ن
ي
ويستدل من التواريخ املنرصمة ومم يا هو راهن اليوم
هي إنقاذ البش يية من حروهبا اإلفنائ يية املستدامة.
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ي
املؤسسني مليا تزل عىل حاهلا .كام لو أ يننا بإزاء أ يمة ملا تزل يف طور التأسيس من إبراهام لينكولن
أن عقيدة ن
اىل آخر ح يكام البيت األبيض .الكلامت التي ترسلها إىل العامل ،هي عينهاُ .
ب استعظام الذات
وخط ُ
هي نفسها .ي
وكل الذين حكموا من اجلمهور ييني والديموقراط ييني ،مل يفارقوا تلك اللغة التي ال تنظر
إىل العامل بمن فيه األوروب ييون يإال كـ«أغيار».
األمريكي هرمان ملفيل( )1التي
من ال جيد احلال عىل مثل هذا النحو ،فليتذكير كلامت الروائي
ي
والقوة ،وتقديس الدماء ،إىل حدي اجلنون إذ يقول ملفيل:
رفعت بارانويا االستعالء،
ي
األمريكي من دون أن يراق دم العامل ك ّلهَ .دمنا نحن أشبه
«ال نستطيع إراقة قطرة واحدة من الدم
ّ
بطوفان األمازون .إ ّنه د ٌم مؤلَّف من مئات الت ّيارات النبيلة املرتافدة يف جمرى واحد .نحن لسنا ّأمة،
بمقدار ما نحن عامل .فام مل نكن قادرين عىل أن نزعم أ ّن العامل ك ّله هو ألبينا وسيّدنا ،مثل ملك
األبوة الكونيّة الشاملة»(.)2
إبراهيم  ،يبقى ن ََسبنا ضائعاً يف ّ

والديني،
السياس
عىل هذه الروح ت يتكئ األيديولوجيا األمريك يية .هي روح رسول يية يشرتك فيها
ي
ي
مستمرة وسارية يف الزمان واملكان
واألريض من دون تفاوت وال منقطع .وهي روح ال تزال
والغيبي
ي
ي
ي
منذ عهد االستيطان .ولو نحن قرأنا وثيقة ماي فالور عام  1620لرأينا كيف ش يبه يأول حاكم لبوسطن
كي عن رسول يية مزعومة ال تفاجئ
مدينته بالقدس اجلديدة .وبعد قرون سينكشف اخلطاب األمري ي
أحدا .إذ عىل األمري يكيني كام رصح أحد الشيوخ (جس هلمز عام :1996
القوة ،كام عليهم أن يصبحوا قدوة
السياس
«محل مشعل األخالق
والعسكري يف قانون ّ
ّ
ّ
للشعوب».

 .1ولد هرمان ملفيل يف مدينة نيويورك عام  .1819وهو من أبرز الروائييني األمريكييني .كتب روايته «موب ديك» التي يمتزج
يصور أمريكا وطنا فوق ي
كل األوطان ويضفي عليها صفة أسطور يية دون سواها من بقاع العامل.
فيها الواقع باخليال حيث ن
 .2نيكول غيتان -نشأة النزعة القوم يية األمريك يية ومصادرها -ترمجة :جورجيت حداد– جملة «مدارات غرب يية» العدد السابع،
صيف .2005
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ثم لتحيي فكرة األ يمة بالعقيدة .ح يتى
لتؤسس الدولة بالفكرة .ي
لقد بدأت أمريكا باأليديولوجيا ي
جورج بوش الذي دخل مغامرته الكربى ليخوض حربني عامل ييتني بعد احلادي عش من
أمريكي بل عقيدة أمريك يية
رس اإلشكال ويقول«:ال يوجد عرق
ي
أيلول/سبتمرب  ،2001سوف حيفر يف ن
فقط» .وهكذا ي
مؤرخي سياسة أمريكا اخلارج يية قرأوا املسارات «األخالق يية»
فإن كثريين من ي
و«التهذيب يي ة» هلذا البلد فأدرجوا هذا الدور ضمن ديالكتيك اهليمنة .وحني دخلت الواليات امل يتحدة
زمنا آخر يف مطلع القرن احلادي والعشين ،كان عليها أن تتهيأ لعامل راح جيري برسعة ب نينة ي
باجتاه
ثم كان عليها أن متأل هذا الفراغ بأ يي ثمن .ح يتى ال تغدو هي نفسها تائهة يف فضاء العدم.
الفراغ .ي
ي
تؤسس عىل عداوهتم
لكنيها ،وهي تفعل ذلك ،مل تلبث أن امتألت بعامل
يكتظ بفوضاه ،ويمنحها أعداء ي
املفرتضة زمنها اجلديد.
أمرباطور ّية فوق العامل
عام إذا كانت اإلسرتاتيج يية األمريك يية العليا عازمة
حني سئل الرئيس تيودور روزفلت ي
ي
مستهل القرن العشين – أنكر ما يرمي
اإلمرباطوري – وكان ذلك يف
عىل تشييد فضائها
ي
إليه سائله وقال:
«إ َّن البلد الذي قام عىل فضيلة احلرب ،يصعب عليه أن يقع يف خطيئة اإلمرباطور ّية!».

ربام كان روزفلت عىل يشء من يقني ،من ي
أن قوله هذا ال يتعدي ى حدود األخالق النظر يية.
ي
اإلمرباطوري مساويا بينه وبني اخلطيئة ،كان يعي كم
وحني حرص عىل نفي الطموح
ي
األخالقي من أثر حاسم يف لعبة القوى وتكوين حقائق التاريخ .فالّضورة
للخطاب
ي
السياس إذا ،هي التي ستحمل الرئيس األمريك يي إىل ما يمكن
األيديولوج يية للخطاب
ي
احلر يية،
السياس
وصفه باجلمع بني متناقضني يشغالن الفكر
األمريكي يف ذلك الوقت :قيم ي
ي
ي
االستعامري.
اإلمرباطوري/
والطموح
ي
ي
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مع ذلك ،تبقى األسئلة هي نفسها منذ ما قبل روزفلت وإىل يومنا احلارض:
هل أمريكا إمرباطور يية؟ هل هي إمربيال يية جديدة؟ أم هي دولة/أ يمة من ذلك النوع
ثم ما هي اجلذور الالهوت يية والثقاف يية التي
السياس الذي يمكث يف «منطقة استثنائ يية» ...ي
ي
األمريكي نحو أمركة العامل؟
تدفع العقل
ي
خاص .مل
كانت الواليات امل يتحدة األمريك يية يف أثناء احلرب الباردة إمربيال يية من طراز
ي
تقم بعمل ييات اإلخضاع واهليمنة عىل طريقة اإلمربيال ييتني :الربيطان يية واإلنكليز يية عرب
االستعامر املبارش للدول املستعمرة .كان عليها أن تتبع حكاية «القرصان األكرب» الذي يقطع
الطريق عىل القراصنة الصغار ويلتهم حصادهم .لقد عمدت الواليات امل يتحدة إىل إخضاع
اخلاص؛ لذا مل تؤ ند احلرب الباردة التي شنيتها الواليات
القوى اإلمربيال يية القديمة لنظامها
ي
االشرتاكي ،ور يبام مل يكن ذلك ي
قط ،هدفها األول يف حقيقة األمر.
العدو
امل يتحدة إىل هزيمة
ي
ي
لقد انار ي
اخلاصة .ومل تفعل احلرب الباردة،
يت تت وطأة تناقضاته الداخل يية
ي
االتاد السوفيا ي
يف احلدود القصوى ،أكثر من إفراز بعض رشوط العزلة التي ما برحت ،عرب تر يدد أصدائها
يف الكتلة السوفيات يية نفسها ،أن ضاعفت تلك التناقضات القابلة لالنفجار .ي
أهم آثار
لعل ي
التعرف إىل خطوط اهليمنة داخل العامل اإلمربيا يل .تلك اخلطوط التي
احلرب الباردة هو
ُّ
دأبت عىل ترسيع عمل يية تدهور القوى القديمة ،ورفع مستوى مبادرة الواليات امل يتحدة عىل
إمرباطوري .وبحسب عدد من املف يكرين االسرتاتيج ييني فإ ينه لو مل يكن
صعيد تأسيس نظام
ي
قد جرى اإلعداد مس يبقا لنمط جديد من املبادرة اهليمن يية ،ملا خرجت الواليات امل يتحدة
السيادي،
األمريكي
تارخيي للتكوين
منترصة يف ناية احلرب الباردة .املسألة إذن ،تتع يلق ببعد
ي
ي
ي
اإلمرباطوري هو مشوع سلطة متشابكة بشكل املرحلة أو الصيغة الرابعة من
فاملشوع
ي
يبني مايكل هاردت وأنطونيو نيغري يف كتاهبام
الدستوري
التاريخ
ي
األمريكي .وعىل ما ن
ي
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فإن تقيق فكرة السيادة واهليمنة األمريك يية ياختذ مسرية

الدستوري .فاملعروف ي
أن
تطورت عرب مراحل خمتلفة من تاريخ الواليات امل يتحدة
ي
طويلة ي
األمريكي ،كوثيقة مكتوبة ،بقي دونام تغيري ذي شأن (باستثناء بعض التعديالت)،
الدستور
ي
غري ي
أن الدستور جيب فهمه أيضا ،بصفته منظومة ما يد يية من التفاسري واملامرسات احلقوق يية
التي ال يعتمدها املحلفون والقضاة فحسب ،بل األفراد أيضا يف املجتمع .وفعال فإن هذا
االجتامعي قد تغري جذر ييا منذ تأسيس اجلمهور يية .ويذهب بعض علامء
التأسيس املا يد يي
ي
الدستوري إىل أربع مراحل أو أربعة نظم
السياس إىل تقسيم أمريكا
القانون والتاريخ
ي
ي
متاميزة(:)2
 مرحلة أوىل متتدي من إعالن االستقالل إىل احلرب األهل يية وعمل يية إعادة البناء. مرحلة ثانية وهي مثقلة بالتناقضات ،تتزايد مع احلقبة التقدم يية ،مغ نطية انعطافة القرن ،من مبدأتيودور روزفلت اإلمربيا يل ،إىل إصالح يية وودرو ولسون األمم يية.
يسمى الصفقة اجلديدة( )3واحلرب العامل يية الثانية إىل فرتات
 مرحلة ثالثة ،متتدي بني فرتيت ما ياشتداد احلرب الباردة.
 مرحلة رابعة ،وهي التي سبق أن أرشنا إىل بعض وجوهها ،وهي بدأت يف خالل عقدواستمرت إىل حني تفكيك ي
يت
الستين ييات عرب نشاط احلركات االجتامع يية
االتاد السوفيا ي
ي
وكتلة أوروبا الشق يية.

النص د .رضوان
 .1مايكل هاردت وأنطونيو نيغري ،اإلمرباطور يية ،إمرباطور يية العوملة اجلديدة ،تعريب فاضل جتكر ،مراجعة ي
السيد ،مكتبة العبيكان  ،2002الرياض ،السعود يية ص .268
2. Bruce Ackerman proposes a periodization of the first three regimes or phases of U. S.
Constitutional history. See wet me people: Foundations (Cambridge, Mass: Harvard University press
1991) in particular pp. 58-80.
3. New Deal
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إن ي
الدستورية القول ي
كال منها شكل خطوة إىل األمام يف التشكل
فاملراد بحصيلة هذه املراحل
ي
التارخيي للسيادة اإلمرباطور يية للواليات امل يتحدة(.)1
ي
عم
عندما ح يلت األزمة املال يية الكربى سنة  ،1929جاء اإلنقاذ بانتخاب فرانكلني روزفلت (ابن ي
الرئيس الذي سبقه تيودور روزفلت) ومع الرئاسة األوىل لروزفلت الثاين  ،1932وبعد سياسة العدل
االجتامعي اجلديدة التي أعلنها وطبقها وعادت هبا الواليات امل يتحدة إىل حياهتا الطبيع يية ،أخذ احللم
ي
اإلمرباطوري يشغل نخبها السياس يية والبيت األبيض يف املقدي مة .ومن واشنطن كان فرانكلني روزفلت
ي
مرة
يتابع ما جيري يف أوروبا وشغله «رصاع اإلمرباطور ييات» ،الذي عاد (كام لو كان متو يقعا) يتجدي د ي
تتجمع من جديد .لقد بدأت إيطاليا تشهد صعودا للحركة الفاش يية
القارة نذر عواصف
ي
أخرى باعثا يف ي
الروماين القديم يف
مرة أخرى هو الشعار
بقيادة بنيتو موسوليني الذي وصل إىل السلطة ،وشعاره ي
ي
املتوسط بـ«أ ينه بحرنا».
وصف البحر األبيض
ي
ويف أملانيا ،التي نضت من وسط ركام اهلزيمة يف احلرب العامل يية األوىل ،ونفضت عن نفسها رداء
اهلوان الذي فرضته عليها معاهدة فرساي سيجري انتخاب أدولف هتلر .وستصعد الناز يية إىل السلطة
ثم ليعلن هتلر أ ينه جاء ليحيي «الرايخ الثالث» الذي ينبغي أن يعيش ألف عام
يف قلب أوروبا الغرب يية ،ي
كام كان يقول(.)2
الياباين ي
باجتاه العامل
بالتوسع
العسكري املطالب
يف اليابان ،كانت الصورة مشاهبة حيث كان احلزب
ي
ي
ي
انطالقا من آسيا الشق يية/اجلنوب يية يمسك بسلطة القرار يف طوكيو فارضا نفسه عىل اإلمرباطور
هريوهيتو.

 .1مايكل هاردت وأنطونيو نيغري ،املصدر نفسه ص .252
 .2راجع حممد حسنني هيكل ،اإلمرباطور يية عىل الطريقة األمريكيية ،جم يلة وجهات نظر ،العدد اخلمسون ،آذار/مارس 2003
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يت جوزيف ستالني الذي خلف لينني يف قيادة
أ يما يف روسيا ،فقد ازدادت سطوة الزعيم السوفيا ي
ي
مستغال موارد بلد هو
احلزب والدولة .لقد أمسك ستالني البالد الشاسعة القو يية بقبضة فوالذ يية،
والتفوق.
القيرصي دولة صناع يية قادرة عىل املنافسة
قارة وحماوال أن يبني من التخ يلف
ي
ي
اآلخر بحجم ي
كان تقدير روزفلت أن هناك حربا عامل يية يف األفق ،وتو يقع يأنا سوف تدور بالدرجة األوىل بني
أملانيا وإيطاليا من ناحية وبريطانيا وفرنسا من الناحية األخرى .وبدت تلك الصورة املحتملة أمام
تصور واضح ملسلك ي
االتاد
عينيه شديدة الوضوح .ويف ذلك الوقت املب يكر مل يكن لدى روزفلت ي
ثم
السوفيا ي
يت وال ملسلك اليابان ،ولعله ظن أن كال البلدين سوف ينتظر ح يتى يرى ياجتاه العواصف ي
ي
التطورات والنتائج(.)1
ويستغل
يقرر كيف يستفيد من هبوهبا
ي
ي
ٍ
خاصا ،إذ كانت ترصد بد يقة ياجتاهات
لكن املراقبة األمريك يية لصورة العامل آنئذ راحت ت يتخذ مسلكا ي
ي
القوى بني اإلمربيال ييات املتحاربة من دون أن تستغرق يف حروب مبارشة غري حمسوبة النتائج بالكامل
املركزي لإلسرتاتيج يية
اإلمرباطوري وتقيق السيادة العامل يية هو الناظم
ملصلحتها .بينام كان الطموح
ي
ي
األمريك يية العليا.
التأسيسات اإلسرتاتيج ّية لنظر ّية األمركة
وفقا ملا سبق كانت جممل تقديرات الرئيس روزفلت الثاين تركنز يف العالمات الفارقة التالية:
أوالً :احلرب التي تلوح ُن ُذرها اآلن هي الفرصة السانحة للواليات امل يتحدة لكي تقفل صفحة
ألنا وحدها األجدر بـ «فرض
اإلمرباطور ييات القديمة ،وتفتح صفحة اإلمرباطور يية األمريك يية ؛ ي
ألنا قلعة
سالم» تقدر عليه مواردها وطاقاهتا ،وهي ليست قادرة عىل ذلك وحسب ،بل هي تستح يقه ي
الغنى يف العامل وذروة تقدي مه.

 .1هيكل ،املصدر نفسه.
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ب ،وهو دائرة احلرب األساس يية ،كانت خ يطة الواليات امل يتحدة،
ثاني ًا :فيام يتع يلق بالرصاع األورو ي
مبن يية عىل منطق أن اإلمرباطور ييات اجلديدة تكون أكثر عنفوانا من تلك القديمة ،وبالتال فإن هتلر
جيب يأال ينترص ،وكذلك موسو يليني.
ب ساملتني ،ويف الوقت
ثالث ًا :هذا معناه أن بريطانيا وفرنسا ينبغي أن خترجا من ي
محام الدم األورو ي
املرة عىل االحتفاظ بإمرباطرو ييتهام الشاسعة (يف آسيا وأفريقيا) .وهذا معناه
نفسه غري قادرتني هذه ي
أيضا ،ي
يصح أن جيري داخل حدود ال يمكن جتاوزها ،وإال فإن ما حدث
أن انتصار احللفاء األوروب ييني ي
يتكرر بعد احلرب العامل يية الثانية ،ولن تتمكن الواليات امل يتحدة من
بعد احلرب العامل يية األوىل سوف ي
فرض رأهيا ورؤيتها ملصائر العامل فوق سطوة إمرباطور يياته القديمة املتهالكة.
املرة أيضا ،أن ي
تظل بعيدة عن ميادين القتال ح يتى آخر
رابع ًا :من األنسب للواليات امل يتحدة هذه ي
حلظة .عىل يأنا خالفا ملوقف ويلسون من احلرب العامل يية األوىل ،لن تعلن حيادها «فكرا» و «فعال»،
الفكري ضدي الناز يية .ألن تلك مسألة أخالق يية .أ يما عمل ييا فإنا
وإنام عليها أن تكشف وتظهر انحيازها
ي
سوف ترتك بريطانيا وفرنسا وحدمها وسط «عاصفة احلرب» وتراقب هي من بعيد ح يتى ينزف كال
الطرفني دمه ،وير يتج تت مطارق احلديد.
خامس ًا :إذا كانت سياسة ي
السوفيايت واليابان هي االنتظار واملتابعة ح يتى تظهر حركة
االتاد
ي
التذرع بالصرب الطويل ،وهي قادرة عىل ذلك بحكم
املوازين ،فإن الواليات امل يتحدة سوف يتعني عليها ُّ
أمان املحيطات .ففي حني أن روسيا مالصقة من الشق لغرب أوروبا بحيث يصل إليها صدى
املدافع ،فإن الواليات امل يتحدة بعيدة .كام ي
متاس مبارش مع أطراف
ألنا عىل ي
أن حال اليابان هي نفسها ،ي
اإلمرباطور ييتني الربيطان يية والفرنس يية يف آسيا (اهلند واهلند الصين يية) .وعليه ،أخذت تنشأ تلك املقولة
أول الوارثني(.)1
التي ترى أن الواليات امل يتحدة تقدر ومتلك أن تكون آخر الصابرين لكي تكون ي

 .1هيكل ،املصدر نفسه.
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واقعي لرحلة أمريكا يف ما وراء
سوف تضع احلرب العامل يية الثانية أوزارها لتسفر عن استئناف
ي
سرتاتيجي
احلدود .ويف هذا املسار س ُيفتح الباب للواليات امل يتحدة األمريك يية لتحفر جمراها اجليو-ا
ي
وتؤسس عىل
بصفتها دولة عامل يية .لقد أفلحت الواليات امل يتحدة يف أن ِترث اإلمربيال ييات التقليد يية
ن
هذا اإلرث آل ييات جديدة للسيطرة األمن يية واالقتصاد يية واإلعالم يية ،وقد اصطلح عىل هذه احلقبة يف
صحة هذا االصطالح للواقع
أوساط اليسار العامليي بحقبة االستعامر اجلديد .وبقطع النظر عن مدى ي
التارخيي الدو يل أو مطابقته بسبب من دخالة األيديولوجيا املك يثفة وأثرها يف نشوئه ،فإنه سيأخذ سياقه
ي
الفعل يف نظام الرصاع الالحق الذي حكم العامل بام ُعرف بـ «احلرب الباردة».
ي
مدوية ما كان هلا أن تظهر لوال أن أصبحت الواليات امل يتحدة
لقد كشفت احلرب الباردة حقائق ي
وجها لوجه مع العامل .مل تعد أيديولوجيا احلر يية والديموقراط يية وحقوق اإلنسان والليربال يية
االقتصاد يية حجابا خيفي وراءه نزعة اهليمنة .صارت هذه األخرية بآل يياهتا ووقائعها وأنساقها وأنظمتها
هي احلاكمة واملحدن دة لعالقة أمريكا بالعامل .إذ عىل نزعة اهليمنة ستنشأ املقدي مات الفعل يية للعامل يية
األمريك يية .فخالل احلرب الباردة ،بل عرب مسرية القرن العشين ،بات واضحا بصورة م يطردة ،أن
الواليات امل يتحدة شقت طريقها ي
باجتاه العامل تت شعار إمرباطور يية احلر يية.
عىل أن هذا اإلغراء باحلر يية سيؤ يدي – ضمن معادلة احلامي للحر يية واملتس يلط عىل مقادير الثروة
العامل يية – إىل ظاهرة استعامر يية أكثر عمقا وا يتساعا .بعبارة أخرى ،ما لبثت محاية البلدان يف سائر أرجاء
العامل من الشيوع يية ،أن أصبحت ي
مناص من تقيق السيطرة بأساليب وتقن ييات
متعذرة التمييز .فكان ال
ي
السياس لإلمربيال ييات األوروب يية التقليد يية لتميض يف
إمربيال يية .ويف هذا املعنى مل تكتف بوراثة احلصاد
ي
صناعة مفاهيم جديدة للسيطرة ،بل يإنا عمدت إىل اسرتجاع اآلل ييات التقليد يية لالستعامر البائد.
ولعل التجربة الفيتنام يية يف هذا اإلطار هي األكثر داللة وسطوعا عىل هذا النوع من السيطرة .فلقد
كانت احلرب يف فيتنام متناغمة مع اإلسرتاتيج يية السياس يية العامل يية القائمة عىل محاية «العامل احلر» من
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الشيوع يية .غري أن هذه احلرب مل يكن بوسعها أن تكون عمل ييا ،إال عمل يية استئناف يف العمق ألشكال
السيطرة األوروب يية التقليد يية .وليس من ي
شك يف أن اهلزيمة التي حلقت بأمريكا يف فيتنام ستكون واعظا
كي للسيطرة وت يتجه إىل صياغات إسرتاتيج يية جديدة تقوم عىل حكم
هلا لتغادر السياق الكالسي ي
إمرباطوري من طراز جديد.
ي
األمريكي بعد حرب فيتنام قد
سرتاتيجي
إن اجلدل العميق الذي اشتعل داخل حقول الفكر اإل
ي
ي
العاملي .ذلك أن
أدى بحسب زبغنيو برجينسكي إىل اعرتاف متزايد بّضورة إعادة تديد دور أمريكا
ي
ثم تضمن،
بنموها
ي
اندفاع أمريكا يف العامل ي
ترك بنشاط يف البداية ،ي
اخلاص وبفعل حربني عامل ييتني جعلها ي
العسكري .وهذا الوضع – النابع من الّضورة املتم ييزة باهلموم
استعادة الغرب القتصاده وألمنه
ي
التورط يف املشاكل األكثر أساس يية وذات
العسكر يية الثقيلة – أخذ يتح يول يشكل متزايد نحو مزيد من ي
السياس ي
األقل ،والتي باتت تواجه اإلنسان يية يف الثلث األخري من القرن العشين .وعىل رأي
الطابع
ي
األمريكي اجلديد يف العامل عندما قال
برجينسكي ،فإن جون كينيدي هو الذي سيمسك بروح الوضع
ي
عن نفسه إ ينه أول رئيس أمري يكي يعترب العامل ك يله من شؤون السياسة املح يل يية بمعنى أو بآخر .ومن املؤكد
عاملي» للواليات امل يتحدة .فروزفلت برغم ي
كل ياجتاهاته الدول يية كان يؤمن
أن كينيدي كان يأول رئيس « ي
خاصة .أ يما
يف األساس با يتفاق
عاملي يشبه ا يتفاق  ،1815حيث «األربعة الكبار» كان هلم دوائر نفوذ ي
ي
ترومان فلقد هت ييأ قبل ي
معني وأظهرت سياسته يأنا تعطي أولو يية واضحة
كل يشء إىل تدٍّ
شيوعي ي
ي
واستمر أيزناور عىل الطريق نفسه مط نبقا بني احلني واآلخر سوابق أوروب يية عىل
للمشاكل اإلقليم يية.
ي
تغري دور الواليات امل يتحدة .إال أ ينه مع كينيدي كان
مناطق أخرى .وهذه
ي
معربة عن ُّ
التحوالت كانت ن
كل قارة قادرة ،ي
الشعور بأن ي
احلق يف أن يتو يقع القيادة والطموح من أمريكا ،وأن أمريكا
وكل شعب له ي
كل قارة ي
والتورط يف ي
وكل شعب .إن أسلوب كينيدي املثري – كام يالحظ
ملزمة بالقدر نفسه باالنغامس
ي
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نس بفتح
العاملي
اإلنساين
برجينسكي – أنه ركز يف الطابع
ي
ي
للمهمة األمريك يية بينام كان افتتانه الروم ي
ي
العاملي(.)1
الفضاء يعكس قناعته بأن زعامة أمريكا العامل يية رضور يية لفاعل يية دورها
ي
يف خالل احلقب الرئيسة األمريك يية التي تلت حقبة كينيدي ،مل تغادر جدل يية اهليمنة عىل العامل
ثمة استيقاظ دائم
ومحايته الرسال يية املدعاة العقل اإل
سرتاتيجي احلاكم يف الواليات امل يتحدة .كان ي
ي
تسوغ
لنزعتي اهليمنة
واملهمة الرسال يية .وإن كانت هذه األخرية باقية عىل الدوام كذريعة أيديولوج يية ي
ي
ومتهد له سبيل الفالح.
القوة ن
ملنطق ي

يف كتاهبام( )2الذي نشاه يف باريس عام  2003تت عنوان« :أمريكا املقبلة :قيارصة البنتاغون
يبني الباحثان اإلسرتاتيج ييان الفرنس ييان جريار شاليان
اجلدد» ،ن

()3

وأرنو بالن

()4

اخللف يية التارخي يية

األمريكي عىل اجلمع الدائم بني هاتني النزعتني املفارقتني (اهليمنة
السياس
والثقاف يية التي تمل الفكر
ي
ي
ثم يتساءالن عن السبب الذي جيعل إدارة جورج بوش الثاين ترص وتقاتل بحزم
والرسال يية) .ي
املحركة
للحيلولة دون ظهور ي
قوة منافسة هلا عىل وجه األرض ،وعن موضوع يية البحث عن الدوافع ن
هلذه اإلدارة يف ما ترفعه من شعارات .ولإلجابة عن السؤال ،يؤ يكدان أن اجلذور التارخي يية هي وحدها
التي يمكن أن متدي نا باملشهد وخلف ييته معا .فتاريخ أمريكا منذ توماس جيفرسون وح يتى جورج دبليو
واقعي
توجهني اثنني ،توزي عت بينهام اإلدارات ،أحدمها مثا يل حامل ،واآلخر
بوش عرف ظهور ي
ي
نعرب عن األمر بلغة فلسف يية ،نستطيع القول ي
إن إحدامها تعود إىل الفيلسوف
مكيافيلل رشس .ولكي ن

التكنوتروين ،ترمجة وتقديم حمجوب عمر ،دار الطليعة ،بريوت ،الطبعة
 .1زبغنيو برجينسكي ،بني عرصين ،أمريكا والعرص
ي
األوىل .288-287 1980
2 .Gerard Chaliand et Arnaud Blin, America is back – les Nouveaux Cesars du Pentagoune, Paris
2002 .
3. Gerard Chaliand
4. Arnaud Blin

 ❖ 66نحن و التغريب

اإلنكليزي ي توماس هوبز القائل« :إن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان» ،يف حني تعود األخرى إىل كانط
العاملي ،وإىل جان جاك روسو أيضا اللذين تدثا عن
الفيلسوف املثا يل «الرتانساندانتا يل» املتسامي،
ي
العاملي .وكانا ينظران إىل اإلنسان كائنا حمكوما
السلمي»
إمكان يية «السالم الدائم» و«التعايش
ي
ي
اخلرية عىل عكس هوبز ومكيافيلل .ومن هذا املنطلق فإن أمريكا
باألخالق والن ييات الط ييبة والطبيعة ي
املتطرف
اليميني
اإلنجيل جيمي كارتر ختتلف – سياس ييا وموضوع ييا – عن أمريكا املحافظ
الواعظ
ي
ي
ي
الديموقراطي الساعي إىل تقيق رسالة أمريكا بإشاعة احلر يية
رونالد ريغان ،متاما كام أن إدارة الداعية
ي
اليميني املحافظ وذي التوجه اإلمربيا يل جورج دبليو بوش
يف العامل – بيل كلينتون – ختتلف عن إدارة
ي
املرمتي يف أحضان مجاعة املحافظني اجلدد ،ي
املتطرفة الكوسموبوليت يية.
بكل مشوعها وأطروحاهتا
ي
سياس عرف مرحلتني رئيستني :إحدامها أطلقها
ويرى املؤ يلفان أن تاريخ الواليات امل يتحدة كمشوع
ي
باوي من قبيل «مدينة الشمس» لكامبانيال،
املؤسسون وقدمت هذه الدولة اهلائلة كمشوع طو ي
اآلباء ي
أو «مدينة اهلل» لتوماس مور ،مشوعها االنكفاء عىل نفسها واستغالل مواردها اهلائلة لتحقيق دولة
جتسد الفضيلة أخالق ييا .والعدالة سياس ييا ،والتي تتعاطى دائام مع السياسة اخلارج يية من
الرفاه التي ي
الطهوري.
التقوي
املثال األخالق يي وأحيانا
املفهوم
ي
ي
ي
قوة عظمى ،وبالتال وجدت
أ يما املرحلة الثانية فتبدأ منذ احلرب العامل يية الثانية حني أصبحت أمريكا ي
نفسها خترج من حدودها السوسيو – تارخي يية التي اعتادهتا لتامرس اهليمنة عىل العامل –،ويا للمفارقة –
لتتبادل أيضا األدوار مع أوروبا التي كانت خالل املرحلة سالفة الذكر[ ،خصوصا يف القرن التاسع
اهلوبزي املكيافيلل ،التي جنحت منذ انتهاء
عش] تلعب دورا إمربيال ييا ،وتتعاطى مع السياسة باملفهوم
ي
السلمي ،وإىل تغليب املفهوم املثا يل
النازي» إىل التعايش
احلرب ،وبضغط من موروثها «الفايش –
ي
ي
خاصة.
للتعاطي مع السياسة عا يمة واخلارج يية منها ي
وإذا كانت أيديولوجيا فتوحات أوروبا االستعامر يية يف القرن التاسع عش ترص عىل تعميم
«رسالة الرجل األبيض» ،فإن العنوان الذي سريفعه قيارصة «البنتاغون» اآلن للخروج بالدور
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األمريكي» عرب العامل ،وذلك
األمريكي ،إىل احلدي األقىص ،من حلمه إىل واقع ييته هو «نش النموذج
ي
ي
تعبريا عن إيامن راسخ لدى األمريك ييني عا يمة بام يعتربونه رسالة قدرهم تروجيها وإشاعتها عرب العامل
قوة عظمى هي فكرة
البني للشعب
األمريكي» ،الذي يعني أن أمريكا قبل أن تكون دولة أو ي
ي
هي «القدر ي
ورسالة عظيمة وحلم مجيل حافل بالوعود(.)1
عندما وضعت احلرب الباردة أوزارها التي ظ يلت عىل مدى نحو نصف قرن تق نيد الطموحات
اجليو – اسرتاتيج يية للواليات امل يتحدة ،صار سهال إحداث تغيري راديكا يل يف آل ييات صنع تلك
الطموحات.
فإذا كان رونالد ريغان قد أوصل النزاع مع الشيوع يية السوفيات يية إىل نايته املدوية وذلك بسقوطها،
فإن جورج بوش األول سيمحو ما تب يقى من آثارها يف الشق األوسط عرب حرب اخلليج الثانية يف عام
لكن الرئيس بيل كلينتون الذي سيخلف الرئيس بوش سي يتخذ لنفسه منحنى آخر ،من دون
 .1991ي
أن يقطع الصلة مع املنطق اإلمجا يل ملن سبقوه يف اإلدارة .إذ عىل رأي الذين قرأوه ،فإن كلينتون كان
أمريكي ،منذ أيام فرانكلني روزفلت ،يصوغ أفكاره حول القضايا العامل يية من دون أن
أول رئيس
ي
يضطر ملواجهة ي
السوفيايت .ويف خطابه عن «حال األ يمة» يف شهر كانون الثاين  ،1991استعاد
االتاد
ي
ي
اإلعالمي الشهري هنري لوس يف
كلينتون صدى الكلامت التارخي يية التي أطلقها امللياردير والقطب
ي
شباط  ،1941أي قبل عش سنوات من دخول الواليات امل يتحدة احلرب العامل يية الثانية .يومها قال
لوس:
«إ َّن األمريك ّيني فشلوا طوال العقود األربعة األوىل من القرن العرشين يف التنبُّه إىل مدى سيطرة
التارخيي للبرش ّية يأخذ منعطفاً بائساً»..
بلدهم عىل مصري العامل ،وهذا ما جعل املسار
ّ

 .1راجع حسن ولد املختار ،أمريكا بني واقعيية «مكيافيلل» ومثاليية «روسو» ،ي
االتاد ،أبو ظبي.2003/4/25 ،
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ثم ليضيف:
ي
التوسع يف حقل األعامل ..أمريكا كمركز تدريب
«إ َّن أمريكا كمركز ف ّعال للحلقات الدائمة
ّ
البرشي امل َه َرة ..أمريكا الكريمة التي تؤمن جمدّ د ًا بأ ّن العطاء مبارك أكثر من األخذ،
خلدّ ام اجلنس
ّ
وأمريكا كمحطّة لتوليد املثل العليا يف احلر ّية والعدالة – من املؤ ّكد أ ّنه من مجيع هذه العنارص يمكن
نكرس أنفسنا هلا ّ
بكل حمبّة ونشاط ومحاسة».
أن ِّ
نكون رؤى عن القرن العرشين نستطيع أن ّ

وبعد ثامنية ومخسني عاما نظر كلينتون إىل قصدية لوس نظرة املقتدي واملق نلد ،وال س ييام لناحية
األمريكي .فقد ظهرت أطروحة لوس ،كام لو يأنا أطروحة
وجوب أن يبسط األمريك ييون أيدهيم للقرن
ي
ب من
مأثورة ينبغي األخذ هبا عن ظهر قلب .غري أن هذه االستعادة التي أخضعت للتأويل اإلجيا ي
جانب كلينتون ،أي بصفتها صيغة للتعاون بني األمم ،رسعان ما هتافتت وعادت إىل غائ ييتها األوىل
كام يدة أيديولوج يية وسياس يية وثقاف يية ألمركة العامل.
األمركة ومسار تغريب العامل
ما كان ألحد أن يتصور مدى ما بلغته األيديولوجيا السياس يية األمريك يية وهي تستعيد نظر يية
االحتالل ،بوصفها فضيلة ال غنى للعامل عنها يف رحلة القرن احلادي والعشين .أولئك الذين نظروا
«لإلمرباطور يية الفاضلة» أمثال لويس الفام رئيس ترير جم يلة هاربرز( )1وحدهم كانوا عىل يقني مميا
ب سحابة ثالثة
ذهبوا إليه .األمر بالنسبة إىل هؤالء يتعدى اجلانب
األخالقي كام أراده التنوير الغر ي
ي
قرون متواصلة .إنم ينطلقون من قبلية اعتقاد يية تعود يف جذورها إىل ثقافة االستيطان
تعمره الرباءة .وإن ما ينبغي ألمريكا أن تفعله لكي ت نقق
األنكلوساكسوين ،ومؤ يداها أن التاريخ ال ن
ي
رسالتها إىل العامل ،هو النأي بنفسها عن الرباءة وأن متيض بعيدا يف السجية املاكيافيلل يية القائلة بفضيلة

1. Harper S Magazine
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«أن ختيف اآلخر بدل أن تكسب ح يبه لك»( ..)1ومن األمثلة الب نينة يف هذا الصدد ما حصل عندما
خرست الواليات امل يتحدة مقعدها يف جلنة حقوق اإلنسان التابعة هليئة األمم امل يتحدة يف جنيف يف مطلع
أيار/مايو من العام  .2001يومذاك أصيب كثريون يف نيويورك وواشنطن بالدهشة احلقيق ييةُّ .
جل
هؤالء كانوا من النُّخب األمريك يية والغرب يية التي صدقت ما ختتزنه العامرة األيديولوج يية من براءات
ذات صلة بالقانون الدو يل ،ورشعة حقوق اإلنسان ،وقيم الديمقراط يية .وحس ُبهم أن أمريكا هي التي
أوجدت مفهوم حقوق اإلنسان ،وهي التي هرعت دائام إىل إنقاذ األطفال املفقودين ،وانتشال
الديمقراط ييات الفاشلة .ومل حيدث ي
قط أن اس ُتبعدت الواليات امل يتحدة من ُغرف جلنة الضمري خالل
أربعة ومخسني عاما من وجودها .كذلك مل يسبق أن حدث يف الذاكرة احل يية أن تتعرض القوة العظمى
الوحيدة يف العامل إىل مثل هذه السخرية غري املستحقة عىل أيدي أتباعها اجلاحدين(.)2
ٍ
يصب األمريك ييون جام غضبهم عىل األوروب ييني ،خصوصا عىل فرنسا .فعىل
يومئذ كان بدهي ييا أن
ي
األمريكي فإن الفرنس ييني تديدا خانوا األمانة والتبع يية وصوتوا إلخراج الواليات
ما بني من نظرو اليمني
ي
ي
والتدخل يف شؤون العامل وأخطرها .ومع ذلك فإن القض يية
أهم أسلحة الدعاية
امل يتحدة من واحدة من ي
الطبيعي من ردود الفعل.
مل تتو يقف عند هذا النوع
ي
يديولوجي» لإلدارة األمريك يية سينربي
الفلسفي ـ األ
ثمة ما هو أدنى إىل املفارقة إذ إن «املطبخ
ي
ي
كان ي
ٍ
عزف منفرد مؤثِرا الاليمباالة وإدارة الظهر هلذه
ثم ليميض يف
إىل إسكات
ن
املحتجني واملدهوشني ،ي

 .1ضياء الدين سارادار ومرييل وين ديفيس ،فصل من كتاب نشته فصل يية شؤون الشق األوسط ،العدد  110ربيع ،2003
ترمجة عل جوين والعنوان الكامل للكتاب:
Pourquoi le monde deteste – t,il l’Amerique? Paris, e’d. Fayad, 2002, 284 P .

 .2املصدر نفسه.
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يصحح خطأ ترى
القض يية .معتربا أن أمريكا ليست يف حاجة إىل من يمنحها شهادة حسن سلوك  ،أو
ن
إليه عىل أنه جزء عزيز يف مسلكها العا يم.
سيعرب عنه الكاتب يف جم يلة «التايم» تشارلز كروثامر( )1عىل نحو ال شوب يف رصاحته:
إن هذا ما
ن
أي قوة
«ليست أمريكا مواطناً عامل ّياً وحسب بل َّإهنا السلطة املهيمنة يف العامل ،وأكثر هيمنة من ّ
يؤهلها إلعادة تشكيل املعايري ،وتغيري
أخرى منذ عهد روما .ووفقاً لذلك ،فإ َّن أمريكا يف وضع ِّ
التو ّقعات وخلق حقائق جديدةّ .أما كيف يكون ذلك؟ فيكون ـ برأيه ـ عن طريق إظهار إرادة غري
اعتذار ّية ال سبيل إىل تغيريها»(..)2

ربر أو أن تعتذر  ،ح يتى لو جرى
املسألة إذن ،هي وجوب أن تفعل أمريكا ي
أي يشء من دون أن ت ن
ذلك الفعل جمرى إيذاء أمم وشعوب بأكملها فال ينبغي أن ُحي ِجم القادة عن إمتام املساحة املتب نقية لبلوغ
اهلدف .فاالعتذار بحسب هذا االعتقاد ؛ يشكنل منقصة لصاحبه ،وإخالال يف شبكة املعايري واملفاهيم،
التي عليها تؤسس إسرتاتيج ييات التحكُّم باألوضاع(.)3
استنادا إىل هذه الفلسفة السياسية املتجدي دة سيغيب منطق اإلقناع والتحاور يف العالقات الدول يية،
املدوية» التي ح يققتها الواليات امل يتحدة
وقد وبدا أن منعطفا كهذا ،راح يؤيت ُأكله مع «االنتصارات ن
العراقي سيعزن ز هذا املنطق حيث أفلحت
بعد احلادي عش من أيلول/سبتمرب  .2001واملثل
ي
ثمة جانبا آخر من املشهد ال
اليوغوساليف
الواليات امل يتحدة يف جعله شبيها باملثلني
واألفغاين .ي
لكن ي
ي
ي
األمريكي املشار إليه .فالواليات امل يتحدة ربحت احلروب
يبدو أنه سيكون مرحيا ،أو مربحا ،للسلوك
ي
العسكري .لكنها راحت بعد ذلك ،جتد
التي خاضتها حني استعملت احلدي األقىص من جربوهتا
ي

1. Charles Krauthammer

 .2املصدر نفسه.
املعمقة،
 .3حممود حيدر ،الهوت الغلبة ،التأسيس الديني للفلسفة السياس يية األمريك يية ،دار الفاراب ،ومركز دلتا لألبحاث ي
بريوت ،.2009 ،ص .210
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الفرنس باسكال بونيفاس الذي
سرتاتيجي
صعوبات مجية يف ربح السالم .وهذا ما ذهب إليه اخلبري اإل
ي
ي
حب الناس هلا ،بل إنا صارت مكروهة عىل امتداد العامل أمجع.
أكد أن أمريكا بدأت تفقد ي
«البارانويا» األمريك يية التي بلغت ذروهتا مع السنة األوىل من األلف يية الثالثة ،نظرت إىل النقد
األمريكي لويس الفام أن
الفرنس بعني السخرية واالستهتار .ولقد سبق للكاتب
ب ،وال سيام
األورو ي
ي
ي
يسميه بـ
ساجل النزعة االنتقاد يية ألمريكا لدى الفرنس ييني .سوف يالحظ أن الفرنس ييني مل يستوعبوا ما ي
ٍ
بشكل كامل .هذا املذهب الذي فهمه البيوريتان ييون (حركة إصالح
«مذهب الرباءة األمريكية»
بروبستاتنت يية سعت إىل تطهري الكنيسة اإلنكليز يية من بقايا الباباو يية الرومان يية الكاثوليك يية يف القرنني
 16و ..)17األوائل يف براري ماساتشوسيتس املوحشة ،عىل أنه اختيارهم من قبل الر يب ( )...ويف
امليتافيزيقي يزعم «الفام» أن اهلل اختار أمريكا لتكون موقع
األمريكي بعده
معرض إعطاء املذهب
ي
ي
أي يشء يمكن أن ُيقال
إنشاء اجلنة األرض يية .فقد كان اهلدف
األمريكي عادال دوما ،ومل يكن هنالك ي
ي
فيه إ ينه غلطة أمريكا .ويضيف:
ٍ
بكلامت خمتلفة من
عربت عن إيامهنا هذا
« َّ
إن األجيال املتالحقة والسياس ّيني األمريك ّيني َّ
للبرشية ،أمريكا سفينة األمان ونارشة احلضارة الخ ..إالَّ أنَّه
أمثال :أمريكا األمل األخري
ّ
الرش مل يكن ّ
قط جزء ًا عضوي ًّا من املشهد
سيذهب إىل مسافة أبعد يف خلع األوصاف فيعلن َّ
أن ّ
فالرش ـ عىل ا ّدعائه ـ سلعة قاتلة ومستوردة من دون
األمريكي أو الشخص ّية األمريك ّية.
ّ
ّ
ترخيص من خارج ،إنَّام هو ٌ
جنبي جيري هتريبه عن طريق اجلامرك يف شحنة «فلسفة
مرض أ ّ
وألن أمريكا بريئة بالتعريف ،فقد خيوهنا اآلخرون دوم ًا ،كام يف
أملان ّية» أو أر ّز آسيوي()...
َّ
«بريل هاربر» وليتل بيغ هورن ،وخليج اخلنازير ،وبام أنَّه جرت خيانتنا ،نستطيع دوم ًا أن
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نربر استخدامنا للوسائل الوحش ّية ،أو املخالفة للروح املسيح ّية يف سبيل الدفاع عن سفينة
ِّ
األمان يف وجه خيانة العامل» (.)1
يسميه لويس الفام عدم فهم الفرنس ييني وجهلهم بحقيقة
مل يكن عرض هذا الكالم للر يد عىل ما ي
«الروح السياس يية األمريك يية» وحسب ،بل هو يعني أكثر من رسالة دأبت املسيح يية الصهيون يية احلاكمة
يف الواليات امل يتحدة عىل توجيهها إىل العامل ك يله منذ وقت بعيد.
وما املقصود هبذه الرسالة اليوم فإنه يتعدى الكل ييات االعتقاد يية .فهي تتوجه إىل الذين يطالبون
بوجوب قيام مرجع يية أمم يية تعيد االعتبار للقانون الدول .وألن القوانني تدخل يف صلب «الرباءة» التي
أسقطها األمريك ييون من حساهبم فال حاجة إليها كام يقول «الفام» .فالقوانني ـ عنده ـ «وضعت لغري
املحظوظني الذين ولدوا دون جينات الفضيلة».
يؤسس ألمريكا القرن
إن هذا احلدي املشع عىل الاليمتناهي يف التفكري
األمريكي اجلديد  ،هو الذي ن
ي
احلادي والعشين .وسنجد من تظاهرات هذه الرؤية الاليهوتية ما ال حرص من األحداث الاليحقة.
جمرد نصوص
حيث تصبح القوانني الدول يية ورشعة األخالق التي تكم التوازنات يف النظام
العاملي ،ي
ي
ال فائدة منها.
بقوة أشدي بعد احلادي عش من أيلول  .2001إذ مل يكن
سوف تظهر أطروحة العامل يية األمريك يية ي
للعقيدة السياس يية األمريك يي ة بعد هذا التاريخ سوى إماطة اللثام عن واحدة من أبرز أطروحاهتا
املعارصة .عنينا هبا أطروحة« :أمريكا هي العامل والعامل هو أمريكا».
إن جتديد هذه األطروحة بعد هذا التاريخ ،ينطوي بال ريب عىل فعل يية كثيفة؛ ذلك ألن عامليية أمريكا
املرة مل تعد شعارا ينبغي إخراجه من القوة إىل الفعل وحسب .فالعامل يية األمريك يية بعد انرصام
هذه ي

ملف
 .1لويس هـ .الفام ،روما األمريك يية ،عن نظر يية اإلمرباطور يية الفاضلة ،نقله إىل العرب يية شادي عمران بطاح ،يف إطار ي
أعدي ته«جم يلة الثقافة العامليية» الكويت ،بعنوان «طبيعة الدولة الفاشلة» ،العدد  ،117مارس(إبريل) .2003
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ثم بعد زلزال احلادي عش من أيلول ،غدت واقعا موضوع ييا وذات ييا بالنسبة إىل دولة
احلرب الباردة ،ي
األمريكي.
القومي
بقوة باألمن
أي وضع يف العامل بصفته وضعا م يتصال ي
تترصف حيال ي
ي
ي
كأمريكا راحت ي
ٍ
رضب من الديامغوجيا إلظهار حماسن الطموح
السياس م يياال كالعادة إىل
إذا كان اخلطاب
ي
اإلعالمي املوجه يبدو ي
أقل تك ُّلفا يف ارتداء األقنعة .هذا ما
اإلمرباطوري للواليات امل يتحدة ،فاخلطاب
ي
ي
سيجدُّ يف بيانه الباحثان الربيطان ييان ضياء الدين سارادار ومرييل وين ديفيس يف مقالتهام املشرتكة التي
ي
يستهل الباحثان مقالتهام باإلشارة إىل
وضعاها تت عنوان «أمريكا هي العامل والعامل هو أمريكا» .
()10

التلفزيوين الشهري (ألياس)( )1التي تعرضه حم يطة أي.ب.س  A.B.Cاألمريك يية .وقررا أن
املسلسل
ي

ٍ
توسع إىل
رصاحة هذا املسلسل الذي يروي ي
قصة طالبة تعمل يف اخلفاءعميلة رس يية عىل مستوى عال ،ي
ترفيهي ٍّ
أي
حدي كبري أفق املعرفة بالنسبة إلينا مجيعا .فقد ُصننف «ألياس» بأ ينه برنامج
مسل ال يستدعي ي
ي
والسطحي ،والذي حيبس األنفاس عرب حبكة غريبة ،يكشف
العادي
لكن هذا املسلسل
ي
اهتاممات .ي
ي
للمشاهد أشياء كثرية عن أمريكا والطريقة التي تنظر هبا إىل العامل .يضيف صاحبا املقالة:
ُ
«إن السينام والتلفزيون يعكسان الواقع ويوجدانه يف الوقت نفسه» .وكام أشار إىل ذلك الروائ يي
فإنام ال يكتفيان بنقل أيديولوجيا :يإنام األيديولوجيا األمريك يية يف حدن ها
والناقد اإليطا يل أمربتو إيكو ،ي
األقىص .هبذه الداللة تتمظهر أمريكا بصفتها هي العامل ،بحسب مسلسل «ألياس» .إذ يمكن أن ينتقل
سري أحداث حلقة نموذج يية برسعة الضوء من لوس أنجلوس إىل القاهرة أو إىل موسكو ،وإىل روما
أو إىل أوكسفورد ،وإىل توسكانا أو إىل جنيف ،ومن مستشفى لألمراض العقل يية يف بوخاريست إىل
صحراء أرجنتين يية قبل أن يعود إىل لوس أنجلوس .إذان ،ليست بق يية العامل سوى رشفة أمريكا حيث
ُيقدي م األرشار – أعداء الـ «س.آي.إي «و « – »SD – 6باعتبارهم «اآلخرين» ،ويؤ يدون دورهم
الرس يية ،فإن العامل بأرسه ما عدا بعض التفاصيل
ويظ يلون عىل ما هم عليه .وحيثام تقد ي
املهامت العمل يية ي

1. Alias
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الثانو يية وبعض الس يكان األصل ييني املثريين لإلعجاب ،يشبه متاما لوس أنجلوس ،حيث جيري تصوير
فإنا تكتشف األفق نفسه .لذا ليس مفاجئا يأنا تنتقل يف العامل
املسلسل .وحيثام ي
توجه سيدين نظرها ،ي
وأنا تعود من ي
وكأنا مل تقم إال بجولة صغرية
غري
مهمة ي
كل ي
األمريكي كام تنتقل يف حديقتها اخللف يية ،ي
ي
كل مكان ومن ي
فإنم موجودون يف ي
كل األجناس –
يف مركز
ي
جتاري جماور .أ يما يف ما يتع يلق بأعدائها ،ي
ورس يية.
هم عرب وصين ييون وروس وكوب ييون – ويعملون مجيعا كشبكات مستق يلة ي
يبني الباحثان – ليس القول إن أمريكا تريد أن تكم العامل،
إن ما يعرضه «الياس» بثقة كبرية – كام ن
وإ ينام املؤ يكد يأنا تكمه ي
تتحول
بكل بساطة .فالدول/األمم واحلدود اجلغراف يية واهليكل ييات السياس يية
ي
املهم هو وجود شبكات متنافسة تسعى ي
كل منها إىل ضامن مصاحلها عىل املرسح
إىل سخافة وحسب .إذ ي
قوة عظمى وح ييدة ومصدر
العاملي .مرسح يغفل التنافس بني القوى العظمى بام أ ينه ليس هناك سوى ي
ي
وحيد للنظام العا يم .وعليه ،فإن احلديث عن «إمرباطور يية أمريك يية» أو عن «إمربيال يية أمريك يية» ،يف ي
ظل
طبيعي من هذا النوع يصبح بال معنى ،هذه اخلطب والتحليالت باطلة إىل حدي خطري .إذ إن فكرة
نظام
ي
اإلمرباطور يية تعني وجود مستعمرات ُيقمع فيها س يكان يرفضون اخلضوع .كام أن اإلمربيال يية هي
تعريفا حارضة مزدهرة تسعى جاهدة للسيطرة عىل األسواق وفرض قوانينها عىل بلد بعيد .أ يما حاليا،
األمريكي ،إذ – تديدا – يلتحق األفراد واجلامعات بحامسة بثقافتها
فإن العامل يم نثل امتدادا للمجتمع
ي
أي معنى .فباستثناء
وقيمها .وهكذا تصبح املسافة ،كام يظهر مسلسل «ألياس» ذلك بمهارة كربى ،بال ي
ثمة حاجة إىل «إخضاعها للنفوذ» من جانب اإلمربيال يية
«دول مارقة» شا يذة ،مل يعد هناك «بلدان بعيدة» ي
قوة إمربيال يية بالية تبحث عن «دوائر نفوذ» وتتنافس مع
الواضحة للعيان .إذن ،ال تقدي م أمريكا نفسها ي
قوة عظمى ال مثيل هلا .وعليه كيف يفاجئنا بأن ينظر مسلسل «ألياس» إىل
إمرباطور ييات أخرى؛ يإنا ي
العامل بصفة كونه أمريكا؟(.)1

 .1املصدر نفسه.
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املنطقي .فلئن كان العامل هو أمريكا ،فهذا
جييب صاحبا املقالة عن سؤاهلام بّضب من االستفهام
ي
أن مصالح أمريكا هي مصالح العامل .ي
يعني ي
وإن أولئك الذين يعملون ضدي مصالح أو ثقافة أو رؤية
أمريكا للعامل ،يلحقون الّضر يف احلقيقة برفاه العامل وأمنه .هذا هو املنطق الذي حكم ي
ي
التدخالت
كل
العسكر يية األمريك يية منذ أكثر من قرن .كانت املعادلة بسيطة جدي ا :ي
تدخلت أمريكا عسكر ييا يف اخلارج
مهمة .وهكذا أرسلت
بسهولة وباستمرار متاما مثلام تنطلق العميلة املزدوجة اخلارقة «سيدين» يف ي
قواهتا إىل الصني وكوريا وفيتنام وإندونيسيا وكذلك إىل بلدان أكثر قربا مثل
الواليات امل يتحدة ي
كوستاريكا وغواتيامال وغرانادا يف خالل عقود احلرب الباردة .ويف أثر تفجريات احلادي عش من
املتطرفة «كونرت
األمريكي من أجل السالم واملتعاون املنتظم مع املج يلة
أيلول مبارشة نش املناضل
ي
ي
ي
التدخالت العسكر يية األمريك يية :من ونديد كني
بانتش» زولتان غروسامن قائمة تت عنوان« :قرن من
إىل أفغانستان» ،وقد جرى إعدادها استنادا إىل أرشيف الكونغرس وحلساب البحوث يف مكتبة
الكونغرس .وتيص القائمة  134ي
تدخال حمدودا أو واسع النطاق ،عامل ييا أو داخل ييا ،ممتدي ة زمن ييا عىل
مدى  111عاما ،بني عامي  1890و  .2001وتظهر هذه الوثيقة أن الواليات امل يتحدة ي
تدخلت ح يتى
ناية احلرب العامل يية الثانية  1.15ي
ثم وصل هذا الرقم إىل  1.29تدخال
تدخال سنو ييا كمعدي ل
وسطي .ي
ي
خالل احلرب الباردة .أ يما بعد سقوط جدار برلني ،فقد ارتفع الرقم ليبلغ ي
تدخلني سنو ييا .وعليه ،فك يلام
ي
التدخالت من أجل محاية «مصاحلها» .إىل ذلك ،وكام
توسعت اإلمربيال يية العظمى األمريك يية ،تتزايد
يبني جوهان غالتنغ ،مدير «ترانسند» (شبكة إنرتنيت من أجل السالم والتنمية) يف «البحث عن
ن
ي
للتدخالت تبدي ل أيضا يف فرتة ما بعد احلرب .ففي مرحلة
اجلغرايف
السالم» ( ،)2002فإن التوزيع
ي
أوىل ،ركزت الواليات امل يتحدة ي
تدخالهتا بعنف شديد يف رشق آسيا (كوبا ،فيتنام ،إندونيسيا ،وكذلك
ثم جاء دور أوروبا الشق يية (بام يف ذلك ي
يت).
االتاد السوفيا ي
إيران) .ي
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املرة ي
أقل عنفا ظاهرا بسبب وجود قوى عظمى منافسة .ويف
ي
لكن العمل ييات العسكر يية كانت هذه ي
ي
التدخالت يف أمريكا الالتين يية ،بدءا بكوبا قبل أن تشمل القسم األكرب من
املرحلة الثالثة ،تر يكزت
املرة عىل مستويات متد ينية ومرتفعة ،لكنيها مل تصل إىل املستوى الذي
القارة .وقد مورس العنف هذه ي
فإنا متتدي من الشق األدنى إىل آسيا
بلغته يف رشق آسيا .أ يما يف املرحلة الرابعة ،والتي نشهدها حال ييا ،ي
ثم ليبيا واملنطقة اللبنان يية – السور يية ،انتقلت العمل ييات إىل العراق يف
الوسطى :بعد فلسطني وإيران ،ي
تولت أهداف
ثم إىل أفغانستان والعراق مطلع القرن احلادي والعشين .بكالم آخر ،ي
التسعين ييات ،ي
ي
ثم إىل
هذه
التدخالت من املجتمعات الكونفوشوس يية والبوذ يية إىل الثقافات املسيح يية والكاثوليك يية ،ي
احلضارة اإلسالم يية .ي
يكونون إىل حدي كبري جدي ا الفكرة التي لدهيم عن أمريكا،
إن بق يية شعوب العامل ن
وكذلك نظرة أمريكا إليهم ،من خالل املسلسالت التلفزيون يية ،عىل غرار «ألياس» وأفالم هوليوود
لكن هذا اإلدراك يستند أيضا إىل جتربة معيشة – عىل
مثل فيلم «القرار األخري» أو «منع التجوال» .ي
سبيل املثال سلوك الواليات امل يتحدة يف منابر دول يية ،عىل غرار األمم امل يتحدة – عىل ي
أن هذا السلوك
نترصف
ليس خمتلفا عن سلوك « »SD – 6يف مسلسل «ألياس» :بام أ يننا نيمن عىل العامل ،يمكننا أن ي
إىل حدي كبري كام حيلو لنا .وكام كتب األمني العا يم األسبق لألمم امل يتحدة بطرس بطرس غال يف كتابه
«األمم امل ّتحدة املهزومة :مأثرة الواليات امل ّتحدة – األمم امل ّتحدة» ،فإن األمم امل يتحدة هي حال ييا ملك يية
ي
تستغل من خالل استخدام الرتهيب
لقوة عظمى وحيدة – الواليات امل يتحدة – التي
حرص يية ي
املؤسسة الدول يية خلدمة مصاحلها فقط .إذ ي
إن الواليات امل يتحدة
والتهديدات ي
وحق النقض (الفيتو) ي
تركاهتا وتشكيل االئتالفات وفرض عقوبات عىل «الدول
تستخدم املن يظمة وفق ما يناسبها لتشيع ي
فإنا تعامل املن يظمة باحتقار كبري(.)1
املارقة» .أ يما عندما يتصدي ى هلا الرأي العا يم
العاملي ،ي
ي

 .1املصدر نفسه.
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األمركة وفلسفة احلرب عىل الغري
هنالك إذن ،ممارسة مركبة للهيمنة األمريك يية عىل العامل .وإذا كان لنا أن نلحظ ماه ييتها ،أمكن
العسكري املبارش – وممارسة
التقليدي – الدخول
القول يإنا ممارسة جتمع بني السلوك اإلمربيا يل
ي
ي
اإلمرباطوري الذي ال يرى أي شأن
االحتالل وتسويغ احلروب بذريعة األمن الدو يل ،وبني السلوك
ي
يف العامل مهام كانت مؤ يثراته األمن يية واالقتصاد يية والثقاف يية إال شأنا أمريك ييا داخل ييا .ذلك كان شأن
اإلمرباطور ييات القديمة .فهي إمرباطور ييات جامعة مل تكن ترى العامل فيام وراء حدودها إال انطالقا
من رؤية مركز يية مبن يية عىل املنطق الذي تدي ده املصالح العليا لدولة ما وراء احلدود .وهنا يبدو املثال
األمريكي صارخا.
ي
يت املتشدي د إىل رأس القرار يف الواليات
يف أواخر تسعين ييات القرن املايض صعد الت ييار الالهو ي
( )1
املؤرخ إريك هوبز باوم قوله عن
امل يتحدة ،نقل الفيلسوف
األملاين املعارص يورغن هابرماس عن ي
ي

حيق للمحافظني
ثم يع نلق عىل هذا يف يشء من السخرية املرة :ي
القرن العشين أ ينه قرن أمريك يي بامتياز .ي
ي
مستهل القرن الواحد والعشين ،أن ينظروا إىل أنفسهم بصفتهم
اجلدد الذين حكموا أمريكا يف
عاملي جرت إقامته عىل االنتصارات املحققة التي أحرزهتا
«منترصين» وأن ي يتخذوا مثاال لنظام
ي
الواليات امل يتحدة منذ ناية احلرب العامل يية الثانية يف أوروبا ويف جنوب رشق آسيا إثر هزيمتي أملانيا
واليابان ،ويف أوروبا الشق يية إثر انيار ي
يت .وقد جرى تأويل مرحلة ما بعد التاريخ هذه،
االتاد السوفيا ي
بحسب اصطالح فرانسيس فوكوياما ،يف ضوء النزعة الليربال يية ،فمن شأن ذلك أن جيننبنا احلوض يف

أملاين معارص ،ويعد من أبرز من نظري مدرسة فرانكفورت من الذين
 .1يورغن هابرماس( ) .. .-1929فيلسوف وعامل اجتامع ي
ال يزالون عىل قيد احلياة .له أكثر من مخسني مؤ يلفا يف الفلسفة السياسيية وعشات الدراسات يف علم االجتامع ،وقد اشتهر ي
مؤخرا
التواصل الذي سعى إىل تطبيقها عىل مرحلة ما بعد احلداثة.
بكونه صاحب نظر يية الفعل
ي
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مماحكة حول األهداف املعيار يية :إذ ماذا يمكن فعال أن حيظى به الناس أفضل من تعاظم السوق احل يرة
العاملي وتعاظم عدد الدول الليربال يية؟.
عىل املستوى
ي
يسوغ املقولة األمن يية بتظاهراهتا املختلفة ،سواء لناحية احلرب
ثمة ما ن
لدى األيديولوجيا األمريك يية ي
يسميه أصحاب النزعة
االستباق يية التي تفرتض ي
عدوا قد هياجم يف أ يية حلظة ،أو لناحية إسقاط ما ي
الش ،أو احلكومات الراعية لإلرهاب .هؤالء يعرتفون بأن
الذرائع يية من املحافظني اجلدد ،أنظمة ي
احلرب غري الشع يية تبقى عمال متعارضا مع القانون الدو يل ،غري ي
الضارة أن تنزع
أن من شأن النتائج
ي
رشعي عن الن ييات احلسنة ،أي تلك القائلة بوجوب عدم احلرب بسبب من الرشع ييتها.
أي طابع
ي
ي
والسؤال الذي يطلقه فالسفة املحافظني يف وجه مؤ ييدي القانون الدو يل هو التال :ملاذا ال يس ُع النتائج
الشعي ،ذلك أن املقابر اجلامع يية
احلسنة أن متتلك عىل نحو استدال يل ،القدرة عىل إضفاء الطابع
ي
ألي ي
شك
تعرضوا للتعذيب ،ال ترتك يف ناية املطاف ،جماال ي
والزنزانات تت األرض وشهادات الذين ي
حول الطبيعة اإلجرام يية لنظام احلكم (العراق – يوغوسالفيا الرصب يية – مثاال)؟
األمريكي ليميض يف صياغة أنظمة األمن اإلقليم يية والدول يية
األمني
هكذا تتشكل ذرائع يية العقل
ي
ي
وفق زمن أمريكا للقرن الواحد والعشين .إ ينه يريد أن يواجه العامل بمعيار يية جديدة حول رشع يية
الظن ي
أن هذه احلالة قد تش يكل
أي حالة سياد يية انطالقا من
ي
احلرب االستباق يية أو البدء باحلرب ضدي ي
خطرا عىل السالم الدو يل.
التفرد يف العمل ،ح يتى
القوة األمريك يية األعظم بح نقها يف
طبعا ،ضمن هذه املعيارية تتفظ ي
ُّ
أي غريم حمتمل .غري أن ممارسة سلطة عامل يية
باستخدام السالح ،لتدعيم موقعها املهيمن يف مواجهة ي
ما ،ليست ،يف نظر هؤالء املن نظرين اجلدد ،غاية يف حدي ذاهتا .فام يم نيز املحافظني اجلدد عن املدرسة
«الواقع يية» .هي رؤية سياس يية عامل يية ألمريكا منعتقة من الس ُبل اإلصالح يية لسياسة األمم امل يتحدة
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اخلاصة بحقوق اإلنسان .سياسة ال ي
ختل باألهداف الليربال يية (لسياسة األمم امل يتحدة عىل هذا الصعيد)
ي
لكنيها ت يطم القيود احلضار يية التي يفرضها ميثاق األمم امل يتحدة(.)1
بعد زلزال  11أيلول  ،2001ظهرت فلسفة سياس يية مستحدثة تقوم عىل االعتقاد إىل جعل هذه
تركت أمريكا تغري العامل» .فام الذي يمنع حني تشعر أمريكا القرن
القاعدة أساسا لعقيدهتم« :إذا ي
الواحد والعشين ي
أن هتديدا ما لعامل ييتها ينبغي القضاء عليه من دون سابق إنذار.
يإنا نظر يية االستباق يف احلرب أو «احلرب االستباق يية»( .)2فعىل الرغم من أن هذه النظر يية أخذت
م يتسعا من النقاش بني اخلرباء اإلسرتاتيج ييني بعد احلادي عش من أيلول  ،2001تبقى نظر يية مستعادة
بامتياز .فهي ليست جديدة يف تاريخ اإلسرتاتيج ييات األمريك يية .هناك حم يطات يف التاريخ احلديث من
القرن التاسع عش ،والقرن العشين ولغاية اليوم ،شهدنا فيها إطالق شعارات مفادها« :عندما
ويبني اخلرباء يف هذا الصدد ،ي
أن هذه الشعارات أو هذه األطروحة وجدت
تتحرك أمريكا يتغري العامل» .ن
ي
حقوهلا التطبيق يية فعال .ففي احلرب العامل يية األوىل رأينا مبادئ وترتيبات جديدة ،ويف احلرب العامل يية
النووي واحلرب
الثانية أدخلت الواليات امل يتحدة األمريك يية عنرصا جديدا عىل العامل ،وهو العنرص
ي
الشاملة  Global Warو  .Total Warوقد تغري العامل بعد احلرب العامل يية الثانية ،فأنشأت أمريكا
املؤسسات املال يية للسيطرة عىل أمور
املؤ يسسات ابتداء باألمم امل يتحدة يف سان فرنسيسكو وصوال إىل ي
الدول  IMFوالبنك الدو يل( )3وبالتال ي
كل األنظمة واملعاهدات ملزيد من
مع يينة ،مثل صندوق النقد
ي
السيطرة عىل العامل .وكانت مقاربة أمريكا للعامل ،تكتسب شكال مع يينا ،برصف النظر عن املقاربة
األوروب يية(.)4

 .1يورغن هابرماس «التمثال والثور يي ون»« ،لوموند» ،باتريس ،السبت  3أيار/مايو .2003
2. Preemptive
3. World Bank

األمريكي ،ندوة «شؤون األوسط» عدد  ،110ربيع .2003
القومي
 .4الياس حنا ،إسرتاتيجيية األمن
ي
ي
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األمريكي عىل اختالف أحقابه ومترحله .وهي تواصل يية
سرتاتيجي
ثمة إذن تواصل يية يف العقل اإل
ي
ي
ي
تعدي مبدأ التفوق والغلبة ،سواء يف ح نيز األمن أساسا ،أو يف املجاالت االقتصاد يية والسياس يية أساسا
العاملي بأرسه،
هلا .والواقع أ ينه ال يمكن النظر إىل ما آلت إليه إسرتاتيج يية السيطرة املفتوحة عىل املجال
ي
األمريكي بأحيازه املختلفة .ولئن كانت
سرتاتيجي
لتطور العقل اإل
التارخيي
إال يف إطار الفهم
ي
ي
ي
ي
خاصة ،هي السائدة
إسرتاتيج يية بناء النظام
العاملي اجلديد والسيادة عليه بمواصفات ورشوط أمريك يية ي
ي
ٍ
كغراب
يؤسس هلذه اإلسرتاتيج يية ويطلقها
بعد احلرب الباردة ،فإن منعطف احلادي عش من أيلول س ن
()1
األمريكي وأستاذ
سرتاتيجي
يبني ج.جون إكنربي اخلبري اإل
ي
ي
ضار يف فضاء العامل  .وعىل ما ن
ي

ألول
اجليوبوليتيك يف جامعة جورجتاون ،فإن ث يمة إسرتاتيج يية كربى جديدة ،أخذت تبدو مالحمها ي
مر ة منذ فجر احلرب الباردة .وهي تقوم عىل كونا استجابة مبارشة لإلرهاب ،ولكنيها تشمل أيضا
ي
العاملي .وبحسب هذا النموذج
للقوة ولتنظيم النظام
رؤية أوسع لكيف يية استخدام الواليات امل يتحدة ي
ي
(الباراديغم) اجلديد ،فإن عىل أمريكا أن تكون ي
واملؤسسات
أقل التزاما بشكائها وبالقواعد الدول يية
ي
فردا واستباق يية يف مهامجة التهديدات اإلرهاب يية ومواجهة الدول املارقة
فيام هي تتقدم للقيام بدور أكثر ت ي
قوهتا العسكر يية التي
التي تسعى للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل .فالواليات امل يتحدة ستستخدم ي
أوال بالتزام
ال مثيل هلا يف إدارة النظام
الكوين .وهلذه اإلسرتاتيج يية الكربى اجلديدة سبعة عنارص تبدأ ي
ي
أي ندي منافس فيه .وال يمكن السامح
أساس باحلفاظ عىل عامل
أحادي القطب ليس للواليات امل يتحدة ي
ي
ي
ألي ائتالف قوى ال يشمل الواليات امل يتحدة أن هييمن فيه .ولقد جعل بوش يف حزيران  2002من
ي
التخرج يف ك يل يية وست بوينت العسكر يية:
هذه النقطة أساسا للسياسة األمريك يية األمن يية إذ قال يف حفل
ي
ي
قوة عسكر يية ال يمكن تدي هيا وهي تنوي أن تافظ عىل ذلك بحيث جتعل من سباقات
إن أمريكا متلك ي
التجاري
التس يلح املزعزعة لالستقرار يف احلقب املاضية بال معنى ،وبام حيرص اخلالفات بشؤون التبادل
ي

 .1حممود حيدر ،الهوت الغلبة  ،مصدر سبقت اإلشارة إليه ،ص .215

«األمركة» بوصفها تغريبا للعامل ❖

81

وقضايا السلم األخرى .وبالتال فإن الواليات امل يتحدة لن تسعى لتحقيق األمن من خالل
كوين متوازن القوى.
اإلسرتاتيج يية الواقع يية األكثر تواضعا التي تقوم عىل العمل من داخل نظام ي
املؤسسات الديموقراط يية واألسواق
وهي ثانيا ،لن تسعى لتحقيق إسرتاتيج يية ليربال يية تقوم معها ي
مه يية سياسات الق يوة بشكل عا يم ،بل ي
إن أمريكا ستكون أقوى كثريا من الدول
املتكاملة بالتخفيف من أ ي
الرئيسة األخرى إىل حدي يأنا ستختفي معه التنافسات اإلسرتاتيج يية والتنافس بني القوى العظمى،
األمر الذي سيكون ملصلحة اجلميع ال ملصلحة الواليات امل يتحدة فحسب(.)1
ولقد سبق هلذا اهلدف أن ظهر بشكل مقلق يف ناية إدارة بوش «الوالد» حينام رسبت وزارة الدفاع،
البنتاغون ،مذكيرة كتبها آنذاك بول ولفوويتز .وقال فيها إ ينه مع انيار ي
يت ،يتعني عىل
االتاد السوفيا ي
التطورات التي
الواليات امل يتحدة أن تعمل للحؤول دون ظهور منافسني يف أوروبا وآسيا ،إال أن
ي
سرتاتيجي غري ذي صلة .فلقد نمت الواليات
حصلت يف التسعين ييات جعلت من هذا اهلدف اإل
ي
العسكري وزادت من
امل يتحدة برسعة تفوق كثريا القوى الرئيسة األخرى وأبطأت ختفيض إنفاقها
ي
التكنولوجي لق يواهتا .ولقد بات اهلدف اليوم جعل هذه املزايا دائمة – كناية عن
التطور
اإلنفاق عىل
ي
ي
ي
التخل عن حماولة اللحاق هبا .وقد وصف بعض املف يكرين هذه
أمر سيدفع الدول األخرى إىل
بالتحرك برسعة كبرية لتحقيق أفضل ييات
اإلسرتاتيج يية بـ «االخرتاق» الذي تقوم به الواليات امل يتحدة
ي
تكنولوج يية (يف األمتتة والاليزر واألقامر الصناع يية ،واألسلحة فائقة الد يقة يف اإلصابة ...إلخ) بحيث
احلامئي
ألي دولة أو ائتالف دو يل ،تدي هيا ،سواء يف زعامتها الكون يية أو يف دورها
ال يعود من املمكن ي
ي
ودرامي للتهديدات الكون يية وكيف يية
أو املنقذ .إىل ذلك ،هناك عنرص آخر يتمثل يف تليل جديد
ي
املروعة تتم يثل يف أنه بات يف وسع جمموعات صغرية من اإلرهاب ييني – ور يبام
مهامجتها .فاحلقيقة اجلديدة ي

 .1ج .جون إكنربي ،طموح أمريكا اإلمربيا يل ،ترمجة :غسان رمالوي «شؤون األوسط» ،العدد  ،110ربيع ،2003
نقال عن فصليية .Foreign Affairs, Sep. oct. 2002 vol 81, No5
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بمساعدة دول خارجة عىل القانون – أن تصل تقريبا عىل أسلحة دمار شامل نوو يية أو كيميائ يية أو
بيولوج يية .ال يمكن ،بحسب اإلدارة األمريك يية اسرتضاء هذه املجموعات أو ردعها ،فال بدي من
استئصاهلا.
أ يما العنرص الثالث من عنارص هذه اإلسرتاتيج يية اجلديدة فيقوم عىل ي
أن مفهوم الردع العائد إىل
حقبة احلرب الباردة قد عفا عليه الزمن .وبام ي
أن الردع يعمل جنبا إىل جنب مع السيادة وتوازن القوى،
الواقعي بالتداعي .إذ مل يعد التهديد اليوم قادما من قوى
فمع ناية الردع تأخذ العنارص األخرى للبناء
ي
عظمى أخرى جيري التعاطي معها من خالل القدرة عىل ر يد الّضبة النوو يية ،فليس هلذه املجموعات
ألنا إ يما راغبة يف املوت بسبب ما تؤمن به وإ يما هي قادرة عىل
اإلرهاب يية عنوان حمدي د وال يمكن ردعها ي
اهلرب من الّضبة االنتقام يية ،وبالتال فإن اإلسرتاتيج يية الواقع يية القديمة القائمة عىل بناء الصواريخ
تمل الّضبة األوىل والقيام بّضبة انتقام يية تعاقب املهاجم مل تعد
وغريها من األسلحة القادرة عىل ي
القوة ،كام حياجج
تتضمن األمن وإ ينام اخليار الوحيد الباقي هو اهلجوم .ويتعني أن يكون استخدام ي
ي
تتحرك إىل
أصحاب هذا الرأي ،وقائ ييا وربام يكون استباقيا :اهلجوم عىل التهديدات املحتملة قبل أن ي
يتضمن إعادة تديد
مشكلة كبرية .وبنتيجة ذلك ،فإن العنرص الرابع من هذه اإلسرتاتيج يية الكربى
ي
مفهوم السيادة .فبام أ ينه ال يمكن ردع هذه املجموعات اإلرهاب يية ،يتعني عىل الواليات امل يتحدة أن تكون
ي
أي زمان لتدمري التهديد .فإذا كان اإلرهاب ييون ال حيرتمون احلدود،
مستعدي ة
أي مكان ويف ي
للتدخل يف ي
ألنا
عىل الواليات امل يتحدة أال ترتمها بدورها .بل إن البالد التي تأوي اإلرهاب ييني سواء أكان ذلك ي
ي
تتخىل عن ح يقها يف السيادة .فإذا فشلت دولة ما يف
ألنا غري قادرة عىل تطبيق قوانينها،
توافقهم أم ي
احلق ي
ي
بأن ترتك
تتخىل عن بعض املزايا الطبيع يية التي متنحها السيادة بام يف ذلك ي
فإنا
االلتزام بذلك ،ي
ي
التدخل .ويف حالة
حق
وشأنك يف أرضك .وتكتسب الدول األخرى ،بام فيها الواليات امل يتحدة ،ي
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ي
التدخل
احلق يف
الوقائي عن النفس ،وبالتال فإ ينك متلك ي
اإلرهاب فإن ذلك قد يقود أيضا إىل الدفاع
ي
إذا كان لديك ما جيعلك تعتقد ي
أن املسألة تكمن يف تديد متى ُهتاجم ال يف إذا كنت ستهاجم أم ال(.)1
العنرص اخلامس يف هذه اإلسرتاتيج يية الكربى اجلديدة يتم يثل يف هذا التقليل العا يم من قيمة القواعد
الدول يية واملعاهدات والشكات األمن يية .وهذه النقطة مرتبطة بطبيعة التهديدات اجلديدة :فإن كانت
املخاطر تزداد وهامش اخلطأ يف احلرب عىل اإلرهاب ينخفض ،فإن املعاهدات والقواعد التي تدي
فاملهمة الرئيسة تتم يثل يف القضاء عىل التهديد.
القوة ليست أكثر من إهلاءات مزعجة.
وتضبط استخدام ي
ي
لكن اإلسرتاتيج يية اجلديدة تنهل أيضا من نظرة عميقة تش يكك يف قيمة املعاهدات الدول يية أساسا.
ي
املؤسسات
ويعود ذلك جزئ ييا إىل إيامن
أمريكي عميق بأن عىل الواليات امل يتحدة أال تنغمس يف عامل ي
ي
والقواعد املتعدي دة الطرف الفاسد واملق نيد .وإذا كان االعتقاد ي
بأن سيادة الواليات امل يتحدة أمر مقدي س
سياس ييا فقد قاد بعضهم إىل تفضيل العزلة ،إال أن الرأي األكثر نفوذا ،خصوصا بعد  11أيلول ال يدعو
إىل انسحاب الواليات امل يتحدة من العامل ،بل إىل العمل يف هذا العامل وفق هواها .ومل تكن معارضة
واملؤسسات ،من بروتوكول كيوتو إىل املحكمة
النخبة األمريك يية احلاكمة لعدد مذهل من املعاهدات
ي
التوجه اجلديد.
البني عىل هذا
ي
اجلنائ يية الدول يية ،ومؤمتر البيولوجيا تظهر سوى الدليل ن
يف العنرص السادس ترى اإلسرتاتيج يية الكربى اجلديدة أ ينه يتعني عىل الواليات امل يتحدة أن تضطلع
بدور مبارش وغري مق ييد يف الر يد عىل التهديدات.
أ يما العنرص السابع واألخري يف اإلسرتاتيج يية الكربى اجلديدة املشار إليها فهو الذي يقيم وزنا ي
أقل
بالعاطفي
لالستقرار الدو يل .إذ يسود يف أوساط أصحاب وجهة النظر االنفراد يية رأي يمكن وصفه
ي
يقوم عىل رضورة كرس تقاليد املايض .فسواء أكان األمر متع يلقا باالنسحاب من معاهدة الصواريخ
املضا يدة للصواريخ البالست يية أم الرافضة لتوقيع معاهدة رسم يية لنزع السالح ،فإن صنياع القرار يف
 .1إكنربي ،املصدر نفسه.
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الواليات امل يتحدة مقتنعون ي
بأن عىل الواليات امل يتحدة أن تتخ يطى النفكري السائد للحرب الباردة .ولقد
الحظ مسؤولو اإلدارة بيشء من الرضا ي
أن انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ مل يؤ ند إىل سباق
تارخيي لتخفيض التس يلح بني الواليات امل يتحدة وروسيا.
كوين ،ولكنيه مهد الطريق أمام ا يتفاق
ي
تس يلح ي
وينظرون إىل هذه اخلطوة كربهان عىل أن ختطي النموذج القديم للعالقات بني القوى العظمى لن
يتحمل مقاربات أمن يية جديدة يف راديكال ييتها .كام أن
يؤ يدي إىل هدم البيت الدو يل .ففي وسع العامل أن
ي
يف إمكانه أن يتأقلم مع االنفراد يية األمريك يية .بيد أن االستقرار ليس هدفا يف حدن ذاته .فقد تؤ يدي
السياسة الصقور يية اجلديدة ،نحو كوريا الشامل يية عىل سبيل املثال إىل زعزعة استقرار املنطقة ،ولكن
الّضوري القتالع نظام رشير وخطر كنظام بيونغ يانغ.
ر يبام كان ذلك هو الثمن
ي
وبحسب املف يكرين «النيو إمربيال ييني» ،فإن اإلسرتاتيج ييات الكربى األقدم ،من ليربال يية وواقع يية ،مل
يظن أصحاب اإلسرتاتيج يية الواقع يية ،احلفاظ عىل
تعد نافعة .ذلك أن األمن
األمريكي لن يضمنه ،كام ي
ي
املستقرة بني الدول العظمى ،إذ يف عامل من التهديدات غري املتكافئة ،ليس ميزان
الردع والعالقات
ي
العاملي هو الذي ُيميل ك يفة احلرب أو السالم .كذلك فإ ينه ر يبام كان لإلسرتاتيج ييات الليربال يية
القوة
ي
ي
واملؤسسات الديموقراط يية بعض التأثري البعيد املدى يف
املتع يلقة ببناء النظام عىل التجارة املفتوحة
ي
الكارثي املجنون بات عىل عتبة بيتنا – كام
اإلرهاب ،ولكنيه ال يعالج التهديدات الفور يية .فالعنف
ي
يقول اإلمربيال ييون اجلدد – األمر الذي بجعل من اجلهود الرامية إىل تقوية قواعد املجتمع الدو يل
تصوه ،والذي يقوم عىل «أ يننا ال نعرف
تصورنا أسوأ ما يمكن ي
ومؤسساته غري ذات قيمة عمل ييا .فإذا ي
ي
ما ال نعرفه» ،فإن ي
كل يشء آخر يصبح ثانو ييا ،سواء القواعد الدول يية أو تقاليد الشاكة أو معايري
الديموقراط يية .يإنا احلرب .وهي كام الحظ كالوزفيتز يف عبارته الشهرية:
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«احلرب هي يشء خطري جدّ ًا بحيث إ ّن األخطار النامجة عن املحبّة واإلنسانيّة هي أسوأ أنواع
األخطار»(.)1

النزعة القوم ّية وأثرها يف أمركة العامل
اجليولوجي» يف النفس
كان لصدمة احلادي عش من أيلول/سبتمرب  2001ما يشبه «األثر
ي
السياس يية األمريك يية .فلسوف نرى إثر ذلك ما هو أقرب إىل إعادة تشكيل الذات األمريك يية عىل نحو
سرتاتيجي بطائفة من قواعد النظر والسلوك
ما تشكيلت عليه يف نشأهتا االوىل .سيمتلئ التفكري اإل
ي
بدت للوهلة األوىل كام لو كانت انقالبا عىل مرياث الديموقراط يية األمريك يية بأمجعه:
مكونات التفكري اجلديد لإلدارة األمريك يية .ح يتى
يأوال :النزعة القوم يية احلا يدة احت يلت مرتبة وازنة يف ي
خاصيات املفارقة األيديولوج يية للمحافظني اجلدد.
إ ينا باتت إحدى ي
ثانيا :ي
إن ما طفا عىل سطح االطروحة األمريك يية وهي تلج فضاءات القرن احلادي والعشين ،جاء
يبني من يظرو الفلسفة السياس يية هي رزمة
تكثيفا لعقيدة أمريك يية طاعنة يف الزمن .والعقيدة عىل ما ي
األمريكي برسالته التي ينبغي أن ُيكتب هلا احلضور املستدام يف الزمان واملكان
املكونة إليامن
العوامل ي
ي
العامل ييني.
ثالثا :ي
يتحول إىل ركن من أركان العقيدة .فالدين والقومية
كل يشء يدخل نطاق الرسال يية األمريك يية ي
والوطنية  ،والثقافة ،و الفلسفة  ،ناهيك عن اإلسرتاتيج ييات السياس يية والعسكر يية ،هي عىل اجلملة،
ي
يصح تسميته بالفكرة
يسمى األطروحة األمريك يية.
وألن املآل االخري هلذه األطروحة هو ما ي
تؤ يلف ما ي
فإن ي
األمري يكية ي
كل ما يتع يلق بأصول هذه الفكرة وفروعها هو بعني ذاته ترمجة لألطروحة بأكملها.

 .1إكنربي ،املصدر نفسه.
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يبني بعض علامء االجتامع ي
فإن األطروحة األمريك يية هي نفسها العقيدة األمريك يية  ،وهي
وعىل ما ي
نفسها كذلك األيديولوج يية األمريك يية .بذلك تكون األطروحة جمموعة مقرتحات ومسائل بشأن
اخلارجي .وهكذا تنقشع الصورة« :األمريك ييون من ي
كل األصول
أمريكا تقدي مها األ يمة لنفسها وللعامل
ي
اجتامعي هو الروح
القوم يية ،والطبقات ،واألديان ،واملعتقدات واأللوان ،لدهيم عامل مشرتك :مثال
ي
يعرف
العا يمة للجامعة  ،وعقيدة سياس يية ( )...ولقد كان الكاتب
األمريكي رالف والدو ايمرسون ي
ي
االلتزام باملبادئ األمريك يية للحكم عىل أ ينا شكل من أشكال اعتناق الدين .وهذه األطروحة أو
العقيدة أو الفكرة ،بام يرافقها من أساطري قوم يية  ،تش يكل األساس الذي ُبنيت عليه القوم يية املدن يية
العلني للواليات امل يتحدة نموذجا للقوم يية املدن يية بامتياز .وعىل املستوى
األمريك يية ،وجتعل من الوجه
ي
فإن ي
النظري ،ي
كل من يتقبل «األطروحة» أو «الفكرة» األمريك يية يمكنه أن يصبح أمريك ييا ،برصف النظر
ي
القومي ،مثلام كان يمكن أليي شخص أن يصبح سوفيات ييا إذا تقبل
عن اللغة والثقافة واألصل
ي
الشيوع يية(.)1
غري ي
خاص
أي تكوين من تكويناهتا له سمت
ي
أن مفارقة األطروحة األمريك يية تكمن يف واقع أ ين ي
يطابق روح أمريكا .قوم يية األمريك ييني مل تظهر عىل نِصاب ما ألِفت ُه أوروبا حني أطلقت إمربيال ييتها
إن قوم يية أمريكا من طراز تركيب عىل عموم يية املفهوم وخصوص يية املكان .بل يمكن القول ي
احلديثة .ي
إن
القوم يية األمريك يية مفارقة للمفهوم وم يتحدة معه يف الوقت عينه .تعني القوم يية األمريك يية الوالء للفكرة:
ميتافيزيقي .وعىل
وهذه االخرية تعني أ ين أمريكا بوصفها رسالة حضار يية هي يف آن ،جغرافيا ذات ُبعد
ي
املؤهل
البشي
هذا النحو يستلزم الوالء للفكرة مواالة حامل تلك الفكرة باعتبارهم الصنف
اخلاص ي
ي
ي
األمريكي -اإلنكلوساكسون البيض
العقائدي
حلمل هذه الرسالة .وهم -بحسب التنظري
ي
ي
الربوتستانت (.)Wasp

1 .David Frun, Read Right New York: Basic Books 1994, P 130 .
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هم واملم ييز يف القوم يية األمريك يية أ ينا قوم يية منفتحة ،احتوائ يية ،م يتسعة،
رابعا :ر يبام كان العنرص األ ي
ولكن بقيادة ومآل عنرص ييني...
ذلك ما يطابق التوصيفات التي ذهبت إىل اعتبار مبادئ األطروحة األمريك يية عقالن يية وكون يية يف
اآلن نفسه ...وأ ين األمريك ييني ينظرون إليها ،ويتعاملون معها ،بام هي حقيقة قابلة للتطبيق عىل
الشعوب واملجتمعات يف أ يي مكان وزمان .وهذا ما أشار إليه الكسيس دو توكفيل مرة أخرى بقوله:
البرشي ك ّله .والذين
العامة التي جيب أن حتكم املجتمع
«إ ّن األمريك ّيني جممعون عىل املبادئ
ّ
ّ
جاءوا من بعده من األيديولوج ّيني األمريك ّيني ،كانوا عىل نحو كبري من الوضوح حني رأوا أنّ قدر
أمريكا باعتبارها ّأمة ،أن ال تكون لدهيا أيديولوجيّات ،بل أن تكون هي نفسها أيديولوجيا».

ثمة حرص ال يقربه الوهن من جانب «حكامء أمريكا السياس ييني» عىل تأكيد العوامل
لقد كان ي
باحلر يية ،والدستور ،والقانون،
اجلوهر يية للعقيدة األمريك يية ولو عىل سبيل التبشري .وهي اإليامن
ي
والديموقراط يية  ،والفردان يية ،واملساواة الثقاف يية والسياس يية .وهذه احلزمة من الفضائل بقيت يف
النظري عىل ما هي عليه سحابة التاريخ املديد من عمر أمريكا .واملعروف أ ين مثل هذه احلزمة
جوهرها
ي
جتد جذورها بصورة أساس يية يف عرص التنوير ،فضال عن كونا مشت يقة من التقاليد الربيطان يية :فلسفة
جون لوك الليربال يية ،فضال عن قناعات أقدم بكثري من دور القانون و«حقوق الرجال الربيطان ييني
األحرار»...

( )1

القومي ،لوجدنا
ولو كان لنا أن نقرأ املزيد مم يا ُكتب يف األطروحة األمريك يية  ،وال س ييام يف وجهها
ي
الكثري من عالمات الذهول والتساؤل.

احلق والباطل ،تشيح القوميية األ/يركيية ،ترجحمة د .نارصة السعدون ،املن يظمة العربيية للرتمجة،
 .1أناتول ليفن ،أمريكا بني ي
بريوت  ،2008ص .130
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ساليف األصل ساكفان بريكوفيتش أ ينه اكتشف يف أمريكا مئات
الكندي ال
يروي عامل االجتامع
ي
ي
الطوائف ِ
ي
املهمة نفسها .وهذا اإلمجاع
والفرق،
ولكل منها شكله املختلف عن البق يية ،لكنيها ك يلها تؤ يدي ي
يديولوجي  -كام يقول  -جيري توظيفه ي
ديني« .ولقد
األخالقي
بكل اإلغراء
األ
والعاطفي كأ ينه رمز ي
ي
ي
ي
نثروبولوجي بالدهشة لوجود مثل هذه
منحه هذا االكتشاف  -كام يعرتف هو نفسه  -بعض إحساس أ
ي
الرمز يية القبل يية» ...وهذا هو اليشء الذي حيمل كثريين منيا عىل ترجيح أن تكون الواليات امل يتحدة يف
يديولوجي عىل وجه االرض(.)1
بداية القرن الواحد والعشين اكثر جمتمع أ
ي
يديولوجي لـ «األمركة» يرى صاموئيل هنتنغتون أ ينه
من جهته ،وعىل جاري عادته يف التنظري األ
ي
من املمكن التحدي ث عن جمموعة من األفكار السياس يية التي تش يكل أطروحة «األمركة» .وهذه
األطروحة بنظره ال تشبه يف يشء النزعة الربيطان يية أو الفرنس يية أو األملان يية أو اليابان يية .فـ«األمركة» عند
هنتنغتون ،يمكن مقارنتها باأليديولوج ييات واألديان األخرى .بمعنى أن رفض األفكار األساس يية
أمريكي» ...إ ين هذا التامهي للقوم يية مع العقيدة أو القيمة السياس يية جيعل
هلذه العقيدة جيعلك «غري
ي
الواليات امل يتحدة عمل ييا حالة فريدة» ( )...ولذا ي
اعتيادي يف أمريكا عىل هذا الصعيد هو
فإن ما هو غري
ي
الكل عىل اإليامن هبذه املبادئ القو يمية املوجهة(.)2
اإلمجاع ي ي
األمريكي
يمجد
مرجع هذا الترصيح أ ين أمريكا بالنسبة إليهم راسخة يف إيامنا بنفسها .إذ حني ي
ي
الوطني ،بل ليقني لديه أ ين هذه
ومؤسساهتا وقوانينها فإ ينه ال يفعل ذلك من باب الدفاع
مبادئ دولته
ي
ي
املبادئ يمكن ،بل ينبغي تطبيقها عىل املجتمعات البش يية ك يلها .ي
إن ذلك اليقني مرجعه إىل عقيدة القدر
اخلاص التي يؤمن هبا األمريك ييون حيال بلدهم.
ي

 .1أناتول ليفن ،املصدر نفسه ،ص .133
 .2أناتول ليفن ،املصدر نفسه ،ص .132
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بأنا الشعب املختار  ،لكن ال يوجد أ يمة يف التاريخ
صحيح أ ين مجيع األمم لدهيا ما يكفي من الزعم ي
خاصة يف هذا العامل كأمريكا .ولذا فليس من العجيب يف يشء
مهمة ي
احلديث هتيمن عليها فكرة أ ين هلا ي
أن يتحدي ث األمريك ييون دوما عن عراقة دولتهم باعتبارها أقدم دولة حديثة يف العامل ،وبالتال أقدم
مدون ،كام يتباهى األمريك ييون
مجهور يية ،وأقدم ديموقراط يية  ،وأقدم نظام فيديرا يل  ،بل أقدم دستور ي
ي
بأن لدهيم أقدم أحزاب سياس يية حقيق يية.
األمريكي ،يأنا
يسمى بالقوم يية املدن يية يف املجتمع
هم مصادر ي
ي
قوة العقيدة ما ي
خامسا :قد يكون من أ ي
ب ،والت ييارات الدين يية الربوتستانت يية  ،والتقاليد
تقوم عىل اجلمع بني الرتاث اهلائل للتنوير األورو ي
ي
«اخلط الرئيس» للربوتستانت يية يف الواليات امل يتحدة ي يتجه أكثر فأكثر
األمريك يية القديمة ( )...وحني بدأ
نحو الليربال يية والتسامح يف القرن العشين ،راح يتش يكل يف الوقت نفسه ت ييار من الربوتستانت يية
التوسط بني
املدين .وهو ما يمكن النظر إليه عىل أ ينه منطقة
الغامضة اصطلح عىل تسميته بالدين
ي
ي
الربوتستانتي.
التنوير يية العلامن يية والتد يين
ي
مؤسس اجلمهور يية باهلل.أاولئك
إ ين هذا «الدين املدين» الذي هو حصيلة توافق
وطني مدين إليامن ي
ي
مه يية املركز يية للدين من أجل ديمومة اجلمهور يية من دون ختصيص ماه يية هذا
الذين شدي دوا عىل األ ي
الدين .لكن من املؤ يكد أ ينم قصدوا نوعا من أنواع الربوتستانت يية .وهو ما سيرتمجه الرئيس آيزناور يف
قوله الشهري:
الديني العميق .وال هيمني ما يكون
ي معنى ما مل تؤ ّسس عىل الشعور باإليامن
«ليس حلكومتنا أ ّ
ّ
هذا الدين»(.)1

 .1ورد أيضا يف استشهادات وإحاالت أناتول ليفن ،املصدر نفسه ،ص .144
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مل ِ
يديولوجي كام قد يبدو من ظاهر
يأت ما أوردناه من كالم آيزناور يف مرسى التظهري األ
ي
الديني يف هذا املقام
خيي للبن يية األمريك يية .فالتأسيس
اخلطاب ،وإ ينام يف فضاء توصيف واقع احلال التار ي
ي
يدخل يف االطروحة األمريك يية نفسها وال يمكن النظر اليه كأمر عارض عليها .وهو ما يستجليه القول:
ي
ب وأوسعه انتشارا ،وهو بالتال يشمل
ديني حمافظ يف العامل الغر ي
إن أمريكا هي موطن أعمق إيامن ي
()1
يبني علامء تاريخ
جمموعة مهووسة بآمال ألف يية جمنونة وخماوف وكراهيات .وهاتان الظاهرتان  -كام ي

وأنثروبولوجيا غرب ييون  -ترتابطان بشكل وثيق .وقد أظهر استطالع للرأي أجراه «معهد بحوث بيو
لالستطالع» عام  ،2002أ ين الواليات امل يتحدة تبدو يف مطلع القرن احلادي والعشين أقرب إىل العامل
الديني .ذلك بالرغم من أ ين أغلب املؤمنني يف
النامي منها إىل الدول الصناع يية من حيث اإليامن
ي
الواليات امل يتحدة ليسوا من األصول ييني الربوتستانت ،بل من الكاثوليك  ،ومن الت ييار الرئيس
مه يية الدين يف أمريكا املعارصة حاال نمط يية واضحة منذ بدايات
الربوتستانتي األكثر ليربال يية .لقد ظ يلت أ ي
ي
الديني بني الشعوب
القرن التاسع عش.وهو ما الحظه دوتوكفيل حوال  ،1930يوم كان اإليامن
ي
األمريكي متو يقدا
الديني
األوروب يية مهتزا إثر عقود عدي ة من التنوير و الثورة الفرنس يية  ،بينام بقي اإليامن
ي
ي
وشامال(.)2
البنائي لألطروحة األمريك يية واملتم يثل بالتالؤم بني مركز يية الدين
سادسا :يف ما ي يتصل باإلشكال
ي
للمؤسسني األوائل .أولئك الذين خاضوا اختبارات
ومركز يية العلامن يية ،فيعود إىل الروح العلم يية
ي
املدين» .إ ين معنى هذه الصيغة جاء
مر يكبة ومع يقدة أفضت إىل ظهور ما سبق وأرشنا إليه يف «الدين
ي
صويف  ،ومن علمنة آتية من
بروتستانتي ذي طابع
مسيحي
كثمرة خلليط عجيب من الهوت
ي
ي
ي
خالصات احلداثة األوروب يية التنوير يية .ولقد تأ يكد هذا املعنى من خالل إجراءات املصاحلة بني الدين
التحرر من املسيح يية التقليد يية
ومعريف واحد .فقد أتاح
ثقايف
ي
ي
والعلامن يية التي أ يدت إىل مزجهام يف وعاء ي

1. Millenarian
2 .Tocqueville, Democracy in America, P 51 .
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خاصة ،إىل إنتاج
ب-
الكاثوليك يية وكذلك
الفرنس ي
التحرر من العلامن يية احلا يدة ذات النموذج األورو ي
ي
ي
مؤسسات الدولة واملجتمع الصفة الثيوقراط يية.
الدين
األمريكي من دون أن يسبغ عىل ي
ي
أمركة العامل بالصوت والصورة
مل يكن اإلعالم بأحيازه املختلفة ،بام فيها الصناعة السينامئ يية ،حالة عارضة لنزعة أمركة
العامل .فهو يف األساس يندرج ضمن أولو ييات اإلسرتاتيج يية األمريك يية العليا لينحدر ويتوزي ع
الداخل وأنظمة األمن اإلقليم يية
عىل إسرتاتيج ييات احلرب واالقتصاد واألمن واالجتامع
ي
والدول يية.
وإذا عدنا إىل احلرب الدعائ يية األمريك يية يف القرن العشين وما بعده ،فسنجد أن صناعة
األفالم األمريك يية لعبت فيها دورا إىل جانب دور الصحافة ،وانظروا إىل الدعاية التي خيلفها
فيلم يشاهده مئات املاليني من البش؟ أمل نقرأ كتاب فيل تايلور« :ذخائر العقل» والوصف
شن محلة دعايات واسعة عرب سلسلة أفالم أمريك يية أرشف عليها مكتب
الذي جاء فيه حول ي
القوات
األمريكي بعد أشهر قليلة من اهلجوم
«الدعاية واملعلومات احلرب يية»
الياباين عىل ي
ي
ي
األمريك يية يف ميناء بريل هاربر عام  1941كانت وزارة الدفاع األمريك يية التي كان يطلق عليها
يف ذلك الوقت اسم «وزارة احلرب» تنفق سنو ييا مبلغ  50مليون دوالر عىل إنتاج األفالم
أثناء احلرب العامل يية الثانية من أجل ترويج الدعايات احلرب يية التي ترغب فيها املصالح
االمريك يية داخل الواليات امل يتحدة وخارجها .وقدي م اإلعالم ،والصحافة والنش ،يف ذلك
الوقت ي
كل خدماته ملصلحة تلك احلرب وأهدافها بشكل مل يسبق له مثيل( .)1وما عاد أمرا
غري معروف القول أن للواليات امل يتحدة ما يزيد عىل مئة عام من التجارب الواسعة يف

 .1حممود حيدر ،الدولة املستباحة ،من ناية التاريخ إىل بداية اجلغرافيا ،دار رياض الريس للكتب والنش ،بريوت،2003 ،
ص.

 ❖ 92نحن و التغريب

اإلعالمي لسياسات إداراهتا يف الداخل واخلارج .وحسب الربوفسورة نانس سنو
التسويق
ي
املتخصصة يف علم الدعاية وإحدى أبرز الكوادر يف وكالة املعلومات يية األمريك يية ،فإ ينه كان
ي
األمريكي وودرو ويلسون ووزير خارج ييته جورج كريل واللجنة «اإلعالم يية
لدى الرئيس
ي
األمريكي نحو قبول اشرتاك أمريكا يف احلرب العامل يية األوىل
العا يمة» برنامج لتدجني الشعب
ي
التجار األمريك ييني»
وترويج أمريكا يف اخلارج .بل إن ويلسون نفسه ألقى خطابا أمام «كبار ي
قال فيه:
«اذهبوا إىل دول العامل لبيع البضائع األمريكيّة من أجل تغيريها وتوافقها مع املبادئ األمريكيّة».

كان هذا عام  .1916اآلن مل خيتلف األمر لكنيه ازداد كثافة بسبب توافر التقن يية التي
كعدو
تساعد عىل اإلرساع باجلهود وبسبب توافر محلة «احلرب عىل اإلرهاب» واختالقها
ي
جديد .وتتحدي ث فكتوريا دي غراتسيا الكاتبة يف «نيويورك تايمز» عن الطريقة التي تعمل
بموجبها جهود الدعاية األمريك يية باملقارنة مع الطرق واألشكال األخرى فتقول:
األمريكي كانا يف خدمة حكومة تقدّ م نفسها
اخلاص
«إ َّن النرش واإلعالن اللذين يدعمهام القطاع
ّ
ّ
اخلارجي ومن حياول تطويق قادة دول ترى ّأهنم ديكتاتور ّيون
بمظهر من يعارض التدخّ ل الواسع
ّ
األمريكي بصورة من حيمل رسالة إنسانيّة عقالنيّة
وحصارهم من أجل تظهري نفسها أمام اجلمهور
ّ
جتاه اجلمهور الذي حيمل هذه األفكار .وإذا كانت أنظمة دول أخرى يمكن أن تقوم بالدعاية
أليديولوجيا متشدّ دة وبشكل مبارش ،فإ َّن الديموقراط ّية األمريك ّية تفعل ذلك بشكل يستخدم املثل
الرفيعة».

وهذا القول ي
مؤسسات النش والدعاية التي تعمل مع القطاع اخل ياص كانت
يدل عىل أن ي
خدما للدعاية األمريك يية .وهذا بالضبط ما تقوله الشكات الدعائ يية الكربى حني تصف
وظيفة «وكالة املعلومات يية األمريك يية» أثناء احلرب الباردة وما بعدها .واحلقيقة هي أ ينه ال
أي دولة يف العامل تشبه الواليات امل يتحدة يف ميدان إنشاء صالت قريبة بني التجارة
توجد ي
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(ترويج البيع) وبني أعامل اإلدارة األمريك يية (ترويج الدعاية السياس يية) .ومنذ احلرب العامل يية
األوىل اختلطت اإلعالنات والدعايات برتويج احلرب واملساعدات اخلارج يية والتبادل
الثقايف .وهذا ما خلق إشكاال حقيق ييا لإلدارة األمريك يية يف عام  2002حول ما إذا كانت
ي
فن الدعايات ،ستتجنيب ال ي
تدخل
الواليات امل يتحدة ،هي الدولة التي تعترب نفسها األوىل يف ي
األمريكي يف
يف عمل يية ُخيلط فيها بني الدعاية التجار يية واجلهود احلكوم يية لرتويج املجتمع
ي
العامل .ال ي
شك يف يأنا ال يمكن أن تقوم بذلك ،فنحن – والكالم لنانس سنو – ما زلنا نواصل
األمريكي واللجنة
قراءة تقارير بني فرتة وأخرى عن كيف يية قيام جملس العالقات اخلارج يية
ي
االستشار يية الدبلوماس يية ،بإدخال أسنانا يف برامج اإلعالنات والدعايات الكربى من أجل
إعادة إبراز وجه أمريكا يف العامل باملظهر املطلوب .وهذا ما ترغب أمريكا يف أن تش يكله للعامل:
إ ينه مظهر البائع املطلق .ومثلام ال يستطيع النمر تغيري شكل خطوط جلده ،فإن أمريكا أيضا
ال تستطيع أن تكون حالة ليست هي إ يياها .فنحن نظهر أمام العامل بام يشبه رشكة «بارنوم
مصاص دماء يولد
وبيل» العامل يية ،ولنتذ يكر ما قاله «ب يت بارنوم» صاحب هذه الشكة« :إن ي
هنا يف ي
كل دقيقة»  .ولذلك نحن ال ينبغي أن نفاجأ حني يزداد عدد من يعادون أمريكا سنة
توجه نحونا يف أعقاب أحداث  11أيلول .ومن املؤكد
تلو أخرى بعد التعاطق
العاملي الذي ي
ي
أن اللغة اخلطاب يية للرئيس بوش ال تقوم إال بتسعري نار الكراهية وتأجيجها عىل الواليات
امل يتحدة(.)1
مل تنشأ اإلمربيال يية اإلعالم يية األمريك يية من فراغ .فهي تدخل دخوال عميقا يف رؤية أمريكا
ملؤسسة اإلعالم األمريك يية دور
الشمول يية لنفسها وللعامل الذي أمامها .ولذلك سيكون ي

 .1نانس سنو من حديثها مع شبكة «غوريلال» اإللكرتونيية لألنباء حول كتاهبا اجلديد حرب املعلومات :الدعاية األمريكيية
ب.
والسيطرة عىل الرأي العا يم ووضع حر يية الرأي بعد  11أيلول؛ أنظر أيضا املحرر العر ي
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الرسال
يديولوجي بالبعد
التجاري ليميض بعيدا يف التبشري األ
املهني –
يتعدى اجلانب
ي
ي
ي
ي
تتحول إىل صيغة الواليات امل يتحدة احلديثة
ألمريكا .والذين قرأوا الظاهرة األمريك يية قبل أن ي
وجدوا ي
أن مفكنرهيا – من أساتذة وكتياب وكهنة ورجال دولة – مل خيفوا هدفهم األخري:
فرض نمط حياهتم عىل العامل ك يله .فأمريكا تعتقد نفسها وتريدها شمول يية ك يل يية ال تضاهى.
متفوقة عىل جممل املناطق التي يتحرك يف داخلها أفراد
وهبذه الصفة ،ال تتصور ذاهتا إال ي
وأمم ،وترى أن من واجبها احتواءها .يإنا قائدة العامل ما دامت العناية اإلهل يية قد أمرت
بذلك ،جت نسد نصاب العامل املقبل وفقا للخطط اإلهل يية .ومن املقدر – بحسب املف يكرين
ي
واملتأخرين – أن تقع عىل كاهل أمريكا مسؤول يية إمالء قانونا .القانون الذي رشعته
األوائل
السامء وفرضته عىل األمم والشعوب(.)1
ال ريب يف أن بعض هذه الشعوب واألمم اعتقد أيضا عرب التاريخ ،أنه مكلف برسالة
تضري يية .لكن ما تنفرد به أمريكا ،التي صارت الواليات امل يتحدة فيام بعد ،هو أن التقرير
متفردة ،قد ارتدى عنها رداء مرضيا .فإذا كان طبيع ييا ،عىل
املشوع لوعي الذات ،لشخص يية ي
غرار ي
حي ،أن تعرب أمة ما عن رغبتها يف ختليد ذاهتا بال مواربة ،فإن
كل جسم
ي
عضوي ي
قوة ال حدود هلا ما دامت
كأنا رغبة يف ي
أمريكا من جهة خصوص ييتها ،تستشعر هبذه اإلرادة ي
لتفوق مطلق
إهلي .فمنذ األصل ،يتجىل وع ُيها لذاهتا يف صورة تقرير ُمفرط ُّ
تؤمن بأن أصلها ي
ويف صورة شخص يية قوم يية ُمصابة بجنون العظمة يف آن

()2

األمريكي يف العامل منذ املنشأ ح يتى بلوغ
وسيبدو لنا األمر بوضوح لو نحن قرأنا احلضور
ي
ثمة ما ينبغي البحث عنه يف تكوين النفس األمريك يية .لقد قامت الواليات امل يتحدة
الذروة .ي
 .1راجع :ميشال بوغنون ،موردان :أمريكا التوتاليتار يية ،الواليات امل يتحدة والعامل إىل أين؟  ،قدم له :بيار سالينجر ،تعريب
خليل أمحد خليل ،دار الساقي ،لندن ،بريوت  ،2002ص .246-245
 .2ميشال بوغنون موردان ،املصدر نفسه  0-ص .447
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بأنا كانت
شيئا فشيئا ،انطالقا من نواة أيديولوج يية ذات حمورين :يف املقام األول ،االقتناع ي
مك يلفة برسالة .ويف املقام الثاين ،اليقني بأن أداء الرسالة يستلزم استخدام ي
كل الوسائل بال
تريم .ومم يا يم نيز السياسة األمريك يية منذ مولدها :الثبات يف العمل عىل قدر الديمومة يف
يديولوجي املو نلد للعمل .أن هذه السياسة بلغت
متابعة اهلدف ،وكذلك مواصلة اجلوهر األ
ي
قوة ت ُققها يف فجر القرن الثامن عش ،وزادت أيضا يف مطلع القرن التاسع عش .تت
ذروة ي
يديولوجي تنضوي ي
كل األحياز التي تزعم الثقافة السياس يية األمريك يية فرادهتا
السقف األ
ي
االقتصادي وما
أمريكي إىل
اللغوي اإلنكو –
التعليمي إىل
الفكري إىل
التفوق
ي
ي
ي
وتفوقها ،من ي
ي
ي
ي
بالعسكري بصفته السوبرمان الذي سيخ نلص البش يية من رشور نفسها
فيه من فروع ناهيك
ي
لكن املسار العام للهيمنة سيجري عىل اإلمجال ضمن شبكات اال يتصال
وخطاياها.
ي
واإلعالم.
وأسس اإلمرباطور يية اإلعالم يية األمريك يية ،يسأل بوغنون :ملاذا يمكن
يف عرضه ي
ملكونات ي
أن يشكنل احتكار اال يتصال امتيازا أو كسبا حاسام ملن يستطيع امتالكه؟ ألنيه ،كام قلنا ،يغ يطي
ي
ثم ينربي إىل اإلجابة ليالحظ أن النجاح
كل وظائف البش والشعوب الروح يية :روحهم .ي
األول ألمريكا يف جمال اال يتصال ،قام عىل مفارقة :فهي أمة قنياصة ورشسة ،مسؤولة عن عدي ة
ي
تدخالت خارج حدودها الشعية ،منذ ناية حرب االستقالل ،أو هي موضوع ٍ
ي
كره من
ي
جانب شعوب كثرية .ومع ذلك ،توصلت الواليات امل يتحدة إىل خداع الشعوب بحك ٍم
مس يب ٍق ،وذلك يعود إىل عوامل :خربة طويلة يف اإلعالن ،احتكار كربيات وكاالت الصحافة
واملؤسسات الرتبو يية
قوهتم املال يية إلخ .وكذلك يدينون لسلب يية األجهزة اإلعالم يية
الدول يية ،ي
ي
واحلكومات يف جممل العامل(.)1

 .1املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

 ❖ 96نحن و التغريب

لقد انبتت العامرة اإلعالم يية األمريك يية عىل امتداد تاريخ طويل .ولقد مكينتها
االستهدافات الرسال يية واأليديولوج يية يف تضافرها مع املجمعات الصناع يية والعسكر يية من
التطور امل يطرد ي
باجتاه السيطرة.
ي
سنة ُ ،1848ولدت يف الواليات امل يتحدة الوكالة الصحاف يية« ،آسوشيتدبرس»؛ تلتها سنة
املجمعة
« 1907يونيتد برس آسوسييشن» ،و«اإلنرتناشيونال نيوز رسفيس» ،سنة ،1909
ي
سنة  ،1958يف وكالة «يونيتد برس إنرتناشيونال» .وإذا أضفنا وكالة «رويرت» (تسمى اآلن
«رويرتز» ) التي تنتمي اليوم إىل صحافة بريطانيا العظمى وأسرتاليا ونيوزيلندا ،وتكتفي عىل
غرار معظم الوكاالت غري األمريك يية يف العامل غالبا ،بتكرار معلومات الوكاالت األمريك يية،
فإ يننا نحصل عىل تك يت ٍل ٍ
قادر عىل مراقبة  %90من اإلعالم املبثوث.
ومع الصحافة والدور ييات الكربى التي بلغت مجهورا عامل ييا (نيويورك تايمز ونيويورك
هريالد تريبيون)( ،الريدرز داجيست ،ناشيونال جيوغرافيك ماغازين ،بالي بوي ،تايم،
نيوزويك) ،وشبكات التلفزة ( NBCو  ،ABCومنذ  ،CNN 1980الشبكة العامل يية
األوىل) ،صارت الواليات امل يتحدة متلك سلطانا ذا مدى ال ُيسرب غوره ،يسمح هلا منذ
عشات السنني ،بقولبة فكر بضعة مليارات من األفراد .وعرب الصحافة والسينام والتلفزة
لتصور الثقافة واآلداب واإلعالم والسياسة واستعامل
والراديو ،وجد األمريك ييون طريقة
ُّ
القوة ،واإلمالء ولفظ اللغة اإلنكليز يية – والخرتاق الرؤوس(.)1
ي
الفرنس الراحل روجيه غارودي يف بداية التسعين ييات ي
أن فلسفة اإلعالم يف الغرب
الحظ املف يكر
ي
تنطوي عىل تريض دائم ،وحاسم ،من أجل جتنيد املشاهدين باإلغراء ،ودعوة إىل الغوغائ يية ،واىل
اخلمول الدائر جتاه رأي عا يم تتالعب به الدعاية ،واإلعالنات ،وأدوات نقل الثقافة اجلامهري يية.

 .1بوغنون ،أمريكا التوتاليتارية ،ص .189
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يقص حكاية التاريخ ولكنيه يصنعها من خالل التالعب هبا ؛ أي إ ينه يستسلم إىل
التلفزيون نفسه ال ي
كل روح ن يقادة ،ي
انحرافات السوق ،وإىل هتديم ي
وكل فكر يشعر باملسؤول يية .وذلك بدءا باستطالعات
الرأي العا يم التي ال هتدف إىل إعطاء صورة واقع يية عنه ،بل إىل التالعب به .وعن طريق البالهة اخلانقة
تلوح بإغراء احلصول عىل املال بسهولة ،وصوال إىل األخبار التي
لأللعاب واملسابقات املتلفزة التي ي
املتحركة اليابان يية ،وهي ك يلها تنحو
ختضعنا إىل تأ يمل كوارث العامل بغباء ،مرورا بأفالم الصور
ي
بانتهاز ييتها التجار يي ة إىل جعل اجلمهور كاألطفال ،من دون تقديم ما يساعد عىل فهم ناية األلفية
الثانية ،يإال باجلرعات التي تعالج الداء بالداء وبعد احلادية عشة ليال (أي األفالم اإلباح يية).

()1

عىل ي
أن املرارة التي يتحدي ث فيها مث يقفون غرب ييون عن واقع اإلعالم يف جمتمعاهتم ،مر يدها إىل
شعورهم ي
بأن احلضارة الغرب يية وبسبب طغيان األمركة عليها تنحو برسعة مذهلة نحو االضمحالل
بأنا عودة متجدي دة لعرص فساد
األخالقي .ح يتى إ ين كثريين منهم راحوا يصفون ناية القرن العشين ي
ي
التاريخ وتدهوره ،كام كان األمر زمن انحطاط الرومان ،وأ ين هذا التدهور املوسوم هبيمنة تقن يية
إنساين قادر عىل إعطاء معنى للتاريخ وللحياة.
وعسكر يية أمريك يية ساحقة ال تمل يأي مشوع
ي
حولت عرص
تسسا من اآللة اإلعالم يية األمريك يية التي ي
ر يبام كان الفرنس ييون من أكثر األوروب ييني ي
ما بعد احلداثة يف الغرب إىل حقل اختبار لإلجهاز عىل ما تب يقى من ثقافة األنوار ،وتطيم عقالن ييتها،
املقرر
األمريكي مثال ،أصبح اإلنتاج
اإلنساين .فتحت تأثري التلفزيون
واستالب بعدها
التلفزيوين ي
ي
ي
ي
الكوين .ومعلوم ي
أن أوروبا
الكل،
ي
تقديمه إىل العدد األكرب من الناس - ،أي إىل األكثر يية – هو املعيار ي ي
التي تعيش هسترييا اجللوس مدي ة طويلة أمام الشاشات الصغرية هي أكثر املستهلكني للمسلسالت
األمريك يية ،لكونا ي
أقل تكلفة من إنتاج املسلسالت املح يل يية .ولقد أخذت تنتش يف أرجاء العامل طريقة

 .1روجيه غارودي ،ثقافة الالمعنى ،فصل من كتاب له بعنوان «اهلدي امون».
L'Arehipel. Les Fossoyeurs 1992. Paris
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نسخ األساليب اليسرية للوصول إىل اجلمهور األكثر عددا .وأخذت صورة هذا العامل املثا يل تغدو أليفة
يف عيون اجلامهري .فالرياضة أمست البديل عن اهلو يية اجلامع يية .ومفهوم الفوز – ومشاهد البطولة –
مه يية من مفهوم التسامح ،والالعنف ،وأنسنة العالقة بني األفراد واجلامعات.
باتت أكثر أ ي
ح يتى إ ين مؤ يلف كتاب «التسلية ح ّتى املوت «نيل بوستامن راح يكشف عن ختطيط مس يبق يمكث
شاب .وهي تاليا ال ختاطب
وراء إعداد أكثر يية الربامج التلفزيون يية يف أمريكا .فهي تعدي من أجل مجهور ي
الثقايف يف الربامج
تدرج للمستوى
ي
يإال اجلانب غري الناضج لدى البالغني .ولقد س يبب هذا اخلفض امل ي
سهل التالعب به.
املوجهة إىل أكثر يية اجلمهور ،طفولة فعل يية لديه و ي
الكربى ي
يتمركز السجال حول فلسفة اإلعالم يف أوروبا والواليات امل يتحدة ،بصورة أساس يية عىل اجلانب
السلبي يف السيادة القوم يية للدول – األمم .وهو ما تشعر به أوروبا اليوم ،يف كثري من
املتع يلق باألثر
ي
احلرج ،نتيجة اهليمنة األمريك يية عىل عقول األجيال اجلديدة يف جمتمعاهتا التي تستخدم منظومة وسائط
موجهة إىل أوروبا والعامل استطاعت من خالهلا أن تش يكل ت ييارا ثقاف ييا استهالك ييا جعل كثريين
إعالم يية ي
األمريكي
واأللسني
عام إذا كان عليهم أن يو يدعوا هو ييتهم الثقاف يية.
ي
ي
من اخلرباء األوروب ييني يتساءلون ي
ناعوم تشومسكي يقول:
«إ ّن وظيفة املنظومة اإلعالميّة األمريكيّة هي أن ّ
ترسخ لدى
تسل وتلهي وتع ّلم ..وكذلك أن ّ
املؤسسات داخل
األفراد القيم ،واملعتقدات ،وقوانني السلوك ،التي جتعلهم يندجمون يف بنى
ّ
املوسع .وحتّى يكون باملستطاع القيام هبذا الدور ،يف عامل تتمركز فيه الثروات ،وتشتدّ
املجتمع ّ
وتقوى فيه النزاعات بني مصالح الطبقات جيب القيام بدعاية منظّمة».

األمريكي عىل اإلعالم،
لكن إذا كانت مشاعر األوروب ييني عىل هذا النحو من احلذر جتاه االستحواذ
ي
فكيف سيكون عليه احلال يف بلدان العامل الثالث؟
األمر هنا يدعو إىل اليقني ي
املرة
يتعرض حلملة احتواء وهيمنة أشدي وأقىص .وهي هذه ي
أن هذا العامل ي
ت يتصل بغزو الوجدان ،والثقافات ،وحرف املجتمعات ي
املتأخرة ،وخصوصا جمتمعات اجلنوب عن قيم
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التمسك بمبادئ السيادة والكرامة الوطن يية .لقد الحظ عدد من اخلرباء
التحرر وإشعارها بال جدوى
ي
ي
تطورت ميزان ييات اإلعالم حتيى أصبحت توازي ميزان ييات الدفاع لدى بعض البلدان.
الغرب ييني كيف ي
وتقول اإلحصائ ييات إ ينه منذ عام  1986بلغ رقم أعامل اقتصاد اإلعالم يف الغرب واال يتصاالت مبلغ
( )1185مليار دوالر :منها  515مليارا للواليات امل يتحدة و 267مليارا للجامعة األوروب يية و253
مليار لليابان و 150مليارا لآلخرين مجيعا .ي
إن استيعاب املعطيات املتع يلقة بشكات الدعاية واإلعالن
األول لإلعالم – يف هذه األرقام يعزي ز ي
االجتاه الواضح لسيطرة الشامل .وعىل هذا
– وهي احلامل ي
املستوى من متركز املقدي رات ،يصبح من اليسري أن نفهم ملاذا أصبح التساؤل عن التوازن بني الشامل
ي
ينصب عىل كيف يية انتهاء املعارك املميتة
والشك الوحيد الباقي
واجلنوب تساؤال تافها ومثريا للسخرية.
ي
التي ختوضها بعض املجموعات الضخمة ضدي بعض.

()1

وعموما ي
فإن الدينام ييات املتيبعة لوسائل اال يتصال واإلعالم بعد احلرب الباردة ،آيلة إىل غاية واحدة
أي قيد ،بام فيها القيود النابعة من مصلحة األمم التي
ال
مناص منها ،وهي :ترير حركة رأس املال من ي
ي
الوطني يؤ يلف ميكانيزم استقالهلا وسيادهتا.
ال يزال رأس املال
ي
وعىل النسق إ يياه ال ي
ينفك من يظرو الفرادة األمريك يية ،عن ابتعاث مروحة من األفكار ،ال هتدف يإال
والثقايف .ويتحدي ث معظم
املعريف
إىل منح السيطرة مشوع يية االستمرار والرتاكم لتأخذ صعيدها
ي
ي
هؤالء بلغة اليقني ،ودائام عرب آل ييات اإلعالم ،هبدف خلق اعتقادات يف املجتمعات الدول يية،
وخصوصا األوروب يية فضال عن «جمتمعات األطراف» مؤا يدها التسليم بنمط احلياة األمريك يية كقدر ال
مناص منه .وها هو دانيال بريتون أحد البارزين يف قطاع اال يتصاالت يرى:
ي
تطور هذا االقتصاد.
«أ ّن الواليات املتّحدة .بصفتها رائد ًا يف اقتصاد الشبكات سوف ترسم ّ
تطوره ،فهناك وجود
لتوجه ّ
املؤهالت الالزمة ّ
أي دولة أخرى يف العامل متلك ّ
ذلك أ ّنه ليس هناك ّ

 .1جاك دوكورنوا ،خضوعا ألوامر الشامل ،لومند ديبلوماتيك أيار (مايو) .1991
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دويل وصناعة ديناميكيّة ذات حمتوى جيّد ،وقطاع
برجمي هائل ،ومصنّعو موا ّد عىل مستوى
ّ
ّ
جامعي ال
ا ّتصاالت كامل اخلصخصة .وقاعدة صلبة لرأسامل جسور ،وسوق عمل مرن ،ونظام
ّ
نظري له».

يضيف بريتون:
يتكون من جمتمعات إليكرتون ّية جتار ّياً وثقاف ّياً ،عامل
«إ ّننا يف النهاية نتّجه نحو عامل للشبكات ّ
كأمة من بني األمم األخرى ،ولكنّها يف الوقت نفسه ،
يعمل عىل تدعيم مكانة الواليات املتّحدة ّ
()1

األمة».
عىل النقيض من ذلكّ ،أمة تعمل عىل تفكيك نظام الدولة – ّ

املجردة ،وإ ينام أساسا وقبل
ملؤسسة السياس يية األمريك يية ال تتع يلق باألخالق ييات ي
املسألة بالنسبة إىل ا ي
تطور
أي يشء تتع يلق بمالءمة النشاط
اإلعالمي والثقافات املنتجة يف سياقه ،مع الدرجة التي بلغها ي
ي
ي
شبكات املصالح والنفوذ يف العامل ،لذا ي
ومعمق إعادة
منهجي
فإن اآلل ييات اإلعالم يية تقصد بشكل
ي
ي
العاملي ،وتكييفه عىل نحو يناسب حاجات اإلمربيال يية املفتوحة ،فثورة
اجلامعي
تشكيل الوعي
ي
ي
الفرنس إيناسيو رامونيه تتط يلع إىل إحالل احلاسوب ي
حمل
التكنولوجيا اإلعالم يية كام يؤ يكد الكاتب
ي
التوسع الكبري يف الشبكة اجلديدة
البشي ،وتتسارع هذه العقلنة العا يمة ألدوات اإلنتاج بفعل
العقل
ي
ي
لال يتصاالت ،وبذلك ينشط اإلنتاج وختتفي بعض املوا يد وتتفجر موجة البطالة والعمل املؤ يقت ()...
االقتصادي فالسائد هو ظاهرة العوملة أي االرتباط املتزايد والوثيق بني اقتصادات بلدان
أ يما يف امليدان
ي
املال الذي هييمن من بعيد عىل األجواء االقتصاد يية وتعمل
وهتم هذه العوملة أساسا القطاع ي
متعدي دة ،ي
اخلاصة
األسواق املال يية طبقا لقواعد وضعتها لنفسها بنفسها ،وباتت من اآلن فصاعدا تفرض قوانينها
ي
عىل الدول ذاهتا ،يف حني أنيه عىل صعيد العالقات االجتامع يية أحدثت ثورتا اإلعالم واالقتصاد أزمة
يف مفهوم السلطة ،فبعد أن كانت هذه ح يتى عهد قريب عمود يية أبو يية مهيمنة ،باتت اآلن تزداد أفق يية

1. Joseph S. Nye, Jr. and William A. Owens. "American Information Edge". Foreign Affairs, Issue
106, Spring 1996.
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جذري هلو يية
وتوافقي .ويف ذلك تغيري
اإلعالمي -
شبكي  -بفضل تقن ييات االستقالل
وفق تركيب
ي
ي
ي
ي
السلطة السياس يية وممارساهتا.

( )1

أي يوم بريئة من غاياهتا السياس يية ،وكذلك
مل تكن التكنولوجيا التي أنجبتها العقالن يية الغرب يية يف ي
لن تكون ثورة املعلومات التي اختتمت قرنا واسته يلت قرنا آخر بريئة من داء التسييس .وحني يذهب
ليسوغ ثورته املدهشة فال يفعل هذا يإال خلدمة أمركة راحت تتصدي ر عرض العوملة مع
اإلعالم املسيطر ي
سقوط الثنائ يية القطب يية.
خامتة نقد ّية جمملة ألمركة العامل
ر يبام مل يشهد جمتمع او أ يمة رضبا من القطيعة األنثروبولوج يية كمثل ما ع ِهدته أمريكا .فقد كان عىل
الساكنني اجلدد من اإلسبان واإلنكليز أن يصوغوا وعيا مجاع ييا خالصته ،أن ال تاريخ ألمريكا إالي هبم
 ،ي
وأن هو ييتهم ال تولد ،وتنمو ،وتتبلور ،إالي داخل هذا املكان اجلديد .ومثل هذا الفهم للذات التارخي يية
والثقاف يي ة مل يكن بمنأى من التوظيفات الكربى التي جرت بواسطتها االستحواذ عىل العامل وإعادة
تشكيله طبقا لثقافتها وأنامط حياهتا.
الكل أمركة العامل عرب آل ييات قهر يية متعدي دة
هكذا يظهر التاريخ
ي
األمريكي كشيط م يتصل عنوانه ي ي
األشكال..
الوهن هبا يف
ثم ما لبث أن عصف
ُ
لقد بدأت أمريكا أطروحتها بأيديولوج يية اهليمنة واالستعالء .ي
بقوة احلديد والنار عبئا عليها ،بل عبئا
مطالع القرن احلادي والعشين بعدما أصبحت إدارة العامل ي
لكن الغريزة األيديولوج يية ال تزال كامنة يف الروح األمريك يية.
يفوق قدراهتا .ي

يلمح بإمكانيية حماربة هوليود جتاريا» لوس أنجلس تايمز 11 ،شباط (فرباير) .1997
 .1كريغ ترينر «مو يظف كندي ي
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إذا كانت استباحة سيادة الدول بدءا من أوروبا ،وامتدادا إىل بق يية العامل هي املظهر األكثر مع ناية
القرن العشين ،ي
املهمة االستعامر يية املستحدثة .أي
فإن أمريكا هي الدولة التي أخذت عىل عاتقها هذه ي
األمريكي للعامل ،إذ حني ُيرى العامل ُ بعني
أمركة العامل ك يله ولو باالحتالل املبارش .من هنا ينشأ املعنى
ي
أمريك يية ،ال تبدو سيادة اآلخر عىل نفسه يإال خروجا عىل سيادة أمريكا عىل نفسها .ولسوف تكون
سياس حمدد ،سيرت يتب عليها،
املعادلة عىل الشكل التال :إن سيادة دولة ما عىل شعبها يف نطاق جيو-
ي
حكام ،االنزياح ،واالفرتاق عن مصالح أمريكا ونفوذها يف العامل .إن هذا التأسيس الشمو يل للدولة
األمريك يية مل يبتدئ بعد ناية احلرب الباردة ،وال بعد زلزال احلادي عش من أيلول/سبتمرب ،2001
األمريكي بأن العامل آيل بحتم يية «القضاء والقدر» إىل االنضواء تت
بل مع أول غيث من الشعور
ي
ظالل الدولة املخ نلصة العظمى.
«أمريكا هي العامل ،العامل هو أمريكا» .هي القاعدة امليتاسرتاتيج يية التي تقوم عليها اهلندسة املعرفية
أمريكي .لكنينا بعد
األملاين أريك هوبزباوم يقول عن القرن العشين إ ينه قرن
املؤرخ
ي
هلذا البلد .كان ن
ي
ي
مستهل القرن الواحد والعشين ،ي
أن عىل أمريكا ،أن تكم
فرتة ،سنسمع من املحافظني اجلدد ،ويف
العامل سحابة القرن اجلاري .وسيجد هذا االعتقاد من القبل ييات ما ال حرص له .مثلام سيجد القارئ كم
للميثولوجيا األمريك يية من قدرات يف التح يكم بمسارات السياسة ،واألمن ،واالقتصاد ،والثقافة،
وإسرتاتيج ييات احلروب(.)1
مهمة أمريكا يف عامل ما
لقد أضأنا يف هذه الدراسة عىل مفهوم األمركة بوصفه تعبريا صارخا عن ي
السيادي الذي متارسه عىل العامل،
ثم كان علينا أن ندخل مناطق السجال حول النوع
ي
بعد احلداثة .ي
والذي سيبلغ ذروته بعد أحداث احلادي عش من أيلول/سبتمرب .وإىل ذلك فقد عىل منطقة ثالثة يف
السيادي .وهي منطقة تراوح بني خصائص اإلمربيال يية التقليد يية واإلمربيال ييات
األمريكي
السلوك
ي
ي

 .1أنظر مقدي مة حممود حيدر لكتابه الذي سبقت اإلشارة إليه «الدولة املستباحة ،من ناية التاريخ إىل بداية اجلغرافيا».
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ِ
كمثل ما درجت عليه اإلمربيال ييات املعروفة يف
األمريكي
األسطور يية (القديمة) .فال يظهر يف السلوك
ي
أوروبا يف خالل القرنني املنرصمني ،أي السعي إىل السيطرة عىل األسواق وفرض قوانينها عىل بالد
األمريكي ببعده
القومي
بعيدة .فلم ير هذا السلوك إىل العامل يإال بصفته امتدادا للمجتمع ولألمن
ي
ي
سرتاتيجي.
اجليو -إ
ي
املهمة بآل ييات وأساليب
أمريكا اليوم ال تزال تريد أن تكم العامل .وهي تعكف عىل إنجاز هذه ي
وذرائع ال حرص هلا .يإال ي
ألمريكي .فالواليات
أن مثل هذا اهلدف ال يني يدخل يف عمق الالهوت ا
ي
بأنا جمتمع من الطراز الذي كانت تكمه أرسة تيودور ،قد
امل يتحدة التي وصفها صاموئيل هنتنغتون ي
ترز نجاحا يف عامل يشبه عرص امللكة إليزابيت األوىل بصورة جديدة ،وفيه رصاعات شبه دين يية ،ودولة
قبلية ،ومغامرون يف التجارة ،وأساطيل حرب يية ،وقتلة ...إن هذا التوصيف الذي ُخيلع عىل أمريكا ح يتى
من الذين نظروا هلا بصفتها الدولة الكاملة ،سيكون له أكثر من باب يمكن أن ُيفتح عىل التشاؤم.
وستكف أمريكا
ي
قوهتا واقتدارها وعظمتها آمنة ،ولكنيها ستفقد روحها،
صحيح يأنا ستكون بفضل ي
عن أن تكون «املدينة الواقعة عىل ي
التل» ،كام كان يصفها الهوت ُّيوها األوائل ،وسوف تصبح بدال من
ذلك ،أمة مرقعة ،تق يسمها الوالءات واألعراق ،وسوف يسكنها شعب ُي ِ
فز ُعه السفر إىل اخلارج ،أو
مغادرة البيوت داخل الوطن.
أي حال ،ال تتع يلق اهليمنة – واهليمنة األمريك يية تديدا  -بعوامل جيوبوليتيك يية ميكانيك يية كام
عىل ي
الظن فيام مىض ،مطلقا؛ ذلك يأنا بادئا ،ولدت من ا يدعاء ال من وضع أو من ظرف أو موقف؛
كان
ي
وألنا ثانيا ،ختضع
وهي بالتال جتد أصلها ومصدرها يف السجاالت السياس يية االمريك يية الداخل يية .ي
تكون هذا
ملحددات غري
مستقرة ،بل ظرف يية يف أغلب األحيان .فلنستدر إذن صوب التاريخ لنتت يبع ي
ي
الزعم أو والدة هذا اال يدعاء ،الذي كثريا ما يكون مرت يددا متأرجحا.
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وهكذا فإننيا سنرى ي
تكون اهليمنة جاء يف أغلب األحيان رجراجا يرت يدد بني إرادة االنعزال وبني
أن ُّ
مشيئة تأكيد الذات من أجل السيطرة عىل القارة األمريك يية ك يلها بادئا ،وسنرى بعد ذلك كيف يأنا
العاملي،
مرات أخرى تشجيعا ،من الدينام ييات املنبثقة من الفضاء
ي
مرات عديدة ُمعارضة ،ويف ي
لقيت يف ي
التي كثريا ما الت يفت عليها أيضا وتفادهتا .وقد فقدت منذ سقوط جدار برلني ،نقاط استهدائها فباتت
أي منها حاسام ،حمافظة
جتسدات ثالثة ،من دون أن يكون ي
مرة ،فقدت ي
ومرة بعد ي
تتقمص عىل التوال ،ي
ي
جورج بوش «اإلبن» اجلديدة ،وليربال يية باراك أوباما اجلديدة (أوالنيوليربال يية) وقوم يية دونالد ترامب
وكأنا خارج الزمن،فأ يما الثانية
اجلديدة أيضا .وقد فشلت األوىل فشال حم يققا،
ي
وبخاصة أ ينا لطاملا بدت ي
فإنا مل تعد تقدي م
فكانت أكثر تسديدا ،يإال يأنا مل ي
تتوصل إىل إعادة تكوين الزعامة األمريك يية ،وأ يما الثالثة ي
حلاكم يية العامل و«حوكمته» شيئا.

( )1

وبعد ..هل يدخل األمريك ييون عرصا مضاعفا من التشاؤم؟
لكن
هذا هو السؤال الذي ُي ي
قض مضاجع النخب األمريك يية من الذين يشغلون مواقع القرار .ي
اجلواب عنه لن يكون ميسورا ما دامت أمركة العامل بلغت اليوم درجة الذروة يف السباق مع الزمن.
األمريكي هو تلك احلقيقة الدامهة التي تقول :مل
اإلسرتاتيجي
فالذي ال يغرب عن حسابات العقل
ي
ي
تعد أمريكا بقادرة عىل صناعة الوقائع عرب احلروب الكربى لتعيد تشكيل العامل وفق األحاد يية
األمريك يية.
الشك ،ي
ي
أن وارد التشاؤم قد انسل إىل النفس السياس يية  -األمريك يية ومل
لقد ظهر بوضوح ال يقبل
يفارقها بعد...

ب،
 .1ناية الزعامة أمريكية ،كتاب
مؤسسة الفكر العر ي
مجاعي :إرشاف :برتران بادي ودومينيك فيدال ،ترمجة :نصري مروة ،ي
ي
بريوت ،2020 ،ص .29

ة يف جمتمعاتنا العربيّة واإلسالميّة
م ُ
ال َّتغْرِيبُ والْعَوْ َل َ
«اآلثار والتداعيات وآليّات املواجهة»

نبيل عل صالح

()1

تنفيذي عا ّم
ملخص
ّ
ٌ
ُ
ويتقىص معرف ييا آل ييات
قدي عىل مفهومي «التغريب» و«العوملة»،
البحث الضوء
يس يل ُط
الفكري الني ي
ي
ي
واإلسالمي ،وأسباب نجاحهام يف
ب
السياس
اخرتاقهام للثقافة العرب يية والواقع
واالجتامعي العر ي
ي
ي
ي
ُ
حيث كانت نشأة
مؤسسات الدولة العرب يية الرسم يية منذ عدي ة عقود،
امتالك أرض يية وقاعدة قو يية يف ي
تلك الدولة يف ي
ظل أجواء اهليمنة االستعامر يية الغرب يية لبلداننا ،وتبع يية النخب العرب يية احلاكمة هلا..
ويتوسع البحث يف رشح آل ييات عمل املفهومني وتليلهام يف جماالت الثقافة والرتبية والسياسة
ي
واالقتصاد ،وسبل مواجهة التحدي يات واألخطار النامجة عنهام ..خيلص البحث إىل ما يراه معيارا يف
قوهتام ،وهو رضورة تظهري اإلسالم هو يية ثقاف يية
مسؤول ييات التصدي ي للتغريب والعوملة برغم مظاهر ي
عوملي) ،والبناء عليه يف مشوع الدولة
عاملي (ال
حضاري
منفتحة ومستق يلة ،ومشوع استنهاض
ي
ي
ي
أهم الشوط النوع يية املطلوبة من أجل دفع العرب واملسلمني
القو يية والقادرة والعادلة ..وهذا من ي
القوة العلم يية واملعرف يية الالزمة بدورها إلسقاط التغريب وتويل العوملة من فكرة
المتالك أسس ي

سوري.
 .1كاتب وباحث
ي
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احلضاري
والتعصب والتح ييز
الغلو
إنساين بعيد عن
حضاري تباد يل
سوق يية تسليع يية إىل فضاء
ي
ي
ي
ي
ي
واملجتمعي.
ي

املبحث األول -مفهوم التّغريب يف مبناه ومعناه
االصطالحي ،ويعود ظهوره إىل
الفكري
مصطلح التغريب حديث العهد ،من حيث معناه
ال ُيعدي
ي
ُ
ي
مراحل تارخي يية سابقة من حياة جمتمعاتنا العرب يية واإلسالم يية ،وذلك عندما بدأ احتكاكها وا يتصاهلا مع
ايف) احلديث يف الفرتة ما بني القرن الثامن عش ومطلع التاسع عش ،من
عامل الغرب (
السياس والثق ي
ي
خالل البعثات العلم يية واإلرسال ييات التبشري يية الدين يية منها واالستشاق يية الثقاف يية التي كانت -عىل ما
ظهر الحقا -مقدي مة اخرتاق يية حلركة االستعامر احلديث هبدف التغلغل داخل جمتمعاتنا العرب يية
واإلسالم يية..
هناك إذن خلف يية تارخي يي ة عميقة اجلذور وواسعة االمتدادات وحافلة بالصدامات والرصاعات
الكربى التي وقعت بني اإلسالم والغرب ،ح يتى قبل أن تظهر لدى هذا الغرب مبادرات التنوير
واحلداثة التي سعت –ونجحت يف مسعاها -إلقامة جمتمعات العقل والعلم.
ي
اليوناين -مل
العقل
إن الغرب -بام هو حضارة مسيح يية بالعنوان األو يل هلا برغم مظاهر تأسيسها
ي
ي
احلضاري نشوء أ يمة أو حضارة قو يية معادلة له أو أقوى منه،
والثقايف و
الديني
يستوعب يف وعيه
ي
ي
ي
انتشت يف أنحاء العامل ح يتى وصلت إىل عقر داره ،مهدي دة كياناته السياس يية ،ومش يكلة تدي يا جوهر ييا له
البشي ،فانطلق هذا الغرب يف حروبه إليقافها تت زعم ترير مقدي ساته ،انطالقا مم يا كان
يف املستقبل
ي
الرببري ،ناسيا أو متناسيا أن األديان ك يلها ،بأشخاصها
اإلسالمي»
يسميه بالغزو أو االحتالل «
ي
ي
ي
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عتقادي ،تظى لدى املسلمني كا يفة بالتيقدير واالحرتام الذي ُ
يصل حد الواجب
الرمزي واال
ورأسامهلا
ي
ي
الشعي برصف النظر عن مذاهبهم وطوائفهم املتعدي دة واملختلفة(.)1
ي
لكن هذا اللفظ (املصطلح) بات منذ فرتة من املصطلحات التي أخذت تدرج وتنتش يف كتابات
ي
االقتصادي
كثري من نخبنا ومث يقفينا املحدثني الباحثني عن أسباب انحطاط العرب وتر يدي واقعهم
ي
الفكري
احلضاري ..فام هو املقصود هبذا املصطلح يف اللغة واملعنى
والسياس وخت يلفهم
ي
ي
ي
االصطالحي؟!.
ي
التغريب لغة يعني النفي واإلبعاد عن البلد( .)2يقول ابن منظور يف لسان العرب:الو َطن واالغ رْرتاب؛ قال :الـمتَ َل ِّمس ...الغ ْر ر
ب ،جانرـب ْه
«والغ ْربة والغ ْرب :النُّزوح عن َ
ْرت َب ،وقد غ ََّربه الدهر ...غ ََّر َبه ،وأغ َْر َبه:
واالغ رْرتاب
ُّ
والتغرب كذلك؛ تقول منهَ :تغ ََّر َب ،واغ َ َ
ن َّحـاه ...والتغْريب :النَّ ْفي ر
عن البلد ...ومنه احلديث :أنَّه َأم َر بتَغْريب الزّان؛ التَّغْـريب :النّفي عن

ر
ت ر
اجلناية فيه .يقال :أغ َْر ْبته وغ ََّر ْبته إذا ن ََّحيْتـه وأ ْب َعدْ ته ...وغ ََّر َبه وغ ََّر َب عليْه :ت ََر َكه
البلد الذي َوق َع ْ

ب ْعد ًا»(..)3

من هنا ،وباالنطالق من التعريفات املعجمية لكلمة «تغريب» يمكن أن نسجل امل ِ
الحظ اآلتية:
ن
ي

َ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
ُ َ َُ ُ
ُُ
َّ ِّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ٌّ َ َ َّ َ َ َ
اَّلل َومَلئ ِكتِ ِه َوكتبِ ِه َو ُرسلِ ِه َل نف ِّرق
نزل إ ِ َْل ِه مِن رب ِه والمؤمِنون ۚ ُك آمن ب ِ ِ
 .1الحظ قوله تعاىل﴿ :آمن الرسول بِما أ ِ
َّ
َّ
َ
ُ
َ ُ َ َْ ََ َْ
َّ
ُ
ُ
َ َّ
َ ْ َ َ َ ِّ
َ َ
الصابئ َ
آمنوا َواَّل َ
ْي َوانلَّ َص َ
ار ٰ
ى
ِين هادوا و
ْي أح ٍد من ُّرسلِ ِه ۚ َوقالوا س ِمعنا َوأطعنا(﴾ ..البقرة)285:؛ وقوله تعاىل﴿ :إِن اَّلِين
ب
ِِ
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ٰ ُ ِّ َ ْ َ
َ ََْ ُ
اكمُ
والمجوس واَّلِين أْشكوا إِن اَّلل يف ِصل بينهم يوم القِيام ِة إِن اَّلل لَع ُك َش ٍء ش ِهيد﴾(احلج .)22:وقوله تعاىلَ﴿ :ل ينه
ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ َّ َ
َّ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ
اَّلل ُُي ُِّب ال ْ ُم ْق ط َ
ِْي﴾(املمتحنة)60:
اركم أن تَبوهم وتقسِ طوا إَِل ِهم إ ِن
سِ
ين ولم ُي ِرجوكم مِن دِي ِ
اَّلل ع ِن اَّلِين لم يقات ِلوكم ِِف ادل ِ
 .2ابن أب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،املكتبة العرص يية والدار النموذجيية ،لبنان/بريوت ،ط1999/5م ،ص.470

ب،
 .3مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،تقيق :عبد الوهاب والعبيدي ،دار إحياء الرتاث العر ي
لبنان/بريوت ،ط1999/3م ،ج ،1ص.639-638
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ٍ
ُ
واحد ،وهو التنحية واإلقصاء عن
يستعمل علامء اللغة «اإلغراب» و«التغريب» بمعنى
الف.
القرسي عنه ألسباب متعدي دة سياس يية وغري سياس يية.
الوطن ،أي اإلبعاد
ي
الثالثي «غرب» .وهذا الفعل مزيد بالتضعيف.
قياس للفعل غري
ب .إن «التغريب» مصدر
ي
ي
الظن ي
أن معنى هذه الزيادة هو «صـريورة يشء ِشبه يشء» .وال سبيل إىل فهم هذا املعنى ،إذا
وغالب
ي
ما اقترصنا عىل الداللة املعجم يية للتغريب ،بل ال بدي من ربط هذا املعنى بالداللة السياس يية
واأليديولوج يية واحلضار يية للكلمة.
اضطراري ،ال يملك اإل ُ
نسان السلطة لر نده أو دفعه ،بل ُيفر ُض
التغريب انتقال إجباري وابتعاد
ج.
ي
ُ
ويسمي بعض الدي ارسني هذا النمط من االرتال بـ«غربة القهـر»(.)1
عليه فرضا.
ن
أن املعاين اللغو يية السابقة تقترص عىل البعد املا يد يي للكلمة ،يف حني ي
والواضح ي
أن للكلمة أو
للمصطلح محوالت معنو يية ثقاف يية وسياس يية أكثر شدي ة وتأثريا وخطورة من معناه املا يد يي.
والفكري املعارص ،غالبا عىل حاالت التع يلق واالنبهار
الثقايف
ويطلق التغريب ،يف االصطالح
ي
ي
واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغرب يية واألخذ بالقيم والنظم وأساليب احلياة الغرب يية؛ بحيث
يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع املسلم -الذي له هذا املوقف أو ي
االجتاه -غريبا يف ميوله وعواطفه
وتوجهاته يف احلياة ،ينظر إىل الثقافة الغرب يية (وما تشتمل عليه
وعاداته وأساليب حياته وذوقه العا يم
ي
ٍ
إعجاب وإكبار ،ويرى يف األخذ
من قيم ونظم ونظر ييات سياس يية وغري سياس يية وأساليب حياة) نظرة
هبا الطريقة املثىل لتقدُّ م مجاعته أو أ يمته اإلسالم يية(.)2

وقد أطلق املف يكر «جالل آل أمحد» عىل التغريب مصطلح «غرب ز ِدكي»؛ وهو باملناسبة مصطلح

متش يبع سلب يية ،بل دالالت هجائ يية ي
ب ،ويوازيه بالعرب يية «وباء الغرب» أو «اإلصابة
لكل ما هو غر ي
اجلاهل ،منشورات ياتاد الك يتاب العرب ،سوريا/دمشق ،طبعة عام1982م،
 .1عبد الرزاق اخلـشوم ،الغربة يف الشعر
ي
ص.14
الصهيوين ،جم يلة الثقافة العربيية ،ليبيا ،العدد ،10السنة التاسعة عام 1982م ،ص.61
 .2عمر التومي الشيباين ،التغريب والغزو
ي
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عرفه عىل أ ينه جمموعة األعراض التي تطرأ
بالغرب» ،أو «
التسمم بالغرب» ،أو «نزعة التغريب» ،حيث ي
ي
مقومات وجذور يف
عىل حياتنا يف جوانبها الثقاف يية ،احلضار يية والفكر يية ،من دون أن يكون هلا أ يية ي
متدرجا ،يسمح باالستعداد هلا ،وإ ينام تدامهنا
الرتاث أو ي
أي عمق يف التاريخ ،وبدون أن يكون دخوهلا ي
املمهد لآلهلة(.)1
دفعة واحدة ،لتقول لنا :أنا هد يية اآلهلة إليكم ،أو قل يإنا ي

والسياس
الفكري
املبحث الثان -مفهوم العوملة عند أهل اللغة واالصطالح (يف املعنى
ّ
ّ
واالقتصادي)
ّ
ِ
الساحة
تغريات عديدة عىل ي
والسياس يية عىل ظاهرة العوملة بعد حدوث ي
ُس يلطت األضوا ُء الفكر يية ي
العاملية منذ ِ
ناية عقد ال يثامنين ييات يف القرن املايض ،التي أشعل رشارهتا سقوط جدار برلني (الفاصل
ي
ب وحلف وارسو
سياس ييا وأيديولوج ييا بني احللفني واملعسكرين املتناقضني السابقني ،حلف الناتو الغر ي
الشقي) ،وبدء انيار املعسكر األمحر يف العامل ،وتفكيك منظومة دوله ي
الشيوع يية السوفيات يية السابقة،
ي
سامل بقيادة الواليات امل يتحدة األمريك يية ،ورفع لواء االنتصار من خالل
وإعالن انتصار النظام الرأ ي
تكريس الفكرتني املض نللتني« ،ناية التاريخ» و«صدام احلضارات»..
يعد مصطلح «العوملة» جديدا هبذه الصيغة الرصف يية من الناحية الزمن يية ،ويرجع تارخيه إىل عدي ة
عقود خلت ،وهلذا هو مل يرد يف قواميس اللغة العرب يية القديمة املعروفة كلسان العرب وغريه من
خاصة بعد
املهمة يف هذا املقام ،لكن برغم ذلك ،فقد أوردته معاجم لغو يية جديدة ي
املعاجم والقواميس ي
ٍ
كمصطلح جديد (بمعنى جعل اليشء عامل ييا)( )2من قبل معجم اللغة العرب يية بالقاهرة.
إجازة استعامله

 .1جالل آل أمحد ،نزعة التغريب ،ترمجة :حيدر نجف ،سلسلة كتاب قضايا إسالميية معارصة ،العراق/بغداد ،طبعة
عام2000م ،ص.25
 .2أمحد صدقي الدجاين ،مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة ،جريدة القدس ،تاريخ النش1998 /2/ 6 :م ،ض.13
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الص ِ
عب إعطاء معنى اصطالحيا واحدا أو تعريفا جامعا مانعا للعوملة ،والسبب يعود إىل تعدد
من ي
مواقع اشتغاهلا وآلياهتا العملية ،لكن باإلطار العام ارتبطت العوملة كظاهرة بشية حية ،بمجموعة من
املتغريات واألحداث والتطورات السياسية واالقتصادية والفكرية واإلعالمية اجتمعت لتعطيها
معنى «العاملية» ،وجعل األشياء ذات صبغة عاملية ،أي تعميمها عىل ي
كل األمم واملجتمعات
والشعوب ..سواء كانت تلك األشياء ،ثقاف يية رمز يية أم اقتصاد يية مادية أم سياسية عملية ،بام ُ
حيول
العامل البشي إىل ما يشبه الكتلة الواحدة أو العامل الواحد املوجه توجيها واحدا يف إطار حضارة واحدة
هي احلضارة الغربية بفكرها وأنظمتها القيمية والسلوكية ..ومع أن مفهوم العوملة ال يقترص عىل
اجلانب االقتصادي ،بل يشمل اجلوانب الثقافية واالجتامعية والبيئية والسياسية كام قلنا ،إالي أن اجلانب
االقتصادي (املال والتجاري ) يبقى أهم جانب وأبرز مظهر من مظاهر العوملة التي فتحت األجواء
العاملية النتقال رؤوس األموال وتأسيس الشكات الضخمة العابرة للحدود هبدف االستثامر يف
البلدان وتقيق األرباح ..فالبدء كان إذا من االقتصاد ثم أخذ جيري احلديث عنها بوصفها نظاما أو
نسقا أو حالة ذات أبعاد متعددة ،تتجاوزُ دائرة االقتصاد ،لتشمل -إىل جانب ذلك -املبادالت
واالتصال والسياسة والفكر والرتبية واالجتامع واأليديولوجيا(.)1
ُ
ويف اللغة اإلنكليزية ي
تقابل املعاين ال يتالية( :الكونية ،الشمولية) ..إذا تفيدنا املعاين
فإن العوملة
السابقة كلها يف إعطاء العوملة معنى :تصميم اليشء وتوسيع نطاقاته وزيادة مساحات (ودوائر)
استخدامه وديناميته ،أو التعامل معه ليشمل املجموع الكل العام .أي أنه إذا قامت مجاعة ما بالدعوة
إىل سلوك طريق العوملة فإنا تعني بذلك تعميم نمطها الفكري والثقايف والسياس واالقتصادي

 . 1حممد السيد سليم ،حول العوملة والعالقات الدولية ،سلسلة حمارضات ،املوسم الثقايف يف قسم العلوم السياسية ،كلية
االقتصاد والعلوم السياسية/جامعة القاهرة ،طبعة أوىل لعام ،2000ص.110
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اخلاص هب ا ،كنموذج عام قابل للتطبيق ،عىل اجلميع بأساليب وطرق شديدة الفعالية متلكها تلك
اجلامعة بام يؤدي -يف النهاية -إىل سيادة قيمها وسلوكها وأنامط تفكريها ،عىل العامل بأرسه.
وبذلك تعني «العوملة» جعل اليشء عىل مستوى عاملي ،أي نقله من األمكنة والنطاقات املحدودة
والضيقة إىل الال حمدود والال مراقب .أي إدماج العامل يف نظام كوين جديد حيول العامل إىل قرية صغرية،
أو «رشكة ومؤسسة واحدة» ليسهل فهمها ووعيها ،والتنقل فيها والتحكم بمسارهبا املختلفة لصالح
األفكار واأليديولوجيات والنظريات اخلاصة هبذا الطرف أو ذلك.
من الواضح أن هذا التعريف جيعل العوملة صريورة تارخيية متحولة ذات مستويات خمتلفة،
اقتصادية ،سياسية ،ثقافية( ،أيديولوجية) .ففي جمال االقتصاد ترتجم العوملة عىل شكل آليات السوق
لتكون هي الناظم واملحرك األساس ليس فقط لوسائل وأنامط اإلنتاج عىل صعيد األقطار ،بل عىل
العالقات االقتصادية العاملية بني الدول كلها ..ويف جمال السياسة ،تكون العملة املتداولة هي
الديمقراطية الليربالية بطبعتها الغربية ..ويف جمال الثقافة تسيطر ثقافة املجتمع الغرب الرأسامل
االستهالكي ة الفارغة واملدعومة بامكينة إعالمية مرئية ومسموعة وإلكرتونية شبكية جبارة وواسعة،
ترسم أساليب احلياة االجتامعية وفق منطق رأس املال املادي والصناعة االستهالكية املحدودة القائمة
ُ
عىل جتذير مواقع القوى الغرائزية والشهوية وإكساهبا طابع الشعية األخالقية ،فكل ما ترغب به
صحيح أخالقيا ومن حقك فرد حتى لو أدى إىل أذيتك وهالكك .!!..كام تسيطر هنا مفاهيم حقوق
اإلنسان ،والدعوة إىل رضورة اعتامدها وااللتزام هبا بحسب املنظومة والرؤية الغربية للموضوع أيضا،
وتكريس النزعة الفردية األنانية ،وهتميش (إىل درجة اإللغاء) التفكري اجلامعي( .)1وهذه األبعاد

 .1وهذا هو أخطر ما يف العوملة كبعد ثقايف ،و ُيقصد بثقافة العوملة طبعا ،اإلطار املعريف الذي جيعل النظام الرأسامل مقبوال من
سائر الشعوب ،وال يكون يف هذه احلالة يف صورة ظاهرة تتمثل يف إخضاع عقل هذه الشعوب لتقبل النظام الرأسامل فحسب؛ بل
إعالنا للتكيُّف من قبل مفكرين اسرتاتيجيني خمططني لوضع دعامات فكر بعينه ييرس تقبُّل فكرة االنخراط يف حركة الرأسامل
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جمتمعة صارت تتميز حاليا -بعد أن كانت منفردة فيام مىض– باسم العوملة بسبب متددها عرب احلدود
العاملية ،واخرتاقها للحواجز كلهاُ ،حمملة عىل وسائط نقل هائلة االتساع واالمتداد مثل الشكات
الضخمة ،واملؤسسات املالية الدولية يف االقتصاد والتجارة ،ومثل الفضائيات واملنصات الرقمية يف
الثقافة واإلعالم والدعاية.
وبام أن أول ظهور هلذا املفهوم كان يف الواليات املتحدة األمريكية ،فإنه يمكن النظر إىل العوملة
والدعوة إليها -يف هذا املجال– من زاوية كونا وسيلة لتعميم أنامط التفكري واالستهالك األمريكية،
إىل درجة التامهي مع هذا النموذج احلضاري األمريكي ،وتوسيع دائرة نفوذه ،وفسح املجال أمامه
ليشمل العامل بأرسه .وهبذا املعنى تصبح العوملة -إىل جانب كونا نظاما اقتصاديا يأخذ بأساليب
وطرائق وحدانية السوق– «أيديولوجية» عاملية املنشأ والتوجه واهلدف (أمريكية
بامتياز=األمركة=مكدلة للعامل من مكدونالد) ،تعكس خصائص هذا النظام وحمدداته ومعايريه،
وتعمل عىل تكريسه وترسيخه عرب االستفادة من أحدث التقنيات العلمية يف جمال االتصاالت ذات
الطابع املدين والعسكري ،وذلك هبدف ممارسة أوضاع جديدة للسيطرة عىل موارد (وثروات
وطاقات) العامل وبخاصة ثروات العامل الثالث ومنه عاملنا العرب واإلسالمي.
طبعا التعريفات أو املعاين السابقة ،تعترب معاين صحيحة ،إال أنا ربام ليست شاملة ،وهذا راجع
إىل طبيعة االختالف يف تديد مفهوم العوملة ،واختالف اآلراء حول اعتبارها ظاهرة أم عملية أم حالة،
فهناك من يركز عىل جتلياهتا وهناك من ينظر إىل نتائجها واجتاه ثالث يركز عىل فكر العوملة وحرصها
يف نطاق اإليديولوجية ..ويمكن هنا النظر إىل العوملة من ثالث زوايا أساسية ،أو التعامل معها عىل
ثالثة مستويات ،املستوى األول هو العوملة كمنهجية وكأيديولوجية ،أو إطار نظري جمرد ،أما املستوى

وسريورته كام حيلو للغرب أن يسريه( .راجع :السيد أمحد فرج ،العوملة واإلسالم والعرب ،دار الوفاء ،مرص/املنصورة ،الطبعة
األوىل2004 ،م ،ص.)39
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الثاين هو العوملة كظاهرة تقوم عىل جمموعة من اإلجراءات والسياسات واملامرسات املقصودة ،أما
املستوى الثالث هو اعتبار العوملة عملية ،بمعنى أنا مرحلة تارخيية أو جمموعة من التغريات التي
ليست وليدة الساعة وال يمكن التحكم يف مسارها(.)1

املبحث ال ّثالث -سياقات وخماطر التّغريب املعومل وحتديات مواجهتها يف احلارض واملستقبل
أوالً-دوافع نشأة حركة التّغريب يف عاملنا العرب واإلسالمي:
ِ
توثيق وتأريخ االحتكاك واملواجهة (والصدام) احلضاري بني الغرب والشق
درج املؤرخون عىل
(عامل اإلسالم) مع بدء احلملة الفرنسية (بقيادة نابليون بونابرت) عىل مرص ،والتي مل تقترص عىل البعد
العسكري فحسب ،بل تعدي ته إىل أبعاد علمية وثقافية وحضارية أخرى ..حيث كانت العقلية الغربية
والتعرف عىل خفاياه وثرواته وخرياته وما خيتزنه من
تعيش هاجس اكتشاف هذا العامل الشقي،
ي
إمكانات وقدرات كربى كان قد خ ِربها استشاقا فكريا ومعرفيا ،وأيضا خربها واقعا حيا عىل األرض
يف طبيعة التعقيد السياس والتارخيي القائم بني احلضارتني منذ قرون عديدة ،والذي يعود إىل زمن
فجرهتا ظروف ومناخات سياسية ودينية وفكرية واجتامعية سادت وهيمنت
احلروب الصليبية التي ي
عىل عامل الغرب يف القرن احلادي عش امليالدي ،وش يكلت تعبريا فاقعا عن ِ
عنف املجتمع اإلقطاعي
واملوج ه بالتحديد ضد عامل اإلسالم واملسلمني ..ومن ثم جاءت بعده احلركة االستعامرية
األوروب
ي
الغربية املعروفة التي استباحت خمتلف أقاليم اإلسالم ،ونبت خرياهتا وثرواهتا ناظرة نظرة عنرصية
وحتى عرقية إىل جمتمعاتنا معتربة إياها جمرد شعوب مهجية متخلفة مستهلكة ،ال تستأهل ما فيها من
قدرات وموارد ضخمة.

 .1صالح سامل زرنوقة ،العوملة والوطن العرب ،جامعة القاهرة ،طبعة أوىل لعام 2002م ،ص.12
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وهكذا ،بعد أن حدث الصدام مع الغرب ،كان من نتائجه املهمة عىل صعيدنا العرب واإلسالمي،
وقوف الناس والنخب املفكرة بالذات ،عىل مقدار ختلف جمتمعات العرب واملسلمني واملدى الكبري
الذي بلغه انحطاطهم احلضاري قياسا بعامل الغرب الذي كان وقتها قد قطع أشواطا واسعة يف حداثته
وتطوره العلمي الصناعي والبحثي االكتشايف.
ويف مواجهة هذا الواقع املتخلف -الذي تتحمل فيه عقلية الغرب وسلوكيته االستعامرية
املسؤولية األكرب -حاول كثري من العاملني واملفكرين النهضويني يف عاملنا العرب واإلسالمي ،البحث
عن حلول ومعاجلات جدية ألزمة أمتهم احلضارية ،فنشأت تبعا لذلك ،عدة تيارات فكرية
وسياسية( ،)1كان من بينها تيار التغريب الذي دعا رموزه إىل االندماج الكامل يف عامل الغرب.
إذا ،التيغريب مل يكن وليد حلظته ،فقد أسهمت إرهاصات اجتامعية وسياسية وثقافية عديدة يف
نشأته وتو ُّله (رغم نخبويته) ٍ
لتيار مؤ نثر ،له رموزه وأفكاره وحراكه وحضوره املهم يف الساحة الثقافية
والسياسية العربية واإلسالمية.
وال يمكن -يف ِ
معرض حديثنا هنا عن أسباب ودوافع نشوء هذا التيار أو تلك احلركة التغريبية-
أن نتيهم كل من انضوى تت جناحها ،وانتظم يف مساراهتا ودوائرها الفكرية التبشريية والسياسية
التنظيمية بسوء النية والقصد ،فبعض من نخب التغريب ورموزه ،اندفعوا بحامسة شديدة لالنخراط
يف جمرى التيار التغريبي شعورا منهم بمسؤوليتهم جتاه واقع جمتمعاهتم التي كانت تعاين وتتوجع
 .1بخصوص آلية التعاطي مع الغرب ،كان هناك أيضا –إىل جانب هذا التيار التغريبي الداعي للذوبان يف منظومة الغرب-
تياران آخران ،أحدُ مها تيار رافض جذريا وباملطلق ألي تعامل مع الغرب العنرصي االستعامري الذي يقف ،بحسب رأي هذا التيار،
وراء كل أزمات املسلمني ومشكالهتم وأمراضهم وختلفهم احلضاري واالجتامعي .وأنه جيب االنتهاء من التامهي مع هذا الغرب
وفك االرتباط معه عىل كل املستويات ،وبدء االستنهاض الذايت العرب ٍ
واإلسالمي دونام حاجة له ولفكره وقيمه وأساليب حياته..
والثاين تيار توفيقي حاول دعاته ونخبه إجياد مساحة مشرتكة بني احلضارتني الغربية واإلسالمية ،وذلك باالنفتاح عىل الغرب يف
مكاسبه ونظمه وآليات عمله املؤسسية العملية ومعطياته املتقدمة دون نسيان أو تناس ثقافة األمة ٍ
اإلسالمية ..أي بام حيافظ عىل ذاتنا
ونسيجنا التارخيي احلضاري ،وال يلغي خصوصيتنا الثقافية اإلسالمية القائمة عىل الوسطية والتوازن بني الروح واملادة.
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وتكابد أمراضها وختلفها احلضاري املقيم ،يف ن
ظل مقارنتها مع بلدان التقدم الغرب التي ا يطلع (هذا
البعض) عليها ،وعايش جتارهبا النيهضوية الفكرية والعملية الناجحة من خالل احتكاكه وتفاعله عن
ُقرب مع خمتلف تيارات حداثتها العقلية والعلمية والسياسية.
املتحمسني الغيورين كانت قليلة ،إذ ي
أن كثريا من رموز ومؤسس وأتباع تيار
لكن نسبة هؤالء
ي
التغريب العرب كان م يطلعا وعارفا بطبيعة ما يقوم به من مهام ووظائف «موكولة» له ،وبالتال من سوء
فِعال ،سواء عىل صعيد تميل مسؤولية الفشل احلضاري العرب للدي ين ٍ
اإلسالمي ذاته ،وليس
للعادات والتقاليد املوروثة وهيمنة مواقع االستبداد والطغيان عىل كافة مفاصل األمة ،أو عىل صعيد
تنفيذ أجندات موضوعة هلم من قبل أسيادهم يف عامل الغرب السياس ممن كانوا يرون يف اإلسالم عقبة
كأداء وتدي يا حقيقيا (وجوديا) حلضارهتم الغربية يف رفضه االستسالم ألهوائهم واخلضوع ملصاحلهم
يوجب العمل –كام يزعمون -عىل حماربته وإسقاطه من داخله كقوة
وتطويع األمة فكريا وسياسيا ،بام
ُ
نوض فاعلة يف وعي أبنائه وأتباعه ،بام جيعلنا نؤكد عىل أن هذا التغريب (والتخريب) الثقايف وغري
ر
وبحركة االسترشاق
الثقايف مرتبط أساس ًا بالغزو الفكري واالستعامر الغرب املادي احلديث،
واملسترشقني أيض ًا التي كانت بدأت منذ عقود طويلة قبل ذلك التاريخ.
ي
إن ظروف وبيئة والدة حركة التغريب تقع هنا ،يف واقع هذا االصطدام بأسئلة النهضة وهواجسها
وسؤال التغيري العرب اإلسالمي ،ومعاينة أسباب نضة الغرب وتقدمه الكبري من خالل اطالع نخب
عربية سياسية وعلمية (تم إرساهلا كبعثات علمية إىل البالد األوروبية أو من خالل استقدام اخلرباء
الغربيني للتدريس والتخطيط للنهضة احلديثة يف بعض بلداننا العربية) ،عىل نظمه العلمية املتقدمة
وأساليب تطوره االجتامعي املدين التي جعلت جمتمعات الغرب تعيش حياة مزدهرة وسعيدة عىل
صعيد املسكن واملشب والعمران املادي والتنظيم املدين والسياس والعسكري ووسائل العيش
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والرفاه واالستقرار ،والذي جاء نتيجة عوامل عديدة ،لعل من أمهها االكتشافات واالخرتاعات
العلمية ،والتمكن من القبض عىل أسس العلوم العرصية.
لقد اكتشف هؤالء النخب مفهوم التقدم الذي أنضجه عرص األنوار ،ويف موازاته وباالرتباط به،
واجهوا مفهوم االنحطاط التارخيي الذي طبقوه عىل تارخيهم املايض .ونظر قسم متزايد من النخب
والرتهل وجب تركها
املحلية إىل هذا التاريخ والنظم االجتامعية التي عرفها كنامذج للجمود واخلمول ي
وإمهاهلا ..وباملقابل أصبح التعلم عىل يد األوروبيني واالقتداء بأعامهلم يف األدب والسياسة والفنون
وسلوكيات االجتامع البشي ميدانا لإلبداع ،ولتجديد الفكر واللغة وأساليب التعبري ومنظومة
املفاهيم السائدة يف املناظرة العقلية والسياسية ..فتجددت املصطلحات ،وكتبت املوسوعات،
وترمجت مؤلفات عديدة إىل اللغة العربية ،وظهرت فنون القصة والرواية واملقالة الصحفية واملناظرة
الفكرية ،يف حجر ثقافة إسالمية بقيت إىل حقبة طويلة رهينة اجلداالت والتعليقات والشوح
الدينية(.)1
لكن لألسف كل تلك احلاالت من االطالع والتفاعل وحماولة االستفادة من نضة الغرب العقلية
والعملية حلل مشكلة التأخر احلضاري للمجتمعات العربية واإلسالمية ،اندرجت يف وعي تلك
النخب عىل هيئة مظاهر وحاالت متك يلفة من التعلق واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربية،
والدعوة إىل األخذ بالقيم والنُّظم وأساليب احلياة الغربية؛ بحيث يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع
املوقف أو ي
االجتاه غريبا يف ُميوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام
ُ
املسلم الذي له هذا
ُ
تشتمل عليه من ِقيم و ُنظم ونظريات وأساليب
وتوجهاته يف احلياة ،ينظر إىل الثقافة الغربية -وما

 . 1برهان غليون ،العرب بني حلم النهضة واخلوف عىل اهلوية ،حمارضة يف معهد الدوحة ،نقلها موقع اجلزيرة ،تاريخ النش:
20210 /4/ 25م ،الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions
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ٍ
إعجاب وإكبار وخضوع ٍ
ملثل أعىل ،ويرى يف األخذ هبا الطريقة املُثىل لتقدُّ م مجاعته أو أمته
حياة -نظرة
اإلسالمية(.)1

بني التّغريب والتّحديث:
ثاني ًا-الفرق َ
ِ
حيث ي
ُ
أن بعض املثقفني يعتربون أن
يحديث والتيغريب،
هناك خلط مقصود بني مصطلحي الت
مفاهيم التحديث ،واملدنية ،والتطور ،والتقدم ،واحلداثة ،واحلضارة ،التنوير ،التجديد ،العرصنة ،هي
نفسها تؤرش وتدل عىل مفهوم التغريب ..واهلدف عىل ما يبدو جتميل هذا املصطلح وتقريبه للناس
الرافضة باملطلق للفكرة ونجها وسلوكيات أصحاهبا.
ُ
يفرتق عن مفهوم التغريب من حيث أن التحديث -كعملية
لكن مفهوم ومصطلح التيحديث
السائدة ،وال االستغراق يف الغرب
يتطلب القطع مع ي
جمتمعية -ال
ُ
الرتاث والبيئة الثقافية واحلضارية ي
ي
والذوبان فيه وتبنيي مقوالته وسياقاته ومناهجه ،وااللتزام بمحور ييته ومركزيته بالكامل ..حتى أن
كثريا من جمتمعات وشعوب العامل –ومنها بعض جمتمعاتنا العربية ٍ
واإلسالمية -متكنت من الوصول
إىل مراحل متقدمة ومتطورة من التحديث (العمراين والبنيوي واملؤسس) بعيدا عن اخلضوع ملركزية
الغرب وتبني نمطه احلداثي.
نخب احلُكم العرب (التي استلمت د يفة القيادة عقب خروج املُستعمر وت ُّقق
فقد حاولت
ُ
االستقالل الوطني) نقل بعض أفكار وقوانني وسلوكيات الغرب املتقدي م عىل املستوى االقتصادي
والسياس ،بام ُيضفي أشكاال من مظاهر احلياة احلديثة عىل الدولة واملجتمع ،ويؤدي إىل
واالجتامعي ي

الصـهيوين ،جملة الثقافة العربية ،ليبيا ،العدد  ،10السنة التاسعة ،عام1982م،
 .1عمر التومي الشيباين ،التغريب والغزو ن
ص.162
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إحداث نقلة نوعية يف حياة الناس قد ترفع من مستوى معيشة الناس وتزيد يف رفاهيتها وتأمني
حاجاهتا وتقيق وسعادهتا.
يحديث ال ُ
ُ
يتضمن تغيريات نوعية يف البنية املفاهيمية
السياس والثقايف ،وال
إذا الت
ُ
يطال العمق ي
السائدة ،وإنام يكتفي بالتقليد واالستعارة واملحاكاة لآلخر ،وحماولة رشاء منجزات حضارة اآلخر
املتقدم ،ونقلها كام هي ،دونام امتالك القدرات والبنى التحتية (العلمية والتصنيعية احلقيقية) عىل
استنباهتا حمليا ..كام ال يشرتط التحديث األخذ باحلداثة كمنظومة متكاملة ،وإن كان ال بد من أن جي ير
السلوك االقتصادي والسياس لكثري من املجتمعات
معه طبعا بعض قيمها وممارساهتا ،كام نشاهد يف ي
العرب –وهم
نحن نرى كيف يشرتي
ُ
والدي ول يف العامل ،مهام بلغت درجة حمافظتها وتقليد ييتها ،فمثال ُ
دول متخلفة علميا من حيث البنية واملضمون املعريف والصناعي -كل أشكال وأنواع وأنامط احلداثة
العلمية التي مل يسامهوا يف إبداعها وإنتاجها ..يشرتونا ويقومون بنقل هياكلها نقال ماديا إىل عاملنا
العرب واإلسالمي.
ويمكن أن نطلق عىل هذا النمط من التحديث بالتحديث القشي ،وهو تديث فوقي أوامري
النخب السياسية العربية (التي استلمت احلكم بعد عهود االستقالل الشكل ،وكونت
فرضته بالقوة
ُ
دوال تديثية قامت عىل منطق الغلبة وعقلية اهليمنة واالستئثار) ،مل يمكين بلداننا من ولوج طريق
احلداثة بمعناه البنيوي املعريف العلمي ،بالرغم من كثرة ما اشتغلت وما قامت به تلك النخب احلاكمة
–ومعظمها ذات طابع أمني أو ذات خلفية وامتداد عسكري بحت -من حماوالت التحديث القرسي
الفارغ التي أدخلوا فيها جمتمعاهتم وشعوهبم منذ أكثر من سبعني سنة ،ومل تنجح إال بتكوين ٍ
دول
متش يظية االنتامءات املذهبية والطائفية واجلهوية ،مغطاة بحجاب بسيط من علمنة غريبة مستبدة فارغة
من مضمونا ومعناها احلقيقي القائم عىل احلرية والديمقراطية والتعددية ،إلخ..
ُ
ب الرسمي الفوقي استبدادا وانغالقا وقمعا وفسادا عريضا واسعا،
وهكذا استحال
التحديث العر ي
وانعكس عىل حياة املجتمعات بؤسا وختلفا وابتعادا عن معنى احلداثة احلقيقية ..والسبب وراء ذلك
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هو أن اجلامعات التحديثية العربية ،وهي غالبا منتمية للحركة التغريبية ،مل تتمكين من بلورة مفاهيم
و ُأطر فكرية وثقافية وفلسفية ،لتطلعهم الفكري والسياس بعيدا عن حماكاهتم املتكلفة للنموذج الثقايف
والعمل الغرب ..راهنوا فقط عىل فرض تديث شكل من خارج سياقه عىل جمتمعاتنا املنتمية لسياق
حضاري ثقايف آخر ..أي من دون الدخول املبارش إىل جوهر احلقيقة احلداثوية (العقل واحلرية)..
وانحرصت ي
بعضهم (بشكل أو
جل طروحاهتم ومشاريعهم يف مت ُّث ِل التيجربة الغربية ،حيث اعترب ُ
بآخر) ي
أن التغريب رشط رضوري والبدي منه للتحديث ..بل دعا بعضهم إىل االحتالل األجنبي
لبلداننا كطريق منقذ من االستبداد الفردي السلطاين ،وكشط إلقامة النظام الديمقراطي اجلديد!!..
حول التحديث وكأنيه عملية
إن ارتباط عملية التحديث بمركزية الغرب ومشاريعه االستعامرية ،ي
تغريب شاملة للحياة العربية واإلسالمية ..وجعل هذه املساوقة ،تؤ ندي إىل تطبيق عشوائي وشامل
ملعايري الغرب يف احلداثة والتحديث ،فأصبحت هذه املعايري هي الفيصل ،وهي مؤرش النجاح
والفشل(.)1
ونحن مع قناعتنا بفشل التحديث العرب واإلسالمي عىل وجه العموم ،وتعمق األزمات التي
ُ
عاشتها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية منذ ما قبل بدايات ما سمي بعرص النهضة العربية ،وكانت تتمثل
ِ
استمرار انحطاطها السياس
تظهر أكثر عىل األرض من خالل
يف ختلفها عن ركب احلضارة ،والذي ي
وارهتانا للفوىض واإل يمعية احلضارية واالنقسامات العربية العربية ورصاعاهتم وهزالتهم السياسية
والعملية ،وتكالب اآلخرين عليهم ،لكن معاجلة تلك األمراض ال تكون –مثلام فعل نخب الثقافة
والسياسة العربية منذ بدايات القرن املايض -بالتامهي مع الغرب ،واالنسحاق أمامه وتقديم فروض
الوالء والطاعة له ،وتميل مسؤولية ذلك الفشل للدين اإلسالمي ..مع اعرتافنا -بطبيعة احلال-
بأسبقية الغرب وعلو كعبه العلمي والتقني التكنولوجي ،ومتكينه من بناء نظم سياسية ودول حديثة

 .1حممد حمفوظ ،اإلسالم والغرب وحوار املستقبل ،املركز الثقايف العرب ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل 1998م ،ص.155
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ُ
يعيش أعىل مراحل التطور احلضاري
قوية ومقتدرة وحارضة يف عرصها ،جعلت الفرد الغرب
العمل ..لكنه بقي غربا احتكاريا ونخبويا يقبض عىل مواقع وإمكانات القوة العلمية واملعرفية ،ويمنع
ويعيق تطور غريه من املجتمعات ومنها وعىل رأسها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية ..ال بل أكثر من
ذلك ،حيث كان هذا الغرب طامعا بثروات بالدنا العربية واإلسالمية عىل الدوام ،واضعا إياها عىل
الدوام يف بؤرة االستهداف النفعي واملصلحي ،وناظرا إليها كمنطقة ثروات لنهبه وسوق ضخمة
لترصيف منتجاته وسلعه ،ولكن بقي أمر واحد شكيل جدارا كبريا وعاليا يمنعه من االخرتاق وهو
اإلسالم ،فعمل عىل إسقاطه يف عيون أبنائه ،والتشكيك يف فعاليته وصالحيته ،وتعاون يف هذا الصدد
مع كثري من النخب الفكرية والسياسية العربية واإلسالمية ،وانطلقت تيارات التغريب والعلمنة
لتشكيك يف دين األمة ..ويومها مل يكن للدين ٍ
اإلسالمي من مواقع قوة للدفاع والتحدي سوى
مرجعيات املعنى التقليدية الرمزية املنتشة هنا وهناك من عاملنا العرب واإلسالمي (سواء يف النجف
األرشف أو األزهر أو قم أو جامع الزيتونة وغريها) ،وهي كانت تفتقر للقوة احلقيقية املنظمة ملواجهة
تديات الغرب وتياراته التغريبية الساعية لتهديد اإلسالم يف عقر داره ..كانت القوة يومها مرتكيزة
ومتم يثلة فيام بقي من أطالل دولة اخلالفة العثامنية ،كآخر مظهر من مظاهر وجود «الدولة اإلسالمية»
يف واقعها املكاين وامتدادها التارخيي (رغم املؤاخذات عليها) ،حيث ذهبت تلك الدولة بذهاهبا،
وأصبحت بالد املسلمني مفتوحة ومستباحة أمام أطامع الغربيني بعدما تشكل فراغ سياس وعمل
واقعي عىل األرض العربية نتيجة انيار تلك الدولة (السلطنة)( ،)1تفاقم معه أمر العرب واملسلمني

أن الدولة العثامنية( ،بام كانت تشكنله من ٍ
 .1عىل هذا الصعيد ،يؤكد برهان غليون عىل ي
رمز الستمرارية تارخيية ترجع بنفسها
تفسخها -غطاء مقبوال ،وإن واهيا ،ملسائل كربى ليس
لبدء اإلسالم ،أي حلقبة التأسيس ي
األول) ،كانت ال تزال تقدم –بالرغم من ي
السهل إجياد احللول الرسيعة أو النظرية هلا ،والتي ال تقوم بدونا دولة وال سياسة ..ومن هذه املشاكل مشكلة الشعية التي
من ي
تستند (أو ينبغي أن تستند) إليها السلطة ،والقيم التي يمكن أن يامرس باسمها احلكم ،وإطار السيادة والقوة التي كانت موروثة عن
ترسخت صورهتا يف الوعي ،باعتبارها مجاعة
زمن الفتح واالنتصارات العسكرية والتارخيية ،والوالء الرمزي والسياس جلامعة ي
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الذين عاشوا هامشية سياسية نتيجة إبعاد نخبهم عن السلطة ،فدخلوا حقبة االنفصال تلك دون غطاء
السياسة العاملية وفنونا وأالعيبها.
سياس أو رمزي رشعي جمتمعي فاعل ورصني وخبري بشؤون ي

ثالث ًا-جماالت التّغريب وميادينه العوملية (العوملة كأداة تغريبية):
ٍ
محوالت فلسفية ومعرفية مادية بحتة بعيدة عن املعنى الغائي
ال شك أن الثقافة الغربية وما فيها من
ومرتبطة بالراهن وخالية من الروح ،تتناقض يف العمق واجلوهر مع ثقافتنا اإلسالمية التي تتقوم
باملعنى والغاية واملثل األعىل واملقاصد اإلنسانية العليا.
وقد أسهم ِ
ت العومل ُة باعتبارها فضاء مفتوحا للتيسويق والتيسليع واالستهالك املادي ،يف توسيع
جماالت ومواقع حضور الفكر التغريبي يف جمتمعاتنا ،ورفع منسوب غربة العرب واملسلمني عن
ثقافتهم ودينهم وهويتهم التي تشكلت يف إطاره ،ودفعتهم لالرمتاء األعمى يف أحضان ثقافة الغرب
وسلوكياهتا املادية واالستهالكية القائمة عىل علموية أداتية ال تنظر إال لِذ ِاهتا ،خصوصا مع امتالك
العوملة لوسائل التشويق واإلثارة واالنبهار واجلذب املادي الغرائزي التي تبنيتها معظم نظم احلكم
السياسية العربية والتي باتت هي نفسها تغريبية وغريبة باملعنى السياس والثقايف عن حمطيها الشعبي
التارخيي ،أي عن حاضنتها وتربتها الطبيعية ..واملقصود هنا بــ«غربة» السلطة السياسية العربية
واإلسالمية عموما هو اتساع رقعة ومساحة التباعد والتنابذ (وربام التناقض الكل) ما بني االنتامء
الثقايف واملعريف احلضاري اإلسالمي للشعب واألمة (وهو انتامء إسالمي ماهوي أصيل) ،وما بني
االنتامء السياس واأليديولوجي للنخب والسلطات الرسمية املهيمنة بالعنف وقوة األمر الواقع(.)1

املسلمني أو اإلسالم عامة ،وأجهزة مادية مستقرة وراسخة تفرض اهليبة واالحرتام ،ومتثل سيطرة حقيقية ودائمة وموروثة عىل
األرض ويف ثنايا املجتمع( .راجع :برهان غليون ،نقد السياسة ..الدولة والدين ،املؤسسة العربية للدراسات والنش ،لبنان/بريوت،
ط1993/2م ،ص.)236
 .1نبيل عل صالح ،تارخينا يف قراءة معارصة ،جملة املنهاج ،العددان ،86-85خريف وشتاء2018م ،ص.188
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هذه الغربة التي انطلقت من خالل حركة التغريب وتوسعت مدى فكريا وسياسيا لتجد هلا قوى
السلبي يف بلداننا وجمتمعاتنا من
تأثريها ي
مساندة يف سدة احلكم السياس العرب واإلسالمي ،انطلق ُ
ِ
ٍ
ِ
أسهمت العومل ُة يف ترسيخها أكثر فأكثر ،ومن أبرزها:
جماالت عديدة
خالل
 .1يف املجال الثقايف:
سعى دعا ُة التيغريب إىل تعميق النظرة النمطية السلبية عن اإلسالم والثقافة اإلسالمية مستخدمني
اليوم كافة أشكال ومستويات العوملة السياسية واإلعالمية والثقافية وغريها ..وذلك من خالل
الرتكيز عىل سلبيات الواقع العرب واإلسالم القائم ونسبها للدين نفسه ،يف حماولة منهم لتزييف
مفاهيمه وقيمه وتريف مقوالته وأحكامه ،والدعوة للتعاطي معه كدين ماضوي وهوية مغلقة وثقافة
مسورة بالتطرف والعنف وإلغاء اآلخر؛ وتفتقر للقدرة عىل التطور واالنسجام مع العرص واحلياة
ي
اإلنسانية ،وبالتال ال مكان هلذا الدين –الذي تنبثق عنه تلك الثقافة -يف عامل التقدم والعلم واالزدهار
احليايت واملجتمعي ،بل هو يقف –كام يزعم دعاة التغريب -ممانعا عىل طريق وصول العرب واملسلمني
إىل نضتهم التينموية واحلضارية احلقيقية ،وإنه إذا ما أرادوا تقيق ازدهارهم ال مناص هلم سوى
بالسري عىل خطى الغرب واالندماج به والتامهي الكامل معه.
ٍ
كمحاولة من قبل ت ييارات التيغريب للنيل من اهلوية والقيم الثقافية اإلسالمية
وهذا كله أتى
ُ
تتشكل
املؤسسة ،وإسقاطها يف نظر أهلها وأتباعها ،خصوصا وأن اهلوية والثقافة اإلسالمية األصيلة
ن
عمليا يف إطار وعي األمة لذاهتا ولقيمها وانتظاماهتا املعرفية اجلوهرية التي نزل هبا اإلسالم ،ورشحها
وأوضحها الرسول الكريم ’ واألئمة األطهار(عليهمالسالم) ،فإن فقدت األم ُة هويتها ومعايريها
البنيوية الراسخة فقدت ذاهتا وكينونتها ومر ِ
جع ييتها القيمية والعملية التي تتحرك بموجبها يف احلياة..
وهلذا يمكننا القول ي
بأن إشاعة مفردات التغريب الثقايف عن طريق خمتلف أدوات العوملة (اإلعالمية
و السوقية االستهالكية) هو أحد أشكال السيطرة الغربية واألمريكية املركزية عىل ما سمي بالبلدان
(ه ُم املركز وباقي ثقافات العامل هي الطرف) ..حيث نجد ضعف االهتامم بالثقافة
الطرفية املهمشة ُ
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الرصينة اجلادة ،واالنامك بالثقافة املعلبة واجلاهزة ،مع الرتكيز عىل املواد واملوضوعات الثقافية
السطحية التافهة ،سواء يف القنوات الفضائية أو الصحف واملجالت وخمتلف مواقع اإلعالم واملرسح
ي
والسينام وووإلخ ،ليتوقف معنى الثقافة هنا عند حدود الرتفيه واالستهالك واإلمتاع الفني والتسلية
واإلغراء بام قد يقيض كليا عىل معايري الوعي واملسؤوليات واإلحساس بقيمة احلياة عند الفرد
املستهدف ..وهذه من أشكال االخرتاق الثقايف للتغريب املفيض إىل إلغاء اخلصوصيات الثقافية
ونسف األصالة املحلية القيمية ،وبالتال الذوبان يف مشوع ثقايف عوملي موحد هو الثقافة األمريكية
املعوملة.
بناء عىل ما تقدم نخلص إىل ي
أن طبيعة العالقة بني هذه الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة الغربية مل
تقم ومل تبن –يف كل تارخيها وخاصة اليوم -عىل التبادل والتفاعل الذي يفرتض أن جيري بني جانبني
عىل درجة واحدة تقريبا من الندية ،بحيث يتم بينهام تبادل يقوم عىل األخذ والعطاء بشكل وا ٍع ويف
ظل االختيار احلر ودون هتديد للهوية .بل إن الوطن العرب يواجه غزوا ثقافيا غربيا يتم من طرف
يتحول املقهور إىل مبهور بقوة قاهرة ،فيأخذ منه ما ال
قوي غالب لطرف ضعيف مقهور ..وعادة ما
ي
تتاج إليه ،ورويدا رويدا يتحول إىل تابع ذليل له(.)1
وقد أدت حماوالت تقليد الغرب الغالب يف كثري من األحيان إىل شكل سافر ومبارش من أشكال
التبعية وفقدان االستقالل ..فالثقافة األجنبية تغزونا من كل حدي وصوب ،ما تغزونا سائر أنامط
حياة الغرب عامة .وعىل الرغم مما قامت به الثقافة العربية (اإلسالمية) من جهود تظل الغلبة للتيار
الضعف العرب
ُ
الدخيل ،بسبب قوته الذاتية أوال وبسبب ضعف مناعة البنية العربية ثانيا ..وقد أدى
والقوة واهليمنة الغربية إىل إجبار النموذج العرب ٍ
اإلسالمي السياس واالقتصادي والثقايف والرتبوي

 .1عل أمحد مدكور ،جوانب من إشكاليات الثقافة العربية ،وحدة الثقافة العربية ،جملة دراسات تربوية ،العدد ،2السنة السابعة،
ص.126-104
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عىل االنكفاء واالنزواء ،وأصبحت مهمته األساسية تكمن يف الدفاع عن وجوده بعد أن تراجع إىل
خط دفاعه كثقافة شعبية مغلوبة ألمة مغلوبة(.)1
 .2يف املجال السياس العمل:
نظر التييار التغريبي إىل اإلسالم نظرة ثقافوية تراث يية تقليدية ،معتربا اإلسالم جمرد عالقة روحية بني
العبد وربه ،وال دخل له باحلياة والسلوك اإلنساين ..وهذه النظرة استقوها من احلركة االستشاقية
الغربية التي كانت –من باب العلم واملوضوعية -أقل تطرفا (رغم جذرية انتامئها للثقافة الغربية
املركزية والنخبوية يف نظرهتا لآلخر) أكثر موضوعية من نظرة تيار التغريب العرب وا ٍ
إلسالمي إىل دينه
وواقع أمته التي خرج منها ..وتقوم تلك النظرة عىل عدم التمييز بني نوعني وشكلني للرتاث الديني
اإلسالمي ،فهناك العنرص اإلهلي املقدس الذي ال يقبل التغيري والتعديل ألنه من اهلل تعاىل ،وليس لنا
إال أن نؤمن به ،والعنرص البشي األريض غري املقدس ،وهو عبارة عن اجلهود الفكرية التي بذهلا
علامء وفقهاء ومفكرون وفالسفة ،يف تليالهتم وتفسرياهتم ورشوحاهتم وتأويالهتم وجتديداهتم
واجتهاداهتم القابلة –هي نفسها -للمراجعة والنقد واألخذ والرد والتفكر املتجدد دوما( ..)2وهذا
هو الرتاث املتغري بتغري الزمان واملكان ،وهو تراث يبقى مفتوحا آلراء واجتهادات علامء يف مدى
الزمان كله.
أ يثرت تلك النظرة (التي انترص رموزها يف فرض رؤيتهم الغربية نتيجة ظروف سياسية خارجية،
ودعم منقطع النظري تلقوه من قوى االستعامر اخلارجي) عىل حياة العرب واملسلمني يف موضوع
العالقة بني اإل سالم وواقع املسلمني الذين كانوا ينظرون للدين (بعفويتهم وليس بنخبوية قياداهتم)

 .1عزيز العظمة ،األصالة أو سياسة اهلروب من الواقع ،دار الساقي ،لندن ،طبعة عام1992م ،ص.18
 . 2حممود حسني ،جوانب من إشكاليات الثقافة العربية ،وحدة الثقافة العربية ،االتاد العام لألدباء والكتاب العرب،
األردن/عامن ،طبعة عام 1995م ،ص.5
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نظرة تقدير واحرتام وأنه صالح لكل زمان ومكان ..فتم لألسف إخراج الدي ين من دائرة الواق ِع ليعاد
مرة أخرى إىل املسجد كحالة عبادية وعظية طقوسية ،أي جرى إبعاده عن إحدى أهم وظائفه وهي
الوظيفة العمومية والشأن احليايت االجتامعي والسياس العام ،إذ أن السياسة تتقوم بقيمة العدل،
وكذلك الدين هو نفسه يتقوم هبا كقيمة حقوقية ن يظر هلا الرسل ونزلت بشأنا نصوص قرآنية مقدسة..
يقترص عىل ناحية معينة أو جانب دون آخر من حياة الفرد واملجتمع،
فاإلسالم دين شامل متكامل ال
ُ
بل هو دين ودولة يتحرك يف املجال اخلاص الشخيص والعام املجتمعي ،وأنه ال انفصال بني الديني
والسياس ،ي
ألن الدين جاء أساسا إلحقاق احلق وإقامة العدل ومتثله عمليا بني الناس ما قلنا ،يقول
تعاىل:
َ
َ
ْ ِّ َ
ْ َ َْ ُ ُ ََ
ُ
ََ ْ
َ َ َْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ُ َ
زيان َِلَقوم انلَّاس
ات وأنزنلا معهم الكِتاب وال ِم
﴿لقد أرسلنا رسلنا بِاْلَين ِ
ْ ْ
بِال ِقس ِط(﴾..احلديد)25:
السياسة تريدُ –كام يقول فواعلها -تطبيق العدل بني الناس؛ فلامذا –واحلال هذه -يتم التمييز
وأن ي
بني الديني والسياس طاملا أن اهلدف واحد بني الدين والسياسة وهو تقق قيمة العدل؟! ..وأما
التغريبيون (العلامنيون) فيعتقدون من جهتهم –كام قلنا -بأنه ال دور للدين يف السياسة ،وال حضور
له يف ساحات احلياة وتعقيداهتا وخمتلف مواقعها ،ألن الدين مقدس والسياس مدنيس ،فال يمكن
تتلوث بمستنقعات
للقداسة (التي متثل نموذج القيم التأسيسية واألخالق
القارة الفاضلة) أن ي
ي
السياسة وشوائبها وقذاراهتا البشية من كذب ونفاق ورياء ومكر ودهاء ولعب عىل احلبال (وهي
مواصفات االشتغال السياسوي) ..والدين برأهيم أيضا هو منظومة فوق بشية ،له بعد ساموي
متحرك وغري حمدود.
مفارق ،هو ماض ثابت وحمدود ،بينام التاريخ أريض دنيوي ،وله ماض وحارض،
ي
طبعا العالقة بني الدي ِ
والسلطة ليست حديثة زمنيا ،بل تعو ُد إىل ال ُعهود األوىل
والسياسة أو الدي ين ُّ
ين ي
يتلمس وجوده الفاعل عىل األرض باحثا ومدبرا،
لتطور الفكر والعقل البشي منذ أن انطلق اإلنسان ي
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يف عالقته بنفسه وحميطه وفعاليات وجوده املتنوعة ..ومنذ أن بدأت السلطة تتكون وتكرب وهتيمن عىل
مفاصل حياة اإلنسان ،وتاول التقرب من ممثل األديان للحصول عىل رشعيتها بني الناس.
يمكن بنا ُء أ يية قناعة راسخة وتويلها إىل قانون مطلق ٍ
قابل للتنفيذ للعالقة بني الديني
يف الواقع ال
ُ
والسياس بني الدين والسلطة ،ليس فقط يف سياقنا احلضاري اإلسالمي -الذي مل يعرف حقيقة هذا
االنقسام الديني والدنيوي -بل حتى يف أعرف ديمقراطيات الغرب العلامنية احلديثة القائمة عىل
الفصل البنيوي احلاد بني الديني والدنيوي ،يف أشدي مظاهرها تطرفا وعنفوانا وهي العلامنية أو الالئكية
تطرف
الفرنسية التي مت يثل –كام تعرفنا عليها -علمنة عارية من أية محوالت دينية ،ناظرة للدين نظرة ي
تقرتب من العلمنة امللحدة ..وهي ختتلف عن العلمنة األملانية والعلمنة
وإلغاء كامل ،بحيث كادت
ُ
اإلنكليزية التي كانت متساحمة مع البعد الديني ..بام يعني ي
أن الالئكية هي النسخة الفرنسية من العلمنة
التي تفصل الدين عن الدولة وخمتلف شؤون احلكم ..وهي تقابل كلمة الكهانة اخلاصة باالكلريوس
الديني املسيحي ..أي هي االستقالل الكامل عن الالهوت.
املهم ،أنه حتى يف أكثر وأشد مناخات اإلقصاء العلامين للدين والتعبئة الفكرية املضادة له القائمة
نظريا يف تلك الدول ،ال يمكن القول بوجود علمنة عملية حقيقية مطبقة عىل األرض ،بل للدين
حضور ما فيها (يف تلك الدول التي تدعي العلمنة) ،وله أيضا أدواره الوظيفية الواضحة للعيان،
ولكن غري املقوننة ضمن الدساتري والنصوص الرسمية ..فهناك تطرف علامين ضد أديان أخرى وضد
جمتمعات ودول أخرى ،وصل حدود استخدام العنف األعمى.!!..
ر
املجال االقتصادي:
 .3يف
الفكر التغريبي لتكريس نمط االقتصاد الرأسامل ..ومن الواضح أن هلذا النظام فهام ماديا
يسعى
ُ
خالصا للحياة ،وأنظمة عملية تدد معايريه وأنظمة الفكرية والسلوكية باجلانب املادي النفعي ،أي
السوق االقتصادية .وقد جرى تطبيق تلك املنهجية املُستقاة من الفكر االقتصادي الغرب،
بنظام ي
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بصورة فوقية قرسية يف كثري من بلداننا العربية واإلسالمية منذ عقود طويلة ،دونام وجود أي احتضان
شعبي هلا.
وقد أدت تلك ال سياسات االقتصادية التغريبية الفوقية التي تم فرضها وتطبيقها من قبل اهلياكل
املتغربة ،إىل توسيع رقعة الفقر والتخلف والفساد ،خصوصا مع تصاعد سياسات انفتاحهم
اإلدارية ي
االقتصادي عىل الغرب ،وفتح األسواق املحلية أمام الرساميل األجنبية (الغربية منها بالذات) الذي
التزمت به تلك النخب املتغربة ،تت شعار ظاهري هو تنمية جمتمعاهتا وتطوير بلدانا يف ظل هيمنة
مدربة ،بل وفاسدة وغري مهيكلة
كاملة ملؤسسات إدارية وسياسية مرتهلة وضعيفة وغري مهنية وغري ي
اقتصاديا بام يتناسب مع رضورات التحفيز االقتصادي وعوامل اجلذب االستثامري ..وفضال عن
ذلك (وهذا هو األهم) استنكاف الناس عن االنخراط يف تلك املشاريع االقتصادية والتنموية بسبب
غربتها وعدم انسجامها مع سياقهم احلضاري اإلسالمي ..وفضال أيضا عن أن النموذج الغرب
ٍ
غربية منتجة وقوية،
لالقتصاد والتنمية ،كان ُمكلفا للحياة البشية ،رغم متكينه من بناء جمتمعات
ونجاحه يف توفري رفاه مادي كبري للفرد الغرب ،حيث أنه كان نموذجا مدمرا للبيئة والطبيعة وخمتلف
املجاالت النفسية واالجتامعية(.)1
وعىل الرغم من حماولة تلك النخب التغريبية االقتصادية والسياسية احلاكمة استصدار القوانني
الالزمة ملواكبة التغريات االقتصادية العاملية ،هبدف تطوير جمتمعاهتا ورفع معدالت التنمية فيها (كام
تزعم) ،مع االعتامد شبه الكامل عىل الرؤية الغربية لنظام السوق االقتصادي ،فقد بقيت جمتمعاتنا

 .1نادر فرجاين ،عن غياب التنمية يف الوطن العرب ،التنمية العربية (الوضع الراهن واملستقبل) ،مركز دراسات الوحدة العربية،
لبنان/بريوت ،طبعة عام 1985م ،ص.47-31
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رافضة للتنمية ولالقتصاد بالطريقة التي أرادوا فرضها وتقيقها ،وبقيت االقتصادات املحلية ريعية
ذيلية تابعة ومرهتنة للغرب ،من أصغر األشياء إىل أكربها.
لقد أسهمت الرؤية التغريبية يف هذا املجال االقتصادي التنموي إىل بقاء التخلف الشامل مهيمنا
عىل بلداننا وجمتمعاتنا رغم حداثتها السطحية القشية الظاهرة ..إذا ما معنى أن تشرتي معمال حديثا
وتنقله إىل أرضك مع آالته وخرباته دونام امتالكك القدرة العلمية واملعرفية آللية تشغيله وتصنيعه
وبناء مثله؟!..
إن الفاعل األساس يف املوضوع االقتصادي التنموي هو اإلنسان ،وطبيعة الفكر واملعرفة التي
تسيطر عليه وتدفعه للعمل والفاعلية ،واإلمكانات واملواهب التي حيوز عليها ،وأيضا البنية العلمية
والتشيعية والقانونية والنظام احلقوقي والرتبة السياسية التي يعمل فيها ويامرس دوره وواجبه
وبرناجمه االقتصادي من خالهلا ..فمهام ن يظرنا لالقتصاد وملدارسه ونامذجه ولوسائله وأدواته ،يبقى
األهم من ذلك كله وجود الفاعل االقتصادي القادر عىل التحفيز والعطاء واالستثامر ..والفاعل هو
اإلنسان ،بفكره وعلمه وإيامنه بحضارته ونسيجه التارخيي الذي يبقى هو البيئة النفسية والشعورية
األكثر تأثريا يف وعيه وسلوكه الدافع للعمل واحلضور واإلنتاجية العملية ..لكن التيار التغريبي العرب
مل يلتفت لبناء اإلنسان ،بل إىل تغريبه وحماولة سلبه دينه ودفعه للتامهي مع الرؤية الغربية ،وهذا كان
موضع رفض كامل من قبل هذا الفرد املسلم.
 .4يف املجال الرتبوي (والتعليمي):
للرت بية دور مهم يف نقل الثقافة واالهتامم هبا واملسامهة يف تطوير كثري من عنارصها وجماالت
فاعليتها العملية ..فالرتبية تعمل عىل بناء اإلنسان وتنشئته عىل ثقافة ما وتأصيلها يف نفسه وزرع
مقوماهتا يف وعيه عملية وسلوك مدرس تعليمي مستمر عرب األجيال ..وثقافتنا يف عاملنا العرب
واإلسالمي هي ثقافة إسالمية تستند عىل فكر اإلسالم وقيمه ومقاصده العليا يف بناء إنسان ملتزم
أخالقيا وسلوكيا ،ومنفتح عىل دينه بوعي ومسؤولية ،وعىل عرصه يف مواقع العلم واملعرفة العلمية،
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ومشارك يف صناعة واقعه وتطوير جمتمعه انطالقا من قيمه ومبادئه اإلنسانية األصيلة ..ولكن املشكلة
واخلطورة هنا تكمن يف موضوع التغريب الثقايف الذي مارسته وما زالت متارسه نخب متغربة بالكامل
استلمت مواقع احلكم واإلدارة ،وقامت بنش مناهج الفكر التغريبي خاصة عىل مستوى فلسفة الرتبية
واملناهج الدراسية وقضايا البحث العلمي واللغة العربية وغريها ،وحماولة إعادة تركيبهم للنسيج
الرتبوي الثقايف-االجتامعي العرب واإلسالمي وفقا للنموذج الغرب ورؤيته للرتبية والتاريخ والثقافة
واحلضارة والدولة وأنظمة التفكري ،ولذا غلبت الصيغة الغربية يف الرتبية والتفكري والتعليم ،ليصبح
موضوع التعليم عندنا جمرد اتباع أعمى وتقليد كاريكاتوري لتعليم الغرب ،تتداخل فيه البريوقراطية،
وتزييف التاريخ واجلغرافيا ،واالستهانة باللغة القومية ،وتغريب املناهج وتغريب العلوم اإلنسانية،
وعلامنية األنظمة الرتبوية اهلادفة إىل هتميش اإلسالم أو استبعاده وإقصاؤه من خالل سلخها عنه،
حيث أن معظم الدول العربية علامنية يف أنظمتها وسياساهتا وسلوكها وأساليب تربيتها ،وألول مرة
جيري يف بعض بلداننا العربية (نموذج مرص وسوريا) احلديث عن رضورة استبعاد الرتبية الدينية متاما
من مناهج التعليم واستبداهلا بمواد أخرى؛ ألنا مادة شكلية ،خاصة وأنا ال تضاف إىل املجموع ،أما
اللغة العربية فمحظور أن تتضمن اآليات التي تتناول اجلهاد ،أو غري املسلمني ،أو احلكام الطواغيت،
وه ناك مندوبون من بعض الدول الغربية يشفون أو يتابعون املناهج العربية واإلسالمية يف بعض
الدول العربية.
هذا االنسحاق أما الغرب والذي متارسه نخب علامنية فجة ال دين هلا سوى مصاحلها وتبعيتها
للغرب ،مل ولن يسهم سوى بإبقاء جذوة الرصاعات قائمة يف جمتمعاتنا ولن حيدي ثها ويطورها بعيدا
عن قناعاهتا وخياراهتا الدينية اإلنسانية التي ما فتئ الغرب وأصابعه يف املنطقة يدجمون وخيلطون عن
سابق قصد وتصميم بني اإلسالم واإلرهاب (والعنف) ،بني اإلسالم والتطرف ..وكأن إعادة منهجة
التعليم الرسمي العرب بإخراج مواد الرتبية اإلسالمية (طبعا بناء عىل أوامر تغريبية) ،سيسهم يف بناء
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أسس التسامح واملحبة بني احلضارات واألمم ،ويطور جمتمعاتنا وحيسن أحوالنا ،ناسني ومتناسني أن
لب وجوهر التخلف يكمن يف اإلقصاء واالستبداد والتبعية العمياء للغرب ومناهجه وآلياته،
ي
واالنسحاق أمام أوامره ورغباته يف خمتلف املواقع السياسية وغري السياسية ..ومتناسني أيضا أن األمم
والبلدان ال تيا وال تتطور بقبول ثقافة اآلخر كام هي بال هضم وال استيعاب ،واالنفعال هبا بال وعي،
واالستعارة منها بال تأصيل ..واملجتمعات ال تتطور أيضا بالتمرد عىل ثقافاهتا األصيلة وعدم الوفاء
بالتزاماهتا العملية جتاهها ،بل باالنفتاح عىل تارخيها وهويتها وثقافتها التارخيية التي هي موضع اعتزاز
وفخر عند أبنائها األوفياء الصلحاء ،خاصة عندما تكون تلك الثقافة إنسانية يف مبادئها وعقالنية
واقعية يف قيمها ومنفتحة يف حركتها وفاعليتها ،كام هي حالة وواقع ثقافتنا اإلسالمية األصيلة.
ُ
اجلهل بطبيعة الثقافة اإلسالمية والتعاليم الصحيحة لإلسالم كدين يستهدف صناعة
لقد كان
اإلنسان روحيا وإنسانيا ،من أهم األسباب التي دفعت لشيوع فكرة خاطئة أن السبب الرئيس لتخلف
األمة هو اعتامدها عىل قيم وأفكار تراثية قديمة ،ال تتناسب مع العرص وال تالئم احلياة املتطورة ،وأنه
ال سبيل إىل تقدم العرب واملسلمني إال بأخذهم للنامذج الغربية العرصية يف كافة املجاالت ،ووصل
احلال بأحد املفكرين العرب ليقول ي
بأن الغرب بجذوره الفكرية وبمعتقداته استطاع أن حيقق التقدم،
العرب التقدي م ،فليس عليهم سوى أن يتخلوا عن إسالمهم ويفكروا تفكريا غربيا ،مع ي
أن
وأنه إذا أراد
ُ
اإلسالم –وكام هو معروف -حيث عىل االلتزام باملنهج العقالين فكرا وعمال( ..)1ويدعو للعمل
حيض
واإلنتاج واإلبداع ،وهذه كلها مكونات وعنارص أساسية للتقدم احليايت البشي ..واإلسالم ي
رصاحة عىل العلم بظواهر الكون ،ويأ ُمرنا أمرا مبارشا بأن «نقرأ» معامل الكون فوق قراءتنا ملا نتعلمه
بالعلم ،وما يسطره ..والتاريخ العرب اإلسالمي يشهد عىل تقدم العرب وتطور حركة العلوم

 .1عبد القادر يوسف ،حول النظرية العربية يف الرتبية ،جملة املستقبل العرب (مركز دراسات الوحدة العربية) ،العدد ،36شهر
شباط لعام1982م ،ص.73-52
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واالكتشافات عندهم ،ويف هذا دليل كبري عىل أن اإلسالم مل يصطدم بالعلم ،وأنه لوال البيئة العلمية
واملعرفية التي خلقها هذا الدين املعروف بعقالنيته (حيث جتاوزت آيات العقل اخلمسني آية يف القرآن
الغرب يف نضته عليها أكثر
الكريم) ما كان العرب واملسلمني وصلوا إىل تلك العلوم التي اعتمد
ُ
بكثري من اعتامده عىل مقتضيات العقل اليوناين وحيثياته ونتاجاته( ..)1وواقع العرب واملسلمني اليوم
(حيث استمرارهم يف واقع التخلف واالنحطاط الرتبوي والعلمي والبحثي والتعليمي) هلو دليل –
من جهة أخرى -عىل أن نظم العلامنية العربية (التي فرضتها عليهم النخب التغريبية بأبشع معانيها
االستبدادية عىل كل املستويات واألصعدة) ،مل تسهم يف تطوير جمتمعات العرب واملسلمني وتديثها،
ومل تكن قرينة التطور والتقدم بل هي وليدة التبعية والتغريب ..بالعكس فقد أحدثت عملي ُة الفرض
(والتبعية لنظم الغرب) ،وخصوصا منها سياسات فرض مظاهر التغريب يف منظومات الرتبيةوالتعليم العربية واإلسالمية -أزمة حقيقية ورصاعا عميقا يف بنية اهلوية العربية اإلسالمية ،بني ثقافة
دخيلة غري مقبولة البتة يف تلك املجتمعات وثقافة تارخيية يمتزج فيها الدين بالعادات والتقاليد ونظم
الواقع االجتامعي املتعدد املشارب واالجتاهات ..وكانت النتيجة عىل صعيدنا الرتبوي والتعليمي أن
تكرست ظواه ر االغرتاب واالزدواجية وانفصام الشخصية يف الشخصية العربية واإلسالمية،

 .1صدرت كتب غربية كثرية هبذا الشأن لعل من أمهها وأحدثها كتاب :جورج صليبا ،العلوم اإلسالمية وقيام النهضة
األوروبية ،النارش :مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ترمجة الدار العربية للعلوم ،إصدار عام2011م .وخيلص فيه الباحث
إىل هناك فرضية تارخيية معروفة حاول االستشاق الغرب ترسيخها يف الذهنية املعرفية والسياسية العامة ،مفادها أن نمو وازدهار
اإلنتاجية العلمية يف احلضارة اإلسالمية عرب خمتلف مراحل التاريخ ،جاء فقط بفضل التأثريات األجنبية ،وأن ما حدث الحقا من
تدهور وختلف لتلك احلضارة كانت القيم واألفكار اإلسالمية هي املسؤولة عنه ..ولكن كل البحوث والدراسات احلديثة أقامت
احلجة عىل عكس تلك الفرضية ،ووثقت بالدليل أنا كانت رؤية مضللة وحمض افرتاء ،حيث جاءت النتائج لتؤكد عىل أن اإلنتاجية
ورسختها القيم اإلسالمية نفسها بشكل فعال من خالل رفض الفلسفة الطبيعية األرسطية ..ومن
العلمية بني املسلمني قد عزي زهتا ي
ثم كانت هناك الحقا تأثريات ودوافع أخرى وراء تدهور اإلنتاجية العلمية يف احلضارة اإلسالمية.
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والعيش يف تناقض صارخ بني إيامن الناس وقناعاهتا وانتامئها احلضاري ٍ
اإلسالمي وبني أنامط
وسلوكيات تربوية وتعليمية (وهوياتية) مفروضة عليها من اخلارج ال ترغب هبا وال تنفتح عليها..
ألنا باألساس ال تعكس هوية املجتمعات العربية واإلسالمية وقيمه وعقيدته وواقعه ..بل تسببت
يف تعميق مشكلة هذه اهلوية ،مما قاد –يف معظم األحيان -إىل افتقاد املسار والوجهة احلضارية العربية
اإلسالمية ..وهكذا قاد التغريب عىل هذا الصعيد الرتبوي إىل تغليف اهلوية األصلية (وهي هوية
إسالمية) بغالف كثيف من الغموض حيجب اإلحساس باالجتاه ،ويعيق التغري والتصور ،ويعقد
احلركة ووضوح الرؤية واهلدف(.)1

املبحث الرابع -آليات التّصدي للتغريب والعوملة
ٍ
تولت من ظاهرة
ليس ُهناك أ يية
حلول سحرية ملواجهة التغريب والتصدي لسلبيات العوملة التي ي
وحالة إىل واقع حقيقي ملموس ،له هيكليته وقواعده ومنظوماته املؤسسية والعملية يف كل أنحاء
العامل..
لتكرس واقع عاملي قائم عىل املادة يتحرك وفقا لعقيدة نفعية ال تقيم وزنا سوى
وجاءت العوملة ي
للمصالح والرت يبح ومراكمة الثروات وتأبيد ثقافة املال واالستهالك وتسهيل مرور البضائع ومعها
ثقافاهتا املنتجة هلا.
هبذا املعنى أصبحت بلداننا –التي هي جزء من عامل املجتمعات والتبادل البشي -مرتعا حلركة
وجريهتا لصالح تعميق وتوسيع مديات تأثريها
ثقافة التغريب التي استغ يلت املنظومات العوملية
ي
وفاعلية وجودها عىل أكثر من صعيد سياس واقتصادي وتربوي تعليمي.

 .1سالمة اخلميس ،الرتبية وتديث اإلنسان العرب ،عامل الكتب (سلسلة قضايا تربوية) ،مرص القاهرة ،طبعة أوىل لعام
1982م ص.105
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ِ
خالل مت ُّسكها بثوابتها االعتقادية وإيامنا
ورغم ممانعة جمتمعاتنا العربية املُسلمة للتيغريب املُعومل من
العميق بثقافتها اإلسالمية وما ختتزنه من رؤى نظرية وقيم وسلوكيات عملية ،بقيت وسائل املامنعة
لدى تلك املجتمعات دفاعية بحتة مل تتعد حدود الرفض واالستنكار ،مع حماوالت فكرية ومعرفية
جادة قامت هبا نخب مفكرة للدفاع عن ثقافة األمة وتراثها وقيمها األصيلة يف مواجهة غزو حقيقي
يستهدفها يف القلب ،ويريدُ أن يصيب منها مقتال.
ولكن كيف يمكن للعرب واملسلمني مواجهة التغريب والعوملة املمسكة بأدوات القوة املادية
اهلائلة (السلطة-املعرفة -اإلعالم) ،يف ظل واقع عرب وإسالمي متخلف ،ضعيف ومرتهل ،يزداد
ضعفا وهوانا مع تقادم األيام ..خاصة مع احتالل الدول العربية ملراتب متأخرة ومتدنية جدا يف أغلب
املؤرشات سواء يف جمال السياسة أو االقتصاد أو االجتامع؟!.
يف الواقع ،ال مكان يف عامل اليوم للثقافات الضعيفة والواقفة موقف الدفاع عن نفسها ،وتسوير
وجودها باألماين والبقاء يف عامل الذكريات والبكاء عىل األطالل ..ومواجهة الواقع املرتهل واملتخلف
الذي رسخته قوى التغريب واالستبداد ،تقتيض النزول من تلة احلنني والدفاع عن اهلويات إىل الواقع
العمل ،واالنخراط فيها وضخ روح التجديد يف خمتلف أقنية تلك الثقافة ليدق نبض العرص فيها من
جديد.
نعم جيب أن متتلك ثقافتنا القوة ليس للبقاء فقط ،بل لالنتقال من عواملها التقليدية إىل عوامل
مفتوحة عىل احلياة والعرص ..فالعوملة التي ختتزن -يف ح ييز كبري منها -أنامط التغريب الثقايف والسياس
تفرض وجودها عىل البشية مجعاء ،وليس فقط عىل بلداننا وجمتمعاتنا
العمل ،باتت (كظاهرة واقعية) ُ
العربية ٍ
يمكن لدولنا الفقرية واملُستضعفة واملستباحة تقيق أية استجابة جيدة ونافعة
اإلسالم يية ..وال
ُ
عىل ما تثريه ثقافة التغريب وواقع العوملة التغريب يية من تديات مجة عىل الصعد كافة ،ما مل يتم البدء
والسلطة
الفوري بإحداث إصالحات وتغريات جذرية حاسمة يف داخل هذه البلدان عىل صعيد احلكم ّ
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واحلريات السياسية والفرد ّية ومنظومات الفاعلية االجتامعية واالقتصادية التنموية،
وحقوق اإلنسان،
ّ
من أجل استنهاض قوى وإمكانات الواقع املحل عىل طريق تفعيل ذاهتا وقدراهتا ،واستشاف آفاق
املستقبل ،والتأثري القوي يف جمريات الواقع احلضاري خاصة عىل صعيد مواجهة التغريب الشامل
واملرص عىل بقائنا يف دائرة احلاجة والعوز والتعيش عىل فتات احلضارة
الرافض لتحررنا وحريتنا،
ي
الغربية التي تسعى إىل تعميق هوياهتا ودوائر تأثرياهتا من خالل ظاهرة العوملة يف سياق احتكارهم
للعلم واملعرفة العلمية احلديثة ،وإحكام سيطرهتا عىل األسواق العاملية ..واملوقف الدفاعي احلال
هلويتنا وثقافتنا لن جيعل ثقافتنا وحضارتنا -املستبعدة عن ساحة التأثري العاملي حاليا -قادرة عىل
التحول إىل حضارة صانعة وفاعلة ومنتجة هي بذاهتا للمعرفة والعلم والتقنية ،ال أن تبقى جمرد
حضارة هاشمية ليس هلا من احلضارة إال اسمها ،تعيش عىل املوائد الدولية ،خصوصا مع وجود إرادة
غربية قوية وجدية معيقة ومانعة هلذا التحول النوعي العرب ٍ
واإلسالمي املطلوب.
من هذا املنطلق علينا أن نواجه التغريب والعوملة بثقافة وهوية عربية إسالمية متامسكة وقوية،
ومرنة ومتحررة من قيود االستبداد التارخيي واملعارص (الذي فرضته عليها قيود التاريخ وتسلط
ومعربة عن حقيقة املشاعر النفسية واألنسجة
احلكام املعارصين ،لالنطالق إىل رحاب احلرية واحلياة)،
ن
العقائدية التي خيتزنا املسلمون يف داخل وعيهم بعد تنقيتها من شوائب التاريخ ،وإعادة تقديمها إىل
العرص بام يتالءم مع واقع اإلسالم يف أصله وحقيقته اجلوهرية كدين عاملي إنساين ،من أجل أن يكون
تفاعلنا مع اآلخر -يف جمال العوملة الثقافية -مثمرا ومنتجا ،وقادرا عىل تقويم مظاهر هذه العوملة،
ودراستها ،وغربلتها ،بحيث تتحول إىل حركة حضارية إجيابية عاقلة ،تسري عىل طريقة تأمني النمو أو
الصحيح لثقافات اآلخرين ،وتسهم يف بناء ثقافة عاملية إنسانية تو يظف يف خدمة الناس .وثقافتنا
اإلسالمية -يف حقيقة أمرها -تدرك متاما من خالل إثارهتا اإلنسانية العاملية.
إن رشط مواجهتها للعوملة والتغريب ،وبالتال امتدادها ونفاذها إىل قلب ووعي العامل املعارص ،ال
يمكن أن يتحقق من دون فهم عميق لقوانني احلياة الراهنة ،وأدواهتا ،وسبل ممارسة األداء الناجح يف
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خمتلف جماالهتا وميادينها ..ونجاحنا نحن كمسلمني ،ال يكمن يف اهلروب من العوملة ورفض مواجهة
قوى التغريب ،واالنغالق عىل أفكارنا ورسالتنا ،واالبتعاد عن معطيات العرص وجتنيب مواجهة
تدياته ومهومه وتعقيداته ،ألنه بكل بساطة وقوة يقتحم أجواءنا بدون استئذان ،من كل حدب
ونتحمل مسؤولياتنا فيه (خصوصا
وصوب .ولن نكون فاعلني فيه ما مل نشارك يف بناء حضارته،
ي
الثقافية منها) بإجيابية تامة ،ونتعامل مع معطياته بنجاح ..وسبيلنا إىل ذلك العلم واإليامن والعمل هبام،
وتد ُّبر قوله تعاىل:
َ
َ
َ ْ َْ
ْ
ْ
َ ُ ُ َ
ْ
َ ُ ُ
َّ
ْ َ
ْ ََ ُْْ
الس َم َ
ِّ َ
َ َْ َ َ
ات واْلر ِض فانفذوا َل
ار
اْل ِ
او ِ
﴿يا معَش ِ
اْلن و ِ
نس إ ِ ِن استطعتم أن تنفذوا مِن أقط ِ
َ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ
ان﴾(الرمحن..)33:
ط
تنفذون إَِل بِسل ٍ
فالسلطان هنا منطق وحجة وبرهان وعلم ،وعمل به وتطبيق ملعطياته ،ونفوذ حسب قوانينه التي

تبقى اكتشافا لقدرة اخللق وقوانني الكون الذي يدبره بقدرته وحكمته.
إذا املطلوب هو أن نستخرج أفضل وأهم ما ختتزنه ذاتنا الثقافية اإلسالمية ،أي أن نؤسس لثقافة
إسالمية أصيلة جديدة ختوض غامر مواجهة الواقع السياس واالجتامعي..
وجيب أن نعلم أنيه ال يوجدُ جمتمع أو دولة أو أ يمة يف هذا العامل ختلو من التعقيدات واملشاكل
والتحديات االقتصادية وغري االقتصادية ،فكل احلضارات والبلدان تعاين من أمراض وتؤمن هبويات
ومقدسات ،ولكنها تنفتح عىل عرصها ،انطالقا من وجود أشخاص وحكومات وجمتمعات قوية
وقادرة وقابلة ،متتلك إدارة واعية وكف يية ومسؤولة للموارد والثروات التي متلكها تلك املجتمعات،
بينام حالنا نحن معكوسة ،حيث أن بلداننا وجمتمعاتنا تسيطر عليها نخب متعالية شبه عاجزة عن إدارة
ما متلكه جمتمعاهتا من موارد وثروات وقدرات وطاقات جبارة ،مع انتشار للفساد واإلفساد
واألمراض املجتمعية ،وتفيش املحسوبيات والزبائنيات وووإلخ.
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ي
إن قوى التيغريب استفادت من إمكانات العوملة وركبت موجاهتا لتحقيق أغراضها ،فام املانع الذي
يمنع ثقافتنا من استثامر إجيابيات العوملة..؟! ..فهذه العوملة مهام كانت هلا تداعيات سلبية ،فهي تتيح
لنا إمكانات كربى للنفاذ إىل العرص واحلضور الفاعل فيه ،بشط تغيري واقعنا الداخل وإعادة تصميمه
الضعيفة واملتخ يلفة
ُ
حقوقيا وإنسانيا ..وهي (أي العوملة) ال
ختيف وال تؤ يثر سلبا إال عىل املجتمعات ي
الفاقدة إلحساسها احلقيقي (ومسؤولياهتا التارخيية) باحلياة والعرص ،والتي ال ُ
متلك زمام أمورها
وتفتقر لقيادات واعية مسؤولة.
عىل هذا الصعيد نعتقد أن استثامرنا إلمكانات العوملة ،للحفاظ عىل اهلوية والدفاع عن اخلصوصية
الثقافية يف مواجهة قوى التغريب ،مشوط بمدى عمق عملية االنخراط الواعي يف عرص العلم
والتكنولوجيا ،والوسيلة يف كل ذلك هي اعتامد اإلمكانيات التي توفرها العوملة نفسها ،أعني اجلوانب
اإلجيابية منها.

املبحث اخلامس-اإلسالم بني ر
قبول العامل ّية اإلنسانية ورفض التّغريب العوملي

ِ
اإلنسان وصياغته وفقا لرؤية إهلية تقوم عىل فكرة
تستهدف بناء
ُ
اإلسال ُم دين ورسالة إنسانية

اخلالفة الربانية وما تقتضيه من مسؤوليات بناء احلياة وإعامر األرض عىل ضوء قيم العدل واملساواة
والتوازن الروحي واملادي ..بالتال يوجه القرآن خطابه إىل كل إنسان يف كل زمان ومكان ،وال يقرصها
عىل بعد زماين ومكاين واحد ،بام يعني أن مسؤولية الدعوة لإلسالم وللقيم التي يريد صياغة اإلنسان
عليها ،مستمرة مع األيام حتى ُ
يرث اهلل األرض وما عليها ومن عليها.
هبذا املعنى اإلسالم دين عاملي يف فكره وقيمه وخطابه الدعويت اإلنساين للبشية مجعاء ،يقول
َ َ َ َ َّ
َ َ ُْ َ َ ََ َ ْ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
ْح ًة لِّلْ َعالَم َ
ْي﴾(األنبياء﴿ ،)21:تب
تعاىل﴿:وما أرسلناك إَِل ر
ارك اَّلِي ن َّزل الف ْرقان لَع عب ِده ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
ون ل ِلْ َعالَم َ
ْي نَذ ً
ْي َوَلَعلم َّن نبأهُ بعد
ِيرا﴾(الفرقان ،)25:وقوله تعاىل﴿ :إِن هو إَِل ذِكر ل ِلعال ِم
َِلك
ِ
َ
َ
َ ً َ ً َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َّ ً َّ
ك َّن أ ْك َ َ
اس َل
َث انلَّ ِ
ِْي﴾(القلمَ ﴿ ..)52:وما أرسلناك إَِل َكفة ل ِلن ِ
اس ب ِشريا َونذِيرا َول ِ
ح ٍ
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ََُْ َ
يعلمون﴾(سبأ ..)28:ويوجه القرآن كلامته ونداءاته لكل الناس بال تقييد وال تديد وال خصوصية،
َّ ُ َّ
َ َ ُّ َ
ُ
ُُْ
َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
ِين مِن قبلِكم لعلكم
يقول تعاىل﴿ :يا أيها انلَّاس اعبدوا َربك ُم اَّلِي خلقكم واَّل
َ ً َ ِّ ً
ُ ُُ
َ َ ُّ َ
َ َّ ُ
َ َّ ُ َ
َّ
َْْ
تتقون﴾(البقرة ،)21:وقوله تعاىل(:يا أيها انلَّاس ُكوا مِما ِِف اْلر ِض حَلَل طيبا َوَل تتبِعوا
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ
َّ ُ َ ُ َ ُ
َّ ْ َ
ُ ُ َ
اءك ُم
ان إِنه لك ْم عد ٌّو ُمبِْي﴾(البقرة ،)168 :وقوله تعاىل﴿ :يا أيها انلاس قد ج
خ طو ِ
ات الشيط ِ
ُ ِّ
ُ ْ َ َ ُّ َ
َّ ُ ُ ْ َ ِّ ْ ِّ ُ ْ َ ُ َ ْ ً َ ُ ْ
اْلق مِن َربكم فآ ِمنوا خريا لكم(﴾...النساء ،)170:وقوله﴿ :قل يا أيها انلَّاس إِِّن
الرسول ب ِ
َ
ً
َ
َ
َ ُّ َ َّ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
ُ ْ َ
ُ ُ َّ
ْ
اءتكم موعِظة مِن
َرسول اَّللِ إ ِ َْلكم َجِيعا﴾(األعراف ،)158:وقوله﴿:يا أيها انلاس قد ج
ُّ ُ َ ُ ً َ َ ْ َ
َ ِّ ُ ْ َ َ َ
ْحة ل ِلْ ُم ْؤمن َ
ْي﴾(يونس..)57:
ور وهدى ور
ِِ
ربكم و ِشفاء ل ِما ِِف الصد ِ
ومن خالل هذه املعاين الروحية والعملية الواسعة التي توفرها وتبثها تلك اآليات والنصوص

القرآنية يف أرجاء اإلنسانية ،تتأكد عاملية هذا الدين ونزوعه للبعد اإلنساين باعتباره دينا خامتا أقر
وطور يف معانيها ،وقدمها للبشية
واعرتف بكل األديان والرساالت السابقة ،وجدد يف مفاهيمها ،ي
خطابا عامليا إنسانيا يتناسب مع فطرة اإلنسان وطبيعته الذاتية ،ويناسب أوضاعه احلياتية يف كل زمان
َ َ َ َ َ َْ ُ
ومكان ،يف توازنه واعتداله ووسطيته ورفضه للغول والتطرف ،يقول تعاىلَ ﴿ :وكذل ِك جعلناك ْم
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ً
ُ َّ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ
الرسول عليك ْم ش ِهيدا﴾(البقرة .)143:ويقول اهلل
اس ويكون
أمة وسطا َِلكونوا شهد
اء لَع انلَّ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َْْ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ
ْ ْ ُ ُ
ك ْم أ ْن تُ َؤ ُّدوا اْل َمانَات إ ََل أ ْهل َِها َوإ َذا َح َك ْم ُت ْم بَ ْ َ
اس أن َتكموا ب ِالعد ِل
تعاىل﴿ :إِن اَّلل يأمر
ْي انلَّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ َ َ َ ً َ ً
َّ َّ َ َّ َ ُ ُ
إِن اَّلل ن ِ ِعما ي ِعظك ْم ب ِ ِه إِن اَّلل َكن س ِميعا ب ِصريا﴾(النساء..)58:
ُ
القرآن خطابه العام للناس مجيعا فهو ال يفرق فيام بينهم ،بألوانم وال بقومياهتم وال
يوجه
وعندما ي

بجنسياهتم أو خلفياهتم اجلهوية واالتنية والعرقية وغريها ،كام أنه ُ
ينبذ أية دعوات أو مشاريع خاصة
وفئوية للتفرقة والعنرصية والنزاعات اجلهوية والطائفية واإلقليمية وغريها؛ فاهلل تعىل خلق الناس
ُ َّ
َ َ ُّ َ
متنوعني خمتلفني ،ولكنه جعل قيمة التقوى معيارا للتفاضل فيام بينهم ،قال تعاىل﴿ :يا أيها انلَّاس إِنا
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َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ
ارفوا إِن أك َرمكم عِند اَّللِ أتقاكم إِن
خلقناكم مِن ذك ٍر وأنَث وجعلناكم شعوبا وقبائ ِل َِلع
َ
َّ َ َ
اَّلل علِيم خبِري﴾(احلجرات.)13:
والعاملي ُة اإلسالم يية التي تستندُ عىل قيم اإلسالم كدين عاملي إنساين ،يف خمتلف عالقاته وطرائق

ختتلف يف دعواها ورؤيتها
ُ
تعامالته اإلنسانية املعروفة مع الشعوب واملجتمعات التي انفتح عليها،
وسلوكياهتا عن العوملة ،من حيث أن العاملية رؤية إنسانية تكرس املشرتكات احلضارية بني الشعوب
واألمم واحلضارات ،وتقوم عىل تأصيل فكرة التعاون والتفاعل اخلالق بأساليب احلوار والتي هي
أحسن بعيدا عن وسائل القوة والغصب واإلكراه ..بينام العوملة –كام أثبتت الوقائع والتجارب الدولية
ِ
وسيلة فرض نمط حمدد جاهز ومع يلب من الثقافة
خالل العقود الثالثة األخرية -ليست أكثر من
والسياسة واالقتصاد عىل الشعوب واألمم دونام أي اعتبار خلصوصياهتا الثقافية وتقاليدها االجتامعية
وسياقاهتا احلضارية ..ويرتبط هذا الفرض والقرس بسيادة القوة يف العالقات الدولية ،بمعنى أن تاول
دولة أو جمموعة دول (بفعل ما متتلكه من مصادر قوة ومن قدرة عىل الفعل والتأثري يف مسار العالقات
الدولية) ،تصدير ٍ
نمط حمدد إىل العامل تقيقا ملصاحلها يف الدرجة األوىل ..واخلطأ الذي شاع حول
النزعة العاملية أو االنفتاح العاملي لإلسالم ،يأيت من حيث اعتباره نوع من العوملة ،بينام هي (أي
العاملية) خمتلفة –كام ذكرنا -عن العوملة ،وهي تتمثل يف تلك املجهودات املشرتكة بني الدول واألمم
والشعوب ،يف طموحاهتم وتعاونم يف شتى ميادين الفكر والعلوم واملعرفة والتقانة( ..)1فالعاملية
ٍ
حماولة لالرتفاع باخلصوصية التي متتلِ ُكها املفاهيم العقدية ،التي نشأت يف ٍ
خمصوصة يف سبيل
بيئة
التفتُّح عىل ما هو عاملي وكوين ،أما العوملة فهي إرادة للهيمنة تسعى إىل قمع اخلصوصية وإقصائها
وربام إلغائها كليا.!!..

 .1عدنان السيد حسني  ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش ،طبعة أوىل 2005م ،ص.322
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وتؤصل للمنهج اإلنساين العقالين يف دائرة الغايات العليا التي
تؤسس
ي
إن العاملية اإلسالم يية التي ي
أقرهتا الشائع الساموية (ومنها الشيعة اإلسالمية) والتي تث عىل اإلبداع وإغناء املعرفة ،واالنفتاح
ماسة هلذه البشية التي تتفاقم أمراضها
عىل احلضارات والثقافات العاملية غري املعوملة ،باتت حاجة ي
النفسية والعملية وجتمح قواها وفواعلها للغلو املادي االستهالكي الذي كلف (وما زال يك يلف)
البشية كثريا من الدماء والدموع.
التحول لعامل مشرتك تكامل بني األمم واحلضارات رغم مكامن
أما العوملة فهي مل تتمكن من
ي
قوهتا الواضحة ،وكل الشعارات والدعايات التي قام هبا الغرب وقواه التغريبية يف املنطقة ،من أنا
(أي العوملة) هي مشوع حضاري إنساين لتوحيد العامل عىل أسس ومبادئ كونية إنسانية ،كانت حمض
تضليل وتزييف وافرتاء ..فالعوملة ال متثل مشوعا حضاريا وإنسانيا لتوحيد العامل عىل أساس النقاط
املشرتكة ،وتقيق التكافؤ والتوازن ،والتنوع يف دائرة الوحدة ،بحيث يأخذ كل شعب يف الدائرة
العلمية حصته من خالل حاجاته وعنارصه ومصاحله ..إذ كيف جتتمع اإلنسانية مع السعي الدائم
واحلث يث للدول الغربية إلخضاع شعوب العامل املستضعف ومنعها من التطور العلمي والتنموي؟!.
إننا نعتقد أن تلك الفروقات التي تكرسها التغريب والعوملة يف بعدها االجتامعي واالقتصادي
بالذات ستؤدي الحمالة إىل نتائج كارثية عىل املستوى اإلنساين .وقد بدأنا نلمس فعليا كثريا منها يف
اآلونة األخرية ،وذلك من خالل:
 .1تطيم آمال الشعوب الفقرية واملستضعفة يف التحرك وتقيق االستقالل االقتصادي والسياس،
وبالتال انيار تطلعاهتا يف التعبري عن ذاهتا ،وحضارهتا ،وكيانا الداخل املستقل عن الذات
املركزية لآلخر .ويبدو ذلك واضحا من خالل تداخل السلوك االقتصادي مع السلك السياس
يف سياق ما جيري حاليا من إسقاط لكل احلواجز واحلدود واخلطط والتوجهات الدولية أمام
حركة رأس املال دخوال ،وخروجا ،واستثامرا ،وانتهاج طريق وحدانية السوق الرأساملية
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املتوحشة ،وفتح السبل واملعابر الدولية كلها أمامه ،حتى لو كلف ذلك ارتكاب جماوز دموية ،أو
إشعال حروب ،وإثارة فتن واضطرابات داخلية هنا ،وإسقاط حكومات.
 .2انعدام األمن والطمأنينة ،وسيطرة العقائد العنرصية واملعادية لآلخر باملطلق يف العامل ،بعد حقبة
طولية من سيطرة اإليديولوجية العاملية الليربالية ،والقومية ،واالشرتاكية إضافة إىل تأكيد التيارات
األصولية اجلديدة -سواء كانت دينية وعلامنية -عىل قضايا اهلوية ،والذاتية ،والعودة نحو العقائد
املتزمتة الرافضة لوجود اآلخر.
يقف حجر عثرة يف طريق تطور اإلنسان وتديث املجتمعات طاملا أن
إن اإلسالم دين عاملي ال ُ
هذا التطور مقرون باإلنسانية والغائية القيمية ،بل يعترب أن احلداثة احلقيقية ليست هي حداثة الشكل
واملظاهر العمرانية ،وهيمنة ثقافة التسليع والرفاهية االقتصادية املطلقة غري املتوازنة (ثقافة االستهالك
املادي الفارغ املدمر للحياة واملوارد والطاقات) عىل حساب الوعي والفكر واملعايري العقلية عند
اإلنسان ،وليست هي ثقافة الشكل واملظهر عىل حساب املضمون واجلوهر اإلنساين الروحي
العميق ..وليست هي أيضا حداثة رشاء أحدث أنواع املصانع واملعامل واالخرتاعات واملكتشفات
والطائرات وخمتلف أشكال ومظاهر التكنولوجيا دون وعي ومعرفة ثقافتها ومناخها املعريف الذي
أفىض إليها وأنتجها وساهم يف إبداعها وبنائها ونموها وتوهلا لكائن حي مادي مفيد ..وبالتال ،فال
واحلر يية واملبادئ اإلنسانية ،وال حداثة فعلية مستقبلية
حداثة فعلية مطلوبة من دون اعتامد ثقافة العقل
ي
من دون اعتامد مناهج فلسفة العلوم لتجديد العقالنية وتطويرها وتفعيلها.
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املصادر
أوالً :القرآن الكريم.
ثاني ًا :الكتب:
 .1ابن أب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،املكتبة العرصية والدار النموذجية ،لبنان/بريوت ،ط1999/5م.
 .2إدوارد سعيد ،االسترشاق :املفاهيم الغربية للرشق ،ترمجة حممد عناين ،دار رؤية للنش والتوزيع ،مرص/القاهرة،
(ترمجة للنسخة الصادرة عن دار بنجوين عام 1995م) ،طبعة أوىل لعام 2006م.
 .3السيد أمحد فرج ،العوملة واإلسالم والعرب ،دار الوفاء ،مرص/املنصورة ،الطبعة األوىل2004 ،م.
 .4برهان غليون ،نقد السياسة ..الدولة والدين ،املؤسسة العربية للدراسات والنش ،لبنان/بريوت ،ط1993/2م.
 .5جورج صليبا ،العلوم اإلسالمية وقيام النهضة األوروبية ،النارش :مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،ترمجة
الدار العربية للعلوم ،إصدار عام2011م.
 .6جالل آل أمحد ،نزعة التغريب ،ترمجة :حيدر نجف ،سلسلة كتاب قضايا إسالمية معارصة ،العراق/بغداد ،طبعة
عام2000م.
 .7مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب ،تقيق :عبد الوهاب والعبيدي ،دار إحياء الرتاث العرب،
لبنان/بريوت ،ط1999/3م.
 .8سالمة اخلميس ،الرتبية وحتديث اإلنسان العرب ،عامل الكتب (سلسلة قضايا تربوية) ،مرص القاهرة ،طبعة أوىل
لعام 1982م.
 .9صالح سامل زرنوقة ،العوملة والوطن العرب ،جامعة القاهرة ،طبعة أوىل لعام 2002م.
 .10عبد الرزاق اخلـشوم ،الغربة يف الشعر اجلاهل ،منشورات اتاد الكتاب العرب ،سوريا/دمشق ،طبعة
عام1982م.
 .11عدنان السيد حسني ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش ،طبعة أوىل 2005م.
 .12عزيز العظمة ،األصالة أو سياسة اهلروب من الواقع ،دار الساقي ،لندن ،طبعة عام1992م.
 .13فضل اهلل حممد إسامعيل ،العوملة السياسية :انعكاساهتا وكيفية التعامل معها ،مكتبة بستان املعرفة ،الطبعة األوىل،
1999م.
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 .14حممد السيد سليم ،حول العوملة والعالقات الدولية ،سلسلة حمارضات ،املوسم الثقايف يف قسم العلوم السياسية،
كلية االقتصاد والعلوم السياسية/جامعة القاهرة ،طبعة أوىل لعام2000م.
 .15حممد حمفوظ ،اإلسالم والغرب وحوار املستقبل ،املركز الثقايف العرب ،لبنان/بريوت ،طبعة أوىل 1998م.
 .16حممود حسني ،جوانب من إشكاليات الثقافة العربية ،وحدة الثقافة العربية ،االتاد العام لألدباء والكتاب
العرب ،األردن/عامن ،طبعة عام 1995م.
 .17حممد رضا املظ يفر ،أصول الفقه ،مؤسسة النش اإلسالمي ،إيران/قم ،طبعة عام 2002م.
 .18نادر فرجاين ،عن غياب التنمية يف الوطن العرب ،التنمية العربية (الوضع الراهن واملستقبل) ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،لبنان/بريوت ،طبعة عام 1985م.

ثالث ًا :املجالت املحكمة:
 .1أمحد صدقي الدجاين ،مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة ،جريدة القدس ،تاريخ النش1998 /2/ 6 :م.
 .2أمحد كامل أبو املجد ،العوملة واهلوية ودور األديان ،جملة املسلم املعارص ،العدد ( ،)91السنة الثالثة والعشون.
 .3عبد الرمحن إبراهيم محد ،دور العلوم يف التصدي للتغريب والعوملة ،جملة مداد اآلداب ،جامعة بغداد/كلية
اآلداب ،عدد خاص بمؤمتر العلوم اإلنسانية والتنمية البشية املعارصة ،العدد  ،12حزيران 2015م.
 .4عبد القادر يوسف ،حول النظرية العربية يف الرتبية ،جملة املستقبل العرب (مركز دراسات الوحدة العربية)،
العدد ،36شهر شباط لعام1982م.
 .5عمر التومي الشيباين ،التغريب والغزو الصهيون ،جملة الثقافة العربية ،ليبيا ،العدد ،10السنة التاسعة لعام
1982م.
 .6عل أمحد مدكور ،جوانب من إشكاليات الثقافة العربية ،وحدة الثقافة العربية ،جملة دراسات تربوية ،العدد،2
السنة السابعة.
 .7نبيل عل صالح ،تارخينا يف قراءة معارصة ،جملة املنهاج ،العددان ،86-85خريف وشتاء2018م.

رابع ًا :مواقع االنرتنت واملنصات الرقمية:
 .1برهان غليون ،العرب بني حلم النهضة واخلوف عىل اهلوية ،حمارضة يف معهد الدوحة ،نقلها موقع اجلزيرة ،تاريخ
النش20210 /4/ 25 :م ،الرابط:
https://www.aljazeera.net/opinions

حبث االختالفات املفهوميّة للتغريب بني آراء أمحد فرديد وجالل آل أمحد
حممود مقدس
د.أمحد ساعي

1

( )2

( )3

اخلالصة
()4
مه يية بالغة؛ ويعود السبب يف
حيظى عقد األربعين ييات من القرن الرابع عش للهجرة الشمس يية بأ ي

للمرة األوىل يف األدب ييات السياس يية الشائعة بني رشحية املث يقفني
ذلك إىل ظهور مصطلح التغريب ي
واملستنريين .وعىل الرغم من اشتهار ي
كل من أمحد فرديد وجالل آل أمحد بوصفهام شارحني ملفهوم
أن فهم ي
التغريب ،ف ي
كل واحد منهام وتناوله للموضوع ،خالفا ملا هو املتصور خيتلف عن اآلخر إىل حدي
كبري .ويأيت هذا املقال إجابة عن السؤال حول مكمن االختالف بني جالل آل أمحد وفرديد يف طرح
 .1مقال مقتبس من أطروحة عىل مستوى الدكتوراه لكاتبها حممود مقدي س بإرشاف الدكتور أمحد ساعي ،تت عنوان علل
سياس روشنفكران خمالف شاه از  1332تا ( 1357رويكرد زيبائي
مذهبي در فرهنگ
افول گفتامن سكوالريسم و سيطره گفتامن
ي
ي
شناختي و اسطوره اي).
تعريب :حسن عل مطر.
احلرة ،قسم العلوم والتحقيقات يف طهران ،العلوم السياسيية ،طهران،
 .2طالب عىل مستوى الدكتوراه من اجلامعة اإلسالميية ي
إيران.
احلرة ،قسم العلوم والتحقيقات يف طهران ،العلوم السياس يية،
 .3أستاذ مساعد وعضو اللجنة العلم يية يف اجلامعة اإلسالم يية ي
طهران ،إيران.
(املعرب).
 .4يقابله عقد الستينييات من القرن العشين للميالد.
ي
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وتدوين مفهوم التغريب ،وما الذي كان يريده ي
كل واحد من هذين املف يكرين من مفهوم التغريب؟
وتقوم فرض يية هذه املقالة عىل القول إ ين مراد أمحد فرديد كان ناظرا يف الغالب إىل الناحية األنطولوج يية
املاهوي من
والوجود يية من التغريب ،يف حني كان جالل آل أمحد يؤ يكد ـ يف ال وعيه ـ عىل اجلانب
ي
أن الغرب والشق مفهومان أنطولوج ييان يشري ي
التغريب .وبعبارة أخرى :بينام كان فرديد يزعم ي
كل
واحد منهام إىل نوعني من الفهم للوجود يف حدي ذاته ونفسه ،يذهب جالل آل أمحد إىل القول إ ين
تعارض الغرب والشق ال يكمن يف ناحيته الوجود يية واألنطولوج يية ،وإ ينام هو أمر يرتبط باملاه يية
واهلو يية التارخي يية.
املقدّ مة:
شك يف ي
ال ي
أن انقالب الثامن والعشين من شهر مرداد( ،)1ودور الدول الغرب يية فيه ،قد ش يكل
تغريت نظرهتم
أهم املنعطفات يف وعي املث يقفني واملستنريين يف إيران؛ إذ حدث بعدها أن ي
واحدا من ي
توصلوا ـ بسبب الدور الصارخ ألمريكا يف
تغريا جذر ييا .وقد ي
إىل املجتمع والسياسة والكفاح والعامل ي
هذا االنقالب إىل نتيجة مفادها ي
احلر يية الذي ترفعه هذه الدولة العظمى ليس سوى خدعة،
أن شعار ي
ي
احلر يية احلقيق يية ليس سوى تع يلقا بالرساب .وهلذا السبب أخذوا منذ
وأن عقد اآلمال عليها يف تقيق ي
ذلك احلني ـ والس ييام يف عقد األربعين ييات ـ ينظرون إىل ي
كل ما حيمل بصامت الغرب بوصفه شيئا
تدرج نحو املضامني الوطن يية.
مذموما ويدعو إىل الريبة ،وأخذ ينضج بينهم
ي
التوجه امل ي
وقد ذكر جهانبغلو( )2ثالث خصائص ها يمة ومشرتكة بني املستنريين من أبناء هذا اجليل ،وذلك
عىل النحو اآليت:

الشاهنشاهي ،بتاريخ 1332 / 5 / 28 :هـ ش (املوافق لـ 1953 / 8 / 19 :م،
عسكري قام به جيش النظام
 .1انقالب
ي
ي
(املعرب).
وذلك بدعم من الواليات املتيحدة األمريك يية إلطاحة حكومة حممد مصدي ق املنتخبة شعبيا.
ي
(املعرب).
 .2أمري حسني جهانبكلو ( 1923ـ  1971م) :فيلسوف وحم يقق إيراين يف حقل الفلسفة واالقتصاد والتاريخ.
ي
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 .1التأثر بالرؤية املاركس يية الشمول يية الروس يية ،أو أنصار العودة إىل األصالة اإلسالم يية يف املجتمع.
املشعني السياس ييني واألخالق ييني يف املجتمع.
 .2اعتبارهم أنفسهم ي
الصناعي واهلجرة إىل املدن.
 .3التحدي ث عن احلداثة الوطن يية ،ومعارضة املكننة والنظام
ي
غض الطرف عن ي
أن إدراك هذا اجليل وفهمه للغرب واحلداثة قد اقرتن بالكثري من سوء
ومع ي
الفهم الشديد؛ إذ إ ين االهتامم املبالغ فيه من قبل هذا اجليل بالنزعة الوطن يية والبحث عن األصالة ،قد
محلهم عىل ياختاذ ردود فعل مبالغ هبا جتاه ي
كل ظاهرة غربية وحديثة( .)1وقد تبلور مفهوم التغريب بدوره
يف ي
ظل هذه املرحلة يف األدب ييات السياس يية هلذا اجليل.
لقد ُعرف أمحد فرديد بوصفه يأول من وضع هذا املفهوم ،يإال ي
أن استعامله من قبل جالل آل أمحد
هو الذي أ يدى إىل انتشاره وتعميمه عىل نطاق واسع وصار ترنيمة عىل ألسنة املستنريين واملعارضني
الظاهري ،ال بدي من اإلقرار
السياس ييني يف هذه احلقبة الزمن يية .وعىل الرغم من وجود نقاط التشابه
ي
بوجود اختالفات جوهر يية بني فهم أمحد فرديد وفهم جالل آل أمحد لظاهرة التغريب .وسوف نسعى
نكون
يف هذه املقالة ـ من خالل قراءة آراء هذين املف يكرين ـ إىل بحث هذه االختالفات؛ وبيانا لكي ي
فهام أوضح ملفهوم التغريب الذي خ ييم فرتة من الزمن عىل أدب ييات التنوير يف إيران.

 .1الس ّيد أمحد فرديد
ُولد الس ييد أمحد فرديد ـ واسمه يف األصل :أمحد مهيني يزدي ـ فس أرسة ثر يية يف حمافظة يزد سنة
 1289أو 1291هجر يية شمس يية ،وبعد إكامل دراسته التقليد يية يف ال ُكتياب ،ياجته بعمر الثانية عشة إىل
تعلم اللغة الفرنس يية بتوجيه من والده ،كام درس الرياض ييات واهلندسة القديمة واحلديثة أيضا .ويف

 .1ص.)1( ،2
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املتوسطة( .)1وكان الس ييد أمحد فرديد مثل الكثري من أبناء جيله يدعو
عام  1307هـ ش أكمل دراسته
ي
إىل التجديد .وقد قال يف هذا الشأن « :ي
إن الغرب قد اجتذبني إليه كام يصنع املغناطيس بربادة احلديد.
أجل ،ي
إن الغرب قد صعقني بت يياره ،وقد أحرقت هذه الصاعقة شجرة العقيدة يف وجودي من
جذورها؛ فذهب ي
كل يشء واحرتق»( .)2وقد هام فرتة من الزمن بـ «غوستاف لوبون» كام تع يلق فرتة
الفرنس هنري برجسون ،وقال إ ينه ترجم له كتابا ،ولكنيه امتنع عن طباعته يف
بأفكار الفيلسوف
ي
واستمرت ُعرى الصداقة بينهام
تعرف فرديد إىل صادق هدايت،
ي
اللحظة األخرية .ويف تلك الفرتة ي
ح يتى ناية عمرمها ،وكانت صداقة من النوع الذي يربط بني ت ييارين ،يم يثل أحدمها كاتب حيمل األدب
احلديث ،ويم يثل الت ييار اآلخر فيلسوف باحث يف الفلسفة احلديثة(.)3
ولدى عودته إىل إيران ،مارس التدريس يف كل يية اآلداب واإلهل ييات يف جامعة طهران ،وأخذ ينش
أفكاره يف األندية واملحافل الثقاف يية مستندا إىل معرفته باللغات اليونان يية والالتين يية القديمة وكذلك
السنسكريت يية والبهلو يية ،وا يطالعه عىل تاريخ الفلسفة واإلنثروبولوجيا الفلسف يية ،والفلسفات
السياس إىل اختيار االعتزال،
الوجود يية أيضا .وبعد انتصار الثورة اإلسالم يية دفعه إخفاقه يف النشاط
ي
ويف عام  1371هـ ش ( 1992م) ع يطل مجيع جلساته األرس يية ،وألغى مجيع حمارضاته أيضا ،ليختار
املرة ،ح يتى وافته املنيية يف اخلامس والعشين من شهر مرداد سنة  1373هـ ش
العزلة التا يمة هذه ي
( 1994م)(.)4

 .1ص.)2( ،3
 .2ص.)3( ،3
 .3ص.)4( ،3
 .4ص.)5( ،3
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أ .املنظومة النظر ّية ألمحد فرديد :املبادئ واألساليب
من خالل قراءة املخطوطات اليدو يية والتقريرات القليلة لفرديد ،يتبادر إىل الذهن أ ينه كان يتحدي ث
والشفهي ،يمكن القول :ي
إن فرديد
ب
بشكل مغلق ومضطرب.
ي
وبغض النظر عن حلن كالمه اخلطا ي
ي
بتطور التاريخ وظهور
يقر له قرار ،وكان ـ عىل حدي تعبريه ـ يسار ييا؛ إذ هو يؤمن ي
كان رجال ثور ييا ال ي
وجتل واحد من أسامء اهلل يف ي
ي
كل برهة من الزمن إيامنا عجيبا .ولذلك فإ ينه يذهب إىل االعتقاد بعدم
الرضوخ لألوضاع اآلن يية .ومل يكن فرديد يؤمن كثريا بالتساهل والتسامح ،بل خيالف ذلك بشكل
الشفهي» .وكان
رصيح .وقد ُعرف أمحد فرديد بإعراضه عن الكتابة ،ح يتى جرى تلقيبه بـ «الفيلسوف
ي
منهجة هرمنيوطيق ييا متاما .وتقوم فلسفته عىل أساس التأويل ومقوالت ،من قبيل :التاريخ ،والزمان،
واللغة ،والفهم ،واإلدراك وما إىل ذلك .كام ي
عرفاين؛ بمعنى
أن منهج املعرفة يف تفكري أمحد فرديد منهج
ي
أ ينه يقوم عىل تقدي م احلضور عىل احلصول .ي
الّضوري
إن الذي يمكن تصيله بذائقة احلضور ليس من
ي
أن ال حيصل من خالل السعي إىل احلصول( .)1ي
وإن املبادئ الفكر يية ألمحد فرديد التي مت يثل أساس
فلسفته ،هي:
 .1عرفان ابن عرب
خاص بالعرفان
لقد كان أمحد فرديد متع يلقا بشكل
مهتام بآرائه إىل حدي
ي
ي
النظري البن عرب ،وكان ي
خاصا ببعض مؤ يلفات حميي الدين ابن عرب ،وال س ييام كتاب فصوص
كبري .وكان فرديد يبدي اهتامما ي
احلكم .ي
أهم مقولة لفرديد ـ التي تشكل أساسا ملجمل حكمته اإلهل يية وفلسفته التارخي يية ـ مقتبسة
إن ي
والتارخيي ألسامء اهلل يف عامل
الزماين
من نظر يية علم األسامء ملحيي الدين بن عرب؛ بمعنى الظهور
ي
ي
الشهادة .ي
النظري البن عرب ،هي ذات الثوابت العقل يية أو ماه ييات األشياء التي
إن األسامء يف العرفان
ي

 .1ص.)6( ،4
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اإلهلي يف قالب األشياء يف العامل
ثم ظهرت بناء عىل التقدير
تقع يف العلم
ي
اإلهلي ضمن عامل الغيب ،ي
ي
إن ي
املحسوس .ي
رب
كل اسم يف هذه النظر يية العرفان يية هو واحد من أسامء اهلل ،وهبذا العنوان يكون ي
فكل يشء صادر عنه ،ي
ألن العامل بأرسه فيض للحقيقة اإلهل يية ،ي
خاصا من األشياء؛ ي
وكل
النوع نوعا ي
يشء راجع إليه .ولو غضضنا الطرف عن الديالكتيك بوصفه منطق احلركة التارخي يية يف فلسفة هيجل،
لنظري البن عرب ـ بحسب الظاهر يف احلدي األدنى
التارخيي لألسامء يف العرفان ا
ال تكون نظر يية الظهور
ي
ي
التارخيي للفكرة يف فلسفة هيجل(.)1
ـ بعيدة الشبه عن نظر يية البسط
ي
 .2معرفة األسامء
ي
إن املبدأ الثالث ـ الذي هو بنحو من األنحاء نتيجة للجمع بني املبدأين املتقدي مني يف علقة أخرى ـ
هو مبدأ االهتامم بمعرفة جذور الكلامت أو عىل حدي تعبري فرديد «معرفة االسم» .لقد تع يلم فرديد من
الثقافة األملان يية وأستاذه املعارص هايدغر ،االهتامم بجذور معرفة الكلامت ومعانيها يف االستعامالت
القديمة ،كام تع يلم من الثقافة اإلسالم يية وأستاذه هايدغر أوال :إ ين اهلل هو الذي ع يلم األسامء للبش.
خاصة ،وإ ين العامل ليس سوى جت يليا هلا .ي
وثانيا :ي
إن ملعرفة األسامء بزعم فرديد
مه يية
ي
إن ألسامء اهلل أ ي
وجهني ،أحدمها :علم التأثيل( ،)2بمعنى معرفة جذور الكلامت عىل طول التاريخ ،والعثور عىل
التارخيي أو
الروابط اجلذر يية بينها .واآلخر :معرفة األسامء ،بمعنى معرفة أسامء اهلل ،ومعرفة االسم
ي
معرفة املراحل التارخي يية عىل أساس ي
جتل أسامء اهلل( .)3يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد بأ يننا إذا أردنا
ي
التخل عن االضطرابات اللغو يية الراهنة التي كانت هي
الوصول إىل لغة قدس يية وإهل يية ،وجب علينا
السبب يف ابتعاد اإلنسان عن حقيقة الكالم واالسم ،والبحث عن اجلذور األصيلة للكلامت والعمل
عىل إحيائها من جديد.

 .1ص.)6( ،4
 .2علم التأثيل أو األمتولوجيا ( :)etymologyعلم يبحث عن العالقات التي تربط كلمة بوحدة قديمة جدي ا ُتعدي هي األصل،
(املعرب).
وهي عمل يية لسانية تعتمد عىل املقارنة بني الصيغ والدالالت لتمييز األصول والفروع.
ي
 .3ص.)7( ،5
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 .3هايدغر
كان فرديد منذ البداية متع يلقا هبايدغر ،ويرى نفسه مشافها له .ويتحدي ث أحيانا عن منهجه الذي
يم يثل منطق اهلرمنيوطيقا ،ويرى نفسه أحيانا متناغام مع هايدغر بشكل كامل( .)1يمكن القول :حيث
عرفاين املسلك ،ومن ناحية أخرى يذهب هذا الفيلسوف
إ ين فكر هايدغر يبدو للنظر يف الوهلة األوىل
ي
اإليراين أيضا تابال
التمسك باللغة ومبادئ علم األسامء ،فقد أضاف أمحد فرديد
األملاين الشهري إىل
ي
ي
ي
عرفان ييا وأسامئ ييا لفلسفته .ر يبام أمكن التعريف بفرديد بوصفه نسخة إسالم يية هلايدغر؛ وذلك أل ينه

يعمل عىل تفسري هايدغر يف إطار اإلسالم .ليس من الواضح ما إذا كان فرديد قد قرأ كتاب «الوجود
والزمان» هلايدغر ،ولكن طبقا لكالم فرديد يف هذا الكتاب ،يمكن القول إ ينه قد تأ يثر هبايدغر يف مرحلته
الفلسفي يف
الثانية ،وهي مرحلة «العودة» ،كام تأ يثر بشدي ة بالتقرير الذي قدي مه هايدغر عن تاريخ الفكر
ي
الغرب تت عنوان «تاريخ امليتافيزيقا» و«غروب حقيقة الوجود» يف آثار من قبيل «مدخل إىل ما بعد
الفلسفي لتاريخ «الغرب» و«اإلحالة
الطبيعة»( )2وتع يلم منه الكثري من األشياء .ويف ضوء هذا الفهم
ي
التارخي يية» ،حيث كان فرديد يسعى إىل رشح وضع تارخينا الراهن عىل هامش مفهوم «التغريب»(.)3
ب ـ التغريب؛ اإلحالة التارخي ّية للرشق
ي
إن أمحد فرديد ـ عىل حدي تعبري داريوش آشوري( )4ـ قدي م بوصفه فيلسوفا مفهوما جديدا إىل اللغة
مه يية ،أال وهو مفهوم «التغريب»( .)5لقد
الفارس يية؛ وقد اكتسب هذا املفهوم مصريا تارخي ييا يف غاية األ ي
عمد فرديد إىل ذكر مصطلح التغريب بااللتفات إىل مقدي ماته احلكم يية والفلسف يية .وقد أخذ جالل آل

 .1ص.)8( ،5
2. Einfühlung in die Metaphysic.

 .3ص.)9( ،5
إيراين ،يعمل يف جمال العلوم السياسيية واالجتامعيية والفلسفيية ،يقيم
 .4داريوش آشوري (1938م) :كاتب ومفكير ومرتجم
ي
(املعرب).
منذ سنوات يف فرنسا.
ي
 .5ص.)10( ،5
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أمحد فكرة كتاب التغريب من أمحد فرديد ،برغم اعتقاد فرديد ي
بأن جالل آل أمحد مل يستوعب هذا
املصطلح الذي صاغه .ي
إن استغراب فرديد ـ خالفا لرؤية أشخاص من أمثال جالل آل أمحد من الذين
ق يللوا التغريب إىل مفهومه الفوكوئي ـ كان حالة تارخي يية هي حصيلة استحواذ صورة احلضارة الغرب يية
عىل ثقافة الشق وتارخيه .وقد ذهب داوري إىل القول:
«إ ّن للتواريخ ما ّدة وصورة ،فعندما تظهر يف التاريخ صورة جديدة ،تغدو صورة التاريخ السابق
( )1

ما ّدة للتاريخ اجلديد ،وترتك أثرها يف التاريخ الالحق».

وال بدي من التأكيد ـ بطبيعة احلال ـ ي
مر الزمن ،ولذلك يمكن
أن مفهوم التغريب هذا قد تبلور عىل ي
العثور يف خمتلف املراحل عىل تعابري للتغريب ال تنسجم متام االنسجام مع هذه التقسيامت ،ور يبام أمكن
ٍ
معان يراد هبا ما خيالف هذه املعاين نسب ييا .وقد وضح اختالف رأيه عن جالل آل أمحد،
العثور فيها عىل
بيد ي
أن املفهوم الذي يقدي مه عن التغريب خيتلف عن النزعة اليونان يية والنزعة التجديد يية التي سيؤ يكدها
فيام بعد ،والتي سيعمل تالميذه عىل تكرارها.
يقول أمحد فرديد:
«إ ّن املفهوم الذي أريده من التغريب خيتلف كثري ًا عن ذلك املفهوم الذي كتب عنه الراحل جالل
آل أمحد .إ ّن التغريب من وجهة نظري يطرح بلحاظ فلسفة التاريخ .إ ّن النكتة تكمن يف مسألة
القهري
أعرف التغريب عىل النحو اآلت :إ ّن التغريب هو االنسياق
اإلدراك والوعي
الذاتّ ،
ّ
وإن ّ
ّ
الذات
وراء حضارة الغرب وثقافته ،والتبع ّية املطلقة للغرب دون بلوغ مرحلة اإلدراك والوعي
ّ
الذي وصل إليه الغربيّون عىل ّ
كل حال .من الواضح أ ّن عرص هنضتنا الذي أطلقنا عليه مصطلح
التغريب كان وليد املقتضيات القهر ّية للتاريخ ،من قبيل االستعامر ولوازمه أيضاً .وعليه فإنّ نقد
التغريب ـ خالفاً ملا كتبه جالل آل أمحد يف هذا الشأن ـ ال يستلزم الثناء عىل حقبة ما قبل املرشوطة
الفجة عىل العودة إىل احلياة البائسة والتد ّين الزائف .وعىل ّ
كل
والثورة الدستور ّية وعقد اآلمال ّ

 .1ص.)11( ،6
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قسمت التغريب عىل الدوام إىل ممدوح ومذموم .وعندما قلت إنّ صادق هدايت
حال فقد ّ
مستغرب صالح ،فذلك أل ّنه كان قد ثار يف حينها بوجه التغريب بشكل آخر من التغريب».

()1

لقد عمد أمحد فرديد إىل تقسيم املراحل التارخي يية ـ عىل أساس ظهور األسامء ـ إىل ثالثة أقسام،
وهي :هو يية الغيب ،واسم آدم ،واسم يونان .ويف احلقيقة ي
فإن هذه هي املرحلة التارخي يية التي كانت هلا
الغلبة منذ ألف ومخسمئة سنة ح يتى اآلن ،أي منذ عرص بد اية الفلسفة وأفالطون وأرسطو إىل عرص
متأسيا هبايدغر ـ إىل االعتقاد
النهضة والتنوير ،واملرحلة احلديثة بشكل عا يم .وقد ذهب أمحد فرديد ـ ي
بأن احلقيقة قد جرى جتاهلها يف هذه املرحلة ،و ُوضعت يف دائرة العدم .يرى أمحد فرديد ي
ي
أن الشق أمر
وإن «األمس والغد» قد جترى إخفاؤمها يف احلجاب من قبل الغرب .ي
ينتمي إىل «ما قبل األمس» ،ي
إن
التارخيي للنفسان يية والنزعة العدم يية .ي
الشق هو مأوى األ يمة الواحدة ،ي
وإن الذين
املقر
ي
وإن الغرب هو ي
يتخ يلفون عن الشق ويرمون بأنفسهم يف أحضان الغرب هم املستغربون(.)2
لقد ذهب أمحد فرديد يف «لقاء اجلالل وفتوحات آخر الزمان»

()3

إىل القول بوجود مراتب

قسم التغريب إىل عدي ة أقسام ،ومن بينها :تقسيم التغريب إىل مضاعف وغري مضاعف،
للتغريب .فقد ي
ب ،وتقسيم التغريب إىل مركيب وبسيط( .)4كان أمحد فرديد ينظر إىل
وتقسيم التغريب إىل
سلبي وإجيا ي
ي
نفسه بوصفه مستغربا واعيا .وكان ينظر إىل التاريخ بوصفه جمموعة من التج يليات الدوران يية ،وأن ي ي
كل

 .1ص.)12( ،6
 .2ص.)13( ،7
الفارس« :ديدار يفرهي و فتوحات آخر الزمان».
 .3عنوانه يف األصل
ي
 .4ص.)14( ،7
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دورة منه مت يثل مظهرا السم .ويرى أ يننا نعيش حال ييا يف مرحلة باسم التغريب؛ وذلك ي
ألن الغرب أصبح
هييمن من خالل ميتافيزيق ييته عىل ي
كل مكان(.)1
ي
إن الغرب من وجهة نظر أمحد فرديد ليس مفهوما جغراف ييا أو سياس ييا أو اقتصاد ييا ،وال ثقاف ييا أيضا.
ي
خاص
إن ماه يية الغرب بالنسبة إليه ـ تبعا هلايدغر ـ ماه يية ميتافيزيق يية ،وامليتافيزيقا بدورها فهم وتفسري
ي
خاص من األنطولوجيا .ي
إن
خاصة للوجود ،بمعنى أ ينه مفهوم
للوجود يف نفسه ،وطريقة مواجهة
ي
ي
الغرب والشق مها نوعان من األنطولوجيا ،ونوعان من فهم الوجود يف نفسه ،حيث يتجل ييان يف
متنوعني ،وثقافتني وحضارتني خمتلفتني ،ويربزان يف نوعني من األنظمة االجتامع يية
تقليدين وتارخيني ي
املختلفة .يرى فرديد ي
واأليديولوجي
الثيولوجي
أن املجتمعات الشق يية عىل الرغم من اصطفافها
ي
ي
امليتافيزيقي(.)2
والسياس يف مواجهة الغرب ،مستغربة متاما ،بمعنى يأنا رازحة تت وطأة التفكري
ي
ي
ويرى أمحد فرديد ي
التبجح
ب ،بحيث مل يعد بإمكانه
ي
أن الشق من الوقوع تت نفوذ التفكري الغر ي
بالشق أو البحث عن األصالة الشق يية .ي
إن اإلنسو يية الغرب يية قد فرضت سيطرهتا وهيمنتها وألقت
بكلكلها عىل الشق بحيث أصبح احلديث عن تقسيم العامل إىل رشق وغرب أمرا متك يلفا ومكابرا.
فإن الذي يعدي يف مجيع العامل الراهن اسم األسامء هو اإلنسو يية الغرب يية ،ي
وعىل حدي تعبريه ي
وإن هذه
اإلنسو يية مت يثل أدب الدنيا واإلحالة التارخي يية ...ي
ألن الشق الراهن بدوره قد تق يبل اإلنسو يية الغرب يية(.)3
ي
إن نظرة أمحد فرديد إىل الغرب ومآال إىل الشق رؤية مؤدجلة وأسطور يية .وقد وصف الغرب يف
مقطع عىل النحو اآليت « :ي
إن الغرب هو عامل الغرور ،وتاريخ الغرب هو تاريخ جوالن الشيطان يف آخر
إن هذه الرؤية مستلهمة من التقسيامت واالستقطابات الثنائ يية املتداولة .ي
الزمان»( .)4ي
إن فرديد من

 .1ص.)15( ،7
 .2ص.)16( ،7
 .3ص.)17( ،7
 .4ص.)18( ،7
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خالل وضع امليتافيزيق  /الغرب يف قطب تفكريه ،مع إمكان يية التقابل املطلق بني امليتافيزيق
اإلغريقي ،منح طريقة
اإلغريقي  /غري
والالميتافيزيق ،والغرب  /الشق ،واحلصول  /احلضور ،أو
ي
ي
مواجهته مع الغرب وامليتافيزيق وجها أيديولوج ييا ونزعة تقليل يية( .)1ويمكن الوقوف بوضوح عىل
رؤية فرديد األيديولوج يية واألسطور يية يف وصفه للغرب ،وذلك حيث يصف الغرب بأ ينه إحالة
إن الغرب باطل بر يمته ،وهو بارسه إحالة تارخي يية للشيطان» ،أو « ي
تارخي يية شيطان يية « :ي
إن القرون األربعة
املاضية من تاريخ الغرب باطلة بأمجعها .يإنا أزمة إبليس يية وشيطان يية ،وك يلها بطالن يف باطل»(.)2
ج ـ الغرب واحلر ّية
ال يمكن فهم رؤية فرديد واعتقاده باإلنسان واحلر يية يإال يف ضوء رؤيته إىل التغريب .وال بدي من
اإلقرار ي
بأن فلسفة فرديد ليست فلسفة إنسو يية باملعنى احلديث؛ وذلك أل ينه يف األساس ضدي اإلنسو يية.
فلو ألقينا نظرة عىل مبادئه الفلسف يية ـ التي سبق أن أرشنا إليها ـ سوف نجد يأنا تشري إىل ي
أن اإلنسان
بام هو إنسان ليس له موقعا يف فلسفته .إ ينام الذي يشكيل هاجسا لدى فرديد ـ تبعا هلايدغر ـ هو أزمة
اعتبار عدم يية العامل احلديث ،والتي ظهرت تبعا للحداثة وظهور تأصيل اإلنسان احلديث وتأليهه .ي
إن
رؤية فرديد إ ينام ُتفهم يف إطار نظرته العرفان يية ونظر ييته التارخي يية أيضا .ي
إن اإلنسان يف الرؤية العرفان يية
ي
لتجل األسامء اإلهل يية وظهورها ،وال
لفرديد ـ واملقتبسة من رؤية عرفاء من أمثال ابن عرب ـ مظهر
احلب .ويف احلقيقة ي
فإن هذه هي ذات الرؤية
يمكن الوصول إىل احلقيقة القدس يية يإال بمساعدة من
ي

 .1ص.)19( ،8
 .2ص.)20( ،8
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احلب وحده هو الذي يعلم ي
القائلة ي
أن هؤالء العقالء
ولكن
بأن العقالء هم وحدهم حمور الوجود،
ي
ي
تائهون يف هذا املحور(.)1
ويف هذه الرؤية جيب القول:
«إ ّن اإلنسان ليست له قيمة كبرية بام هو إنسان ،وإ ّنام تكمن قيمته يف مقدار سعيه وفنائه يف ذات
اهلل ووصوله إىل احلقيقة .وبشكل عام فإ ّن اآلراء العرفانيّة إ ّنام ترى قيمة اإلنسان يف سعيه من أجل
بحر ّيته .وهكذا كان األمر بالنسبة إىل أمحد فرديد أيضاً .فإنّ فرديد
الوصول إىل الكامل ،وال تقول ّ
بحر ّية اإلنسان كثري ًا ،ويرى ذلك يف األساس من عالمات التغريب.
مل يكن يذهب إىل االعتقاد ّ
األمارة.
احلر ّية الغربيّة هي ذات اإلنسو ّية ،ولذلك فهي ليست سوى العبود ّية للنفس ّ
يرى فرديد أ ّن ّ
احلر ّية إ ّنام هو حر ّية شيطان ّية تصدر عن شهوات النفس .يرى فرديد أ ّن
ويرى أ ّن هذا النوع من ّ
احلر ّية يف
احلر ّية التي يدعو إليها اإلسالم؛ بمعنى
األمارة .إنّ ّ
التحرر من النفس ّ
ّ
احلر ّية احلقيق ّية هي ّ
ّ
التحرر من النفس
احلر ّية تعني
اإلعالن
ّ
احلر ّية ،إ ّن هذه ّ
حر ّية من أجل ّ
العاملي حلقوق اإلنسان ،هي ّ
ّ
املطمئنة»(.)2

 .1مضمون بيت من الشعر يف الفارس يية لشمس الدين حافظ الشريازي ،يقول« :عاقالن نقطه پرگار وجودند ول ..عشق داند
كه در اين دايره رسگردانند».
 .2ص.)21( ،8
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وقال يف موضع آخر:
أي أثر من اإلنسانيّةّ .
فكل ما هنالك هو
«إ ّن اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ال ينطوي عىل ّ
ّ
العاملي حلقوق اإلنسان بيمينه»(.)1
اإلنسان املمسوخ؛ وهو النسناس الذي كتب هذا اإلعالن
ّ

ي
إن تليل فرديد ملاه يية الليربال يية يقوم عىل أساس املوضوع يية النفسان يية أو الذاتان يية( ،)2وهي الذاتان يية
التي تؤ يدي إىل العجز عن الوصول إىل حقائق األشياء ،والضياع يف الظواهر .يرى فرديد ي
أن الذاتان يية
مت يثل باطنا لصورة نوع من الغرب اجلديد ،ويذهب إىل االعتقاد ي
بأن هذا الكنه والباطن ك يلام ي
جتىل يف
وازي حلبة
االقتصادي
االقتصاد ،فسوف يبدو عىل شاكلة النظام
الرأسامل ،ويكون املضامر الربج ي
ي
ي
لظهوره ،وك يلام ي
جتىل يف السياسة فسوف يبدو عىل الشاكلة الليربال يية ،كام يظهر يف حقل األخالق عىل
شكل الفردان يية( .)3يرى أمحد فرديد:
احلر ّية عني اجلرب ،وأ ّن اإلنسان جمرب ،ويعان االستكبار ،وأ ّن ما يقوم به إ ّنام يصدر عن نفسه
«أ ّن ّ
()4
حر ّية اإلنسان املعارص ليست حر ّية إنسانيّة .يرى
احلر ّية .إ ّن ّ
األمارة .ويطلق عىل ذلك عنوان ّ
ّ

احلق واحلقيقة واهلروب من ذات اإلنسان .إنّ الدفاع
حر ّية اإلنسان تعني الفرار من ّ
أمحد فرديد أ ّن ّ
إلسالمي املقدّ س ،ومن
حترر من الدين ا
ّ
احلر ّية» من وجهة نظر فرديد هي بطبيعة احلالّ « :
عن « ّ
( )5

هناك عن الرشيعة والطريقة واحلقيقة بجميع املعان».

 .1ص.)22( ،9
فلسفي يقول ي
(املعرب ،نقال عن :منري
بأن املعرفة ك يلها ناشئة عن اخلربة الذاتيية.
 .2الذاتانية ( :)subjectivismمذهب
ي
ي
ب).
البعلبكي ،املورد احلديث ،قاموس
إنجليزي  /عر ي
ي
 .3ص.)23( ،9
 .4ص.)24( ،9
 .5ص.)25( ،9
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بأن الديمقراط يية هي من خصائص اليونان ،ويرى ي
ويف األصل يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد ي
أن
ي
اليوناين مثل مظهر الطاغوت( .)1وقال بشأن الديمقراط يية :ي
منحط؛
إن الديمقراط يية نظام حكم
اإلنسان
ي
كل واحد فيه يدي عي األلوه يية ،ويصل األمر بجميع األفراد يف ي
ألن ي
ي
ظل هذا النظام؛ ليكونوا مستبدي ين
إن نسيان أصول الدين وفروعه أمارة عىل الديمقراط يية الغرب يية .يرى فرديد ي
ودكتاتور ييني»( .)2ي
أن
الديمقراط يية جتسيد لنظام اهلمج الرعاع واجلامهري الشعب يية التي مل تستضئ بنور العلم ورساج الدين.
يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد إىل ي
أن:
«الديمقراطيّة هي سلطة الدمهاء ،والدعوة إىل الركون والوثوق باجلموع الضالّة .وإنّ الدمهاء
األمارة .ويف الديمقراط ّية يعترب مجيع الناس أنفسهم رسالً وأنبياء».
هي النفس ّ

( )3

ويف املجموع ي
فإن أمحد فرديد يرى حقوق اإلنسان والديمقراط يية من معطيات العقل املف يكر يف
جزئي ،وقد جرى اعتبار مبنى احلداثة والعقالن يية مالزمة له .وقال فرديد يف «لقاء
املآل ،وهو عقل
ي
اجلالل و:»...
«إ ّن العقل اجلديد هو يف األصل وهم ورساب .فلم يعد هناك من وجود للعقل بمعناه األصيل
فيام قبل األمس وبعد الغد أبد ًا».

()4

تعرضنا لشح نظر ييات أمحد فرديد يف حقل التغريب ورؤيته إىل هذا املفهوم
واآلن حيث ي
بالتفصيل ،ننتقل إىل بيان آراء جالل آل أمحد يف هذا اخلصوص.

 .1ص.)26( ،9
 .2ص.)27( ،9
 .3ص.)28( ،9
 .4ص.)29( ،9
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 .2جالل آل أمحد
يعدي جالل آل أمحد من أكثر املستنريين تأثريا ونفوذا يف القرن العشين للميالد .ويمكن القول
ي
بكل ثقة :ي
التنويري لعقد األربعين ييات( )1كان حكرا عىل جالل آل أمحد .ولد جالل آل أمحد
إن الفضاء
ي
بتاريخ 1302 / 9 / 11 :هـ ش( )2يف أرسة متد يينة وعلامئ يية .وعىل حدي تعبريه ي
فإن والده وشقيقه
األكرب وصهره قد ماتوا وهم يعتلون صهوة العلوم الدين يية( .)3انقضت فرتة طفولة وشباب جالل آل
ولكن هذه احلالة من الرخاء
املؤسسة الدين يية تظى هبا،
ي
أمحد ضمن حالة من االرستقراط يية التي كانت ي
تغريت بعد إلغاء رضا شاه لالمتيازات املمنوحة لعلامء الدين .لقد استطاع جالل آل أمحد أن ُيكمل
قد ي
تعرف يف دار الفنون عىل كرسوي،
دراسته يف املرحلة
رسا دون علم والده .ويف عام  1953م ي
ي
املتوسطة ي
وش يكل ذلك بداية النتامئه إىل حزب توده .ويف تلك السنة دخل الك يل يية العليا يف طهران ليواصل دراسته
لفارس .ويف عام  1957م وإثر أحداث آذربيجان وقض يية امتياز نفط الشامل ،حدث
يف حقل األدب ا
ي
ويؤسس مع خليل ملكي «حزب
انشقاق يف حزب توده ،لينفصل جالل آل أمحد عن هذا احلزب
ي
زمحتكشان»( .)4وقد تدي ث بنفسه عن اإلحباط الذي أصابه من حزب توده قائال :كانت تلك حقبة
وكان فيها حزب اسمه حزب توده ،وكان له كالم ،يبدو ثور ييا ،يتحدي ث فيه ضدي االستعامر ،ويتظاهر
ي
والفالحني وما إىل ذلك من الشعارات الر ينانة األخرى ،ويا للحامسة الذي كان
بالدفاع عن العامل

(املعرب).
 .1يقابله عقد الستين ييات من القرن العشين للميالد.
ي
 .2املوافق لـ 1923 / 12 / 3( :م).
 .3ص.)30( ،10
( .4حزب الكادحني).
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يثريه فينا ،كنيا يافعني أغرارا من أعضاء هذا احلزب ،من دون أن نعي من الذي يمسك بخيوط اللعبة،
وكانت شمعة شبابنا تذوي ،وكنيا يف الوقت ذاته نختزن التجارب(.)1
ي
تركه أياد أجنب يية ،ترك تأثريا كبريا يف بلورة
إن اإلحباط واليأس من عقد اآلمال عىل حزب كانت ي
الفكري جلالل آل أمحد .وإثر ي
القوة الثالثة واالنفصال عن هذا
اإلطار
حل حزب زمحتكشان ،وتأسيس ي
ي
احلزب بسبب اخلالف مع قادته ،ي
حزب أو
أي نشاط ي
ختىل جالل آل أمحد بضع سنوات عن املشاركة يف ي
سياس ،وانرصف للكتابة حول املشاكل واملعضالت االجتامع يية .وإن ترمجته ألعامل مثل «الغريب»
ي

لكامو ،و«املقامر» لدستويفسكي ،و«العودة من ي
يت» جليدو ،و«األيادي القذرة» لسارتر،
االتاد السوفيا ي
تعود إىل تلك الفرتة( .)2ي
تويف جالل آل أمحد بتاريخ 1348 / 6 / 18 :هـ ش( ،)3يف قضاء أسامل من
حمافظة جيالن عن عمر ناهز السادسة واألربعني عاما .وكان سبب وفاته ـ برغم الشائعات القائلة عن
رئوي
دور للسافاك يف قتله ـ بحسب رواية [زوجته] سيمني دانشور يف كتاهبا «غروب جالل» ،جت يلط
ي
بسبب اإلفراط يف تناول الكحول وإدمان التدخني.
أ ـ جالل آل أمحد و«لتغريب»وشجب احلداثة واملكننة

ي
إن الكتاب األشهر جلالل آل أمحد والذي ُيمكن اعتباره نوعا من البيان واملاه يية الفكر يية له ،هو

()5
()4
مه يية هذا الكتاب قائال:
كتاب «التغريب» .وقد تدي ث رضا براهني حول أ ي

 .1ص.)31( ،10
 .2ص.)32( ،10
 .3املوافق لـ 1968 / 9 / 9( :م).
 .4عنوانه يف األصل الفارس( :غرب زدگي).
إيراين.
يساري
ب وشاعر
ي
 .5رضا براهني (1935م) :كاتب وناقد أد ي
ي
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«إ ّن كتاب التغريب جلالل آل أمحد يمثّل الرسالة الرشقيّة األوىل التي ترشح حالة الرشق يف
االستعامري ،وحيتمل أن يكون هو الرسالة اإليران ّية األوىل التي حتظى بالقيمة
مواجهة الغرب
ّ
العاملي»(.)1
االجتامع ّية عىل املستوى
ّ

تعرض جالل آل أمحد يف كتاب التغريب إىل إبداء آرائه حول أداء التكنولوجيا الغرب يية يف
لقد ي
ويشن هجوما كاسحا عىل
اإليراين .وبعبارة أخرى :إ ينه يشجب احلداثة يف إيران،
الشقي
املجتمع
ي
ي
ي
أغلب أنحاء احلياة احلديثة أو اآلل يية( .)2ي
إن هذا الكتاب زاخر باستنباطاته وأفهامه الذهن يية للتاريخ.
فهو ال يمتلك تفسريا لألحداث التارخي يية املختلفة يف إيران ،ابتداء من سقوط الشاه سلطان حسني إىل
احلركة الدستور يية وغري ذلك ،سوى سبب واحد ،أال هو «الغرب» .فمن بني جمموع صفحات هذا
خصص أربعني صفحة لبيان احلالة التارخي يية للمسألة ،وأ يما سائر
الكتاب البالغة  116صفحة ،ي
التارخيي.
الصفحات األخرى فهي يف وصف حالة العرص بوصفه نتيجة ال يمكن اجتناهبا للمسار
ي
آشوري:
وعىل حدي تعبري داريوش
ي
«إ ّن رؤية جالل آل أمحد يف هذا الكتاب حيث يتعاطى مع الواقع ّية املحسوسة ،صائبة ودقيقة،
تتحول هذه الرؤية إىل خيال جامح ،زاخر
يتعرض إىل األمور التارخي ّية بعموم ّيتها،
ّ
ولكن حيث ّ
( )3

بالتناقضات واألمور العاطفيّة».

أهم آفات املجتمع
يتعرض جالل آل أمحد يف كتاب التغريب ـ بزعمه ـ إىل معرفة جذور وتوصيف ي
ي
اإليراين ،التي تس يببت يف فساده واهرتائه ،إذ يقول :أتدي ث عن التغريب بام هو بمثابة اإلصابة بالوباء.
ي
فلنسمه :محيام أو زمهريرا .ولكن ي
كال؛ فهو يف
وإذا كان هذا الوصف ال يتناسب مع بعض األمزجه،
ي

 .1ص.)33( ،11
 .2ص.)34( ،11
 .3ص.)35( ،11
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احلدي األدنى يشء متاخم للشيخوخة .هل رأيتم كيف هترتئ ح يبة احلنطة؟ يإنا تنخر من الداخل .تبقى
القشة اخلارج يية سليمة ،ولكنيها ليست يإال قشة ...وعىل ي
كل حال ي
فإن صورة الكالم تتحدي ث عن
آفة .أسباب وافدة من اخلارج ،وتستوطن يف بيئة صاحلة لكي تتضنها(.)1
ومن هنا يقول جالل آل أمحد:
إيل مفهوماً سياس ّياً أو جغراف ّياً .وإ ّنام مها ـ من وجهة
«إ ّن الغرب والرشق ال حيمالن بالنسبة ّ
فإن
نظري ـ مفهومان اقتصاد ّيان .فالغرب يعني مدناً متخمة ،والرشق يعني مدناً جائعة .ولذلك ّ
القارة األفريقيّة،
أرى دولة جنوب أفريقيا قطعة من الغرب ،وإن كانت تقع إىل أقىص اجلنوب من ّ
وأرى أغلب البلدان يف أمريكا الالتين ّية جزء ًا من الرشق ،وإن كانت تقع يف اجلانب اآلخر من
الكرة األرض ّية»(.)2

وحال ييا ي
فإن هذا الغرب وارث الثورة الفرنس يية ،تعلوه طبقة وقشة من الديمقراط يية ،والشق تركة
ثنائي بني الفقر والغنى،
استعامر يية فقط مفتقرة إىل الديمقراط يية .إ ينه يرى الشق والغرب يف تقابل
ي
والقوة ،واجلهل والعلم ،واحلطام والعمران ،والرببر يية واحلضارة ،وليس سوى ذلك.
والعجز
ي
ويف معرض اجلواب عن السؤال التال :ما الذي حدث ح يتى أصبحنا مستغربني؟ يعود جالل آل
أمحد إىل التاريخ ،ويبحث عن جذور ذلك يف تاريخ خيا يل .فهو يرى أ يننا منذ باكورة اإلسالم كنيا ننظر
عىل الدوام إىل الغرب بدال من النظر إىل الشق!
ففي مجيع هذه املراحل بدال من أن نرمي ببرصنا إىل الشق األقىص (حيث الصني واهلند وما
بينهام) ،لنمتلك اخلزف والطباعة والدست والعرفان والرسم واالرتياض (التأ يم يل عرب اليوغا)

 .1ص.)36( ،11
 .2ص.)37( ،11
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واملراقبة (عىل الطريقة البوذ يية) والزعفران وال ُعناب والتوابل وما إىل ذلك ،نرمي ببرصنا إىل الغرب
حيث اململكة الليد يية( )1واملغرب األقىص وبحر الشامل الزاخر بالعنرب(.)2
بيد ي
تارخيي عىل هذا املدي عى؛ والسبب يف ذلك واضح؛ إذ ال
أي شاهد
أن جالل آل أمحد ال يقدي م ي
ي
يوجد أساسا أ يي شاهد عىل ذلك .ي
إن ثنائ يية الغرب والشق إ ينام هي من نتائج املرحلة احلديثة وثامرها،
إذ لو ياختذنا من ظاهرة اجلوع والشبع مالكا ومعيارا هلذا التقسيم ـ عىل حدي تعبريه ـ فسوف نجد ي
أن
الشق كان أكثر شبعا من الغرب .ي
إن جالل آل أمحد يبحث يف الغرب ح يتى عن أسباب جميء امللوك
اإليران ييني وذهاهبم أيضا؛ إذ هو الذي يعمل عىل إخراج مجيع هذه املرسح ييات من وراء الكواليس.
للبهلوي عىل يد تالف القبائل البشتون يية( ...)3وبعده يأيت
كيف يتخ يلص الغرب من البطل األقرع
ي
حممد شاه بالتفكري يف شامل اهلند ،وبعد ذلك جيب أن
الدور لنادر شاه ليغزو اهلند ،وجيب إشغال بالط ي
يتعرض رأس نادر للّضب بأعىل الطاق( ،)4وح يتى الثورة الدستور يية ومشاركة املجاهدين البختيار ييني
ي
فيها ،كان السبب فيها يكمن يف أن وجودهم يف مناطقهم يعرقل خم يطط اإلنجليز يف اكتشاف النفط،
ومن هنا كان ال بدي من العمل عىل إشغاهلم بأمور أخرى ،وأن تبقى السفوح اجلنوب يية من سلسلة جبال

 .1اململكة الليد يية ( :)Lydiaاسم ألشهر األقاليم الغربيية يف آسيا الصغرى قديام .يقال يإنا منشأ العمالت النقد يية ،وخالل
(املعرب).
حكمها القصري آلسيا الصغرى بني القرنني السابع والسادس قبل امليالد أ يثرت بشكل كبري يف اليونان ييني يف الغرب.
ي
 .2ص.)38( ،12
 .3غلجائي :تالف من القبائل البشتونيية ذات األصول اإليرانيية يف أفغانستان وباكستان ،وهلذه القبائل الكثري من التش يعبات
حيث يقطن أبناؤها يف ضواحي غزين واألرايض التي متتدي من الشق إىل وزيرستان وخوست .وكان هلم دور كبري يف سقوط الدولة
الصفو يية .ومن بني الشخص ييات املعارصة التي تنتمي إىل هذه القبائل املعارصة ،يمكن اإلشارة إىل حممد نجيب اهلل آخر رؤساء
الباكستاين احلا يل.
اجلمهور يية الديمقراطيية األفغانيية ،وحممد أرشف غني الرئيس الراهن ألفغانستان ،وعمران خان رئيس الوزراء
ي
(املعرب).
ي
 .4ص.)39( ،12
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زاجروس خالية من اهلجرة الشتو يية للقبائل البختيار يية! وبطبيعة احلال ي
فإن جالل آل أمحد يدعي
ويقول:
«أنا ال أمارس كتابة التاريخ .وإ ّنام أعمل عىل تدوين مالحظات واستنباطات ،وذلك عىل نحو
عاجل .وعليكم بعد ذلك أن تذهبوا وتعثروا عىل األدلّة واحلقائق يف تضاعيف التاريخ
( )1

بأنفسكم».

ولكني ه يف بعض املوارد ـ كام يف هذا املورد ـ يذهب إىل ما هو أبعد من كتابة التاريخ وحسب؛ إذ
يعمل عىل اختالق التاريخ ،حيث خيرتع وقائع وأحداث تارخي يية ال وجود هلا يإال يف خم ييلته وذهن ييته
األسطور يية ،ويعمل عىل رشحها وتليلها.
ب ـ املكننة 2وزوال اهلو ّية
يرى جالل آل أمحد ي
أن معيار الفصل بني املجتمعات احلديثة وغري احلديثة ـ الشق والغرب ـ
يكمن يف اآللة .وبعبارة أخرى :ي
إن امليزة البارزة للغرب ـ بزعم جالل آل أمحد ـ تكمن يف امتالك هذا
الغرب آلالت وأدوات إنتاج البضائع بواسطتها؛ يف حني ي
أن الشق يفتقر إىل أدوات اإلنتاج ويمتلك
املوا يد اخلام .ويبدو بطبيعة احلال ي
أن جالل آل أمحد ال يدعو إىل نبذ اآلالت واألدوات ،ولكنيه يسعى
إىل السيطرة عليها ،يإال أ ينه يقع يف الكثري من التناقضات يف بيان رؤيته .يذهب آل أمحد إىل االعتقاد بـ
«أ ّن البحث ال يدور حول نبذ اآللة ...فإ ّن استحواذ اآللة عىل العامل يعدّ جرب ًا تارخي ّياً .إ ّنام البحث
يكمن يف أساليب التعاطي والتعامل مع اآلالت والتكنولوجيا»(.)3

 .1ص.)40( ،12
 .2نسبة إىل املاكنة.
 .3ص.)41( ،13
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إن هذا يعني ي
ي
أن الشعوب املفتقرة إىل أدوات اإلنتاج ،تفقد هو ييتها التارخي يية والثقاف يية أمام اهلجوم
وتتحول إىل بضاعة هلذه األدوات واآلالت الغرب يية وحسب .حيث
والقهري هلذه األدوات،
الكاسح
ي
ي
األصل من التغريب؛ إذ:
هذا هو مراده
ي
اجلربي
«إ ّننا مل نستطع احلفاظ عىل شخص ّيتنا (الثقاف ّية  /التارخي ّية) يف قبال اآللة وهجومها
ّ
ّ
وكل الكالم يكمن يف أ ّننا ما دمنا غري مدركني ملاهيّة حضارة
الكاسح .وإ ّنام ذبنا فيها...
الظاهري  ...سوف نكون متاماً
الغرب،وأساسها وفلسفتها،واكتفينا بمحاكاة الغرب عىل املستوى
ّ
تقمص شخص ّية األسد»(.)1
ذلك احلامر الذي ّ

فإن جالل آل أمحد يرى ي
ومع ذلك ي
الشقي ـ يقوم
أن التغريب ـ بمعنى سيطرة اآللة عىل اإلنسان
ي
البدهيي األول :هو «أ يننا ما دمنا مستهلكني وحسب ،وما مل نصنع اآللة
عىل أصلني بدهي ييني؛ األصل
ي
بأنفسنا فسوف نبقى مستغربني  ...وعندما نصنع اآللة سوف ُنصاب بداء املكننة»(.)2
البدهيي اآلخر :يقوم عىل « ي
أن الغرب عندما ُيطلق علينا عنوان (الشق) ،يكون قد
واألصل
ي
القروسطي(.)4(»)3
الشتوي
استيقظ يتوا من نومه
ي
ي
الشقي أن يستخدم اآللة أم ال .من الواضح ي
أن
يتعني عىل اإلنسان
ي
وبالتال مل نعرف ما إذا كان ي
جالل آل أمحد برغم اعتباره التكنولوجيا أمرا ال بدي منه ،ولكنيه يمقتها ويبغضها.
يسعى جالل آل أمحد يف كتابه (كارنامه سه ساله) إىل تقديم صورة واضحة عن التغريب؛ حيث
يعمد يف هذا الكتاب رصاحة إىل تعريف مفهوم التغريب ،قائال « :ي
إن التغريب يعني عوارض العالقة

 .1ص.)42( ،13
 .2ص.)43( ،13
(املعرب).
 .3نسبة إىل القرون الوسطى.
ي
 .4ص.)44( ،13
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اخلاصة (والسياسية قطعا) القائمة بني هاتني املجموعتني من البلدان الشق يية والغرب يية.
االقتصاد يية
ي
وهي ليست من نوع العالقة التبادل يية ،أو العالقة القائمة عىل عقد ملزم لطرفني .بل هي نوع من
العالقة التي تقوم بني العبد والس ييد»( .)1ومن ناحية أخرى ،يقول جالل آل أمحد:
أسمي هذه العالقة بالتغريب  ...ومن هنا فإ ّن البحث يدور حول ما إذا كانت هذه العالقة
« ّإن ّ
()2

قابلة لالستمرار أم ال؟».

وعىل الرغم من اعتقاده ي
الشقي،
والقهري املفروض عىل اإلنسان
اجلربي
أن اآللة جزء من املصري
ي
ي
ي
بأن الشاري والبائع هلذه اآللة شخص واحد «بمعنى ي
يإال أ ينه يؤمن من ناحية أخرى ي
أن الغرب نفسه
هو الذي حيدي د سعر بيع املواد اخلام ورشائها ...وبعبارة أخرى :ي
إن الغرب هو الذي حيدي د مصري السوق
العامل يية»( .)3ومن هنا يسعى جالل آل أمحد جاهدا إىل البحث عن مهرب للخالص من ربقة هذه
أن هذا التغريب دائرة مغلفة ،وجيب العمل عىل فتحها
التبع يية ،كي يضع حدي ا هلذا املصري املحتوم« .أرى ّ
مهام أمكن»(.)4
ج ـ كالم حول النسبة بني التغريب والعدم ّية
يسعى جالل آل أمحد إىل إضفاء أبعاد فلسفية إىل مضامني بحثه التغريب يي ،حيث ينسبه إىل األبحاث
املتداولة يف أوروبا خصوصا أملانيا .فقد ذكر جالل آل أمحد بنفسه يف مدخل الكتاب ي
أن من الذين قرأوا
شجعه عىل مطالعة كتاب بعنوان (جتاوز احلدود) للكاتب
النُسخ األوىل من التغريب الدكتور هومن ،ف ي
أن ي
األملاين إرنست يونجر()5؛ إذ يرى هومن ي
كال من يونجر وجالل آل أمحد قد تدي ثا عن موضوع
ي

 .1ص.)45( ،13
 .2ص.)46( ،13
 .3ص.)47( ،13
 .4ص.)48( ،14
(املعرب).
أملاينُ ،عرف بغزارة إنتاجه وغرابة أطواره.
 .5إرنست يونجر ( 1895ـ  1998م) :كاتب
ي
ي
وروائي ي
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واحد ،ولكن بلغتني خمتلفتني .وهذا األمر هو الذي دعا جالل آل أمحد إىل ترمجة كتاب إرنست يونجر
باالشرتاك مع هومن .وبتأثري من هذا اإلحياء ذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد ي
توصل إليه
بأن ما ي
ي
مستهل ترمجته لكتاب «جتاوز احلدود»:
بفراسته ،سبق ليونجر أن ذكره بصيغة فلسف يية .وقال يف
من خالل هذا الكتاب أدركت أ ّنه إذا كان هناك من أمل ،كان هناك عامل ال رقعة مكان ّية وحسب،
يتعرفون إىل هذا األمل
وإن كان األمل الذي أصابنا عضاالً ،وفلسفيّاً دون
العاطفي  ...وإن كان الذين ّ
ّ
ويشخّ صونه هم الكتّاب يف ّ
سياس
كل مكان؛ لندرك يف هناية املطاف أ ّنه إذا كان هناك من وجع فهو
ّ
واجتامعي ـ وليس فرد ّياً».
ّ

()1

ومع ذلك جيب القول إ ين مضمون كتاب إرنست يونجر خيتلف عن حمتوى كتاب التغريب جلالل
آل أمحد .ي
تعرض الكتاب يف الواقع
إن العنوان
ي
الثانوي لكتاب يونجر هو «البحث يف العدميّة» ،وقد ي
إىل املايض واحلارض واملستقبل ،وتناول خلف ييات داء العدم يية وطرائق تشخيص هذا الداء وعالجه.
واألملاين تديدا .يذهب يونجر إىل االعتقاد بأ يننا نسري
ب
موجها إىل املخاطب األورو ي
وكان هذا الكتاب ي
ي
حال ييا فوق مسار مأزوم ،ي
ي
ي
الشك املطلق وإلغاء
تتلخص يف العدم يية؛ بمعنى أزمة
وأن هذه األزمة
الوجود وإنكار مجيع القيم األخالق يية .واآلن علينا أن نرى ما إذا كانت هذه العدم يية تتناسب مع آراء
جالل آل أمحد يف التغريب أم ال.
ي
إن العدم يية هي من ثامر األزمة األنطولوج يية واألخالق يية ونتائجها  ،كام يأنا انعكاس هلذه األزمة.
أن اإليامن ي
وهذا يعني يف احلقيقة ي
بأن الطبيعة نظام أوجده اخلالق ،قد آل إىل الضعف ،وبالتال سوف
جيري تعليق مجيع القيم التي قامت عىل هذا اإليامن والرؤية .وبعبارة أخرى :ي
إن العدم يية تعني تق يلص
الوجود وانحساره نحو قيمة بمعزل عن الوجود .وعىل هذه الشاكلة تكون العدم يية عبارة عن أزمة
فإن وجوده ـ يف احلدي األدنى ـ مل يعد أمرا بدهي ييا .ومن هنا يكون ي
جمتمع إذا مل يكن اهلل فيه ميتا ،ي
كل يشء

 .1ص.)49( ،14
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مباحا عىل حدي تعبري دستويفسكي؛ إذ األخالق مستحيلة وغري ممكنة .ي
إن العدم يية أزمة ترتبط بأسلوب
ختص األفراد الذين
تول
خاص طرأ عىل تاريخ الغرب خالل القرون الثالثة األخرية ،وهي جتربة ي
ي
ي
والتطور .ي
إن تشخيص هذا
التحول
كانوا يعيشون يف أحضان تلك الثقافة عىل ذلك النحو من مسار
ي
ي
رواده الفكر ييني ،كان تشخيصا ألزمة قد انصهرت يف بوتقة حياهتم ،ومل تتس يلل إليهم من
الداء من قبل ي
اخلارج ومن طريق الثقافات األخرى.
والقشي بني
القهري
وأ يما األزمة التي يتحدي ث عنها جالل آل أمحد فهي أزمة نامجة عن التامس
ي
ي
ثقافتني ،وقد شكلت أزمة بالنسبة إىل واحدة منهام فقط .وعىل هذا األساس ي
فإن األزمة التي يتحدي ث
عنها جالل آل أمحد ذات منشأ وماه يية خمتلفة عن أزمة العدم يية التي يتحدي ث عنها إرنست يونجر .ي
إن
أزمة اهلو يية تستند يف الغالب إىل الناحية القيم يية منها إىل الناحية األخالق يية ،وهي ترتبط بحدوث
الفوىض واالضطراب يف القيم التي جيب ا يتباعها ،والثنائ يية والضياع يف اختيار هذه القيم غري املتناغمة،
ويتجذر بعضها اآلخر يف التجديد ،يف حني ي
ي
ي
أن العدم يية تعني ـ
املتجذر بعضها يف األصالة،
وهي القيم
عىل حدي تعبري نيتشه ـ «بيان انعدام قيمة الق َيم» .يضاف إىل ذلك ي
أن أزمة اهلو يية ليست أزمة أنطولوج يية،
فإن هذه األزمة ال تشبه العدم يية التي جيري تداوهلا يف الغرب من هذه الناحية .وعليه ي
ومن هنا ي
فإن
توهم ليس يإال .ومل ي يتضح
الشبه الذي يراه جالل آل أمحد بني مشوعه ومشوع إرنست يونجر إنيام هو ي

ثم وجده يف كتاب «جتاوز
ما هو اليشء الذي كان يبحث عنه جالل آل أمحد يف كتاب «التغريب» ،ي
احلدود»(.)1

االستنتاج
كام سبق أن ذكرنا ي
فإن مفهوم التغريب جرى يأول األمر عىل لسان أمحد فرديد يف عقد األربعين ييات،
ولكنيه القى رواجا عا يما بعد استعامله من قبل جالل آل أمحد ،الذي اقتحم األروقة األدب يية واملحافل
 .1ص.)50( ،15
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السياس يية واألندية التنوير يية .وعىل الرغم مميا يبدو يف الوهلة األوىل من وحدة املراد هبذا املفهوم عند
ي
كل من فرديد وجالل آل أمحد ـ بوصفه مفهوما ناظرا إىل هجوم الغرب عىل أركان ثقافة الشق وإيران
أن نظرة فرديد إىل هذا املفهوم ختتلف جدي ا عن رؤية جالل آل أمحد .ي
وتارخيهام تديدا ـ يإال ي
إن
األصل الذي كان يبديه أمحد فرديد ـ خالفا جلالل آل أمحد ـ مل يكن مقترصا عىل
االمتعاض
ي
التكنولوجيا الغرب يية احلديثة فقط ،بل إ ينه كان يشكو من البن يية الدنيو يية ذاهتا يف االبستمولوجيا الغرب يية
التي متتدي بجذورها إىل اإلغريق يف باكورة التاريخ ،حيث كانوا يرون فارقا وجود ييا وأنطولوج ييا بني
اخلارجي بوصفه موضوعا للمعرفة( .)1وبعبارة أخرى :ي
إن
ذهن اإلنسان بوصفه عنرصا معرف ييا والعامل
ي
مشكلة فرديد مع الغرب مشكلة أنطولوج يية ووجوديذة ،حيث يرى ي
أن الشق قد خضع لنفوذ التفكري
ب وتأثريه بحيث مل يعد هناك جمال للحديث عن الشق؛ إذ مل يعد هناك من وجود للشق أصال،
الغر ي
إن الغرب والشق ـ من وجهة نظر أمحد فرديد ـ ي
ي
ب .ي
يدالن
وكل ما هنالك هو الغرب وامليتافيزيق الغر ي
عن نوعني من األنطولوجيا ،أي نوعني من الثقافة والتاريخ املختلف ،والرازح حال ييا تت سلطة
وجود واحد وميتافيزيق واحد اسمه الغرب.
وأ يما من وجهة نظر جالل آل أمحد ي
فإن التغريب إ ينام هو ناظر إىل اهلو يية ،بمعنى أ ينه يتعاطى مع أزمة
ب .ويف احلقيقة ي
فإن جالل آل أمحد يربط التغريب
الشقي يف مواجهة اهلجوم
اإلنسان
التكنولوجي الغر ي
ي
ي
فإن ي
مبارشة باالنبهار بالغرب واالستسالم أمام املظاهر الغرب يية ،وبالتال ي
كل من كان خارج دائرة التأثري
ب ال ُيعدي من وجهة نظر جالل آل أمحد مستغربا ،يف حني يذهب أمحد فرديد إىل القول باستحالة
الغر ي
أن نجد إنسانا ليس مستغربا؛ إذ إ ين هذه املرحلة يف األساس هي مرحلة هيمنة الغرب عىل مجيع أنحاء
العامل ،وال يمكن لشخص أن ي
يشذ عن هذه اهليمنة .حتيى فرديد كان يرى نفسه مستغربا ،ولكنيه
مستغرب بسيط ،بمعنى أ ينه مستغرب ويعلم أ ينه مستغرب ـ خالفا للمستغرب املر يكب ،الذي يكون

 .1ص .)51( ،15

 ❖ 168نحن و التغريب

مستغربا وجيهل أ ينه مستغرب ـ ويف هذا السياق يبدي جالل آل أمحد تذ يمره وامتعاضه من املشوطة
ويتحرس عىل زوال الرباءة والبساطة القرو يية والريف يية ،ويتوق إىل العودة إىل
واحلركة الدستور يية،
ي
أحضان تلك األصالة العفو يية والربيئة.

من التغريب إىل عدم التنمية؛ من الفلسفة إىل التنوير

1

حممد تقي الطباطبائي
ي

( )2

اخلالصة
إن لتفكري الدكتور رضا األردكاين حركة ونشاطا ولكنيه مل ي يتضح منطقه ومغزاه .ي
ي
وإن املوضوع
ثم العمل بعد ذلك عىل
الفكري ،وإيضاح منطقه
الرئيس هلذه املقالة هو االهتامم هبذا النشاط
ي
الداخل ،ي
ي
دراسة تدي ياته الداخل يية .ومن هنا جيري يف البداية إثبات وجود هذا النشاط ،واالنتقال بعد ذلك ـ يف
إطار حركة تفسري يية ـ إىل االهتامم بامه يية هذا النشاط ومنطقه .والغاية من ي
كل هذا هو إيضاح تبلور
اجلوهري يف األعامل ي
املتأخرة للدكتور رضا األردكاين) عىل نحو مضمر
مفهوم «عدم التنمية» (املفهوم
ي
اجلوهري يف األعامل املتقدي مة
يف فهم سامحته لكيف يية اخلروج الكامن من حالة «االغرتاب» (املفهوم
ي
والتحول يف مستوى الفهم ،قبل
لسامحته) ،ومن األفضل فهم حركته الفكر يية يف إطار مفهوم النشاط
ي
الفلسفي
فهم هذه احلركة عىل أساس الشخ واالنفصال .ويف هذا السياق جيري االنتقال من املستوى
ي
ويتغري السؤال الرئيس أيضا من ماه يية نسبتنا إىل الغرب وكيف ييتها  ،إىل السؤال
التنويري،
إىل املستوى
ي
ي
عن كيف يية التغ يلب والسيطرة عىل الصعوبات املاثلة يف طريق التجديد .ومن هنا تربز تساؤالت جديدة
ومستحدثة .ي
إن هذه التساؤالت املستحدثة ،بدال من أن تكون تساؤالت عن أسباب هذا النشاط ،تعدي

 .1تعريب :حسن عل مطر.
 .2أستاذ مساعد يف جمموعة الفلسفة ،من جامعة طهران.

 ❖ 170نحن و التغريب

املفهومي .ومن خالل بيان هذه التساؤالت ت يتضح حاجتنا
أسئلة عن «مشوع التغريب» نفسه وتبويبه
ي
املاسة إىل العودة املجدي دة من التنوير إىل الفلسفة وإعادة تفكرينا يف مشوع التغريب ،بوصفه فهام
ي
خاصا لـ «األنا» و«اآلخر».
ي

املقدمة
املتنوعة واملتعارضة ،نسعى يف هذا
حيث كان البحث عن التغريب عىل الدوام عرضة لألفهام ي
ومبسط يف حدود اإلمكان،
املدخل إىل تبويب مقدي مات وكذلك مدي عيات هذه املقالة ،بشكل مقتضب ي
لنعمل عىل دراستها واحدة فواحدة ،وبسطها وتفصيلها يف ضوء مقاالت الدكتور رضا داوري.
إن نظم ي
خاص من التفكري .ي
 .1ي
يمثل
كل عامل وتارخيه حيكي عن نوع
ي
وإن هذا النوع من التفكري ي
عقالن يية هذا العامل الذي ال يعدي عاملا نظر ييا وحسب ،بل هو معيار لسلوك األشخاص الذين يعيشون
يف رحابه (العقل املشرتك) ورؤيتهم .يف العامل والتاريخ الذي ُيعدي تارخيا غربيا ،تعدي الصورة التفصيل يية
واملفهوم يية هلذا العقل فلسفة .ي
وبشي .وحيث يكون هذا
وعقل أصيل
فلسفي
التفصيل
إن هذا العقل
ي
ي
ي
ي
فإن ي
العقل أصيال ،فهو مطلق وغري مشوط .وعىل هذا األساس ي
إنساين
طبيعي أو
إهلي أو
ي
كل أمر ي
ي
سيجري تقييمه من خالل حمور يية هذا العقل .ويذهب ي
كل من أمحد فرديد والدكتور رضا داوري إىل
تسمية هذا العامل بـ «عامل التغريب».
 .2ي
إن العامل احلديث قد ُن يظم بالكامل عىل أساس هذا العقل ،حيث العلم احلديث والتقن يية احلديثة
من آثار هذا العقل وثامر تطبيقاته واستخدامه .ي
إن العامل احلديث بسبب القدرة التي حصل عليها من
عم مجيع أرجاء األرض ،ي
وإن العقل احلديث قد أبطل مفعول وتأثري مجيع أنحاء
العلم والتقن يية ،قد ي
التفكري األخرى يف حياة اإلنسان املعارص .وعىل هذا األساس ي
فإن العامل املعارص بأرسه هو عامل
البشي؛ ومن هنا ي
مستغرب .ي
فإن العامل الراهن عامل
وإن العقل الوحيد الذي حيكم هذا العامل هو العقل
ي
واحد ،وإ ين العقل الراهن هو عقل موحد .وعىل هذا األساس نكون نحن ـ مثل سائر الشعوب
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األخرى يف هذا العامل ـ مستغربني؛ بمعنى أن املالك يف سلوكنا ورؤيتنا إىل احلياة ،مل يعد نفسه ذلك
املالك الذي كان واضحا وظاهرا ومتجل ييا يف تاريخ حياتنا الثقاف يية  /التارخي يية.
 .3ي
اخلاصة بنسبتنا إىل الغرب يف عامل يعترب التغريب
إن مشوع التغريب يم يثل إطارا لطرح املسألة
ي
فيه صفة جلميع الذين يعيشون فيه .ي
وإن واضع هذا اإلطار هو أمحد فرديد ( 1291ـ  1373هـ ش).
 .4ي
إن غاية فرديد من بيان هذا اإلطار هو إدراكنا لوضعنا الراهن (التغريب) ،من أجل اخلروج
منه وسلبه.
 .5ي
إن الدكتور رضا داوري هو أيضا ـ مثل أمحد فرديد ـ يف يكر ضمن إطار مشوع التغريب يف
يتمسك بأصل مشوع التغريب وغايته من هذا املشوع .بيد أ ينه يف
نسبتنا إىل الغرب ،ومن هنا فإ ينه ي
إيضاح مشوع التغريب وبيانه يستفيد من نسبة فلسف يية باسم نسبة الشط واملشوط أو النسبة
االستعالئ يية ،1وبطبيعة احلال فإن دخول هذه النسبة يؤ يدي إىل إجياد اختالفات يف فهمه ملشوع
التغريب ،مغايرة لفهم أمحد فريد .ي
إن طرح نسبة الشط واملشوط يؤ يدي من جهة إىل ا يتضاح دقائق
غري مرئ يية يف مشوع التغريب ،وجيعل كالم أمحد فرديد أكثر وضوحا ،ولكنيه يؤ يدي من ناحية أخرى
إىل اختالف فهم الدكتور رضا داوري عن فهم أمحد فرديد لكيف يية اخلروج من حالة التغريب .من
خالل طرح نسبة الشط واملشوط ندرك اإلسباب التي دعت أمحد فرديد إىل اعتبار العقل تارخي ييا،
ب عقل متأنسن .ي
إن الدكتور رضا
ب ،وقوله إ ين عقل العامل الغر ي
واعتباره الفلسفة أساسا للعامل الغر ي
داوري يف الوقت نفسه يصل من خالل طرح النسبة االستعالئ يية إىل هذه الرؤية ،وهي ي
أن اخلروج من
حالة التغريب ينطوي عىل رشط مغاير ملا قاله أمحد فرديد ،وما مل يتح يقق هذا الشط ال يكون سلب
العاملي للعلم والتقن يية
هذا العقل أمرا ممكنا ،وهذا الشط هو الوصول إىل القدرة عىل املشاركة يف املسار
ي
عرب عن وصف الواقع
يعرب عن وصف واقعنا الراهن بـ «التغريب املنفعل» ،كام ُي ي
احلديثة .ومن هنا فإ ينه ي
1 . transcendental
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الذي يمكننا املشاركة فيه بـ «التغريب الفاعل» .وعىل هذا األساس فإ ينه حيصل عىل فهم لنسبتنا مع
الغرب ،بحيث إ ينه يسعى ـ بدال من الوقوف يف ي
االجتاه املقابل له منذ البداية ،كام هي احلال بالنسبة إىل
أمحد فرديد ـ إىل اخلروج منه عرب تقيق التجديد.
إن ي
 .6ي
كال من أحد فرديد والدكتور رضا داوري ينظران إىل عامل وعقل وراء العامل والعقل
احلديث ،ي
وإن االختالف بينهام إ ينام يكمن يف الطرائق التي يقرتحانا من أجل الوصول إىل تلك احلالة
مرة.
املثال يية .إذن غايتهام من مشوع التغريب واحدة ،كام أشارا إىل ذلك أكثر من ي
 .7ي
إن الذي ُيطرح تت عنوان الشخ يف فكر الدكتور رضا داوري ،ينظر إىل التقابل الذي يبدو
بحسب الظاهر بني الغاية من مشوع التغريب من جهة ،والتغريب الفاعل من جهة أخرى؛ ي
ألن الغاية
من مشوع التغريب هي اخلروج من حالة التغريب ،يف حني ي
أن مشوع التغريب الفاعل يف اخلطوة
األوىل يم يثل مشوعا إىل املزيد من التجدي د والتنمية.
 .8مل حيدث رشخ أو انفصال يف تفكري الدكتور رضا داوري؛ إذ إ ينه مل ينتهك إطار مشوع التغريب
وال الغاية منه .ويف احلقيقة فإ ينه يرى ي
أن اخلروج من حالة التغريب املنفعل رشط إلمكان اخلروج من
التغريب.
 .9عىل الرغم من عدم حدوث رشخ يف تفكري الدكتور رضا داوري ،يإال أ ينه قد حدث انتقال
حقيقي يف مستوى البحث ،وكان هو بنفسه ملتفتا إىل ذلك وقد شار إليها .ويف احلقيقة فإ ينه من خالل
ي
ي
الشاق إىل التجديد) ،ينتقل بحثه من
اخلوض يف كيف يية اخلروج من التغريب املنفعل (فتح الطريق
التنويري،
الفلسفي ـ الذي جيري فيه بحث نسبة العقالن ييات والعوامل والتواريخ ـ إىل املستوى
املسوى
ي
ي
حيث جيري التفكري فيه باملشاكل واملعضالت املاثلة يف طريق تديث العامل غري النامي .يف املستوى
التنويري ال يبقى هناك وجود للتحدي يات يف ذات العقالن يية الغرب يية ،بل جيري السعي فيه إىل التغ يلب
ي
عىل معضالت اخلروج من التغريب املنفعل ،والتفكري يف طرائق الوصول إىل التجديد وتقيق العقل
احلديث أيضا .ي
الفلسفي ـ بلغة الفلسفة الرسم يية ـ مستوى جيري السؤال فيه عن املبادئ،
إن املستوى
ي
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التنويري ،فإ ينه بعد القبول باملبادئ يرد السؤال عن كيف يية ي
حل املسائل .وعىل هذا
وأ يما عىل املستوى
ي
وتول
األساس ليس هناك رشخ وانفصال يف تفكري الدكتور رضا داوري ،ولكن هناك انتقال
ي
حقيق ييان؛ إذ بدال من سلب التجديد ،جيب أن نعمل قبل ي
كل يشء عىل تقيقه وأن ننتقل إىل احلداثة
لنتم يكن بعد ذلك من اخلروج منه.
 .10ي
إن اإليامن بالعقل الواحد والعامل الواحد هو بمثابة عقب أخيل بالنسبة إىل مشوع التغريب؛
إذ جرى يف آل يية الدكتور رضا داوري ح يتى أمحد فرديد أخذ هدف وغاية غري حديثة للخروج من حالة
التغريب ،وهي غاية ال تنسجم مع فرض يية وحدان يية العقل؛ إذ حيث مل يكتب التحقق لعقل غري العقل
التوصل إليه من خالل الوصول إىل التغريب الفاعل أو سلب
احلديث ،ال يعود باإلمكان أن نرجو
ي
العقل احلديث .ي
إن هذا العقل غري احلديث جيب أن يكون له حضور منذ البداية ،بل ينبغي أن ُيرصد
له موضع يف سلوكنا وتنظرينا .ويف احلقيقة إذا نظرنا من زاوية عليا إىل تبويب أمحد فرديد ملشوع
التغريب ،فسوف نرى أ ينه إضافة إىل العقالن يية احلديثة واملتأنسنة ،ينظر إىل عقل آخر ،ي
وإن غايته
األساس يية من مشوع التغريب هي الوصول إىل هذا العقل اآلخر .ولكن من ناحية أخرى مل ُي يتخذ يف
أي إمكان بعني االعتبار هلذا العقل احلديث مطلقا .وعندما تقع الـ «نحن»
مشوع التغريب نفسه ي
ب واملتأنسن للعدم).
ضمن الغرب ،ال يعود هناك إمكان إلن يية الـ «نحن» (باملعنى الغر ي
 .11ي
إن رشط إمكان مشوع التغريب ،هو اإليامن باالختالف والتاميز بيننا وبني الغرب ،الذي
ثم انفصلنا عنه ،وأخذنا نعيش يف عامل مل نصل
ُنفي يف هذا املشوع ،وزال إمكانه .وكأ يننا كنيا يف عامل ي
إليه بعد ي
أي إمكان يف ذات مشوع
(إن واقعنا هو واقع «املنفصل  /غري الواصل») .ليس هناك ي
التغريب؛ وذلك أل يننا قد انفصلنا عن عاملنا ،وفقدنا االختالف والتاميز احلقيق ييني بيننا وبني الغرب،
الّضوري جدي ا أن نعود إىل مشوع التغريب ذاته
ومن هنا ال يمكن لنا أن نصل إليه أبدا .ولذلك من
ي
احلقيقي .إذا كان مشوع التغريب هو طرح مسألة إليضاح نسبتنا إىل
 ،ونسأل عن إمكان هذا التاميز
ي
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الغرب ،فام هي النسبة التي نفهمها من مفهوم النسبة؟ وسوف نقع هنا يف متاهة من التحدي يات الكربى
بشأن تاريخ الفلسفة ،حيث تستهدف نسبة هذا ي
االتاد والتامهي وهذه املغايرة املستعملة هنا ،وسوف
عام إذا كانت هذه النسبة ديالكتيك يية جدل يية أم استعالئ يية أم إضافة إرشاق يية أم غري ذلك؟ وعىل
ُنسأل ي
هذا األساس ي
فإن املسألة امله يمة ال تكمن يف كيف يية اخلروج من حالة التغريب ،بل يف التبويب الدقيق
فلسفي ،وهذا األمر ال يغدو ممكنا يإال من خالل إعادة
ملشوع التغريب نفسه بام هو فكرة ومشوع
ي
فلسفي ودقيق.
مستوى البحث إىل مستوى
ي
مرشوع التغريب
ي
إن التغريب مصطلح كان أمحد فرديد هو يأول من وضعه ،وهو بالنظر إىل فهمه كان يعادل
«العدم يية» ،والذي يمكن تبويبه أيضا عىل أساس مفهوم اإلنسو يية( ،)1ومرجع يية وحمور يية اإلنسان
بالنسبة إىل ي
كل يشء .ويف تبويب خمترص يمكن القول :ي
إن االغرتاب من وجهة نظر أمحد فرديد مرادف
البشي ومرجع ييته يف املقارنة مع اهلل والعامل( .)2وبطبيعة احلال ي
فإن هذا الفهم للتغريب
لتأصيل العقل
ي
يراه أمحد فرديد معادال للتغريب املضاعف الذي تعود بدايته إىل عرص النهضة .ي
إن مضاعفة التغريب
اإلغريقي .فهو يرى ي
أن التغريب غري املضاعف قد بدأ من
تكون يف نسبة عدم مضاعفته يف التفكري
ي
ولكن
اليونان واإلغريق ،أي من حيث اعتبار اإلنسان بوصفه مظهرا هلل ،وكان اهلل متعاليا وال يزال ،
ي
اإلنسان مل ييوضع يف عرص النهضة بوصفه مظهرا ،بل بوصفه أصال وأساسا ،وعىل هذا األساس ي
فإن
الفلسفي مثاال له .إ ينه من خالل
التغريب أخذ يتضاعف منذ عرص النهضة فصاعدا ،وأضحى التفكري
ي
هذا التعريف للعقالن يية الغرب يية ،يعترب التغريب منذ بداية وصف العامل والتاريخ مفهوما غربيا .وعىل
فإن التغريب ال يرتبط بنسبة العوامل والتواريخ غري الغرب يية إىل الغرب وحسب .ي
هذا األساس ي
إن

1. humanism.

فارس).
 .2فرديد ،أمحد ،غرب و غرب زدگي (الغرب والتغريب) ،ص  17ـ  ،21نش فرنو ،طهران 1395 ،هـ ش( .مصدر
ي
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ب يعني احلياة يف عامل يكون معيار
ب ،والعيش الغر ي
التغريب من وجهة نظره عبارة عن العيش الغر ي
البشي .ي
البشي هو الذي جيعل من التغريب
إن تأصيل العقل
العمل والعلم ومالكه فيه هو العقل
ي
ي
عم اليوم أقطار الكرة
مضاعفا ،وهذا األمر قد بدأ ـ من وجهة نظر فرديد ـ منذ عرص النهضة ،وقد ي
األرض يية مجيعا  ،بحيث أبطل مفعول ي
كل عامل وتأثريه وكل عقالن يية من اجلذور(.)1
يقسم التغريب إىل بسيط ومركيب ،وهذا مأخوذ من مفهوم اجلهل البسيط واملركيب ،بمعنى
كام أ ينه ي
ي
أن املستغرب البسيط هو الذي يدرك أ ينه مستغرب ،وأ يما املستغرب املركيب فال يعلم ذلك.
وتقسيمه اآلخر للتغريب ،هو تقسيمه عىل أساس سلب يية التغريب أو إجياب ييته .وبعبارة أخرى:
يمكن أن نقيم نسبة إجياب يية مع التغريب واال يتفاق معه ،ويمكن أن نقيم معه نسبة سلب يية ،والعمل يف
عني التغريب عىل نفيه ونسخه .يعترب أمحد فرديد نفسه مستغربا مضاعفا بسيطا سلب ييا ،أي هو شخص
احلصول أن يعود يف اخلطوة األوىل إىل التغريب غري املضاعف ،ث يم
يريد من خالل االستعانة بالعلم
ي
خيرج بعد ذلك من التغريب بشكل عا يم(.)2
وعىل هذا األساس ي
فإن أمحد فرديد من خالل تقسيم التغريب وإضافة ثالثة قيود إليه ،يثبت أ ينه
يعلم أ ينه مستغرب ،ولكنيه يروم اخلروج من هذه احلالة .ي
إن سلب العنوان نسبة يقيمها فرديد مع
ب .ومن هنا ي
الغرب ،بيد ي
فإن هذا
أن هذا السلب يقوم عىل إجياب ،وهو إجياب التموضع يف العامل الغر ي
السلب ليس سلبا من اخلارج ،وإ ينام هو سلب جرى إجياده من الداخل ،ولكن يف ي
ظل رجاء اخلروج،
وإن هذا اخلروج يسري ي
ي
باجتاه حالة هي يف ناية املطاف غري حديثة وال غرب يية.
ي
إن الدكتور رضا داوري مف يكر يعمل عىل التنظري يف إطار مشوع التغريب ،ويشح هذا املشوع
بلغة أوضح ،ويسعى إىل التغ يلب عىل التحدي ي املاثل أمام فهم أمحد فرديد للخروج من حالة التغريب.

 .1املصدر أعاله ،ص .153
 .2املصدر أعاله ،ص  154ـ .158
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ويف احلقيقة ي
فإن املشكلة األكرب املاثلة يف طريق فرديد تكمن يف أ ينه ال يرشدنا إىل آل يية اخلروج وطريقته
أن طريقة ي
(إن املراد بعدم إرشاد فرديد إىل آل يية اخلروج ،هو ي
ي
حل فرديد ال تقدي م مبنى للعمل عىل ما بعد
الفردي  ،وال يقول لنا ما هي نسبة التفكري اجلديد وغري احلديث إىل العلم والسياسة
املستوى
ي
والعالقات الدول يية واخلطط التنمو يية وأمور من هذا القبيل).
من ناحيته ذهب الدكتور رضا داوري إىل اعتبار الفلسفة عني التغريب( ،)1فهو يرى ي
أن التغريب
ب أيضا( .)2لقد ورد هذا الكالم يف سياق تبويب أمحد فرديد ،ولكن ما هو
يتع يلق هو اآلخر بالعامل الغر ي
املراد به؟ ي
إن املشاركة الفكر يية لداوري يف هذا الشأن هي توفري أرض يية لتوضيح وبيان هذا التصوير
والتبويب املنسوب إىل أمحد فرديد .ولتوضيح مراد الدكتور رضا داوري من هذه العبارة ،ال بدي من
بيان املفاهيم الثالثة اآلتية ،وهي :الغرب ،والتغريب ،والفلسفة.
«إ ّن ماهيّة الغرب والتغريب مقرونة ومرتبطة يف احلقيقة بامهيّة الفلسفة؛ وذلك ألنّ الفلسفة منذ
اليوم األول كانت تسعى إىل التغ ّلب عىل فقر وعجز اإلنسان ،وهذا ّ
االجتاه هو الذي يؤ ّدي إىل
( )3

البرشي».
تأصيل العقل
ّ

بأن الفلسفة طريقة تفكري ،ي
يذهب الدكتور داوري إىل االعتقاد ي
وإن الغرب عامل تكون طريقة
إن التفكري يعني إقامة النسبة ،ي
التفكري األصيلة فيه فلسف يية .ي
األعم هي
وإن هذه النسبة يف مفهومها
ي
النسبة التي تقوم بني اإلنسان واخلالق والعامل .وبعبارى أخرى :ك يلام تدي ثنا عن التفكري ي
فإن هذا التفكري
األعم يقوم عىل نسبة تقوم بني هذه األمور الثالثة ،وهي :التفكري واخلالق والعامل .يمكن أن
يف حالته
ي

 .1داوري أردكاين ،رضا ،فلسفة چيست؟ (ما هي الفلسفة؟ ) ،ص  42ـ  ،43پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي،
طهران 1374 ،هـ ش( .مصدر فارس).
 .2املصدر أعاله ،ص .45
 .3املصدر أعاله ،ص .53
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اإلنساين
البشي والوجود
تكون هلذه النسبة أنحاء خمتلفة ،والفلسفة هي تلك النسبة التي يكون العقل
ي
ي
فيها هو املعيار ،وجيري تقييم األمرين اآلخرين بواسطة هذا املعيار(.)1
ي
االستعالئي عن
إن الدكتور داوري يلتفت إىل تقدي م السؤال من الغرب ،ليتم يكن من إبداء فهمه
ي
الغرب بوصفه ي
كال ورشطا غري مشوط ،مع أجزائه املشوطة (الثقافة احلديثة ،والعلم والتقن يية
والفن احلديث) .ي
إن هذه الناحية غري واضحة يف مشوع أمحد فرديد .إ ينه من خالل
احلديثة ،والسياسة،
ي
هذه املقدي مة ـ (االعتقاد بتارخيية العقل والوجود ،ومثول ي
كل مرحلة من التاريخ ضمن عهد وميثاق
بني اإلنسان واخلالق ،حيث يكون اإلنسان فيه مظهرا السم من األسامء اإلهل يية ،و )...ـ يقول لنا ما
املتأصل ـ الذي يدور ي
كل يشء فيه
شي
ي
هو مراده بالغرب ،ولكنيه ال يقول لنا ما هي نسبة العقل الب ي
ب.
مداره ـ بام هو حديث ،وما هو كائن وماثل يف العامل الغر ي
ي
املرصح به
إن الدكتور داوري حيث يسأل عن ماه يية الغرب ،يسعى إىل إيضاح هذا املطلب غري
ي
إن نشاط الدكتور داوري يكمن يف سعيه إىل بيان ي
(وليس لزوما غري املفكر فيه) عند أمحد فرديد .ي
أن
ب هي نسبة الشط واملشوط ،ونحن ما مل ندرك هذه النسبة ،ال يمكن لنا
نسبة الغرب إىل ما هو غر ي
أن نفهم كنه كالم فرديد ،وسوف نعتربه جمموعة من املدي عيات التي مل ِ
جير إثباهتا .ي
األهم ألمحد
إن الفهم
ي
فرديد هو أ ينه لو حدث تغيري يف النسبة بني هذه األمور الثالثة غري املشوطة عقال (اهلل ،واإلنسان،
فإن ي
والعامل) ،ي
العقالين
يتغري .يف مورد النسبة بني هذه املفاهيم الثالثة ،لو عددنا األمر
كل يشء سوف ي
ي
البشي عىل هامشه ،ي
الطبيعي بدورها سوف
وإن نسبته إىل العامل
إهل ييا يأوالات ،عندها سنفهم العقل
ي
ي
خاص .ي
إن الدكتور داوري يسعى إىل إيضاح الرؤية الفلسف يية ألمحد فرديد ـ (بمعنى
تكون عىل نحو
ي
تغيري العامل ي
تتغري النسبة بني هذه املفاهيم الثالثة) ـ بلغة كانط يية ،وعليه فإ ينه عندما
وكل ما فيه ،عندما ي

 .1داوري أردكاين ،رضا ،درباره غرب (بشأن الغرب) ،ص  130ـ  ،133نش هرمس ،طهران 1393 ،هـ ش؛ داوري
أردكاين ،رضا ،فلسفة چيست؟ (ما هي الفلسفة؟ ) ،ص  42ـ  1374 ،46هـ ش( .مصدران فارسيان).
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يريد التحدي ث عن التغريب ،يتحدي ث عن ماه يية الغرب ،وعندما يريد بيان ماهية الغرب ورشحها ،
ب .ي
إن الغرب عبارة عن عامل يغلب
وأي عمل يف العامل الغر ي
أي فهم ي
فإ ينه يفهمه بام هو رشط إلمكان ي
البشي فيه هو
خاصة بني املفاهيم العقل يية الثالثة) ،حيث يكون العقل
ي
فيه نمط من التفكري (نسبة ي
املعيار واملحور يف الفهم والعمل .والتغريب أيضا يعني التع يلق بمثل هذا العامل ،ويف هذا العامل يربز
العلم اجلديد ،والتقن يية احلديثة ،والثقافة اجلديدة ايضا؛ وعىل هذا األساس ي
فإن رشط إمكان ت يقق هذه
األمور احلديثة هو التع يلق بعامل الغرب .ي
إن التغيري يكمن يف إقامة النسبة ،حيث جتعل مجيع األمور
ب ومتع يلقاته يف بعض املوارد بعنوان
يعرب الدكتور داوري عن هذه النسبة بني العامل الغر ي
اجلديدة ممكنة .ي
إن ي
اإلدراك البسيط واإلدراك املركيب .ي
خاص من التفكري يتبلور يف بادئ األمر بشكل إدراك
كل نمط
ي
بسيط ومشرتك ،ويصبح مرشدا يف العلم والعمل لألشخاص الذين يعيشون يف ذلك التاريخ والعامل
إن هذا العقل حيدي د مصري حياهتم ،ويظهر هلم وجهة حياهتم( .)1ي
اخلاص .ي
يت
إن الفلسفة هي اإلدراك الذا ي
ي
ب .وعليه لو قيل ي
إن الفلسفة
وتفصيل هذا اإلدراك اإلمجا يل البسيط واملشرتك يف العامل والتاريخ الغر ي
أن الفلسفة هي ع يلة العامل اجلديد .ي
أصل العامل اجلديد ،فهذا ال يعني ي
يت للواقع
إن الفلسفة إدراك ذا ي
اجلديد الذي يم يثل ظهورا للعقالن يية اجلديدة(.)2
ب بوصفه ي
ي
كال ورشطا أو ذاتا ،مع مجيع مشت يقاهتا واحدة من
إن طرح النسبة الشط يية بني العامل الغر ي
هم معطيات الدكتور رضا داوري لبيان وإيضاح مشوع التغريب ،ولكن حيث إ ين إدراك األمر
أ ي
الفلسفي ،ليس سهل املنال ،ي
فإن
االستعالئي واملنزلة األنطولوج يية التي مت يثل رشطا اإلمكان يف الفكر
ي
ي
تتحول إىل واحدة من أكثر األمور تدي يا يف مفاصله الفكر يية .ومن هنا يبدو من
القوة هذه
ي
نقطة ي

تطبيقي (الفلسفة املقارنة) ،ص  193ـ  ،194نش سخن ،طهران 1391 ،هـ ش( .مصدر
 .1داوري أردكاين ،رضا ،فلسفه
ي
فارس).
 .2املصدر أعاله ،ص .12
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الّضوري أن تكون لنا إشارة إىل االختالف بني النسبة العل يية والنسبة الشط يية ،والتي جيري اخللط
ي
بينهام عادة من طريق اخلطأ.
اختالف النسبة العل ّية عن النسبة الرشط ّية
يف النسبة بني الشط واملشوط ،التي تعادل يف اللغة الكانط يية النسبة االستعالئ يية ،يكون التح يقق
الصوري .ي
إن الشط املا يد يي
التجريبي لألمر الواقع مشوطا بشطني ،ومها :الشط املا يد يي ،والشط
ي
ي
الصوري هو رشط إمكان ي
االتاد والتشابه
هو رشط إمكان الكثرة واملغايرة والكينونة ،والشط
ي
بغض النظر عن التاميز بني هذين الشطني ،ي
سمى رشطا بشكل عا يم ،ال
واملعقول يية .ولكن ي
فإن الذي ُي ي
أي ت يقق بمعزل عن املشوط ،بل ي
إن وجوده رهن باملشوط .ومن هنا ال يمكن للشط أن
يكون له ي
مقوما إلمكان ت يققه
يمنح الوجود للمشوط ويكون ع يلة له ،ولكن يف الوقت نفسه حيث يكون ي
التجريبي ،يكون مقدي ما عليه .وبعبارة أخرى :يف النسبة الشط يية يكون الشط مقدي ما عىل املشوط ،
ي
الّضوري الع يلة التي متنح الوجود الّضورة أبدا ،وإ ينام هذه الّضورة
ولكنيه ال يكون يف هذا التقدي م
ي
حس يية ،لن
رضورة عىل مستوى اإلمكان .وعىل حدي تعبري كانط :صحيح أ ينه ما مل تكن لدينا جتربة ي
أن هذا ال يعني ي
أي إدراك عن العامل ،يإال ي
أن إدراكاتنا مجيعها للعامل هي من قبيل اإلدراكات
نحصل عىل ي
احلس يية وما وراء التجريب يية .وأ ين من بني هذه الشوط ي
اجلوهري لألمر املحسوس .صحيح أ يننا
االتاد
ي
ي
احلس ،ي
احلس ،وال يف
وأن اجلوهر الواحد ليس موجودا حقيق ييا (ال يف ي
نجرب اجلوهر الواحد يف ي
ال ي
نجرب رشط ي
حس ييا .وعليه
االتاد
اجلوهري ي
ي
العقل) ،يإال أ ين هذا ال ينهض دليال عىل أ يننا نستطيع أن ي
فإن ي
ي
احلس يية،
اجلوهري يف األشياء املحسوسة أمر ال يدرك
االتاد
ي
ي
باحلس ،يإال أ يننا لو حذفناه من التجربة ي
حس ييا مستحيلة.
لغدت جتربة األشياء ي
لو أخذنا الغرب بام هو جمموع ع يلة ي
ربر والوجيه جدي ا أن نتساءل
لكل ما هو غر ي
ب ،لكان من امل ي
ونقول :هل الغرب كائن كي ُيطالب بأن يكون ع يلة ،أو نطالب بإظهار الغرب لنا كي نراه .وأ يما إذا
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أخذنا الغرب بام هو جمموع بوصفه رشطا صور ييا يضفي ي
االتاد عىل ي
ب ،فال يرد هذا
كل ما هو غر ي
وجتريبي،
اإلشكال ،وذلك أل يننا يف النسبة الشط يية ال نبدأ بأمر سابق ومتقدي م ،وإ ينام نبدأ بأمر الحق
ي
ولكنينا ن يت جه إىل رشطه الذي هو أمر سابق .وبعبارة أخرى :لقد وقع أمر ،ونحن نسعى إىل العثور عن
رشط إمكانه ،وعىل هذا األساس ي
فإن هذا الشط من الناحية الوجود يية واألنطولوج يية رهن بوجود
األمر الواقع ،وليس ع يلة له ،ولكن من الناحية األبستمولوج يية واملعرف يية يكون أصال وأساسا ورشطا
إلمكانه(.)1
مل يكن تفكري رينيه ديكارت وإيامنوئيل كانط ع يلة لظهور التجدي د .وعليه ما هي النسبة القائمة بني
فلسفة الفالسفة والتاريخ احلديث؟ ي
إن الفالسفة اجلُدُ د بمنزلة الناطقني باسم التاريخ ،وإ ين الفهم
واإلدراك اجلديدين قد استقام بلغتهم .فلوال اللغة ملا كان هناك فهم وإدراك وملا ت يقق العلم الراهن.
( )3
()2
الكانطي ،ملا
يت وطرح اإلدراك والفهم الرتانسندنتا يل
وبعبارة أخرى :لوال الكوجيتو الديكارا ي
ي

أمكن فتح الطريق أمام اإلنسان لتسخري العامل والكائنات .ويف احلقيقة ي
فإن الفلسفة كانت مت يثل متهيدا
مقوما للمرحلة اجلديدة ،وليس ع يلة لوجوده ،ولو كان ع يلة لوجوده ،لوجب أن يكون
وتوطئة ورشطا ي
خارج املعلول(.)4
إن ُفهمت النسبة بني الشط واملشوط بشكل صحيح ،فسوف ت يتضح تارخيية العقل من وجهة
ب يف عني تعدي د جت يلياته؛
ب عىل الفلسفة ،كام ي يتضح ياتاد العامل الغر ي
نظر أمحد فرديد ،وقيام العامل الغر ي
 .1داوري اردك اين ،رضا ،ما و راه دشوار جتدد (نحن وطريق التجديد املعقد) ،ص  ،10نش رستا ،طهران 1391 ،هـ ش.
(مصدر فارس).
 .2الكوجيتو :مبدأ انطلق منه ديكارت إلثبات احلقائق بالربهان ،وذلك من خالل القضيية املنطقيية القائلة« :أنا أفكير ،إذن أنا
(املعرب).
موجود».
ي
 .3الرتانسندنتاليزم ( :) transcendentalismالفلسفة املتعالية :كل فلسفة تقول بأن اكتشاف احلقيقة يتم بدراسة عمليات
البعلبكي ،املورد؛ قاموس إنجليزي  /عرب ،ص .)984
(املعرب ،نقال عن منري
الفكر ال من طريق اخلربة أو التجربة.
ي
ي
تطبيقي (الفلسفة املقارنة) ،ص  ،33نش سخن ،طهران 1391 ،هـ ش( .مصدر فارس).
 .4داوري اردكاين ،رضا ،فلسفه
ي
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ظل ي
ألن الشط ال يتح يقق يإال يف ي
ي
االتاد مع املشوط .إذا كان العقل يف معناه العا يم أمرا إمكان ييا وبسيطا،
ي
املجردات رضور ييا؛ ليكون ت يققه أمرا
وليس كيانا
مستقال وغري مق ييد بالزمان ،فسوف يكون يف عامل ي
تارخيي ،بمعنى ي
زمن ييا وتارخي ييا .ي
أن إمكانات العقل تعطى ،وإذا مل تعط ،فال يكون هناك إمكان
إن العقل
ي
أي فعل يية.
لتح يققها ،ولكن من ناحية أخرى ما مل يكتب هلا التح يقق
التارخيي ،لن يكون هلا ي
ي
لو كان أمحد فرديد ورضا داوري يريان ي
ب ،لكان هذا األساس بمعنى
أن الفلسفة أساس العامل الغر ي
الشط ،وملا كان بمعنى الع يلة .وعىل هذا األساس ي
فإن تقدي م الفلسفة عىل سائر أحداث عرص النهضة
الزمني  ،بل هو من هذا السنخ ،وال يمكن نقده بالقول :حيث بدأ عرص النهضة
ليس من سنخ التقدي م
ي
من القرن اخلامس عش للميالد ،يإال ي
أن الفالسفة احلداثو ييني قد بدأوا بالظهور منذ القرن السابع عش
للميالد ،إذن ال يمكن اعتبار الفلسفة أساسا للعامل احلديث .وهكذا األمر بالنسبة إىل االعتقاد بوحدة
الواقعي والقائم؛ وذلك ي
ألن هذا العامل الواحد هو ذات اجلهة والشط
ب يف عني تعدي ده
العامل الغر ي
ي
املتنوعة بحسب الظاهر من الداخل ،ويضعها يف عامل واحد ،بيد
يوحد مجيع هذه األعامل ي
الواحد الذي ي
ي
أي ت يقق بمعزل عن ظهوراته وجت يلياته ،لنروم البحث عنه يف العامل ،وحيث ال
أن هذا العامل ليس له ي
ب الواحد.
أي مكان من العامل عىل يشء باسم العامل الغر ي
نجده ،نقول :مل نعثر يف ي
ب
واآلن إذ ا يتضح مشوع التغريب يف ضوء التفسري
االستعالئي لرضا داوري عن نسبة العامل الغر ي
ي
الوحد مع جت يلياته املتعدي دة ،فقد حان الوقت لنعمل عىل هذا األساس عىل بحث رأيه املخت يلف عن
فرديد يف خصوص كيف يية اخلروج من حالة التغريب.
اخلروج من حالة التغريب
يرى أمحد فرديد إمكان يية القضاء عىل التغريب من طريق العلم احلصو يل ومعرفة ماه يية الغرب.
سميه بالتغريب
واخلطوة األوىل يف طريق القضاء عىل التغريب ـ من وجهة نظر فرديد ـ تكمن يف ما ُي ي
البسيط؛ إذ ما مل نعرتف بأ يننا مصابون بالتغريب ،وأ يننا مل نعد نعيش ضمن عاملنا
الثقايف ،وأ يننا ـ عىل حدي
ي
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أي إمكان يية للقضاء عىل التغريب(.)1
تعبريه ـ نف يكر بعد أربعة قرون من تاريخ التغريب ،فال يكون هناك ي
التعرف إىل ماه يية التغريب من طريق الفلسفة .وعىل هذا األساس ي
فإن
واخلطوة الثانية يف هذا تتم يثل يف ي
يمهد الطريق للخروج من التغريب ،بيد ي
أن هذا الطريق هو ذات الطريق
السؤال عن ماه يية الفلسفة ي
الذي جيري سلوكه بالعلم احلصو يل .كام ي
أن للدكتور رضا داوري مثل هذا التعبري عندما يروم احلديث
عن بدية اخلروج من حالة التغريب .فهو يرى أ يننا من خالل إدراك ماه يية الفلسفة ،ندرك ماه يية
التغريب ،ي
وإن هذا اإلدراك يم يثل بداية اخلروج من حالة التغريب(.)2
يإال ي
أن هذا اإلدارك وحده ليس كافيا؛ إذ إ ين إدراك ماه يية التغريب وحده ال يمنحنا القدرة عىل
اخلروج منه .كام ي
الفردي ،بل جيب أن
أن اخلروج من هذه احلالة ال جيري من خالل الفهم واإلدراك
ي
يتح يقق عىل املستوى الشامل للمجتمع( .)3وبطبيعة احلال فقد كان ي
لكل من أمحد فرديد والدكتور رضا
خاصة إىل حادثة الثورة اإلسالم يية ،وكانا يريان يأنا ي
خاص من التفكري،
جتل وظهور لنحو
ي
داوري رؤية ي
وأن هذه احلادثة كانت مت يثل بداية للخروج من حالة التغريب( .)4ي
ي
إن هذه الرؤية تنبثق عن ذلك الفهم
الفلسفي عىل العقل املشرتك واإلدراك البسيط ،والذي عىل
تكون عىل أساس القول بقيام العقل
الذي ي
ي
يتغري نمط سلوك الناس يف حياهتم اليوم يية ،ال يمكن احلديث عن
أساسه يذهبان إىل القول بأنه ما مل ي
ظهور نمط آخر من التفكري .وقد ذهبا إىل القول إ ين هذا التغيري قد ي
جتىل بوضوح يف حادثة الثورة
اإلسالم يية بوضوح .بيد ي
أن النقطة التي يريد الدكتور رضا داوري إضافتها إىل بحث أمحد فرديد تذهب
 .1فرديد ،أمحد ،غرب و غرب زدگي (الغرب والتغريب) ،ص  1395 ،28هـ ش( .مصدر فارس).
 .2داوري أردكاين ،رضا ،فلسفه چيست؟ (ما هي الفلسفة؟ ) ،ص  ،51پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي ،طهران،
 1374هـ ش( .مصدر فارس).
 .3داوري أردكاين ،رضا ،ما و راه دشوار جتدد (نحن وطريق التجديد الصعب) ،ص  ،128نش رستا ،طهران 1391 ،هـ
ش( .مصدر فارس).
 .4فرديد ،أمحد ،غرب و غرب زدگي (الغرب والتغريب) ،ص  1395 ،104هـ ش؛ داوري أردكاين ،رضا ،فلسفه چيست؟
(ما هي الفلسفة؟ ) ،ص  1374 ،54هـ ش( .مصدران فارسيان).
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إىل ما هو أبعد من كونه ظهورا للثورة .ي
إن الدكتور داوري ينظر إىل كيف يية القدرة عىل تقيق ذلك
اإلمكان الذي ا يتضح يف الثورة .ومن هنا فقد عمد إىل تقديم تقسيم جديد ملشوع التغريب تت
عنوان« :التغريب الفاعل ،والتغريب املنفعل».
ي
إن هذا التقسيم مقتبس من تقسيم العدم يية إىل فاعلة ومنفعلة من وجهة نظر فريدريش نيتشه،
( )1
قوة اإلنسان
قوة الروح  .إن «التغريب املنفعل» يعني اجلهل بمنشأ ي
القائمة عىل أساس زيادة ونقصان ي

ب والتقهقر أمامه ،وأ يما «التغريب الفاعل» فيعني املسامهة واملشاركة مع الغرب يف السياسة
الغر ي
قوة العلم والقدرة عىل
واألدب والعلم
والفن .أو بعبارة أخرى :الوصول إىل إمكان يية االستفادة من ي
ي
ذلك ( .)2ي
إن الذي يم ييز هذا التقسيم هو االهتامم بمفهوم االقتدار واخلروج من حالة اهلزيمة يف مواجهة
الغرب .يرى الدكتور رضا داوري ي
أن الثورة تستطيع أن تساعدنا عىل تصيل واكتساب العلوم
والفنون اجلديدة ،وأن خترجنا من حالة التغريب املنفعل .وإذا عدنا إىل تقسيم الشط إىل ما يد يي
وصوري يف النسبة الشط يية ،فسوف يكون بمقدورنا إدراك أن ت يقق اخلروج من حالة التغريب حيتاج
ي
الصوري .ي
إن املعرفة الفلسف يية لذات
إىل رشطني ،ويأيت تشديد أمحد فرديد يف الغالب عىل الشط
ي
الغرب وشمول ييته يم يثل رشطا صور ييا للخروج من حالة التغريب ،بيد ي
أن الشط املا يد يي هلذا اخلروج
قوة
يتم يثل يف االنتقال من حالة التغريب املنفعل إىل الفاعل ،أو الوصول إىل إمكان يية االستفادة من ي
العلم .ويف احلقيقة ي
التعرف إىل
فإن الدكتور رضا داوري فيام يتع يلق بتغيري الواقع الراهن ،ال نحتاج إىل ي
ب بر يمته فحسب (الشط
إمكان ييات العمل يف العامل احلديث من خالل
التعرف إىل العامل الغر ي
ي
الصوري) ،بل إضافة إىل ذلك هناك حاجة إىل االستفادة العمل يية ـ بمساعدة التنمية وتنظيم عاملنا عىل

 .1نيتشه ،فريدريتش ،ارداه قدرت (إرادة قدرة) ،ترمجه غىل اللغة الفارسيية :جميد رشيف ،ص  ،38نش جامي ،طهران1378 ،
هـ ش.
 .2داوري أردكاين ،رضا ،فلسفه چيست؟ (ما هي الفلسفة؟ ) ،ص  48ـ  1374 ،50هـ ش( .مصدر فارس).
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أساس العلم ـ من القدرة التي يو يفرها العلم لنا (الشط املادي) .ي
القوة
إن الفلسفة تع يلمنا ما هو منشأ ي
القوة .ي
إن الفلسفة تضع اإلمكانات أمام
ب ،والعلم يمنحنا القدرة عىل االستفادة من هذه ي
يف العامل الغر ي
القوة يف العامل املصاب بآفة التغريب .ي
أعيننا ،والعلم يعمل عىل تقيقها .ي
إن الفلسفة
إن العلم هو منشأ ي
متنحنا فهم هذه احلقيقة وإدراكها  ،بيد ي
أن هذا الفهم واإلدراك ،ال يمنحنا القدرة عىل االستفادة من
العلم؛ وعليه هناك حاجة إىل الشط املا يد يي أيضا؛ لنخرج من حالة التغريب.
وهذا هو مكمن العقدة التي تعدي ـ من وجهة نظر الناقدين ـ موجدة للشخ يف تفكري الدكتور رضا
إن الذي حدث مل يكن رشخا ،بل هو انتقال وحسب من مستوى البحث إىل مستوى آخر .ي
داوري .ي
إن
قوة الغرب؛ بمعنى إدراك ماه يية الغرب ومعرفة العقل
احلقيقة هي أ يننا ال نستطيع
بمجرد معرفة منشأ ي
ي
القوة ،وما مل نستفد من
املتأصل بذاته ،ح يتى
بمجرد الثورة ـ أن نمتلك القدرة عىل االستفادة من هذه ي
ي
ي
القوة ،فلن نستطيع اخلروج من حالة االنفعال ،وبالتال ي
فإن اخلروج من حالة التغريب لن تتح يقق
هذه ي
أبدا .ي
األول ـ يف تفكري الدكتور رضا داوري يف عام  1980م ـ
إن الذي جرى تعريفه يف هذا التقسيم ي
التنويري إىل ثنائ يية التنمية
للتغريب إىل فاعل ومنفعل ،جرى بسطه يف األعوام الالحقة وعىل املستوى
ي
أي تغيري يف مشوع التغريب ،وكذلك يف الغاية
وعدم التنمية .وعىل هذا األساس برغم عدم ت يقق ي
من هذا املشوع ،ي
فإن الوصول إىل هذه الغاية أصبح مشوطا بشط جديد ،كان يبدو بحسب الظاهر
يف احلدي األدنى يف قبال الغاية من هذا املشوع .ي
قوة العلم هي عني معرفة الغرب .إذا
إن املشاركة يف ي
نتعرف إليها
كان الغرب قد سيطر عىل مجيع شؤون حياتنا ،وعمل عىل تغيريها رأسا عىل عقب ،وما مل ي
القوة التي عملوا عىل
فلن نستطيع
ملحة إىل احلصول عىل تلك ي
التحرر من أغالهلا ،هناك حاجة ي
ي
تسخرينا بواسطتها( .)1إذن يمكن لنا أن نالحظ ي
التنويري
الفلسفي إىل املستوى
أن االنتقال من املستوى
ي
ي
كان حارضا منذ البداية يف تفكري الدكتور رضا داوري مع طرح مسألة التغريب الفاعل واملنفعل .ومن

 .1داوري أردكاين ،رضا ،درباره غرب (بشأن الغرب) ،ص  ،37نش هرمس ،طهران 1393 ،هـ ش( .مصدر فارس).
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هنا فإ ينه في كتاب «ما هي الفلسفة؟»( ،)1وبعد بيان أقسى االنتقادات عىل الفلسفة ،يظهر يف الفصول
الالحقة مبارشة ،ليلعب دور املدافع عن الفلسفة.
إن الدكتور داوري يبدي اهتامما كبريا هبذه املسألة ،وهي ي
ي
أن هناك حاجة عند التفكري بوضعنا
التارخيي إىل أن تكون أقدامنا ثابتة فوق األرض ،وأن نبحث بااللتفات إىل احلقائق الراهنة ،ومن هنا
ي
ال يمكن جتاهل هذه احلقائق عندما ت يققت الثورة ،وال عندما ترتاجع مصانعنا بدال من أن تتقدي م
وتدور حول نفسها .ي
إن عدم متكن مصانعنا من الوصول إىل مستوى اإلنتاج بعد سنوات من التقليد
واملونتاج ،ي
يدل عىل عجزنا عن االستفادة من العلم(.)2
ي
قوم عاملا ـ بحسب ترصحيه ـ بعمل تنوري ،ويدعو مجيع العلامء
إن الدكتور رضا داوري ُي ي
واملف يكرين إىل القيام بمثل ذلك؛ إذ لديه سؤال جا يد ،وهذا السؤال ليس سؤال عن كيف يية اخلروج من
حالة التغريب وحسب ،بل عن كيف يية التنمية .ي
إن الدكتور رضا داوري يسعى يف هذا املستوى ـ عىل
غرار املستنريين يف القرن التاسع عش؛ حيث كانوا يف يكرون يف إخفاقات العامل احلديث ويسعون إىل
املتطورة؛ لعلمه ي
بأن الشط األول يف اخلروج من
جتاوزها وح يلها ـ إىل التفكري يف إخفاقات إيران شبة
ي
حالة عدم التنمية هي العلم هبا وإدراكها(.)3
الظن إىل إمكان يية الوصول إىل االزدهار
لدينا نوعان من الرؤية الساذجة؛ إحدامها :أن يذهب بنا
ي
الظن إىل إمكان يية الوصول
الصوري) .واألخرى :أن يذهب بنا
العلمي من دون فلسفة (جتاهل الشط
ي
ي
ي
العلمي عند احلصول عىل الفلسفة (جتاهل الشط املا يد يي) .ويف احلقيقة ي
فإن جتاهل هذين
إىل االزدهار
ي

 .1عنوانه يف األصل الفارس« :فلسفه چيست؟».
 .2داوري أردكاين ،رضا ،علم اخالق و سياست (العلم واألخالق والسياسة) ،ص  11ـ  ،12نش سخن ،طهران1393 ،
هـ ش( .مصدر فارس).
 .3املصدر أعاله ،ص  183ـ .225
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قوة الغرب .والثاين:
تصور سهولة منشأ ي
الشطني يضع الكثري من العقبات يف طريق التجديد؛ األول :ي
الفلسفي .ي
إن الدكتور داوري يف يكر يف
املهمة العلم يية للعلم واالكتفاء بالتنظري
ي
السذاجة يف إنقاص ي
يتصوره اإليران ييون طريقا سهال ،ويرى أ ين هذا االستسهال يم يثل أكرب
صعوبة طريق التنمية وهو الذي
ي
عقبة يف طريق التنمية .ي
إن طريق التاريخ ينغلق خلف سالكيه ،وال يمكن بتقليد الغرب أن نصل إىل
القوة التي وصل إليها(.)1
ي
داخل ثابت
تقييم
ّ
واآلن بعد أن ا يتضح رشحنا ملشوع التغريب وكيف يية اخلروج منه يف رؤية الدكتور رضا داوري إىل
ويتعرض له ي
كل سعي أو
حدي ما ،من املناسب أن نتحدي ث عن تدي كامن يف أصل مشوع التغريب،
ي
جهد للخروج من حالة التغريب .ي
إن العامل الراهن ـ طبقا ملشوع التغريب ـ مستغرب بأرسه ،ونمط
املتأصل .وأ يما
البشي
الفلسفي؛ أي التفكري القائم عىل العقل
التفكري الوحيد يف هذا العامل هو التفكري
ي
ي
ي
الغاية من مشوع التغريب فهي اخلروج من حالة التغريب ،والسؤال املاثل هنا هو :كيف يمكن
للحالة التي جرى نفي إمكانا منذ البداية أن تتح يقق اآلن أو يف املستقبل؟
ي
إن رشط إمكان اخلروج من حالة التغريب جيري نفيه يف ذات مشوع التغريب؛ إذ إ ين العامل الوحيد
ب الواحد .فكيف يمكن اخلروج منه؟ وكيف يمكن تقيق ما مل
املمكن يف هذا املشوع هو العامل الغر ي
ُيمنح إمكان يية التحقق؟ وحيث إ يننا من خالل املشاركة يف مسار التنمية العامل يية ننتقل يف ناية املطاف
من التغريب املنفعل إىل التغريب الفاعل ،كيف يمكن للتنمية أن تساعدنا عىل اخلروج من حالة
املتطورة التي وصلت إىل التنمية عرب هذا النموذج طريقا غري
التغريب؟ وهل فتحت الثقافات غري
ي
طريق التنمية؟ كيف يمكن لإلمكان الذي جرى نفيه يف بداية األمر أن يتح يقق يف ناية املطاف فجأة

انساين (الثقافة والفلسفة والعلوم اإلنسان يية) ،ص  ،424نش سخن ،طهران،
 .1داوري أردكاين ،رضا ،فرهنگ فلسفه و علوم
ي
 1393هـ ش( .مصدر فارس).
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الصوري واملا يد يي؟ ي
إن اإلمكان الذي جرى نفيه هو إمكان اخلروج من حالة
بمساعدة تقيق الشط
ي
ألن مشوع التغريب يقوم عىل القول ي
التغريب نفسها؛ ي
ب.
باالتاد املطلق والشامل لعقالن يية العامل الغر ي
يرى الدكتور رضا داوري ي
أن نسبة البلدان غري النامية أو تلك التي يف طريقها إىل التنمية إىل البلدان
خاصة من نسبة املركز إىل ما حييط به( .)1فإن كنيا نعيش حال ييا وسط عامل مستغرب ،وجب
النامية صورة ي
التحرك ي
علينا التصديق بكالم الدكتور رضا داوري؛ حيث ي
باجتاه املركز (تلبية الشط املا يد يي)؛
إن علينا
ي
ولكن السؤال هنا هو :كيف يمكن اخلروج من املركز إىل خارج هذه الدائرة؟ وهل يمكن لنسبة املركز
ي
تفرس لنا وضعنا الالنامي بشكل واضح؟
واملحيط أن ي
ب .إذا كنيا حول هذا
إن السؤال
األصل يقول :هل اخرتنا إطارا صحيحا لتقييم أنفسنا والعامل الغر ي
ي
املركز متاما ،فلامذا نتمنيى اخلروج من حالة التغريب؟ أفلم تكن الغاية األصل يية من مشوع التغريب
هي اخلروج منه؟ وهل ذلك العقل الذي خ يطط ملشوع التغريب يندرج هو اآلخر ضمن هامش
ب ،أم يرى أ ينه حيث يقيم مع الغرب نسبة أخرى غري نسبة املركز إىل املحيط وأمثال
التاريخ والعقل الغر ي
ذلك ،ي
ثم شحذ اهلمم ـ أن حي يقق ذاته يف اخلروج من تت سيطرة
فإن بإمكانه ـ من خالل إدراك واقعه ،ي
الغرب؟ إذا كان األمر كذلك فام هي النسبة بيني وبني اآلخر التي كان جيب أخذها بعني االعتبار يف
مرة أخرى إىل ذات مشوع
مشوع التغريب ومل تؤخذ بعني االعتبار؟ أليس من الالزم الرجوع ي
التغريب ،واالستفهام عن مقدي مته اهلا يمة القائمة عىل إدراك واحد للعامل؟ إ ينه يملام يدعو إىل التأ يمل أن
يف يكر ي
ولكنهام ال يزاالن حيتفظان
كل من أمحد فرديد والدكتور رضا داوري ضمن إطار ناية احلداثة،
ي
هبذا الفهم احلديث عن العامل الواحد ،فهم لعامل واحد وموضوع واحد وعقل واحد .إ ينه بالفهم الذي
أي
يقدي مه الدكتور رضا داوري عن التاريخ بمعنى أفق اإلمكان ومستقبل اإلنسان ،لن يبقى هناك ي
الثقايف أبدا؛ إذ إ ين صدر تاريخ جتدُّ ِدنا ،من وجهة نظر الدكتور رضا داوري ـ وكذلك
مكان لتارخينا
ي
فارس).
 .1داوري أردكاين ،رضا ،در باره غرب (بشأن الغرب)  ،ص  220ـ  1393 ،221هـ ش( .مصدر
ي
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أمحد فرديد بطبيعة احلال ـ يقع يف ذيل تاريخ جتدي د الغرب ،وعليه نكون قد انفصلنا عن تارخينا .فإذا
كان األمر كذلك ،فلن يكون باإلمكان تقيق الغاية من مشوع التغريب أبدا ،وال ينبغي بعد ذلك
احلديث عن رؤية اإلعداد ونقد العامل احلديث من أجل اخلروج من حالة التغريب؛ ي
ألن هذا اخلروج
بشكل عا يم غري قابل للتحقق .إذا انفصلنا عن تارخينا ،فلن نعود مالكني هلو ييتنا ،وإ ينام سوف نكون بلدا
غري نا ٍم وحسب إىل جوار البلدان غري النامية األخرى ،التي تنتمي إضافة إىل عرص التجديد وعرص
التقن يية وعرص ما بعد التجديد ـ إىل عرص النزعة التجديد يية أيضا(.)1
السؤال اآلخر الذي جيري بيانه يف هذا السياق هو :إذا مل يكن هناك ،عىل مستوى التاريخ غري
الواقعي
أي فرق بيننا وبني سائر البلدان التي مل تكن نامية ح يتى قبل مئة سنة ،وإن اجلانب
النامي ي
ي
توصلوا إىل التنمية يف حني مل نصل نحن إليها؟ أال ينبغي لنا
حلضورنا يف تاريخ عدم التنمية؛ إذن ملاذا ي
خاص ،هي التي مت ييز وضعنا منهم،
احلديث عن نامذج وأمثلة ثقاف يية  /تارخي يية الشعور يية عىل نحو
ي
وهي التي أ يدت بنا إىل عدم التم يكن من تقيق التنمية برغم إرادتنا ذلك؟ أمل يكن هلذه العوامل دور
املانع واحلائل دون تقيق التنمية؟ أال ُيعدي جتاهلها نوعا جديدا من التبسيط الذي جيب إضافته إىل
التبسيطني املتقدي مني؟ أال ينبغي عند التفكري يف النسبة بيننا وبني الغرب أن نلتفت إىل هذه الناحية أيضا
ونعطيها هامشا من تفكرينا.
أي
تولت نسبتنا جتاه الغرب إىل نسبة العامل غري النامي والعامل النامي ،حيث ال يكون عندها ي
إذا ي
وجه لالختالف يف هذا التاميز بيننا وبني سائر البلدان غري النامية األخرى ،فهل نكون قد خرجنا يف
هذه احلالة من مشوع التغريب والغاية من هذا املشوع؟ املشكلة ي
أن الدكتور رضا داوري إذا مل يعد
يتعني عليه عندها أن يتق يبل نقد أولئك الذين اعتربوا تفكريه
ملتزما بالغاية من مشوع التغريب ،ي

 .1داوري اردكاين ،رضا ،ما وراه دشوار جتدد (نحن وطريق التجديد الصعب) ،ص  130ـ  1391 ،133هـ ش( .مصدر
فارس).
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منفصال ،وقد سعى من ناحيته إىل اإلجابة عن انتقادهم()1؛ إذ القول باختالف مستوى البحث
الفلسفي وحده ،ال نكون قد أوضحنا املسألة .ي
فإن السؤال
والسياس عن مستوى البحث
التنويري
ي
ي
ي
الرئيس إ ينام يكمن يف السؤال عن النسبة بني هذين املستويني ،ال عن انفصاهلام .كام ي
أن عليهم االعرتاف
بأنم يف يكرون يف طرائق تنميتنا ال أكثر .إذا قيل :ي
إن هذا سؤال ها يم يقول «فأين تكمن إيرانيتنا؟» ،و«ما
ي
هو مكمن وحدة هو ييتنا؟» ،أو يقال« :لست أنكر اهلو يية التارخي يية وبداية ومنشأ التاريخ»( ،)2ويقوم
ٍ
ومعد ،ي
االعتقاد عىل « ي
وأن مرحلة اإلعداد تدعونا إىل العودة
سلبي
احلداثوي تفكري
أن التفكري ما بعد
ي
ي
واملعنوي ،التي ترشدنا إىل املنطقة املضيئة
القدس
نحو الشق والرجوع إىل كلامت األساتذة يف التفكري
ي
ي
املستقبل»( .)3كيف يمكن القول« :أ يما اآلن فهناك تاريخ واحد يفرض شكله عىل مجيع
من تفكرينا
ي
التواريخ األخرى ،أال وهو تاريخ الغرب اجلديد»( .)4وإذا قيل :ي
إن مسألة اهلو يية واإليران يية مسألة
خيية ،ويف ذلك املستوى ال يكون هناك موضع لغري
ثقاف يية ،وال يوجد موضع هلا يف مستوى الرؤية التار ي
ب ،فعندها جيب أن نتساءل :هل هذه العقالن يية الواقفة فوق سنام الثقافات واللغات
التاريخ الغر ي
والتواريخ ،تعدي مقبولة يف يومنا هذا يف عامل ما بعد احلداثة والفلسفة أيضا(.)5

 .1انتظر :املصدر أعاله 137 ،ـ .177
إنساين (الثقافة
 .2داوري أردكاين ،رضا ،علم اخالق و ياست (العلم والسياسة واألخالق) ،أو فرهنگ فلسفه و علوم
ي
والفلسفة والعلوم اإلنسانية) [مالحظة :الرتدد من املصدر] ،ص  110ـ  1393 ،111هـ ش( .مصدر فارس).
 .3املصدر أعاله ،ص .40
 .4املصدر أعاله ،ص .111
 .5ي
إن بيان هذه األسئلة ال يعني أن الدكتور رضا داوري مل يكن ملتفتا إليها ،بل إنه ملتفت إىل الكثري منها ،بام يف ذلك تعدي د يية
العقل أيضا .وإنيام املشكلة إنام تظهر عندما نروم احلصول عىل فهم وإدراك منسجم ومتناغم عن تفكريه ورؤيته .إنيه يؤكد ي
أن لديه
إدراكا وفهام خمتلفا عن مفاهيم من قبيل :التاريخ والزمان واحلقيقة وغريها .إال أن هذه األفهام مل جير توضيحها باملقدار الكايف،
وعندما جيري السعي إىل إعادة صياغتها ،تتيضح لنا بعض مواطن اخللل التي تستدعي منيا عودة جمدي دة إىل رقعة الفلسفة والعمل
الفلسفي الدقيق.
ي
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ي
إن هذه األسئلة الكثرية ونظائرها من األسئلة األخرى التي تواجه تفكري الدكتور رضا داوري،
ي
التخل عنها؛ حيث جيب التأ يمل بشأن مكانة مشوع التغريب
إ ينام تثبت هذه املسؤول يية التي ال يمكن
فلسفي وواضح؛ إذ يزعم كاتب السطور ي
أن تفكري أمحد فرديد والدكتور رضا داوري يم يثل
عىل نحو
ي
الفلسفي األعمق الذي قمنا به ح يتى اآلن بشأن نسبتنا إىل الغرب ،وهو ُيعدي أرض يية مناسبة
التعاطي
ي
للغاية من أجل بلورة خمتلف التبويبات الفلسف يية املختلفة عن هذه النسبة .بيد ي
أن هذه األرض يية تتاج
فلسفي ،وإعادة
بشكل جا يد إىل إيضاح وصياغة مفاهيم جديدة ،كام تتاج إىل بحثها جمدي دا عىل مستوى
ي
النظر والتعريف باملصطلحات الغامضة ،من قبيل :التاريخ ،ونحن ،والزمان ،والوقت ،واملآثر
التارخي يية ،والنسبة بيننا وبني الغرب ،وتاريخ النزعة التجديد يية.
االستنتاج
اآلن بعد هذه املسرية الطويلة نستطيع أن نحصل عىل صورة واضحة ملشوع التغريب عند أمحد
فرديد والدكتور رضا داوري أردكاين .وبطبيعة احلال ي
فإن هذه الصورة مت يثل تفسريا ،وهي ليست تقريرا
وحسب .ي
إن هذا التصوير يم يثل سعيا للوصول إىل فهم منسجم ملجموعة من األفكار الفلسف يية الواقع يية
التي جرى عرضها وبيانا بلغة بعيدة عن املتعارف واملألوف جدي ا .أزعم ي
أن املسألة التي ورد ذكرها يف
مشوع التغريب ،مت يثل النسبة بيننا وبني الغرب ،ومسألتنا الرئيسة يف الفلسفة ،وطريقنا نحو الرقعة
امللحقة للفلسفة .بيد ي
أن هذا الرأي ليس رأيا ال يقبل النقد وإعادة التفكري ،وإ ينام هو رأي يدعو إىل
نقدي .يإال ي
أن النقد بدوره ال يكون يإال من طريق التحاور الو يد يي اهلادئ بغية الوصول إىل الفهم
جمهود
ي
واإلدراك .ي
التفسريي يف هذه املقالة مل يكن بداعي تس يقط األخطاء ،وإ ينام هيدف إىل بيان
إن املجهود
ي
االختصاص ،وإيضاح أفكارها األصل يية والرئيسة.
مه يية طرح املسائل الفلسف يية يف حقلها
أ ي
ي
الظن ب إىل أن أمحد فرديد والدكتور رضا أردكاين ال يؤمنان بامه ييتنا غري املستغربة يف
ال يذهب
ي
فإنام كانا عىل الدوام يف بحث دائم عن هذه املاه يية .وإ ينام أرى ي
أن
تارخيها وعقلها ،بل عىل العكس ،ي
مشوع التغريب يعاين غموضا بنيو ييا من الزاوية الفلسف يية الدقيقة؛ إذ مل جير االلتفات يف هذا املشوع
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احلقيقي الذي سعى إليه ي
كل من أمحد فرديد والدكتور داوري يف
إىل النسبة بني األنا واآلخر والتاميز
ي
غايتهام من مشوع التغريب ،وعليه نجد هناك حاجة إىل أن نأيت بتعريف جديد للنسبة بني األنا
عقالين ـ بعيدا عن خلق األوهام اخلطرية
واآلخر ،كي نعمل يف هذا املشوع منذ البداية عىل فتح طريق
ي
جدي ا ـ إلمكان يية التفكري بالغاية من مشوع التغريب .وقد ال يكون هذا الطريق موجودا ،بيد ي
أن وجوده
الفلسفي يف إطار البحث عن هذا الطريق.
أو عدم وجوده ال ي يتضح يإال بعد السعي
ي

التَّغريب واالستشراق تشويه القِيَم وتصنيع الوعي
تبعًا إلسرتاتيجيَّات السيطرة الغربيَّة

خّض إبراهيم حيدر

( )1

متهيد:
ِ
مفرتضني أن مفهوم
هذه الدراسة تاول تأصيل العالقة التبادلية بني مفهومي االستشاق والتغريب..
أهم املرتكزات التي قامت عليها إسرتاتيجيات االستشاق وأخطرها منذ احلمالت
التغريب هو أحد ن
الصليبية األوىل إىل يومنا احلارض .وهذا ما يطرح السؤال حول اإلنتاج املتبادل بني احلركة االستشاقية
وغاياهتا التغريبية يف املجتمعات العربية واإلسالمية خصوصا.
الرسوخ والعمق بحيث تعكس أهم
من الواضح أن العالقة بني التغريب واالستشاق هي من ُّ
احلقائق التارخيية يف فهم العالقة بني الغرب واإلسالم .فرغم ما قيل عن االستشاق بأنه نسق علمي
مستقل بذاته ،إال أنه يف حقيقته ومعطياته مل يكن بمنأى من اإلسرتاتيجيات العليا للمركزية الغربية
ومطاحمها الكولونيالية .وعليه ،بدا واضحا أن االستشاق ،وخالل أطواره املختلفة زمان ًّيا ومكان ًّيا ،مل
االستعامري .ويمكن االستدالل عىل هذه احلقيقة باإلشارة إىل هدفني
يكن خارج االنزياح للمشوع
ي
أساسيني يشكنالن جوهر مهمته ودوره:

السياس ،لبنان.
صحايف وباحث يف الفكر
.1
ي
ي
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اهلدف األ َّول :تسويق العقالنية والنزعة النفعية املا ندية بام مها شأن ذايت جوهري لعقيدة
الغرب.
اهلدف الثان :رؤية الشق انطالقا من تفكري الغرب ومعايريه وقيمه املا ندية ،وبالتال
اإلسالمي عىل ٍ
نحو جيعل ُنخب ُه ومثقفيه غافلني عن واقع أمرهم.
إعادة توليد صورة العامل
ن
الداللة ال ُّلغو َّية واالصطالح َّية للتَّغريب:
تبعا ملا ورد يف الدراسات واألبحاث العلمية من تعريفات معجمية لكلمة «تغريب» ودالالهتا
نسجل املالحظات اآلتية:
االصطالح يية ،يمكن أن ن

ٍ
واحد ،وهو التنحية واإلقصاء من
َّأو ًال :يستعمل علامء ال ُّلغة «اإلغراب» و«التغريب» بمعنى

الثالثي «غرب» .وهذا الفعل مزيد بالتضعيف .ومعنى
الوطن .و«التغريب» مصدر قياس للفعل غري
ن
هذه الزيادة هو «صـريورة يشء ِشبه يشء»( .)1وال سبيل إىل فهم هذا املعنى ،إذا ما اقترصنا عىل الداللة
املعجمية للتغريب ،بل ال بد من ربط هذا املعنى بالداللة السياسية واأليديولوجية واحلضارية للكلمة.
ُ
اإلنسان السلطة لر نده أو
والتغريب يف دالالته الفعلية هو انتقال إجباري وابتعاد اضطراري ال يملك
ويسمي بعض الدارسني هذا النمط من االرتال بـ«غربة القهـر».
دفعه ،بل ُيفرض عليه فرضا.
ن
غوي إىل األُطر الثقافية والسياسية واالجتامعية،
ثان ًيا :إن داللة التغريب تتغري بانتقالنا من اإلطار ال ُّل ن
وتتشعب معانيه مع توال األ ييام .فالتغريب ،كام ندر ُكه يف الوقت احلارض ،ليس هو التغريب الذي كان
اجلوهري أو ابن منظور( .)2ولكن برغم أن هذا املعنى قريب من داللة الفعل «غرب»
يعرفه
ُّ

()3

يف

يعرف معجم «أوكسفـورد» هذا الفعل عىل النحو اآليت:
اإلنكليزية؛ إذ ن

 .1ابن منظور ،لسان العرب .639-638 ،1
 .2فريد أمعضشو ،التغريب مفهوما وواقعا  ،جملة «الداعي» العدد الرابع  ،السنة األربعون ،فرباير  ،شباط  ،2016املغرب.
3. To Westernize

ِ
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“To Make an eastern country, person, etc. more like one in the west,
esp. in ways of living and thinking, institutions, etc.”.
أي جعل الشق تابعا للغرب يف الثقافة وأساليب العيش وطرائق التفكري… ويف الفرنسية،
التغريب يعني اليشء نفسه.
الثقايف»؛ ألنه إبدال ثقايف ،غايته
غـريب
ثال ًثا :يتخذ التغريب أشكاال خمتلفة ،لعل أخطرها «الت
ُ
ُّ
إحالل ثقافة أجنبية حمل الثقافة املحلية األصلية ،مع ما يرافق ذلك من مظاهر التبدُّ ل والتغيـي(.)1
هيمنا يف هذه الدن راسة
ومهام يكن من ُّ
تنوع التعريفات التي حفلت هبا املعاجم العربية واألجنبية ،فإن ما ُّ
هو الوقوف عىل التغريب الذي مارسته القوى االستعامرية جتاه البالد واملجتمعات اإلسالمية
وخصوصا يف الفرتة التي مهدت النيار السلطنة العثامنية وصعود األمربياليات احلديثة الفرنسية
واإلنكليزية عىل وجه التحديد.
ب،
راب ًعا :من املؤكد أن مصطلح «التغريب» ،بداللته املعارصة املعروفة ،هو من نتاج الفكر الغر ن
ويرتبط باحلركة األمربيالية األوروبية التي انطلقت يف القرن التاسع عش .ذلك يعني أنه ليس من
ب باسم « ،»Westernizationوكانوا
ابتكارنا يف الشق ،ولكنه ظهر يف املعجم
السياس الغر ن
ن
يعنُون به نش احلضارة الغربية يف البالد اآلسيوية واألفريقية الواقعة تت سيطرهتم عن طريق إزالة
ِ
مهها الدن ين وال ُّلغة ،ويف
ال ُقوى املضادة التي تفظ هلذه البالد كيانا وشخصيتها وعاداهتا وتقاليدها ،وأ ُّ
زوال هذه القوى ضامن الستمرار السيطرة الغربية السياسية واالقتصادية ح يتى بعد إعالن استقالل
ب ظاهـر ًّيا(.)2
وتررها من نري االستعامر الغر ن
هذه البالد ُّ

 .1املصدر نفسه.
اإلسالمي» ،العدد الثاين ،القاهرة .1982
ب احلديث ،جملة «األدب
 .2حممد مصطفى هدارة ،التغريب وأثره يف الشعر العر ي
ي
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املرصي أنور
ب احلديث» ،يشري املف نكر
ُّ
خامسا :يف كتابه املعروف« :التغريب وأثره يف الشعر العر ن
ً
اجلندي إىل أن مصطلح التغريب شاع أساسا يف الثقافة السياسية الغربية من خالل األدبيات
ي
ب للتعبري عن اخلطة التي تتيبعها القوى ذات
والدن راسات االستشاقية :فقد استخدمه االستشاق الغر ُّ
سالمي عىل االنصهار يف مفاهيم الغرب وحضارته ،والعمل
اخلارجي حلمل العامل ِاإل
السياس
النفوذ
ن
ن
ن
عىل إخراج املسلمني من هويتهم اإلسالمية وص ِ
هرهم يف بوتقة الغرب .وأما اهلدف من ورائه -كام
يضيف اجلندي  -فهو
«القضاء عىل الوجهة اإلسالميَّة األصيلة بإدخال عنارص غريبة عليها ،لتحويلها عن طبيعتها
الغرب»(.)1
املسيحي
اخلاص ،وجيعلها قريبة من املفهوم
ووجهتها ،عىل نحو يقيض عىل مت ُّيزها
ّ
ِّ
ّْ

ويف سياق تأصيله لألهداف العميقة التي رسمتها دوائر االستشاق املرعية من حكومات الغرب
اإلسالمي
االستعامرية ،يلحظ ُبعدا آخر أشد خطورة ،وهو العمل عىل مقاومة قيام وحدة العامل
ي
السياسية والفكرية بتثبيت قوائم اإلقليميات والقوميات ،وبذلك تعكس ُّ
كل وحدة منها التأثريات
األوروبية عىل طريقتها اخلاصة ،أي باخلضوع إىل الثقافات الفرنسية واإلنكليزية واألمريكية ،بحيث
يكون ل ٍّ
كل منها والؤها املنفصل.
ويف السياق عينه ،يطمح ُدعاة التغريب إىل تغيري املوازين الدينية والتعاليم األخالقية عىل نحو
يقرهبا من املوازين الغربية التي هي يف الوقت نفسه متم نثلة يف التعاليم األخالقية للكنيسة املسيحية،
ن
وذلك عىل حدن تعبري هاملتون جب يف كتابه «وجهة اإلسالم» ،وهو أول كتاب ُوضع عن خمطط
اإلسالمي عىل االنصهار يف
التغريب وكشف عن أن املقصود به بذل اجلهود املكثفة حلمل العامل
ن
احلضارة الغربية ،وهدم احلضارة اإلسالمية التي تقوم عليها وحدة املسلمني ،هبدف جعل ن
كل قطر

اإلسالمي ،إصدار :األمانة العامة للدعوة اإلسالمية باألزهر الشيف ،القاهرة،
اجلندي ،أهداف التغريب يف العامل
 .1أنور
ي
ي
 ،1987ص .3
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ٍ
وعندئذ يتعدد أسلوب االقتباس بتعدُّ د البيئات اإلسالمية
يتجه إىل اقتباس ما يالئم ظروفه منها،
املوحد ،وال يعود هناك يشء اسمه حضارة إسالمية(.)1
املختلفة ،فتفقد طابعها ي
من هنا ،ي
فإن ما رسمه الغرب عن طريق املستشقني من خطط ثقافية ومعرفية وأكاديمية يستهدف
السيطرة عىل مفاصل الوعي يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية .لذا ،ياجتهت هذه اخلطط نحو ما ُس نمي
بـ «حرب الكلمة» التي ترمي إىل تزييف املفاهيم اإلسالمية املتع نلقة تديدا باجلهاد ومقاومة املستعمر
االستعامري .ويف هذا املضامر ،ال بد من
األجنبي وتريفها عرب إعادة تفسريها طبقا ملقتضيات املشوع
ي
ن
اإلشارة إىل أن منظامت التبشري واالستشاق عملت منذ وقت بعيد وفق هذا املخطط ،واستطاعت أن
األجنبي ،ح يتى إذا سقطت اخلالفة اإلسالمية وانتش عقد الوحدة
جتد هلا مكانا بواسطة النفوذ
ن
اإلسالمية ،اتسع هذا النفوذ كثريا يف ما بني احلربني العامليتني ( ،)1939 -1918وهي الفرتة التي
األجنبي إىل أنه أصبح قادرا عىل السيطرة عن طريق مدارس اإلرساليات ،وعن
اطمأن فيها النفوذ
ُّ
طريق نقل مناهجها إىل وزارات التعليم واملعارف يف البالد اإلسالمية .ولقد كان عىل االستشاق أن
وس نمي االستغراب ،أو التغريب ،أو
يرسل مخسة من رجاله لدراسة هذا املخطط الذي ُكشف عنه ُ
الفرنجة ،فأعدي ي
كل من هاملتون جب (جامعة لندن) ،وماسنيون (جامعة باريس) ،وكامبفامير (جامعة
برلني) ،وبرج (جامعة لندن) ،ولفتنانت كولونيل فرار يف اجليش اهلندي سابقا ،هذه الدن راسة التي
للتعرف إىل املدى الذي وصلت إليه خطة التغريب،
ظهرت تت اسم «وجهة اإلسالم»( ،)2وذلك
ُّ
غربا ،وما هي العوامل التي ت نقق إمتام تغريبه(.)3
أي حدٍّ أصبح العامل
وإىل ن
اإلسالمي ُم ي
ُّ

 .1املصدر نفسه ،ص .6
2. Whither Islam

 .3أنور اجلندي ،املصدر نفسه ،ص .9-8
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مشرتكة:
االسترشاق وال َّتغريب :دالالت
َ
ُيستنتج من جممل البحوث التي وردت يف هذا املجال ،أن الفهم األكثر مطابقة ملعنى االستشاق
ِ
حرية التعريف بنفسه كام هي
هو الذهنية التي ترتجم فهم الغرب للشق ،من دون أن يكون للشق ي
يف الواقع .كان للغرب شغف التعرف إىل ٍ
رشق مل يعد عند غروب القرن الثامن عش جمرد ٍ
جهوي
نظري
ٍّ
ُّ

تري ما تثريه الدهشة
ثم وجد أن ال
ي
مناص له من ن
له ،بل كان بالنسبة إليه جغرافيا مسكونة باألرسار ،ي
التي ينطوي عليها .فأنى ذهبت التفسريات جلالء األسباب املعرفية التي دفعت بالنُّخب الغربية إىل
التحري ،فليس من العقالنية أن ُتمل الظاهرة عىل حممل الرباءة ،ذاك أ يننا لسنا بإزاء إجراء
مثل هذا
ن
القومي(.)1
توالت احلداثة وتد ُّفقها إىل خارج فضائها
معريف منقطع الصلة عن ُّ
ي
ٍّ
يف مقدن مة كتابه الشهري«االستشاق» ،يورد املف نكر إدوارد سعيد تأصيال نظر ًّيا ألطروحته بالقول:
«إذا َّاَتذنا من أواخر القرن الثامن عرش نقطة انطالق حمدَّ دة حتديد ًا تقريبيًّا ،فإنَّ االسترشاق
املؤسسة املشرتكة للتعامل مع الرشق .أي التعامل معه بإصدار
يمكن أن ينا َقش وحي َّلل بوصفه َّ
تقريرات حوله ،وإجازة اآلراء فيه وإقرارها ،وتدريسه ،واالستقرار فيه ،وامتالك السيادة عليه».

أ يما مؤدى األطروحة التي يميض سعيد إىل إنجازها فيوجزها يف قوله:

تنظيام عاليًا
«إ َّننا مل نكتَن ره االسترشاق بوصفه
ً
إنشاء ،فلن يكون بوسعنا أبدً ا أن نفهم الفرع املنظَّم ً

والذي استطاعت الثقافة الغرب َّية عن طريقه أن تتد َّبر الرشق  -حتّى أن تنتجه  -سياس ًّيا ،اجتامع ًّيا،
عسكر ًّيا ،عقائد ًّيا ،علم ًّيا ،وَت ُّيل ًّيا».

لقد احتل االستشاق مركزا هو من السيادة بحيث إنني أؤمن بأنه ليس يف وسع إنسان يكتب عن
املعوقة التي
الشق ،أو يف نكر فيه ،أو يامرس فعال متع نلقا به ،من دون أن يأخذ بعني االعتبار احلدود ن

 .1حممود حيدر ،اإلسالم بعني االستشاق ،بحث مقدي م إىل مؤمتر األكاديم ييني الدو يل الذي انعقد يف كربالء املقدسة بالعراق
العلمي عني املعرفة الستكشاف ِقيم الرسالة املحمدية» ،يف  17-15كانون الثاين .2013
تت عنوان« :البحث
ي
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فرضها االستشاق عىل الفكر والفعل .وبكلامت أخرى ،فإن الشق ،بسببه ،مل يكن (وليس) موضوعا
يقرر وحيتنم ما يمكن أن ُيقال
حرا للفكر أو الفعل ..ال يعني هذا أن االستشاق ،بمفرده ،هو الذي ن
ًّ
تأثريها بصورة ال مفر منها يف ن
كل
عن الشق ،بل إنه يؤ نلف شبكة املصالح الك نلية التي ُيستحّض ُ
مناسبة ...بحيث يكون فيها ذلك الكيان العجيب «الشق» موضعا للننقاش .أما كيف حيدث ذلك،
فاجلواب ،حسب سعيد ،هو أن الثقافة الغربية اكتسبت املزيد من القوة واهلوية بوضع نفسها موضع
التضاد مع الشق باعتباره ذاتا بديلة ح يتى رسية «تتِ -
أرض نية»(.)1
ن
ن
ٍ
يعرب
بوجه عا يم ،ال يوضع الكالم  -الذي مر معنا -خارج احلفر
املعريف املتعدن د األنساق .وهو هنا ن
ن
عن نفسه يف استكشاف الشق بام هو جغرافية اإلسالم املرتامية األطراف ،وإعادة تشكيله وتأليفه عىل
العاملي املعارص،
قاعدة ما ذهبنا إىل تسميته بـ«ديالكتيك التثمري والتفكيك» .فلو عدنا إىل املشهد
ن
لوجدنا أنه كلام انعقد كالم حول ثنائية اإلسالم والغرب ،عاد ما بينهام من وصل وفصل إىل سريته
األوىل .فام من يش ٍء لإلسالم عىل الغرب ،أو للغرب عىل اإلسالم ،إال ُرد إىل مسته نل اإلشكال .إىل
تلك اللحظة التي أدرك فيها الغرب ،بام هو غرب ،أ ين استئناف التاريخ ،وإعادة ترتيبه ،ال يتحصل إال
بآخر يواجهه ،ليحاوره أو جيادله ،أو لِ ُيهيمن عليه .إنا أيضا اللحظة نفسها ،التي يدرك فيها املسلمون
أنم ،عىل وجه القصد ،هم ذلك اآلخر(.)2
أما السؤال املفرتض عن موقعية االستشاق ضمن جدلية «الذات واآلخر» فقد نجد جوابه يف
االستشاقي سحابة قرون احلداثة الفائتة.
يديولوجي للفكر
التوظيف األ
ن
ن

 .1إدوارد سعيد ،االستشاق :املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،نقله إىل العربية كامل أبوديب ،مؤسسة األبحاث العربية ،بريوت،
الطبعة السابعة ،2005 :ص.8
 .2حممود حيدر ،حارضية اإلسالم ،جملة «مدارات غربية».
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استئنافا للسؤال ثمة من يميض إىل أن عملية إنتاج «الشق» اخ ُتربت يف إطار إنتاج «الغرب» لنفسه
عىل يد مجاعة احتكرت مع الوقت ترمجة هذا «الشق» وتأويله وتفسريه وتقديمه للغرب ييني والشق ييني
عىل حدٍّ سواء.
وال تكتفي هذه الرؤية بذلك ،بل راحت ُتنشىء صلة وطيدة بني االستشاق ورجاالته من جهة،
ومرجعيتني اثنتني يف التاريخ والثقافة الغربيتني من جهة ثانية.
املرجع َّية األوىل :هي عالقات املدرسة االستشاقية املتعدن دة األوجه باملؤسسة االستعامرية ثم
األمربيالية األورو -أمريكية ،بمصاحلها واسرتاتيجياهتا .وهي عالقات ليست ُختتزل بالتطابق
واملبارشة والتبعية ،لكنها ُتبني أن دور مدرسة االستشاق ال يقترص عىل املكتشفات واألبحاث
والدراسات يف مضامر ال ُّلغات واجلغرافيا واآلثار والثقافات الشعبية والديانات واحلضارات
«الشقية» ،قديمها واحلديث .بل إن دور املستشق يصل أحيانا إىل مستوى الفعل والتأثري املبارشين
واالقتصادي يف الدول االستعامرية أو األمربيالية ،فهو يلعب دور املثقف
السياس
يف مراكز القرار
ن
ن
تقرر نصائحه واستشاراته وتقديراته مصائر شعوب وبلدان بأكملها.
اهلامس يف أذن «األمري» ،حيث ن
الربيطاين برنارد لويس ،مستشار شؤون اإلسالم والعراق
املثال املعارص من هذا النمط من املستشقني
ُّ
خالل عهدي جورج بوش األب و جورج بوش االبن ،وهو ِ
ناحت مصطلح ِ
«صدام احلضارات»،
وصاحب النصيحة بغزو العراق ر ًّدا عىل هجامت احلادي عش من أيلول .2001
بتطور العلوم الطبيعية
املرجع َّية الثانية :هي الوشائج التي تربط تيارات مدرسة االستشاق
ُّ
()1
ثم ختلص هذه الرؤية إىل أن املستشقني يشرتكون يف عدد من
واالجتامعية واإلنسانية الغربية  .ي

مهها:
الثوابت يف نظرهتم إىل «الشق» أ ُّ

الفكري ،رشكة رياض الر نيس للكتب والنش ،بريوت،2013 ،
تطوره
ي
 .1فواز طرابلس ،الديمقراطية ثورة( ،إدوارد سعيد يف ُّ
ص.120
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تص كل منهام
 .1النَّعرة اجلوهر َّية ،واملقصود هبا تقديم الغرب والشق بام مها جوهران متاميزان ُخي ُّ
عمودي صارم وثابت،
بخصائص أصلية ثابتة صارت طبيعة ثانية له .لكن التاميز يفصح عن تراتب
ٍّ
والرقي هي جوهر مجاعة ،والروحانية والالعقالنية والتخ ُّلف جوهر مجاعة
والتطور
حيث العقالنية
ُّ
ُّ
أخرى.
 .2التعميم ،أي افرتاض أن معرفة اجلزء تكفي ملعرفة ي
الكل.
 .3ال َّتنميط ،أي إضفاء خاصية واحدة من خصائص اجلامعة عىل اجلامعة ك نلها.
 .4اجلمود ،أي تصوير عامل الشق وحياته عىل أنام ثابت ال يتحول ،ما يعادل إعدام فعل الزمن
والتاريخ فيه.
التفرد ،وهو عكس التعدُّ د ،حيث «الشق» ِدين واحد ،وجمتمع واحد ،و«عقل» واحد ،وجبلة
ُّ .5
نفسانية واحدة ،وثقافة واحدة.
تفسريي أوحد
 .6الثقافو َّية ،أي تفسري أفكار الشق ييني وسلوكهم ونمط حياهتم عىل أساس مبدأ
ٍّ
هو «ثقافتهم» التي ُختتزل إىل دينهم بالدرجة األوىل.
وهكذا تصل الرؤية املشار إليها إىل خامتتني ،االوىل ن
تذر من أن «يسهم الشق احلديث يف تشويق
ذاته» ،والثانية تؤ نكد أن «االستغراب ليس هو اجلواب عىل االستشاق»(.)1
يبني أن االستشاق ،الذي كثريا ما أسهب املعن ييون يف توصيفه وتعريفه ،ال يعدو كونه علام
ثمة من ن
شمل اإلسالم عقيدة وثقافة ،واجتامعا سياس ًّيا ،وبنية حضارية .فال عجب إذن ،أن تنشأ مدارس
للدراسات العربية واإلسالمية ،أبرزها تلك التي تزعمها املستشق «بورجشتال» ،وال غرابة أيضا
حني تتبوأ إحداها  -تت إدارة املستشق سنوك هورخرونيه -مكانة مرموقة ُو ِضعت يف خدمة
املستعمرات اهلولندية يف جنوب رشق آسيا .أما األملان الذين ُح ِرموا من وليمة املستعمرات ،فلم ُي ِ
نههم
 .1فواز طرابلس ،املصدر نفسه ،ص.121
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ذلك عن الّضب بسهم وافر يف هذا العلم .ومن باب أوىل  -ونحن نستجمع أسباب اللهفة األوروبية
عىل الثقافة العربية -أن نعود بذاكرتنا لنرى إىل الدافع الذي آل باإلسبان إىل العدول عن السيف نحو
املوحدون الذين أثاروا
سالمي بداية ،ومن بعده
الكلمة ،من أجل درء اخلطر الذي شكله الفتح اإل
ن
ُّ
للتعرف إىل الطبيعة
بانتصاراهتم
املتكررة حفيظة الكنيسة .أما النتيجة فكانت والدة فكرة ترمجة القرآن ُّ
ن
األملاين يوهان فوك حني شبه حال الكنيسة وهي
الروحية والفكرية للخصم .ولقد أصاب املستشق
ُّ
تتبنى الفكرة وتن نفذها ،بحالة الدول النامية يف وقتنا الراهن .إذ بات لزاما عليها ،أن ختطو اخلطوة
األوىل ،فتنفتح معرف ًّيا عىل ثقافات وأيديولوجيات الدول املصننعة واملتقدن مة ...وهكذا ،فقد أطلقت
املسيحي يف القرون الوسطى ُمناخات قطيعة واختصام مع اإلسالم بلغت ذروهتا مع
ثقافة الغرب
ن
احلروب الصليبية .واملشكلة التي مل جتد مستقرا سعيدا هلا بعد ،فهي تلك التي تتمثل عىل اإلمجال بتمدُّ د
ورسيان ثقافة القطيعة واالختصام ،حيث ال ُّ
تنفك تداعياهتا تعصف بعاملنا املعارص.
التبشري َّ
هوت واسرتاتيج َّية ال َّتغريب:
الال ُّ
كانت فكرة التبشري هي الواقع احلقيقي خلف انشغال الكنيسة برتمجة القرآن وإتقان العربية .فكلام
نائي بقوة السالح يتالشى ،فيصبح واضحا أن احتالل البقاع املقدسة مل يؤ ند
كان األمل يف تقيق نرص ٍّ
إىل ثن ِي املسلمني عن دينهم ،بقدر ما أدى إىل عكس ذلك ،وهو تأ ُّثر املقاتلني الصليب ييني بحضارة
املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر .وقبل حدوث واقعة (إيديساس) عام  ،1143وهو
العام الذي ُرد فيه الصليب ييون عىل أعقاهبم ،ظهرت أول ترمجة التينية للقرآن عىل يد األب بطرس
للتعرف إىل التناظر القائم يف ذلك الوقت بني اإلسالم
املبجل .وقد وجد هذا األخري الفرصة سانحة
ُّ
واملسيحية ،وال سيام جلهة املعارك الدائرة بني املسلمني واإلسبان ،والشعار املرفوع السرتداد بيت
ِ
حممد ’) بعنف السالح
ثم خرج من ذلك ك نله بقناعة أن ال سبيل إىل مكافحة (دين ي
املقدس .ي
املسيحي .وملا كان مثل هذا العلم يشرتط املعرفة
األعمى ،وإنام بقوة الكلمة ،ودحضه بروح املنطق
ي
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املتعمقة برأي اخلصم ،فقد وضع خطة للعمل عىل ترمجة القرآن إىل الالتينية( )1وذلك وفقا إلسرتاتيجية
ن
تأويلية ُتفيض إىل إعادة تشكيل عقيدة املسلمني عىل نصاب التحريف والتشويه.
الديني حضور استثنائي يف نشاط االستشاق .كام
أي مدى كان للعامل
يف هذا املجال ،نالحظ إىل ن
ن
يت يف تغذية احلركة االستشاقية ودعمها .ففي وقت
يالحظ املح نققون الدور الذي تبوأه الفكر الالهو ُّ
واملعريف
املعنوي
مب يكر جيري التعامل مع الشق بوصفه جغرافيا دينية ،ومع لغة القرآن بام هي الفضاء
ُّ
ُّ
احلاضن لتلك اجلغرافيا .ولو ترينا الدراسات والتحقيقات التي أنجزها املستشقون يف لغة الدن ين
وفلسفته ،لتبني لنا عمق التالزم بني الدن ين وال ُّلغة الستكشاف البناءات املعرفية ملجتمعات الشق
سالمي.
ب واإل
العر ن
ي
فلئن ُع نرف االستشاق لدى ن
جل املستشقني بأنه فقه ال ُّلغة ( الفيلولوجيا) ،كام حرص املستشق
باريت عىل تسميته ،فلن يكون ذلك ُجمانبة حلقيقة التعريف .فال ُّلغة العربية ،بحكم تدُّ رها من أرسة
سامية واحدة ،إىل جانب اآلرامية والرسيانية والعربية ،راحت تستأثر باهتامم الكنيسة لشح ما اختلط
عليها من نصوص الكتاب املقدس .من أجل ذلك ،شاع القول إن اإلقبال عىل تع يلم العربية مل يكن
أحادي ،وال بطفرة دينية فحسب ،بل ألسباب معرفية أيضا .فمن املعروف أن العرص الوسيط
بحافز
ٍّ
الطب والفلك والفلسفة
شهد للعرب بأنم ورثة العلوم القديمة .وهو ما كان ُيطلق عىل
ن
الرقي واملدنية ،وبوابة اخلالص من اجلهل
والرياضيات .كانت العربية وقتها كاإلنكليزية اليوم ،لغة
ن
والتخ ُّلف .وكان الشعار املرفوع دوما وح يتى وقت ن
متأخر من القرن الثامن عش ،هو ختليص
االستشاق من قبضة الالهوت( .)2سوى أن هذه املحاولة مل جتد سبيال هلا لتصري نجا راسخا يف

 .1يوهان فوك ،تاريخ حركة االستشاق ،الدراسات العربية ،اإلسالمية حتيى بداية القرن العشين (نقله عن األملانيية عمر
اإلسالمي ،بريوت  ،2001ص.17
لطفي العامل) ،دار املدار
ي
2. AUTORITAT
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ٍ
املامرسة االستشاقية .وسيأيت من احلوادث ما ُّ
رضب من
توله إىل
يدل عىل أن املنحى الغالب فيه هو ُّ
ميتافيزيقا سياسية ،بام هلذا االصطالح من معنى .ولنا عىل سبيل التحقيق أن نحيل القارئ إىل احلادثة
التالية:
عام  ،1888أقدم جوغوير عىل ترمجة «ألفية» ابن مالك املشهورة ،وهي ،كام ُيعرف ،أرجوزة يف
السياس ،لكنه افتتح الرتمجة هبذه الكلامت:
العقائدي أو
الديني أو
ب ال مكان فيها للجدل
ن
النحو العر ن
ن
ن
أساسا واملنترشة
الشعائري
«لقد حان الوقت إلتقان هذة ال ُّلغة السام ّية (العرب َّية)؛ ذات الطابع
ِّ
ً
نتعرف إىل
يف مستعمراتنا .والدافع إىل هذا العمل  -عىل ما يوضح صاحب الرتمجة  -هو أن َّ
ِّ
العلمي البحت،
نشهر هبم .إ َّن بحثي قد يكون مفيدً ا عىل املستوى
االجتاهات اخلبيثة لكتَّاهبا وأن ِّ
ِّ
العسكري عندما يدرس مراجع
عمل؛ إ َّنه من نوع الطموح الذي حيمله املهندس
لكن هدفه األكرب
ُّ
ّ
ي
()1

عدوه حول الدفاع واهلجوم ؛ إ َّن هديف هو التدمري».
ِّ

كان للتبشري الذي مارسته الكنيسة الغربية دوره الكبري يف عمليات التغريب التي طاولت بلدان
املشق ،وخصوصا فيام ُس ِمي باملجتمعات الشق أوسطية .ويمكن القول إن النتائج املرت نتبة عىل
الديني كان هلا أثر بالغ يف التمهيد للحمالت االستعامرية املتالحقة عىل املنطقة.
التبشري
ن
املاليزي الربوفسور أمحد فاوس أوغوبنادو ،يمكن تقسيم غزو الرجل
واألكاديمي
حسب الباحث
ي
ن
األبيض للجغرافيا اإلسالمية يف أفريقيا إىل مرحلتني:
املرحلة األوىل :كانت يف القرن اخلامس عش مع االستكشافات اجلغرافية التي قام هبااألوروب ُّيون يف بحثهم عن طريق إىل اهلند ،ووصل الربتغال ييون إىل بنني سنة (Eriwo, 2012) 1477
 .بينام يرى فافونوا) (Fafunwa, 2002أن التجار الربتغال ييني وصلوا إىل الغوس وبنني سنة .1472
ويف سنة  1485كانوا قد متكنوا من جعل أهل بنني ينخرطون يف جتارة البهار ،وعليه أرسل ملكها أوبا

 .1يوهان فوك ،املصدر نفسه ص.20
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امللكي يف الربتغال .وبرغم أن اهتامم الربتغال ييني بدءا كان حمصورا يف التجارة ،لكنهم
مبعوثا إىل البالط
ن
رأوا الحقا أن عليهم تضري األفارقة ليصبحوا مستهلكني ج نيدين ،والتحضري بحسبهم هو تنصريهم
مبشين
ب .بدأ النشاط
التبشريي يف بنني سنة  1515عرب ن
ُّ
وجعلهم ي يتبعون مبادئ التعليم الغر ي
املتنرصين وألوالد الوجهاء يف بالط أوبا) .. (Ibidيف السنة
كاثوليك ييني أسسوا مدرسة لألمراء
ن
نفسها ،بعث ڠاسرب أسقف أبرشية ساو تومه رهبانا أغسطينيني لزيارة واري ،حيث نجحوا يف تعميد
املبشين الربتغال ييني
وسموه سباستيان .يف ما بعد خلف سباستيان والده وأعطى ن
أحد أبناء ملك واري ُّ
دعام واسعا ،أ يما ابنه دومينڠوس فقد ُأرسل إىل الربتغال لتعليمه الكهنوت .مع ذلك ،وجد الربتغال ييون
من العوائق ما فاق اخلدمات املقدمة هلم ما جعلهم يتخ يلون عن مشوعهم.
املبشين اإلنكليز إىل باداڠري ،وما
املرحلة الثانية :بدأت يف أيلول عام  1842مع وصول أول نزالت آثارها قائمة .يف تلك املرحلة ،كان العبيد املحررون يف سرياليون منخرطني يف ال نتجارة يف مناطق
اليوروبا ،ويعملون عىل نش الدن ين املسيحي ،ويسيطرون عىل أول كنيسة ُأ ِ
نشئت يف تلك املنطقة .أما
ن
املبشون فكانوا مؤمتنني عىل التعليم الذي اس ُتعمل أداة للتنصري ،وذلك إلنتاج مسيح ييني يمكنهم
ن
قراءة اإلنجيل وإقامة الشعائر .هنا نقتبس من ويليام بويد قوله:
أمرا جيِّدً ا
« ..جيب التذكري بأ َّن الكنيسة أخذت عىل عاتقها مسألة التعليم ال َّ
ألهنا ترى التعليم ً
بذاته ،ولكنَّها وجدت أ َّنه ال يمكنها أداء دورها من دون توفري القدر َّ
الالزم من التعليم ألتباعها،
مهامهم الدينيَّة (Fafunwa,
خصوصاً لكهنتها ليتم َّكنوا من دراسة النصوص املقدَّ سة وتأدية ِّ

).»2002:70
يف هذا املقطع ،نستنتج أن قدوم األسياد املستعمرين أدى إىل إدخال املسيحية كدين جديد إىل
ب تس يلل عرب املسيحية الوافدة ،تاركا آثاره
جانب الدن ين
التقليدي واإلسالم ،كام أن نمط التعليم الغر ن
ن
اإلجيابية والسلبية عىل األديان املوجودة عىل تلك األرض .وقد بينا سابقا يف هذا البحث أن مفهوم
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الدن ين ال يقترص عىل الشعائر فحسب ،ولكنه يتخ يطاها إىل الثقافة واالقتصاد والسياسة وجوانب أخرى
من سعي اإلنسان ،وهو ما طالب به اإلسالم .وبرغم ذلك ،سنح نقق يف اجلوانب االقتصادية
والسياسية من منظور الدن ين وحسب ،ال من منظور علمي االقتصاد والسياسة(.)1
واإلسالمي ،وانطالقا من اكتشاف
ب
مع اال نتصال املبارش الذي حدث بني فرنسا وبلدان العامل العر ن
ن
(رأس الرجاء الصالح عام 1488م) ،وتد ُّفق املستشقني بعناوينهم املتعدن دة من علامء ومن نقبني
ومبشين وغريهم ،وافتتاح مراكز التبشري يف أفريقيا السوداء بدءا من الكونغو عام(1491م) ،وعملها
ن
للتعرف إىل هذه القارة ،والتمهيد بالتعاون مع عصابات جتار الرقيق؛ لدخول فرنسا بوصفها أكرب قوة
ُّ
وتوسع هذا الوجود واال نتصال يف القرن التاسع
غازية هلا ،ثقاف ًّيا ،اقتصاد ًّيا ،وعسكر ًّيا .ومن ثم تأكيد
ُّ
عش من خالل محلة نابليون عىل مرص عام (1798م) ،وفتح قناة السويس يف ما بعد عام (1869م)،
ثم وجودها يف املغرب والشام بعد فرض
واحتالل اجلزائر عام (1833م) ،وتونس عام(1881م) ،ي
الفرنس عىل سوريا ولبنان خالل املدي ة (1949 -1920م) ،والسعي خللق دولة لبنان
االنتداب
ن
الكبري.
لذاُ ،أعطيت حركة االستشاق الفرنسية زمخا كبريا؛ إذ كان هذا الوجود عىل األرض يعني تو ُّفر
املبشين واملستشقني للعمل يف
العمل
املخترب
والعلمي لالستشاق .فقد أعدت فرنسا جيشا من ن
ن
ن
البابوي قبل احلرب العاملية
املبشين املرتبطني باملقام
أفريقيا وبالد الشام ،وقد بلغ عدد
ن
ن
مبشا ،كان ثالثة أرباعهم من الفرنس ييني الذين توجهوا إىل سوريا يف جمال التعليم،
األوىل( )73000ن
للتخصص يف االستشاق ،وتلبسوا بجميع املظاهر ،ح يتى يف ثياب املستكشفني؛ لرسم مناهجه بام خيدم
ُّ
األهداف الثقافية والسياسية لفرنسا.

 .1أمحد فاوس أوغو نبادو ،آثار االستعامر عىل األديان ،جتربة جنوب غرب نيجرييا ،ترمجة :حممد الص يباح ،جملة «االستغراب»،
العدد الثاين عش ،صيف .2015
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كان لغزو نابليون ملرص األثر الكبري يف مسرية احلركة االستشاقية عموما والفرنسية خصوصا.
احلقيقي عىل ثقافة ما من
العلمي
فقد مثل هذا الغزو ـ ومن زوايا عدةـ النموذج الصادق لالستيالء
ن
ن
جانب ثقافة أخرى أقوى منها ،كام أذن بدوران عجلة الروابط بني الشق والغرب ،وأعد املشهد أو
اإلطار الذي ازدهر فيه االستشاق ،فأصبح ُينظر إىل مرص ومن بعدها البلدان اإلسالمية األخرى عىل
احلي للمعرفة الغربية عن الشق.
أنا املجال أو املخترب أو املرسح ُّ
كان الشق جيتذب نابليون منذ أيام مراهقته ،ح يتى إنه طالع وكتب بيده خمطوطات مت نثل ملخصا
للكتاب الذي ألفه ماريني بعنوان (تاريخ العرب) .ويتضح من مذكراته وكتاباته أنه كان منغمسا
بالذكريات واألجماد التي ارتبطت بالشق يف عهد(اإلسكندر األكرب) بصفة عا يمة ،وبمرص بصفة
خاصة ،فطرحت فكرة إعادة فتح مرص باعتباره (االسكندر اجلديد)!! نفسها عليهُ ،مضافة إىل
األسباب األخرى؛ فاكتسب هذا املشوع طابع احلقيقة الواقعية يف ذهنه؛ من خالل اخلربات التي
تنتمي إىل جمال األفكار واألساطري والنصوص االستشاقية ،املستمدة من كتابات الرحالة
الفرنس(فولني) الذي كانت توصياته بمثابة خريطة طريق ملشوع نابليون فطبقها تطبيقا دقيقا ،إذ
ي
كان يصحب فريقا كبري ا من املستشقني والعلامء جتاوز عددهم ( )175منهم ( )21عاملا يف
الرياضيات ،و( )3علامء يف الفلك ،و( )17مهندسا مدن ًّيا و( )13عاملا يف الطبيعيات ،وهناك
متخصصون يف االقتصاد ،والفنون اجلميلة وعامل املطابع ،واملرتمجون وغريهم.
ن
يشجعون املستشقني
يف هذا السياق ،يذكر الباحث هباء الدين أن االستعامر ورجال الكنيسة كانوا ن
ويدفعونم لدراسة احلديث والفقه مو نفرين هلم كل املساعدات املا ندية واملعنوية ،وقد وصلت أبحاث
كل من شاخت وجولد تسيهر حد التقديس بحيث ُيرفض ُّ
ٍّ
كل نقد ألبحاثهم ،وحدث ذات يوم أن
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ثم جامعة كامربدج ،فرفض طلبه يف
تقدم طالب إلنجاز رسالة دكتوراه تنتقد شاخت يف جامعة لندن ي
كلتا اجلامعتني ،وردت عليه جامعة كامربدج بأنا ال تسمح بنقد شاخت(.)1
يف الواقع ،لقد خدم املستشقون االستعامر ،فسلفسرت دي ساس ترجم اإلعالن العا يم املوجه إىل
جتسس عىل املسلمني يف الشق خدمة لالستعامر ،وعندما أنشأت
اجلزائر ييني عند احتالل اجلزائر ،كام ي
أهم أعضائها العديد من
فرنسا قبيل ذلك االحتالل هيئة املرتمجني واملرشدين العسكر ييني كان من ي
مؤسس جملة «اإلسالم» األملانية،
املستشقني منهم سيلفسرت دي ساس نفسه ،وكارل هنريش بيكر ن
مؤسس جملة «اإلسالم»
كان يقوم بدراسات ختدم األهداف االستعامرية األملانية يف أفريقيا ،أ يما بريتولد ن
الروسية فقد كلفته حكومة بالده القيام ببحوث ختدم مصاحلها يف آسيا الوسطى ،وتوىل ِ
عامل
اليهودي سنوك هورنجرونيه مناصب يف أندونيسيا خدمة لالحتالل ،وكان الباحث
اإلسالميات
ُّ
ِ
للشق خالل رحالته إىل فلسطني .إذن ،أصبح االستشاق يف ذلك
ب
المارتني يربر االحتالل األورو ي
الوقت مرادفا للهيمنة فعال.
االستشاقي ،وجند طائفة كبرية من املستشقني
لقد عمل االستعامر عىل االستفادة من الرتاث
ي
خلدمة أغراضه ،وتقيق أهدافه ،ومتكني سلطانه يف البالد املستعمرة ،ح يتى إن بعضهم عملوا
مستشارين لوزارات خارجية دوهلم ،وقناصل ،وجتسسوا عىل املسلمني.
عن عالقة االستشاف بالتنصري واالستعامر ،كتب الباحث نجيب العقيقي:
تبشريي
سياس ونصفها األخر
مهمة نصفها األول
ي
«تعاونت الكنيسة مع ملوك أوروبا يف َّ
ي
عنرصي».
ّ

اإلسالمي ،دراسات استشاقية ،العدد  ،15صيف
 .1خلّض بن بو زيد ،الدراسات االستشاقية وخطرها عىل العقيدة والفكر
ي
.2018
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واالستِشاق مثل الت ِ
نصري نال الدعم املادي والسياس واملعريف واحلامية ،كام نال رعاية الكنيسة
ِ
ِ
وجه إىل
ومباركتها .فقد اجتهت الكنيسة الغربية إىل التنصري من خالل الفكر والثقافة والعلم ،وكان الت ُّ
ِ
ب الذي اختذ من االستِشاق
ما ُنس نميه اليوم بالغزو
الفكري يف تقيق ما فشل فيه سالح الغزو احلر ن
ن
ُمنطلقا له ،وسعى من خالله لت ِ
شويه اإلسالم بطرائق شتى.
اإلسالمي يف الغرب ،ثم تطور ليخدم مشوع
لقد برز االستشاق يف البداية بقصد إيقاف التأثري
ن
تنصري املسلمني ،فكان منذ بداية نشأته خلدمة الكنيسة واالستعامر ،ومل يتناس املستشقون التبشري يف
دراساهتم العلمية ،والكثري منهم رجال دين ،وكان هدفهم إدخال الوهن يف قلوب املسلمني من دينهم
وتارخيهم وتراثهم ،والتشكيك يف مبادئهم وعقائدهم وحضارهتم لسلخهم عن دينهم.
من جهة أخرى ،كانت سياسة االستعامر أيضا ختدم ًّ
كال من االستشاق والتبشري ،فهي تقوم عىل:
 تشجيع التبشري ومتكينه يف البالد اإلسالمية . فصل الدن ين عن الدولة واحلياة ،وإلغاء العمل بالشيعة اإلسالمية  -تربية جيل من أبناءثم اصطفاء نخبة من هؤالء
املسلمني عىل الفكر والسلوك الغربيني ،وعزله عن عقيدته أمته وتارخيها  ،ي
ليصنعهم الغرب عىل عينه ،وقد والهم مقاليد البالد بعد خروجه منها ،فعاثوا فيها فسادا.
 توجيه مناهج التعليم والرتبية واإلعالم والثقافة والفكر واألدب وغريها ،وصبغها بالصبغةالغربية اخلالصة.
 العمل نبكل وسيلة عىل عرقلة النهضة اإلسالمية فكر ًّيا وسياس ًّيا واقتصاد ًّيا وعسكر ًّيا لتبقى
بحاجة إىل الغرب.
 عرض األفكار والنظريات والفلسفات الغربية اهلدامة ونشها بني املسلمني كالشيوعية،واالشرتاكية ،والوجودية ،والقومية ،والوطنية ،واإلباحية ...الخ ،ومتكني أصحاب تلك ن
االجتاهات
من مراكز القيادة والتوجيه.
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تغريب ال ُّلغة العرب َّية بتشجيع ال َّلهجات املح ِّل َّية:
العلمي كام كانت
مل يكن اهتامم الدول االستعامرية باللهجات العربية العامية من أجل البحث
ن
تدعي ،وال يف سبيل إغناء ال ُّلغة العربية وتقويتها ،وال من أجل حاجتها إىل املعرفة ،بل كان ذلك من
ٍ
( )1
مركزي يتمحور حول القضاء عىل العربية الفصيحة وإحالل العامية حملها.
هدف
أجل
ٍّ
ففي إيطاليا مثالُ ،د نرست العامية يف مدرسة نابول للدروس الشقية التي ُأنشئت سنة  .1727ويف
فيينا بالنمساُ ،أنشئت مدرسة القناصل سنة  1754ألنا كانت تع نلم القناصل لغات الشق ،ومنها
العربية ،مهتمة بلهجاهتا العامية .ثم ُأسست سنة  1851مدرسة للهجات الشقية .وهكذا يبدو أنا
جتهيز للكوادر املؤهلة لتأدية ٍ
ٍ
مهم عىل هذا الصعيد .ويف فرنساُ ،د نرست اللهجات العربية
عملية
دور ٍّ
العامية يف مدرسة باريس ل ُّلغات الشقية احلية التي ُأنشئت سنة  .1759ويف روسياُ ،أنشئت مدرسة
الزاروف ل ُّلغات الشقية يف مدينة موسكو سنة  ،1814وكانت ُتد يرس العربية ولغات الشق
األخرى .ويف سنة  ،1909خصصت فرعا هلا لتدريس العربية وهلجاهتا العامية .ويف أملانياُ ،أنشئ
مكتب كبري يف برلني لتدريس ال ُّلغات الشقية ومنها العربية وهلجاهتا املح نلية .ويف املجرُ ،أنشئت سنة
 1891الك نلية امللكية لعلوم االقتصاد الشقية وتدريس اللهجات ومنها العربية .أما يف بريطانيا ،فقد
أنشأت جامعة لندن يف أوائل القرن التاسع عش فرعا فيها لتدريس العربية الفصحى واللهجة العامية.
الربيطاين يف املنطقة العربية ،الذي كان يتقن
وقليل من العرب ال يعرف عن «لورانس» اجلاسوس
ي
خريج هذه املدرسة وأحد أبرز كوادرها املشهورين(.)2
هلجات القبائل العربية إتقانا ج نيدا ،وهو بالتال ن

 .1صالح زهر الدين ،خماطر استهداف املستشقني ل ُّلغة العربية ،دراسات استشاقية ،العدد  ،14ربيع .2018
 .2ص .زهر الدين ،املصدر نفسه.
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ويذكر املح نققون أنه ،نتيجة لذلك ،ظهرت جمموعة كبرية من املؤلفات اخلاصة باللهجات العامية
خرجيي هذه املدارس واجلامعات من املستشقني ،خصوصا الذين ملعت أسامؤهم يف سامء
عىل أيدي ن
بالدهم نتيجة هذه اخلدمة اجلىل ،وكان من بينها عىل سبيل املثال:
 هلجة بغداد العامية ،للمستشق «ماسينيون». لغة بريوت العامية ،للمستشق «إمانويل ماتسون». لغة مراكش العامية وقواعدها لـ «ابن سميل». قواعد العامية الشقية واملغربية لـ «كوسان دوبرسفال». عام يية دمشق لـ «براغسرتارس». قواعد العربية العامية يف مرص لـ «وهللم سبيتا». اللهجة العربية احلديثة يف مرص لـ «كارل فولرس». العربية املحكية يف مرص لـ «سلدن وملور». املقتضب يف عربية مرص لـ «فيلوت وباول».يسجلون ويدرسون نامذج للهجات العربية
وقد أخذ عدد من املستشقني منذ القرن التاسع عش ن
ٍ
األفريقي ،وسوريا وفلسطني،
ب؛ وقد حظيت أقطار الشامل
احلديثة يف مناطق خمتلفة من الوطن العر ن
ن
والعراق ،باجلهد األكرب من هذه الدراسات ،وذلك لسهولة وصول الباحثني إليها وتكاثرهم فيها،
وجاءت هذه الدراسات اللهجية يف ٍ
أنامط خمتلفة ،فكان منها كتب املعاجم ،ومنها الدراسات الوصفية،
ٍ
لغوي ظهر عن هلجات الوطن
أطلس
ومنها كتب تعليم ال ُّلغة لألجانب وكتب النصوص .ولعل أول
ٍّ
ب هو ذلك الذي ألفه «براغسرتارس( »)1بعنوان «أطلس هلجات سوريا وفلسطني» ،و ُنش يف
العر ن
()2
أهم العلامء الذين درسوا اللهجة العربية يف منطقة سوريا
«اليبزيغ» سنة  .1915كام أن من ن

1. Berg Strasser
2. Leipzig
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الفرنس «كانتينو»( ،)1حيث بدأ دراساته عن هذه املنطقة سنة  1934بكتابه
واألردن كان املستشق
ُّ
أهم أعامله
عن اللهجة العربية يف تدمر» ،: «Dialecte arabe de palmyre, Beyrouth 1934ومن ن
أيضا كتابه عن هلجة حوران ِ
ملحقا بِه أطلس من ستني خريطة«Les parlers arabes du Horan, :
»Paris 1946

و ُيعدُّ املستشق فالني( )2من الرواد األوائل الذين درسوا هلجات اجلزيرة العربية ،وذلك سنة
 ،1848حيث أصدر جمموعة من النصوص ُن ِشت يف جملة املستشقني األملانية  ZDMGعامي
()3
أهم املستشقني الرحالة الذين
 .1852 – 1851كام أن املستشق اهلولندي «سنوك هرجرونية » من ن

زاروا بالد العرب يف القرن التاسع عش ،وقد سجل أثناء إقامته يف مكة بعض األمثال واأللغاز
امل نكية(.)4
ال َّتغريب واالسترشاق واإلسالموفوبيا:
يف حقبة ن
متأخرة وتديدا يف بداية األلفية الثالثة ،برز إىل التداول مصطلح اخلوف من اإلسالم
اإلستشاقي ،إال أنه شكل
السياس
(اإلسالموفوبيا) .ومع أن هذا املصطلح ليس جديدا يف األدب
ن
ن
مادة إعالمية وثقافية عملت احلكومات األوروبية واألمريكية خصوصا عىل توظيفه يف تغريب
املجتمعات اإلسالمية املعارصة .ويشري الدارسون إىل أن النشأة األوىل ملصطلح «اإلسالموفوبيا» يف
األدبيات والكتابات الغربية تعود إىل عشينيات القرن املايض ،حيث استخدمه مستشق والهويت
النبي
بلجيكي هو هنري المانس ـ الذي عاش يف لبنان سنوات ـ وذلك يف سياق كتاب له عن
ن
الفرنس إيتيان ديني بعنوان« :الشق كام ُينظر
حممد’ .كام ورد هذا املصطلح للمستشق والرسام
ي

 .4صالح زهر الدين ،خماطر استهداف املستشقني ل ُّلغة العربية ،مصدر سبق ذكره.

1. Cantineau
2. Wallin
3. Snouck Hurgronie
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إليه من الغرب» )1(.وبحسب النُحاة وعلامء النفسُ ،ينظر إىل مصطلح «اإلسالموفوبيا» عىل أنه حاصل
مجع ملفردتني :اإلسالم ،و«فوبيا» .وكلمة «فوبيا» ذات جذور إغريقية و ُّ
تدل عىل اخلوف غري املربر،
يسمونه
الطب
الرهاب» عىل وزن «فعال» وهو حسب
ن
النفس مصطلح خاص بام ُّ
كام تعني « ي
ن
باإلمراضية .غري أن األبعاد السياسية هلذا املفهوم بدأت تتبلور منذ أواخر السبعينيات وبداية
سالمي،
ب واإل
الثامنينيات من القرن املايض إثر بروز ظاهرة «اإلسالم
السياس» يف العامل العر ن
ن
ي
ب بدراسة تنامي
وخصوصا بعد الثورة اإلسالمية يف إيران عام  .1979وقد تزايد االهتامم الغر ُّ
السياس للتيارات اإلسالمية خالل العقدين املنرصمني .وقد ارتبط مفهوم «اإلسالموفوبيا»
الصعود
ن
يف الكتابات الغربية وال س ييام االستشاقية املستحدثة بمجموعة من املسلامت املسبقة والسلبية عن
اإلسالم واملسلمني ،وخصوصا ما كشفت عنه الصورة النمطية اهلوامية التي بدأهتا البريوقراطية
األمنية والسياسية الربيطانية عرب لورانس العرب ومالحظاته .ثم أكملتها نظريهتا األمريكية يف سياق
عملها عىل رسم قوالب نمطية لألمم والشعوب هبدف وضع قوالب سلوكية للتعامل معهم .وجتدر
اإلشارة هنا إىل أن معظم علامء النفس واألنثروبولوجيا الذين رسموا هذه القوالب كانوا من اليهود
املهاجرين من أملانيا هربا من النازية.
ربر العداء لإلسالم من دون
ولعل سبب شيوع مفهوم «اإلسالموفوبيا» وغلبته يعود إىل أنه ي ن
يض
االعرتاف به .واآللية املعتمدة يف ذلك تقوم عىل تويل هذا العداء من مظهر
ٍّ
متييزي إىل ر ند فعل مر ٍّ
ِ
متعارضة والقيم الغربية ،بدءا من احلجاب ولغاية حوادث 11
ناجم عن ممارسات ومظاهر إسالمية
سبتمرب(.)2

ب للدراسات املستقبلية»
حممد أمحد النابلس ،اإلسالموفوبيا كمظهر جلنون العظمة ،راجع موقع «املركز العر ي
 .1ي
www.mostakbaliat.com/antiarab-html

 .2حممد أمحد النابلس ،املصدر السابق إياه.
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التعريفي ملفهوم «اإلسالموفوبيا» ،تناول عدد من علامء االجتامع الغرب ييني هذه الظاهرة
يف املجال
ن
من خالل مقاربات متعدن دة .وهنا نذكر أربعا منها:
يوجهه
ملاين غرينوت روترُ ،ينظر إىل ن
االهتام الدائم الذي ن
املقاربة األوىل :حسب املستشق األ ن
الغرب إىل اإلسالم بأنه ِدين عدواين ،عىل أنه نِفاق رصف .ويف كتابات املتشدن دين املسلمني ُتقلب هذه
التهمة أيضا و ُتوجه إىل الغرب .وجيري تربير ذلك يف أغلب األحوال بحقائق تارخيية حمددة ،بداية من
احلروب الصليبية ،مرورا بالقضاء عىل املسلمني واليهود يف إسبانيا وطردهم منها ،وصوال إىل عرصي
االستعامر واالنتداب ،وانتهاء بتأسيس «دولة إرسائيل» (التي ُينظر إليها عىل أنا وليدة االستعامر
العاملي التي توصف بأنا استغاللية وإمربيالية ،والتي
ب احلديث) ،ناهيك بسياسة االقتصاد
الغر ن
ي
يامرسها الغرب بمساندة بعض احلكومات التابعة له يف الشق األوسط(.)1
املقاربة الثانية :وهي مقاربة ذات ب ٍ
يديولوجي ،وتعترب أن اخلوف واملصطلح املشتق منه هو
عد أ
ُ
ٍّ
ب ضد اإلسالم واملسلمني ،وتعبري عن ت ُّيز
انعكاس ملشاعر سلبية عميقة مدفونة يف وعي املواطن الغر ن
تارخيي وثقايف ضد اإلسالم ِ
كدين ،وضد املسلمني وحضارهتم .وهي مقاربة منقوصة ألن الثقافة
ٍّ
ٍّ
الشعبية يف الغرب تقرأ كلمة «هيودي» عىل أنا ُّ
كل ذلك مضافا إليها اخلبث والعدائية وامليل إىل اخليانة
ثم ُسحبت يف
والتآمر .ح يتى إن هذه الداللة للكلمة كانت موجودة يف املوسوعات الغربية الكربى ي
ب.
السنوات األخرية بعد احتجاجات هيودية مكثفة ،لكنيها باقية يف الالشعور الغر ي
املقاربة الثالثة :وهي مقاربة تربط «اإلسالموفوبيا» ببعض األحداث الدولية التي أثرت بقوة يف
اإلسالمي واملجتمعات الغربية خالل السنوات األخرية ،وعىل رأس هذه
العالقات بني العامل
ن

 .1غرينوت روتر ،اإلسالم والغرب ،اجلار املفقود ،ترمجة ثابت عيد ،جملة فكر ونقد ،بريوت ،برلني ،السنة األوىل ،العدد
اخلامس ،كانون الثاين (يناير) .1998
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األحداث هجامت احلادي عش من سبتمرب  2001وما تبعها من عمليات إرهابية  ،رفع مرتكبوها
شعارات إسالمية.
املقاربة الرابعة :وهي مقاربة ذات أبعاد اقتصادية تربط صعود «اإلسالموفوبيا» خالل العقود
التغريات املجتمعية الكربى التي حلقت باملجتمعات اإلنسانية خالل العقود األخرية،
األخرية ببعض ُّ
ب التقليدية التي سادت خالل النصف الثاين من
وعىل رأس هذه
التحوالت تراجع قوى اليسار الغر ن
ُّ
اإلسالمي
الثقايف ومعه األصوليات الدينية يف الغرب والعامل
القرن العشين ،وصعود قوى اليمني
ن
ن
خالل هذه الفرتة(.)1
إن النتائج املرت نتبة عىل هذه املقاربات عىل اجلملة سنجدها ب نينة يف سلبياهتا ،سواء يف املجتمعات
الغربية أم يف املجتمعات العربية واإلسالمية .وهذا ما سنأيت عىل ذكره يف سياق هذا البحث .بيد أن
االستنتاج اإلمجال مما سبق ذكره هو أن أطروحة اخلوف من اإلسالم ال تتوقف عند كونا جمرد
مصطلح نبت عىل نحو املصادفة الظرفية بعد احلادي عش من ايلول  ..2001وإنام كانت أقرب إىل
عنوان كبري يعكس مشاعر أزمنة غابرة تشكلت عىل أرضها ثقافة الغرب وإسرتاتيجياته العليا حيال
اإلسالم واملسلمني.
ربرات املنطقية للفرضية املشار إليها ،جتدر اإلجابة عن السؤال اآليت:
لبيان امل ن
كيف جرى التعامل مع املصطلح من جانب الباحثني ووسائل اإلعالم األمريكية والغربية ،وما
هي التيارات الدينية واأليديولوجية التي روجت له وأطلقته بقوة بعد زلزال  11سبتمرب؟
الواضح أن عبارة «إسالموفوبيا» أو «رهاب اإلسالم» تتوي عىل نوعني متالزمني من اخلوف
الباكستاين أمري عل:
والسوسيولوجي
بحسب الباحث
ن
ن
خاصة.
األول :إ َّن الرعب بات موجو ًدا يف املجتمعات الغرب َّية وداخل أمريكا بصفة َّ
النوع َّ

 .1حممد أمحد النابلس ،مصدر سابق.
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العرب
وخصوصا يف العاملني
النوع الثان :إ ّنه خوف بات يتهدَّ د مصاحلهام يف اخلارج،
ً
ِّ
واإلسالمي .وبسبب هذه الرؤية عن ازدواج َّية موقع اإلسالم حتديد ًا ،خيشاه غري املسلمني أكثر
ِّ
فأكثر ويبغضونه .ويف هذا امليدان املف َعم بالكثافة يذكر الكثري من التسميات التي تطلق عادة عىل
املجتمعات اإلسالميَّة داخل أوروبا من قبيل :الطابور اخلامس ،ورأس اجلرس ،واجليب ،وحصان
الداخل إلخ.)1(..
طروادة ،والعدو
ّ

إذن ،فـ«اإلسالموفوبيا» هبذه املدلوالت تؤول إىل الشعور باخلوف والكراهية جتاه اإلسالم
واملسلمني .وهذا النوع من املفردات كان حارضا يف أدبيات املستشقني اإلنكليز والفرنس ييني عىل مدى
وتطرفا ،وخطورة .فهو عنرص ثقايف
قرون ،لكنه بعد  11أيلول  2001صار أكثر وضوحا،
ُّ
وأيديولوجي أساس ملجمل وسائل اإلعالم والتواصل ،فضال عن الرأي السائد يف املدارس واملعاهد
ب .ويف هذا اإلطار ،يوضح أمري عل( )2يف
وأوساط املجتمع
املدين يف أمريكا ودول اال يتاد األورو ي
ن
تروجان ملقولة اخلوف من
دراسة له بعنوان «اإلسالموفوبيا يف أمريكا» أن هناك فئتني يف الغرب ن
يديولوجي
اإلسالم مها :رشكات «امليديا» املعادية للمسلمني -وطريقة عمل وسلوك الوسط األ
ن
اإلسالمي الذي يعيش يف الغرب ،وخصوصا الوسط املتضامن مع تنظيم القاعدة.
ن
يف أوساط املسلمني املقيمني يف املجتمعات الغربية ،يسود شعور عارم بانعدام الثقة جتاه السلطات،
والسيام املؤسسات املؤ نثرة يف الرأي العا يم ،ويف مقدمها امليديا بتقنياهتا املختلفة .النتيجة املبارشة هلذا

 .1أمري عل ،من دراسة له بعنوان« :اإلسالم يف أمريكا :درب وعرة باالنتظار ،دراسة حول النشاطات املعادية لإلسالم» ،يف
املؤمتر األول حول اإلسالم يف أمريكا ،الذي أقيم يف جامعة إنديانابوليس ،يف إنديانا من  4لغاية  6متوز  ،1997وذلك برعاية اجلمعية
لسنوي
اإلسالمية ألمريكا الشاملية ،ومجعية علامء االجتامعيات املسلمني ،وجامعة إنديانابوليس .وقد عرض اجلزء الثاين يف املؤمتر ا
ن
الثاين حول اإلسالم يف أمريكا ،والذي أقيم يف فندق «حياة رجينس» يف شيكاغو ،يف إيلينوي ،من  3اىل  5متوز  1998ونظم من قبل
اجلمعية اإلسالمية ألمريكا الشاملية ،ومجعية علامء االجتامعيات املسلمني.
مؤسس معهد املعلومات والرتبية اإلسالمية ( ،)III&Eشيكاغو ،إيلينوي ،الواليات املتحدة
 .2الربوفسور أمري عل ،ن
األمريكية.
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الشعور متثلت بالتداعيات السلبية لـ«اإلسالموفوبيا» وانعكاسها عىل األق يلية املسلمة يف الواليات
والعلامين معا
الديني
املتحدة ،وذلك من خالل مجلة من الظواهر السوسيولوجية التي يلعب اإلعالم
ُّ
ُّ
يف تغذيتها وديمومتها .من أبرز هذه الظواهر:
فيعممون غضبهم عىل
أ َّو ًال :شعور بعض املسلمني باالمتعاض والغضب جتاه من هيامجهم،
ن
مريكي برمته ،فتنطبع صورة األمريك ييني غري املسلمني يف أذهانم عىل أنم ظاملون،
الشعب األ
ن
وعنرص ُّيون ،وال يتمتعون باألخالق.
ثان ًيا :بعض املسلمني هم يف حالة يدافعون فيها ح يتى عن االنتقادات ضد تصويب املفاهيم اخلاطئة
واملامرسات الفاسدة التي شاعت بني املسلمني يف القرون الالحقة ،بينام ينربي بعضهم اآلخر للدفاع
عن احلكام الديكتاتور ييني واملستبدن ين يف البلدان ذات الغالبية املسلمة.
ثال ًثا :يعزل بعض املسلمني أنفسهم عن الشعوب غري املسلمة ،يف رشنقة تول دون اندماجهم يف
املجتمع ي
ككل .وكان من شأن مثل هذا املوقف التأثري عىل األجيال اجلديدة منهم.
واحلي الذي
راب ًعا :ينمو لدى بعض املسلمني حس خاطئ باالضطهاد يف العمل ،واملدرسة،
ن
يعيشون فيه.
خامسا :قد تلجأ أق يلية صغرية جدًّ ا من املسلمني إىل االنتقام ،وترتكب أفعاال جنونية ستقرنا
ً
وسائل اإلعالم بجميع املسلمني ،األمر الذي ضاعف من انتشار ظاهرة «اإلسالموفوبيا» ،وفاقم
آثارها السلبية يف املجتمع.
سادسا :أدت املفاهيم اخلاطئة حول اإلسالم واملسلمني إىل التمييز عىل مستوى األرسة ،والوظيفة،
ً
يمر ضحايا «اإلسالموفوبيا» اجلهلة من غري
واملدرسة ،واجلامعة ،وإىل تق ُّبلها يف األحياء .وهبذا ،حني ُّ
املسلمني بجوار رجل مسلم يرتدي ثيابا رشقية أو امرأة تضع احلجاب ،ينهالون عليهام بعبارات
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املتخصصة بقضايا األقليات
السخرية والته ُّكم )1(.واستنادا إىل أبحاث ميدانية ،توصلت جلنة رانيميد
ن
املسلمة يف بريطانيا ،إىل مجلة من النتائج التي ترتبت عىل طغيان ثقافة اخلوف من اإلسالم يف املجتمعات
األوروبية واألمريكية ،وخلصت إىل ثامنية معايري تكم الرؤية الغربية لإلسالم واملسلمني( ،)2هي:
 املعيار األول :الثقافات اإلسالمية كتلة واحدة متجانسة ال تتغري. املعيار الثان :الثقافات اإلسالمية خمتلفة كليا عن الثقافات األخرى ،وهي بالتال ال تستطيعالتواصل واحلوار معها.
 املعيار الثالث :النظر إىل اإلسالم عىل أنه هتديد جسيم. املعيار الرابع :النظر إىل اإلسالم عىل أنه دوين بالنسبة إىل الغرب ييني ،وهو يف نظرهم بربريعقالين.
وبدائي وغري
ي
 املعيار اخلامس :انتقادات املسلمني للثقافات واملجتمعات الغربية مرفوضة تلقائ ًّيا ومس يبقا. املعيار السادس :رهاب اإلسالم مقرتن بالعدائية والعنرصية جتاه املهاجرين. املعيار السابع :افرتاض أن «اإلسالموفوبيا» أمر طبيعي وال يثري اجلدل. املعيار الثامن :اعتبار اإلسالم ِكدين جمرد أيديولوجية سياسية لتحقيق مصالح وأغراض
معينة(.)3
األمريكي برنار لويس يف السياق نفسه ،حيث
املؤرخ واملستشق
ُّ
املهم اإلشارة هنا ،إىل ما يب نينه ن
من ي
يقول:

 .1املصدر نفسه.
 .2اإلسالموفوبيا :مظاهرها وأخطارها ،مقتطف من دراسة استشارية أعدي هتا جلنة رانيميد حول املسلمني الربيطان ييني عام
 .1997راجع موقع اللجنةwww.runnimedtrust.org :

 .3دراسة جلنة رانيميد ،راجع املصدر نفسه.
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ً
وترشذما يف القيم األرس َّية ،يس ِّلط
انحالال أخالقيًّا
«بينام يرى الن َّقاد املسلمون يف الغرب
ً
املح ِّللون الغرب ُّيون الضوء عىل قيمة احلر َّية الفرد َّية يف انتقاداهتم لإلسالم املعارص».

ثم يالحظ أن ما جيري ب ُّثه يوميا عىل شاشات التلفزة وشبكات التواصل ،يفيض إىل أن الفرد يف
اإلسالمي خيضع للجامعة ولقيادة دينية ذات هيبة ،يف حني أن حرية الفرد يف الغرب املحرر من
العامل
ن
العشوائي
اجتامعي حيدُّ من االستغالل
والثقايف ،مسألة مقدسة يف نظام
والديني،
السياس،
اإلكراه
ن
ٍّ
ن
ن
ن
()1
احلرية عىل
للسلطة الشخصية  .ولكن ،ر ًّدا عىل مثل هذه االنتقادات ،يضع املسلمون املعارصون ي

مستوى املجتمع ،جمادلني بأن الغرب أصبح يف غربة عن نفسه ،إذ يضع املصلحة الذاتية فوق ن
كل
السياس وسياسة تربير الذات
اعتبار .وهذه االنتقادات «لآلخر» هي عىل ارتباط وثيق بالرصاع
ن
العقائدية ،حيث اهلدف األعىل املنشود أكثر أمهية من آثار العمل الذي يقوم به املرء .ضمن هذه
احلرية والديمقراطية عىل سبيل املثال بالدعم للقادة
احلركية ،غالبا ما تالزم اخلطاب الغر ُّ
ب حول ي
القمعيني ،متاما كام اس ُتخدمت الدعوات ِ
للقيم الروحية واملجتمعية اإلسالمية للدفاع عن أعامل ُتعترب
ي
نقيضة هلا(.)2
اخلامتة النقد َّية:
برغم تعدُّ د الصور عن الغرب يف الشق األوسط املسلم وتق ُّلبها ،تنتقل األفكار املكونة عن
احلضاري بني الغرب
اخلصم إىل مقدن مة الوعي عند اشتداد اخلالفات السياسية .ففي حلظة الصدام
ن
واإلسالم ،والذي استعرت وقائعه بقوة بعد أحداث احلادي عش من سبتمرب  ،2011استيقظت
ذكريات احلروب الدينية وتاريخ االستعامر؛ وقد شكل ذلك أساسا متجدن دا لعدم ثقة العرب

األمريكي املعروف برنار لويس يف هذا الصدد ،أنظر كتابه:
التعرف إىل رأي املستشق واملفكير
ي
 .1للمزيد من ي
Bernard Louis, the Atlantic Monthly, Islam and Liberal Democracy, New York 1993 No2 P. 89 .

 .2أمري عل ،مصدر سابق.
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واملسلمني بالقيم الغرب يية .وعندما تشيع الصور التي تصف شدة معاناة اجلاليات املسلمة عىل يد غري
األخالقي .ومن
املسلمني من اجلامعات العنرصية الغربية ،يسود مناخ عارم من الدفاعية والغضب
ي
االستشاقي ،استشعرت صعوبات مجة يف تويل الوعي
الواضح أن دوائر التغريب التي يرعاه العقل
ُّ
والديني للمسلمني الذين يعيشون يف املجتمعات الغربية .لكن هذا مل يثنِها عن مواصلة غزوها
الثقايف
ن
ن
الثقايف بأشكال وطرائق شتى .فعىل صعيد احلكومات الغربية ،تواصلت الضغوط عىل بعض
ن
احلكومات املسلمة ذات األنظمة السيادية اقتصاد ًّيا وسياس ًّيا وعسكر ًّيا .أما عىل صعيد آخر،
املدين يف أوروبا وأمريكا ،فقد تنامت نزعات العداء لإلسالم
وخصوصا عىل صعيد املجتمع
ن
( )1
للنبي األعظم’ ،إنام
واملسلمني  .ولعل اإلمعان يف تشويه القيم واملقدسات ،ومنها الصور املسيئة ن

القرسي الذي يامرس من دون توقف .عىل أن النتيجة
ب من التغريب
ن
يعكس شعورا باليأس الغر ن
السياس املقرون بخيبة األمل جتاه الغرب .والسيام عندما
اإلمجالية هلذا ك نله هو تنامي االمتعاض
ُّ
ب لتعزيز فكرة أن التغيري يف الشق األوسط ال يمكن أن يتحقق إال بمزيد
تتواصل أنشطة اإلعالم الغر ن
من برامج التغريب سياس ًّيا وأخالق ًّيا.
يف مرحلة ن
متأخرة من عمليات التغريب التي يامرسها االستشاق بنسخته املعارصة ،يمكننا القول
ثمة أشكاال أخرى من التنميط لصور اإلسالم واملسلمني هي أشدُّ خطورة من ذي قبل .وهذا ما
إن ي
نالحظه من خالل العناوين املستحدثة التي ابتكرهتا املركزية الغربية مثل :القوة الناعمة اهلادفة إىل
«كي الوعي» ،هذا إىل مقولة «رصاع احلضارات» ،ونظرية موت
احتواء من خالل ما يسمى بـ ن
أيديولوجيات املقاومة والتحرير ،وأيديولوجية ناية التاريخ ..إلخ .وهذه ك ُّلها تدخل يف إطار السلوك
ب
التغريبي الذي متارسه احلكومات الغربية عرب املنظامت غري احلكومية يف جممل بلدان العاملني العر ي
ن

وتول الرصاع ،الصحيفة الدولية لدراسات السالم،
 .1ناثان فانك وعبد العزيز سعيد ،اإلسالم والغرب ،روايات عن الرصاع ُّ
اجلزء التاسع ،العدد األول ،ربيع وصيف .2004
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واإلسالمي .وهناك أدلة واضحة عىل تلك املامرسات منها ،عىل سبيل املثال ،ما شهدته بعض هذه
ي
ِ
ب ».
البلدان من أحداث دامية وفت ٍن وحروب أهلية ضمن ما يسمى بـ «الربيع العر ي

مقارنة بني رؤية جالل آل أمحد ومصطفى لطفي املنفلوطي
يف حقل التنوير والتغريب1

رضا فرصتي جويباري

( )2

فاطمة رحيمي دون

()3

اخلالصة
املرصي البارز
التعرض يف هذه املقالة إىل دراسة ومقارنة أعامل الشاعر والكاتب واملناضل
ي
جرى ي
اإليراين] جالل آل أمحد،
السيد مصطفى لطفي املنفلوطي ،مع أعامل ومؤ يلفات [الكاتب واملف يكر
ي
التعرض إىل مقوالت من قبيل :آراء
استنادا إىل نظر يية ما بعد االستعامر (التنوير والتغريب) .كام جرى ي
واإليراين ،وتسليط الضوء
املرصي
هذين الكاتبني حول املرأة ،واستهداف الغرب للنساء يف املجتمعني
ي
ي
عىل مفهوم احلجاب والعفاف ،وهجوم الغرب عىل القرى واألرياف يف هذين القطرين ،وأسباب
واإليراين عن الدين ،وت يللهم والمباالهتم جتاه األرسة والوطن .وكذلك
املرصي
عزوف الشباب
ي
ي
رؤية الكاتب لّضورة تنقية املعطيات الغرب يية ،ونقاط االشرتاك واالفرتاق بينهام ،ويف اخلتام جرى
التعرض إىل آراء بعض املستنريين واملف يكرين املعارصين هلذين الكاتبني.
ي

 .1تعريب :حسن عل مطر.
الفارس .قائمشهر  /إيران.
احلرة ،فرع قائمش ،اللغة واألدب
 .2عضو اللجنة العلم يية يف اجلامعة اإلسالم يية ي
ي
الفارس .بابل  /إيران.
 .3طالب وباحث عىل مستوى املاجستري ،من جامعة بيام نور ،فرع بابل ،اللغة واألدب
ي
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املقدّ مة
لو نظرنا إىل املجتمعات الشق يية ،ر يبام وجدنا ي
أن القراءة املتزامنة واملقارنة التطبيق يية للرتاث
واملرصي أكثر إحلاحا ورضورة من سائر البلدان األخرى ،وذلك ألسباب
اإليراين
القصيص للشعبني
ي
ي
ي
اجلغرايف للبلدين واألحداث التارخي يية املتشاهبة يف كال البلدين تقريبا (من حيث سيادة
من قبيل :املوقع
ي
ي
املؤسسات االجتامع يية والسياس يية ،والعمل عىل تغيري
األجنبي يف
والتدخل
االستبدادي،
احلكم
ي
ي
ي
ي
والتجذر العميق للمعتقدات التقليد يية
االقتصادي)،
األسس الفكر يية والدين يية لغرض االستغالل
ي
والدين يية بني أبناء الشعبني ،ومت يتع األصالة بدعم اجلامهري ،وامتالك كال القطرين موقعا إسرتاتيج ييا
وجيوسياس ييا ها يما بالنسبة إىل الغرب ييني وما إىل ذلك من املزايا األخرى التي مت ييز هذين البلدين من سائر
البلدان األخرى .وال س ييام بالنظر إىل املكانة العلم يية والدين يية هلذين القطرين يف املرحلة املعارصة حيث
حمط اهتامم الغرب والشق ،وكان ي
كانا عىل الدوام ي
يمهد إىل
تغري حيدث يف هذين البلدين ي
كل ي
تول أو ي
ومتغريات يف سائر البلدان اإلقليم يية املجاورة.
توالت
حدوث ي
ي
ي
إن من بني املراحل املتشاهبة نسب ييا يف تاريخ إيران ومرص ،مرحلة العقد األخري من القرن التاسع
بتحوالت فكر يية جوهر يية
عش والنصف األول من القرن العشين ،حيث اقرتنت هذه املرحلة تقريبا ي
تعدي من حلبات املواجهة بني األصالة والتجديد يف كال البلدين .وعىل الرغم مم يا يبدو بحسب الظاهر
من تقدي م املرص ييني عىل اإليران ييني يف هذا املضامر ،وكان مصطفى لطفي املنفلوطي ( 1876ـ 1927
م) ُيعدي واحدا من أبرز الروائ ييني املناهضني لالستعامر يف مرص .ظهر هذا الت ييار يف إيران بفارق بضعة
عقود بريادة جالل آل أمحد ( 1923ـ  1969م) وأخذ يتصاعد وي يتسع يوما بعد يوم .لقد توصل هذان
الكاتبان الروائ ييان بذكاء ـ من خالل تت يبع جذور أسباب ختتلف املجتمع ـ إىل التعريف باالستعامر
تفيش ظاهرة الفقر
بوصفه من أكرب أسباب خت يلف املجتمع يف قطرهيام ،وأ ينه السبب الرئيس يف ي
والثقايف يف البلدين .مع فارق ي
أن جالل آل أمحد قد عمد ـ يف صلب اخلطاب
والفكري
االقتصادي
ي
ي
ي
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املاركس
النستوجلي( )1بعد انقالب الثامن والعشين من مرداد( )2يف إيران ،ويف مواجهة اخلطاب
ي
ي
البهلوي ـ إىل طرح اخلطاب الثالث بوضوح ورؤية واقع يية تتمحور حول
املنتمي إىل روسيا ،واخلطاب
ي
مكافحة االستعامر .وأ يما السيد مصطفى لطفي املنفلوطي فقد عمد إىل تناول موضوع الظلم وعدم
املساواة االجتامع يية وجور احلكام املرعوبني وعمالء االستعامر ،من خالل ي
االجتاه القائم عىل
خاصة
الرومنطيق يية االجتامع يية ،ومزج احلقيقة باخليال ،والتأسيس لرؤية مثال يية .وكان ألعامله مكانة ي
يف إجياد الصحوة واليقظة الوطن يية يف مرص ،وذلك من خالل التعريف بالثقافة الوطن يية وحماربة الثقافة
الغرب يية.
نتعرض يف هذه املقالة إىل مناقشة أعامل
ويف دراستنا ملضامني قصص هذين الكاتبني املؤثر يين ،ي
املنفلوطي ،وال س ييام «النظرات» (وهي جمموعة من املقاالت والقصص القصرية) ،حيث ي
تتجىل فيها
نتعرض يف الوقت نفسه إىل مسائل التنوير
بعض املسائل ـ والس ييام مسألة التغريب ـ بشكل أكرب .كام ي
والتغريب يف أعامل جالل آل أمحد أيضا.
القصص
األدب
ّ
القصيص واسع ومتش يعب للغاية ،إىل احلدي الذي يمكن القول معه :ي
ي
القصيص
إن األدب
إن األدب
ي
ي
القصيص يف معناه اجلامع عىل ي
كل رواية
يشمل مجيع أنواع الروايات والقصص النثر ييةُ « .يطلق األدب
ي
القصيص الشامل
والواقعي  ...يف حقل األدب
التارخيي
واإلبداعي عىل ُبعدها
الصناعي
يغلب ُبعدها
ي
ي
ي
ي
ي
والقصة القصرية ،واآلثار ذات الصلة هبا»(.)3
للقصة والرواية،
ي
ي

(املعرب).
 .1احلنني إىل املايض.
ي
عسكري قام به جيش النظام الشاهنشاهي ،بتاريخ 1332 / 5 / 28 :هـ ش (املوافق لـ 1953 / 8 / 19 :م،
 .2انقالب
ي
(املعرب).
وذلك بدعم من الواليات املتيحدة األمريكيية إلطاحة حكومة حممد مصدق املنتخبة شعبييا.
ي
فارس).
 .3مري صادقي ،ص  1376 ،56هـ ش( .مصدر
ي
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األدب املقارن
إن األدب املقارن فن مجيل ،يمكن من خالله أن ندرك التقارب بني ثقافتني وقطرين .ي
ي
إن األدب
املقارن يعني الدراسة الشاملة للنصوص واآلثار يف ثقافتني ختتلف إحدامها عن األخرى .ي
إن األدب
املقارن «دراسة ومناقشة مقارنة آلثار وأعامل منبثقة عن خلف ييات ثقاف يية خمتلفة»(.)1
التغريب من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد
ي
إن «الغرب» من وجهة نظر مصطفى لطفي املنفلوطي يعني إنجلرتا وفرنسا واالستعامر الشامل
املرصي ،والتغريب يعني أولئك احل يكام العمالء واملرص ييني اخلونة الذين
هلذه البلدان عىل الشعب
ي
كانوا يسعون إىل تسليم مرص إىل اجليوش األجنب يية من خالل تبع ييتهم للغرب وتقليده يف عاداته
واحلقوقي بام يتوافق مع مصالح األقل ييات األجنب يية .ي
إن إسامعيل
االقتصادي
وأعرافه ،وجيعل النظام
ي
ي
املنفلوطي« :إسامعيل باشا
باشا (ملك مرص يف حينها) هو واحد من مصاديق التغريب من وجهة نظر
ي
الذي كان ينوي تويل مرص إىل قطعة من أوروبا ،وجعلها تتامهى وتتناغم مع حضارة الغرب»(.)2
ونتيجة ألفكار وأعامل احلكام العمالء واملستغربني يف مرص ،آلت األوضاع االجتامع يية والثقاف يية يف
البلد إىل التدهور واالنحطاط ،وغرق يف فوىض الفساد واالرتشاء ،وساد نظام السخرة واالستعباد،
احلريف للكلمة.
واختنقت مرص يف مستنقع املظاهر الغرب يية ،بمعنى يأنا قد استغربت باملعنى
ي
يلجأ جالل آل أمحد إىل استعامل خمتلف التعابري بشأن التغريب؛ ومن ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أ ينه
ُيشبه التغريب بسوسة القمح؛ ووجه الشبه هنا يكمن يف ي
أن القمح إذا أصابته هذه السوسة فسوف
تفسده من الداخل مع اإلبقاء عىل القشة اخلارجية فقط؛ فتبقى الصورة الظاهر يية صورة قمحة

تطبيقي (األدب املقارن) ،ترمجه إىل اللغة الفارس يية :طهمورث ساجدي ،ص  ،25نش :أمري كبري،
 .1شورل ،ايو ،ادب ييات
ي
طهران 1386 ،هـ ش.
 .2جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية ،ص  ،327دار مكتبة احلياة 1983 ،م.
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سليمة ،ولكنيها ال تتوي عىل يشء يف باطنها .ي
إن التغريب من وجهة نظر جالل آل أمحد ،يعني أن
جيري إفراغ الشعب من ثقافته وأصوله ومعتقداته ودينه وأيديولوج ييته ،مع اإلبقاء عىل شكل شعب
ولكن هذا الشعب يفتقر إىل املحتوى واملضمون ،فهو ال يعرف موطئا لقدمه ،وال
بحسب الظاهر،
ي
جيد ما يستند إليه من ذاته .يذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد ي
بأن التغريب يعني آفة مرض يية ،ومعاملة
بني طرفني ،ولكنيها معاملة تنتهي ملصلحة طرف عىل حساب الطرف اآلخر ،ي
إن التغريب نوع من
اإلقطاعي ،حيث تعتل البلدان الغرب يية برذعة البلدان الضعيفة والنامية؛ لتعيش عليها من خالل
النظام
ي
امتصاص عصارة حياهتا وش يلها؛ ي
إن التغريب باختصار هو األسلوب احلديث لالستعامر واالستثامر.
« ي
اخلاصة (والسياس يية حتام) بني جمموعتني من البلدان التي
إن التغريب يعني تبعات العالقة االقتصاد يية
ي
ال جيمع بينها معاملة أو معاهدة بني طرفني  ...وإ ينام هي يشء يف حدود العالقة القائمة بني األفراد يف
اإلقطاعي حيث يكون هناك س ييد ظامل وعبد مظلوم  ...وهو ما تعربون عنه بالنيوكوليونال يية
ظل النظام
ي
(أو االستعامر اجلديد)»(.)1
واإليران من الغرب من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد
املرصي
اقرتاب املواطن
ّ
ّ
يذهب الس ييد مصطفى لطفي املنفلوطي إىل االعتقاد ي
املرصي من الغرب يساوق
بأن اقرتاب الفرد
ي
حتفه ،وأ ينه بذلك سوف يض ييق عىل نفسه عاملا بمثل هذه الرحابة والسعة ،وذلك إذ يقول رصاحة:
املرصي إىل الغرب تدن إليه أجله وتدنيه من مهوى سحيق يقرب فيه
«إ ّن خطوة واحدة خيطوها
ّ
قرب ًا ال حياة له من بعده إىل يوم يبعثون»(.)2

 .1آل أمحد ،جالل ،كارنامه سه سالة (ملخص ثالث سنوات) ،ص  ،17نش زمان ،طهران 1346 ،هـ ش( .مصدر فارس).
 .2املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،النظرات ص  ،89مكتبة لبنان ،بريوت 1991 ،م.
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يذهب املنفلوطي إىل االعتقاد ي
املرصي قد أفرط يف تقليد احلضارة الغرب يية ،وضل
بأن الشعب
ي
وتتلخص كلمة املنفلوطي يف ي
ي
أن الشعب
الطريق وكفر مثلها وغرق يف مستنقع الفسق والفجور.
املرصي ورافعي راية الغرب يرون رذائل الغرب ومفاسده ،ومع ذلك يغمضون أعينهم عنها ويبدون
ي
عام
انبهارهم األعمى هبذا الغرب ،ح يتى مل يعودوا يرون حضارهتم الغن يية ودينهم العظيم ،وال ينتهون ي
ناهم اهلل سبحانه وتعاىل دون أن يطرف هلم جفن.
خاصة ،يمكن القول إ ينه
حيث إ ين الغرب ال ينتمي من وجهة نظر جالل آل أمحد إىل رقعة جغراف يية ي
يذهب إىل االعتقاد بأ يننا منذ أن انفصلنا عن اهلند األ يم وقعنا يف أحضان الغرب .وهو يرى ي
أن مجيع
إنام جاءت من الغرب .بام يف ذلك االجتياح املغو يل
اهلجامت واملخاطر التي ت يعرض هلا جمتمعنا ي
والعثامين ،ولكنيه يرى يف دخول اإلسالم إىل جغراف ييتنا وآدابنا وتقاليدنا واحدة من املواهب والنِعم.
ي
وقد ذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد ي
تعرض يف العقود الثالثة األخرية إىل بالء ،بحيث
بأن شعبنا قد ي
إ ينه بدال من اختيار التنافس مع الغرب الذي كنيا نامرسه يف املايض ،بل اللجوء ح يتى إىل إبداء احلسد أو
احلقد عىل الغرب أو تكفريه بسبب احلروب التي خاضها ضدي نا أو بسبب إهانته ملقدي ساتنا؛ أخذنا
نقرتب منهم أكثر فأكثر ،ونتأثر بثقافة الغرب ونقلده بشكل أعمى ،ونت يبع املظاهر الغربية بغباء ،ح يتى
مل نعد نحتفظ بعزي تنا وكرامتنا ،ونزلنا من علياء كربيائنا إىل حضيض اهلوان .إىل احلدي الذي «يأخذون
ألنم يرون ذلك من ح يقهم! وأل يننا مغفلون ومشلولون ،ينبغي أن يعملوا هم عىل تدبري
[معه] نفطنا؛ ي
سياستنا وإدارة شؤوننا»(.)1
التغريب يساوق إشاعة اإلحلاد وبيع األوطان
يرى املنفلوطي ي
أن من بني أسباب إشاعة اإلحلاد وعدم الغرية عىل الوطن يف مرص ،بناء املدارس
الغرب يية يف مرص وتعلم أبناء املرص ييني يف هذه املدارس .وهو يرى ي
أن هذه املدارس ما يد يية بشكل بحت،

 .1آل أمحد ،جالل ،غرب زدگي (التغريب) ،ص  ،46نش فردوس ،طهران 1386 ،هـ ش( .مصدر فارس).

مقارنة بني رؤية جالل آل أمحد ومصطفى لطفي املنفلوطي ❖

229

وليس هلا أ يية صلة بالدين .ويرى ي
الدراس من قبل وزارة
ب يف مناهج التعليم
أن إقرار ما يدة الرقص الغر ي
ي
الرتبية والتعليم ،واالحتفال يف أ ييام األحد ورأس السنة امليالد يية ،واإلقبال عىل األمور الكامل يية وغري
الّضور يية اآلخذة باالزدياد يوما بعد يوم ،من نتائج هذه املدارس الغرب يية .وبطبيعة احلال فإ ينه بالنسبة
وإنم
حلب الدين
ي
إىل الذين يتع يلمون يف هذه املدارس ،ال يعود هناك يف قاموسهم معنى ي
وحب الوطن ،ي
يتخ يلون عن املبادئ الدين يية والوطن يية ي
بكل سهولة.
يعمل جالل آل أمحد ـ مثل املنفلوطي ـ عىل إقحام كالمه ضمن سطور قصصه ورواياته؛ وذلك
حيث يريد التعبري عن وجعه ومكنون صدره ،وال يسمح له املكان والزمان بذلك .بيد ي
أن يده مطلقة
عام يشاء ،ومن ذلك حيث يقول:
يف رواياته وقصصه ،وله احلر يية التا يمة يف التعبري ي
خللو مكان أولئك املع ّلمني اهلرمني املحنّكني الذين كانوا يف فرتة طفولتنا! كم كانوا رائعني!
«يا ّ
كانوا متواضعني ومغمورين  ...و[يف املقابل] يا هلؤالء الشباب املغرورين! واملقلدين التافهني
للنزعة الغرب ّية!»(.)1

ي
لص سارق ،فال يستطيح صاحب البيت بعد ذلك
إن إيران املستغربة هي مثل البيت الذي اقتحمه ي
أن يعثر عىل األثاث املرسوق وال يسعه استبدال أثاث آخر به أبدا ،وال يبقى له رمق يف البحث عن
السارق وتقديمه للعدالة .يذهب جالل آل أحد إىل االعتقاد ي
بأن الغرب قد تغلغل يف مجاعة اإليران ييني،
بحيث مل يعودوا يعرفون أنفسهم .فلم يبق لدهيم ما يعتقدونه من دين أو سلوك أو منهج .ي
اإليراين
إن
ي
يفرق بني املسجد والكازينو ،وال يفرق بني الصالة ولعب امليرس ،ي
إن هذا الشخص قد
املستغرب ال ي
هيمه إنقاذ
ي
متفرج من العيار الثقيل ،وال يبال بالوطن وال بالدين وال بالثقافة .وتبعا لذلك ال ي
تول إىل ي
بالده .ويرى جالل آل أمحد أيضا ي
أن السبب يف ذلك يعود إىل وزارة الرتبية والتعليم العميلة للغرب.
حيث ال يوجد يف هذه املدارس التي أقاموها أثر ألدب يياتنا وثقافتنا القديمة وال وجود للفلسفة
 .1آل أمحد ،جالل ،ص  1383 ،71هـ ش( .مصدر فارس).
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واألخالق ،ومل تتم يكن هذه املدارس من التوفيق بني مايض جمتمعنا ومستقبله وبني البيت واملدرسة.
عرب عن سوء ظنيه بمنظومة الرتبية والتعليم عىل لسان طالب يافع ،يقول:
وقد ي
« ملاذا مل يكن نجله ـ الذي حصل يف العام املايض عىل شهادة السادس ـ يستطيع قراءة القرآن
الكريم ،واألسوأ من ذلك أ ّنه كان ك ّلام شكا ذلك إىل مدرسته ،جييبونه ّ
بكل وقاحة :وما إرصارك
هيتم بمثل هذه األمور!»(.)1
عىل ذلك يا رجل؟!  ...وهل هناك اليوم من ّ

استهداف احلضارة الغرب ّية لألرسة
يذهب الس ييد مصطفى لطفي املنفلوطي إىل االعتقاد ي
املرصي ح يتى ما قبل جميء
بأن املجتمع
ي
احلضارة الغرب يية كان يتم يتع بأرس منسجمة ومتالمحة ،ولكن بعد غزو احلضارة الغرب يية هلذا املجتمع
تبعثرت ُعرى األرس املرصية وتفكيكت أوارصها وتش يتت أوصاهلا ،وأصبحت حياهتا باردة ال روح
فيها .وبعد دخول الغرب ألقت علومه ومعارفه وخمرتعاته بظالهلا عىل حياة املرص ييني .تلك الزخارف
الظاهر يية ،واحلياة الفرد يية البحتة ،ح يتى مل يعد األخ يعرف شيئا عن أخيه؛ ويعيش ي
كل من الزوجني يف
ظل نفور ي
ي
كل منهام من اآلخر ،واألوالد يتعاملون مع آبائهم وأ يمهاهتم بوقاحة وصلف ،واألب مهمل
ألوالده ،ومل تعد حرمة البيت مقدي سة .يقيم املنفلوطي يف كتاب (النظرات) مقارنة بني األرس املرص يية
قبل جميء الغرب وبعد التغريب؛ فيقول:
«كانت األرسة الواحدة أشبه يشء باململكة الدستور ّية املنظّمة ،يد ّبرها عقل واحد يف جسوم
كثرية متّ فقة يف الرأي والدين واملذهب واألخالق والعادات [ ...وبعد جميء الغرب صار األمر]
وكأ ّن ساحة املنزل ساحة حرب»(.)2

 .1املصدر أعاله ،ص  1384 ،58هـ ش( .مصدر فارس).
 .2املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،النظرات ،ص  ،236مكتبة لبنان ،بريوت 1991 ،م.
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يذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد ي
اإليراين
بأن األفكار واآلراء الغرب يية قد مسخت املجتمع
ي
واألرسة اإليران يية ،وأصبحنا من حينها نعاين أزمة فقدان اهلو يية ،ي
وإن احلياة املستغربة التي نعيشها حال ييا
ال تشبه حياتنا السابقة التي كنيا نعيشها قبل التغريب يإال قليال .يف الفرتة املاضية كان ي
هم والد
كل ي
األرسة ي
يتلخص يف أن يأيت بلقمة حالل إىل أفراد أرسته ،وأن حيافظ عىل حريم أرسته يف ش يتى الظروف.
وكانت املرأة بدورها دعامة األرسة وعمود خيمتها ،وكانت ع يفتها ورشفها درعا حصينة تفظ البيئة
الداخل يية لألرسة كام تفظ سمعتها اخلارج يية ،أ يما اآلن وبسبب تقليد الغرب« :أصبحت حياتنا تفتقر
إىل األصالة واللون والطعم والرائحة ،وأصبحت أجواؤنا خالية من ذلك الصفاء وأضحت زاخرة
باجلهل والغباء والغرور الزائف ،وأضحى ي
كل يشء مضطربا وفوضو ييا»(.)1
يقول جالل آل أمحد ي
إن أرسنا بعد هجوم الغرب مل تعد تشبهنا .حيث أخذت األرس تبني بيوهتا
ي
املجالت والصحف ذات
ب ،وصارت تلبس وتأكل مثل الغرب ييني ،بل تقتني ح يتى
عىل الطراز الغر ي
اللون والرائحة الغرب يية .ويف ي
ظل هذه األجواء صارت األرس تفقد ثقافتها وتكتسب ثقافة أخرى،
وأخذت بذلك تعاين أزمة فقدان اهلو يية.
القروي
تس ّلل الغرب إىل املجتمع
ّ
يذهب الس ييد مصطفى لطفي املنفلوطي إىل االعتقاد ي
املرصي من
بأن الغرب قد تس يلل إىل املجتمع
ي
تغري حياة القرو ييني
مجيع املسامات ،وهو يشء ر يبام مل يكن املجتمع
ي
املرصي عىل علم به .ومن ذلك ي
ي
والفالحني بفعل التغريب؛ إذ قبل جميء الغرب ييني كان القر ييون يعيشون يف طهر ونقاء وكانوا يف غاية
تولت ح يتى هذه البضائع الكامل يية من وجهة نظر
االستغناء ،ولكن بعد جميء هذه الثقافة املنح يطة ،ي
هؤالء القرو ييني البسطاء إىل أشياء رضور يية ال يمكن االستغناء عنها أبدا .وكذلك احلروب الداخل يية
 .1آل أمحد ،جالل ،در خدمت و خيانت روشنفكران (يف خدمة وخيانة املستنريين) ،ص  ،38نش :فردوس ،طهران1372 ،
هـ ش( .مصدر فارس).
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ي
وتدخالته يف شؤوننا .عندما عاد هؤالء اجلنود من
ـ وأغلب جنودها من القرو ييني ـ سببها الغرب
واحلب األصيل لبني جلدهتم وكانت تلك الرباءة
احلرب مل يكن يف وجودهم يشء من ذلك الصدق
ي
والبساطة القديمة قد فارقتهم؛ وفوق ذلك ك يله كانوا قد جلبوا معهم بعض األفكار والعادات اجلديدة
الس ييئة ،وعملوا عىل نشها يف قراهم  ...ي
وكل ذلك أ يدى إىل إضعاف أسس األخالق ودعائمها ،
والتنكير للعادات االجتامع يية األصيلة ،وصار سببا النتهاك حرمة املجتمع.
ومن وجهة نظر جالل آل أمحد هناك أنحاء خمتلفة لتس يلل الغرب إىل القرى .إ ينه يعتقد ي
بأن الغرب
قد قلب قرانا رأسا عىل عقب ،ومن خالل تس يلل مظاهره إىل الغرب ،مل يمنعها من القيام بمها يمها (من
اخلاصة) ،بل فتحت شه ييتها عىل النزوح واهلجرة إىل
إنتاج البضائع الّضور يية للبلد وتطوير حياهتا
ي
املدن ،األمر الذي أ يدى إىل تقيق املزيد من رغبات الغرب ،ليحكم قبضته عىل مصادرنا من املوا يد
اخلام ،ليجربنا عىل استهالك منتجاته « .ي
ب إىل هذه القرى
إن اليشء الوحيد الذي تس يلل من العامل الغر ي
هو التجنيد ،و«املقاحل»( ،)1وكال هذين األمرين أسوأ تأثريا من الديناميت»(.)2
والّضبة األكثر تدمريا عىل جسد القرى مت يثلت يف توزيع األرايض .حيث متكنوا بذلك من نش
بأي يشء ،والقضاء كذلك عىل التناغم وهو ما
ثقافة تشذم األمالك ،وسلب قدرة القرى عن القيام ي
حيتاج إليه قطاع اإلنتاج يف هذا البلد.
املرأة من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد
ي
إن رؤية السيد مصطفى لطفي املنفلوطي ـ بالنظر إىل بيئته االجتامع يية ـ تعكس بيان املعضالت
واملشاكل وطرائق عالجها وإصالحها .لقد كان يذهب إىل االعتقاد ي
بأن املرأة املرص يية مرتبطة أبدا

 .1املقحل أو الرتانزستور ،باإلنجليزية.)transistor( :
 .2آل أمحد ،جالل ،در خدمت و خيانت روشنفكران (يف خدمة وخيانة املستنريين) ،ص  ،78نش :فردوس ،طهران1372 ،
هـ ش( .مصدر فارس).
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بالرجل؛ إذ ال متتلك متاعا أو بضاعة تعتمد عليها يف طلب الرزق دون حاجة إىل رجل ،ومن هنا يكون
نصه:
عطف الرجل عليها من قبيل عطف السيد عىل خادمه وعبده .ويف ذلك يقول ما ي
«إ ّن املرأة املرص ّية شقيّة بائسة ،وال سبب لشقائها وبؤسها ّإال جهلها وضعف مداركها؛ ّإهنا ال حتسن عمالً،

وال تعرف باب مرتزق»(.)1
خالفا لرؤية املجتمعات الغرب يية يذهب املنفلوطي إىل االعتقاد بإقرار العدالة بني املرأة والرجل
وليس املساواة؛ إ ينه يدرك االختالفات والفوارق بني املرأة والرجل ج ييدا ،ويرى ي
لكل واحد منهام شأنا
يليق به ومنزلة تناسبه.
ي
منهن
إن املنفلوطي يقدي م نصيحة للمرص ييني بأن يفتحوا جمال التعليم للنساء املرص ييات ،ليصنعوا
ي
تؤهلهم للذهاب إىل املدارس احلكوم يية؛ ي
ألن األم
مدارس لتعليم أوالدهم قبل أن يبلغوا
السن التي ي
ي
املتع يلمة يمكن هلا أن تلعب دورا كبريا يف بلورة مستقبل أوالدها ،وسوف يرتك ذلك بدوره أثرا كبريا
يف مستقبل املجتمع والوطن.
ي
إن املرأة بوصفها ظاهرة اجتامع يية قد دخلت جمال األدب ييات يف إيران بالتزامن مع الثورة الدستور يية،
قد كانت املرأة يف هذه املرحلة ذريعة للكتابة عن حرمانا ،وعدم حر ييتها ،وانعدام ح يقها يف التصويت
وما إىل ذلك .يإال ي
واحلقيقي للمرأة يف
الواقعي
أن جالل آل أمحد عمد إىل تقديم صورة للجانب
ي
ي
املجتمع .ي
حق يف املجتمع واحلياة؛ من ذلك
أي ي
إن املرأة حمرومة ومظلومة إىل أقىص حدي بحيث ال متلك ي
ي
ي
التخل عن أبسط حقوقها الطبيع يية من قبيل األمومة ـ عىل سبيل املثال ـ لكي
تضطر إىل
أن املرأة قد
ي
تتم يكن من مواصلة احلياة يف بيت زوجها الثاين؛ حيث نجده يف «طفل الناس» يقول عىل لسانا:

 .1املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،النظرات أو العربات ص  1991 ،130م.
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« ...مل يكن زوجي مستعدّ ًا إليوائي مع طفل الناس .فلم يكن الطفل طفله ،فكنت لذلك
مضطرة إىل التضحية بالطفل»(.)1
ّ

إن النساء يف أغلب قصص جالل آل أمحد ال يطمحن إىل آمال طويلة وعريضة .ي
ي
مطالبهن تبدو
إن
ي
تهن يتش يبثن ي
مثلهن يف غاية الضعة واالنكسار .ي
مشاكلهن
حلل
إن هؤالء النساء بسبب
ي
عجزهن وأم يي ي
ي
ي
بأمور من قبيل السحر والطالسم والنذور والدعاء .ي
إن هؤالء النساء إ يما أن يتل يقني الّضب عىل أيدي
أزواجهن .ي
إن املرأة ال تعاين يف
يتجرعن الغصص من لذع ألسنة أ يمهات
ي
ي
آبائهن أو أزواجهن ،وإ يما أن ي
هذه الدنيا عذابا يلحق هبا من اجلنس املخالف ،بل هي إضافة إىل ذلك تعاين األذى من بنات جنسها
رضهتا ،تسعى من خالل اللجوء إىل الطالسم
أيضا؛ من ذلك مثال الزوجة التي تعاين
ي
األمرين من ي
وحرق نبات احلرمل إىل استعادة زوجها ـ الذي هو ي
كل حياة املرأة يف ذلك املجتمع ـ من بني خمالب
اخلريات واملؤمنات واملبدعات أيضا.
رضهتا ،ولكن هناك يف املقابل جمموعة أخرى من النساء ي
ي
زرين تاج ،وهي من تلك النساء ّ
الفن من مجيع
الالت يقطر ّ
«إ ّن زوجة املريزا أسد اهلل اسمها ّ
أصابعهن ،وتستطيع وحدها أن تطعم جيشاً بأكمله»(.)2
ّ

ومع ذلك ال ختلو قصص جالل آل أمحد من بعض النساء القليالت اهلائامت باحلضارة الغرب يية،
املثال .ي
إن هذا الصنف من النساء
مظهرهن واحلصول عىل الزوج
هلن من هاجس سوى تسني
ي
وليس ي
ي
أنفسهن من نعمة
هلن عمل يية جتميل لألنف ،وحيرمن
يس يلمن
ي
أمرهن ملبضع اجلراح؛ لكي جيري ي
ي
وجناهتن .يمكن العثور عىل نموذج املرأة املتجدي دة واملستغربة
الضحك والتقطيب ،خمافة أن تتغضن
ي
يف كتاب «زوج أمريك ّي»؛ حيث املرأة يف هذه الرواية قد خت يلت عن عقيدهتا وثقافتها وهجرت وطنها
عىل أمل التع يلق برساب ،وخرست حياهتا يف هذه املقامرة.

 .1آل أمحد ،جالل ،سه تار (القيثارة) ،ص  ،17نش :أمري كبري ،طهران 1349 ،هـ ش( .مصدر فارس).
 .2املصدر أعاله ،ص .20
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األول  ...حتّى بابا الذي كان معارضا يف البداية ،قال يل بعظمة لسانه:
«لقد طلب يدي من اللقاء ّ
أمريكي  ...كانت مجيع الفتيات
احرتس يا بنت! فال يمكن لفتاة من بني ألف أن حتظى بالزواج ب
ّ
يرغبن يف االقرتان به»(.)1

هجوم الثقافة الغرب ّية عىل حجاب املرأة املرص ّية واإليران ّية
قصة قصرية له بعنوان «احلجاب» ،يف كتابه «العربات» ـ
يذكر الس ييد مصطفى لطفي املنفلوطي يف ي
املرصي املستغرب ،ويمكن لقلب
مرة عن املجتمع والرجل
ي
يف الدفاع عن العفاف واحلجاب ـ حقيقة ي
ي
كل مسلم غيور أن يعترص أملا عىل االنحدار الذي وصلوا إليه .ويع يلق املنفلوطي عىل ذلك قائال:
«لو أ ّن املس ّلم مات بسبب ذلك كمد ًا ما كان ملوماً عىل ذلك :ذهب فالن إىل أوروبا وما ننكر
ثم عاد وما بقي مم ّا كنّا نعرفه منه يشء  ..دخلت عليه فرأيته
من أمره شيئاً ،لبث فيها بضع سننيّ ،
يسميها الناس زوجتي
وامجاً مكتئباً  ..فسألته ما باله؟ فقال :ما زلت منذ الليلة من هذه املرأة ـ التي ّ
ـ يف عناء ال أعرف السبيل إىل اخلالص منه  ..ليس يل يف احلياة ّإال أمل واحد هو أن أغمض عين ّي
ثم أفتحهام فال أرى برقعاً عىل وجه امرأة يف هذا البلد»(.)2
ّ

ثم أبدى املنفلوطي أسفه من هذه االستحالة الثقاف يية ،وأعرب عن دهشته من فقدان الرجل املسلم
ي
اإلسالمي ح يتى يتش يبه بالك يفار ،ويفخر بانعدام الغرية ويدعو إىل السفور ونزع
هلو ييته يف املجتمع
ي
احلجاب!

 .1آل أمحد ،جالل ،ص  1350 ،72هـ ش( .مصدر فارس).
 .2املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،العربات ،ص  1991 ،49م.
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التحول
والتنوع يف احلياة االجتامعيّة ،تلك التي تتمثّل يف إحداث
«إ ّن من بني مظاهر التجدّ د
ّ
ّ
والتغيري يف طريقة امللبس يف بعض األندية واملحافل»(.)1

وكان من بني األساليب التي جلأ إليها الغرب وقادته من أجل الوصول إىل مآرهبم املشؤومة يف
املجتمعات اإلسالم يية ،نزع احلجاب وما يسرت املرأة املسلمة ،وكانت اخلطوة األوىل التي ا يتبعوها
لتحقيق هذه الغاية هي الدعوة إىل نزع احلجاب تت ذريعة املطالبة بحر يية املرأة ،وهذا ما اعرتض عليه
جالل آل أمحد ،قائال:
حق الظهور وإبراز
«إ ّن من واجبات التغريب أو لوازمه ،منح املرأة حر ّيتها  ..مل نعط املرأة سوى ّ
مفاتنها يف املجتمع  ..بمعنى أ ّننا دفعنا باملرأة ـ التي تك ّفلت باحلفاظ عىل التقاليد واألرسة واجليل
بالتربج واالنفالت»(.)2
والدماء ـ إىل االنحالل والتهتّك ،دفعنا هبا إىل األز ّقة والشوارع لتكتفي
ّ

وجوب غربلة املنتجات الغرب ّية
يرى املنفلوطي رضورة غربلة ي
كل ما يأيت من الغرب ،ليغدو باإلمكان االستفادة من حماسنه .وهو
ب عىل نحو ج ييد للغاية ،وقدي مه
بااللتفات إىل مهنته بوصفه كاتبا قد اضطلع
بمهمة غربلة األدب الغر ي
ي
خلدمة شباب الوطن .من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ فإ ين كتاب «يف سبيل التاج» كان يف األصل مرسح يية
حب
حوهلا املنفلوطي إىل رواية باللغة العرب يية ،وأخذ يدعو القارئ يف مجيع سطورها إىل ي
فرنس يية ،ي
الوطن والتضحية يف سبيله .ومل يغفل يف ترمجاته عن األهداف االجتامع يية السامية ي
قط« :فتى تعارضت
ضحى بحياته
وحب الوطن.
حب األرسة،
فضحى باألوىل فداء للثانية ،ث يم ي
ي
ي
يف نفسه عاطفتان قو ييتان :ي

ب) ،ترمجه إىل الفارس يية :آذرنش ،ص  ،269نش :أمري كبري،
 .1عبد اجلليل ،ج .م ،تاريخ ادب ييات عرب (تاريخ األدب العر ي
طهران 1363 ،هـ ش.
 .2آل أمحد ،جالل ،غرب زدگي (التغريب) ،ص  1386 ،89هـ ش( .مصدر فارس).
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فداء لشف األرسة»( .)1يرى املنفلوطي ي
رسخ روحه يف صدور
أن هذا
ي
الشاب قد أمات جسمه ،ولكنيه ي
النفوس اخلالدة.
ي
إن املنفلوطي إ ينام يقبل باملنتجات الغرب يية ما مل تتناىف مع اإلسالم والتعاليم اإلسالم يية.
ي
إن جالل آل أمحد يذهب يف تليالته إىل اعتبار التغريب آفة من قبيل :سوسة القمح والوباء ،أو
الطاعون عىل حدي تعبري ألبري كامو .ولكنيه عىل الرغم من مجيع هذه املواقف املتص يلبة واملتشدي دة ،يذهب
مّضة .وإ ين علينا يف
ـ مثل املنفلوطي ـ إىل القول إ ين املعطيات واملنتجات الغرب يية ليست ك يلها س ييئة أو ي
مواجهة الغرب أن نعمل عىل أخذ العنارص النافعة واملفيدة من احلضارة الغرب يية ،من قبيل :املاكنة،
والتكنولوجيا ،والعلوم التجريب يية ،والتقن يية ،والديمقراط يية اجلوهر يية عىل صورهتا األصول يية ،وأ يما
تضمد جراحنا ،بل تعمل عىل تدمري جمتمعنا وثقافتنا،
فإنا ال جتدينا شيئا وال ي
سائر املوارد األخرى ي
وعلينا أن نجتنبها ونرفضها مجلة وتفصيال.
نقاط االشرتاك بني املنفلوطي وجالل آل أمحد
يشرتك كال هذين الكاتبني القديرين يف الكثري من النقاط .ونقطة االشرتاك األوىل تكمن يف االنتامء
األرسي واحلالة االجتامع يية؛ إذ ُولد كالمها يف أرسة علم يية متد يينة من السادة األرشاف ينتهي نسبها إىل
ي
رسول اهلل ’ ،وقد أبرصا النور يف مرحلة كان القطر احلبيب الذي ينتميان إليه رازحا تت وطأة
كل واحد من هذين الكاتبني اهلادفني عىل توظيف قلمه ي
األجنبي .وهلذا السبب عمد ي
واختاذه
االستعامر
ي
سالحا للدفاع عن بالده وتريره من خمالب االستعامر .يقول جالل آل أمحد:

 .1املنفلوطي ،مصطفى لطفي ،يف سبيل التاج ،ص  1982 ،11م.
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أيامنا هذه بمنزلة السالح ،ولو عبثنا هبذه البندقيّة فإ ّن رصاصها الطائش إذا
«لقد صار القلم يف ّ
فإهنا سوف جتفل محائمهم وتدفعها إىل التحليق من شدّ ة الرعب
مل يصب أوالد اجلريان دون قصدّ ،
حت ًام  ...والويل لتلك اليد التي ال تعرف متى جيب استعامل هذا السالح وأين»(.)1

ولكي يتم يكن هذين الروائ يي ني البارزين من التعبري عن معارضتهام للوضع السائد يف جمتمعيهام،
فقد انتميا إىل األحزاب السياس يية يف سعي منهام إىل البحث عن ي
حل للمشكلة بالتعاون مع سائر أبناء
الوطن .وحيث كان املنفلوطي تلميذا للشيخ حممد عبده ،فقد انتمى إىل حزب األ يمة « .ي
إن حزب األ يمة
حممد عبده»(.)2
أسسه أتباع الشيخ ي
وأ يما جالل آل أمحد فبعد سنوات من الوقوف عىل حقائق جمتمعه ،وإدراكه ألسباب تأسيس خمتلف
األحزاب ،مال إىل االنشقاق عن مجيع األحزاب ،وعاد إىل الدين والعقيدة ،وأخذ ـ مثل املنفلوطي ـ
يرصح يف كتاباته علنا بعودته إىل حضن
ي
يبني لشباب وطنه طرق النجاة .فإ ينه منذ عام  1962م أخذ ي
الثقافة الدافئ وإىل رحاب الدين والتقاليد اإليران يية األصيلة من دون وجل.
وأ يما نقطة االشرتاك األخرية بني جالل آل أمحد واملنفلوطي! فهي لعبة القدر التي ال جتري دائام
عىل طبق ما تشتهي السفن .فقد دامههام طائر املوت وفارقا دار الفناء مب يكرا ،قبل أن يتم يكنا من تكحيل
األجنبي واستقالهلام.
ترر بلدهيام من سلطة الغرب واالستعامر
ي
طرفيهام برؤية ي
نقاط االختالف بني املنفلوطي وجالل آل أمحد
األخص للكلمة ،متم يثال بالبلدان الغرب يية،
يذهب الس ييد املنفلوطي إىل اعتبار الغرب باملعنى
ي
املرصي يف عرصه ،وجعلت من ح يكام بلده عمالء
كإنجلرتا وفرنسا ،التي سيطرت عىل املجتمع
ي
الضارة هلذا الغرب .وأ يما جالل آل أمحد
خيدمون مصاحلها ،وقد تصدي ى املنفلوطي ملحاربة الظواهر
ي

 .1آل أمحد ،جالل ،كارنامه سه سالة (ملخص ثالث سنوات) ،ص  1346 ،11هـ ش( .مصدر فارس).
 .2الزركل ،خري الدين ،األعالم ،ص  ،238دار العلم ،بريوت 1986 ،م.
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فريى التغريب يف ي
أي بلد أو سلطة تريد االستحواذ واهليمنة عىل الثقافة
كل رأي وفكرة صادرة عن ي
واآلداب والعقيدة والتقاليد اإلسالم يية واإليران يية.
لقد كان املنفلوطي منضويا تت لواء الدين والعقيدة منذ بداية احرتاف الكتابة .وقد كان من
عصب لإلسالم.
اإلرصار والتأكيد يف الدفاع عن اإلسالم والدين واألخالق ،ح يتى رماه بعضهم بالت ي
وأ يما جالل آل أمحد فلم يصل إىل اليقني بالدين والعقيدة يإال بعد خماض عسري ومسرية مليئة باملنعطفات
توصل بعد ذلك إىل ي
يتوصل من خالهلا إىل طرائق وأدوات
أن الثقافة إنيام هي نافذة
ي
واملط يبات ،ح يتى ي
إلنقاذ أبناء وطنه وشعبه.
مصطفى لطفي املنفلوطي من وجهة نظر اآلخرين
ُيعدي السّيد مصطفى لطفي املنفلوطي من الك يتاب الذين حظيت مؤ يلفاهتم وأعامهلم باهتامم الكثري
متنوعة حول املنفلوطي
من الكتياب واملف يكرين يف الداخل واخلارج ،وتبعا لذلك كانت هلم آراء ي
نص حلنا الفاخوري يف هذا الشأن؛ إذ يقول:
وأعامله ،وفيام يل نكتفي بذكر ي
العباس؛ حيث ّ
«ال ّ
رس
النثري
شك يف أ ّن املنفلوطي قد عثر عىل أصول أسلوبه يف األدب
ّ
جتىل له ّ
ّ
اجلاحظي(.. )3
اجلامل يف ا ّطراد العبارة املق ّفعيّة( ،)1وموسيقى العبارة احلميد ّية( ،)2وطبيعة السياق
ّ
ولذلك فقد أبقى أسلوبه ـ عىل ما فيه من بعض اهلفوات والعيوب ـ أثر ًا عميقاً يف القارئ؛ فكان
العرب باجلمود ،ونموذجاً جرى عليه مجاعة من النشء املث ّقف ،وقد
حجة عىل الذين يرمون النثر
ّ
ّ
فتح باباً جديد ًا يف الكتابة يروق النفس العربيّة احلديثة»(.)4

(املعرب).
 .1نسبة إىل عبد اهلل بن املق يفع (صاحب كليلة ودمنة).
ي
(املعرب).
 .2نسبة إىل عبد احلميد الكاتب (من أعالم الكتاب يف القرن الثاين للهجرة).
ي
(املعرب).
العباس).
 .3نسبة إىل أب عثامن اجلاحظ (من كبار أئمة األدب يف العرص
ي
ي
ب ،ص .768
.4
الفاخوري ،حنا ،تاريخ األدب العر ي
ي
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جالل آل أمحد من وجهة نظر اآلخرين
لقد تدي ثت األستاذة سيمني دانشور عن أعامل زوجها جالل آل أمحد ،قائلة:
«إ ّن املا ّدة اخلام ألعامل جالل آل أمحد ،تتألّف من الناس واحلياة ،ويف احلقيقة فإنّ ّ
كل ما يكتبه
جالل يكون قد عاشه أو يعيشه ،وعىل ّ
كل يكون قد خاض جتربته أو خيوضها  ..إنّ النساء والرجال
يف «الضيافة» ،و«القيثارة» و«امرأة زائدة عن احلاجة» ،و«مدير املدرسة» هم يف الغالب أحياء
ويعيشون بيننا ،وأكثرهم ال يعلم أ ّنه يلعب دور البطولة يف قصص جالل آل أمحد»(.)1

ويف رأي آخر حول جالل آل أمحد يقول:
«ك ّلام نقرتب من القصص املتأخّ رة جلالل آل أمحد ،نجده يتّجه إىل غايات سياس ّية واجتامع ّية أكثر
حتديد ًا يف كتابته»(.)2

النتيجة
ُيستنتج من دراسة أعامل املنفلوطي وجالل آل أمحد ،ي
أن هذين الكاتبني املسلمني املف يكرين ،كانا
يذهبان إىل وجهات نظر وآراء متشاهبة تقريبا .وكان كالمها يرى ي
أن نجاة شعبيهام وازدهارمها رهن
اإلسالمي احلنيف ،وكالمها يرى ي
أن التغريب هو السبب الرئيس يف انحطاط
بالعودة إىل الدين
ي
األوضاع وانيارها يف ي
كل من مرص وإيران .ويف جمال النقد تعدي أسلوب جالل آل أمحد أكثر رصاحة
وحدي ة من أسلوب مصطفى لطفي املنفلوطي .ويعمد جالل آل أمحد إىل بيان مطالبه بشكل الذع
يضطر القارئ إىل متابعة أسلوبه ح يتى النهاية من دون إبطاء ،وأ يما املنفلوطي ملا يتم يتع به
وزاخر بحيث
ي
من نفس لطيفة ومفعمة بالعاطفة ،فريسل كالمه تت غطاء من رواياته الرومنطيق يية.

خرم ،قم 1371 ،هـ ش( .مصدر فارس).
 .1دانشور ،سيمني ،غروب جالل ،ص  9ـ  ،10نش ي
 .2شيخ رضائي ،حسني ،نقد و تليل و گزيده داستان هاي جالل آل أمحد (نقد وتليل وخالصة روايات جالل آل أمحد)،
ص  1381 ،59هـ ش( .مصدر فارس).

التّغريب األكادمييّ رؤية حتليليّة نقديّة يف االستتباع املعريفّ للغرب
ثريا بن مسمية

()1

املقدّ مة:
إذا كان من تصنيف دقيق إلسرتاتيج ييات التغريب التي وضعتها املركز يية األوروب يية وهي تتعامل
األكاديمي
واإلسالمي ابتداء من مرحلة االستعامر اجلديد ،فسيكون للتغريب
ب
مع نخب الشق العر ي
ي
ي
مكانة مركز يية يف تلك اإلسرتاتيج ييات .ويمكن القول إ ين البعثات االستعامر يية ح يتى تلك التي جرت
مه يية استثنائ يية ،باعتباره احلقل
قبل محلة نابوليون بونابرت عىل مرص ،قد أقامت للحقل
األكايديمي أ ي
ي
الذي من خالله تعيد صناعة الوعي ،وإطاحة التقاليد الثقاف يية التي تش يكل يف احلقيقة ي
خط الدفاع األول
عن قيم شعوب املنطقة املعنو يية واألخالق يية والدين يية.
ولقد بدا واضحا كيف تعاملت البعثات االستشاق يية مع املدارس واملعاهد واجلامعات يف العاملني
واإلسالمي يف سبيل تقيق هذه الغاية االستعامر يية .وعىل أ يية حال فقد تعددت الت ييارات
ب
العر ي
ي
األكاديمي
السياس يية واالجتامع يية والثقاف يية والفني يية .ومن بينها نلفي ت ييار التيغريب
ي
التغريب يية ذات األبعاد ي
بقوة يف مسار احلياة اإلنسان يية
ي
الضارب بجذوره يف عصور االستعامر القديم واملستحدث ،كام يتموضع ي
مكوناهتا ال يثقاف يية .أ يما غايته الكربى فهي طبع احلياة املعنو يية والثقاف يية يف بالدنا
املتنوعة من جهة ي
الراهنة ي
ي
بطابع الغرب وأسلوب حياته تقيقا ألبرز األهداف وهي الدي وران بال هوادة يف فلك املركزي ية الغرب يية.

 .1باحثة واستاذة فلسفة اجلامل بك يليية أصول الدين ،جامعة الزيتونة ،تونس.
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فإن ي
الذي تندرج فيه دراسة هذا الت ييار ،هو حوار احلضارات ،ي
وإذا كان املشغل العا يم ي
الالفت
لالنتباه هو طبيعة هذا احلوار الاليمتكافئ .فهو يدور بني رشق يعاين خمتلف األزمات االقتصاد يية
والسياس يية ،وغرب جتاوز ي
حيصنها وجيعل منها مركزا مستقطِبا .فالتينمية عند
الذات إىل ما ي
واالجتامع يية ي
ب اعتبارا لوحدة
ب
اإلسالمي بمسالك التيقدي م الغر ي
أغلب النخب العرب يية تنهض عىل ربط املصري العر ي
ي
يضحي بالفوارق اهلُوو يية واخلصوص ييات احلضار يية.
توجه
املصري
ي
اإلنساين .وهو ي
ي
عوامل التغريب وعالماته التأسيس ّية
يغريبي جذوره يف املحاوالت االصالح يية التيي رام أصحاهبا ،منذ القرن
لقد وجد هذا التييار الت
ي
التياسع عش ،تقيقها باألخذ عن الغرب ما يالئم الشيعة من التينظيامت املدن يية كخري الدي ين باشا
التونس (ت  1890م) يف مقدي مة كتابه «أقوم املسالك يف معرفة أحوال ممالك» ورفاعة رافع ال يطهطاوي
ي
يوعي بني هذه
املرصي (ت 1873م)يف كتابه «َتليص اإلبريز يف تلخيص باريس».
ي
ي
ولكن الفارق الن ي
يغريبي هو ي
احلقيقي للغرب واملتم يثل يف االستعامر
أن الوجه
املنطلقات اإلصالح يية وجوهر التييار الت
ي
ي
التغريبي الذين جاءوا تارخي ييا
يوسع يية .مل يكن جل ييا أمام املصلحني عىل عكس أصحاب الت ييار
ي
والنيزعة الت ي
بعد حروب ما يد يية وثقاف يية.
وبصفة إمجال يية ،ي
واملهم
معربا عن صريورة إلحداث التيشابه اهلجني بني طرفني.
ي
يظل التيغريب ي
ي
ب واملسلم ذلك أم مل يعِ.
أن التغريب ت ييار يتيسم بالقهر يية واإلجبار يية ،سواء وعى
املتغرب العر ي
ي
ثم االندماج واالنصهار .وهو ما يفيض إىل أن يكون
ثم التيع يلق ي
ثم االنبهار ي
فالتيغريب يبدأ باإلعجاب ي
يتضمن أساليب العيش وطرائق التيفكري.
قايف أساسا ألنيه
ي
ي
الشق تابعا والغرب متبوعا يف املستوى ال يث ي
شك يف ي
وما من ي
الضامن لتحقيق التيالعب
قايف ألنيه هو ي
أن أخطر أنواع التيغريب هو التيغريب ال يث ي
بالعقول وإنجاز االنسالب واالنبتات عن اجلذور .وهو ما يندرج ضمن إسرتاتيج يية حمو ي
كل القوى
احليو يية املضا يدة واملقاومة إلرادة املسخ ي
أهم العوامل الدي اعية
والذوبان من قبيل الدي ين وال يلغة .فام ي
لدوران بعض النيخب األكاديم يية العرب يية يف فلك التيغريب؟

املعريف للغرب ❖
األكاديمي رؤية تليليية نقد يية يف االستتباع
التيغريب
ي
ي
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قبل اخلوض يف عوامل التيغريب جتدر اإلشارة إىل ي
أن املقصود هبذا املصطلح هو العمل عىل خلق
أساس هو حمارصة
وتوجهاته املختلفة من أجل تقيق هدف
ب
ي
عقل يية تنهض عىل مقاييس الفكر الغر ي
ي
الشق يية بصفة عا يمة .والعمل عىل هتديمها
املنتجات الفكر يية اإلسالم يية ومناوأهتا ومصادمة القيم ي
تتعمق املركز يية الغرب يية ا يلتي تعمل عىل تقري
لفسح املجال أمام سيادة احلضارة الغرب يية .وهكذا ي
الضغط والتيأثري .فاألرض يية النيظر يية
املكونات اهلُوو يية وإبعادها عن مراكز ي
مكونات احلياة ي
الشق يية ونبذ ي
ي
األكاديمي هو تطيم معامل ي
الشخص يية املم ييزة للحضارة اإلسالم يية ،وهذا التييار يستعمل
لت ييار التيغريب
ي
والرتهيب يف استاملة أنصاره .وهو يعمد إىل تقري اآلخر وهتجينه وإىل متجيد الغرب
الرتغيب ي
أدوات ي
وتعظيمه .وبذلك يقيض عىل االختالف البنياء .علام ب ي
العلمي أبعد ما يكون عن العاطفة
أن البحث
ي
والتيجييش واحلامسة.
ومليا كانت العوامل تتضافر بصفة طبيع يية يف بلورة أ يية ظاهرة اجتامع يية وثقاف يية ،ي
فإن العوامل الكامنة
ومتنوعة ،ي
يفس ي
الذي ضبطه ابن خلدون وحدي د
وراء ظاهرة التيغريب عديدة
ي
لعل من أبرزها العامل الن ي
()1
معامله يف قولته ي
اجلزائري مالك بن
توسع املفكير
ي
الشهرية «املغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب» وقد ي

اخلاصة عندما أطلق عليه عبارته املم ييزة وهي «القابل يية
وعرب عنه بطريقته
ي
ن يبي يف تليل هذا العامل ي
الرؤية وانفصام ي
هترؤ النيسيج
الشخص يية و ي
الروح وضباب يية ي
لالستعامر» .وحسب رأيه يتضافر جفاف ي
اإلسالمي الذي انطمست فاعل ييته احلضار يية ي
لتحل حم يلها القابل يية
االجتامعي لتكريس خت يلف املجتمع
ي
ي

الرمحان بن خلدون ،املقدي مة ،دار عامل الثيقافة للنيش والتيوزيع ،وبالتيحديد الفصل الثيالث والعشون :يف ي
أن املغلوب
 .1عبد ي
مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف شعاره وز ييه ونحلته وسائر أحواله وعوائده ،ص .184
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شك يف ي
لالستعامر .وال ي
أن ضعف احلصانة احلضار يية واالجتامع يية مهدي د بتغ يلب اآلخر مؤذن باخرتاقه
الذات(.)1
اإلسالمي تتيسم باجلمود
اخل ،كانت احلياة العقل يية وال يثقاف يية يف العامل
ي
ويف فضاء هذا العامل الدي ي
بتهرؤ
نبي ي
يسميها مالك بن ي
والتيح يلل والتيقليد ،والس ييام يف أواخر عهد اخلالفة العثامن يية .وهذه احلالة ي
الفكري والت ي
قايف وغلبة التيقليد وعدم االهتامم
شبكة العالقات االجتامع يية حيث التيك يلس
ي
يأخر ال يث ي
والرتاب وعىل نقيض ذلك يقرتح حلوال نضو يية من قبيل توجيه ال يثقافة وتوجيه
بالوقت واإلنسان ي
العمل وتوجيه رأس املال( .)2وهو ما جعل إمكان يية اخرتاقها من ال يثقافة الغرب يية املتصاعدة أمرا ميسورا.
ي
ألنم ينوسون بني تراث
إن هذا العامل جيعل األكاديم ييني العرب يف وضع ال حيسدون عليه ي
جيهلونه وحضارة غرب يية يعيشون عىل هامشها وال يفعلون فيها .وعليه فهم حييون يف ما هو يية ُتزهق
روح اإلبداع ،وتنيط عالقة اإلنسان باحلياة وتقودهم إىل خارج العرص حسب عبارة أب القاسم حاج
محد(.)3
واجلدير باملالحظة هو ي
خارجي يتم يثل
اخل املشار إليه آنفا قد تضافر مع عامل آخر
ي
أن العامل الدي ي
يف ي
أن القوى االستعامر يية مليا يئست من جدوى البقاء عىل أرض املستعمرات تت وطأة حركات
املقاومة املتصاعدة وتزايد اخلسائر املا يد يية واملعنو يية يف صفوف جنودها واالرضار بمصاحلها ،قد آثرت
الوطني وأح يق يية ي
الشعوب يف تقرير املصري لتعود من نوافذ االستعامر
يحرر
ي
اخلروج من باب ما ُس يمي بالت ي
اجلديد النياعم يف أساليبه واملغ يلف بغالف العوملة ا يلتي تروم سري ي
كل ي
الشعوب يف سبيل الفلك الواحد.
وهو ما اصطلح عىل تسميته باالستعامر اجلديد أو االمربيال يية حيث احلروب بني أصحاب رؤوس

االجتامعي عند مالك بن نبي ،الدي ار التيونسيية للكتاب ،ط  ،1تونس ،سنة  ،2011ص ص
 .1انظر ناجي احلجالوي ،التفكري
ي
.102 ،101
 .2مالك بن ن يبي ،رشوط النيهضة ،دار الفكر ،دمشق 1979 ،م ،ص 109وما بعدها.
 .3أبو القاسم حاج محد ،منهجيية القرآن املعرفيية ،دار اهلادي للنيش والتيوزيع ،ط ،1س ،2003ص .248
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األموال عىل افتكاك املراكز واحتالل أكرب قدر ممكن من املستعمرات لضامن األسواق واليد العاملة

()1

وهكذا جرى التيسويق لبعض املفاهيم وتسويغ بعض االصطالحات من قبيل العلامن يية والفردان يية
تصن الدي ين يف الزي اوية باعتباره عنرص خت يلف ال عالقة له بالفضاء العا يم
ففرضت أنامط من التيفكري ي
وال باحلياة املشرتكة .وقد انربت جهود كثيفة لكرس الكثري من البنى ي
الذهن يية بدال من معاجلتها ونقدها
وتطويرها فأضحت االزدواج يية هي ال يطابع املم ييز للحياة يف ي
كل مستوياهتا العمران يية والتيعليم يية
وال يلغو يية ي
والذوق يية.
والنيتيجة ي
أن الربامج التيعليم يية ُصنعت عىل عني هذه الدي وائر التيغريب يية املنحازة لطرف من طريف
حداثي
تقليدي مقابل
تصورات األجيال وعقوهلم عىل طرف آخر .فرصنا أمام
ي
ال يثنائ ييات املتحكيمة يف ي
ي
والذي زاد ال يطني ب يلة واملريض ع يلة ي
رجعي ومتقدي م مقابل متخ يلف .ي
أن هذه الربامج
مي إزاء
ي
وتقدي ي
الروابط ال يثقاف يية واألرس يية
يعمق الفجوة بني طريف االزدواج ما أ يدى إىل تفكيك ي
التيعليم يية ُقدي ت بشكل ي
واالجتامع يية بصفة عا يمة .ي
حضاري مركيب ألنيه ينبني يف جوهره عىل
األكاديمي مرض
إن التيغريب
ي
ي
سلب ي
الذات والتيأسيس له بأدوات تبدو علم يية منضبطة بمناهج وهي يف حقيقة األمر ترتكز عىل مقولة
وجهات التيغريب يية عىل تشجيع نزعات االستهالك بدال من
ثم تعمل امل ي
الكم بدال من الكيف ،ومن ي
ي
الرتكيز يف التيس يلح بأدوات املعرفة املنتجة للعلوم والتيكنولوجيا.
ي
احليوي ي
أن التيغريب يصدر عن معرفة استشاف يية تعترب ي
جل ،حينئذ ،ي
الذي
أن التيعليم هو املجال
ي
ي
الذات اإلنسان يية .وعليه فهو الفضاء الكبري ي
ويدرب النيفوس ويبني ي
الذي يراهن عليه
يصنع العقول
ي
األكاديمي .ي
قوة ضاغطة جتعل الفكر
اخلارجي تزداد صالبة عندما
قوة العامل
التيغريب
تتحول إىل ي
ي
إن ي
ي
ي

مؤسسة األبحاث العربيية ،ط ،1س  1981ص 100وما
 .1هاري ماجدوف ،اإلمربياليية من عرص االستعامر حتيى اليوم ،ي
بعدها.
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ألهم مراميها وأهل االجتامع أشبه ما يكون باملم يثلني
ألهم أهدافها وال يثقافة خادمة
ياس حارسا
ي
ي
ي
الس ي
عىل مرسح التيغريب.
لقد عرفت ال يثقافة العرب يية اإلسالم يية  ،بعد ازدهارها حينا من الدي هر ج يفت فيه منابع اإلبداع
وتغ يلب فيه النيقل عىل العقل فأضحى الفعل انفعاال واإلنجاز إعجازا واإلبداع بدعة واحلديث حمدثا،
القارة العجوز من نومها وتنفض عن نفسها غبار
وانغلقت ال يسنية ال يثقاف يية .ويف ذات ال يلحظة بدأت ي
األعرص املظلمة بالفقر واجلهل واملرض واحلروب الدي ين يية ،وهذه الدي ورة احلضار يية ي
الالمتكافئة دعت
إىل تنظيم رحالت استكشاف يية وبعثات علم يية من بلدان عديدة كمرص ي
والشام واليابان فكانت الفرصة
ي
ب إلحكام أدوات التيحكيم يف مصائر األجيال املتالحقة عرب وضع
الذهب يية أمام صانعي القرار الغر ي
أسس التيغريب املتينة .وهكذا عادت البعثات العلم يية بالتيبشري العميق بحضارة النيور ي
الذي ال ينطفئ
والتيي سبقت إىل التيقدي م بأشواط.
مظاهر التّغريب:
ي
واخلارجي املذكورين آنفا من شأنه أن ينجز برامج التيغريب
اخل
ي
إن اجتامع العاملني األساسني الدي ي
الشاملة ي
لكل مستويات االجتامع .إذ ي
ي
تدخل اإلعالم املرئي واملسموع لتثبيط العزائم والتيشكيك يف
الصبغة العلم يية واملعرف يية عىل هذه الربامج
القدرات ،واإلعالم يستعني بمحاورة األكادم ييني إلضفاء ي
املدرجات اجلامع يية
بالرغبة يف خذالن القوى املح يل يية والوطن يية عىل اجلهود التيي تبذهلا النيخبة يف ي
املب يطنة ي
املجان يية ومدفوعة األجر لصناعة عقول مغرتبة .ي
يغريبي يقوم أساسا عىل
إن التييار الت
من الدي عوات ي
ي
استقطاب الفرد والس ييام إذا كان أكاديم ييا بارزا القتناعه املس يبق بقدرته عىل اإلشعاع والتيأثري فيمن
حوله .ي
ولعل أبرز مثال عىل هؤالء هو جمموعة املث يقفني املسيح ييني العرب ومنهم سالمة موسى القائل:
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فإن ك ّلام ازدادت معرفتي بالرشق زادت
«جيب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلحق بأوروباّ ،
كراهيتي له ،وشعوري بأ ّنه غريب عنّي .وك ّلام زادت معرفتي بأوروبا زاد ح ّبي هلا وتع ّلقي هبا وزاد
بأهنا منّي وأنا منها»(.)1
شعوري ّ

ممجدة للغرب من جهة
ومن هذا املنطلق
الوجداين يظهر التيغريب يف أوضح جت يلياته يف املواقف ي
ي
ي
يعصب
للرتاث نبذا رصحيا بام فيه من إجياب ييات وسلب ييات ،من جهة أخرى .كام
ونابذة ي
يتجىل يف الت ي
ل يلغات األجنب يية ويف دعوات رصحية ملنارصة الفرنكفون يية واإلنجلوسكسون يية ،ويف ال يلباس ويف األكل
الكل عىل االهتامم بمشاغل الدي ولة
والسنيام .ومن ي
والرسوم واملرسح ي
واألغاين ي
ثم جيري العزوف ي ي
الوطن يية واأل يمة بصفة عا يمة ي
أهم مظهر للتيغريب هو إحلاق ي
احليوي مع
الشلل بحركة التيفاعل
ي
ألن ي
احلقيقي للقيم واألخالق.
احلضاري واملو يلد
مكونات اهلو يية األصيلة التيي مت يثل اخلزي ان
ي
ي
ي
وإذا كان التيثاقف بني األفراد واجلامعات أمراّ رضور ييا وله فوائد ال تىص ،بحسب قانون
التيأثري والتيأ يثر ،ي
مه يية ألنيه ينظر إىل املسألة بعني واحدة
فإن التيغريب األكاديمي ال يول هلذا اجلانب أ يية أ ي
الرتاث لالستمرار ،مقابل صالح يية االستعامر ي
الرؤية األحاد يية
باعتباره عدم صالح يية ي
لكل يشء .وهذه ي
املشوه ا يلذي ُيلحق األذى بأوليائه ،وال
األكاديمي يظهر بمظهر اجلنني
للقضايا جعلت من التيغريب
ي
ي
هو يتمتيع بدوره بسحر احلياة ومجال الوجود.
ي
وعىل هذه الشاكلة جتري عمل يية هضم املنتجات الغرب يية واستهالك القيم املصاحبة هلا ،فيجري
األجنبي والفلم الوافد واملج يلة العابرة لآلفاق .وال يسيام ما أحدثته ال يثورة االتيصال يية
ترويج الكتاب
ي
لكل خصوص يية وذات يية ،وال يطريف يف ي
والرؤى والقيم الغرب يية املد يمرة ي
كل
من قدرة عىل ترويج األفكار ي
يروج باسم احلر يية ورضورة االنفتاح.
ذلك أنيه ي

مؤسسة هنداوي س آي س ،سنة  ،1991ص.16
 .1سالمة موسى ،اليوم والغد ،ي
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األكاديمي
خماطر التّغريب
ّ
تتحدي د قيمة ي
كل ظاهرة اجتامع يية أو ثقاف يية بحسب احلجم ي
املنجرة
الذي تت يله ،وبحسب النيتائج
ي
أهم رصيد متلكه املجتمعات العرب يية اإلسالم يية هو رأس ماهلا البشي ،وما حييل عليه
عنها .ومليا كان ي
الرصيد قد ي
من طاقات وذكاء وكفاءات ،ي
يعرض إىل االهتزاز والتيخريب.
ظل يف
ي
مهب الت ي
فإن هذا ي
الذي تس يلل من يبوابة األكاديميا يعمل ي
أن التيغريب ي
واملالحظ ،ي
بكل حزم عىل تنفيذ خم يططاته وإرساء
يفوق
قواعدها عرب إنشاء مدارس ومعاهد عليا تضمن له االستمرار .وهي شواهد عين يية تشهد له بالت ي
واالمتياز ،بام يمتلكه من جتهيزات عرص يية وإمكانات ما يد يية وتكنولوج يية كبرية .وهي طريقة تنسجم
حلراس أهداف التيغريب ،ما ينعكس سلبا عىل
متام االنسجام مع املكافآت والتيحفيزات التيي ترصد ي
املتنوعة واملتباينة يف االنتامء .
الس يلم
االجتامعي واالنسجام بني الفئات ي
ي
ي
السائرة ،يف طريق الن ييمو من التيغريب
سمى ي
إن اخلطر اجلاثم عىل كاهل األوطان والبلدان التيي ت ي
األكاديمي هو النيقلة النيوع يية من احلوار بني احلضارات حيث العالقة األفق يية ومعاملة النيدي للنيدي  ،إىل
ي
احلضاري املتجاوز ي
الشعوب وماهلا من مقدي رات .ي
لكل حدود االحرتام وتقدير ي
إن فعل الغزو
الغزو
ي
ي
ي
مشخصا من خالل األجهزة االصطالح يية واألرض يية
الذي انبثق من ت ييار التيغريب وجد له ت ييزا
املفهوم يية التيي عملت األوساط األكاديم يية عىل اإلقرار هبا وإجرائها ضمن البحوث والدي راسات.
متعني .وهكذا أصبح التيغريب شامال للعديد
يظري ي
وهذا اجلهاز الن ي
سهل عىل الغزو بسط نفوذه بشكل ي
والسياس يية وال يثقاف يية.
من النيواحي االجتامع يية ي

( )1

ي
ويعم
متغربة يعيش عىل شفا جرف هار ،وتسود الفوىض خمتلف أوساطه،
ي
إن جمتمعا تقوده نخبة ي
يفس ويشكو
التيوتير خمتلف عالقته  ،فال غرو حينئذ أن يعيش شباب األ يمة الغربة املضاعفة واجلفاف الن ي

حممد مصطفى هدي ارة ،التيغريب وأثره يف ي
الشعر ،مقال يف جم يلة األدب اإلسالم يية ،مج  ،1ع ،2سنة  ،1994ص 7وما
 .1انظر ي
بعدها.
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الشباب ي
وحي ،فتكثر موجات االنتحار فيه ويعصف املوت بحياة ي
الذي يفرتض
الر ي
من ضعف الدي فق ي
وحب احلياة والتيع يلق هبا وتكتسحه موجات اهلجرة غري النيظام يية وضمنها يالقي
فيه األمل وال يطموح
ي
ي
الشباب أبشع أنواع املصري وتتعاظم موجات اإلرهاب يوما بعد يوم .وما ذلك يإال تعبري عن إفالس
روجتها النيخب األكاديم يية املرمتية يف أحضان
البدائل النيظر يية وفراغ ال يطروحات الفكر يية التيي ي
التيغريب.
إن ي
ي
الذي حدا ببعض الدي ارسني لظاهرة التيغريب وأخطارها مثل طارق البشي ،إىل القول:
متنوعة وعىل فرتات ممتدّ ة أو متقطّعة ،ما بقيت
يسمى بدرجات شتّى وأشكال ّ
«يبدو يل أ ّن ّ
الغلو ّ
هيمنة التّغريب ولن يضعف ّإال بضعفها»

()1

هو ي
أن اهليمنة التيي يامرسها التيغريب عىل املجتمعات املستهدفة بالعمل يية التيغريب يية ال تدع حركة
ي
يتطور بطريقة طبيع يية ،وإنيام جتعل حركة هذه املجتمعات ختضع إىل مبدأ ردود
االجتامعي
يمو
ي
الن ي
ي
األفعال .ور يد الفعل متوتير بطبعه ألنيه أبعد ما يكون عن التيع يقل واحلسابات املنطق يية .فاألفكار التيي
نبي .ورضر هذه األفكار القاتلة
يزرعها التيغريب
األكاديمي هي أفكار قاتلة عىل حدي عبارة مالك بن ي
ي
وترسهبا إىل جمتمع غري قادر عىل هضمها وفاقد احلصانة ضدي ها بام
يتجسد يف خيانتها لنامذجها املثال يية
ي
ي
هي عنارص وافدة « .ي
إن األفكار امل ييتة تنتقم بتجميد التيقدي م واألفكار القاتلة تنتقم بتدمري التيقدم»(.)2

 .1طارق البشي ،سيبقى الغلو ما بقي التيغريب ،مقال منشور بمج يلة العرب ،ع  ،278جانفي  ،82ص61
حمم عبد العظيم عل ،دار احلكمة للنيش والتيوزيع  ،تونس ،سنة
نبي ،مشكلة األفكار يف العامل
اإلسالمي ،تعريب ي
ي
 .2مالك بن ي
 ،1985ص .207
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ألنا تقتل ي
كل اخلاليا احليو يية يف جسم القيم واألخالق واألفكار ،وتقتل العقل والنيفس عىل رأي
ي
شلتاغ ع يبود.

( )1

يغريبي عىل العالقات الدي ول يية اجلائرة التيي ترتكز وفق
الصورة ،فصل ال يت ييار الت
فال يمكن ،عىل هذه ي
ي
الصوت اواحد ألنيه ينهض عىل تنفيذ إسرتاتيج يية
عالقة األطراف باملركز ،إذ جينح هذا ال يت ييار إىل تغليب ي
مس يطرة مس يبقا ويروم تقيق أهداف مقدي رة يأوال وهي سوق العامل يف ياجتاه واحد ومعاملة مواطنيه عىل
يأنم أرقام فقط يمكن تعليبهم والتيحكيم هبم عن بعد .وال ي
توجهات هاملتن جب يف
أدل عىل ذلك من ي
الشق والوقوف عىل العوامل ا يلتي تول
كتابه وجهة اإلسالم حيث حيرص عىل معرفة حركة تغريب ي
دون تقيق هذا التيغريب .وهو ما يتناغم متاما مع جهود علامء االجتامع واألنثروبولوجيا يف بادئ األمر
الصعوبات ،وإنيام ذلك
إىل دراسة املجتمعات البدائ يية ال من أجل األخذ بأيدهيا ومساعدهتا عىل خت يطي ي
السيطرة عليها كام بدا ذلك يف أعامل لفي بريل.
ألجل التيمكين منها و ي
لقد تصدي ى عمر يفروخ ومصطفى اخلالدي يف كتاهبام «التّبشري واالستعامر»( )2إىل فضح املخ يططات
التيغريب يية العاصفة بمقدي رات احلضارة املعنو يية واألدب يية ،وعليه يتيضح ي
أن خطر التيغريب أشدي وأنكى
عىل احلضارة اإلسالم يية من االستعامر املبارش ي
يرصح بوجوده ويعلن عن نفسه ،ومن
ألن
ي
العدو املبارش ي
اخلفي املب يطن فيصعب التيف يطن إليه ،والس ييام من عموم النياس،
العدو
ثم يسهل جتنيبه أو التيصدي ي له .أ يما
ي
ي
ي
وترسب إىل املجتمع من يبوابات اجلامعة التيي
قي.
وخاصة إذا تغ يلف بغالف التيقدي م والت ي
ي
والر ي
يحّض ي
ي
األكاديمي .ي
يسوق تبعا لتل يقي النيخبة لتكوينها
ُتفرتض فيها املوضوع يية العلم يية ود يقة البحث
وكل ذلك ي
ي
املتخرجون من اجلامعات الغرب يية األمناء عىل
الصورة م يثل
وتعليمها يف اجلامعات الغرب يية .وعىل هذه ي
ي

والرتاث» ع  ،33س ،9
 .1انظر شلتاغ ع يبود ،يف املصطلح الثيقايف والتيغريب ،مقال منشور بمج يلة التيغريب ،جم يلة «أفاق الثيقافة ي
أفريل  ،2001ص.54
 .2عمر فروخ ومصطفى اخلالدي ،التبشري واالستعامر ،منشورات املكتبة العرص يية ،صيدا ،بريوت ،سنة  ،1953ص .25

املعريف للغرب ❖
األكاديمي رؤية تليليية نقد يية يف االستتباع
التيغريب
ي
ي

251

مصالح الغرب بالوكالة وهم يقدي مون أنفسهم عىل يأنم متش يبعون باملناهج العرص يية وطرائق التيفكري
ألنم أبعد ما يكونون عن الفصل بني ي
الذات واملوضوع.
اجلديدة وهم يف حقيقة األمر ليسوا كذلك ي
املعريف ونقد اإلسترشاق
التغريب
ّ
واملعريف ما تضمنه كتاب إدوارد
األكاديمي
من أبرز املحاوالت النقد يية التي تناولت التغريب
ي
ي
سعيد «االسترشاق»( )1الصادر يف عام 1978م ،وهو كتاب كان له أثر كبري وإسهام عظيم يف إرساء
أسس نظر يية ما بعد االستعامر ودعائمها .يعالج سعيد يف هذا الكتاب العالقة بني اهليمنة الكولونيال يية
معريف
االستشاقي مب يينا أنه ليس كام يدُّ عى أ ينه فرع
والثقافة ،ويقطع فيه شوطا طويال يف تليل اخلطاب
ي
ي
القوة والسلطة ،فدراسات املستشقني عن (الشق) خدمت
حيادي بل خترتقه ح يتى النخاع عالقات ي
ي
االستعامري اهلادف إىل إخضاع الشعوب الشق يية لسيطرته واستغالهلا ملصاحله(.)2
إىل حدي كبري املخطط
ي
ليبني آل ييات اهليمنة واالستحواذ عرب إعادة تشكيل الوعي العا يم من خالل
وهكذا يميض سعيد ن
اإلرسال ييات واجلامعات واملعاهد األكاديم يية.
()3
وسع إطار التحليل ليشمل أماكن
أ يما يف كتابه «الثقافة واإلمربيالي ّة» الصادر سنة  ،1993حيث ي ي

اإلسالمي ،كاهلند عىل سبيل املثال .وكذلك قام فيه
ب والشق األدنى
أخرى أبعد من الشق العر ي
ي
بدراسة حركات املقاومة ،كذلك تدي ث فيه عن إرادة اآلخرين ملقاومة إرادة اإلمربيال يية ،إضافة إىل
األعامل املعارضة التي قام هبا مثقفون أوروب ييون وأمريك ييون وعلامء ال يمكن اعتبارهم جزءا من بنية
يشء مثل االستشاق(.)4

1. Orientalism

 .2جمدي عز الدين حسن ،نقد الكولونيال يية من منظور إدوارد سعيد ،جملة «االستغراب» العدد الثاين عش ،صيف .2018
3. Culture and Imperialism

 .4إدوارد سعيد ،السلطة والسياسة والثقافة ،ترمجة نائلة قلقيل حجازي ،دار اآلداب ،بريوت ،ط2008 ،1م ،ص .208
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لقد هدف سعيد من خالل كتاباته املتعدي دة إىل اخرتاق حجب التقاليد الثقاف يية الغرب يية التي ُش ييدت
عىل مدى عقود طويلة يف القرنني املاضيني .وعاجلت كتاباته بشكل موسع وعميق ،اهليمنة األكاديم يية
خاص يف دراسة العالقة بني
التي مارسها الغرب عىل الشق واجلنوب ،ور يكزت هذه الكتابات بشكل
ي
ب) وبني الغرب (تديدا فرنسا وبريطانيا والواليات
الشق (وتديدا الشق األدنى
اإلسالمي والعر ي
ي
امل يتحدة) .حيث جرى رصد تلك العالقة منذ غزو نابليون بونابرت ملرص يف أواخر القرن الثامن عش،
مرورا بتناول الفرتة االستعامر يية الرئيسة التي تزامنت معها نشأة دراسات املستشقني احلديثة يف أوربا،
انتهاء باهليمنة اإلمربيال يية الربيطان يية والفرنسية عىل الشق بعد احلرب العاملية الثانية وظهور السيطرة
ب ،استطاع الغرب الكولونيا يل فرض
األمريكية يف الوقت نفسه.وعن طريق فرض هذا التمركز األورو ي
هيمنته وسيطرته عىل بقاع بعيدة عنه كأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتين يية .هذه السطوة من جانب املركز يية
األوروب يية ما كان هلا أن تصل يإال عىل حساب هتميش ي
كل ما يقع خارج حميط دائرة احلضارة
الكل املركب من
األوروب يية ،وما أنتجته هذه األخرية من معارف ورؤى
ي
وتصورات وقيم للموضوع ي ي
ثالث يية اإلنسان والعامل واهلل(.)1
األكاديمي أخذ مساحة مركز يية يف أعامل إدوارد
املعريف نفسه سنجد أن التغريب
وعىل النسق
ي
ي
ب بني النخب العرب يية واإلسالم يية يف الشق .ويف
سعيد ،باعتباره العامل األبرز واآلخر يف صناعة الغر ي
يبني كيف
سياق سعيه إىل ربط العمل يية التغريب يية باملنطق
األساس الذي حيكم الغرب حيال الشق راح ن
ي
مهمة نش احلضارة ،ونش
قام التسويغ
يسمى (عبء الرجل األبيض) ،وعىل ي
العقل لإلمربيال يية عىل ما ي
ي
قيم التحّض والتمدي ن ،وحقوق اإلنسان ،واليوم أصبح يتم يثل يف ما يدعى (احلرب عىل اإلرهاب)
و(النضال من أجل الديمقراط يية) ،ويستشهد سعيد بام ورد يف بعض خطابات الرؤساء املتعاقبني عىل
وأنم ال هيدفون
رئاسة الواليات امل يتحدة األمريك يية ،من يأنم يقاتلون ألجل نرصة اخلري يف مقابل الش ،ي

 .1جمدي عز الدين حسن ،املصدر نفسه.
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يإال لنش القيم الديمقراط يية ،القيم األمريك يية ،يف ي
كل أنحاء العامل .واخلالصة يأنم ال يتحدي ثون أبدا عن
اهلدم والتدمري ،ولكنيهم يتحدي ثون يف احلقيقة عن إهداء التنوير واحلضارة والسالم والتقدي م للناس(.)1
اإلسالمي
ب
التطور يف مسار العالقة اهليمن يية بني الغرب
مثل هذا
االستعامري والشق العر ي
ي
ي
ي
ب).وهو حالة غربية الشعور يية كامنة
يسميه إدوارد سعيد بـ (التشنق
العرقي األورو ي
ي
سيفيض إىل ما ي
حمصلتها النهائ يية ،إىل حش ي
كل الثقافات غري
ب ومناهجه والتي أ يدت ،يف ي
خلف طرائق البحث الغر ي
األوروب يية ،واألدنى منها ،إىل موقع من مواقع التبع يية .وهكذا تبدو العمل يية التغريب يية حارضة يف صميم
االستشاق و ي
تتل ح ييزا يامثل متاما موقع املستعمرة املفيدة للنصوص والثقافة األوروب يية(.)2
ب للعامل،
يف هذا املقام يوازي بني نشأة دراسات االستشاق من جهة ،وبني بداية االستعامر األورو ي
من اجلهة األخرى .ويرى أمه يية الدور الكبري الذي قام به الباحثون الغرب ييون املشتغلون يف حقل
()3
ثم يّضب مثال بام قاله ماكول عن الرتبية
االستشاق يف تعزيز مصالح الغرب الكولونيا يل وإدامتها .ي

رسمي:
اهلند يية ،عام 1835م يف حمّض اجتامع
ي
أي معرفة ال بالسينسكريت ّية وال بالعرب ّية ،ولكنّني فعلت ما بوسعي لتكوين تقويم دقيق
«ليس يل ّ
لقيمة ّ
كل منهام .لقد قرأت ترمجات ألشهر األعامل العربيّة والسنسكريتيّة .ولقد حتادثت ،هنا ويف
الوطن ،مع أناس متميّزين بكفاءاهتم يف اللغات الرشقيّة .بيد أ ّنني ما وجدت واحد ًا منهم بمقدوره
أن يدحض حقيقة كون رفّ واحد من مكتبة أوروب ّية ج ّيدة يساوي ّ
املحل للهند
كل األدب
ّّ
الغرب ّ
حمط اإلقرار التا ّم فعالً من قبل أولئك األعضاء
اجلوهري لألدب
السمو
واجلزيرة العرب ّية .إ ّن
ّ
ّ
ّ
الذين يش ّكلون اللجنة والذين يدعمون اخلطّة الرشقيّة يف التعليم .وليس من املبالغة أن نقول إنّ
كل املعلومات التارخي ّية املجموعة يف اللغة السنسكريت ّية ّ
ّ
أقل قيمة مم ّا قد يوجد يف تلك امللخّ صات

 .1راجع :إدوارد سعيد ،الثقافة واملقاومة ،ترمجة عالء الدين أبو زينة ،دار اآلداب ،ص .166
 .2جمدي عز الدين حسن ،املصدر نفسه.
 .3إدوارد سعيد ،العامل والنص والناقد ،ترمجة :عبد الكريم حمفوض ،منشورات ياتاد الكتياب العرب ،2000 ،ص .56-55
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املبتذلة واملستخدمة يف املدارس اإلعداد ّية يف إنكلرتا ،ويف ّ
كل فرع من فروع الفلسفة األخالقيّة
األمتني هو نفسه تقريباً»(.)1
واملا ّد ّية نجد أ ّن املكان
النسبي هلاتني ّ
ّ

العرقي ،بل أكثر من ذلك ،ي
ألن
ذلك القول هو يف الواقع– كام يقول سعيد -دليل عىل التشنق
ي
العرقي وذو نتائج مؤ يكدة .إذ إ ين ماكول كان
تصور غارق يف صميم التشنق
رأي ماكول ما هو يإال ي
ي
قارة بأرسها أن
يتحدي ث من موقع السلطة حيث كان بوسعه ترمجة ي
تصوراته إىل قرار يأمر سكان شبه ي
يذعنوا للدراسة بلغة غري لغتهم األ يم .وهذا ما حدث يف حقيقة األمر(.)2
ويقدي م سعيد مثاال ثان ييا ،من كتاب إيريك ستوكس( :النفعي ّون اإلنكليز واهلند) ،حيث تدي ث
«يتعجب املرء يف
الربيطاين يف اهلند .يكتب سعيد مع يلقا:
مه يية الفلسفة النفع يية للحكم
ي
ستوكس عن أ ي
ي
كتاب ستوكس من الكيف يية التي تتم يكن هبا زمرة قليلة من املف يكرين نسب ييا ،من بينهم بينتام وجون
فلسفي واستكامله حلكم اهلند ،مذهب ينطوي يف
ستيوارت ميل ،من اإلتيان باحلجج لتعزيز مذهب
ي
ي
الشك مع آراء آرنولد وماكول يف الثقافة األوروب يية من يأنا أسمى
بعض جوانبه عىل تشابه ال يرقى إليه
من ي
اهلندي) منزلة ثقاف يية
كل ما عداها .فها هو جون ستيوارت ميل حي يتل اليوم بني (نفعيي البيت
ي
مرموقة إىل احلدي الذي جعل آراءه عن احلر يية واحلكومة التمثيل يية تدور عىل ألسنة أجيال وأجيال عىل
املتطورة حول هذه القضايا .ولكن عن ميل كان عىل ستوكس أن يقول ما
يأنا املقولة الثقاف يية الليربال يية
ي
يل:
احلر ّية قائالً بد ّقة متناهية أ ّن مبادئ احلر ّية مقصود تطبيقها
«لقد أفاد جون ستيوارت يف كتيبه عن ّ
تطور ًا كافياً يف مضامر احلضارة ليكون بمقدورها تسوية
تطورت ّ
حرص ًا عىل تلك البلدان التي ّ
العقالن .وعالوة عىل ذلك كان خملصاً ألبيه يف تشبثه باالعتقاد أنّ اهلند ما كان
شؤوهنا بالبحث
ّ
استبدادي .ولكن عىل الرغم من أ ّنه كان يرفض ،هو نفسه،
باإلمكان حكمها وقتذاك ّإال بشكل
ّ

والنص والناقد ،مصدر سابق الذكر ،ص.17
 .1إدوارد سعيد ،العامل
ي
 .2املصدر السابق نفسه ،ص .18-17
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تطبيق تعاليم احلر ّية واحلكومة التمثيليّة يف اهلند ،فإ ّن حفنة ضئيلة من الليرباليّني الراديكاليّني
ومجهرة متكاثرة من املث ّقفني اهلنود مل يضعوا أمثال هذه القيود».

وكام يقول سعيد ،ي
التطرق إىل
فإن ملحة خاطفة عىل آخر فصل يف «احلكومة التمثيل يية» – ناهيك عن ي
املقطع الوارد يف املجلد الثالث من «مقاالت وبحوث» حيث يتحدي ث عن تغييب احلقوق بالنسبة إىل
الربابرة – توضح بمنتهى اجلالء رأي ميل الذي قال فيه إ ين ما كان عليه أن يقوله عن هذا األمر ال
يمكن تطبيقه فعال عىل اهلند ،والسبب باألساس ي
أن رأي ثقافته بحضارة اهلند هو يأنا مل تكن وقتها قد
التطور املطلوب(.)1
بلغت بعد درجة
ي
ي
ب بأرسه إ يبان القرن التاسع عش ،حسب ما يذهب سعيد ،ملء بأمثال هذه
إن تاريخ الفكر الغر ي
التخرصات والتمييزات بني ما هو مناسب لنا (أي األوروب ييني) وما هو مناسب هلم (غري األوروب ييني)،
ي
إذ ي
بأنم يف الداخل ،يف املكان الصحيح ،مألوفون ،منتمون ،وباختصار فهم فوق،
إن األوائل مصنيفون ي
واملثاين مصنيفون عىل يأنم يف اخلارج ،ثنوى ،شوا يذ ،ت يبع ،وباختصار فهم تت .فمن هذه التمييزات،
أي امرئ أن يتف يلت منها ح يتى ماركس نفسه.
التي حظيت بسطوهتا من خالل الثقافة ،ما كان بوسع ي
ي
إن النظرة إىل الثقافة األوروب يية عىل يأنا املعيار املمتاز محل معه زمرة مرعبة من التمييزات بني ما لنا وما
ب ،وبني األعىل واألدنى ،فهذه هي
ب وغري األورو ي
هلم ،بني املالئم وغري املالئم ،وبني األورو ي
أي مكان يف موضوعات من أمثال علم اللغة والتاريخ ونظر يية العرق
التمييزات التي يقع عليها املرء يف ي
والفلسفة واألنرتوبولوجيا ،ح يتى البيولوجيا(.)2
هذا هو الوجه القبيح للكولونيال يية الثقاف يية والفكر يية ،الذي قام سعيد بتعريته يف جممل كتاباته ،وهو
ِ
يرى ي
املستعمر (بكرس امليم) يف رؤى الشعوب
أن الكولونيال يية الثقاف يية نجحت يف دمج منظور

والنص والناقد ،مصدر سابق الذكر ،ص .18
 .1إدوارد سعيد ،العامل
ي
 .2نفس املصدر السابق ،ص .19-18
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أي يشء دون وصاية األول ودعمه،
بأنا غري قادرة عىل فعل ي
املستعمرة ،ح يتى شعرت هذه األخرية ي
وفهمت كذلك ي
أن التشيع ال ينبغي أن يصدر من ثقافة جمتمعاهتا وقيمها  ،ولكن من جمتمع األول
وقيمه هو(.)1
األكاديمي يف دراسات ما بعد االستعامر
التغريب
ّ
إذا أقررنا ي
أن دراسات ما بعد االستعامر هي :مرتبطة بد يقة ،بواقعة تارخي يية حمدي دة ،أي املايض
ب ،ي
فإن هذه الدراسات ستأخذ مساحة واسعة يف بيان وقائع التغريب
االستعامري للعامل الغر ي
ي
حجة فرع يية ،لنقد استبانات العلوم االجتامع يية والعلوم
األكاديمي
واملعريف .وباملقابل إذا رأينا يأنا ح ًّقا ي
ي
ي
أي درجة ال تني تتجدي د ،بمقتىض عقل الزمن أو املسائل التي تنشأ ،آنذاك،
اإلنسان يية ،فسنالحظ إىل ي
أعتقد ي
أن اإلجابة ستختلف .فإحدى النقاشات الضخمة التي دارت داخل وحول دراسات ما بعد
االستعامر .يف البلدان األنكلوسكسون يية ،خالل العقد األول من هذا القرن ،كانت ملعرفة إذا ما كانت
الفكري لدراسات ما بعد االستعامر ،تستطيع أن تافظ عىل بقائها مع
اإلمكانات النقد يية واملردود
ي
العوملة ،ومع التغيريات الكبرية ،لتوازن القوى يف العامل ،بحيث يبدو ي
االستعامري مل يعد من
أن التوازن
ي
مكونات الواقع ،إذ إ ين عددا من مف يكري مرحلة ما بعد االستعامر الحظوا ذلك بأنفسهم وتو يقعوا أن
ي
وأنا ستخل مكانا ،قريبا ،ليشء آخر.
تكون استبانات ما بعد االستعامر ،يف طريقها إىل االختفاء ،ي
ينبغي أن نرى ج ييدا ،من هذا املوقع ،ي
نسميه العوملة ،التي هي ظاهرة جذر يية بجدي هتا.
ثمة فكرة ما ي
أن ي
وعليه ي
باحلري مرحلة
فإن النقاش حول هذه املسألة ،أبعد من أن يقفل .فالقرابة بني االستعامر أو
ي
السيطرة االستعامر يية ،وعوملة اليوم قد أوضحها عدد كبري من املح يللني .والعوملة-استخدم الكلمة
اإلنكليز يية –  - globalizationليست سوى التمدي د األقىص ملا كانت عليه إمربيال يية املرحلة

. 1راجع :إدوارد سعيد ،القلم والسيف ،حوار دافيد بارساميان ،ترمجة توفيق األسدي ،دار كنعان للدراسات والنش ،دمشق،
ط1998 ،1م ،ص .134

املعريف للغرب ❖
األكاديمي رؤية تليليية نقد يية يف االستتباع
التيغريب
ي
ي

257

االستعامر يية .وبالتأكيد ال يزال هناك الكثري ،مم يا ينبغي فعله لنفهم العامل ،الذي نعيش فيه اليوم،
مرة أخرى،
باألدوات التي كانت بحوزتنا لشح نظام العامل منذ قرن.
ي
ولكن هذا النقاش مل يقفل ي
فدراسات ما بعد االستعامر ،هي بصدد دمج عدد كبري من األبحاث (هي يف احلقيقة مرتبطة بعمق بام
كانت عليه يف البداية) التي تأخذ يف احلسبان ظاهرات معارصة جدي ا .إذ إ ين عددا من فروع دراسات
غريت اسمها من «ما بعد االستعامر»
ما بعد االستعامر ،ي

()1

ليصري «عابرا لالستعامر»( .)2ويبدو يأنا

ت يطور استبانات متمحورة حول مسألة اهليمنة ،ي
باجتاه استبانات تتناول أكثر حقائق التن يقل ،التبادل،
التعايش وتد يفق املهاجرين .إ يننا نسري ي
باجتاه إندماج

( )3

هذين احلقلني :دراسات ما بعد االستعامر

املتحرك ،ي
أن دراسات ما بعد االستعامر ،يف طريقها
ودراسات العوملة .ويمكن أن نفكير يف هذا الوضع
ي
ٍ
أي حال ،بأفق بعيد جدي ا .واملسألة بعد ذلك
إىل
التحول باجتاه يعطيها عقد إجيار غري حمدود ،أو عىل ي
ي
هي يف معرفة إذا ما زلنا نستطيع تديد حقل دراسات متق يلب ،إىل هذا احلدي  .والصحيح ي
أن دراسات
()4
مستمر ،وكانت
جو جدل
تتطور منذ البداية يف مناخ متعدي د االختصاصات  ،ويف ي
ما بعد االستعامر ،ي
ي
حمل استبانات متقاطعة ،ذات ٍ
تطمح ألن تكون ي
نزعة الستثامر حقول الدراسات من الداخل ،ولفتحها

ثم ة يشء متكافئ مع الدراسات من النوع نفسه .ويمكن اعتبارها حقل دراسات
وخلع إطاراهتا .ي
أن مسألة النوع ،تطرح يف ي
كل ميادين الدراسات ،ي
خاصا ،ونستطيع أيضا اعتبار ي
ثمة يف
ي
وأن ،ببساطة ،ي
ي
املعني ،يف موضع ياهتام .وينبغي االعرتاف
كل حقل دراسة ،نمطا من االستبانات جيعل تكامل يية احلقل
ن
ب ي
أن دراسات ما بعد االستعامر نفسها ،تتبدي ل بطريقة أخرى ،هي عىل حدود املعقول :نرى راهنا من
دراسات ما بعد االستعامر ،ما ُيط يبق يف الكرة األرض يية عىل مناطق مل تعرف االستعامر ي
قط ،مثل الشق
الياباين .وكان أن أنشئت نشة يف جامعة استوكهومل «أوروبا ما بعد االستعامر»
الصيني أو
األقىص
ي
ي

1. postcolonial
2. trans colonial
3. fusion
4. transdisciplinary

 ❖ 258نحن و التغريب

وهي تعنى بأوروبا الوسطى والشق يية ،وتط يبق دراسات ما بعد االستعامر ،عىل مراحل من التاريخ،
هي خارج هذا احلقل كل ييا .إ ينك جتد دراسات ما بعد استعامرُ ،تط يبق عىل العصور القديمة ،ويف جماالت
مل يعد هلا عالقة مت ٍاه مع ما عنته أصال ،وعىل سبيل املثال ،دراسات إنجيل يية ما بعد استعامر يية .ولديك
نزعة ما بعد االستعامر ،يف الدراسات البرص يية ،ويف دراسات اإلعالم .وعىل هذا الشكل ،ي
فإن
الدراسات ما بعد االستعامر يية ،متلك ي
كل املستقبل الذي يمكن أن تطمع إليه!

()1

خامتة نقد ّية
األكاديمي
أفاق جديدة للتغريب
ّ
احلقيقي للغرب خمف ييا ،كان دعاة اإلصالح باالستفادة من الغرب معذورين يف
مليا كان الوجه
ي
اعتبارهم ي
السياس يية ،والفصل بني
أن طريق التيقدي م واحد يتم يثل يف اإلصالح الزي
راعي والتينظيامت ي
ي
ولكن دعاة التيغريب غري معذورين ي
ألن حقيقة أمر
الرتبو يية والتيعليم يية.
السلطات ،وتديد املناهج ي
ي
ي
يفوق لقيادة العامل
توسع وإرادة هيمنة ورغبة يف الت ي
الغرب قد أصبحت واضحة جل يية .وعامدها حركات ي
احلق وأغىض عنه.
بالقوة والغطرسة .وهكذا تتعاظم املسؤول يية عىل من أدرك ي
ي
الرتبية والتيعليم يف أرقى درجاهتام أن حي يللوا أوجه الغرب اإلجياب يية وأن
لقد كان حر ييا برجال ي
فجة .كام كان عليهم
يميطوا ال يلثام عىل عيوبه ومساوئه ،بدال من االنضواء يف محالت دعائ يية وإشهار يية ي
حضاري مغاير.
أن يكشفوا عن حقيقة أفكار ومبادئ نمت وترعرعت يف تربة ثقاف يية خمتلفة ويف فضاء
ي
الذي ي
والرتاث ي
صامم أمان وملجأ آمن ملن
ظل هدفا ألصحاب التيغريب
ي
األكاديمي ي
هو يف حقيقة األمر ي
ي
يزود به ومراجعة ما بدا غري مالئم للعرص .ال أن يرمى به عرض احلائط كام يدي عي التيغريب ييون
أراد الت ي
هو غري ما يدي وال
مجلة وتفصيال وأنيى هلم ذلك .ي
فالرتاث ليس بضاعة ما يد يية فمنه ما هو ما يد يي ومنه ما ي
نفس يشكيل أعامرا وماضيا يعيش ح ييا نابضا يف العرص .وأكثر من ذلك ي
أن حماوالت
مرئي .وهو خمزون ي
 .1حوار مع املؤرخ الفرنس جاك بوشيباداس ،ترمجة :صالح عبد اهلل ،جم يلة «االستغراب» العدد الثاين عش ،صيف ..2018
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الرتاث وإعادة فهمه هي أكثر ي
جتذرا واألكثر تأثريا يف املتق يبل .فال حارض
التيقدي م التيي تنهض عىل فهم ي
دون مايض وال مستقبل دون حارض.
ويبدو ي
هو تشجيع حركة التيعريب نشا ل يلسان العرب للقارئ
أن أفضل طريق ملقاومة التيغريب إنيام ي
تتوسع دوائر اال يطالع واحلوار والنيقد.
بام يفكير فيه اآلخر حتيى ي
وسدي ت منافذ التيفكري ،وأعلن عن غلق أبواب
مليا ذ ُبل العطاء الفكري يف احلضارة اإلسالم يية ُ
عم التيقليد ا يلذي ال يشهد له العقل بالتيأييد ،عىل حدي عبارة أب حامد الغزال يف كتابه
االجتهاد ي
الض يفة ي
الشامل يية والغرب يية من
املستصفى من أصول الفقه .وعندئذ آذنت الدي ورة احلضار يية باالنتقال إىل ي
مؤسسوها عىل إرساء دعائم تضمن استمرارها يف
الكرة األرض يية .وبتصاعد هذه احلضارة عمل ي
ولعل من أخطر هذه الدي عائم التيعويل عىل النيخب األكاديم يية وا يلرتويج الف يعال ي
التياريخ .ي
لكل ما من
خيرب بناء ي
الذات اإلنسان يية يف جمتمعاتنا العرب يية واإلسالم يية املعارصة .ودعوى هذا وحدة
شأنه أن ي
وأنا ت ييار جارف ي
يدك ي
وأن طريق التيقدي م واحد ،ي
اإلنساين املشرتك ،ي
كل من
املصري
وأن احلداثة واحدة ي
ي
وتعوق حركة التيقدي م .ي
عارضه ،ي
وكل ذلك دعاوى
ومكوناته أمور بالية تشدي إىل الوراء
وأن املايض
ي
ي
ألن احلضارة الغرب يية ذاهتا تعود إىل قديم احلضارة اليونان يية ،ي
للصواب ي
وأن املايض هو احلقل
جمانبة ي
وأن احلداثة حداثات ،ي
الذي ال ينضب ،ي
واملعريف ي
وأن اشرتاك اإلنسان يية يف كثري من
والفكري
قايف
ي
ي
ال يث ي
املتنوعة واملختلفة.
عنارص املصري املشرتك ال يقيض بحال عىل اخلصوص ييات ال يثقاف يية واالنتامءات ي
وهكذا يتبني لنا ي
والسيطرة مم يا
أن التيغريب
الرغبة يف اهليمنة ي
األكاديمي ليس يإال أداة تجب فاعل يية ي
ي
األكاديمي ا يلذي يقوم أساسا عىل املوضوع يية واجلدي يية والبحث الدي قيق
يناقض جوهر ييا العمل
ي
والتيمحيص العميق من أجل إزاحة احلُجب عن احلقائق املخف يية.
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املصادر
 .1انظر ناجي احلجالوي ،التفكري االجتامع ّي عند مالك بن نبي ،الدي ار التيونس يية للكتاب ،ط  ،1تونس ،سنة .2011
 .2أبوالقاسم حاج محد ،منهجيّة القرآن املعرفيّة ،دار اهلادي للنيش والتيوزيع ،ط ،1س.2003
والرتاث» ع
 .3انظر شلتاغ ع يبود ،يف املصطلح ال ّثقايف والتّغريب ،مقال منشور بمج يلة التيغريب ،جم يلة «أفاق الثيقافة ي
 ،33س  ،9أفريل .2001
حممد مصطفى هدي ارة ،التّغريب وأثره يف ّ
الشعر ،مقال يف جم ّلة األدب اإلسالميّة ،مج  ،1ع ،2سنة .1994
 .4انظر ي
مؤسسة هنداوي س آي س ،سنة .1991
 .5سالمة موسى ،اليوم والغد ،ي
 .6طارق البشي ،سيبقى الغلو ما بقي التّغريب ،مقال منشور بمج ّلة العرب ،ع  ،278جانفي .82
الرمحان بن خلدون ،املقدّ مة ،دار عامل الثيقافة للنيش والتيوزيع ،وبالتيحديد الفصل الثّالث والعرشون :يف ي
أن
 .7عبد ي
املغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب يف شعاره وز ييه ونحلته وسائر أحواله وعوائده.
 .8عمر يفروخ ومصطفى اخلالدي ،التّبشري واالستعامر ،منشورات املكتبة العرص يية ،صيدا ،بريوت ،سنة .1953
 .9مالك بن نبيي ،رشوط النّهضة ،دار الفكر ،دمشق 1979،م.
حمم عبد العظيم عل ،دار احلكمة للنيش والتيوزيع ،تونس ،سنة
 .10مشكلة األفكار يف العامل اإلسالم ّي ،تعريب ي
.1985
مؤسسة األبحاث العربيية ،ط ،1س .1981
 .11هاري ماجدوف ،اإلمربياليّة من عرص االستعامر حتّى اليوم ،ي

اإلمربياليّة السياحيّة إخفاقات احلداثة الغربيّة يف البالد العربيّة
عادل ي
الوشاين

( )1

السياحي يف بعض البلدان النام يية ،ومنها البلدان العرب يية ،وفرضته
استنبتت الدول الغرب يية القطاع
ي
السياحي يف هذه
هيكل مبارشة بعد حصوهلا عىل االستقالل .أي إ ين القطاع
اقتصادي
عليها كقطاع
ي
ي
ي
الدول مل يكن قرارا سياد ييا متمحورا حول مصاحلها الوطن يية وإ ينام كان استجابة خضوع يية إلمالءات
الغرب الرأسام يل.
أقرت األمم امل يتحدة ب ي
ي
أن السياحة
إن هذه الفرض يية ال تعوزنا املؤ ييدات إلثباهتا ،ففي سنة  1963ي
الدول
االقتصادي للدول النامية( .)2ولقد نحا البنك
احلقيقي للبناء
احليوي
يمكن أن تكون املدخل
ي
ي
ي
ي
هذا املنحى ،حيث جاء عىل لسان أحد خربائه اإلسرتاتيج ييني (ميشال دافيس( ))3إ ين السياحة مت يثل
الفعل لالقتصاد
املحرك
املحرك
احلقيقي للتنمية ،متاما كام كانت الصناعة هي ي
ي
بالنسبة إىل الدول النامية ي
ي
ب يف القرن التاسع عش( .)4ويف املؤمتر الدو يل للسياحة الذي نظمته املن يظمة الدول يية للسياحة يف
األورو ي
مانيال سنة  ،1980جرى تأكيد ي
اقتصادي دو يل جديد تتيسع فيه
تؤسس لنظام
ي
أن السياحة من شأنا أن ي
جامعي وباحث يف انثروبولوجيا السياحة  /تونس.
 .1أستاذ
ي
2. Lanfant, M. F.: Le tourisme dans le processus d’internationalisation. RISS. Vol XXXII, PARIS
UNESCO, 1980, P15. Cit in: Aisner P. et Pluss C. , La ruée vers le soleil, L’Harmattan, 1983, P186.
3. Michel DAVIS
4. Ntanyungu F. N’Duhirahe F.: Tourisme et dépendance: le cas de l’Afrique noire, Itinéraires note
et travaux, N6, GENEVE, institut universitaire d’etudes du développement, 1981, P5. Cit in: Aisner P.
et Pluss C. , La ruée vers le soleil, op cit, P186.

 ❖ 262نحن و التغريب

الفجوة االقتصاد يية بني الدول املتقدي مة والدول النامية حيث يتاح هلذه األخرية ،من خالل االقتصاد
نموا اقتصاد ييا متسارعا(.)1
السياحي ،أن ت يقق ي
ي
ي
إن إمالء الدول الرأسامل يية واملن يظامت الدول يية التي تسري يف ركاهبا العديد من الدول النامية ومنها
اهليمني هلذه
السياحي قطاعا هيكل ييا ،سيخضع هذا القطاع للمنطق
بعض البلدان العرب يية اعتامد القطاع
ي
ي
الدول وهلذه املن يظامت .واحلقيقة ي
أن الغرب الرأسام يل قد أمىل بوضوح أن تكون السياحة يف الدول
النامية عىل أساس االستجابة اخلضوع يية لطلباته وانتظاراته.
يقول السيد روبار لونات(( )2أحد األمناء العا يمني السابقني للمن يظمة العامل يية للسياحة):
«جيب قبل ّ
ثمة إعداد عروض
كل يشء قياس حاج ّيات السوق ودوافع احلرفاء ورغباهتم ومن ّ
)3(.

ومنتجات سياحيّة تستجيب هلذه احلاجيّات وتلبّي هذه الرغبات»

ي
إن الغرب الرأسام يل حينام يمل عىل الدول النامية ،ومنها الدول العرب يية ،أن ُختضع بنيتها السياح يية
ملنطق طلباته فألنيه ُخيضعها بذلك لشوط مصاحله االقتصاد يية وملنطق أفضل يياته وتوازناته الربح يية ،أي
لريبط اقتصادات هذه الدول به ويفرض تبع ييتها له وا يتكاهلا عليه مم يا يو يلد خت يلفا بنائ ييا يف اقتصاد ٍّ
كل منها
الثنائي الذي ولده االستعامر يف هذه الدول( .)4وهذا أمر معلوم،
يشبه التخ يلف الناتج من االقتصاد
ي
أن األمر اجلديد الذي نريد جتليته يف هذه الدراسة وتعميق فهمه هو ي
غري ي
أن الغرب الرأسام يل يريد أن
خيضع هذه الدول ملنطق إشباع احلاجات النفس يية ملواطنيه ورغباهتم واالستجابة ملختلف انتظاراهتم

1. Collectif: Tourisme international et sociétés locales. Problèmes politiques et sociaux, Paris,
Documentation française, n 423, 1981, P9, cit in: Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers le soleil, op cit,
p186.

ورد يف :عادل الوشاين :أساسات علمية للظاهرة السياحية :التاريخ واهلوية واملناويل ،دار نش عالء الدين ،صفاقس ،تونس،
 ،2016ص. 30
2. Robert LONATI
3. Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers le soleil, op cit, P198.

ب ،بريوت ،لبنان ،عدد  ،1997 ،89ص
ب ،معهد اإلنامء العر ي
 .4أبو بكر أمحد باقادر :سوسيولوجيا السياحة ،جم يلة الفكر العر ي
.137
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العاطف يية وشواردهم الرغب يية( )1بام فيها األكثر نزو يية ،والتنفيس عن خمتلف مكبوتاهتم وتصعيد أزماهتم
والعمل عىل تقيق خمتلف توازناهتم ...بمعنى أ ينه مثلام جعل من هذه الدول جماال حيو ييا لتصعيد أزماته
االقتصاد يية ،جعل منها أيضا جماال حيو ييا لتصعيد أزماته النفس يية واالجتامع يية والعالئق يية والعاطف يية
واجلنس يية...
ب وكيف
تبني واقع األزمة يف االجتامع الغر ي
سنتوسع يف معاجلة هذه األطروحة وذلك بمحاولة ي
ي
جيري ترصيفها يف املجتمعات العرب يية عرب السياحة.
الغرب :من طموح األنوار إىل الظلمة اجلديدة:
أزمة املجتمع
ّ
دخلت أوروبا العصور احلديثة مس يلحة بالعقل وبالعلم ،وكان الطموح ي
أن العلم سيح يقق اخلالص
أن احلاصل هو ي
وأن العقل سيس ييد اإلنسان ،غري ي
واحلر يية والرفاه ،ي
يتحول إىل أداة للمعرفة
أن العلم مل
ي
التطبيقي لتطوير أدوات إخضاع اإلنسان اقتصاد ييا وعسكر ييا
وتقيق الرفاه وإ ينام أصبح أداة للبحث
ي
رجح القيم املاد يية عىل حساب القيم املعنو يية ،فتق ييد اإلنسان نفسه يف مقابل
وإعالم ييا ...أ يما العقل فقد ي
سطوة رأس املال كس ييد جديد ،وتراجعت قيمة اإلنسان ،كام يقول إدغار موران( ،)2كصلة تضامن مع
تطور قيم الفردان يية حيث اإلنسان الفرد الذي ال أهل له
اآلخر وقيمة مشاركة ومؤانسة له ،يف مقابل ي
وال أصدقاء وال مسيح كام يقول ال بروايار(.)3
الغرب ِ
ِ
نفسه ما يعتمل فيه من أزمة شملت ي
لقد ي
كل ُأ ُطره .هذه
شخصت األدبيات النقد يية ملف يكري
()4
ِ
ومغرتب
حولت اإلنسان إىل فرد مستوعب
األزمة ،التي وسمها يورغن هابرماس بالظلمة اجلديدة ،ي

االقتصادي الذي أغرق اإلنسان يف
ب شامل هييمن عليه اجلهاز
ي
الفكر ومستلب الوعي يف واقع استال ي

1. FANTASME
2. Edgar MORIN
3. LA BRUYERE
4. Jürgen HABERMAS
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ي
ويوجهها كيفام يشاء ،استنادا إىل آلة دعائ يية
حيركها
اللهو
ي
وامللذات ،ي
وحوله إىل جمموعة من الرغبات ي

احلر(.)2
ضخمة وف يعالة حارصت الفرد وحكمته بقيود ذهن يية وفوق يية خارج نطاق االنتقاء ي
املجتمع
ب ،تباعدت املسافات النفس يية االجتامع يية بني الناس ح يتى أضحى
ُ
يف هذا الواقع االستال ي
العالقات االجتامع يي ُة باردة وال شخص يية
الواحدُ أشبه بأرخبيل من األشخاص املبعثرين ،وغدت
ُ
وترسخت الفرد يي ُة ح يتى صار الفرد مرجع ذاته ومقاول حياته
وتقوم عىل احلساب الدقيق والنفع يية،
ي
فتوجهت ي
اخلاصة يشبعها دون اكرتاث باآلخرين
كل اهتامماته وانتباهاته ورهاناته إىل أشيائه
ي
اخلاصة ،ي
ي
املتطرفة
الداخل بحثا عن األحاسيس الشا يذة ،والنزوات
أو التزام هبم ،وصار الغوص يف العامل
ي
ي
مها وجود ييا مالزما وجهدا موصوال لتجميع هو يية شخص يية جمزي أة يف بيئة
والشوارد الرغب يية املتس ييبة ي
ثقاف يية مل يعد فيها للفرد عالقات عاطفة أصيلة ،وإ ينام صلته بذاته فقط ينصت ألهوائها وهواماهتا
وشهواهتا ،ويغرف من استجابته هلا الشعور بوعي س ييد.
لقد تعاظمت ،يف هذه البيئة النفس يية االجتامع يية ،كام يقول جوناثان بوريت( )3مشاعر االستياء،
وتفاقمت ظواهر الوحشة والوحدة والسأم واالكتئاب واألوضاع الصح يية السيكولوج يية العليلة ...
الصناعي الرأسام يل يعيش حالة من
أ يما يف ميدان العمل ،فقد أضحى اإلنسان يف املجتمع
ي
االنفصال( )4يف ي
فمتعته انفصلت عن عمله ،وجهده انفصل عن عائده،
كل أوجه نشاطاته االنتاج ييةُ ،
اإلنتاجي املتواصل.
وإنسان ييته فقدت قيمتها أمام أولو يية اآللة ودورانا
ي

1. Eric Fromm: The sane society, Holt, Rinehart and Winston, New York, Eleventh Printing, 1962.
P166.

القومي ،بريوت ،ص ( ،72بدون
 .2عالء طاهر :مدرسة فرانكفورت من هوركهايمر إىل هابرماس .منشورات مركز اإلنامء
ي
تاريخ).
3. Jonathan BORIT
4. separation
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( )1
وتول
نحن بإزاء حالة من سلب الذات وتشييئها  ،واغرتاب عن العمل وعن ناتج العمل معا ،ي

اقتصادي يعامل اإلنسان كرقم وكيشء.
ذرة اقتصاد يية بال قيمة يف منوال
ي
إىل ي
خاصة باحلضارة الغرب يية ،فهي املدخل هلا ،إذ ي
والتطور
تدل عىل التقدي م
لقد كانت احلداثة سمة
ي
ي
وشمول يية العقالن يية والثورة التكنولوج يية ،أ يما اليوم فهي ي
تدل عىل عكس ذلك( ،)2يإنا تيل عىل خيبة
اجلمعي( ،)3كام حدي ده جورج دومازيل( )5( )4إىل البحث
األمل الكاسحة ،األمر الذي دفع بالالوعي
ي
اجلمعي وخلفض التو يتر وإلعادة األمل.
عن حلول إلعادة التوازن
ي
ي
السياحي إىل املجتمعات العرب يية هو آل يية من آل ييات إعادة األمل وذلك من خالل فعل
إن السفر
ي
األسطوري واخليا يل والعوامل الشق يية
حيول هذا السفر إىل طقس من طقوس االنفتاح عىل
ي
نفس ي
ي
الغرائب يية( .)6فالغرب ،بعد أن اغتصب ُم ُثل احلداثة التي استند إليها عرص أنواره كام يقول ليوتار(،)8( )7
ِ
بدأ يبحث عن عوامل غرائب يية وعن أساطري مرجع يية حائرة يف ي
وخي نفض
كل مكان(ُ ،)9يص نعد فيها
أزماته ُ
فيها توت ِ
يراته ويستجيب فيها النتظاراته .كيف ذلك؟

 .1هاربرت ماركوز :العقل والثورة ،هيغل ونشأة النظر يية االجتامع يية ،ترمجة فؤاد زكريا ،اهليئة املرص يية العا يمة للتأليف والنش،
 ،1970ص .96-95
 .2املصدر نفسه .نفس تاريخ الزيارة.
3. inconscient collective
ZILة4. Georges DUM

5. Georges Dumézil, Mythe et épopée, Types épiques indo-européens, un héros, un sorcier, un roi,
NRF, Gallimard, 4ème edition, 1984. Tome II.

إلكرتوين جم يلة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،نش بتاريخ  21جانفي/يناير
 .6سمري عزمي :احلداثة وأزمتها ،موقع
ي
 ،2015تاريخ الزيارة .2018-4-25
7. LYOTARD
8. Magazine littéraire, N° 225, 1985, p. 43
9. Baudrillard, Jean, «La modernité», Encyclopédie Universalis, volume 11.
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سنجيب عن هذا السؤال من خالل دراسة أسامء بعض النُّزُ ل (الفنادق( ))1يف جزيرة جربة
(التونس يية) مستفيدين يف ذلك من مقاربة روالن بارط( )2السيميولوج يية ومقاربته حول األسطورة،
بريو( )3حول األسطورة املربجمة(.)5( )4
وباالستفادة أيضا من مقاربة ي
تضم نحو
التونس ،وتبلغ مساحتها  514كلم وهي
الشقي
جربة هي جزيرة تقع يف اجلنوب
ي
ي
ي
2

 120نزال سياح ييا مصنفا.
تمل الكثري من هذه النزل يف هذه اجلزيرة أسامء اآلهلة وامللوك األسطور ييني كإيزيس ر يبة القمر
واألمومة لدى املرص ييني القدماء ،وتانيت اآلهلة القرطاج يية رمز األمومة واخلصب والنامء وازدهار
األسطوري،
احلياة ،وأوزوريس إله البعث واحلساب عند املرص ييني القدماء ،وأوليس ملك أنطاكيا
ي
وتيليامك األمري بن أوليس ،وامللكة بينيلوب زوجة أوليس ...هذه األسامء األسطور يية وغريها ليست
اعتباط يية وإ ينام وراءها آلة إشهار يية خبرية يف اإلنصات لألحالم واالنتظارات والشوارد الرغب يية ،وهي
هتدف إىل االستجابة إىل ي
اإلشهاري بر يمته بام يف ذلك التسمية اإلشهار يية نفسها ،كام
كل ذلك يف الفعل
ي
هتدف إىل اإلصابة حيث جتب اإلصابة ...يإنا تصيب الالوعي وتصطنع له أساطري يعوض فيها
وحي نول و ُيسقط ...ي
إن خرباء السياحة هنا ،يف الوقت الذي يعيدون فيه إنتاج األساطري يف
و ُيص نعد ُ
تسمية النزل ألغراض تسويق يية جتار يية ،يثبتون فرض يية مريسيا إلياد( )6القائلة باستمرار األساطري
القديمة يف املخيال العا يم ملجتمعاتنا احلديثة(.)7

1. Hotels
2. Roland BARTHES
3. PERROT
4. mythologie programmée
5. PERROT, Marie Dominique ;Gilbert RIST et Fabrizio SABELLI (1992), La mythologie
programmée: l’économie des croyances dans la société moderne, Paris: Presses Universitaires de
France. Cit in Boualem Kadri et Djaouida Hamdani Kadri: Discours publicitaire et mythologie
touristique: une analyse sémiologique des mythes du Club Med. Revue téoros. 2012.
6. Mircea ELIADE
7. ELIADE, Mircea (1957) Mythes, Rêves et Mystères, Paris, Gallimard. p 310.
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ي
ِ
السائح
إن السؤال الرئيس هنا هو :ما هو أثر هذه األسامء اإلشهار يية األسطور يية يف الوعي املتق نب ِل،
ب ووعيه ،بمعنى آخر ،ما هي الدالالت التي يتل يقاها املتق يبل السائح من هذه األسامء األسطور يية
الغر ي
للنزل؟
يف احلقيقة ،لقد أتاحت لنا املعاجلة السيميولوج يية أن نقف عىل دالالت عديدة وخمتلفة هلذه
األسامء ،سنكتفي يف هذه املعاجلة بأربع دالالت نعرضها تباعا مع التأكيد ي
أن األسطورة هي منظومة
كالم أي منظومة من الصيغ الدالل يية ،وبالتال ي
فإن هذه األسامء تبقى مفتوحة عىل االستفهام
متغرية من قارئ إىل آخر.
السيميولوجي والتأويل .يإنا
ي
كالنص بني ُته ي
ي
الداللة األوىل :السياحة الغرب ّية يف البلدان العرب ّية:
سفر نكويص إىل املرحلة البدائ ّية لإلنسان ّية:
ي
إن تسمية النزل يف جزيرة جربة بأسامء أسطور يية من آهلة وملوك فيه إحالة إىل مرحلة زمن يية بدائ يية
وغيبي ...ومل ي
يدشن بعد
وسحري
وخرايف،
وأسطوري
وإحيائي،
حيث مستوى وعي اإلنسان وخيا يل
ي
ي
ي
ي
ي
والتفسريي ...لقد كان اإلنسان يف احلقبة البدائ يية يواجه الطبيعة
والتجريبي
املجرد
ي
ي
اللوغوس والفكر ي
يفرس الظواهر
خائفا منها ولكنيه كان ،يف الوقت نفسه ،مندجما هبا .فهو بعضها وهي بعضه :كام كان ي
هبا.
منهجي يفتح اخليال عىل حركة عكس يية للتاريخ ،ويغري بإمكان يية
إشهاري
إنينا هنا بصدد عمل
ي
ي
السفر النكوص إىل املرحلة الطبيع يية ،حيث طفولة اإلنسان يية الضائعة ووحش يية هذه اإلنسان يية املستعادة
كام حدي د مالحمها العديد من مف يكري الغرب ،وإىل إنسان تلك املرحلة الذي خ يفضته ِمثل هذه األدب ييات
املتوحش الط ييب»
البدائي «
الرتاثي .فهو ذلك
املحكومة باإلثنومركز يية الغرب يية إىل مستوى الكائن
ي
ي
ي

1. Le bon sauvage

()1
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الذي مل تكتسحه احلضارة ،كام خت يفض ي
كل ثقافته وخمتلف إبداعاته املاد يية والرمز يية إىل مستوى الرتاث
التحّض(.)1
اإلنساين ما قبل
ي
ي
ي
الرتاثي أسطور يية أي مازالت هناك يف املايض ساكنة وال تطور يية،
إن البنية العا يمة هلذا اإلنسان
ي
البشي الذي ال بدي من زيارته
حي من متاحف التاريخ
ي
وبالتال فهي يف إحياء من اإلحياءات متحف ي
البشي كيف كان وكيف أصبح ...ولبناء املعرفة التارخي يية استنادا إىل
لفهم السريورة العا يمة للوجود
ي
باحلس
الفرجوي ،وملعايشة جتارب وجود يية خصوص يية وثر يية
املعايشة الذات يية ،ولالستمتاع
ي
ي
املختلف...
ي
إن هذه التسميات ُت نجم املجتمعات العرب يية إىل مستوى املجتمعات البدائ يية للفرجة وللتجربة
النكوص ،أي استكشاف املايض حينام كان
الغرائب يية القائمة عىل املخاطرة واملجازفة واالستكشاف
ي
بسيطا حضار ييا ،وبدائ ييا إنسان ييا ،وذلك من خالل جمتمعات ال تزال تعيش املايض يف احلارض.
ب الوهم بإمكان يية اهلروب ،ولو املؤ يقت،
هذه املضامني البدائ يية العجائب يية ُجت نيش لدى السائح الغر ي
من ضغوط نسق احلياة العرص يية وإكراهاته ،وتفتح له قوسا لرومانس يية حاملة بإمكان يية العيش يف املايض
الغرائبي هي املايض بالنسبة إىل احلضارة الغرب يية،
حسه ،فهذه املجتمعات البدائ يية برتاثها
ي
واقعا يف أوج ي
العكس إىل هذا الرتاث حيث هذه الشعوب الرتاث يية
وتكفي بضع ساعات عىل متن طائرة للسفر
ي
املتامهية مع الطبيعة.

 .1نحن نعلم ي
أن بعض املف يكرين الغرب ييني قد جتاوزوا هذه االثن يية املركز يية الضيقة إىل قراءات أكثر موضوع يية وإنصافا لغري
الفرنس بيار كالسرت ( )Pierre CLASTRESوتاليله اجلريئة يف جمال االنرتوبولوجيا السياسيية
االنرتوبولوجي
الغربييني أمثال
ي
ي
الفرنس جورج باالندييه (.)Georges BALANDIER
واألنرتوبولوجي أيضا
ي
ي
املؤسسة اجلامع يية للدراسات والنش والتوزيع بريوت،
 جورج باالندييه :األنرتوبولوجيا السياس يية ،ترمجة عل املرصي ،ي.2007
 بيار كالسرت :جمتمع ياملؤسسة اجلامعية للدراسات والنش والتوزيع ،بريوت.1991 ،
الالدولة ،ترمجة حممد حسني دكروب ،ي
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يبدو واضحا ي
أن هذه املضامني ُت نجم املجتمعات السياح يية النامية ومنها املجتمعات العرب يية إىل
السياحي»
مستوى «البدائ ييني للعرض
ي
ِ
واملدين الذي ي يتصف بالتقدي م والقوانني الوضع يية واحلركة املدن يية والعقد
واملتحّض
املستكشف
ي
ي
()1

( ،)2لكنيها يف املقابل ترفع الغرب إىل مستوى اإلنسان

االجتامعي.
ي
إنينا بصدد صورة نمط يية أي قالب جامد يتح يكم يف نظرة الغرب إىل العرب .واحلقيقة ي
أن سياقا
بلورها.
تارخي ييا خصوص ييا سمح بتشكل هذه الصورة النمط يية وت ُ
ب يعيش يف عامل
ب ،كان الفكر الغر ي
فمنذ عرص االكتشافات اجلغراف يية ومطلع عرص التنوير األورو ي
احلضاري ،كان
ال تشاركه يف صنعه احلضارات األخرى ...وبقدر ما كان هذا الفكر يتقدي م يف البناء
ي
ذلك مصحوبا لديه بشعورين :يأوهلام الشعور ي
احلضاري من الناحية املاد يية ال يمكن أن
بأن اكتامل البناء
ي
يكون يإال ضمن عالقة هيمنة عىل العامل اآلخر .أ يما الشعور الثاين فإ ينه يتع يلق بالوعي بالذات الذي
تكون لدى الغرب ،ومضمون هذا الوعي ي
أن أوروبا هي مركز احلضارة والثقافة والعقل يف التاريخ.
ي
االستشاق اآلخر العرب بأنيه ينتمي إىل جنس آخر ،ي
ُ
وأن
صور
ضمن هذا الشعور بمركز يية الذات ،ي
الفكري والعقم واخلمول ،أ يما حضارته فهي رضب
شخص ييته القوم يية تشوهبا عيوب جسيمة كالكسل
ي
من رضوب الفلكلور وثقافته بربر يية تسودها املبالغات .)3
(

يبدو أ يننا بصدد إعادة إنتاج هذه الصورة النمط يية التي ال تكاد جتانب يف مضامينها القول
ُ
فاإلنسان ال يزال ذلك الكائن الرتاثي الغرائبي ،والتاريخ
االستشاقي ذا النزعة املركز يية االستعامر يية،
تطور ييا ،والرتاث ال يزال بنية متأ يبدة ال ينفصل فيه احلارض عن املايض.
ال يزال سكون ييا ال ي

1. Des primitifs pour tourists
2. Bugnicourt (J) et al: Touristes_rois en Afrique, Dakar-Paris, Enda-Karthala, 1982, P120- 121.

ب املعارص ،عدد  ،71-70مركز اإلنامء القومي ،بريوت ،1989 ،ص
 .3عل شعيب :االستشاق وكتابة التاريخ ،الفكر العر ي
.59
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الصورة تغري اليوم بالسياحة وت يفز
االستشاق أغرى يف املايض باالستعامر وح يفز عليه ،وهذه ي
عليها...

()1

الداللة الثانية :مغالبة الشيخوخة والتن ّعم املديد بالشباب
ي
إن اآلهلة ال هترم وال متوت فشباهبا أز يل ،بل يف يدها مفاتيح احلياة واخلصوبة ونضارة الشباب...
(إيزيس وتانيت) .ي
قصدي مبارش
يتوجه بشكل
ي
إن تسمية النزل بأسامء اآلهلة اخلالدة ليس اعتباط ييا وإ ينام ي
املبشة بالقدرة
خاصة املسنيات .فهذه التسميات ي
الس يياح وهي رشحية املسنني وب ي
إىل رشحية واسعة من ُّ
عىل مغالبة الشيخوخة والتن يعم املديد بالشباب تستجيب النتظارات عدد ثقيل من السائحات
كيانن اآلفل يف التسمية نفسها ،وت ِعد باستعادة روح الشباب وعنفوانه وميعته
فرت يجع
املسنياتُ ،
ي
).(Fleur de la jeunesse
ي
السياحي ،بام هم خرباء يف األحالم والشوارد الرغب يية،
إن فني ييي اإلشهار
ي

( )2

يدركون ج ييدا

احتياجات مجهورهم وانتظاراته ،ح يتى الساكن منها يف الالشعور ،فيعملون عىل تقيق هذه
االنتظارات والرغبات والنزوات والشوارد الرغب يية يف ي
كل العمل يية اإلشهار يية ،مم يا ي ِعد بإمكان يية ت يققها
فعال.
ي
إن تسمية النزل بأسامء اآلهلة وامللوك تعد بديناميك يية واسعة للفعل ،كام تيل إىل عنفوان الشباب
وجيشانه ي
واحلب املفرط واجلنس العميق واإلنفاق
وكل قيم االحتكاك واحلرارة والرفاهية العاطف يية
ي
الذري واالنفجار
ب الذي شهد حالة من التفتيت
السخي ...وهي قيم هجرت امليدان
ي
االجتامعي الغر ي
ي
ي

 .1عادل ي
الوشاين :السياحة الدوليية يف البالد العربيية :حوار بني الثقافات أم مدخل آخر للهيمنة الغربيية عىل البالد العربيية.
الثقايف ،تونس2005 ، ،
الوطني لالتيصال
مجاعي بعنوان املامرسة الثقاف يية يف جمتمع املعلومات واالتيصال ،منشورات املركز
مؤلف
ي
ي
ي
ص .107-101
 .2ي
إن اإلشهار يشتغل عىل الرغبات املكبوتة وعىل التعويض كام يشتغل عىل صناعة األحالم واالستجابة هلا.
Fabienne Baider, Marcel Burger et Dionysis Goutsos (dir), La communication touristique,
Approches discursives de l’identité et de l’altérité, L’Harmattan, Paris, 2004.
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مس قلب حياته االجتامع يية( ...)1ي
وإن أمكنة أخرى وأقواسا زمن يية نوع يية أخرى مه ييأة
النووي الذي ي
ي
لتحقيق هذه االنتظارات وإشباع هذه االحتياجات التي مل ي ُعد ح يتى انتظارها ممكنا يف احلياة االجتامع يية
العاد يية ،دعك من االستجابة هلا وإشباعها .ي
املتحررة من
مقر اآلهلة
ي
إن هذه األمكنة األخرى هي النزل ي
إكراهات املكان ،ي
املتحرر من إكراهات الزمان...
األسطوري
السياحي
وإن الزمن اآلخر هو الزمن
ي
ي
ي
ٍ
ومتحرر من إكراهات اإلنسان.
متعال كاآلهلة
وإنيك ،كسائح مقيم يف هذه البنية املكان يية والزمان يية،
ن
ي
يسميه
إن املسنيات ،يف املجتمعات الغرب يية ،بام متارسه هذه املجتمعات من عبادة الشباب ضمن ما ي
عالقاهتن االجتامع يية
الرمزي ،وتتق يلص
روالن بارط بالعنرص يية الشا يبة ،ينزلقن ببطء خارج امليدان
ي
ي
والتدمريي
إنن يعشن حالة من التناقض احلا يد
العاطف يية ،وتتنازل يوما بعد يوم
ي
قيمتهن االجتامع يية .ي
ي
أنفسهن
فهن بالنسبة إىل
صورهتن عند اآلخرين ،وهو ما يزعزع
لدهين وبني
بني صورة الذات
ي
كيانن .ي
ي
ي
ي
فهن ذوات بدون
ذوات هلا رغباهتا وآماهلا وطموحاهتا أي هلا مستقبلها ،أ يما بالنسبة إىل األخريات ي
عربت عنه
آفاق ،تالفة وعديمة الفائدة ،وليس هلا سوى ماضيها .هذا التناقض احلا يد بني الصورتني ي
«سيمون دي بوفوار»( )2بعمق منجرح بقوهلا «أنا أصبحت شخصا آخر يف حني يأين ما زلت أنا
نفس»(.)3
هلن إمكان يية واقع يية
واملهمش للمسنيات ،تفتح آلة اإلشهار
يف هذا الواقع الكارب وامللغي
السياحي ي
ي
ن
روج معاين إشهار يية تفيد ي
لتحقيق التامسك ي
أن هناك جمتمعات استقبال
يت وسط التدمري ،وذلك بأن ُت ن
الذا ي
نزهلن منزلة امللوك وذلك عىل قاعدة «الزبون هو امللك»( )4الذي
سياحي ،ومنها املجتمعات العرب ييةُ ،ت ي
ي
أنن
عنهن
حق ،وتنزع
هو دائام عىل ي
صورهتن املوضوع يية كمسنيات وتصبغهن بصورة جديدة ك ي
ي
ي

املؤسسة اجلامعيية للدراسات والنش والتوزيع،
 .1دافيد لو بروتون :أنرتوبولوجيا اجلسد واحلداثة ،ترمجة حممد عرب صاصيال .ي
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  ،1993ص .156
2. Simone DE BEAUVOIR
3. Simone de Beauvoir, La vieillesse, Gallimard, Paris, 1970, P 130.
4. Customer is king-Le client est roi
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املتحرك» الذي ينفق ما فيه
سائحات .وصورة السائح النمط يية الغالبة يف هذه الدول هي ذلك «البنك
ي
ملذاته ومتعه احلس يية ،من هنا جاء ي
عىل ي
القنيص للس يياح( ،)1حيث يسعى عدد واسع من الشباب
االجتاه
ي
أي مواجهة مع الس يياح وذلك بأن يقول هلم ما يريدون
يف هذه الدول للحصول عىل أكرب عائد ما يل من ي
سامعه ،وأن حي يقق هلم بالكلمة كام بالفعل انتظاراهتم ح يتى الساكن منها يف الالشعور ،ويستجيب
لرغباهتم ح يتى التي بفعل جتاوز يية الزمن أو حمدود يية اخللق أو تديد يية املجتمع ما عاد بإمكانم تقيقها.
ي
هن بوجود شباب كامل ،كاآلهلة ،فتضمر
إن هذه املعاين اإلشهار يية ت ِعد السائحات املسنيات ي
وتبش ي
ما تضمره ،وتلمح ما تلمحه من ا يتصال ييات اجتامع يية عاطف يية رومانس يية ممكنة ...يمكن أن تتح يقق يف
أطر مغايرة يتخ يلص فيها اإلنسان من هو ييته املوضوع يية ليتحصل عىل هو يية خصوص يية هي اهلو يية
اإلنساين ي
وكل القيود واحلدود
السياح يية وممكناهتا املتعالية إىل مستوى اآلهلة التي تفصله عن
ي
واإلكراهات.
ي
إن هذه املعاين تعيد بناء صورة الذات عند السائحات املسنيات بام تؤكيده من حضور متجاوز
غرائزي عىل اجلسد يعيد له الرونق واليفاعة يف زمن ذبوله
رغائبي
للحدود إىل إمكان يية القيام بعمل
ي
ي
ويبسه وذهاب نضارته...
نتحدي ث عن املسنيات ال عن املسنيني أل يننا ال نمل املالحظة السوسيولوج يية التي يمكن تعميمها
عىل أغلب املجتمعات وهي ي
أن املرأة املسنية تفقد اجتامع ييا اإلغراء الذي كانت تدين به أساسا إىل
قوة إغراء متنامية ي
ألن الثقافات
نضارهتا وحيو ييتها وشباهبا ،أ يما الرجل فيمكن أن يربح مع الزمن ي
أن ِ
السائدة ترفع لديه من قيمة الطاقة والتجربة والنضج ،كام ي
القيم السائدة تتحدي ث عن «إغراء

1. W. A. Sutton: Travel and understanding: Notes on the social structure of touring. INTJ. Comp.
Social, 8(2), 1967, p23.

ب ،بريوت،
ب ،العدد التاسع والثامنون ،معهد اإلنامء العر ي
ورد يف :أبو بكر أمحد باقادر :سوسيولوجيا السياحة ،الفكر العر ي
 ،1997ص.140
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األصداغ الرماد يية» وعن «الشيخ اجلميل» .أ يما املرأة ف ُتعمدُ كام تقول سيمون دي بوفوار باسم «اجللد
ٍ
اهلرم» .ي
االجتامعي املرأة والرجل(.)1
متساو يف احلكم
إن الشيخوخة تدمغ بشكل غري
ي
احلداثي حيث ال جيب االنيار واالستسالم للجسد وجتاوز رصخة
إ يننا هنا يف سياق الطموح
ي
املجربة»(« :)3( )2لقد استسلمت جلسدي» واعتناق املقولة الشهرية
سيمون دي بوفوار يف روايتها «املرأة ي
الشائعة« :افعل ذلك»( .)4ومضمون هذا الطموح أ ينه لكي تقيض شيخوخة آمنة من ي
كل هتديد ،ولكي
تطيل حياتك للحدي األقىص ي
تذوقك لوجودك ...تناول هذه
بأن تعثر ثانية عىل عمق حياتك وتستعيد ي
الفيتامينات وتلك األمالح املعدن يية وتلك احلبوب وهذه األنواع من األغذية وتلك املاكس إيبي

()5

ِ
التي تمي من احلوادث القلب يية وهذه البيتاكاروتني التي ي
ومارس تلك
تؤخر شيخوخة اخلاليا(،)6
الرياضة وتنفس بتلك الطريقة وافتح قوسني عىل حياة اآلهلة تنفتح لك فيها ي
كل املمكنات ومتارس
فيها ي
ذوي للجسد...
كل ما تشاء من دون ت يفظ
اجتامعي وال أحكام معيار يية قيم يية وال سلطة زمن وال ي
ي
هذان القوسان مها رحلة سياح يية حيث البيئة فردوس يية استجاب يية إشباع يية ...لِنُ ِش هنا إىل ي
أن أحد النزل
يف جزيرة جربة ُيسمى جربة الفردوس(.)7
هذا اإلغراء بانفتاح ي
كل املمكنات ليس جمازا ،ذلك ي
تتكون بني الشباب
أن عالقات منكح يية حقيق يية ي
املرتاد للنزل والعاملني فيها وعىل هامشها وبني السائحات املسنيات الباحثات عن التعويض.
إن هؤالء الشباب ينشدون ،من وراء ي
ي
خاصة املسنيات،
كل اتصال يية ممكنة ومتاحة مع السائحات ،وب ي
خول للهجرة إىل أوروبا ،أي يبحثون عن
احلصول عىل اجلنس واملال والعطايا ح يتى الزواج املختلط املُ ن

 .1دافيد لوبروتون :أنرتوبولوجيا اجلسد واحلداثة ...مصدر مذكور سابقا ،ص.147
2. La femme rompue
3. De Beauvoir, Simone: La femme rompue, Edité par Gallimard ,1973.
4. Do it
5. Max Epi
6. Daniel Cohn- Bendit: Nous l’avons tant aimée la Révolution. Barrault ED, 1986.
ورد يف :دافيد لو بروتون :أنرتوبولوجيا اجلسد واحلداثة .. .مصدر مذكور سابقا ،ص n .158
7. Jerba Paradise
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احلب
فإنن ينشدن
االقتصادي .أ يما أولئك املسنيات
اجلنس والتهميش
حلول فرد يية ملغالبة الكبت
ي
ي
ي
ي
ٍ
والعاطفي.
االجتامعي
سهل ومطواع يغالبن به اإلقصاء
واجلنس عند آخر
ي
ي
ويتح يقق التبادل ولكنيه تبادل غري متكافئ ،فام جينيه هؤالء الشباب هو عينه ما خترسه تلك
السائحات املسنيات والعكس صحيح .لكن شتيان بني هذا الكسب وذاك وبني هذه اخلسارة وتلك.
حب ،إذ ال يعايشون أثناءها ذواهتم كفاعلني إجياب ييني
حب من دون ي
فجنسان يية هؤالء الشباب هي ي
وكمف يعلني أحرار لطاقاهتم احليو يية ،فهم مغرتبون عن هذه الطاقات ي
ألن هدفهم هو بيعها بأغىل ثمن
ي
ثمة ي
وكمتلذذين
فإن إحساسهم بذواهتم أثناء هذه اجلنسان يية ال ينبع من نشاطهم كعشاق
ممكن ،ومن ي
الرت يبحي.
وإ ينام ينبع من فعلهم ي
لقد أصبحت أجسادهم وحيو يياهتم رأس مال جيب عليهم استثامره بنجاح من أجل أن حي يققوا كسبا
ويغرهبم عن طبيعتهم اإلنسان يية ،ومقابل هذا
ما يد ييا ،وهذا ما ينحدر هبم إىل مستوى اليشء البضاعة ،ي
االغرتاب يكسبون من هذه اجلنسان يية الزائفة املال ح يتى الثراء ...أ يما السائحات املسنيات ي
فإن اجلنس
إليهن ليس حالة عاطف يية انفعال يية منشودة لذاهتا ،وإ ينام هو فاعل يية محاية ضدي النسيان واإلقصاء
بالنسبة
ي
احلس
نفوسهن من قلق
وما يو يلده يف
هلن امكان يية تفعيل الشعور وإحياء ي
اضطهادي كارب ،فهو يتيح ي
ي
ي
أمواهلن.
وإنعاش اجلسد بعيدا عن جمتمع يلغي الشيوخ حلساب عنرص يية شا يبة ،ومقابل ذلك ينفقن
ي
فهل بحساب الربح واخلسارة يستوي من ينفق ماله لشاء حيو يية اآلخر وشبابه مع من يبيعهام؟
بمعنى هل يستوي من يلغي ذاته يف زمن انطالقها نحو اإلثبات مع من يثبت ذاته يف زمن انطالقها
نحو اإللغاء؟
االستتباعي للسياحة الغرب يية يف
اخلضوعي
ال يستويان ...غري أنيه التبادل الالمتكافئ ضمن املنطق
ي
ي
البلدان العرب يية.
الداللة الثالثة :العيش الرغيد بدون عمل وبدون شقاء.
ي
إن اآلهلة تعيش بدون شقاء حيث أعفتها الطبيعة الكريمة من العمل

()1

ge d’Or …les hommes vivent sans souffrir …où la nature généreuse les dispense du travail.آ’1. l
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اإلغريقي ،حييل إىل نمط عيش
األسطوري
هذا البيت الشعري هليزيود( ،)1الذي يعكس الوعي
ي
ي
التارخيي ي
فإن األرستقراط يية مت يثلت باآلهلة فهي مل تعمل
الزمني
اآلهلة ،واحلقيقة أنيه ح يتى عىل املستوى
ي
ي
الفكري الناعم واستمتعت بالراحة عىل قاعدة أفالطون الشهرية« :ال ُ
يدخلن علينا من مل
يإال العمل
ي
يكن مهندسا».
أ يما الطبقة البورجواز يية فقد كانت مسكونة «بعقدة األرستقراط يية» وهباجس اكتساب الوجاهة
التي كانت تظى هبا هذه الطبقة ،ولقد ي
توخت ،كمدخل الكتساب هذه الوجاهة اإلمعان يف االستمتاع
بالراحة والرتفيه(.)2
بالنسبة إىل الطبقات الشعب يية املستهدفة هبذه التسميات اإلشهار يية للنزل ،ي
فإن أسامء اآلهلة تعكس،
فيام تعكس ،ممارسات اآلهلة البذخ يية اللعب يية التن يعم يية االستمتاع يية الرت يفه يية الرغيدة التي يمكن أن
ب أثناء العطلة السياح يية ،كام تعكس جممل أجواء السيادة والنفوذ واحلظوة
يامرسها العامل الغر ي
والقدرة االستمالك يية التي يمكن أن ينغمر هبا ...وهي بطبيعة احلال ليست ممارسات هذا العامل يف
اليومي املوصوم باخلضوع
حياته اليوم يية املوسومة بالكدح والكفاف ،وال هي أجواء معيشه
ي
االقتصادي ألرباب العمل.
ي
ي
إن هذه املامرسات التي تعكس احلظوة واجلاه ،وهذه األجواء التي تعكس السيادة والنفوذ ،تندرج
باملنمطات السلوك يية للطبقة البورجواز يية
نسميه بالتامهي
الطبقي ،أي أن يمتثل العامل ي
ي
ضمن إطار ما ي
فيستهلك عالماهتا ورموزها التي ليست هي عالماته وال رموزه ،ويعيش نمط عيشها الذي ليس هو
الظريف واملصطنع
الظريف واملصطنع عن الطبقة األصل يية واالرتباط
نمط عيشه .إ ينه نوع من االنفصال
ي
ي
اإلهيامي ي
للذات بوجاهتها االجتامع يية
ثمة التن يعم
ي
أيضا بالطبقة العلو يية ،ومن ي

( )3

وبقدرهتا

1. Hésiode: Les Travaux et les Jours. editions Mille et Une Nuits ,1re éd. 2006.

 .2حول هذه األطروحة ُانظر:

T. Veblen: Théorie de la classe de loisir. Paris Gallimard 1970.
3. Prestige social
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الضنك بواقع متخ ييل رغيد .وهذا عينه فعل
االستمالك يية ...إنيه نوع من التحايل عىل الواقع ي
األسطورة.
ي
ومهي
الطبقي يعكس حالة من توكيد الذات وتعزيزها يإال أ ينه ليس صلبا أل ينه توازن
إن هذا التامهي
ي
ي
الظريف لواقع الدون يية والتغطية املؤ يقتة عن
يفنيده الواقع الرصيح والفصيح ...إ ينه نوع من التعويض
ي
النفس
حيرر الرغبة ويسمح بانطالقها ،وهذا هو الفعل
العجز ...نحن هنا بإزاء واقع زائف ي
ي
النقدي
الثوري ح يتى
لألسطورة ،حيث يعمل هذا الفعل عىل احتواء املكبوت وتفريغه من حمتواه
ي
ي
ويطرح إمكان يية االستجابة له وإشباعه الكامل من خالل عامل اخلدمات املختلفة ومنها السياحة(...)1
فتصبح العطلة السياح يية هبذا املعنى ،يف نزل بأسامء اآلهلة ،آل يية ذات نتائج نفس يية ها يمة للتكييف مع
القوة
الواقع وخلفض التو يتر وتقليص الغبن وخفض الوعي باالنجراح يف جمتمع ال يعبأ يإال بأصحاب ي
واملكانة(.)2
األساس
لقد كتب هانس إنتزنسبريغر( )3يف هذا الصدد فإ ين الطبقة العامل يية املستغ يلة كان مطلبها
ي
هو الثورة عىل االستغالل ونيل احلر يية ...غري ي
أن الرأسامل يية حرفت هذه املطالب وم ييعتها ،فكانت
السياحة بمثابة ي
الظريف
الظريف لظروف العيش باالنتقال
احلل الس ييئ للمطلب اجل ييد حيث جرى التغيري
ي
ي
البنيوي ملجتمع األصل(.)4
البنيوي لظروف العيش بالتغيري
إىل جمتمع آخر ،وذلك عوضا عن التغيري
ي
ي

 .1يذهب هاربرت ماركوز إىل أن صناعات اللذة يف املجتمع الصناعي تقوم برتشيد أحالم اإلنسان اجلنسية واستيعاهبا داخل
الثوري وتتويه متاما ،إذ تطرح إمكانيية
فرغ مبدأ اللذة من حمتواه
ي
إطار النظام القائم ،فهي تطلق الرغبة اجلنسيية من عقاهلا ولكنيها ُت ن
إن ي
اإلشباع الكامل من خالل عامل اخلدمات املختلفة مثل السياحة والنوادي الليل يية وأحالم اإلباح يية .أي ي
كل يشء جيري تدجينه،
وضمن ذلك الرغبة اجلنسيية نفسهاُ .انظر :هاربرت ماركوز ،اإلنسان ذو البعد الواحد ،ترمجة جورج طرابييش ،دار اآلداب بريوت،
الطبعة الثالثة.1988 ،
اللفظــي يف الذات العرب ييـة ،دار الطليعة .بريوت،1991 ،
الثقافــي ولغة اجلســد والتواصــل غري
 .2عل زيعور :الالوعــي
ي
ي
ص .48
3. Hans ENZENSBERGER
4. H. M. Enzensberger, Une théorie du tourisme, in Culture ou mise en condition? Paris, Julliard,
1965, p. 161- 162.
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ي
احلر يية إىل صورة منشودة يف أقاص الوعي أي يف احللم ،ويف أقاص املكان
إن الرأسامل يية ي
حولت ي
السياحي ،ومنها املجتمعات العرب يية ،التي جرى خفض ي
مقوماهتا إىل
أي يف جمتمعات االستقبال
كل ي
ي
جمرد بيئة للتصعيد والتنفيس :يف أقاص تارخيها أي يف معاملها التارخي يية ويف آثارها ،ويف أقاص ثقافتها
ي
أي يف فنونا وخمتلف تعبرياهتا الشعب يية ...لقد ُخ نفضت هذه املجتمعات إىل حمض بيئة مناسبة للتداعي
حلر ييات السائح وفسح املجال الكامل هلا ح يتى تعديل القيم واملفاهيم املح يل يية وتغيريها لتتجاوب
احلر ي
ي
معها وتتناغم مع انتظاراهتا وتستجيب ملتط يلباهتا ،من هنا نتحدي ث عن تسييح جمتمعات االستقبال ،أي
املقومات الثقاف يية والقيم يية واالجتامع يية حلر ييات الس يياح
مقوماهتا ،وإخضاع خمتلف هذه ي
تغريبها عن ي
حر ييته
وانتظاراهتم املطلقة ،وعوض أن يبحث هذا السائح كإنسان مقهور ومستغ يل ومستلب عن ي
فردي ،فيعيش
مجاعي ،يبحث عنها يف السياحة ويف احللم ويف الوهم كفعل
اجلامعية يف الثورة كفعل
ي
ي
احلر يية ،ظرف ييا ،وامها يف بلد السياحة ما كان جيب أن يعيشه ،بنيو ييا ،حقيقة يف بلده األصل...
ي
الداللة الرابعة :نفي املوت واالستمتاع باخللود.
ي
األسطوري
إن اآلهلة ال متوت ،يإنا خالدة وهي تعيش يف رفاه ،هذا هو الفهم احلاصل يف الوعي
ي
العا يم للثقافة الغرب يية .وحينام نستعمل أسامء هذه اآلهلة بكثافة يف تسمية النزل فإ يننا بذلك نك يثف صور
الوجود واحلياة و ُن ِ
بعد أفكار املوت والعدم.
ي
موجهة إىل مستهلك ينتمي إىل ثقافة غرب يية ماد يية ترفض فكرة املوت ملا يثريه من
إن هذه التسميات ي
رهبة ورعب وتعمل عىل إخضاعه وكبت فكرته وإقصائه من احلضور يف التفكري ...وذلك بتكثيف
صور احلياة وإمكان ييات العيش(.)1
والقوة اخلارقة والنشاط اجلامح ...وهي مجيعها ممارسات هدفها
كام ت ِعد هذه األسامء بالرفاه الزائد
ي
االستمتاع األقىص باحلياة والتن يعم األفضل هبا وإشباع احلاجات املا يد يية الغرائز يية إىل ما الناية ...كام

 .1برهان غليون :جمتمع النخبة .دار الرباق للنش ،الطبعة الثانية .1989 ،ص .88
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تدعو إىل االستسالم الكامل ي
اإلشباعي الدي قيق لشهواهتا ورغباهتا وهتويامهتا
للذات املا يد يية واإلنصات
ي
وشواردها وذلك بغرض نفي املوت وتعميق الشعور باحلياة والكينونة( )1وإعادة إنتاج األمن
الوجودي وتبديد القلق العائم املرتبط بعدم الثبات والنقصان ...
ي
إن الرسالة التي ترسلها هذه األسامء هو ي
ي
أن هذه احلياة ليست مشفوعة بوجود آخر بعدها ،وإ ينام
هي الرحلة الوجود يية الكاملة يف مبتداها ومنتهاها ،ي
وأن اجلنية ،بام تعنيه من نعيم مطلق ،هي ههنا يف
مقر عيش هذه اآلهلة ،ويف نمط وجودها القائم عىل البذخ واملتعة والرفاه
القصور الفارهة املرتفة ،ي
والراحة وعدم التعب ،بعيدا عن لعنة الكدح والشقاء يف تصيل العيش واملقولة الدين يية املؤننبة:
«ستحصل عىل خبزك بعرق جبينك»(.)2
ي
مقر خلود اآلهلة ،هي عينها هذه النزل وهي يف متناول من ينزل هبا.
إن اجلنية ،ي
ي
واملحرمات ،ويلتقي ذلك وعي اإلنسان
وإن اآلهلة مطلقة احلر يية ،وهي غري حمكومة باملحظورات
ي
احلديث الذي يبحث باستمرار عن التح يقق املا يد يي الدائم وعن اإلشباع وعن ي
اللذة الكاملة.
ي
إن هذه املعاين والدالالت الثقاف يية امل يتصلة باملسألة الروح يية ،ال ي
االستهالكي
شك يف يأنا ختدم البعد
ي
اإلشهاري نفسه يتنزي ل هو اآلخر يف سياق
ولكن هذا السياق
إشهاري.
السياحي لكونا تتنزي ل يف سياق
ي
ي
ي
ي
آخر للتحليل:
أوسع وهو السياق
الثقايف لدول االستقبال .وهنا ينفتح باب ُ
ي
ي
التصورات ذات املعاين والرسائل الثقاف يية
إن املجتمعات العرب يية السياح يية التي ُتروج فيها مثل هذه
ي
املا يد يية الزمن يية هي جمتمعات ذات ثقافة روح يية دين يية تنظر إىل مسائل احلياة واملوت والوجود والعدم
وجودي
نظرة مغايرة متاما .فاحلياة يف هذه الثقافة ليست هي رحلة الوجود بر يمتها وإ ينام هي فاصل
ي
الربزخي الذي هو املوت ،تليه مرحلة
فحسب تليها مرحلة الوجود
قصري وحسب ،يإنا مبتدا الرحلة
ُ
ي
األخروي ،أي إ ين العدم يف هذه الثقافة غري موجود.
الوجود
ي

 .1املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
2. Calvin, Institution de la religion chrétienne. Cit in Pierre Bouvier, Le travail, PUF, Paris, 1991,
«p 16. »tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
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ي
الثقايف.
تؤسس قاعدة لعدم االعرتاف باالختالف
إن معاين هذه
ي
ي
التصورات اإلشهار يية ودالالهتا ي
فالقيم الروح يية الدين يية للمجتمعات العرب يية ُتغيب ملصلحة القيم املا يد يية الزمن يية للمجتمعات الغرب يية
الرأسامل يية .والثقافة الروح يية ُمتحى ملصلحة الثقافة املا يد يية ويف ذلك ٍّ
الثقايف
ختط ملفاهيم االختالف
ي
واحلق يف االختالف االعرتاف بالغري يية...
ي
واخلصوص ييات احلضار يية

()1

خامتة
هذه الومضات األربع جتيب عن االستفهام الذي طرحه عامل األنثروبولوجيا واالجتامع دين
ماكنيل من أ ينه علينا أن نفهم ما يم ييز إنسان احلداثة لنستطيع تديد دوافعه ملامرسة السياحة.
إن اإلنسان احلديث يعاين االغرتاب والتش يتت والسطح يية ،وبالتال ي
ي
فإن السياحة مت يثل بالنسبة إليه
ظرفا مصطنعا خيفض فيه التو يتر ويامرس فيه املتعة اخلالصة ويعيد فيه إنتاج املعنى ويفتح فيه إمكان ييات
جديدة للفعل يف ي
كل ممكناته النزو يية والرغائب يية والغرائب يية والرغبو يية ح يتى الشذوذ يية...
ي
إن السياحة هنا تنتزع اإلنسان من إخفاقات احلداثة وفشلها لتكون بمثابة عودة إىل اخللف ،إىل
املجتمعات البدائ يية البسيطة التي ال تزال تعيش عىل حالتها الطبيع يية والتي يمكن فيها ممارسة املتعة
اخلالصة يف بعدها األكثر حر يية.
ي
إن الغرب سيامرس هذه احلر يية االستمتاع يية السائبة يف املجتمعات النامية ومنها املجتمعات العرب يية
التي انخفضت قيمتها إىل مستوى املا يدة االجتامع يية البدائ يية املستقبلة للس يياح الغرب ييني بخضوع
احلر من اإلكراهات وتصعيد األزمات وتعويض اإلخفاقات وترصيف
يساعدهم عىل التح يلل ي
الشذوذ والنزوات...

 .1عادل ي
الوشاين :أساسات علميية للظاهرة السياحيية ،مصدر مذكور سابقا ص .62-61

التطوّر املنشود لعاملنا اإلسالميّ ليس تغريباً وال حتديثاً

1

أ.د .هباء درويش

()2

االسالمي التي يامرسها الغرب والتي حياول بعض من يف
يف مواجهة ضدي حماوالت تغريب العامل
ي
داخل أ يمتنا اإلسالم يية املشاركة فيها واملناداة بّضورة االستمرار عليها كنهج يؤ يدي إىل التقدي م
والتحديث ،وضدي فوىض املصطلحات التي أ يدت إىل عدم وضوح معاين التغريب والتحديث
أن التحديث خيتلف عن التغريب ،نحاول يف هذا البحث بيان ي
واالعتقاد ي
أن التحديث مل خيتلف كثريا
عن التغريب ي
اإلسالمي.
التطور املنشود لعاملنا
وأن كليهام ال يمكن أن يكونا سبيل
ي
ي
التارخيي الذي دار عرب التاريخ بني
لتربير هذه النتيجة ،سينربي البحث أيضا إىل بيان السجال
ي
احلضارة اإلسالم يية والغرب ،وأسباب حماوالت التغريب يف العرص احلديث أل يمتنا اإلسالم يية من
ثم ننهي البحث برؤيتنا للتقدي م املنشود الذي تتاج إليه أ يمتنا وسبل
اخلارج ومن الداخل وموقفنا منه ،ي
تقيق هذا التقدي م.

االسالمي بريوت بتاريخ  15يونيو .2021
 .1جرى إرساهلا للمركز
ي
 .2أستاذ الفلسفة ك يليية اآلداب جامعة املنيا ،مرص ،عضو اللجنة الدوليية ألخالقييات البيولوجيا ،اليونسكو ،باريس.
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التارخيي بني احلضارة اإلسالم ّية والغرب
السجال
ّ
كل حضارات العامل التي ظهرت يف التاريخ ي
من بني ي
تظل احلضارة االسالم يية -تلك التي بدأت
امليالدي -حضارة مت ييزت عن غريها مت ييزا ر يبام كان أحد أسباب التعامل معها عرب
أواخر القرن اخلامس
ي
التاريخ أيضا معاملة اخلصم الذي ال بدي من الثأر منه والقضاء عليه وعىل ي
كل من ينتمون إليه .ففي
قلبها التقت حضارات عديدة متباعدة بعضها عن بعض كحضارات الصني واهلند واليونان والرومان
وحضارات منطقة اهلالل اخلصيب املعروفة منذ القدم .كذلك مت ييزت برسعة االنتشار نسبة إىل غريها
من احلضارات ،وبني رحاهبا اجتمعت العنارص الدين يية السابقة عىل ظهور اإلسالم التي تنتمي إىل
غريها من احلضارات األخرى ،دين يية كانت أم وثن يية ،كذلك مت ييزت بقدرهتا عىل االستفادة من-
ثم بقدرهتا عىل ابتكار وخلق عنارص
والتوفيق بني -احلضارات األخرى ي
املتنوعة األصول واملظاهر ،ي
حضار يية جديدة أسهمت يف االرتفاع ببناء احلضارة البش يية ،تاركني هذا البناء أكثر شموخا مم يا كان
عليه وذلك من خالل مسامهتهم يف ي
البشي(.)1
كل رضب من رضوب النشاط
ي
امليالدي -الذي كان عرص النور واالزدهار يف
هذا العرص -من القرن اخلامس إىل القرن العارش
ي
االسالمي ،كان عرص الظالم يف أوروبا :سقطت االمرباطور يية الرومان يية يف غرب أوروبا،
العامل
ي
وخترب،
واندفعت عنارص الربابرة من اجلرمان وغري اجلرمان إىل داخل أرايض العامل
الروماين تد يمر ي
ي
ألنا
لتطفئ شعلة احلضارة القديمة ،وينبذ رجال الدين من كنس ييني ودير ييني النتائج العلم يية للعلوم ي
من وضع رجال فكر وثن ييني ،ويفرضون عىل اجلميع االلتزام بدائرة ض ييقة من الالهوت وأقوال
القدي يسني وحيرمون الكثري من متع احلياة(.)2

.1سعيد عاشور وآخرون ،دراسات يف تاريخ احلضارة االسالم يية العرب يية ،االسكندر يية ،دار املعرفة اجلامع يية ،1996 ،ص ،6
.7
 .2املرجع السابق ،ص .9
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ثم تدور الدائرة عىل املسلمني مع بداية القرن احلادي عش ح يتى القرن اخلامس عش لتبدأ وتتواىل
ي
ولكن حقيقتها
سلسلة من احلروب -عرفت يف التاريخ باحلروب الصليب يية -كان ظاهرها سياس ييا
ي
كانت االنتقام من هذه احلضارة وأهلها .وتسقط بغداد عام  1258عىل يد املغول ويظهر التمزي ق
واالنفصال يف الدولة االسالم يية وتظهر االختالفات بني السنية والشيعة من جانب والعرب والفرس
من جانب آخر ،ويتو يقف االجتهاد ويغيب االهتامم بالعلم وجيرب املسلمون يف أسبانيا عىل ترك دينهم
والدخول يف املسيح يية أو مغادرة البالد( .)1ويبدأ انحدار احلضارة االسالم يية وتراجعها عىل الرغم من
أن اإلسالم ي
املؤرخني يرون ي
ي
ظل قو ييا يف القرنني السادس عش والسابع عش بفضل ثالث
أن بعض ي
ممالك هي االمرباطور يية العثامن يية يف تركيا ،والدولة الصفو يية يف بالد فارس ،واملغول يف اهلند وما
وخاصة يف ميداين األدب والعامرة ح يتى
صاحبه من استمرار بعض املنجزات احلضار يية يف الظهور
ي
بداية القرن الثامن عش(.)2
ثم يأيت عرص التدهور الثاين من  1800- 1700بسقوط الدولة الصفو يية  1763نتيجة اهلجامت
ي
ثم احتالل نابليون ملرص
املتكررة لقبائل األفغان وانحسار مملكة املغول عىل يد هجامت ملوك اهلند ،ي
ي
.1798
أ يما العرص احلديث من  1800ح يتى اآلن فيمكن اعد أغلبه سقوطا تت نري االستعامر ح يتى
ب .كان سقوط
منتصف القرن العشين تقريبا عندما بدأ العامل
حيرر بالده من االستعامر الغر ي
االسالمي ي
ي
االسالمي يشعر بضعفه
مرص تديدا يف يد الغرب -بدءا من احلملة الفرنس يية -هو ما جعل العامل
ي
ويشعر ي
االسالمي إىل أن
االسالمي ،حيتاج العامل
ب أصبح حضارة مت يثل خطرا عىل العامل
أن العامل الغر ي
ي
ي
يقف منها وقفة .

1. Islam, M. 2019. Islam and Civilization. Analysis Study on the History of Civilization in Islam.
https: //core. ac.

In Journal Al-Insyiroh: Journal Study Keislaman Vol: 5, No. 1
uk/download/pdf/231326213. pdf
2. Ibid., p. 36
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ب يشعر بحاجته إىل لنهضة ولتكوين ذات ثقاف يية جديدة بدءا من القرن التاسع عش
بدأ العامل العر ي
تقريبا( )1وهو ما مت يثل -بداية -بظهور احلركات الوطن يية كر يد فعل للمستعمر ،كان معظم رجال
احلركات الوطن يية من املث يقفني الذين طالبوا الدولة العثامن يية يأوال بجعل اللغة العرب يية هي اللغة الرسم يية
يف الواليات واألقاليم العرب يية التابعة هلا ،فقد اتبعت سياسة الترتيك يف املعامالت الرسم يية والتعليم
ب األول يف
يف املدارس مم يا جعل اللغة العرب يية مهينة القدر ،لذا ُيعد استصدار قرار من املؤمتر العر ي
واالعدادي انتصارا عظيام .وبعد انتهاء
األساس
باريس  1913بجعل اللغة العرب يية هي لغة التعليم
ي
ي
ب ،حاول املستعمر
احلرب العامل يية األوىل  1914وخضوع معظم الدول العرب يية لالحتالل األورو ي
ب فرض لغته كلغة التعليم يف البالد العرب يية وجعل اللغة العرب يية هي اللغة الثانية ،لذا كان رحيل
األورو ي
ي
أهم أهداف احلركات الوطن يية .فظهرت
املحتل وإعادة التعريب جلميع فروع العلوم ونش العرب يية ي
اجلمع ييات واألحزاب السياس يية يف معظم الدول العرب يية التي عملت عىل نش الوعي بني الشباب ضدي
ي
ب ونضة البالد(.)2
املحتل األور ي
من مظاهر النهضة أيضا إنشاء املدارس النظام يية واجلامعات ،فظهرت مدرسة األلسن  1835يف
ثم اجلامعة املرص يية  1908وجامعة األزهر 1936
ثم املدرسة احلرب يية ومدرسة الطب والقانون ،ي
مرص ي
التي بدأت بتدريس العلوم الشع يية واللغة العرب يية فقط قبل دخول العلوم احلديثة عليها .1961
كذلك ظهرت املدارس يف الشام والعراق وفلسطني وجامعة بغداد  1908واجلزائر  1909وجامعة
القرو ييني  1912والزيتونة .1912
كذلك أ يدت الطباعة والصحافة دورا كبريا يف النهضة :كان للطباعة فضل يف إعادة طباعة
املخطوطات القديمة وإتاحتها ،فقبل انتهاء العقد األول من القرن العشين كانت املطابع قد نشأت

 .1عزت قرين «نحن واملعرفة الغرب يية» جم يلة الفكر املعارص ،العدد السابع ،يوليو -سبتمرب  ،2017ص .67
ب أسباهبا ومظاهرها» املجلد  ،108خريف
 .2عال عزمي الشبيني املرس مايض« ،النهضة العرب يية احلديثة يف األدب العر ي
 ،2019ص .1919
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يف ي
ب .أ يما الصحافة
ب تقريبا :يف مرص وبالد الشام والعراق واحلجاز واملغرب العر ي
كل بالد العامل العر ي
نمو األدب والشعر وإرتقائه .والقت الصحف رواجا كبريا
أهم العوامل التي ساعدت عىل ي
فتعدي من ي
ب يف الربع األول من القرن العشين وظهرت فيها
لرخص ثمنها وظهرت يف معظم بالد العامل العر ي
ي
املحتل ،إذ كانت يف ذلك الوقت هي الوسيلة
مقاالت رجاالت احلركة الوطن يية تطالب برحيل
اإلعالم يية األشهر(.)1
سهلت اال يطالع عىل أ يمهات الكتب
قامت املكتبات -أيضا -بدور بارز يف النهضة العرب يية إذ ي
وعملت عىل توفريها ألفراد املجتمع غري القادرين عىل اقتنائها ،فكانت أوىل املكتبات ظهورا هي
ثم املكتبة الظاهر يية يف سوريا
املكتبة اخلديو يية  1870يف مرص ليتلوها مكتبة اجلامع األزهر  ،1879ي
الكردي يف احلجاز  ،1929وغريها
 ،1878ومكتبة أمحد بن يدير القدس يف القدس  ،1805ومكتبة
ي
من املكتبات يف جدي ة واملدينة املنورة ومكتبة القرو ييني ومكتبة تونس .1906
تسهل عىل غري
كذلك حرص املف يكرون واللغو ييون العرب عىل عمل املعاجم احلديثة التي ي
املتخصص فهم معنى كلمة من كلامت اللغة القديمة وهو ما ال تتيحه املعاجم القديمة .كان يأول
ي
ثم
للبناين بطرس بن بولس بن عبداهلل
املعاجم احلديثة «حميط املحيط»
البستاين ( ،)1883 -1819ي
ي
ي
ثم «املعجم الوسيط»
قاموس املنجد ملؤ يلفه
اللبناين لويس بن نقوال طاهر املعلوف ( ،)1946 -1867ي
ي
مهام يف
ملجمع اللغة العرب يية بالقاهرة  .1936كذلك ظهرت املجامع اللغو يية العرب يية لتؤ يدي دورا ي
تعريب العلوم واملعارف ونقلها .يظهر أول املجامع اللغو يية احلديثة يف مرص  ،1892الذي أعيد إنشاؤه
العلمي
ثم املجمع
العلمي
ثم املجمع
ي
ي
السوري  ،1919ي
ي
باسم جممع فؤاد األول للغة العرب يية  ،1938ي
العلمي يف اجلزائر  ،1960واملغرب  ،1968واألردن  .1976وجرى
ثم املجمع
ي
العراقي  ،1947ي
ي

.1املرجع السابق ،ص . 1922 ،1921
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توحيد رسالة هذه املجامع يف التعريب والرتمجة تت مظ يلة جامعة الدول العرب يية بقرار من اجلامعة
.)1(1956
اإلسالمي لواء اإلصالح
يف القرن التاسع عش وضمن مظ يلة اإلصالح ،محل بعض قادة الفكر
ي
اإلسالمي ،إذ رأوا – ي
كل عىل طريقته -ي
أن اإلسالم يف حاجة إىل جتديد أو إصالح .من هؤالء القادة
ي
ثم السيد
يأيت الشيخ حممد رشيد رضا (  )1935 -1865صاحب «تفسري البيان للقرأن الكريم» ،ي
األفغاين (  )1897 -1830الذي يعدي باعث النهضة بآرائه السياس يية والعلم يية واالجتامع يية
مجال الدين
ي
االسالمي واحلضارة األورب يية احلديثة ،كام أ ينه مف يكر مؤ ييد للوحدة
ب
املستمدي ة من التاريخ العر ي
ي
اإلسالمي قضاء عىل
حممد عبده (  )1905 – 1849الذي دعا إىل جتديد الفقه
ي
اإلسالم يية ،ليأيت بعده ي
واحلضاري .كذلك برز يف الشام عبد الرمحن الكواكبي ( )1902 – 1855صاحب
الفكري
اجلمود
ي
ي
كتاب «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد».
حماوالت التغريب من الداخل واخلارج
هذه الذات الثقاف يية العرب يية التي بدأت تتش يكل ي
تطورها هذه املظاهر قوبلت
واختذت من أجل ي
با يجتاهات مضا يد ة من الداخل أو اخلارج .يمكن عد ناية القرن التاسع عش وبداية القرن العشين
اإلسالمي ،أي
ب
ب بنظر يياته السياس يية واالجتامع يية والفلسف يية يف املجتمع العر ي
بداية رواج الفكر الغر ي
ي
اإلسالمي ،وهو ما عدي بداية التغريب
ب
بداية صياغة غربية للعقل والوجدان والتفكري والشعور العر ي
ي
للبالد العرب يية اإلسالم يية ،وإن مل ترس هذه احلركة بمعدي ل واحد يف ي
كل بالدنا االسالم يية والعرب يية.
وقد اختلف املف يكرون والك يتاب يف صياغتهم ملا يعنونه بالتغريب ولكن يمكن القول بشكل عا يم
اإلنساين-
إ ينه حماكاة التجربة الغرب يية يف ميادين املعرفة والعلم والتقن يية ،وش يتى جماالت النشاط
ي
االجتامع يية واالقتصاد يية والسياس يية والثقاف يية من دون ت يفظ أو استثناء بدعوى ي
ب يف
أن اإلبداع الغر ي

 .1املرجع السابق ،ص .1924 ،1923
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أي جمتمع -أن حياكيه وحيذو حذوه
هذه املجاالت هو النمط املثا يل الذي حيسن بمن يطلب التغيري -يف ي
ويتيبع خطاه(.)1
ي
الضخ للفكر
ففي الشام ظهرت اجلامعة األمريك يية يف بريوت  1866التي كانت من أقوى آالت
مستقرة ي
ب
االنجليزي  1882من جعل مرص قاعدة
ب ،ويف مرص م يكن االحتالل
لضخ الفكر الغر ي
ي
الغر ي
ي
األجنبي التابع لبعثات التبشري اإلنجليز يية
الرسمي والسامح بنش التعليم
عن طريق التعليم
ي
ي
واألمريك يية الكاثوليك يية ،وما استطاعت معاهد هذا التعليم أن جتذبه من أبناء الصفوة السياس يية
الربيطاين يف مرص بسياسته املناوئة للدولة العثامن يية ،مم يا جذب إىل
ثم كان النفوذ
واالجتامع يية يف البالد .ي
ي
مرص العديد من مف يكري الشام املعارضني للدولة العثامن يية وحلكم السلطان عبد احلميد ،وأكثرهم مم ين
فتحت هلم السياسة الربيطان يية أرض مرص وكانوا من ذوي ي
االجتاهات العلامن يية واملا يد يية ،وفتحت هلؤالء
املتعمقة وكانوا
جماالت الصحافة والنش عىل املستويات السياس يية اجلارية واألعامل الفكر يية والفلسف يية
ي
السياس ،ومم ين أرسوا قواعد املناهج الفكر يية
من مؤ ييدي السياسات الربيطان يية يف مرص عىل املستوى
ي
الفكري.
األوروب يية العلامن يية واملا يد يية عىل املستوى
ي
يمكن -إذا -إمجال املشاريع األساس يية هلذه ي
االجتاهات يف فرتة ما قبل احلرب العامل يية األوىل يف
االنجليزي
ثالثة مشاريع :املدارس الرسم يية احلديثة التي أرشف عىل وضع سياستها دنلوب املستشار
ي
ثم جم يلة املقتطف التي عرفت
ثم مدارس اإلرسال ييات التبشري يية الفرنس يية واالنجليز يية ،ي
لوزارة املعارف ،ي
ثم حزب األ يمة وصحيفة اجلريدة الناطقة بلسانه التي أنشأها أمحد
كتابات شبل شميل ونقوال حداد ،ي
لطفي الس ييد(.)2
ب الذي تغلغل قبل نايات القرن التاسع عش ،بدءا بمرحلة السلطان عبد احلميد
أ يما النفوذ الغر ي
 ،1839مرورا بمرحلة السلطان عبد العزيز  1876 -1860فكان حمض استعارة مقصودة ألساليب

 .1السيد الزيات  ،اإلصالح ..والتحديث ..والتنمية .العدد الرابع ،جم يلة اهلالل ،ابريل  ،2006ص . 213
العلامين ،القاهرة ،دار الشوق ،الطبعة الثالثة ،2006 ،ص .19 ،18
اإلسالمي
 .2طارق البشي ،احلوار
ي
ي
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ونامذج غرب يية ولكن من أجل توظيفها توظيفا إسالم ييا .فبالنسبة إىل البعثات التعليم يية مثال يالحظ ي
أن
بعثات النصف األول من القرن التاسع عش كانت ت يتجه إىل العلوم الطبيع يية وفنون الصنائع ،يرسل
فيها املبعوثون من الرجال الناضجني يف مرحلة من العمر ي
أقل استعدادا إلعادة التش يكل وللتقليد .ح يتى
اإلسالمي من نظم الغرب يف السياسة واإلدارة واالقتصاد ،إ ينام أخذه أساليب
ب
ما أخذه العامل العر ي
ي
جمردا من النظر ييات السياس يية
ونامذج ال فكرا ومعتقدا .أي جرى أخذ النموذج
التنظيمي وقتها ي
ي
واالجتامع يية التي تضع أساسه .والدستور الذي وضعته الثورة العراب يية  1881كان حماكاة أو اقتباسا
الفردي(.)1
ألساليب تنظيم يية ملقاومة نظم االستبداد وأساليب احلكم
ي
ب يف بالدهم ولكن انطالقا
بعد احلرب العامل يية األوىل ظهر جيل من الوطن ييني حياربون الوجود الغر ي
تصور املدينة الفاضلة ويرسمون لبالدهم املستق يلة
من أنساق الغرب الفكر يية ،يستلهمون من الغرب ي
أن تكون عىل صورة الغرب احلارضة .فهو جيل ليس معارضا لإلسالم ،ولكنيه يتبنيى معايري االحتكام
املؤسسات املأخوذة من الغرب يف
ويقررها .فقامت
الغرب يية
ي
ويرتسم األنساق االجتامع يية الغرب يية ي
ي
القضاء والقوانني والنقابات .ويف هذا السياق أضحى دعاة املذاهب الغرب يية هم طه حسني وعل عبد
الرازق وغريمها( .)2فلقد رأى طه حسني يف كتابه «مستقبل الثقافة يف مرص»  1938ي
أن هناك قواسم
مشرتكة بني الثقافة املرص يية والثقافة األوروب يية -هي العقل يية اليونان يية واجلوهر املشرتك للديانتني
املسيح يية واإلسالم -وهو ما عنا بالنسبة إليه ي
أن ثقافة البحر املتوسط هي الثقافة التي جتمع الطرفني
وأ يننا بالتال ننتمي إىل ثقافة واحدة( .)3أ يما عل عبد الرازق فقد أقام الدنيا ومل يقعدها عندما حاجج يف
كتابه «اإلسالم وأصول احلكم» معتربا ي
وأنا
مكونا من ي
أن اخلالفة ليست ي
مكونات عقيدة اإلسالم ،ي
دنيوي من حيث كونا شكال من أشكال احلكم.
إبتكار
ي

 .1املرجع السابق ،ص .16
 .2املرجع السابق ،ص .25 ،24
 .3طه حسني ،مستقبل الثقافة يف مرص ،مؤسسة هنداوي  ،2014ص .32 – 21
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ولكن إذا كان هؤالء املف يكرون يريدون ترير بالدهم ،أي إ ينم وطن ييون ،وال يعارضون اإلسالم،
ألنم وجدوا
التوجه
أي ليسوا ضدي
ي
اإلسالمي ،فلامذا ي يتجهون صوب الغرب باحثني عن اإلصالح؟ أ ي
ي
التطور والتقدي م وعالجا للعيوب املوجودة يف بالدنا؟
يف الغرب نموذج
ي
مربرات التغريب
ّ
ربرها بني حماول التغريب من اخلارج ودعاة التغريب
يمكن القول إ ين حماولة التغريب قد اختلف م ي
من الداخل .فمن اخلارج يمكن القول ي
إن السجال الذي دار عرب تاريخ البش يية بني احلضارة االسالم يية
ب أمال يف أن تتم يثل هذه
ب الغر ي
والغرب كان غرضه االنتصار يف هذه املح يطة من تاريخ الرصاع العر ي
سالمي.
املح يطة األخرية يف تغريب الشق اإل
ي
أ يما دعاة التغريب من الداخل فال ي
تكونت لدهيم صورة ذهن يية عن الغرب أضحى هبا
شك يف أ ينه ي
الغرب أمام الشق املسلم -كام يصفه حسن حنفي:
االجتامعي واملستقبل ،وهو نمط التحديث ،وقدوة
والتغري
«نموذج التقدّ م والنهضة واحلداثة
ّ
ّ
املستقبل  ..وهو مهد العلم واالكتشافات العلم ّية والنهضة العلم ّية وتطبيقاهتا يف الصناعة وما
نجم عنه من تكنولوجيا متقدّ مة وهو نموذج حلضارة اإلنسان ،وحقوق اإلنسان واملواطن والنظام
نموذجا حيتذى هبا يف التفكري
دي كام أصبحت العقالن ّية األوروب ّية
الديمقراطي
ً
الربملان التعدّ ّ
ّ
ّ
عاما وشامالً موجود ًا يف
العمران
االجتامعي وأصبح التخطيط
والرتشيد والتنظيم
األوروب نمطًا ًّ
ّ
ّ
ّ
ّ
كل املدن خارج أوروبا».

()1

موقفنا من التغريب
سواء أكان التغريب مقصودا من اخلارج ضمن سجاالت الشدي واجلذب التي جرت بني املسلمني
احلال ،أم كان مقصودا من
ثم احلروب الصليب يية.. ،إىل عرصنا
ي
والغرب منذ بدء الفتوحات اإلسالم يية ي
املؤسسة» جم يلة االستغراب
 .1حسن حنفي« ،مابعد الغرب .عودة الشق :نحو أطروحة تسرت يد حلضارتنا املشقيية أصالتها ي
العدد  ،17خريف  ،2019ص .52 ،51
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وتطورنا ،فهو مرفوض أل ينه لن حي يقق
الداخل نتيجة االعتقاد أ ينه يف ا يتباع هذا النموذج يكمن تقدي منا
ي
تقدي منا املنشود ،وذلك عىل ي
األقل للسببني الرئيسني التاليني:
أساس للهو ّية
مكون
الدين ّ
ّ
مكونات هو يية البش  ،منذ القدم ،شغل فكر اإلنسان واعتمد عليه
كان الدين وال يزال جزءا من ي
يف تفسري كثري من أمور احلياة .فعىل الرغم من ي
أن الديانة التوحيد يية ،أي اإلقرار بإله واحد أحد-
ظهرت منذ آدم عليه السالم ،يأول األنبياء قاطبة ،كان التوحيد يقاوم بني احلني واآلخر لتعبد مجاعات-
وأقوام كاملة أحيانا -األصنام ،ح يتى إذا ما اشتدي الشك وعبادة األوثان بينها ،بعث اهلل بنب ييا بعد ن يبي
تذكرة لبني البش بعهدهم الذي قطعوه عليه وأشهد عليهم السموات السبع واألرضني السبع وأباهم
آدم أنه ال إله إال هو( ،)1تفسري اآلية  171من سورة األعراف .فكان بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر.
ح يتى أولئك الذين كفروا باهلل عرب تاريخ البش يية ،كانوا يبحثون ألنفسهم دائام عن آهلة يعبدونا
اإلسالمي نجد ي
أن اإلسالم
إحساسا واعرتافا بنقصهم وحاجتهم إليها .فإذا ر يكزنا احلديث يف العامل
ي
أساس هلو يية املسلم ،بتشكيله لعقيدته التي تبدأ باإليامن بالغيب من حيث إ ين اهلل هو خالق
مكون
ي
ي
قمة
الساموات واألرض
ي
قمة الوجود  ،وإ ين اإلنسان يرت يبع عىل ي
ورب الساموات واألرض ،يقع عىل ي
عرش سائر خملوقات اهلل ،من حيث إ ينه خليفة اهلل عىل األرض .وإ ين حياة اإلنسان ممتدي ة تبدأ يف دنياه
حر يف
ومتتدي يف اآلخرة .هذه النظرة الكون يية تر يتب التزامات دنيو يية عىل املسلم ومتنحه حقوقا ،واملسلم ي
حر يية مسؤولة ،إذ ينتج منها ثواب
الوفاء أو عدم الوفاء بااللتزامات التي عليه،
ي
احلر يية ي
ولكن هذه ي
وعقاب أخرويان ،فالشيعة نسق ين يظم عالقات املسلم وسلوك يياته يف إدارة اخلالفة (الكون) التي
جعله اهلل خليفة عليها حيكمها ثواب وعقاب .والنظرة اإلسالم يية للكون ال تقترص عىل هذه احلياة،
مه يية من حيث إ ينا احلياة
ولكنيها تربط احلياة الدنيا باآلخرة .واحلياة اآلخرة هي احلياة األدوم واألكثر أ ي

الدمشقي ،قصص األنبياء ،تقيق عبد احلي الفرماوي ،الطبعة
القريش
 .1اإلمام احلافظ عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري
ي
ي
اخلامسة ،دار الطباعة والنش اإلسالمية  ،1997ص .58
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األبد يية التي ال موت فيها وال حياة .عرف املسلمون ي
أن عليهم تنظيم حياهتم وفقا لتعاليم دينهم .من
اهلجري استخراجا لألحكام الشع يية التي جيب
هنا نشأ علم الفقه يف القرون األوىل من التاريخ
ي
يتوصل
تطبيقها يف حياة املسلم العمل يية
اخلاصة ويف عالقته بغريه ،ونشأ أصول الفقه وهي القواعد التي ي
ي
هبا إىل استنباط األحكام الشع يية العمل يية.
أي جمال من جماالت نظم احلكم
أي تنظري أو تنظيم أو ابتكار نموذج يف ي
عىل هذا النحو يعدي ي
واالقتصاد وإدارة املجتمع -ال يراعي هذه الرؤية -تغريبا ال يصلح للمسلمني الختالفه مع األسس
التي تش يكل اهلو يية اإلسالم يية ،وهو ما سيأيت تفصيله الحقا.
املوقف من فصل الدين عن الدنيا
كثر احلديث عن ي
وأنا وغريها
أن الفلسفات الغرب يية كالليربال يية والرأسامل يية ال تتعارض مع الدين ي
يإنام تقيم نظاما دنيو ييا خالصا ال صلة له بالدين ذلك ي
أن الدين ما هو يإال عالقة شخص يية بني العبد ور يبه.
هنا وجب التأكيد ي
اجتامعي ،ويستوعب
سياس أو
تصور لنظام
أن اإلسالم بإمكانه استيعاب أكثر من ي
ي
ي
املهم أن ي
تظل الرؤية العقد يية لإلسالم ومصادر رشيعة
اختالفات تفصيل يية داخل أي نظام
ي
اقتصادي .ي
دنيوي.
ألي نظام
ي
اإلسالم املرجع يية األساس يية ي
من هنا كانت الرؤية التي أساسها فصل الدين عن الدنيا رؤية تتعارض مع الفهم الصحيح
ربر الثاين لرفض التغريب.
لإلسالم ومن هنا كانت امل ي
وإىل تفصيل القول
ربرات املنطق يية والعقل يية لرفض اختزال
كنت قد حاولت يف مقال
تفصيل يف موضع آخر عرض امل ي
ي
الدين يف عالقة شخص يية بني العبد ور يبه .يمكن إجيازها عىل النحو التال:
لقد رفض الكثري من الفالسفة وعلامء األنثربولوجيا املفهوم الديكاريت للذات املنعزلة التي تقف
ثم تكتشف موجودات العامل األخرى ،فاملرء ال يفهم أو يدرك ذاته فهام
وحدها تكتشف ذاهتا ي
أوال ي
نظر ييا ،ولكنيه يكتشف ذاته أو ماه ييته من خالل شبكة العالقات التي تربطه بغريه يف العامل الذي يعيش
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فيه والتي من خالهلا فقط يفهم أو يكتشف ذاته .وإن كان هذا الفهم للذات الذي يتحدي د من خالل
العامل املحيط ال يلغي حر يية املرء .يرتبط الفرد – إذن  -بوشائج جمتمعية تدي د جوهره وقد تدي من فهمه
للدين وتطبيقه لشائعه .فقد يساعده املجتمع عىل فهم دينه وحفظ آياته وأداء شعائره ،وقد ال يساعده.
يتحدي د فهم املرء للدين -إذن -بالظروف املجتمعية والتارخيية التي وجد فيها ،وبالتال فاهلل ِ
العامل ي
بكل
ي
ي
هذا والعامل ي
بكل شخص هو من سيحاسب الناس وفقا ملا يعذرهم بخصوصه وما يقدي ره لظروفهم.
أ يما إذا كان املقصود بالعالقة الفرد يية أن نسمح ي
خاص للدين ،فهذه إ يما دعوى
لكل فرد منيا بفهم
ي
للفوىض وإ يما دعوى للكفر وإنكار اإلسالم وإ يما فهم متناقض .فهي دعوى للفوىض ي
ألن هذا الطلب
يشبه طلب أن نرتك ي
حيق ألحد أن حياسبه عىل األفعال
خاصا به وال ي
لكل شخص أن يفهم القانون فهام ي
اخلاص .هذا سيؤ يدي حتام إىل فوىض ،إذ لن يصبح هناك تشيع من يظم لشؤون
الناجتة من هذا الفهم
ي
وستتحول احلياة إىل فوىض.
احلياة يمكن تنفيذه،
ي
أ يما القول باستبدال القانون بالدين استبداال تا يما ،فهو قول يعني رفض الدين متام ًا وإحالل القانون
االسالمي جاء من يظام حلياة املسلم .فهذا إنكار للدين واإلسالم أل ينه إنكار ملا
الوضعي مكانه .والدين
ي
ّ
جاء به الدين.
وأن تقبل ب ي
أن هناك إهلا وإسالما طبعا يعني أن تقبل بامجاء به كتاب اهلل  ،وما أكثر اآليات التي
جاءت من يظمة حلياة املسلم وعالقاته بغريه من املسلمني وغريهم! ما معنى أن تقبل بوجود االسالم
ثم تطلب قوانني وضع يية بديلة له؟ هذا تناقض )1(.القوانني الوضع يية املن يظمة حلياتنا ليست
وتعرتف به ي
مرفوضة يف ذاهتا ولكنيها ترفض متى عددناها بديال لشيعة اإلسالم .أ يما القوانني الوضع يية التي توضع
لتنظيم حياة املسلمني والتي ت يتخذ من اإلسالم ورشيعته اإلطار العا يم الذي تصاغ القوانني وفقا له
ومراعاة له ،فال ضري فيها عىل اإلطالق.

بأي معنى يمكن اختزال الدين يف عالقة شخص يية بني العبد ور يبه .جريدة اجلارديان املرص يية 12 .مايو :2021
 .1هباء درويش ،ي
https://www.alguardian.com/52412
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تصورا ميتافيزيق ييا ي
أن بيد اهلل وحده تقيق
وإذا كان املقصود بالعالقة الفرد يية بني العبد ور يبه ي
حاجات الفرد ،فإ ينه ملا كان الفرد حييا يف جمتمع ما وكانت هو ييته يف أساسها هو يية جمتمع يية باملعنى الذي
ٍ
حاجات جمتمع يية أي
الطبيعي -نتاجا لذلك -أن تكون حاجات املرء ورغباته
أوضحناه ،كان من
ي
خاصة يتع يلق ت ُق ُقها بأفراد آخرين ،فال
حاجات نشأت نتيجة لوجود الفرد يف جمتمع ،أو حاجات ي
التصور -للقول إ ين العالقة بني العبد ور يبه عالقة فرد يية ،ولكنيها -متى ياجته لر يبه
وجود -وفقا هلذا
ي
لتحقيقها -كانت عالقة قوامها حاجة املرء إىل اهلل لتنظيم عالقته بغريه .وهو ما انطوى عليه رشع اهلل
فعال.
حاجات الفرد املجتمع يية نوعان :حاجات ما يد يية وحاجات روح يية -مجيعها حاجات تربط
صاحب احلاجة بآخرين ،وبالتال فإن تطلب من اهلل تقيقها فهذا يعني أن تطلب منه أن ين يظم لك
عالقتك بغريك من بني البش.
هل العبادات عالقة فرد ّية بني العبد ور ّبه؟
ربر القول إ ين الدين عالقة فرد يية شخص يية بني العبد ور يبه ي
ألن هذا سيعني إ يما
ح يتى هذه اجلزئ يية ال ت ي
قرص مفهوم الدين عىل العبادات وهذه جتزئة خم يلة وإنكار ألمور معلومة يف الدين ،من تنظيم الدين
لعالقات الزواج والطالق واملرياث والبيع والشاء وسائر املعامالت املال يية األخرى من اقرتاض ور يد
والتزام بالعهود والقيم األخالق يية الواجب توافرها بني املسلمني أنفسهم من ناحية وبينهم وبني غري
املسلمني من ناحية ثانية ،وإ يما تناقض ناتج من اإليامن باهلل واالعتقاد بأ ينه خالق هذا الكون املن يظم له
ثم نرفض بق يية أوامر اهلل ونواهيه التي أرسلها يف
ي
والذي ي
ستحق منيا الصالة والصوم وسائر العبادات ،ي
كتابه احلكيم من يظام هبا الشؤون الدنيو يية(.)1

 .1املرجع السابق .
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وعليه ،فإ ينه ملا كان الدين جزءا من هو يية املسلم وكان الدين من يظام وواصفا حلياة املرء يف حياته
التصورات الغرب يية للتحديث التي ال ت يتفق مع
املمتدي ة منذ امليالد ح يتى احلياة اآلخرة بعد الوفاة ،كانت
ي
تصورات ال تصلح لتطوير جمتمعاتنا.
التصور
اإلسالمي ي
ي
ي
واآلن :ما الذي حتتاج إليه ّأمتنا اإلسالم ّية
ي
قوتنا الثقاف يية والفكر يية احلال يية
الشك يف يأنا يف حاجة إىل عدي ة أمور :مناقشة أسباب تدهور ي
بالقياس إىل الغرب ،الثاين :بحث كيف يية التعامل مع مستجدي ات الواقع يف ش يتى ميادينه بطريقة ال
تتعارض مع الثوابت اإلسالم يية ،ولكنينا ما هكذا فعلنا.
تركنا للغرب قيادة التنظري ،إن مل تكن عمل يية التنظري بأرسها .تركناه -ر يبام كانت هذه إحدى
والتصورات الّضور يية لقيادة حياة عرص يية مثل مصطلحات العلامن يية
مظاهر ضعفنا -يضع املفاهيم
ي
والتصورات ،أو
ثم رحنا نلهث وراءه :إ يما دفاعا عن أنفسنا برفض هذه املفاهيم
ي
واحلداثة والتنوير ي
حرسة أل يننا لسنا كذلك ،أي إ يننا ال ن يتصف بأ يننا حداث ييون أو علامن ييون ،وإ يما دعوة ملتابعة هذه املفاهيم
وتنفيذها واألخذ هبا :أي أن نكون علامن ييني وحداث ييني.
لتطورنا من بيئتنا نحن :ننحت املصطلحات
كان من املفرتض أن ينطلق فكرنا
املؤسس ي
الفلسفي ي
ي
تطورات
املعربة عن مفاهيمنا التي نحتاج إليها لتساعدنا عىل التعامل مع واقعنا املعارص ،أو مواكبة ي
ي
العرص مواكبة ال تتعارض مع ثوابت العقيدة اإلسالم يية ولكنينا لألسف ما هكذا فعلنا.
هذا هو املنطلق الذي ُأمرنا -كمسلمني -أن ن يتبعه .فهو من جانب جينيبنا التغريب والوقوع يف
هيمنة اآلخر ،ومن جانب آخر يم يكننا من جتاوز العقبات التي تظهر اإلسالم دينا جامدا غري قادر عىل
التجاوب مع مستجدي ات العرص وذلك ببيان كيف يية التعامل مع أمور الواقع احلال يية يف ي
ظل املرجع يية
واإلطار العام للشيعة اإلسالم يية؟
يشجع عىل االنفتاح عىل اآلخر ،كام أ ينه ال يرفض
األمر اآلخر ،هو أ ين الدين
اإلسالمي أيضا ي
ي
ي
بقوة
وخاصة يف الثقافة .من هنا كان عىل املسلم
التجمد
االختالف .فاالنغالق ال يؤ يدي يإال إىل
التحل ي
ي
ي
واجتامعي مشوط بأسس العقيدة
سياس
ترر
ي
معرف يية نامجة عن سياسات تعليم يية رشيدة انطالقا من ي
ي
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()1
القوة املعرف يية بأمور دينه ودنياه واملكتسبة باستمرار يمكنه إجياد السبل واحللول التي
والشيعة  .هبذه ي

بالتدرج من دون خمالفة الرؤية الكون يية املشت يقة من العقيدة
مت يكنه من التعامل مع مستجدي ات الواقع
ي
اإلسالم يية وبشكل ي يتسق مع مقاصد الشيعة.
قد يذهب بعضهم إىل ي
ب القائم عىل تييد الدين
أن تقدي م األ يمة اإلسالم يية لن جيري يإال بالنهج الغر ي
وأن هذا النهج هو ما نقل الغرب إىل مرحلة احلداثة التي عاشوها وتقدي موا فيها يف ي
متاما ،ي
كل امليادين
تنظريا وتطبيقا .الر يد عىل ذلك ي
أن إعامر الدنيا -بالتفكري ألنفسنا يف ش يتى مناحي احلياة -ليس أمرا
مرفوضا بل هو مطلوب ولكن للمدى الذي ال يتعارض مع الرؤية اإلسالم يية للكون واحلياة التي
ت يتفق أيضا مع فهم العقيدة اإلسالم يية .هذه املرجع يية الثابتة عرب التاريخ مت يكنك من العمل وفقا هلا
ثم ي
إن الغرب الذي ح ييد الدين وانطلق من مفاهيم بش يية أطلق عليها مفاهيم احلداثة،
كمرجع يية ثابتة .ي
ثم مرحلة ما بعد بعد احلداثة .فالتفكري
مل
يستمر عليها طويال ح يتى انتقل إىل مرحلة ما بعد احلداثة ،ي
ي
لنفسه بمرجع يية بش يية مل حي يقق له الرفاهية أو احلياة املثال يية التي كان يعتقد إمكان يية تقيقها .الر يد األخري
وتوجهاته مع املرجع يية اإلسالم يية ،فعىل
العرصي الذي ال خيتلف يف تفاصيله
نجرب االنطالق
ي
ي
أ يننا مل ي
التطور عىل هذا النحو؟
أ يي أساس حكمنا بعدم إمكان يية تقيق
ّ

 .1عبد الرشيد الصادق حممودي ،الثقافة العربيية والغرب ،جم يلة اهلالل ،ابريل  ،2005ص .105
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املصادر
الدمشقي ،قصص األنبياء ،تقيق عبد احلي
القريش
 .1اإلمام احلافظ عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري
ي
ي
الفرماوي ،الطبعة اخلامسة ،دار الطباعة والنش اإلسالمية 1997
 .2السيد الز ييات  ،اإلصالح ..والتحديث ..والتنمية .العدد الرابع ،جملة اهلالل ،ابريل 2006
 .3هباء درويش ،بأي معنى يمكن اختزال الدين يف عالقة شخص يية بني العبد ور يبه .جريدة اجلارديان املرصيّة12 .
مايو .)https://www.alguardian.com/52412( 2021

املؤسسة» جم ّلة
 .4حسن حنفي «ما بعد الغرب ..عودة الرشق :نحو أطروحة تسرت ّد حلضارتنا املرشقيّة أصالتها
ّ
االستغراب ،العدد  ،17خريف 2019
 .5حسن حنفي ،من النقل إىل العقل ،اجلزء اخلامس «علوم الفقه» .القاهرة مركز الكتاب للنش 2016
 .6سعيد عاشور وآخرون ،دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمي ّة العربي ّة ،االسكندر يية ،دار املعرفة اجلامع يية.1996 ،
ن ،القاهرة ،دار الشوق ،الطبعة الثالثة2006 ،
 .7طارق البشي ،احلوار اإلسالم ّي العلام ّ
مؤسسة هنداوي 2014
 .8طه حسني ،مستقبل الثقافة يف مرص ،ي
 .9عبد الرشيد الصادق حممودي ،الثقافة العربيّة والغرب ،جم ّلة اهلالل ،ابريل 2005
 .10عزت قرين «نحن واملعرفة الغرب ّية» جم ّلة الفكر املعارص ،العدد السابع ،يوليو -سبتمرب 2017
العرب أسباهبا ومظاهرها» املج يلد ،108
 .11عال عزمي الشبيني املرس مايض« ،النهضة العربي ّة احلديثة يف األدب
ّ
خريف  ،2019ص .1941 -1917

املراجع األجنبية
12. Islam, M. 2019. Islam and Civilization. Analysis Study on the History of Civilization in
Islam. In Journal Al-Insyiroh: Journal Study Keislaman Vol:5, No.1
https://core.ac.uk/download/pdf/231326213.pdf

معنى التغريب وتارخيه يف العامل اإلسالميّ احلديث واملعاصر
د .غيضان الس ييد عل

( )1

اخلاصة ودجمهم يف ذات يية أخرى هي الذات يية الغرب يية،
التغريب هو إخراج املسلمني من ذات ييتهم
ي
وإحالل ثقافة غرب يية ي
حمل الثقافة اإلسالم يية .والتغريب هو أحد حماوالت طمس اهلو يية اإلسالم يية أو
مقوماهتا الذات يية ،وتدمري فكرها ،وتسميم منابعها الثقاف يية ،بواسطة الغرب
مسخها أو احتوائها ،وحمو ي
استعالئي فحواه «الصعود الذي ال
الذي بدأ تلك املحاوالت منذ بدايات العرص احلديث تت شعار
ي
الفرنس سريج التوش( )2يف كتابه
األكاديمي
يقاوم للغرب» ،وهو ذلك الشعار الذي صاغه وعرب عنه
ي
ي
«تغريب العامل».
والتغريب يف جوهره عمل يية أيديولوج يية تتغ ييا إحالل اهلو يية الغرب يية ي
حمل اهلو يية اإلسالم يية األصيلة.
ب لوصف عمل يية التغيري املقصودة التي تقوم عىل إخراج
والتغريب مصطلح استعمله االستشاق الغر ي
املسلمني من هو ييتهم األصيلة التي ُبنيت وترسخت عىل مدار ما يقرب من مخسة عش قرنا من الزمان.
الثقايف تبوء بالفشل يإال قليال .فال خيفى عىل
تلك اهلو يية التي جعلت معظم حماوالت التغيري والغزو
ي
القارئ ي
أن حماوالت التغريب قد نجحت يف تغيري بعضا من مالمح اهلو يية اإلسالم يية يف تركيا احلديثة

 .1أستاذ الفلسفة احلديثة املساعد بجامعة بني سويف ،مرص.
2. Serge Latouche
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ذل عىل باب ي
اإلسالمي ،ح يتى طال هبا الوقوف املُ ي
ب كي
الثقايف
وقطع صلتها بامضيها
االتاد األورو ي
ي
ي
تنتمي إليه دون جدوى؛ ي
ألن الغرب ال يريد ندًّ ا إ ينام يريد تابعا ذليال.
وعمل يية التغريب تقوم عىل أسس حمدي دة بد يقة تستهدف تقيق مآرهبا املحدي دة –أيضا -بد يقة ،والتي
مقومات اهلو يية
تستهدف محل العامل
اإلسالمي عىل االنصهار يف احلضارة الغرب يية ،والقضاء عىل ي
ي
اإلسالم يية واالنفصال عن التاريخ واللغة والثقافة تت دعاوى يبراقة تمل اسم املدنية والعرص يية
والتحّض ومواكبة العرص ...إلخ .ولكنيها يف احلقيقة دعاوى زائفة هلا أهداف خبيثة
واحلداثة والتقدي م
ي
هي القضاء عىل اهلو يية اإلسالم يية األصيلة بإدخال عنارص غريبة عليها ،وتويلها عن طبيعتها األصيلة،
وتقريبها من اهلو يية الغرب يية ،وذلك لتحقيق العديد من األهداف االقتصاد يية والسياس يية واالجتامع يية
التي تستهدف السيطرة عىل ي
اإلسالمي ،تلك املحاوالت التي بدأت منذ العصور
كل خريات الشق
ي
الوسطى والتي انعكست يف احلروب الصليب يية التي تد يثرت بالصليب وهي تبحث عن عسل الشق
أن ي
ولبنه وخرياته ،وظ يلت ح يتى وقتنا الراهن .هدفها األول ي
يظل هذا الشق ضعيفا ممزي قا يدين بالوالء
للغرب ،وال خيرج عىل ما رسمه له من خت يلف وتبع يية قيد أنملة.
وقد ساعد عىل انتشار التغريب تكنولوجيا اال يتصال احلديثة التي أصبح العامل بفضلها قرية
صغرية ،ففي عرص الساموات املفتوحة ضعفت السيطرة احلكوم يية عىل ي
كل ما يمكن ب يثه عرب األقامر
االجتامعي ،حيث أصبحنا نعيش أزهى عصور السيولة املعلومات يية مم يا
الصناع يية أو مواقع التواصل
ي
حي يتم عىل املث يقف املسلم الغيور عىل هو ييته اإلسالم يية أن يبذل جهودا مضاعفة للتنبيه والتوعية
والتحذير من خطورة التغريب وأثره يف املجتمعات اإلسالم يية .مم يا جيعلنا دائام يف وضع يية استنفار
ملقاومة حماوالت االحتواء واالنصهار ،واملحافظة عىل التم ييز واالستقالل واهلو يية اإلسالم يية احلقيق يية.
وصم اآلذان .فال بأس باحلوار
وال يعدي هذا يف احلقيقة دعوة إىل التشنق حول الذات أو االنغالق
ي
والعلمي ،والتالقح بني الثقافات ،فذلك من شأنه أن يساعد عىل الثراء
والثقايف
الفكري
والتبادل
ي
ي
ي
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معنى التغريب وتارخيه يف العامل
ي
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لكن ما نرفضه بشدي ة هو
والرقي بالوعي
الفكري وتريك العقول
اإلنساين إىل أعىل مدارج الوعي .ي
ي
ي
ي
طمس هو ييتنا وإحالل هو يية غرب يية حم يلها وهو األمر الذي يتغ يياه التغريب ودعاته.
فام املقصود بالتغريب يف اللغة واالصطالح؟ وما تاريخ التغريب يف العرص احلديث؟ وكيف
يتس يلل إلينا التغريب يف الوقت الراهن بعد انقضاء عرص االستعامر؟ وما آل يياته ووسائله؟ ومن خالل
اإلجابة عن تلك األسئلة يدور هذا البحث الذي يسعى يف املقام األول إىل تعريف التغريب والوقوف
استمر إىل وقتنا الراهن.
عىل تارخيه يف العرص احلديث وكيف
ي
ّأو ًال :املقصود التغريب يف اللغة واالصطالح
الثالثي «غرب» .وهذا الفعل مزيد بالتضعيف.
قياس للفعل غري
التغريب يف اللغة العرب يية مصدر
ي
ي
وأ يظن ي
أن معنى هذه الزيادة هو «صـريورة يشء ِشبه يشء»( .)1والتغريب لفظ يفيد البعد واالبتعاد عن
األصل الذي ُولِد فيه املرء ونشأ وترعرع .ويف «لسان العرب» البن منظور:
املوطن
ي

َتغ ََّر َب :أتى من قربل الغرب .والتغريب هو النفي واإلبعاد عن البلد طب ًقا ملا جاء يف احلديث
الرشيف من أمر تغريب الزان ،إذا مل حيصن ،وهو نفيه عن ر
البلد الذي َوق َعت ر
والتغرب
اجلناية فيه.
ّ
ّ
هو الب ْعد .والغربة هي النزوح عن الوطن .والغريب هو البعيد عن وطنه وأهله وقومه وأرضه.
وتزوج بغري أقاربه(.)2
واملغرتب هو من قصد الغربة .واغرتب الرجل أي نكح يف الغرائب ّ

ضطراري الذي ال يملك
باري واالبتعاد اال
ي
ويعني التغريب -أيصا -من جهة ما :االنتقال اإلج ي
ُ
ويسمي بعض الدارسني هذا النمط من االرتال
اإلنسان السلطة لر نده أو دفعه ،بل ُيفرض عليه فرضا.
ن

اإللكرتوين التال:
 .1فريد حممد أمعضشو ،التغريب مفهوما وواقعا ،تم الدخول عليه يف  2012/6/30عىل الرابط
ي
darululoom-deoband.com/arabic/articles/tmp/1582783545%2009-Dirasat-4_1437_5.htm

 .2ابن منظور ،لسان العرب ،اجلزء األول ،تقيق مجلة من املح يققني ،بريوت ،دار صادر ،د .ت ،ص.640-638
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بـ« ُغربة القهـر»( .)1وي يتخذ التغريب أشكاال خمتلفة ،ي
قايف
لعل أخطرها «التغـريب
الثقايف»؛ أل ينه إبدال ث ي
ي
يتغ ييا إحالل ثقافة أجنب يية حمل الثقافة املح يل يية األصل يية ،مع ما يرافق ذلك من مظاهر التبدُّ ل والتغيـري(.)2
وبناء عىل هذه التعريفات يمكننا أن ننتهي إىل القول ي
بأن التغريب-لغة -هو التنحية واإلقصاء من
ٍ
األصل ي
حس يية ومعنو يية .ولذلك يمكننا القول إ ينه ال سبيل
الوطن
بكل ما حيمله معنى الوطن من معان ي
ي
إىل فهم هذا املعنى ،إذا ما اقترصنا عىل الداللة املعجم يية للتغريب ،بل البدي من ربط هذا املعنى بالداللة
والواقع ي
تتغري بانتقالنا من اإلطار
السياس يية واأليديولوج يية واحلضار يية للكلمة.
ُ
أن داللة التغريب ي
اللغوي إىل األطر الثقاف يية والسياس يية واالجتامع يية ،وتتشعب معانيه مع توال األ ييام.
ي
ففي أ ييامنا الراهنة أصبح للتغريب معنى مغاير ملا كان يف األزمان اخلوال .فالتغريب اليوم يف
فكري كبري ،ذو أبعاد سياس يية ،واجتامع يية ،وثقاف يية،
والفكري املعارص ،هو :ت ييار
الثقايف
االصطالح
ي
ي
ي
ب ،وذلك هبدف إلغاء
وفني يية ،يرمي إىل صبغ حياة األمم عا يمة ،واملسلمني
خاصة باألسلوب الغر ي
ي
املتفردة ،وجعلهم أرسى التبع يية الكاملة للحضارة الغرب يية( .)3كام
شخص ييتهم املستق يلة ،وخصائصهم ي
يعني التغريب من زاوية أخرى:
واألخذ بالقيم والنُّظم
«حاالت التع ّلق واالنبهار واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغرب ّية،
ْ
وأساليب احلياة الغرب ّي ة؛ بحيث يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع املسلم الذي له هذا املوقف أو
ّ
وتوجهاته يف احلياةَ ،ينظر إىل
االجتاه غربيًّا يف ميوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العا ّم
ّ

اجلاهل ،دمشق ،منشورات اتاد الكتاب العرب ،1982 ،ص.14
 .1عبدالرزاق اخلشوم ،الغربة يف الشعر
ي
 .2فريد حممد أمعضشو ،التغريب مفهوما وواقعا ،مرجع سبق ذكره.
اجلهني ،دار
امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة ،املج يلد األول ،إرشاف ومراجعة :مانع بن محاد
ي
 .3املوسوعة ي
الندوة العامليية للطباعة والنش ،ط 1418 ، 3هـ ،ص.708
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ٍ
إعجاب وإكبار،
الثقافة الغربيّة وما تشتمل عليه من قريم ونظم ونظر ّيات وأساليب حياة نظر َة
ويرى يف األخذ هبا الطريقة املثىل لتقدُّ م مجاعته أو ّأمته اإلسالم ّية»(.)1

ثم تكون الصيغة املخترصة ملعنى التغريب هي:
ومن ي
اإلسالمي
موجهة لصبغ الثقافة اإلسالميّة بصبغة غربيّة ،وإخراجها عن طابعها
«حركة
ّ
ّ
يسمى بـ «الثقافة
اخلالص ،واحتوائها عىل النحو الذي جيعلها تفقد ذات ّيتها وكياهنا وتذوب فيام ّ
األممي(.)2
العامل ّية» أو الفكر
ّ
فيعيش املسلم يف بالده ،ولكنّه حيمل ثقافة ،وفكر ،وأخالق ،وحياة الغرب.
لتطور أو انتكاس
ثم يمكننا القول إ ّن التغريب ال حيدث من تلقاء نفسه ،وال حيدث نتيجة ّ
ومن ّ
ر
مستدرج .وهل هناك فعل أكرب
العامة للشعوب ،وإ ّنام جيري بفعل فاعل واستدراج
يف الطبيعة ّ
حب اآلخر ،بل
حيول هواه وحبّه إىل ّ
وأوضح من أن ينقل اإلنسان من واقعه إىل واقع آخر ،أو ّ
يفصمه ويفصله عن واقعه لكي يعيش واق ًعا بعيدً ا عنه مكانًا ور ّبام زمانًا ،ولك ّنه يتل ّبس به ويصري
هو إ ّياه(».)3

ولذلك نرى ي
أسسه واستعمله املستشقون للتعبري عن اخل يطة التي
أن مصطلح التغريب مصطلح ي
اإلسالمي عىل االنصهار يف مفاهيم الغرب
اخلارجي يف محل العامل
السياس
تقوم هبا القوى ذات النفوذ
ي
ي
ي
وحضارته ،والعمل عىل إخراج املسلمني من هو ييتهم اإلسالم يية التي أقامها اإلسالم من خالل

يوين ،جملة الثقافة العرب يية ،ليبيا ،ع ،10 .س ،1982 ،9ص.162
 .1عمر التومي الشيباين ،التغريب والغزو ن
الصـه ي
مؤسسة الرسالة ،الطبعة التاسعة ،2001 ،ص.226
.2نادية رشيف العمري ،أضواء عىل الثقافة اإلسالميية ،بريوت ،ي
 .3شلتاغ عبود ،الثقافة اإلسالميية بني التغريب والتأصيل  ،بريوت ،دار اهلادي للطباعة والنش والتوزيع ،ط،2001 ،1
ص.31
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امعي وصهرهم يف بوتقة الغرب(.)1
السياس
جمتمعهم وكيانم ووجودهم
ي
واالقتصادي واالجت ي
ي
اجلندي ،هو:
يعرفه األستاذ أنور
ي
والتغريب يف أبسط مفهوم له ،كام ي
ّ
والتخل عن الدعائم األصيلة التي تفرض ذاتيّة
«محل املسلمني والعرب عىل قبول ذهنيّة الغرب،
خاصة وطاب ًعا مميّزًا لإلسالم ،وإثارة الشكوك يف الثقافة واالجتامع واالقتصاد والترشيع والرتبية،
ّ
وغرس مبادئ الرتبية الغرب ّية يف نفوس املسلمني ،حتّى يش ّبوا مستغربني يف حياهتم وتفكريهم،
وحتّى ّ
جتف يف نفوسهم موازين القيم اإلسالم ّية»(.)2

أو هو بمعنى ي
أدق وأكثر شموال هو:
اإلسالمي
ثم حتاكم الفكر
تصورات الفكر
«خلق عقل ّية جديدة تعتمد عىل ّ
ّ
الغرب ومقاييسهّ ،
ّ
األمم ،وال
اإلسالمي من خالهلا هبدف سيادة احلضارة الغرب ّية وتسييدها عىل حضارات
واملجتمع
ّ
ّ
سيّام احلضارة اإلسالميّة»(.)3

وهو بمعنى ثالث:
عامة بطابع احلضارة الغرب ّية والثقافة الغرب ّية»(.)4
«طبع العرب واملسلمني والرشق ّيني ّ

يبني األيديولوج يية
امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة التغريب تعريفا وظيف ًّيا ي
عرف املوسوعة ي
و ُت ن
احلقيق يية من ورائه ،فرتى ي
أن التغريب هو:

اإلسالمي ،القاهرة ،األمانة العا يمة للجنة العليا للدعوة اإلسالم يية باألزهر الشيف،
 .1أنور اجلندي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
د .ت ،ص .3
اللبناين ،ط ،1974 ،1ص .245وانظر املرجع السابق،
 .2أنور اجلندي ،اإلسالم والدعوات اهلدامة ،بريوت ،دار الكتاب
ي
ص .3
اإلسالمي ،دمشق ،املكتب اإلسالمي ،1978 ،ص13
 .3أنور اجلندي ،شبهات التغريب يف غزو الفكر
ي
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،1983 ،ص .142
 .4حممد حممد حسني ،حصوننا مهدي دة من داخلها ،بريوت ،ي
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«هجمة نرصانيّة صهيونيّة استعامر ّية يف آن واحد الت ّفت عىل هدف مشرتك بينها وهو طبع العامل
الغرب متهيد ًا ملحو الطابع املم ّيز للشخص ّية اإلسالم ّية»(.)1
اإلسالمي بالطابع
ّ
ّ

ويعضد هذا التعريف ما ذهب إليه ا.ل .شاتلييه( )2بقوله:
«وال ّ
شك يف أن إرساليّات التبشري من بروتستانتيّة وكاثوليكيّة ،تعجز عن أن تزحزح العقيدة
اإلسالم ّية من نفوس منتحليها ،وال جيري هلا ذلك ّإال ّ
تترسب مع اللغات
ببث األفكار التي ّ
ر
فبنرشها اللغات االنكليز ّية ،واألملان ّية واهلولند ّية والفرنس ّية ،يتح ّ
ك اإلسالم بصحف
األوروب ّية
ي ،وتقيض إرساليّات التبشري لبانتها من هدم الفكرة
وتتمهد السبل لتقدّ م
أوروبا،
ّ
إسالمي ما ّد ّ
ّ
وقوهتا ّإال بعزلتها وانفرادها»(.)3
الدين ّية اإلسالم ّية ،التي مل حتفظ كياهنا ّ

والتغريب هبذا املعنى يعدي إسرتاتيج يية غرب يية حمدي دة األهداف والوسائل تستهدف ي
مقومات
كل ي
اهلو يية اإلسالم يية من دين وعقيدة وأخالق ولغة وعادات وتقاليد .وهي سياسة بعيدة املدى جرى
ثم فهي تؤ يثر تأثريا مبارشا يف حارض الشعوب املستهدفة ومستقبلها ،بدءا
وضعها موضع التنفيذ ،ومن ي
من عمل يية ُصنع القرار وانتهاء بام يقدي م من موا يد للرتفيه والتسلية عرب الوسائل السمع يية والبرص يية(.)4
مهها :التعليم الوافد،
ولذلك كان للتغريب آل يياته التي يستعني هبا لتحقيق أهدافه ،وقد كان من أ ي
اين املتم يثل يف الشيعة اإلسالم يية ،وفرض
وفرض نظام الربا عىل االقتصاد ،وحجب القانون الر يب ي
الوضعي ،وتزييف مفاهيم اإلسالم األساس يية من خالل تقديم آل ييات منهج يية تفسري يية
القانون
ي
وتأويل يية آمن هبا واعتنقها بعض املسلمني الذين وقعوا يف براثن التغريب ،مرتئني أ ينه ال ت ُّض وال تقدي م
يإال باالنصياع للثقافة الغرب يية ،وا يتباع خطاها والسري عىل نجها .والعمل عىل تذويب الفوارق بني

امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة ،ص.715
 .1املوسوعة ي
2. A.L. Chatelier

وحمب الدين اخلطيب ،جدة ،منشورات
اإلسالمي ،خلصها ونقلها إىل العربيية :مساعد اليايف،
 .3ا .ل .شاتلييه ،الغارة عىل العامل
ي
ي
العرص احلديث ،الطبعة الثانية 1387 ،هـ ،ص.18-17
اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،1990 ،ص .4-3
 .4امحد عبدالوهاب ،التغريب طوفان من الغرب ،القاهرة ،مكتبة الرتاث
ي
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ب ،والعمل عىل تطيم الوحدة اإلسالم يية ،وإعالء القوميذات
الفكر
اإلسالمي والفكر الغر ي
ي
والرصاعات العرقيذة واالثن يية ،وإحياء الفرق القديمة ،وخلق فرق جديدة( كالبهائ يية والقادين يية)،
واحلدي من نفوذ اللغة العرب يية التي جيب أن تنتش مع اإلسالم ومغالبتها بالعام ييات من ناحية وباللغات
األجنبيذة من ناحية أخرى ،وإفساد املراجع وتغيري املفاهيم ،وهدم املجتمع بإدخال وسائل اإلباح يية
والعري ،والقصص املاجن ،واهلجوم عىل القرآن والسنية ،والتاريخ والرتاث ،وأحياء
والكشف
ي
الفلسفي وفلسفات الغنوص وعلم األصنام عند اليونان(.)1
التصوف
مفاهيم
ي
ي
اإلسالمي التي هي مصدر وحدة األ يمة،
وأبرز أهداف التغريب :احليلولة دون قيام وحدة الفكر
ي
والعمل عىل بلبلة العقول والنفوس بعشات من املذاهب والدعوات ،وتعميق الفوارق الثقاف يية
ثم عملت املحاوالت التغريب يية
واالقتصاد يية يف األ يمة «الواحدة» بام حيول دون قيام «الوحدة» .ومن ي
عىل القضاء عىل وحدة األ يمة اإلسالم يية وتعميق مفهوم القوم ييات اإلقليم يية ،وإثارة النعرات اإلقليم يية
والقوم يية والعصب يي ة .وكان هدف الغرب من التغريب أن يتبع املسلمون أسلوبه وأن يتجاهلوا املنهج
تقوض حضارته املا يد يية
اين األصيل كي يظ يلوا تابعني ملناهج الغرب تبع يية كاملة فال يقيموا حضارة ي
الر يب ي
قض مضجعه.
وتقلقه و ُت ي
العسكري ،فكثري من الشعوب ُاحت يلت وما إن
ولذلك يصري التغريب أكثر خطورة من االحتالل
ي
نالت استقالهلا حتى عادت سريهتا األوىل ور يبام بصورة أفضل ،أما التغريب فهو احتالل للعقل
والنفس والروح ،إ ينه مسخ للشخص يية األصل يية ح يتى تتوه بني العوامل فال تعرف هلا أصل وال حقيقة.
اإلسالمي احلديث واملعارص
ثانيا :تاريخ التغريب يف العامل
ي
مل تكن كلمة «التغريب» معروفة ومتداولة قبل أن يصدر املستشقون اخلمسة (جب ،ماسينيون،
اإلسالمي) يف أوائل
كامبفامير ،برج ،فرار) كتاهبم «وجهة اإلسالم-نظرة يف احلركات احلديثة يف العامل
ي

اإلسالمي ،ص.7
اجلندي ،أهداف التغريب يف العامل
 .1أنور
ي
ي
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الثالثين ييات من القرن املايض ،ح يتى ليمكن القول إ ين أول من طرح هذا املصطلح هو كبريهم :هاملتون
جب .ويعني به القدر الذي أ يثرت فيه الثقافة الغرب يية يف اإلسالم(».)1
ولكن ال يعني ذلك ي
أن مصطلح التغريب من نتاج القرن العشين ،ولكنيه كام سبق القول مصطلح
ب ،ويرتبط باحلركة اإلمربيال يية األوروب يية التي
كام هو معروف بداللته املعارصة من نتاج الفكر الغر ي
انطلقت يف القرن التاسع عش .أي إ ين تلك املوجة التغريب يية بدأت مب يكرا جدي ا قبيل النهضة املأمولة
مملوكي كان عىل
واإلسالمي بصددها ،سواء يف مرص نتيجة لتو يفر رأس مال
العري
ي
ي
التي كان العامل ي
وشك االستفادة منه واستثامره يف تقيق نضة إسال يمة توافرت هلا ي
كل الشوط الالزمة لتحقيق نضة
حضار يية متكاملة .أو يف بالد احلجاز أو الشام أو يف العراق أو يف غري ذلك من بالد اإلسالم التي قامت
هبا حركات اصالح يية تبتغي العودة إىل منابع اإلسالم الصحيح والبعد عن اخلرافات واألخذ بأساليب
التقدي م احلديثة ،قبل تلك اهلجمة الغرب يية االستعامر يية املسعورة عىل بالد اإلسالم فأجهضت ي
كل حماولة
للتقدي م والنهضة.
مؤسسات التبشري واالستشاق ،ومن خالل دعوات
وقد امتدي ت حركة التغريب من خالل ي
والنبوة
اإلسالمي ،واحلملة عىل الدين
االقليم يية ،والشعوب يية والعلامن يية ،وإشاعة حماولة انتقاص الدين
ي
ي
والغض من القرآن الكريم ،والنظر إليه عىل أ ينه كتاب
اإلسالمي
والوحي ،ومهامجة بطوالت التاريخ
ي
ي
ي
ب يف
كتبه بش ،واعطاء القيم اإلسالم يية روح
الشك الغرب يية التي واجهت هبا حركة النهضة الفكر الغر ي
مرحلة القرون الوسطى بالتشكيك يف الكتب املقدي سة( .)2كذلك ي
فإن هذه احلركة التغريب يية وجدت
ي
التكشف والعري
القصة واملرسح يية والرواية السينامئ يية ،حيث اتيح هلا إشاعة روح
طريقها يف جمال ي
واإلباح يية ومعارضة القيم األخالق يية والدين يية .ويف جمال الرتاث استطاعت هذه احلركة أن تيي

 .1أنور اجلندي ،اإلسالم والدعوات اهلدامة ،ص.243
اإلسالمي ،ص.4
 .2أنور اجلندي ،شبهات التغريب يف غزو الفكر
ي
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()1
اهتم التغريب بدراسة عامل ما
كتابات دعاة االنحالل يف الوجدان ،واملارقني من اإلسالم  .كذلك ي

قبل اإلسالم واحيائه يف صوره :الفرعون يية واجلاهل يية والوثن يية ،واحياء احلديث عن احلركات اهلدي امة
والتوسع يف دراستها .وكذلك إسقاط دور احلضارة اإلسالم يية
كالباطن يية والقرامطة واخلرم يية والبابك يية
ي
ملي إسقاطا كامال ،وحماولة جتاهلها وإنكار أثرها يف الغرب ويف احلضارة احلديثة(.)2
يف التاريخ العا ي
ولقد سعى دعاة التغريب ي
قوة إىل تقيق مسعاهم؛ ح يتى جيري القضاء نائ ًّيا عىل
بكل ما أوتوا من ي
أ يية حماولة ناجحة يف املستقبل من املمكن أن جتعل من هذه األ يمة املرتام يية األطراف أ يمة متقدي مة .فهي
متتلك من الثروات الطبيع يية والبش يية والثقاف يية والدين يية ،ما يمكينها من إقامة حضارة واعدة مت يثل خطرا
يت .فكان ال بدي من طمس هو يية هذه األ يمة وإكساهبا
شديدا عىل مصالح الغرب ،بل هتدي د وجوده الذا ي
هو يية غرب يية ممسوخة ،هدفها إجياد تابع ذليل ال إرادة له وال قدرة وال اختيار ،وال يملك من أمر نفسه
شيئا.
ولذلك كان التغريب ،الذي مل يكن اصطالحه من ابتكارنا يف الشق ،ولكنيه ظهر يف املعجم
ب باسم « ،»Westernizationوكانوا يعنُون به نش احلضارة الغرب يية يف البالد
السياس الغر ي
ي
األسيو يية واألفريق يية الواقعة تت سيطرهتم عن طريق إزالة ال ُقوى املضادة التي تفظ هلذه البالد كِيانا
مهها الدين واللغة ،ويف زوال هذه القوى ضامن الستمرار السيطرة
وشخص ييتها وعاداهتا وتقاليدها ،وأ ي
ب
وتررها من نري االستعامر الغر ي
الغرب يية السياس يية واالقتصاد يية ح يتى بعد إعالن استقالل هذه البالد ُّ
ظاهـريا(.)3

 .1املرجع السابق ،ص.5-4
 .2املرجع السابق ،ص.5
اإلسالمي» ،املجلد العارش ،العدد الثاين،
ب احلديث ،جم يلة «األدب
 .3حممد مصطفى هدارة ،التغريب وأثره يف الشعر العر ي
ي
 ،1994ص.8
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وقد أدرك الغرب عقب فشل احلروب الصليب يية أ ينه البدي من تغيري املنهج يف التعامل مع املسلمني،
قوة الدين والعقيدة اإلسالم يية ،وهنا أيقن الغرب ي
القوة العسكر يية
أن ي
فالقوة العسكر يية ستفشل أمام ي
ي
اإلسالمي دراسة مستفيضة بغرض تقويض حضارته
وحدها لن تكفي ،فراح يدرس الشق
ي
والسيطرة عليه .فهذا سيو يفر له ثروات طبيع يية ،ومواد خام رخيصة األثامن ،وسوقا واسعة لبيع
مصنوعاته بأغىل األسعار.
وتت انخداع بعض املسلمني وانبهارهم بمدى ما وصل إليه الغرب من تقدي م ما يد يي ملحوظ
بدأت حركة التغريب تأخذ سبيلها يف بالد اإلسالم بشكل عجيب ،فكانت بمثابة النار يف اهلشيم من
حيث رسعة االنتشار ،وبدأت من أعىل املستويات حيث استعان بعض احلكام واملسؤولني
واملؤسسات من املسلمني بعلامء غرب ييني يف ش يتى املجاالت وبعضهم يف جمال التوجيه واملسؤول يية .وهنا
ي
اإلسالمي .ولكن ما نريد أن
وجد أنصار التغريب ودعاته الفرصة سانحة لالنتشار والتو يغل يف العامل
ي
نؤ يكده يف هذا البحث أنه لوال احلامسة الداخل يية ملا استطاع التغريب أن ينجح هذا النجاح يف نش أفكاره
وتقيق العديد من أهدافه.
الزي
ففي عام 1826م عندما قىض السلطان حممود الثاين عىل اإلنكشار يية العثامن يية أمر باختاذ ي
ب الذي فرضه عىل العسكر ييني واملدن ييني عىل حدي سواء .واستقدم السلطان سليم الثالث
األورو ي
ثم بنى حممد
املهندسني من السويد وفرنسا واملجر وإنكلرتا وذلك إلنشاء املدارس احلرب يية والبحر يية .ي
عل باشا الذي ي
العثامين عام  1805جيشا وفق النظام
توىل حكم والية مرص بفرمان من السلطان
ي
خرجيي
األورو ي
ب ،واستقدم ض يباطا فرنس ييني لإلرشاف عىل إعداده وتدريبه .كام عمد إىل ابتعاث ي
التخصص يف العلوم احلديثةكافة ،وأنشأ مدرسة األلسن لرتمجة أ يمهات
األزهر إىل أوروبا من أجل
ي
الطهطاوي الذي عاد يتوا من أوروبا منبهرا بالعلوم
األزهرى رفاعة
الكتب الغرب يية بإيعاز من الشيخ
ي
ي
األول يف تونس جيشا
عقالين
األوروب يية التي تقوم عىل أساس
علامين .كذلك أنشأ أمحد باشا باي ي
ي
ي
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نظام ًّيا ،وافتتح مدرسة للعلوم احلرب يية فيها ض يباط وأساتذة فرنس ييون وإيطال ييون وإنجليز .وقد كانت
التوسع يف طلب العلوم الغرب يية .وافتتحت أرسة
التونس خري معني حلاكم تونس عىل
أفكار خري الدين
ي
ي
ب عام 1825م.
(الفاجار) -التي حكمت إيران -كل يية للعلوم والفنون وفق النظام األورو ي
اجلو العا يم الذي انبهرت به األنظمة احلاكمة يف بالد اإلسالم بام وصل إليه الغرب من
ويف هذا ي
تقدي م ما يد يي ملموس وملحوظ ،كانت الفرصة سانحة أمام دعاة التغريب ليح يققوا أهدافهم؛ ف ُأرسلت
اخلديوي إسامعيل الذي كان هدفه أن جيعل
اإلرسال ييات إىل لبنان ،ومنها امتدي ت إىل مرص تت رعاية
ي
حمملني باألفكار الغرب يية التي حيلمون
مرص قطعة من أوروبا .وتزامن هذا مع عودة املبتعثني من أوروبا ي
اإلسالمي عن رغبة واقتناع الكثري منهم ب يأنا األفكار العرص يية التي تشري إىل
بنقلها وتطبيقها يف العامل
ي
التقدي م والنهضة والتحّض ومواكبة العرص.
ِ
كام قام املُ
الربيطاين يف مرص
ستعمر بدوره يف خدمة عمل يية التغريب؛ فأنشأ اللورد كرومر املعتمد
ي
«كل يية فيكتوريا» باإلسكندر يية لرتبية جيل من أبناء احل يكام والزعامء والوجهاء املتش يبعني باألفكار
ِ
للمستعمر يف املستقبل لنقل احلضارة الغربية ونشها يف بالد اإلسالم .وقد ا يتضح
الغرب يية؛ ليكونوا أداة
الربيطاين يف مرص) حينام افتتح هذه الكل يية
هدف هذه املدرسة يف مقولة اللورد لويد (املندوب السامي
ي
سنة 1936م:
« ّ
كل هؤالء لن يميض عليهم وقت طويل حتّى يتشبّعوا بوجهة النظر الربيطانيّة بفضل العرشة
الوثيقة بني املع ّلمني والتالميذ».

كام كان لنصارى الشام دور كبري يف انتشار حركة التغريب ،إذ كانوا أول من ا يتصل بالبعثات
يشجعون
التبشري يية وباإلرسال ييات ،وكانوا من املسارعني بتل يقي الثقافة الفرنس يية واإلنجليز يية ،وكانوا ي
التحرر يية وذلك لعدم إحساسهم بالوالء للدولة العثامن يية ،فبالغوا من إظهار إعجاهبم بالغرب
العلامن يية
ي
أسسوها وعملوا فيها.
ودعوا إىل االقتداء به وتت يبع طريقه ،وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف الصحف التي ي
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وكان عام 1924م عاما فارقا يف حركة التغريب يف البالد اإلسالم يية؛ حيث سقطت اخلالفة
العلامين و ُفرض عليها التغريب بأقىص صوره فتغ ييت
مهد الطريق النضامم تركيا إىل الركب
العثامن يية مم يا ي
ي
كثري من معامل هو ييتها اإلسالم يية .وهنا رأى الغرب ي
اإلسالمي أصبح مه ييأ متاما النتشار
أن العامل
ي
اإلسالمي التي تشري إىل الوحدة ،وبدأت كلمة
األفكار التغريب يية ،فأخذ أوال ُيسقط كلمة العامل
ي
القوم ييات يف الظهور واالرتفاع؛ فظهرت القوم يية اهلند يية يف مواجهة املسلمني يف اهلند ،والقوم يية
الطوران يية يف مواجهة العرب ،والقوم يية اليهود يية .إضافة إىل التحدي يات االقليم يية والقبل يية والطائف يية.
كام برزت القوم ييات املختلفة .وقد حاول االستعامر أن يوقع بينها من ناحية ،وبني األ يمة من ناحية
أخرى .وكان سقوط القدس يف أيدي العصابات الصهيون يية أكرب انتصار حلركة التغريب يف العرص
الراهن( .)1فام زال دعاة التغريب يعملون عىل قدم وساق يف بالد اإلسالم ،فهم مل يتو يقفوا عند فرتة
استمروا بعد هذا العرص إىل عرصنا الراهن ،وهو األمر الذي سنتناوله يف
عرص االستعامر ،ولكنيهم
ي
املبحث التال.
ثال ًثا :التغريب يف العرص الراهن
يعمل التغريب يف الوقت الراهن عىل إشاعة بعض املفاهيم اخلاطئة التي باتت ُتقدم تت شعارات
يبراقة لينخدع هبا املسلمون ويقعوا يف رشاكها فيبتعدوا متاما عن هو ييتهم اإلسالم يية األصيلة ،عن طريق
ي
البث الدائم هلا عرب وسائل اإلعالم املختلفة ،وعرب أسامء يبراقة من أبناء املسلمني ،من الذين استامهلم
الغرب فأصبحوا أبواقا يدعون ي
ب تت شعارات التحديث والتنوير والتقدي م واملدن يية
لكل ما هو غر ي
أهم هذه املفاهيم التي يعمل عليها دعاة التغريب املعارص
ومقاومة التخ يلف القادم من الرتاث .ومن ي
ما يل:

اللبناين ،الطبعة الثانية،
والثقايف ،بريوت ،دار الكتاب
واالجتامعي
السياس
اإلسالمي واالستعامر
 .1أنور اجلندي ،العامل
ي
ي
ي
ي
ي
 ،1983ص.388
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 .1نظر ّية عروبة بغري دين :ي
إن نظر يية «عروبة بغري دين» هي نظر يية وافدة من الغرب ،إذ حيرص
دعاة التغريب يف الوقت الراهن عىل تغذية ي
االجتاه الذي يفصل بني العروبة واإلسالم ،والواقع ي
أن
عضوي متفاعل وال
العروبة واإلسالم مرتابطان ترابطا جذر ًّيا .فتشابك العروبة واإلسالم هو تشابك
ي
جمال لفصل أحدمها عن اآلخر ،بل أكيد املنصفون ي
أن النهضة العرب يية احلديثة ليست يإال تيارا من ت ييارات
النهضة اإلسالم يية ،ي
إنام كان مصدرها
وأن مجيع حركات
التحرر التي عرفتها األقطار اإلسالم يية ي
ي
()1
ثم
اإلسالمي هو الرتاث
اإلسالم ،وال يزال الفكر
ي
احلضاري للعرب :مسلمني ومسيح ييني  .ومن ي
ي

يعمل دعاة التغريب عىل إضعاف اللغة العرب يية عن طريق نش العديد من املدارس واجلامعات األجنب يية
يف ربوع الوطن العرب واإلسالمي كا يفة والتي بات يلتحق هبا أبناء الطبقة االرستقراط يية وعلِية القوم،
والذين يعول عليهم يف ي
واحلساسة يف البالد اإلسالم يية ،وهو أمر بالغ
تول الوظائف القياد يية العليا
ي
اخلطورة يف املستقبل.
 .2حقوق املرأة :بالرغم من ي
أن الدعوة إىل «ترير املرأة» قد آتت ثامرها يف تقيق الكثري من
املطالب واحلقوق العادلة للمرأة املعارصة يف معظم املجتمعات العرب يية واإلسالم يية ،والتي كانت حال
مر العصور ،يإال ي
أن دعاة التغريب استغ يلوا عدالة
املرأة فيها أفضل من حاهلا يف بق يية املجتمعات عىل ي
متطرفة تنشد املساواة
قض يية «ترير املرأة» من بعض وجوهها ،وتغ يطوا بردائها يف املطالبة بحقوق
ي
التامثل يية التا يمة للمرأة مع الرجل دون مراعاة لفطرة التاميز بني الذكورة واألنوثة ،واملطالبة بتحقيق
الرغبات الشا يذة واالنحرافات السلوك يية التي تفقد املرأة أنوثتها ،وتد يمر أرسهتا ،وذلك من خالل تلك
التحرر يي ة إىل رفض نظام األرسة ،والعزوف عن الزواج ،وإباحة االجهاض ،والدعوة إىل
الدعوات
ي
اإلباح يية ،وتشجيع املثل يية اجلنس يية ،واحلر يية يف استخدام وسائل منع احلمل...وغريها من الدعوات
الشا يذة املد يمرة للمجتمعات ،والتي أوىص هبا املؤمتر الدو يل الثالث للس يكان املنعقد بالقاهرة عام

 .1املرجع السابق ،ص .222-221
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اإلسالمي) واالنتقال من
 .1994لي يتجه بذلك دعاة التغريب املعارص إىل هتديد األرسة (نواة املجتمع
ي
الالعقالين.
الدعوة الكالسيك يية من «ترير املرأة» إىل االنحدار إىل املهاترات والشذوذ والتجريب
ي
 .3املدن ّية الغربية حضارة وثقافة :ي
إن اخلطأ الذي يعمل دعاة التغريب عىل إذاعته وانتشاره يف
بأن املدن يية الغربية حضارة وثقافة هي ي
البيئات اإلسالم يية هو الزعم ي
كل ال يتجزي أ ملن يقتبسها ،والواقع
ي
أن هذا متويه ي
تكشف خطأه سوابق تارخي يية ،فقد أخذت اليابان واهلند وغريمها احلضارة دون الفكر
والثقافة الغرب ييني ،وكذلك فعل األوروب ييون من قبل إزاء اإلسالم وثقافته وعلومه .ولذلك عىل
بقضه وقضيضه ،وهم يعلمون ي
أن قيمهم
املسلمني يأال ينصاعوا لدعاوي التغريب ييني فيقبلوا فكر غريهم ي
قوهتم وحياهتم ،وهي التي تش يكل وجودهم ،وهم يدركون ي
أن لقيمهم
اإلسالم يية األصيلة هي مصدر ي
اخلاص املنفرد ،الذي يقوم عىل التوحيد واملزج بني الروح واملا يدة ،والعلم والدين،
مقومات هلا طابعها
ي
ي
والعقل والقلب .فعىل املسلمني أن يدركوا ج ييدا أ ينه ال عالقة مطلقا بني نقل العلوم والتكنولوجيا وبني
استرياد القيم( .)1ي
وأن بإمكانم أن يأخذوا ما يناسبهم من منجزات علم يية ماد يية من دون استرياد القيم
الغرب يية املأزومة.
 .4إثارة الشبهات حول بعض مسائل العقيدة والعبادات واملعامالت اإلسالم ّية :مل يستطع الغرب
االقرتاب من كثري من مسائل العقيدة والعبادات واملعامالت للتشكيك فيها وإثارة اللغط حوهلا؛
وذلك لعجزه عن توجيه مطاعن فيها ،أو إلدراكه أن املسلمني سينترصون فيها ،لوضوح األحكام هبا،
يوجهون املطاعن إليها،
فاختار التغريب ييون بعض املسائل التي تتمل اللبس من وجهة نظرهم ،فراحوا ي
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ي
النبي ي
وأن اإلسالم ال
من قبيل :انتشار اإلسالم بالسيف ،وتعدي د زوجات ي
يمجد األصنام ،من خالل الطواف والتع يبد حول الكعبة وتقبيل احلجر األسود ،ي
وأن املرأة ترث
يزال ي
وأن اإلسالم يفرض اجلزية عىل غري املسلمني ،ي
نصف الرجل ،ي
اإلسالمي هو دعوة
وأن مفهوم اجلهاد
ي
 .1املرجع السابق ،ص .224-223
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مضمرة إىل اإلرهاب( .)1وك يلها مطاعن سبق لكثري من ال ُك يتاب واملف يكرين اإلسالم ييني تفنيدها وبيان
هتافتها.
 .5الفصل بني املايض واحلارض :أدرك الغرب ي
قوة الشق وصالبته يستمدي ها من تراثه
أن مصدر ي
وماضيه العريق ،ذاك املايض الذي شهد سيادة أ يمة اإلسالم عىل مشارق األرض ومغارهبا ،ذلك املايض
الغني الزاخر ي
جتردوا
بكل ي
مقومات احلضارة .ولن يتم يكن الغرب من املسلمني ويسيطر عليهم يإال إذا ي
ي
من ماضيهم وأداروا له ظهورهم .ومن أجل تقيق ذلك راح دعاة التغريب ير يددون آراء غريبة  ،ومن
كثرة تر يددها أصبحت يف حكم املُس يلامت عند كثري من أبناء املسلمني اليوم ،ويف الواقع ما هي يإال
الصحة عند النقد والفحص والتمحيص ،وذلك من قبيل :ي
أن العامل
مقوالت زائفة ال أساس هلا من
ي
اإلسالمي بدأ نضته احلقيق يية بوصول احلملة الفرنس يية واإلرسال ييات التبشري يية ،أو محالت االستعامر
ي
أن هذا القول يتعارض متاما مع حقائق التاريخ املعارص ووقائعه ،ذلك ي
الغرب ،برغم ي
ألن العامل
ي
ي
واستهل يقظته من خالل أعامقه قبل قدوم محلة نابليون بنصف قرن تقريبا
اإلسالمي قد بدأ نضته
ي
اهتم املسلمون يف مرص واحلجاز بالعودة إىل املنابع األوىل لإلسالم املتم يثلة يف القرآن الكريم
عندما ي
وصحيح السنية النبو يية.
احلضاري :ويمكن القول إ ين هذه املقولة ما زالت أخطر مقولة
والتأخر
 .6الربط بني اإلسالم
ّ
ّ
لدعاة التغريب املعارص التي يصدحون هبا ليال ونارا ،ويّضبون من أجلها األمثال يف ي
أن أوروبا ما
خت يلصت من العصور الوسطى املظلمة ،ووصلت إىل نضتها احلقيق يية ،يإال بالتخ يلص من الدين أو
اصة بني العبد ور يبه .ويف الواقع ،تنطل
بمعنى
أصح بأن ق ييدت الدين وحرصته يف تلك العالقة اخل ي
ي
هذه املغالطة عىل من ال يقفون عىل الرؤية كاملة؛ يف األديان األخرى غري اإلسالم ،فاإلسالم ليس دين
ويوضح طبيعة العالقة بني اهلل
عبادة وحسب ،إنام هو دين جيمع بني العبادة والشيعة واألخالق،
ي
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واإلنسان ،وبني اإلنسان واملجتمع ،فهو دين ونظام جمتمع وهو عبادة ومنهج حياة .وهو بذلك خيتلف
وتشيعي
اجتامعي
عن مفهوم الدين يف الغرب الذي يقترص عىل العبادة فقط ،وليس له نظام
ي
ي
ثم تكون مقولة « ي
متسكهم
واقتصاد يي
ي
إن خت يلف املسلمني يرجع إىل ي
وتربوي مرتبط بعقيدته .ومن ي
فإنم حني مت يسكوا بدينهم سادوا األمم مجيعا،
باإلسالم» هي مقولة زائفة ،بل العكس هو الصحيح ،ي
إنام يعود يف املقام األول إىل
وهذا ما يشهد به التاريخ .ولذلك فالصواب أ ين ضعف املسلمني وخت يلفهم ي
انرصافهم عن اإلسالم وت يللهم من ضوابطه وقواعده.
وهكذا جتري عمل يية التغريب يف وقتنا الراهن وفق خم يطط من يظم لتدمري القيم األساس يية للفكر
اإلسالمي ،ومحل املسلمني عىل قبول ذهن يية
اإلسالمي بمحاوالت متعدي دة تستهدف احتواء الفكر
ي
ي
غريبة عنهم ،والتفريط يف ذات ييتهم وذهن ييتهم بعد انتقاصها الشديد بمحاوالت تزييف التاريخ،
وبإشاعة املقوالت الزائفة التي تعمل عىل تشويه حقائق اإلسالم ،من أجل صهر اهلو يية اإلسالم يية يف
ب .ولذلك علينا اليوم ملواجهة موجات التغريب املتتالية أن نقف موقفا نقد ييا ي
لكل
بوتقة الفكر الغر ي
األفكار الوافدة من الغرب ومراجعتها وفحصها للوقوف عىل حقيقتها.
اإلسالمي
راب ًعا :وسائل التغريب يف العامل
ّ
ترتبط وسائل التغريب ارتباطا وثيقا بتاريخ التغريب ح يتى إ ينه ال يمكن احلديث عن تاريخ
التغريب من دون الوقوف عىل وسائله .فقد أيقن الغرب منذ احلروب الصليب يية أ ينه ال سبيل إىل
القوة؛ ي
ألن يف دينهم ما يم يكنهم من املقاومة
السيطرة عىل املسلمني عن طريق احلروب واستخدام ي
واجلهاد فتفشل معهام ي
ثم أخذوا يبحثون عن
كل املحاوالت التي تقوم عىل استخدام ي
القوة .ومن ي
وسائل بديلة لتغريب املسلمني.
والتغريب مثل -الصهيون يية واالستعامر -له وسائله وأساليبه اخلف يية املتسرتة وراء املدن يية
جوهري هو فصل احلياة الزمن يية عن احلياة الروح يية
واخلدمات اإلنسان يية العا يمة ،تقوم عىل أساس
ي

 ❖ 314نحن و التغريب

الدين يية .ومعنى هذا ي
أن اهلدف هو إقامة هذه االنشطار يية بني قيم اإلسالم املتكاملة اجلامعة بوصفه دينا
ومنهج حياة للوصول إىل أن يصبح اإلسالم دينا الهوت ًّيا فقط ،ويسقط اآلخر منه ،وهو جانب النظام
( )1
اإلسالمي ما يل(:)2
ب يف العامل
االجتامعي ومنهج احلياة  .ومن أبرز الوسائل لنش الفكر الغر ي
ي
ي

 .1اجياد شعور بالنقص يف نفوس املسلمني والشق ييني بصفة عا يمة ،وانتقاص الدور الذي
لعبه اإلسالم يف تاريخ الثقافة اإلنسان يية.
واملؤسسات التعليم يية املتعدي دة ،من مدارس أجنب يية،
 .2استغالل وسائل اإلعالم املختلفة،
ي
وجامعات ،ودور ثقافة.
 .3إثارة الشبهات والطعون يف اإلسالم ،والتشكيك يف أحكام اإلسالم ،وعدم صالح ييته
للحياة ،وحرصه يف كونه شعائر تعبد يية ال غري.
 .4الطعن يف اللغة العرب يية ،وحماولة إحالل اللغة الالتين يية أو اللهجات العام يية حم يلها.
 .5القضاء عىل الشيعة اإلسالم يية وإحالل القوانني الوضع يية بديال هلا.
 .6إحالل النظرة اجلزئ يية ي
بدال من النظرة الشاملة وطرح مفاهيم للقيم ختتلف عن املفاهيم
اإلسالم يية األصل يية.
 .7رضب وحدة األ يمة وجتزئتها وعرقلة وحدهتا وإجياد احلواجز الفكر يية بني أبناء األ يمة
الواحدة.
مسمى العلم والتنوير فضال عن تشويه التاريخ اإلسال يمي
 .8نش الثقافة الغرب يية تت
ي
وعلامئه واكتشافاته العلم يية .فال ينبغي ألبناء املسلمني أن يعرفوا شيئا عن املجد
مرة أخرى ،وعىل ي
أقل الفروض
التارخيي الذي بناه أسالفهم ح يتى ال جيري يف عروقهم ي
ي
 .1أنور اجلندي ،اإلسالم والدعوات اهلدامة ،ص .243
اإلسالمي خم يططاته وآثاره وكيف يية مواجهته دعويا ،جم يلة الدراسات
 .2سعود عبدالعزيز الدورسي ،التغريب يف العامل
ي
اإلجتامعيية ،العدد الثاين والثالثون ،يناير/يونيو  ،2011ص.181
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حتيى ال يعلموا عنه يإال قدرا يسريا ال يم يكنهم من استجامع وقائع هذا التاريخ وتلك
احلضارة املضيئة كا يفة.
 .9نش األفكار الشا يذة اهلدي امة والفلسفات اإلحلاد يية املعادية لألديان مجيعا .وذلك عرب
ٍ
رس يية خادعة كالروتاري ،والليونز،
قنوات فضائ يية ومؤمترات وندوات ونواد ومجع ييات ي
واملاسون يية ،وبناي برث ،واملائدة املستديرة...وغريها من مؤمترات وأندية مز ييفة ومقنيعة
بقناع احلر يية واملساواة والعدالة ،وحقوق اإلنسان واحليوان واملرأة....إلخ
 .10السيطرة االقتصاد يية ،والتح يكم باألسواق واالستيالء عىل الثروات ،وإشاعة الفقر
والبطالة بني املسلمني مم يا يؤ يدي إىل انشغال املسلمني بدنياهم ال بدينهم.
وقد خليص األستاذ أنور اجلندي تلك الوسائل التي حياول الغرب نش التغريب من خالهلا عرب
أهم الوسائل التغريب يية.
اإلسالمي إىل
ثالثة أخطار رئيسة دعا العامل
التحرر منها إذا أراد أن يتخ يلص من ي
ي
ي
وهي:
الوضعي الذي ُفرض عىل املسلمني بديال لشيعتهم
 .1قانون نابليون :ويقصد به القانون
ي
األجنبي ،فأقام نظاما
اإلسالم يية التي عاشوا يف إطارها منذ بزوغ فجر اإلسالم ح يتى حجبها النفوذ
ي
ربو ًّيا يف جمال االقتصاد ،مم يا فتح باب الرسقة والربا واالختالس ،وقوانني تفسح الطريق أمام ت يلل
ألنا ال تكم ضبط العالقات بني الرجل واملرأة ،فهي تبيح
األرسة واضطراهبا ،وشيوع الرذيلة فيها؛ ي
اإلسالمي .وهكذا
جرائم الزنا وهتك العرض ،وتضع هلا إجراءات بعيدة األثر يف اضطراب املجتمع
ي
احلقيقي
أوجد قانون نابليون يف البلدان اإلسالم يية اضطراب مجيع املوازين فيها ولن تسرت يد وجودها
ي
يإال إذا طبقت منهج اإلسالم األصيل يف العالقات االجتامع يية واملعامالت التجار يية(.)1

اإلسالمي ،ص.204-201
.1أنور اجلندي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
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 .2منهج دنلوب :وهو منهج يف التعليم وتربية األجيال الذي رام من خالله دنلوب هدم روح
اخلاصة بالتاريخ واللغة والثقافة والعقائد هبدف ختريج
واملقررات
اإلسالم وانتزاعها من املناهج
ي
ي
أجيال تمل يف أعامقها إحساسا عدائ ًّيا لألديان كا يفة ،والتش يبع بروح ما يد يية تنكر ي
روحي،
كل ما هو
ي
واإلعجاب ي
ب والرغبة يف تقليده بام يف ذلك من فلسفات إحلاد يية وأفكار وثن يية ،وإباح يية
بكل ما هو غر ي
جنس يية ،والشعور بالوالء والتبع يية للحضارة الغرب يية أكثر من حضارته اإلسالم يية التي ابتعد عنها كثريا.
تتحرر املناهج التعليم يية من السيطرة الغرب يية
األمر الذي جيعل النهضة اإلسالم يية اجلديدة مرهونة بأن ي
تتحرك ك يلها يف إطار مفهوم اإلسالم الشامل(.)1
وأن ي
 .3الداروين ّية :وهي تلك النظر يية التي ختالف بل تعارض نظر يية اخللق كام جاءت يف القرآن
أي وزن لو مل تتضنها قوى خطرية  ،وتو يسع دائرهتا ،وتاول استغالهلا
الكريم ،وهي نظر يية ما كان هلا ي
األجنبي املفروض عىل املسلمني ،ويف ي
كل مرحلة من مراحل البحث تظهر حقائق
يف جمال النفوذ
ي
أهم ما ظهر من حقائق علم يية يؤ يكد فسادها ما أثبتته
طمس هذه النظر يية ،وتكشف فسادها ،ومن ي
بأي ساللة من
احلفر ييات ببقايا إنسان وجد منذ ماليني السنني بقامته الكاملة ال صلة له بالقرد وال ي
السالالت غري البش يية .كام ي
أن اكتشاف (وحدات الوارثة) وحده كفيل هبدم هذه النظر يية من أساسها،
تبني ي
أن هناك عوامل وراث يية
احلي ي
تلك التي أثبتت استحالة ي
وتوله من نوع إىل آخر .فقد ي
تطور الكائن ي
كل نوع تتفظ بخصائص هذا النوع ،وت يتم أن ي
كامنة يف خل يية ي
يظل يف دائرة النوع الذي نشأ فيه وال
قوة لتجديد
يتطور إىل نوع جديد .وبرغم ذلك فام زالت القوى التغريب يية تعمل ب ي
خيرج أبدا من نوعه وال ي
لتستمر هذه النظر يية خلداع أكرب عدد من الناس ،حيث تقوم عىل أساسها
املغالطات واألكاذيب،
ي
فلسفات ما يد يية خطرية ،منها :النظر يية املاركس يية نفسها ،ومن حيث يإنا تقدي م مفهوما زائفا لإلنسان،

 .1املرجع السابق ،ص 208-204
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تقرر أن البقاء لألقوى ،واهلالك
حيث ت ي
صوره بأ ينه حيوان ،ومن حيث تر يكز مفاهيم االستعامر التي ي
لألمم الضعيفة(.)1
وهذا يعني ي
أن حركة التغريب هي حركة كاملة هلا وسائلها ونظمها وأهدافها ودعائمها ،وهلا قادهتا
مقوماهتا الذات يية ،وتدمري
الذين يشفون عليها ،تستهدف احتواء الشخص يية اإلسالم يية الفكر يية ،وحمو ي
فكرها ،وتسميم ينابيع الثقافة فيها .ولذلك علينا اليوم أن نقف موقف احلذر واملراجعة ل ي
كل ما يطرحه
ب ،ونقف باملرصاد لرفض ي
كل نظر يياته التي تدعو إىل اإلحلاد واإلباح يية واالنحالل
الفكر الغر ي
األخالقي.
ي
خامتة
املهمة،
ي
توصل هذا البحث من خالل تناول موضوعه تناوال تليل ًّيا نقد ًّيا إىل جمموعة من النتائج ي
أمهها ما يل:
ّأو ًال :ي
إن مصطلح التغريب هو مصطلح طرحه االستشاق يف ثالثين ييات القرن املايض ،وقد لفت
اإلسالمي ،وهي صبغ
ب للفكر
األنظار إىل إحدى الغايات الكربى التي يستهدفها الغزو
الثقايف الغر ي
ي
ي
اإلسالمي اخلالص ،واحتواؤها
الثقافة اإلسالم يية بصبغة غرب يية ،وإخراج اهلو يية اإلسالم يية عن طابعها
ي
عىل النحو الذي جيعلها تفقد ذات ييتها وكيانا ،وتذوب فيام أطلق عليه اسم «الثقافة العامل يية» أو الفكر
األممي ،أو احلضارة الغرب يية.
ي
ثان ًيا :ي
اخلاصة باملسلمني وإحالل اهلو يية الغرب يية حم يلها،
أهم أهداف التغريب هو طمس اهلو يية
ي
إن ي
بقوة يف األوقات الراهنة عرب القنوات
وقد استخدم يف ذلك عدي ة وسائل منها :الغزو
الثقايف ،الذي برز ي
ي
الفضائ يي ة ،وشبكة االنرتنت ،واهلواتف املحمولة...إلخ .فنحن اليوم نعيش عرص الساموات املفتوحة

 .1املرجع السابق ،ص .211-208
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والسيولة املعلوماتية ،وهو األمر الذي أصبح يراهن عليه الغرب يف مسخ هو ييتنا فراح يواصل غزوه
تتغري عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا ولغتنا العرب يية األصيلة.
الثقايف عرب هذه القنوات ح يتى ي
ي
إن التغريب ال يروم صبغ بعض أجزاء من حياتنا فقط بل يريد صبغ ي
ثال ًثا :ي
مقومات حياتنا
كل ي
وطبعها بطابعه؛ وهو هيدف إىل التغريب الكامل والتا يم :تغريب املجتمع ،واألرسة ،واملرأة،
واالقتصاد ،والرتبية ،واملناهج....وصهر ي
كل هذه املجاالت احليات يية يف بوتقة احلضارة العامل يية املنهارة،
ب يف أقسى حاالت االنيار واالغرتاب
متر بمرحلة األزمة والتمزي ق ،والتي تركت اإلنسان الغر ي
والتي ي
بعد أن أعلن عن موت اإلله وموت اإلنسان وموت املعنى .ولوال تقدي مها املا يد يي لسقطت سقوطا
ذريعا وأصبحت أثرا بعد عني.
راب ًعا :إ ين التغريب حركة مشبوهة هتدف إىل نقض عرى اإلسالم والتح يلل من التزاماته وقيمه
ومبادئه وأسسه ،وتدعو إىل التبع يية للغرب يف ي
توجهاته وممارساته .وذلك بإغراقه يف األمم يية
كل ي
والشعوب يية والعامل يية والعلامن يية والفساد .بغرض تغريب املسلمني ومسخ هو ييتهم .أي أن يعيش املسلم
يف بالد اإلسالم وهو حيمل ثقافةحياة الغرب واقتصاده وفكره وحضارته وأخالقه ،لذلك كان من
اإلسالمي كشف خم يططاته والوقوف بصالبة أمام سمومه ومفرتياته ،التي تب يثها
واجب قادة الفكر
ي
اآلن ،شخص يي ات مسلمة ،وصحافة ذات باع طويل يف حماوالت التغريب ،وأجهزة وثيقة الصلة
بالصهيون يية العامل يية واملاسون يية الدول يية .وقد استطاع هذا الت ييار استقطاب كثري من املف يكرين العرب،
فمسخ هو ييتهم ،وحاول قطع صلتهم بدينهم ،والذهاب بوالئهم وانتامئهم أل يمتهم اإلسالم يية ،من
خالل مواالة الغرب والزهو ي
ب ،وهي أمور خطرية جدي ا عىل الشباب املسلم تتط يلب
بكل ما هو غر ي
املواجهة الدائمة ،واملثابرة عىل ر يد املزاعم واالفرتاءات الباطلة.
خامسا :ي
يظل التغريب سالح الغرب الذي ما زال يستخدمه يف حماربة اإلسالم واملسلمني ،كي
ً
فتظل ي
يمنع وحدة البالد اإلسالم يية ،ويعمل عىل إحداث الفرقة بينها ،ي
كل دولة منعزلة عن األخرى،
ي
ويظل هو مستوليا عىل الثروات املعدن يية والطبيع يية؛ من النفط والغاز واحلديد واملنجنيز والفوسفات...
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والتكنولوجي ،وإجهاض البحث
العلمي
وغريها .لذلك ما زال يعمل جاهدا عىل منع التقدي م
ي
ي
العلمي ،واالعتامد عىل ما يصدي ره لنا من علوم وتكنولوجيا ،لضامن التخ يلف والتبع يية الدائمة له.كام
ي
ب
تتم يثل خطورته الراهنة يف استقطابه لعدد كبري من مث يقفي األ يمة وأكاديم يييها ليكونوا أبواقا للفكر الغر ي
اإلسالمي ،وإثارة العصب ييات والنعرات القوم يية والطائف يية
الصف
ي
اإلسالمي؛ بغية متزيق
يف قلب العامل
ي
ي
واالثن يية ،والتنكير للثقافة اإلسالم يية واستمراء الثقافة الغرب يية ،واستبدال لغة الغرب باللغة العرب يية تت
زعم يأنا عاجزة عن أن تكون لغة العلم والثقافة والتعليم ،وحماوالت هدم األرسة املسلمة برتويج
اإلباح يي ة والشذوذ واإلجهاض واحلمل خارج الزواج وغريها من دعاوى باطلة .وغري ذلك من
خم يططات ومؤامرات ُتاك بليل هلذه األ يمة ،األمر الذي يستدعي يقظة أبنائها املخلصني للتصدي ي لتلك
املخاطر بوضع اخلطط الالزمة ملواجهتها ودحضها.
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التغريب يف العامل اإلسالميّ وعوامله
سارة دبوس

()1

مقدّ مة:
()2
ب
كثر احلديث يف القرنني التاسع عش والعشين عن ظاهرة التغريب التي سادت العامل العر ي

اإلسالمي ألجل السيطرة عليه ونش فكر
اإلسالمي وما تبعها من حماوالت غزو واحتواء للفكر
ي
ي
جديد مغاير لفكره ،و تعود هذه الظاهرة باألساس إىل مجلة من العوامل والدوافع التي سامهت يف
صناعتها وتضافرت عىل نسج خيوطها يف ش يتى جماالت احلياة اإلنسان يية بتلك املجتمعات.
وكام هو معلوم ي
فإن ظاهرة التغريب ليست وليدة اللحظة الراهنة وإ ينام هي نتاج للحركة اإلمربيال يية
الغرب يية التي انطلقت بداية من القرن التاسع عش ،وقد ياجتهت أهدافها نحو خلخلة ثوابت األمة
اإلسالم يية ورضهبا من خالل إدخال قيم وأفكار غريبة عليها ألجل تويل وجهتها األصل يية وبالتال
اإلسالمي أمرا غري
صهرها يف بوتقة الغرب وجعلها يف تبع يية دائمة له ،مم يا جيعل إمكان يية توحيد الفكر
ي
ممكن.

 .1األستاذة سارة دبوس :أستاذة الفلسفة بجامعة قفصة ،تونس .
القرصي عن البلد ويقصد به طبع العرب واملسلمني بطابع احلضارة الغرب يية
 .2التغريب يرادفه يف اللغة العرب يية النفي واإلبعاد
ي
مقوماهتا الذاتية.
وما اشتملت عليه من حضارة وثقافة وأسلوب عيش ألجل طمس اهلو يية العربيية واإلسالميية وحمو ي
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ومن املؤ يكد ي
بحجة نش
روجتها القوى الغرب يية ذات النفوذ
السياس يف العامل ي
أن هذه الظاهرة قد ي
ي
السلمي ،يإال يأنا قد محلت
كاحلب والتسامح والتعايش
والتطور والقيم اإلنسان يية النبيلة
ثقافة التقدي م
ي
ي
ي
اإلسالمي وبالتال إفراغه من قيمه
واحلضاري عىل العامل
الثقايف
يف ط يياهتا مفاهيم االنصهار واالستعامر
ي
ي
ي
وهو ييته اإلسالم يية التي نشأ عليها املسلمون نحو قيم غرب يية بديلة قد م يثلت «حركة كاملة ،هلا نظمها
وأهدافها ودعائمها ،وهلا قادهتا الذين يشفون عليها ،تستهدف احتواء الشخص يية اإلسالم يية الفكر يية،
مقوماهتا الذات يية ،وتدمري فكرها ،وتسميم ينابيع الثقافة فيها»(.)1
وحمو ي
استعامري استعمله الغرب ألجل بسط نفوذه عىل العامل
واحلضاري هو سالح
الثقايف
فالتغريب
ي
ي
ي
لتوجهاته من
اإلسالمي واستعامره بأسلوب غري مبارش عرب الكلمة ال السيف ،وبالتال توجيهه وفقا ي
ي
اإلسالمي وتيض بقبوهلم ،وبالتال القضاء عىل
خالل هتيئته لألجواء ح يتى تكون مالئمة والواقع
ي
وموجهه
اإلسالمي
ثقافته .فاهليمنة الثقاف يية التي أرستها ظاهرة التغريب صارت قطب الرحى يف العامل
ي
ي
األساس.
ي
وحضاري ،يإال أ ينه مل يتم يكن من التصدي ي
فكري
اإلسالمي من تقدي م
وعىل الرغم مم يا بلغه العامل
ي
ي
ي
لظاهرة التغريب التي أملت به ،ور يبام يعود ذلك بدرجة أوىل إىل الفكرة التي محلتها هذه الظاهرة يف
ثناياها ،أال وهي تول العامل إىل قرية صغرية مفتوحة ألغيت هبا املسافات واحلدود مم يا ساهم يف انتشار
مفاهيم العوملة واملواطنة الكون يية ورضورة االنفتاح عىل اآلخر املختلف عن الذات.
هذا وإن التسليم ي
بأن ظاهرة التغريب قد محلت يف ط يياهتا مفاهيم إنسان يية خرية كالتعايش واالنفتاح
عىل اآلخر أمر غري مس يلم به ،باعتبار ي
أن الغاية التي جاءت من أجلها كانت احليلولة دون ت يقق الوحدة
ب الذي
اإلسالمي والتح يكم فيه وفقا
اإلسالم يية وبالتال استعامر العامل
لتصورات وغايات العامل الغر ي
ي
ي
وحمركه.
يعترب نفسه س ييد العامل ي

اإلسالمي ،املكتب اإلسالمي ،1978 ،ص.4 .
 .1أنور اجلنيدي ،شبهات التغريب يف غزو الفكر
ي
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ب أو من
وألجل نش أفكار هذا
التوجه وقيمه فقد سعى دعاة التغريب سواء من داخل العامل الغر ي
ي
خارجه إىل تغيري املوازين الفكر يية والدين يية واألخالق يية اإلسالم يية وفقا للتعاليم الغرب يية بش يتى رضوهبا،
األصل وجعله يعاين
اإلسالمي يف احلضارة الغرب يية ،ومن ذلك إفراغه من حمتواه
ألجل صهر العامل
ي
ي
اهل ُجنة واخلنوع يف آن.
يبدو ي
اإلسالمي هي التي جعلت من اجلدل يرتكز حول الواقع
أن ظاهرة التغريب التي أملت بالعامل
ي
الراهن للمسلمني وما باتوا عليه من ُهجنة قيم يية وأخالق يية ودين يية ألجل البحث عن خمارج رشع يية
وتنوعت حول كيف يية اخلروج من
تنتشلهم من الواقع
التغريبي الذي أمل ي هبم ،لذلك تعدي دت الدراسات ي
ي
االستعامري اجلديد.
الواقع
ي
وما جتدر اإلشارة إليه أيضا ،هو ي
تغريات دخيلة عىل ثقافته
أن ما بات عليه العامل
اإلسالمي من ي
ي
النقدي ،لتكون بذلك قض يية التغريب من بني القضايا احلارقة
وحضارته ،قد فتحت األفق أمام الفكر
ي
حمك النقد .ومن ذلك ي
دونتها وطرحتها عدي ة أقالم عرب يية عىل ي
فإن األسئلة التي ما فتئت تطرح
التي ي
نفسها هنا عديدة :ففيم مت يثلت ظاهرة التغريب؟ وفيم مت يثلت العوامل التي ا يتبعها الغرب لبسط هذه
اإلسالمي؟ وإالم أفضت؟
الظاهرة بالعامل
ي
قراءة يف ظاهرة التغريب
اإلسالمي العديد من اإلشكاالت واملفارقات العويصة
يطرح التفكري يف قض يية تغريب العامل
ي
خاصة ي
أن هذه الظاهرة قد عملت جاهدة عىل إغراق املسلمني يف فلكها
امل يتصلة بفضاء العيش ضمنه ،ب ي
والتارخيي ونشها اجلهل بتارخيهم املجيد .فلم تعد هناك ثوابت هبذا العامل بل
واحلضاري
الثقايف
ي
ي
ي
املتغريات اهلجينة س ييدة الواقع ،باعتبار ي
أن هذا األخري سعى إىل «صبغ الثقافة اإلسالم يية
أصبحت
ي
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اإلسالمي اخلالص ،واحتوائها عىل النحو الذي جيعلها تفقد
بصبغة غرب يية ،وإخراجها من طابعها
ي
األممي»(. )1
ذات ييتها وكيانا ،وتنامع فيام أطلق عليه الثقافة العامل يية أو الفكر
ي
اإلسالمي وما بات عليه
فام يسرتعي انتباهنا ضمن تناولنا هلذه القض يية ،هو الواقع الراهن للعامل
ي
ثمة
والسلوكي
األخالقي
من ُهجنة ثقاف يية وقيم يية وحضار يية أفضت به إىل التدهور
ي
واحلضاري ،فليس ي
ي
ي
احلضاري بقدر ما بات هناك من تطويع للثقافة العرب يية اإلسالم يية وفقا
ربر اال يتصال والتواصل
ي
ما ي ي
اإلسالمي يواجه الضياع واالخرتاق عىل مجيع
وتصورات الغرب ،من ذلك صار العامل
ملقاسات
ي
ي
الصعد واملستويات احليات يية .ولكن ما الدوافع الكامنة خلف هذه القض يية؟
من املؤ يكد ي
استعامري جديد استعمله الغرب ألجل بسط
أن مصطلح التغريب الذي هو سالح
ي
اإلسالمي مل يكن له أن ينتش ويبسط نفوذه لو مل جيد لنفسه من األسباب ما يساعده
نفوذه عىل العامل
ي
تنوعت وتعدي دت هذه األسباب فمنها التارخي يية القديمة ،ومنها احلديثة التي ال
عىل االستمرار ،وقد ي
اإلسالمي عينه ،وقد
مستمرة يف نش بذور التغريب يف وقتنا الراهن ،ومنها أيضا ما يعزى للعامل
تزال
ي
ي
ا يتفقت مجيعها عىل تغريب الكثري من األفراد واجلامعات سواء باإلغراء أو بالنموذج .فبم مت يثلت هذه
األسباب؟
العوامل اخلارج ّية للتغريب
السياس
أ :عوامل تارخي ّية :االستعامر
ّ
إن املتت يبع لظاهرة التغريب جيد ي
ي
أن هذه الظاهرة قد انطلقت منذ زمن بعيد ،حيث تعود باألساس
(ثقايف) .إذ مت يثل األول يف حماولة تركيع األ يمة
القديم(سياس) واحلديث
إىل االستعامر بّضبيه
ي
ي
بالقوة كفرض تك يلم لغته وجعله تابعا هلا يف ش يتى املجاالت،
اإلسالم يية أمام مبادئ الغرب وأفكاره ي
التغريبي.
كام سامهت بعض الدول يف نشه ح يتى إ ينا كانت خادمة للت ييار
ي

اإلسالمي ،1978 ،ص.3 .
اإلسالمي ،املكتب
 .1أنور اجلنيدي ،شبهات التغريب يف غزو الفكر
ي
ي
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اإلسالمي
الثقايف احلديثة التي بدأت تعمل يف العامل
«ويمكن أن توصف حركة التغريب والغزو
ّ
ّ
متطور هلذه احلركة القديمة التي محل لواءها خصوم اإلسالم
بأهنا امتداد
منذ االستعامر
ّ
الغرب ّ
ّ
وأعداؤه يف ّ
كل عرص وجيل إلخراجه من قيمه»(.)1

فام جتدر اإلشارة إليه هو ي
أن خطاب التغريب مل ُيبن عىل مبادئ علم يية ،بل عىل مطامع استعامر يية
عنرص يية وسلطو يية ،باعتبار ي
ثمة العديد من الوقائع واخللف ييات التارخي يية التي قد ش يكلت هتديدا
أن ي
ألرووبا  ،وهذا التهديد قد سعى الغرب إىل جتاوزه من خالل حماوالهتم املتعدي دة ألجل تزييف التاريخ
ي
ولعل تاريخ الرحالة الغرب ييني الذين محلوا يف رحالهتم ،عدي ة إضامرات سياس يية
وتشويه حقائقه.
وفكر يية ودين يية خري شاهد عىل ما نقول.
فال خيتلف اثنان يف القول ي
الرحالة الغرب ييني لبالد املسلمني مل تكن رحالهتم مبن يية عىل الرغبة يف
بأن ي
اإلسالمي ،وإ ينام كانت من أجل إرساء القيم التغريب يية هناك،
ب
إرساء عالقات جديدة مع العامل العر ي
ي
ي
التحري الدقيق عن اآلخر
بتضخم األنا الذي يمنعها من
فقد عملوا عىل نش الثقافة الغرب يية املك يبلة
ي
الثقايف
التفوق
حجة
ي
تزودوا بثقافة مريضة بالتس يلط واهليمنة ب ي
والتفاعل البناء معه .ما يعني يأنم ي
ي
ب من تنميط الشق والشق ييني بواسطة خم ييلة
والفكري ألجل إخضاع الشق «مت يكن أدب الرحلة الغر ي
ي
جائبي»(.)2
السحري والع
جائعة إىل
ي
ي
فالغرب قد احتفظ بعداء كبري للمسلمني منذ اكتشاف الثقافة العرب يية اإلسالم يية ،ويعود هذا العداء
اإلسالمي أكثر خماوف
والثقايف بينهام ،وقد م يثل الدين
والديني
احلضاري
باألساس إىل االختالف
ي
ي
ي
ي
الغرب لذلك سعت جاهدة إىل طمسه ي
العنرصي للرحالت املكتوبة يف
التوجه
خاصة يف
ي
ي
وجتىل ذلك ي

اإلسالمي ،األمانة العا يمة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،1987 ،
 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
ص.23 .
 .2حممد أمحد خليفة السويدي ،خطوة الطيف يف املغرب واألندلس ،ص.90 .

 ❖ 326نحن و التغريب

القرنني التاسع عش والعشين « ،ي
واحلضاري ،ومها قرنا
الثقايف
ألن هذين القرنني مها قرنا التصادم
ي
ي
وضمه جغراف ييا»(.)1
الزحف الكولونيا يل عىل الشق ،وتد يبره ثقاف ييا،
ي
ومع التسليم بالنظرة الفوق يية التي نظر هبا الرحالة الغرب إىل املسلمني ي
فإن ذلك قد منعهم من
احلق ،وبرغم توافدهم الكثري فلم يكن هدفهم البحث يف معارف
استكناه واقع املسلمني وفهمه ي
التغريبي هناك «الشق قد أصبح عىل امتداد
وعلوم العرب واملسلمني بقدر ما سعوا إىل نش الفكر
ي
حيج إليه ،كان ي
حاج أو زائر للشق يرى األشياء من
كل ي
القرن التاسع عش ك يله بعد نابليون مكان يا ي
احلجاج الفرنس ييون يف القرن التاسع عش يطلبون حقائق علم يية بقدر ما كانوا
زاويته
اخلاصة ،مل يكن ي
ي
يطلبون حقائق غري يبة»(.)2
والثقايف للعرب واملسلمني خصوصا إثر انتهاء احلربني
الفكري
زد عىل ذلك أ ين هشاشة الواقع
ي
ي
التغريبي ،كام ي
أن االنبهار بالغرب وبقيمه وأفكاره  ،وعدم االكرتاث
سهل انتشار الفكر
العامل ييتني قد ي
ي
اإلسالمي ،قد جعل املسلمني ينصاعون إليه.
بعلمه ،مع يأن أخالقه تتناىف متاما مع املجتمع
ي
ما جتدر اإلشارة إليه أيضا هو ي
أن تأ يثر بعض القادة واملسؤولني املسلمني بالقيم الغرب يية وإدخاهلم
للعديد من القيم الغرب يية وحماولتهم جتسيدها ببلدانم من خالل معاقبة شعوهبم وإلزامها عنوة ب ياتباع
ب ،ي
الرتكي خري شاهد عىل ما نقول،
ولعل املثال
أفكار الغرب
وتوجهاته ألجل مسايرة النسق الغر ي
ي
ي
الرتكي كامل آتاتورك آنذاك من قطع للصلة باإلسالم كإلغاء األذان باللغة
حيث إ ين ما قام به الرئيس
ي
العرب يية واستبدال اللغة الرتكية به ومنعه تدريس اإلسالم باملدارس الرتك يية ،قد جعله خادما للحركة
التغريب يية« .وقد جاءت التجربة الرتك يية دليال وهاديا حلركة التغريب هبدف تطبيقها يف البالد العرب يية

 .1بيري جراد ،الرحلة إىل الشق ،رحلة األدباء الفرنس ييني إىل البالد اإلسالم يية يف القرن التاسع عش ،ص.13 .
حممد عناين ،رؤية للنش والتوزيع ،ط ،2006 ،1ص-273 .
 .2إدوارد سعيد ،االستشاق املفاهيم الغرب يية للشق ،ترمجة ي
276
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واإلسالم يية من حيث االنفصال عن التاريخ واللغة والثقافة ،وقد جرى بذل اجلهود الكثيفة يف عمل يية
التغريب والس ييام عن طريق التعليم والصحافة»(.)1
الثقايف:
ب :االستعامر
ّ
قايف فتم يثل يف نش استعامر وتبع يية من نوع جديد عرب العديد من امليادين كالصحافة
أ يما االستعامر الث ي
والثقافة والتعليم وذلك ألجل نش القيم الغرب يية بأيرس األساليب ومن دون اللجوء إىل احلروب.
اخلارجي:
 .1االعالم
ّ
وتوجهاته يف نش قيم احلضارة الغرب يية من خالل متوهيه للحقائق وإبداله
ساهم بش يتى أنواعه
ي
اخلاص ،حيث اعتمد الغرب عليه كثريا ألجل فرض رسالته الثقاف يية عىل
للوقائع كام يشاء وفقا ملنهجه
ي
ألي
العرب واملسلمني كام يريد باعتباره يؤ يثر بشكل مبارش ورسيع عىل املتل يقي ،فقد أصبح «الحظ ي
ثقافة كانت يف الوجود إذا مل تؤازرها أجهزة اإلعالم»(.)2
استعامري جديد قوامه
لقد م يكن اإلعالم الغرب من أن خياطب العرب واملسلمني بأسلوب
ي
واحليني الرسيع واملبارش واملنتظم واملتعدي د األساليب ،وذلك ألجل توحيد نمط
اليومي
التواصل
ي
ي
ب .حيث «تشري اإلحصاءات إىل ي
أن األمريك ييني ،عىل سبيل املثال،
عيشهم وتفكريهم والواقع الغر ي
يبيعون من األفالم والربامج التلفزيون يية لبق يية العامل أكثر مميا يبيعون من األسلحة والس ييارات ،ي
وإن
جمموع دخلهم من الصادرات الثقاف يية يصل إىل أكثر من مئة مليار دوالر»(.)3

اإلسالمي ،األمانة العا يمة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،1987 ،
 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
ص.03 .
الثقايف ،وحدة الثقافة العربية ،عامن ،1995 ،ص.167 .
 .2عبد العزيز البغدادي ،تساؤالت حول الغزو
ي
اإلعالمي ،وحدة الثقافة العربيية ،عامن ،ي
االتاد العام لألدباء
 .3رجاء أبو غزالة ،وحدة الثقافة العربيية يف مواجهة الغزو
ي
والكتاب العرب ،ص ص.151-143 .
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ي
فال ريب يف ي
املتطور واملهيكل ألجل
سرتاتيجي عرب العامل وإعالمه
استغل نفوذه اإل
أن الغرب قد
ي
ي
احلضاري والتقدي م واحلداثة ومواكبة العرص ،يإال أ ينه يضمر وراء
بحجة الركب
ي
غزو العرب واملسلمني ي
ي
الفكري غزوا عقائد ييا اجتامع ييا
كل ذلك كيف يية استبقاء البالد اإلسالم يية يف قبضته ،ليصبح بذلك الغزو
ي
ضاربا يف كيان األ يمة اإلسالم يية.
التجاري بني العاملني
 .2النشاط
ّ
ساهم يف تسهيل عمل يية التغريب وتقيق استتباع الشق ي
املتحّض من خالل إغراق
املتأخر للغرب
ي
التجاري بينهام من خالل تسهيل البيع
السوق العرب يية بالبضائع الغرب يية ،هذا فضال عن تسهيل التعامل
ي
التجاري بني العاملني.
املعوقات االقتصاد يية التي من شأنا أن تعرقل عمل يية التبادل
ي
ورفع ي
وال يفوتنا التذكري ي
بأن الغرب قد سعى إىل استغالل ثروات األ يمة اإلسالم يية من خالل استنزاف
هذه الثروات من خالل رشائها بأثامن بخيسة أو من خالل تبادل املنتجات وكذلك فرض نظام اجلباية
عىل املسلمني ألجل اضعافهم وجعلهم تابعني هلم من خالل «فرض نظام الربا عىل االقتصاد ومتزيق
ثروات األ يمة اإلسالم يية»(.)1
واإلسالمي يلحظ ظاهرة االستغالل الفاحش
ب
فاملتأ يمل لواقع التبادل
التجاري بني العاملني الغر ي
ي
ي
للغرب لثروات املسلمني من أجل اضعافهم اقتصاد ييا وجعلهم يف تبع يية دائمة هلم وذلك من خالل
ثم إعادة بيعها هلم بأثامن باهظة.
رشاء ثرواهتم بأبخس األثامن وتويلها إىل موا يد مصنيعة ي
تحركات التجار يية للغرب يف بعض البلدان اإلسالم يية وتركهم
هذا فضال عن عدم مراقبة ال ي
يقومون بدعاياهتم ودعواهتم اإلشهار يية ملبيعاهتم ومنتجاهتم عرب اإلشهار واإلعالم أو مبارشة يف
الديني.
الشعبي والتسامح
بحجة التالحم
السوق ي
ي
ي

اإلسالمي ،األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الشيف،1987 ،
 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
ص.14 .
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 .3عوامل التغريب الداخل ّية
أ .التعليم:
ي
اإلسالمي ومدى أمه ييته يف حياة األفراد يدرك أ ينه وعىل الرغم مم يا
إن املتأمل لواقع التعليم يف العامل
ي
ومعريف كبري ،يإال أ ينه مل يقع استثامره عىل النحو السليم يف طرائق التعليم
علمي
حظي به من إرث
ي
ي
ومناهجه التعلم يية للناشئة ،بل صار سالحا لّضب األ يمة اإلسالم يية من العمق من خالل ما بات
يعرف باالنصياع والتق يبل األعمى ملعارف الغرب من دون إجهاد العقل يف النقد واملراجعة.
ب هو كيف يية نقل املعرفة للمتع يلمني من خالل حشو أدمغتهم
فام يم ييز طرائق التدريس بالعامل العر ي
يسميه باولو
بمعارف دخيلة عن عاملهم ،هذا فضال عن التلقني أو ما بات يعرف بالتعليم
البنكي كام ي
ي
قريري ،والذي يؤ يدي إىل إحداث رشخ بني النظر يية والواقع حيث جيعل من املتع يلمني فارغني من
املعارف والنقد.
فالتعليم يف الدول العرب يية واإلسالم يية بشكل عا يم ويف خمتلف مراحله قد سقط يف احلفظ والتكرار.
وهذا من شأنه أن يضعف قدرة الفرد عىل االبتكار واإلبداع والتجديد ،ومن ذلك يصبح العقل عاجزا
ويتحول بذلك الفرد إىل كائن سهل التأقلم مع الواقع السائد ورسيع التك ييف
عن التحليل واملعرفة،
ي
العلمي.
واالنخراط األعمى يف ظروف القهر والسيطرة واالستغالل التي فرضها واقع التغريب
ي
يبدو ي
أن أغلب املناهج الدراس يية العرب يية مقتبسة من املناهج الدراس يية الغرب يية بام فيها املناهج
اجلامع يية التي تكاد تكون نقال حرف ييا ي
جلل املناهج التعليم يية يف الدول غرب يية ،حيث جيري ترمجتها
التعليمية اإلسالم يية « ي
تعسف يية عىل ي
إن اخلطر
الطالب ،ألجل القضاء عىل املناهج
ي
وفرضها بطريقة ي
احلقيقي الذي واجهته األ يمة اإلسالم يية إ ينام بدأ من التعليم حني أرادت القوى االستعامر يية عزل األزهر
ي

 ❖ 330نحن و التغريب

تعليمي عىل
والزيتونة والقرو ييني ومعاهد احلديث يف خمتلف أجزاء البالد اإلسالم يية ،وإقامة نظام
ي
العلامين املفرغ من األخالق والعقيدة»(.)1
األساس
ي
فام جيعل من تعليمنا بشكل عا يم ،ال ُيبني كثريا عىل البحث والتنقيب واالكتشاف هو حماولة الغرب
املدين ح يتى يتسنيى هلم السيطرة عىل
الديني وتعويضه بالتعليم
اإلسالمي بتعليمه
القضاء عىل الفكر
ي
ي
ي
املسلمني باعتبار ي
أن هذا التعليم يعتمد غالبا عىل االستقبال الذي يقوم عىل اخلضوع والتنفيذ اآل يل
وذلك ألجل خلق جيل ضعيف من السهل السيطرة عليه والتحكم فيه.
ومعلوم ي
أن لتغريب املناهج التعليم يية عدي ة انعكاسات سلب يية عىل املتع يلمني أنفسهم باعتبارهم
ب
يدرسون علوما منفصلة عن أصلها وال صلة هلم هبا ،ألجل جعلهم يف تبع يية
مستمرة للفكر الغر ي
ي
وغري قادرين عىل االبتكار والتجديد ،وال ي
أدل عىل ذلك من الربامج التعليم يية يف البالد العرب يية وما
ندرسهم أفكار الفالسفة والعلامء
احتوته من تفيز عىل استلهام الفكر الغر ي
ب ومناهجه ،فام معنى أن ي
الغرب ييني ولنا العديد من العلامء واملف يكرين يف ش يتى املجاالت؟ أال جيعل هذا االتيباع لعلوم الغرب من
الناشئة جاهلة بالعلامء العرب وترى التبع يية العلم يية للغرب؟
فاملتأ يمل لواقع التعليم بمختلف مناهجه ومستوياته يدرك ي
ب قد جتاهل يف
أن النظام
الرتبوي العر ي
ي
واإلسالمي وتش يبث باملناهج واألنشطة الدراس يية
ب
الثقايف
كثري من األحيان اإلرث
واملعريف العر ي
ي
ي
ي
الغرب يية ،ويعود الفضل إىل الكثري من الرتبو ييني والث يقفني العرب املتأ يثرين بالغرب والدور الذي لعبوه
اإلسالمي ،وهذا ما جعل من األنظمة التعليم يية العرب يية يف جوهرها غربية
يف نش القيم التعليم يية بالعامل
ي

 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل اإلسالمي ،األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الشيف،1987 ،
ص.100 .
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نحمل الغرب ي
نتحمل كثريا من اللوم،
كل اللوم فإ يننا
ي
مستوردة ال عرب يية« .وإذا كنيا يف مسألة التغريب ال ي
مؤسساتنا تتبنيى أفكارا غربية يف نظرهتا للحياة»(.)1
عندما نرى بعض بني قومنا ،وبعض ي
زد عىل ذلك أ ين ما بات جليا للعيان هو ظاهرة إنشاء املدارس األجنب يية كالفرنس يية واألملان يية
واألمريك يية بالدول اإلسالم يية وما تفرضه من مناهج وبرامج تعليم يية غرب يية رصفة يف بالد املسلمني،
كذا هي احلال مع تنصيب بعض اجلمع ييات املوالية للغرب والداعية إىل التغريب قوال وفعال.
ب يف نش املدارس واجلامعات الغرب يية يف الدول
كام هو معلوم فقد ساهم دعاة الفكر الغر ي
اإلسالمي ونش اللغات والعلوم األجنب يية،
املعريف
اإلسالم يية ،وذلك سعيا منهم للقضاء عىل اإلرث
ي
ي
واهتامها بالعجز عن مسايرة العلوم « ي
واجته
ألنا لغة القرآن ي
وبالتال عزل اللغة العرب يية ال ليشء يإال ي
الثقايف إىل لغة القرآن ،فأصاهبا إصابات قاتلة ،إذ عزل هذه اللغة عزال تا يما عن تدريس العلوم،
الغزو
ي
الطب ،أو الصيدلية ،أو اهلندسة أو العلوم ،وزاد الطني ب يلة ي
أن لغة
فال وجود ل يلغة العرب يية يف ك يل ييات
ي
بقوة إىل اللهجات العام يية»(.)2
التخاطب واحلوار أخذت ت يتجه ي
لقد رافق هذا االحتقار ل يلغة العرب يية ضمور واسع يف دورها ضاعفه تطاول العديد من املث يقفني
الروتيني بني
اليومي
تتحول إىل «وسيلة هزيلة للتعامل
املتأ يثرين بأفكار الغرب مم يا جعل لغة القرآن
ي
ي
ي
األفراد وحسب ،فباتت هيكال من هياكل التخ يلف( )...فلم تعد قالبا للتعبري والتواصل احلضار ييني،
احلي»(.)3
وال إطارا للفكر
العلمي ي
ي

 .1عىل بن ابراهيم احلمد لنملة ،الشق والغرب :منطلقات العالقات وحمدي داهتا ،دار بيسان للنش والتوزيع ،بريوت ،ص.
.208
 .2حممد الغزال ،ظالم من الغرب ،دار نضة مرص ،القاهرة ،ط ،2005 ،4ص.122 .
الثقايف ،وحدة الثقافة العربيية ،عامن ،1995 ،ص.21 .
ب
 .3غصيب هشام ،العقالنيية العلميية وتديث اخلطاب العر ي
ي
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أن عزل اللغة العرب يية قد أفىض إىل تشجيع اللهجات ،ي
يبدو ي
ألن ذلك سيؤ يدي حتام إىل متزي ق الوحدة
يسهل ترسيخ التغريب عن ال يلغة األ يم ،ويفسح املجال أمام االستعامر
العرب يية واإلسالم يية اللغو يية ،مم يا ي
ب ،وهذا ما ي
توخته
شجعت ال يلغات املحك يية ،والعام يية ،هبدف تقطيع وحدة الشعب العر ي
ب« ي
الثقايف الغر ي
ي
حركة االستشاق من جراء تغريب العقل يية العرب يية وترويج مناهجها الرتبو يية والتعليم يية ،وإغراق
والسياس من أن يفرض طروحه املختلفة»(.)1
الثقايف
املنطقة بفكرها املا يد يي لتمكني االستعامر
ي
ي
سعى الغرب ي
بكل ما أويت من جهد إىل طمس لغة القرآن واستدراجها إىل احلضيض من خالل
املستمر هلا وحماولتهم الالحمدودة التقليل من شأنا عنوة وذلك من أجل تقزيمها ونش اللغات
التقزيم
ي
اإلسالمي
الغرب يية األخرى التي يزعم يأنا لغة العامل ،فاإلشكال يكمن يف سعيه اجلا يد إىل تغريب العامل
ي
وطمس لغة القرآن ،ح يتى إ يننا بتنا نشهد هذا االنتشار الواسع للتغريب املتع يثر داخل جامعاتنا والذي
يت،
العلمي،
احلضاري والتقدي م
هو «اجلوهر األصيل لكيل ما نرنو إليه من حقيقة النهوض
والتطور احليا ي
ي
ي
ي
وألن تعليمنا ال ي
ي
يغذيه
العلمي احلديث،
ألنيه من دون اللغة ،ال يمكن أل يية أ يمة أن تواكب البحث
ي
العلمي ،فهو تعليم يعيد إنتاج نفسه
العلمي ،وال ينتج عقوال قادرة عىل املسامهة يف التقدي م
البحث
ي
ي
الثقايف السائد بصورة أردأ»(.)2
بصورة رديئة ،وبالتال يعيد إنتاج الوضع
ي
لقد سعى الغرب إىل إعالء شأن العام يية عىل ال يلغة الفصحى ألجل تقزيمها وتصغريها من خالل
التقليل من شأنا لي يتسع ل يلغات األجنب يية األخرى كالفرنس يية واإلنقليز يية األفق كام سعى الغرب إىل
الدعوة إىل تعليمها واعتبارها لغة احلضارة والتقدي م ومن ذلك جتري السيطرة الفكر يية عىل املث يقفني
لتمسكهم
اإلسالمي ك يله وذلك
الناطقني هبا ،هذا فضال عن ازدرائهم للعرب ولعقيدهتم والفكر
ي
ي
بفكرة ي
أن الغرب هو صاحب احلضارة التي ال تقهر وممدي ن الشعوب ي
املتأخرة« .أ يما اللغة العرب يية فهناك

اإلسالمي للطباعة والنش ،1997 ،ص.30 .
 .1منذر معاليقي ،االستشاق يف امليزان ،املكتب
ي
 .2حممود حسني ،جوانب من إشكالييات الثقافة العربيية ،وحدة الثقافة العربيية ،عامن ،1995 ،ص.94 .
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محالت لل ي
القرآين
حط من قدرها ومكانتها ،والدعوة إىل تغليب العام ييات عليها ،والفصل بني البيان
ي
يسمى باللغة
وأسلوب الكتابة العرب يية األصيل ،وإدخال نامذج من األساليب الغرب يية ،وخلق ما ي
القرآين األصيل ولغة
الوسطى ،إىل غري ذلك ممذا يراد به إجياد فاصل عميق ،وحاجز ضخم ،بني البيان
ي
العرص»(.)1
فاملتأ يمل تاريخ املسلمني جيد ي
أن أسباب ضعفهم هو ي
ختل بعض الدول عن اللغة العرب يية كام فعلت
الدولة العثامن يية التي جعلت اللغة العرب يية يف املرتبة الثانية بعد الرتك يية ،كام ي
اإلسالمي حاول يف
أن العامل
ي
العديد من املناسبات احتقار اللغة العرب يية ووضعها يف مراتب ثانو يية وهو ما سيفيض ال حمالة إىل عدم
بروز علامء أو مف يكرين باعتبار ي
الثقايف مرتبط بانحطاط ال يلغة.
أن انحطاط املستوى
ي
هذا فضال عن تكريس فكرة االختالط بني اجلنسني ومتييع املناهج التعليم يية العرب يية واإلسالم يية
أن البعثات العلم يية ي
أن التقدي م ال يكون يإال من خالل االنفتاح عىل األخر .كام ي
حجة ي
للطالب بالدول
ب ي
الغرب يية من شأنه أن يساهم يف نش القيم الغرب يية باملجتمعات اإلسالم يية باعتبار أن تش يبعهم باألفكار
ب
الغرب يية سيدفعهم عىل تطبيقها حني يعودون إىل البالد العرب يية« .ولقد ا يتصل املث يقفون يف العامل العر ي
واإلسالمي باملستشقني ا يتصاال مبارشا عن طريق البعثات التعليم يية يف اجلامعات األوروب يية ،فتع يلم
ي
ي
طالبنا لدهيم وأخذوا بمنهجهم ،ونشوا املنتقى من أعامهلم ،ونقلوا عنهم إىل العرب يية املئات من
والفن»(.)2
املصنيفات يف الدين ،واألدب،
ي
تضمنه من توحيد للمفاهيم والقيم ،وإلغائه للتاميز
أضف إىل ذلك أ ين ت ييار العوملة والرتمجة وما ي ي
اإلسالمي ،وينبغي يأال يبهرنا بريق العوملة فنض يحي
والتفرد قد يساهم يف نش ثقافة التغريب بالعامل
ي
ي

 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل اإلسالم يي ،األمانة العا يمة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،1987 ،
ص.92 .
 .2حممد أمحد حممد ،فرج عطيه ،طه حسني والفكر االستشاقي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،2014 ،ص.74 .

 ❖ 334نحن و التغريب

برسالة الرتمجة ،ولسنا بحاجة إىل من ينصحنا باملسارعة يف ركوب قطار العوملة ،قبل أن يرتكنا يف
حم يطات التخ يلف ..فنحن عىل استعداد لركوب هذا القطار ،لكن ر يكابا بشا ،حيملون هو يياهتم،
اخلاصة ،ويعرفون وجهة سفرهم ..ال أن ُحيملوا إليه كالسوائم
وجوازات سفرهم ،وأشياءهم
ي
واألنعام(.)1
أهم املظاهر البارزة
هذا وتعدي ترمجة العديد من الكتب الغرب يية من قبل دعاة التغريب املسلمني من ي
اإلسالمي ،باعتبار ي
أن ولع هؤالء وإعجاهبم بكتب الغرب ومف يكريه سيجعلهم يعملون عىل
بالعامل
ي
ترمجتها وتوزيعها بالبالد اإلسالم يية وهو ما سيساهم بدوره يف نش األفكار التغريب يية ي
بكل سالسة بني
عموم القراء.
فال خيتلف اثنان يف القول ي
بأن العوامل التغريب يية املتو يلدة من التعليم والعوملة والرتمجة مل تكن الدافع
واإلسالمي ،وإ ينام نجد كذلك الدعوة اليهود يية
ب
الوحيد الكامن خلف ظاهرة تغريب العامل العر ي
ي
املنادية بتوحيد اإلنسان يية واملطالبة بإلغاء الفوارق الدين يية والعرق يية التي يصري فيها الفرد مواطنا عامل ييا
باعتبار ي
اإلسالمي ،لذلك نراها تعمل
أن األرض وطن للجميع ،تضمري يف ط يياهتا حقدا وكرها للدين
ي
استعامرية
جاهدة عىل حماولة طمسه ،ف «ال جيوز أن نبحث ظاهرة االستشاق عىل يأنا سياسة
ي
أنا ظاهرة علم يية أو ثقاف يية»(.)2
فحسب ،بل جيب األخذ ب ي
هذا فضال عن تامل بعض املسلمني الذين مت يكن منهم التغريب وحماولتهم اجلاهدة ألجل تطبيق
اخلاصة أو داخل املجتمع ك يله من خالل تدوينهم للعديد من الكتابات
األفكار الغرب يية سواء يف حياهتم
ي

 .1احلالق حممد راتب ،العوملة وسؤال اهلوية .جملة الفكر السياس العددان الرابع واخلامس ،السنة السنة الثانية شتاء،1998
ص.324 .
 .2سامل محيش ،املغرب يف الدراسات االستشاقية ،مطبوعات أكاديمية ،اململكة املغربية ،اهلالل العربية للطباعة والنش،
مراكش ،املغرب ، ،1993 ،ص.203 .
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واألفكار املح يف زة عىل حماكاة الغرب واالنصهار يف ثقافته ،ويف املقابل نجد هؤالء يتحاملون عىل
يقر ي
بأن:
الرتاث
اإلسالمي أمثال املف يكر املرصي سالمة موسى ،الذي ي
ي
وترسخ وال تتزعزع ،هي رابطة احلضارة والثقافة ،هي
«الرابطة احلقيقيّة التي تثْبت عىل قاعدة
َ
رابطتنا بأوروبا التي عنها أخذنا حضارتنا الراهنة ،ومنها تث ّقفنا ثقافتنا اجلديدة .أجل ،جيب أن
نرتبط بأوروبا ،وأن يكون رباطنا هبا قو ّياً )...( ،فالرابطة الغرب ّية هي الرابطة الطبيع ّية لنا؛ أل ّننا يف
حاجة إىل أن نزيد ثقافتنا وحضارتنا ،ومها لن تزيدا من ارتباطنا بالرشق ،بل من ارتباطنا
بالغرب»(.)1

اجتامعي واسع املدى باعتبار ي
ي
أن هؤالء بمستطاعهم
إن أثر التغريب يف النخبة املث يقفة له انعكاس
ي
ي
ولعل رواية وليمة
نش أفكارهم التغرب يية التي طبعوا هبا والتأثري يف األخالق والعادات والتقاليد،
اإلسالمي خري
السوري حيدر حيدر وما ا يتسمت به من تطاول عىل الدين
أعشاب البحر للكاتب
ي
ي
اإلسالمي بل فيها عبارات ي
تط من شأن
شاهد عىل ما نقول ،فهي ال تمل توقريا هلل ولرسوله وللدين
ي
اإلسالمي ومت يهد إلشاعة الفاحشة .هذا فضال عن وجود العديد من املف يكرين املتأ يثرين بأفكار
الدين
ي
الغرب ح يتى وصل هبم األمر إىل درجة االسرتقاق كام يقول املف يكر فهمي هويدي:
نسميهم باألرقاء اجلدد»(.)2
«وهذا العرص يشهد نوعاً من األر ّقاء يمكن أن ّ

هذا ويبدو ي
أن تامل املف يكرين العرب املتأ يثرين بأفكار الغرب مل يقف عند حدود التحفيز عىل
الثقافة الغرب يية والتشجيع عىل التش يبع هبا ،بل إ ينم أطنبوا يف الدفاع عن الدول املتواطئة مع الغرب «وقد
ألنا أضاعت دينها ومل
شبعت تركيا من اجلامعة اإلسالم يية ونفضتها عن نفسها وخت يلصت منها ،ال ي

 .1سالمة موسى ،اليوم والغد ،هنداوي ،اململكة املتحدة ،2019 ،ص.142 .
 .2سعيد إسامعيل عل ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1دار السالم ،مرص ،2005 ،ص.27 .
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ألنا مل تعد تؤمن بفائدة اجلامعة اإلسالم يية بعد أن خربهتا يف احلرب الكربى ،فوجدهتا
تعد تؤمن به؛ بل ي
قصبة مرضوضة ال تغني وال تنفع» (.)1
فام نخلص إليه بالقول ،هو ي
وغري وجهة
أن الغرب مت يكن من استقطاب العديد من املف يكرين العرب ي
اإلسالمي ويربط املستقبل
ب
تفكريهم وأسلوب عيشهم ح يتى بات أغلبهم يرفض مايض الوطن العر ي
ي
باالقتداء بالغرب ،حيث صار طريق التقدي م يف نظرهم يتم يثل يف «رفض الرتاث ك يله والتنكير للاميض
بر يمته ،واالقتداء بالغرب واالنفتاح عليه انفتاحا غري مشوط واألخذ بأنامط التفكري والعيش التي
تتبنياها املجتمعات الغرب يية»(.)2
الداخل
ب .اإلعالم
ّ
ي
ب ال معنى له يف سياق طرح
إن التط يلع إىل إرساء رأي عا يم وا ٍع ومدرك للوقائع الراهنة بالوطن العر ي
يتبنيى منطق تغريب الصحافة واإلعالم ،باعتبار ي
أن الغرب قد فهم مب يكرا مدى تأثري هذه الوسائل يف
ألنا
تشكيل الرأي العا يم فسعى جاهدا إىل تغريبها وذلك ملا هلا من تأثري بليغ يف الرأي العا يم وذلك ي
اإلسالمي« .فاألساليب املنهج يية املع يقدة املتيبعة يف حقل االتيصال-
مت يثل أقوى األدوات نفوذا يف العامل
ي
تلك التي أثبتت فاعل يية كبرية فيام يتع يلق بإخضاع مجهور املواطنني لتنظيم صارم وكفالة تأييدها -جيري
تطبيقها عامل ييا بإيقاع متسارع»(.)3
ي
فام جتدر اإلشارة إليه هو ي
استغل وسائل اإلعالم الغرب يية والعرب يية واإلسالم يية يف عقر
أن الغرب قد
تل ي
دارها بمختلف مشارهبا ألجل جعل ثقافته ي
حمل الثقافة األصلية للدول العرب يية واإلسالم يية ومن
تغريات جذر يية هادفة إىل
ب
ذلك يقع التالعب بالعقل العر ي
اإلسالمي ،مع ما يرافق هذه الثقافة من ي
ي

 .1سالمة موسى ،اليوم والغد ،هنداوي ،اململكة املتحدة ،2019 ،ص.142 .
 .2احلاج عزيز ،الغزو الثقايف ومقاومته ،املؤسسة العربية للدراسات والنش ،1983 ،ص.34 .
 .3هربرت شيلر ،املتالعبون بالعقول ،ترمجة عبد السالم رضوان ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب ،الكويت،
 ،1978ص.153 .
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التغيري والتغريب ملا لوسائل اإلعالم من دور ف يعال يف التأثري يف الرأي العا يم لذلك استغ يلها الغرب
استغالال تا يما.
وتوجهاته يف نش أفكار احلضارة الغربية وقيمها من خالل تزييفه
لقد ساهم اإلعالم بش يتى أنواعه
ي
للوقائع وإعالئه صورة الغرب وتشوهيه صورة العرب واملسلمني ألجل جعل العرب يقبلون بالقيم
الغرب يية من دون تر يدد أو تفكري ذلك ل « ي
أن مديرى الصحف اليوم يية ينتمون يف معظمهم إىل التقدي م ييني،
ولذلك كان معظم هذه الصحف واقعا تت تأثري اآلراء واألساليب الغرب يية )...(،فرت يدد صدى ذلك
يف بالد الشق والصحافة ففي تركيا وطن يية ال دين يية ،وهي ال جترؤ عىل أن تكون دين يية ،أ يما الصحافة
تتطور ببطء ،وهي ال دين يية يف ياجتاهها»(.)1
املرص يية فهي ي
التغريبي وذلك النتشارها الواسع والرسيع
لقد كان للصحافة املكتوبة دور ف يعال يف نش الفكر
ي
عرب العامل ،كام كان أيضا للصحافة املسموعة واملرئية دور ها يم يف توجيه الذوق العا يم للجامهري العرب يية
وذلك ألجل السيطرة عليها وجعلها يف قبضة الغرب مم يا جيعل من هؤالء يتق يبلون أسلوب الغرب كام
الرباين.
هو ويتجاهلون منهجهم
ي
ج .املرأة:
ش يكلت قض يية املرأة وال تزال وسيلة من الوسائل التي اعتمدها الغرب يف حماربة اإلسالم ،فام ي
انفك
رهبا وا يتبعت تعاليم
يوجه هلا هتام كيد يية ي
الغرب ي
ألنا أطاعت ي
كاهتامها بالتخ يلف والرجع يية ال ليشء يإال ي
كرمها يف العديد من املناسبات كام جاء يف القرآن الكريم:
دينها
اإلسالمي الذي ي
ي

اإلسالمي ،األمانة العا يمة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،1987 ،
 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
ص.5 .
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ُ َّ ُ َّ ُ َّ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
َ َ ُّ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ
«يا أيها انلَّاس اتقوا َربك ُم اَّلِي خلقكم مِن نف ٍس َواحِد ٍة َوخلق مِنها ز ْوجها َوبث مِنهما
ً
َ ً َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
اءلون ب ِ ِه َواْلرحام إِن اَّلل َكن عليكم َرقِيبا»(.)1
ِرجاَل كثِريا ون ِساء واتقوا اَّلل اَّلِي تس

ي
التغريبي الذي نجه الغرب ضمن تناوله واقع املرأة يف العامل
إن ما يسرتعى االنتباه يف املنحى
ي

اإلسالمي هو نقده املتواصل لدينها من خالل اعتبار مسألة احلجاب وموقع املرأة داخل أرسهتا رضبا
ي
املوجه إىل ملرأة املسلمة وذلك ألجل إخراجها عن تعاليم دينها
من اإلقصاء والتهميش واالزدراء
ي
اإلسالمي تدفعها إىل السفور واالختالط.
وتوجيهها وجهة غرب يية عارية من الدين
ي
اإلسالمي باهتامم واسع من قبل الغرب ،فقد اعترب ي
أن املرأة املسلمة
حظيت مسألة املرأة يف العامل
ي
تعيش يف حالة تبع يية للرجل أرغمت عليها لذلك جيب عليها البحث عن الديمقراط يية اجلنس يية ،وتبدو
اجلنس وهو ما
حجة الظلم
هذه الدعوة رضبا من تريض النساء املسلامت ألجل مواجهة الرجل ب ي
ي
املستمر معه ،هذا إضافة إىل تف يكك األرسة وانحالهلا باعتبار ي
أن املساواة اجلنس يية
سيفيض إىل رصاعها
ي
اجتامعي متو يتر ير يتب املواقع واألدوار جنس ييا وهو ما
التي يدعو إليها الغرب تدعو إىل خلق أفق
ي
يتعارض مع تعاليم الشيعة اإلسالم يية.
واهتامها بأبشع ال يتهم االجتامع يية الكيد يية
مل يغفل دعاة التغريب عن مسألة املرأة يف العامل
اإلسالمي ي
ي
اإلسالمي والدفع هبا يف ياجتاه السفور واالختالط ومن ذلك
وذلك ألجل تأليبها عىل احلجاب ودينها
ي
ف« ي
إن الفكرة األساس يية للثقافو ييني يف الغرب» تقول «باستحالة اجلمع بني اإلسالم
الذكوري للمرأة يف اإلسالم» ،إلخ(.)2
والديمقراط يية» ،)...(،وإ ين «احلجاب تعبري عن القمع
ي
األرسي ،لذلك عمل الغرب عىل تفكيك األرسة
وكام هو معلوم فاملرأة مت يثل حجر الزاوية يف النظام
ي
اجلنس الذي وضعه اهلل تعاىل يف الكون
ألنم انطلقوا من االختالف
املسلمة انطالقا منها ،وذلك ي
ي

 .1القرآن الكريم ،سورة النساء ،اآلية .1
 .2رشيد بوطيب ،رسالة إىل مفكر هرم :قراءات يف الفلسفة احلديثة ،دار توبقال للنش ،الدار البيضاء ،2015 ،ص.45 .
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كوين شامل متكامل من أجل إثارة مجلة من اخلطابات األيديولوج يية التي تمل يف
ألجل خلق نظام ي
ط يياهتا التحفيز عىل الرصاع بني اجلنسني.
وبرغم ي
اإلسالمي ليس حديث النشأة،
أن املرأة املسلمة والوعي العا يم املرتبط بحقوقها يف العامل
ي
ب ببعض
هن االنتخا ي
وإ ينام تعود جذوره إىل القرن التاسع عش حيث نشهد ممارسة بعض النساء حل يق ي
احلق ،يإال ي
أن الغرب قد
الدول العرب يية واإلسالم يية بينام يف بعض الدول الغرب يية فالنساء ال يتمتعن هبذا ي
القو ة والغلبة لذلك راهن عىل تشويه واقع النساء املسلامت وتغاظى
أخفى ذلك علنا ال يتباعه سياسة ي
عن واقع نسائه .زد عىل ذلك أ ين صورة املرأة الغرب يية يف معظم فنونم تبدو رضبا من املتعة اجلنس يية ال
غري لذلك راهنوا عىل إخراج املرأة املسلمة من ع يفتها إىل الفجور باسم الديمقراط يية اجلنس يية.
وال يفوتنا هنا التذكري ي
الزج هبا يف خطابات أيديولوج يية
بأن الغرب استهدف املرأة املسلمة ألجل ي
جوفاء تفيض هبا إىل تف يكك أرسهتا وانحالهلا ،هذا فضال سعيهم اجلا يد إىل القضاء عن التعاليم
خص هبا اهلل املرأة والرجل عىل حدي السواء ألجل تفكيك القيم املجتمع يية اإلسالم يية
اإلسالم يية التي ي
األرسي بدرجة
ثم موقعها
ي
ألنم استهدفوا دينها بدرجة أوىل ي
والدفع نحو السفور والفجور وذلك ي
اجلنس واحلال ي
ألنا غرب يية بالفطرة.
بحجة الظلم
ثانية ي
أن املرأة لدهيم تعاين الويالت يإال يأنا ال تعنيهم ي
ي
املحصلة قفد كان ملحاولة تغريب املرأة املسلمة أولو يية وأمه يية كربى لدهيم باعتبار ي
أن إفساد
ويف
ي
األساس للمجتمع ي
الريادي الذي
وذال للدور
املحرك
ي
املرأة من شأنه التأثري يف املجتمع باعتبارها مت يثل ي
ي
اجلنس بش يتى
تقوم به داخل األرسة وخارجها لذلك استهدفوا نظام حياهتا العا يم فتك يلموا عن الظلم
ي
اإلسالمي قد ح يلل ذلك ي
رضوبه كالزواج والطالق واحلضانة واملرياث واحلال ي
بكل سالسة.
أن الشع
ي
اإلسالمي وخلخلة قيمه الدين يية
تبدو إذن حماولة تغريب املرأة املسلمة رضبا من إفساد املجتمع
ي
اإلسالمي وذلك من أجل زرع الفتنة بني املرأة والرجل واملجتمع عموما ،حيث
التي رشعها الدين
ي
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ي
التخل عن قيمها التي جبلت عليها بالفطرة إىل ممارسة قيم غرب يية
إ ين هذه املحاولة ستدفعها ال حمالة إىل
مستمر مع ي
جل األفراد.
جتعلها يف رصاع
ي
ي
إن الدافع الكامن خلف قض يية تغريب املرأة املسلمة سواء من قبل الغرب ييني أنفسهم أو من قبل
الداخل لألرسة املسلمة وحماولة قطع أوارصها
اإلسالمي هو النيل من البناء
دعاة التغريب بالعامل
ي
ي
امللحة خللع احلجاب
السليمة ،لذلك راهنوا عىل مهامجتها من ش يتى الزوايا سواء من خالل الدعوات ي
اجلنس داخل األرسة ألجل تفيزها عىل االختالط والسفور والرصاع مع الرجل،
سموه بالظلم
أو ما ي
ي
بحجة مقتضيات العمل وما تفرضه
هذا فضال عىل تفيزها عىل اخلروج يف وسائل اإلعالم شبه عارية ي
من رشوط.
لقد سعى الغرب إىل إثارة قض يية املرأة يف صلة مبارشة بالعديد من القضايا االجتامع يية األخرى
والتي هي يف ا يتصال مبارش معها كحقوق املرأة واحلجاب واالختالط وذلك ألجل مهامجة اإلسالم
وحماولة تشوهيه من خالل تلفيق األكاذيب والشبهات الباطلة حوله والعمل عىل إخراجه يف أبشع
الصور.
فام نخلص إليه هو ي
االجتامعي ببالد املسلمني سامها يف نش
أن العوامل الداخل يية وهشاشة الوضع
ي
ظاهرة التغريب هناك ،فقد نجد كذلك العديد من العوامل اخلف يية األخرى كتظاهر بعض املسيح ييني
باإلعجاب الشديد بقيم وأفكار الغرب وحماولتهم زرعها بني املسلمني وغري املسلمني بالبالد العرب يية،
وهو ما ساهم يف تشويه الواقع املعيش لتلك املجتمعات وتف يككها وأفىض إىل اهلجنة باعتبارها فقدت
قوماهتا الرمز يية التي بنت عليها قيمها االجتامع يية واألخالق يية.
م ي
فام يعاب عىل املجتمعات العرب يية واإلسالم يية هو عدم اال يتفاق والتالحم من حيث املبادئ والقيم
التي دأبوا عليها ،لذلك ساهم هذا التنافر يف تس يلل ظاهرة التغريب إىل جمتمعاهتم ي
بكل سهولة .هذا
فضال عن مسايرة العديد منهم لألفكار التغريب يية واهتاممهم الكبري ب ي
كل ما بلغه الغرب من أفكار
وعلوم وإمهاهلم الواضح لعلمهم هو ما ساهم يف تاليش علومهم واعتامدهم املطلق عىل علوم الغرب

اإلسالمي وعوامله ❖
التغريب يف العامل
ي

341

؛ ي
واملشع الرئيس ملجتمع ناجح ،فباستهداف العلم يسهل استهداف األمم
املؤسس
ألن العلم هو ي
ي
والشعوب وهذا ما رصدنا صداه لدى العديد من الدول اإلسالم يية التي فقدت علومها ومعارفها يف
ا يتباعها للغرب ،بل انتهجت نجا تغريب ييا يف مسايرة العلوم وح يطمت علومها.
ي
التغريات التي شملت األرسة الغرب يية من العمق وسامهت يف تف يككها منذ
إن ما يسرتعي انتباهنا يف ي
مهد الطريق لظهور احلركات
الثورة الصناع يية هو خروج املرأة للعمل إىل جانب الرجل ،وهو ما ي
النسو يية املطالبة بتحرير املرأة ومساواهتا مع الرجل .هذا فضال عن تبنيي أغلب األرس الغرب يية لفكرة
تقر بمحدود يية املوارد أمام زيادة الس يكان ،كام ي
أن
ختفيض النسل النامجة عن النظرة االقتصاد يية التي ي
االقتصادي ،فضال عن ي
سن الزواج
بحجة العمل والوضع
تأخر ي
ي
بعض النساء يعرضن عن اإلنجاب ي
تدين أفراد األرسة الغرب يية ويف
خاصة ،وتضافرت بذلك هذه ي
املؤرشات السلب يية لتساهم يف ي
لدى النساء ي
بعض األحيان يف اندثارها وانعدامها.
خامتة:
برغم ي
اإلسالمي ا يتسم هبو ييته اإلسالم يية املتينة واملتم ييزة عن غريها من اهلو ييات العالية
أن املجتمع
ي
األخرى التي بناها اإلسالم منذ غابر األزمان ،يإال ي
أن ذلك مل يمنع تس يلل ظاهرة التغريب إليهم عرب
العديد من العوامل التي فسحت هلا املجال ألجل الفتك هبذه اهلو يية والقضاء عىل الوجهة اإلسالم يية
األصيلة ألجل القضاء عىل ذاك التم ييز الذي ا يتسمت به.
التفوق عىل ش يتى شعوب
والرقي
بأنم يم يثلون رمزا للتقدي م
اإلنساين و ي
ي
ونظرا العتقادهم اخلاطئ ي
ي
اإلسالمي
احلق ،فقد سعى الغرب ييون بش يتى السبل إىل تغريب العامل
دوين ال جيانب ي
ي
العامل وهو اعتقاد ي
ومقوماته األساس يية عن طريق ما أطلقوا عليه حرب الكلمة ال حرب
والسعي إىل تفكيك أسسه
ي
السيف.
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لقد سعت حركة التغريب إىل غزو العرب واملسلمني فكر ييا وال س ييام عن طريق التعليم والصحافة،
مقوماته األساس يية لتجعل منهم
وذلك ألجل القضاء عىل وحدة الفكر اإلسالم يية وحماولة طمس ي
شعوبا بال فكر وبال ذاكرة وذلك لسعيهم الدائم من أجل «القضاء عىل وحدة األ يمة اإلسالم يية بام حيول
دون عودة اخلالفة اإلسالم يية ،وتعميق مفهوم اإلقليم ييات والقوم ييات».

()1

أن القوى الغرب يية قد سعت ي
ما نخلص إليه بالقول هو ي
اإلسالمي
بكل جهودها إىل تغريب العامل
ي
والرقي اإلنسان ييني وركب قطار
وطمس هو ييته وحضارته باستعامل أساليب خف يية وعلن يية باسم التقدي م
ي
احلداثة ،يإال يأن ن يياهتا اخلف يية كانت من أجل تشيد األ يمة اإلسالم يية وتقزيم وحدهتا وجعلها تابعة هلا يف
ش يتى املجاالت.
اإلسالمي قد هدفت إىل
ويف احلقيقة تبدو ظاهرة التغريب التي سعى الغرب إىل جتسيدها بالعامل
ي
الرقي هبا كام زعم قادهتا ومنارصوها وذلك ي
ألن يف
فرض وصاية عىل األ يمة اإلسالم يية ،ال من أجل
ي
نص عليه الدين
قبول مناهج الغرب وثقافته ما يدفع إىل جتاهل الدين
اين الذي ي
ي
اإلسالمي واملنهج الر يب ي
اإلسالمي ،هذا فضال عن التبع يية الغرب يية التي جتعل من املسلمني غري قادرين عىل جتسيد حضارهتم
ي
اإلسالم يية وفقا ملفاهيمها السليمة.

اإلسالمي ،األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالم يية باألزهر الشيف،1987 ،
 .1أنور اجلنيدي ،أهداف التغريب يف العامل
ي
ص.14 .
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معامل التغريب يف الثقافة الرأمساليّة الغربيّة
وتأثريها يف قيمنا األخالقيّة واحلضاريّة

عبد اخلالق ال ُغ يراوي

( )1

اقتصادي:
تعريف الرأسامل ّية عىل ّأهنا نظام
ّ
اقتصادي سائد يف أكثر الدول املتقدي مة اليوم خصوصا الغرب يية ،حيث تكون
الرأسامل يية هي نظام
ي
اخلاص وجيري توجيه اإلنتاج وتوزيع الدخل إىل حدي كبري من
معظم وسائل اإلنتاج مملوكة للقطاع
ي
اخلاصة ودافع الربح ومنافسة السوق(.)2
خالل تشغيل األسواق .بالتال فهي مبن يية عىل مفاهيم امللك يية
ي
فرداين
اخلاصة ،واحلر يية االقتصاد يية املطلقة ،مع طابع
تعتمد الرأسامل يية عىل رؤوس األموال
ي
ي
واضح .وحني يكون اقتصاد املجتمع بأكمله ُمناطا بالفرد نفسه ،وتكون له حر يية مطلقة يف خياراته
االقتصاد يية بنحو يؤ يدي  -تلقائ ييا  -إىل تنافس ساخن بني األفراد لصناعة املال ،ستكون القيم
األهم واألوىل ال
واألخالق آخر االهتاممات ،هكذا هي الطبيعة البش يية ،إن ركزي ت يف يشء جعلته
ي
شعور ييا.
اقتصادي أم ثقافة حياة؟
الرأسامل ّية نظام
ّ
من املعروف ي
عرفناه ،لكن ليس
أن مصطلح الرأسامل يية ُيطلق عىل النظام
ي
االقتصادي الذي سبق أن ي
سائدا يف أذهان أكثر الناس أن له تأثريا يف األبعاد الفكر يية والثقاف يية واألخالق يية أيضا .فاالقتصاد

جامعي وباحث ،بغداد ،العراق.
 .1طالب
ي
2. Encyclopedia Britannica, "Capitalism".
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ويمس حياة الفرد
أساس يف املسرية البش يية،
وطبيعته ال بدي أن يؤ يثرا يف هذه األبعاد ،أل ينه ُمشارك
ُّ
ي
االقتصادي واملجتمع
بشكل مبارش ،فال مهرب من تأثريه ،بدرجات خمتلفة حسب طبيعة النظام
ي
املؤرخة األمريك يية املؤ ييدة للرأسامل يية جويس أبلباي(:)1
والثقافة وعوامل أخرى .وتقول ي
«ملّا كانت الرأسامليّة نظاماً ثقافيّاً ،ال اقتصادياً فحسب ،فإنّه يستحيل تفسريها من خالل
( )2
مرة يف كتابات ماكس فيرب(.)4( )3
العوامل املا ّدية وحدها»  ،كام َو َرد هذا املعنى أكثر من ّ

اقتصادي ينظم احلركة التجار يية والصناع يية والزراع يية واملوارد الطبيع يية والبش يية،
إذن لدينا نظام
ي
ختص اجلانب
نسميه :النظام الرأسام يل .ولدينا تأثرياته يف جوانب ليست اقتصاد يية ،ي
وهذا هو الذي ي
وعرفها عامل األنثروبولوجيا
ي
املعنوي من حياة اإلنسان ،وهذه التأثريات تدعى «الثقافة الرأسامل يية» ،ي
ريتشارد روبنز( )5ب يأنا:
«جمموعة املامرسات واألعراف االجتامعيّة والقيم وأنامط السلوك التي تنسب إىل النظام
الرأساميل»(.)6
الرأساميل يف املجتمع
االقتصادي
ّ
ّ
ّ

بمعنى أوضح يمكن أن نقول:
الرأساميل عىل اجلوانب املعنو ّية لإلنسان واملجتمع ،أي اجلوانب الثقاف ّية
«هي تأثريات االقتصاد
ّ
الرأساميل وناجتة من
تتكون أفكار وأخالقيّات تابعة للنظام
والفكر ّية واألخالقيّة واملعرفيّة ،حيث ّ
ّ
حركته وحاجاته وغاياته».

وك يلنا ن يتفق عىل ي
أن منبع هذه الثقافة هو الغرب ،خصوصا الواليات امل يتحدة األمريك يية ،فكبار
ٍ
أموال ومشاهري
وعرابوها يف يومنا هذا هم األمريكان ،حكومة ورؤوس
ُمثقفي الرأسامل يية ،ومن يظروها ي
وإعالما ومف يكرين ح يتى املجتمع ،مم يا يوصلنا إىل ي
أن الثقافة الرأسامل يية أحد معامل التغريب.

1. Joyce Appleby
2. Joyce Appleby, The Relentless Revolution: A History of Capitalism, pp. 25-26, New York: W.
W. Norton & Co., 2010.
3. Max Weber
4. Max Weber, The Protestant Ethics & the Spirit of Capitalism.
5. Richard Robins
6. Robbins, Richard, Global Problems and the Culture of Capitalism, P. 13.
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سواء أكان تغريب احلضارات األخرى بالثقافة الرأسامل يية مقصودا أم ال ،فالتغريب هو مفهوم
بغض النظر عن مس يبباته وحيث يياته ،سواء أكان ُمتعمدا من قبل الغرب ييني أم عفو ييا من قبل
قائم بذاته ي
الثقايف.
الشعوب التي يطرأ عليها التغريب بسبب التأ ُّثر
ي
ثم إ ينه من اجليد اعتبار الرأسامل يية ذات أوجه ثقاف يية ومعرف يية ومعنو يية بدل اقتصارها عىل كونا
ي
نظاما اقتصاد ييا ،مم يا يفتح املجال ملناقشة آثارها يف اإلنسان واملجتمع ،من الناحية الفكر يية واألخالق يية
االقتصادي.
والنفس يية ،ومقاضاهتا من هذه النواحي ،بدال من عزهلا يف غرفة التنظري
ي
اقتصادي مضا يد،
مهم :حني ننقد الرأسامل يية أو آثارها فال نرمي إىل نرصة نظام
ي
ومن هنا ي
ننوه بأمر ي
كاالشرتاك يية مثال ،فهي ال ختلو من أخطاء فادحة كالرأسامل يية ،لكن ال ضري يف اعتامد أقوال بعض
املف يكرين املاركس ييني يف نقد الرأسامل يية ،خصوصا إذا أصاب نقدهم.
الثقافة الرأسامل ّية وتغيريها خلريطة القيم الغرب ّية:
هنا سرتد مسألة أساس يية :كيف للرأسامل يية أن تزرع ثقافتها املؤ يثرة يف األبعاد اإلنسان يية؟ وهل يمكن
أن ُتدث هذه الثقافة تغيريات كبرية يف منظومة قيم يية مع يينة أو صناعة منظومة قيم جديدة؟
ونجيب :ذلك حيصل عن طريق الثقافة الرأسامل يية ،التي هي اآلثار املعنو يية لذلك النظام ،وهذه
اآلثار  -كام ذكرنا ُ -متأتنية من احلركة االقتصاد يية ومتط يلباهتا ونتائجها .فإذا تط يلبت احلركة االقتصاد يية
رضبا لقيمة مع يينة ألجل زيادة الربح ،فذلك سوف حيصل.
ألنا أصبحت ال
قد يكون رضب القيم عفو ييا ،حيث يبدأ الناس بالتفكري يف ترك القيمة الفالن يية ي
توافق العرص من الناحية االقتصاد يية أو ال توافق رغباهتم وثقافتهم اجلديدة ،وقد ال يكون عفو ييا ،إذ
تقوم الصفوة الرأسامل يية بّضب قي ٍم ونش أخرى عن طريق اإلعالم أو دعم بعض احلركات السياس يية
العفوي والتغيري املُتعمد هنا ،هو ي
العفوي يقترص غالبا عىل ترك قيمة،
أن
واحلقوق يية .الفرق بني التغيري
ي
ي
ألنا ستكون عمل يية أكثر تنظيام.
بينام يتعدي ى املُتعمد ذلك إىل تشوهيها أو تبديلها بأخرى ،ي
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ب عرب مرحلتني:
يمكن تصنيف النظام الرأسام يل يف العامل الغر ي
 .1مرحلة الربجوازي ية(.)1
 .2مرحلة النيوليربال يية(.)2
املرحلة األوىل هي املرحلة الكالسيك يية للرأسامل يية ،حني ظهرت الطبقة الربجواز يية (الوسطى)
جتار ،وهذه الطبقة  -أول
مكونة من ُصنياع وحرف ييني و ي
بداية يف أوروبا الغرب يية يف القرن احلادي عش ،ي
ي
والفالحني .بمرور
األمر  -كانت تقع بني األرستقراط يية (طبقة النبالء اإلقطاع ييني) وبني طبقة العبيد
القوة االقتصاد يية للربجواز ييني تتنامى ،وصار أغلب رأس املال بيدهم ،وصاروا يميلون
الوقت بدأت ي
احلر يية االقتصاد يية التا يمة وعدم التق ييد بقيود املجتمع ،أي إ ينم تبنيوا الليربال يية ،لذا حاولوا القضاء
إىل ي
ثم تالحقت
مرة يف القرن السادس عش يف إنگلرتا وهولندا .ي
عىل األرستقراط يية ،ونجحوا يف ذلك يأول ي
املهمة يف تاريخ أوروبا كالثورة الصناع يية والثورة الفرنس يية ،أ يدت أغلبها إىل تعاظم
احلقب واألحداث ي
الربجواز يية ومت ُّلكها لرؤوس األموال ،فصار الربجواز ييون بمرور الوقت هم الرأسامل ييني.
أ يما املرحلة الثانية ؛ النيوليربال يية ،فهي املرحلة املعارصة من الرأسامل يية ،وهي مرتبطة باحلداثة
والعوملة وشكل الغرب بعد احلرب العامل يية الثانية .ي
إن مصطلح النيوليربال يية (الليربال يية اجلديدة) قد
صيغ عام 1938م يف اجتامع يف باريس بني عدد من املف يكرين ،إذ صاغه رجالن كانا من أشدي مؤ ييدي
اليهودي لودفيغ فون ميسز( )3وتلميذه فريدريك هايك( )4وكالمها منف ييان من
الرأسامل يية مها :املف يكر
ي
أسس
بلدمها النمسا .قام هايك
ي
(املحب لليهود بشدي ة) بحمل راية النيوليربال يية ح يتى ناية حياته ،وقد ي
تروج هذه األيديولوجيا هي مجع يية مونت بيلريين( ،)5التي دعمها أصحاب الثروات
أول مجع يية ي

1. Bourgeoisie
2. Neo-liberalism
3. Ludwig von Mises
4. Friedrich Hayek
5. Mont Pellerin
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بقوة( .)1بقي هذا الرجل حمرتما لدى احلكومات الغرب يية خصوصا اإلدارة األمريك يية،
ورؤوس األموال ي
كرمه جورج بوش األب بوسام احلر يية عام
كرمه رونالد ريغان بأزرار رئاس يية عام 1983م ،كام ي
حيث ي
1991م.

( )2

اقتصادي
ختص اإلنسان واملجتمع وبني نظام
ي
فتخ ييل معي نتيجة هذه العالقة الوثيقة بني فلسفة ي
ربحي بحت ،ال أظنيها عالقة فائدة متبادلة ،بل عالقة استغالل رأسام يل هلذه الفلسفة التي ترسم قيام
ي
حضار يية جديدة ،لتصبح النيوليربال يية أحد أوجه الثقافة الرأسامل يية .علام ب ي
أن املرحلة الثانية هي األقوى
من ناحية ترسيخ هذه الثقافة ،ي
يتحرروا من قيود اقتصاد يية
ألن األمر ي
تول من حماولة الربجواز ييني أن ي
وأخالق يية مفروضة عليهم ،إىل قيام الرأسامل ييني النيوليربال ييني بتغيري ي
كل قيمة تعارضهم بواسطة أدوات
املطورة من الفلسفة التي استخدمها أسالفهم الربجواز ييون.
عديدة منها النسخة ي
سنذكر هنا اثنتني من القيم أو السلوك ييات احلديثة التي أتت هبا الثقافة الرأسامل يية يف جمتمعات
الغرب ،وقامت عىل أنقاض قيم إنسان يية نبيلة ،عىل سبيل املثال والنموذج يية ال احلرص ،ومها الفردان يية
واملثل يية اجلنس يية.
أوالً :الفردان ّية

3

الفردان يية (أو الفرد يية) هي املفهوم القائل ي
بأن مجيع القيم واحلقوق والواجبات تنبع من األفراد،
واالقتصادي للفرد ،وتؤ يكد املبادرة الفرد يية والعمل واملصالح(.)4
السياس
وتافظ عىل االستقالل
ي
ي
االجتامعي ،إذ تلغي مفهوم االشرتاك
تؤسس للفرد مساحة مستق يلة ومنفصلة عن واقعه
ي
الفردان يية ي
واالجتامع ،بمعنى أوضح :تنفي مفهوم املصالح املشرتكة واالجتامع يية يإال ما كان عائدا بالنفع عىل ي
كل
فرد ،وهذا النفع العائد جيب أن يراه ي
اخلاص .وهذا يؤ يدي أيضا إىل
كل فرد نفعا بنفسه ومن منظوره
ي

1. The Guardian, Neoliberalism – the ideology at the root of all our problems, by George Monbiot.
2. Sothebys.com, F.A. Hayek and the Presidential Medal of Freedom, by Gabriel Heaton.
3. The Individualism
4. Merriam-Webster, "Individualism".
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الفردان يية السياس يية واالقتصاد يية ،حيث ليس للدولة أو للمجتمع أن حيدي دوا مصلحة الفرد ،بل هو
ي
متمخضة عن الليربال يية ومفهوم حمور يية اإلنسان ،كام يأنا أداة
حيدي د مصلحته كام يشاء .هذه النظر يية
ٍ
ألنا جتعل ي
تنافس ،مم يا يؤ يدي إىل تريك العجلة
إنسان فردا منافسا يف جمتمع
كل
نافعة جدي ا للرأسامل يية ي
ي
احلرة بال هوادة ،وهذه هي غاية الرأسامل يية.
االقتصاد يية ي
اإلنگليزي جرييمي بنثام( )1القائلة :ي
«كل فرد أدرى من
تقوم هذه الفلسفة عىل مقولة الفيلسوف
ي
غريه بمصلحته ،وجيب أن ُيعترب ي
كل فرد كفرد واحد ال أكثر»( .)2وقد طورها بعد بنثام عدد من فالسفة
اإلنگليزي هربرت سبنرس( )3يف كتابه «رجل ضد الدولة» الذي
ومف يكري الغرب ،أبرزهم التحرري
ي
مرة عام 1884م ،فضال عن آخرين غريهم .ويف زمن احلرب الباردة رفع املعسكر الرأسام يل
نشه يأول ي
بقوة  -يف بدايات املرحلة النيوليربال يية  -حني احتدم الرصاع بينه وبني املعسكر
يف الغرب راية الفردان يية ي
االشرتاكي ،ورفع األخري راية االجتامع بدل الفردان يية ،ومبدأ «الواحد للجميع» بدل «اجلميع
ي
تطرف وإفراط.
للواحد» ،وحني يكون هناك رصاع ،سيكون هناك ي
يف الفردان يية ،بدل أن يكون اإلنسان جزءا من منظومة كربى (الدولة واملجتمع) ي
يتوىل مسؤول يية
اخلاصة به التي ال يسعى يإال هلا ،وإن سعى
محايتها واالرتقاء هبا إىل األفضل ،ستكون له منظومته
ي
لغريها فبشط أن تعود بالنفع عليها ،أي إ ين الدولة واملجتمع سيكونان يف خدمة الفرد ال العكس.
ف ُتلغ ى كثري من الفضائل واملساعي الكريمة ،ومتوت روح البذل والفداء والتضحية  -بال مقابل  -يف
سبيل املجتمع والوطن والقوم واملبادئ واملعتقدات ،وال يبقى يشء سوى األنان يية والتنافس .وهذه
كل ٍ
الرأسامل ،النفع املبارش يكون بجعل ي
فرد
ثقافة رأسامل يية هلا نفع مبارش وغري مبارش يعود عىل النظام
ي
منافسا اقتصاد ييا لبق يية األفراد مم يا جيعل اجلميع وقودا للرأسامل يية ،أ يما النفع غري املبارش فيكون عن طريق
إلغاء نموذج اإلنسان الباذل واملُعطي ،ليكون منتجا ومستهلكا وحسب.

1. Jeremy Bentham
2. Encyclopedia Britannica, "Utilitarianism".
3. Herbert Spencer

 ❖ 350نحن و التغريب

ثاني ًا :املثل ّية

1

قبل استتباب األمر للنظام الرأسام يل احلديث ،مل تكن املثل يية  -ال يف الغرب وال غريه  -كام هي
ي
مستقال أو تكتُّال داخل جمتمع ،بل كانت سلوك ييات وميوال شهوان يية وعاطف يية
اآلن ،إذ مل تكن جمتمعا
فردي ليس أكثر ،ينبذها املجتمع بشدي ة ،يامرسها املثل ييون ِرسا .لكن مع تصاعد الرأسامل يية
ذات طابع
ي
احلديثة تغري ي
كل يشء ،لتصبح املثل يية ثقافة رأسامل يية بحتة ،يف البداية كانت أثرا ونتيجة واآلن أصبحت
أداة .ي
وتول املثل يية إىل ثقافة رأسامل يية بحتة ،يمكن أن
إن هذه العالقة بني املثل يية والنظام الرأسام يل ،ي
قسمه عىل مرحلتني:
ن ي
األرسي إىل الرأسامل يية الضخمة (االجتامع يية) :ي
اجلو العا يم ما قبل
الف -االنتقال من االقتصاد
إن ي
ي
يشجع دائام عىل القيام بسلوك ييات مثل يية ح يتى ملِن كانت له ميول كهذه ،ال بسبب
النظام الرأسام يل كان ال ي
ازدراء املجتمع لذلك وحسب ،بل ي
ألن نظام األرسة أيضا كان خمتلفا متاما ،فالعمل والكسب كانا أكثر
ي
خاص هبا كأن يكون جتار ييا أو زراع ييا أو صناع ييا صغريا،
اقتصادي
فلكل أرسة مشوع
استقالل يية،
ي
ي
رب األرسة ومدير
ويعمل فيه أفراد األرسة مجيعا؛ الزوج والزوجة واألبناء ،ويكون الرجل هو ي
يشجع عىل
نسم هذا النظام بالـ «االقتصاد
األرسي» .كان هذا االقتصاد ي
ي
املشوع يف الوقت نفسه ،فل ن
ألن ي
اإلنجاب بكثرة ،ي
كل فرد من هذه العائلة سيكون عامال يف مشوع العائلة .هذا األمر ساهم يف
تقنني اجلنس والرغبات وانضباطهام  ،ي
األساس واألصيل منه سيكون اإلنجاب وزيادة
ألن اهلدف
ي
النسل ال املتعة واللذة.
مع تصاعد رؤوس األموال وانتشار الصناعات الضخمة يف آخر مراحل الثورة الصناع يية وما
ي
يضمحل ،وأخذت استقالل ييته
األرسي
املتحدة ،بدأ االقتصاد
ي
بعدها يف أوروبا الغرب يية والواليات ي
ألن ي
بالتاليش ،ي
كل فرد يف األرسة يستطيع أن يكون عامال أو مو يظفا يف الشكات الرأسامل يية واملصانع

1. The Homosexuality
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الكربى ،وهذا أعطى استقالل يية أكثر ي
لكل فرد داخل األرسة عن بق يية األفراد ،فزالت احلاجة إىل إنجاب
األرسي ،بالتال مل تعد هناك حاجة إىل جعل اإلنجاب والتناسل
األبناء ليكونوا مشاركني يف االقتصاد
ي
غاية أساس يية للجنس ،وصار من املمكن أن تكون الغاية األساس يية منه هي املتعة وال يلذة واحلصول عىل
السعادة (حسب مفهومهم هلا) .وهناك عامل آخر مساعد هو تنامي الفردان يية إىل جانب الرأسامل يية،
حيث إ ين استقالل الفرد عن عائلته وجمتمعه يعني االستقالل عن قيمهم ،بالتال االنسالخ منها ،إىل أن
ضعفت أو اختفت تلك القيم.
ي
أي تقنني
كل هذا أ يدى إىل انفجار
جنس غري مسبوق يف احلضارة البش يية ،فحني ال يكون هناك ي
ي
اجلنس يف الغرب
حساسة ،كهذه سيكون خروجها عن السيطرة نتيجة طبيع يية .أثناء االنفجار
مللذة ي
ي
تصاعدي متنا ٍم  -منذ بدايات القرن العشين ،صار املثل ييون يف هذا الركب
الذي بدأ بشدي ة  -وبشكل
ي
كغريهم من الباحثني عن ي
امللذات غري املنضبطة ،يبحثون عن رشكاء جنس ييني وعاطف ييني يامثلونم يف
اجلنس.
لكن هذه القيود مل تكن كافية يف ي
ظل وجود ظروف
نعم كانت هناك قيود قانون يية عىل املثل يية ،ي
مشجعة عىل ي
امللذات غري املنضبطة .كام ي
كل ي
خاص هبم ،جعلهم أكثر
أن تكتُّل املثل ييني معا يف جمتمع
ي
ي
وقوة ،إضافة إىل دعم احلركات السياس يية الليربال يية واليسار يية هلم ،مم يا جعلهم يتحدي ون
تنظيام ي
احلكومات لتلغي القوانني التي تدي من فسادهم ،ح يقا حدث ذلك ح يتى أصبحوا اليوم جزءا ال يتجزي أ
من احلضارة الغرب يية احلديثة.
إن الرأسامل يية مل تكن السبب الوحيد يف ي
مهام :ي
كل ذلك ،بل كانت احللقة
وهنا جيب أن نذكر أمرا ي
األخرية لسلسلة من املس يببات ،وهذه املس يببات هي ي
كل ما عاشه الغرب منذ عرص النهضة من
رصاعات دين يية وفكر يية وأخالق يية وسياس يية واجتامع يية.
اضمحالل القيم والثوابت ،وانتشار االعتقاد بنسب يية احلقائق واألخالق ،وسيادة الفلسفات
العلامن يية التي جعلت اإلنسان حمورا للحقيقة والقيم بدال من اهلل ،وفصل الدين عن احلياة واملعرفة،
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وغريها الكثري م يهدت لصناعة إنسان فارغ من املعنى ال يسعى يإال ي
مللذاته ،وكانت الرأسامل يية بمثابة
الفرج بالنس يبة إىل هذا اإلنسان مشوه اإلنسان يية.
ب -رأسامل يية قوس قزح( :)1انتهت مرحلة تصاعد املثل يية بسبب التأثري غري املبارش للرأسامل يية،
وبدأت مرحلة استثامر الرأسامل يية للمثل يية علنا ،إذ وجدت يف املثل يية استثامرا مربحا ال ينبغي تفويته.
ظهر مصطلح رأسامل يية قوس قزح لوصف تلك الظاهرة االجتامع يية واالقتصاد يية ،التي ي
تدل عىل
اجلنس ،حيث ُيعترب
والتوجه
إدخال املثل ييني يف اقتصاد السوق الرأسامل يية .يإنا مزيج من الرأسامل يية
ي
ي
جمتمع « »LGBTQسوقا مستهدفة أو عمالء حمتملني أو مشرتين أثرياء(.)2
هناك موارد اقتصاد يية وافرة الربح لدى املثل يية يمكن أن ُتستثمر ،كمسرياهتم السنو يية التي ُتقام
مسمى «مسريات الفخر» ،وكذلك املوضة املثل يية ،وغريها من األمور التي
غالبا يف أوائل حزيران تت ي
يمكن استثامرها.
سامهت رأسامل يية قوس قزح يف تق ُّبل املثل ييني كثريا ،إذ أصبحت احلكومات الغرب يية تنظر إليهم نظرة
اقتصادي ال بأس باالستفادة منه عن طريق الشكات الرأسامل يية الكربى .رشكات عامل يية كربى
مورد
ي
كمريسيدس ،فولكسفاغن ،ب أم دبليو ،يونليفري ،فيسبوك ،أديداس ،كارتون نيتورك ،ستاربكس
وغريها الكثري ك يلها تضامنت مع مسريات الفخر املثل يية عن طريق تلوين شعارات رشكاهتم بألوان
علم الـ ،LGBTQوهذه سياسة اقتصاد يية ذكية هتدف إىل جذهبم كزبائن.
()3
تول املثل يية إىل
املثل
الربيطاين بيرت تاتشيل يف مقالة له يف صحيفة الغارديان منتقدا ي
ي
يقول الناشط ي

سوق من أسواق الرأسامل يية:

1. Rainbow Capitalism
2. Pink Capitalism: Perspectives and Implications for Cultural Management, pp3, By Lorenzo Yeh,
University of Barcelona.
3. Peter Tatchell
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مؤسساتيّة ومستَ َغ ّلة ،حيث غالباً ما هييمن رجال األعامل
«أصبحت منظّامت جمتمعنا
(املثل) ّ
ّ
الكبار والساسة الساعون للتصويت ووكالء الدولة مثل الرشطة عىل مسريات الفخر يف بريطانيا.
مسريات الفخر هي اآلن رأسامل ّية ذات صبغة ورد ّية ،لقد أصبح األمر جتار ّياً ،ندفع املال للمسرية،
وتشجعنا عىل رشاء سلع حتمل عالمة
وسلطات املدينة تبت ّز منظّمي املسريات برضائب ضخمة ،
ّ
املؤسسة
قوس قزح للتعبري عن هو ّيتنا اجلنس ّية واجلندر ّية .الكثري من الـ LGBTQهم جزء من ّ
النيوليربال ّية».

( )1

بعد ي
تبني لك  -عزيزي القارئ  -ي
القوة عىل تغيري القيم وتبديلها،
أن الثقافة الرأسامل يية هلا ي
كل هذا ي
وغريهتا فعال ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،وهذا يستدعي أن ننتبه ألنفسنا وقيمنا  -نحن الشق ييني
ي
غريت الرأسامل يية قيمنا احلضار يية؟ سنستعرض ذلك كام سيأيت...
املتأ يثرين بالغرب كثريا  -هل ي

قيم أخالقية وحضار ّية إسالم ّية قتلتها الثقافة الرأسامل ّية أو ّلوثتها
مهم جدي ا هنا ،ف ُيقال :كيف للرأسامل يية أن تؤ يثر يف جمتمعاتنا اإلسالم يية التي ال
قد ُيطرح تساؤل ي
اقتصادي؟ ونجيب بنقطتني:
تعتمدها بالكامل كنظام
ي

ِ
 .1ي
األول هو الدول الرأسامل يية
إن الرأسامل يية أصال قسمت العامل إىل قسمنيُ :منتج و ُمستهلِك .ي

وتتفرد هبا .والقسم الثاين هو
الكربى التي تقبض عىل عجلة اإلنتاج واحلركة االقتصاد يية واملوارد
ي
نحن ،أي دول العامل الثالث التي ليس هلا يإال أن تشرتي وتستهلك ما لدى املُنتجني ،وتطيع تس ُّلطهم
العاملي ،فهي ضح يية للرأسامل يية وعاملة هبا ،ح يتى وإن مل تكن تط يبقها كنظام
االقتصادي
عىل الوضع
ي
ي
خاص هبا.
اقتصادي
ي
ي
 .2سبق أن أرشنا إىل ي
أن النظام الرأسام يل تتمخض عنه ثقافة حياة ،فاألمر ال يقترص عىل كونه نظام
اقتصادي .فهي رست فينا كثقافة اجتامع يية ُمصاحبة للعوملة ،كغريها من معامل التغريب كالتأ يثر
عمل
ي

1. The Guardian, Pride has sold its soul to rainbow-branded capitalism, by Peter Tatchell.
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بأزياء الغرب ييني وأخالق يياهتم وتبنيي أيديولوج يياهتم .الرأسامل يية تبنيي جمتم ٍع يرى الربح قيمة عليا ال يعلو
عليها يشء ،وجتدر اإلشارة هنا إىل قول نعوم تشومسكي يف نقد الرأسامل يية وتعاملها مع أزمة وباء
كورونا« :كانت إشارات السوق واضحة ،ليس هناك ربح يف منع وقوع كارثة مستقبل يية»( ،)1فالربح
أوىل أولو ييات هذه الثقافة ،وإذا صار تعارض بني هذه األولو يية وبني حياة اإلنسان وقيمته وغريها من
القيم ،فالربح أوىل.
الثقافة الرأسامل يية مصاحبة ألغلب األمور احلديثة التي ت ِردنا من الغرب خالل عمل يية التبادل
والدرامي ،وسائل اإلعالم ،ح يتى العلوم واملعارف ،وال ننسى
السينامئي
الثقايف ،عن طريق اإلنتاج
ي
ي
ي
أحد أبرز الطرائق احلديثة التي انتشت عربها الثقافة الرأسامل يية يف جمتمعنا برسعة ،أال وهي كتب
ودراسات تطوير الذات( ،)2التي ُتطرح بشكل دورات معروفة يف األوساط االجتامع يية باسم «دورات
تروج قيام علم يية ومهن يية وأحيانا ذات يية ُ
مصممة لتناسب جمتمعا
وخ ُلق يية،
التنمية البش يية» ،وهذه بدأت ي
ي
ثقايف ،أو اجتياح
رأسامل ييا ،ليس له غاية يإال االنتاج والربح .فاألمر ليس نظر يية مؤامرة بقدر ما هو تأثر ي
ثقايف إن صح التعبري.
ي
ولوثت عددا من قيمنا األصيلة ،وسنذكر هنا نموذجني :ثقافة طلب
وقد قتلت الثقافة الرأسامل يية ي
العلم ،والثقافة الرتبو يية.
 .1ثقافة طلب العلم:
من القيم التي مت ييزت هبا حضارتنا اإلسالم يية ،قيمة طلب العلم .نعم يف كثري من احلضارات عرب
العلمي فحسب،
التفوق
التاريخ ازدهرت العلوم ونبغ العلامء ،لكن ما م ييز حضارتنا  -سابقا  -ليس ي
ي
نبي
مؤسس هذه احلضارة ورمزها األقدس :ي
بل إيالء طلب العلم قداسة وشأنا عاليا .فأحاديث ي

االصطناعي يكشف قسوة الرأسامل يية وفشل أمريكا».Jazeera.net .
 .1مقالة لنعوم تشومسكي بعنوان «نقص أجهزة التنيفس
ي
2. Self-Development
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حممد بن عبد اهلل ’ ،اعتربت السعي إىل التع ُّلم عمال صاحلا يكافئ اهلل عليه اإلنسان .ومنذ
اإلسالم ي
الصدر األول لإلسالم ُأضيف العلم ِ
كميزة اجتامع يية يرتفع هبا صاحبها يف املجتمع ،إىل جانب امليزات
التخصصات والفنون العقل يية
األخرى كالشجاعة والنسب واملال واجلاه .وبرز أهل العلم يف خمتلف
ي
اإلسالمي ،أعىل ح يتى من األغنياء ورؤوس األموال،
والنقل يية ،وأصبحوا طبقة عليا يف املجتمع
ي
ُمناهزين أهل الرياسة والسياس ييني يف املكانة االجتامع يية.
ألنا عندهم مل تقترص عىل كونا
لذا جيدر بنا القول :إ ين قيمة طلب العلم هي قيمة إسالم يية بامتياز ،ي
قيمة وجدان يية فحسب ،بل كان هناك تنظري هلا وترويج  ،مع تقديس وتعظيم ،مم يا يعني يأنا ارتقت إىل
خاصة يف التشجيع عىل طلب العلم
كونا قيمة حضار يية لدهيم ،ح يتى إ ين العلامء املسلمني ألفوا رسائل ي
الطوس ،وكتاب
وبيان مجلة من آدابه ،نذكر منها رسالة (آداب املتع يلمني) للخواجة نصري الدين
ي
(طلب العلم ،فوائد ونصائح ِ
الذهبي ،ورسالة ( ُمنية املُريد) للشهيد الثاين زين
وحكم) لشمس الدين
ي
املختصة هبذه املوضوع ،ناهيك عن تضمينه يف مؤ يلفات حديث يية
العامل ،وغريها من الرسائل
الدين
ي
ي
وكالم يية وفلسف يية وأخالق يية خمتلفة.
اإلسالمي آنذاك ،أ ينه كان قيمة معنو يية ال ما يد يية ،فلم تكن
ومن ميزات طلب العلم لدى املجتمع
ي
غاية التع ُّلم يف نظر ييتهم هي كسب املال ،أو إجياد وظيفة أو معاش ،بل نظرهتم نابعة من اعتبار العلم
 بذاته  -كامال معنو ييا ،إذ هو رشف وقيمة إنسان يية عليا سواء ربح منه اإلنسان ربحا ماد ييا أم مل يربح.الطوس:
فيقول اخلواجة نصري الدين
ي
املختص باإلنسان ّية ،ألنّ مجيع اخلصال  -سوى
«رشف العلم ال خيفى عىل أحد ،إذ العلم هو
ّ
()1

والقوة ،والشفقة ،وغريها».
العلم  -يشرتك فيها اإلنسان وسائر احليوانات كالشجاعة،
ّ

فهم كانوا يعتربون العلم حدي ا فاصال بني اإلنسان يية واحليوان يية.

الطوس ،رشح وتعليق حممد البنداوي الكعبي ،ص.28
 .1بغية الطالبني يف رشح آداب املتع يلمني ،املح يقق اخلواجة نصري الدين
ي
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لكن لألسف الشديد يف يومنا هذا ،حني أثرت فينا الثقافة الرأسامل يية املصاحبة لغريها من معامل
التغريب ،قامت بإفساد قيمة طلب العلم ،وتشوهيها وتريف مقصدها .فالرأسامل يية ترى ي
أن طلب
العلم ال فائدة منه ما مل تكن هناك فائدة إنتاج يية من العلم املُحصل .بمعنى أوضح :تركز الرأسامل يية يف
والتخصصات األكاديم يية التي تساهم  -بشكل مبارش أو غري مبارش  -يف اإلنتاج وخلق
العلوم
ي
أي علوم ومعارف ال ت ِد ُّر األرباح
األرباح وصنع الثروات ،مم يا جيعل طالب العلم غري راغب يف دراسة ي
وال تو يفر املعاش ،مهام كان رشف هذه العلوم وقيمتها املعنو يية ومسامهتها يف تكوين املعرفة البش يية.
الكذائي ،أل ينه ال
فتجد األبوين يوصيان ابنهام ،والصديق يوص صديقه ،أن ال يضيع وقته يف العلم
ي
يساعده يف إجياد وظيفة! وعىل سبيل املثال ال احلرص ،ك يلنا سمعنا عبارة تنتقد دراسة ما يدة اللغة العرب يية
يف ك يل ييات االختصاصات التطبيق يية (الطب يية واهلندس يية والعلوم) ،إذ ُيقال :ما فائدة دراسة اللغة العرب يية
عفوي ،بقدر ما هي نتيجة لتأ ُّثرنا
بالنسبة إىل طبيب أو مهندس؟ وهذه العبارة ال تنطلق من تساؤل
ي
بح يمى الرأسامل يية ،حيث ال علم ينفع يإال ما كان مربحا وعامال مبارشا يف عمل يية اإلنتاج.
ُ
ي
إن طلب العلم يعني أن يطلب اإلنسان الوسيلة التي ترتقي بإنسان ييته ،و ُتعل شأنه بني املخلوقات،
فالعلم قيمة قائمة بذاهتا ،ال حيتاج يف نفسه إىل أن يكون ذا نفع ما يد يي كي يثبت فضله وعظمته.
وهنا علينا أن نواجه اإلشكال الذي يقول :هل العلوم املربحة واإلنتاج يية وحدها هي املفيدة؟
لو قلنا نعم فهذا خطأ كبري ،فإضافة إىل كون الغاية من التع ُّلم هي غاية أخالق يية ال ما يد يية أو التذاذ يية
كام أرشنا ،ي
أهم من العلوم التطبيق يية ذات الطابع
فإن العلوم غري املربحة وغري اإلنتاج يية مفيدة أيضا ،بل ي
ومؤسسة هلا ،ولوال األوىل ملا ُو ِجدت الثانية.
ألنا ُمقدن مة
ي
اإلنتاجي ،ي
ي
ألنا مجيعا كانت فرعا من
فمثال لوال الفلسفة العقل يية ملا ُو ِجدت أو ي
تطورت العلوم التطبيق يية ،ي
سمى «الفلسفة الرياض يية والطبيع يية» .كام ي
(الفلسفي) املعمول
العقل
أن املنهج
ي
الفلسفة ،ضمن ما كان ُي ي
ي
أهم مباحث الفلسفة :نظر يية املعرفة وأحكام الوجود واإلهل ييات ،هو رئيس املناهج مجيعا،
به لتحديد ي
فإن صح هذا املنهج ،صحت مجيع املناهج التي ي
التجريبي الذي ُيعتمد حال ييا يف
متخضت عنه ،كاملنهج
ي

معامل التغريب يف الثقافة الرأسامليية الغربيية ❖

357

مجيع العلوم التطبيق يية( .)1والعلوم التطبيق يية هي املساهم األكرب يف عمل يية اإلنتاج وصناعة األرباح من
بني العلوم األخرى ،فبدونا لن يكون هناك علوم منتجة تنفع الرأسامل يية.
إذا د يققت يف فكرتنا هذه  -عزيزي القارئ  -فستالحظ ي
الرأسامل
أن البش يية لو ف يكرت بالتفكري
ي
احلديث الذي نناقشه هنا ،ملا وصلت إىل هي ما عليه اآلن ،ولكان حاهلا أردأ بأضعاف .فلو ُو ِجدت
الرأسامل يية يف صورهتا املعارصة قبل أرسطو وبق يية احلكامء ،وسادت كثقافة يف أرجاء العامل القديم،
ي
وجمردة هدفها تأسيس املعارف اإلنسانية
وتدخلت يف قيمة العلم والتع ُّلم ،ملا ُوجدت علوم غري مربحة ي
تطور العلوم املختلفة شبه معدوم ،خصوصا
األساسية وغري األساسية وتبيانا مم يا جيعل احتامل يية ي
التجريبي (الذي استندت إليه أغلب العلوم احلديثة) يإال يف وقت ي
متأخر
التطبيق يية ،ولن يظهر املنهج
ي
املنطقي ،ولعاشت البش يية يف عصور شديدة الظلمة
جدي ا ،لعدم ظهور منهج يية صحيحة لالستقراء
ي
ستمرت ح يتى يومنا هذا.
عىل مجيع الصعد ،وا ي
بالتال ي
تطور
بتجرد تا يم ،هو ما ساهم يف ي
فإن سيادة العلوم غري املربحة ،التي غايتها فهم احلقائق ي
البش يية .هذا بالنسبة إىل احلاجة إىل الفلسفة والعلوم العقل يية.
أ يما بالنسبة إىل حلاجة إىل العلوم الدين يية كالعقائد واألخالق والتشيعات ،فهي حاجة من جنس
أخروي ،فإن كان اإلنسان مؤمنا باهلل واليوم
اإليامن باهلل ،وبخلقه لإلنسان والعامل ،وبوجود مصري
ي
اآلخر ،فسيحتاج إىل تع ُّلم هذه العلوم ،من باب طاعة اهلل ومعرفة أوامره ونواهيه ،واجتناب عقابه
الذي أعدي ه لإلنسان الذي مل يستثمر عقله يف معرفة اهلل واحلقائق الكربى كغاية خلقه وجت يليات اهلل
أظن ي
أن هناك خريا يف إيامن يتأ يثر بالقيم الرأسامل يية ،حيث حمور يية
(األنبياء واملرسلني واألولياء) ،وال ي
اإلنتاج والربح ،بني ُمنتِج و ُمستهلِك ،ورابح وخارس.

 .1راجع مبحث نظر يية املعرفة من كتاب فلسفتنا للسيد الصدر وكيف برهن أن األصل يف مجيع املناهج العلم يية هو املنهج
العقل.
ي
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وهكذا بالنسبة إىل علوم اللغة ،فهي علوم مفيدة ،ي
البشي ،إذا
ألن اللغة هي أداة الفهم والتواصل
ي
سقطت اللغة فسيسقط الفهم ،فتسقط احلضارة والتاريخ بسبب حصول الكثري من األخطاء يف فهم
والعلمي.
الثقايف
بعضنا بعضا ،ويف فهم الرتاث
ي
ي
وهكذا بالنسبة إىل ي
اخلاص ،ح يتى العلوم
ربحي ،كل منها مفيد يف موضعه
إنتاجي وال
كل علم غري
ي
ي
ي
اإلنتاج يية والربح يية فهي مفيدة يف موضعها ،ي
متفوقة عىل غريها
وإن احتواءها عىل منفعة ما يد يية ال جيعلها ي
إن الثقافة الرأسامل يية أتت هبذا الفهم الس ييئ ،حيث الربح واإلنتاج مها الغاية ،ي
من العلوم ،بل ي
وكل يشء
فيه إنتاج وربح فهو ُمقدم عىل غريه.
إن تقويض ي
ي
بشي مفيد ،عن طريق حرص مفهوم فائدة العلم يف الربح واإلنتاج ،هو حكم
كل علم
ي
بحق قيمة املعرفة وقداسة احلقيقة ،فام الذي يتب يقى لإلنسان لو اضمح يلت
إعدام آخر يصدره الغرب ي
ي
كل علومه وبقي هو وطاقته الذهن يية بيدقا بيد الرأسامل يية؟ فح يتى املناصب والوظائف العلم يية يف الغرب
مؤسسات جتار يية .لذا جيب أن ننتظر متى
أصبحت أجزاء من املنظومة الرأسامل يية! فالراعي هلا هو ي
ترسح الرأسامل يية هؤالء إن مل جيلبوا أرباحا كافية ،كي يكون بمثابة إطالق رصاصة الرمحة عىل احلضارة
ي
اإلنسان يية.
ويا ليت تأ ُّثرنا بالثقافة الرأسامل يية  -كمجتمعات رشق يية  -يؤيت بمنافع اقتصاد يية علينا ،وجيعلنا -
األقل  -يف رفاهية معيش يية تضاهي ما يف دول الغرب ،ي
ي
كل ما يف األمر أ يننا لسنا يإال مستهلكني
عىل
التحول نحو األسوأ.
ومق يلدين ،وسنبقى كذلك ما مل تكن هناك جهود حقيق يية لوقف هذا
ُّ
 .2تلويث الثقافة الرتبو ّية:
يكفي أن جتول بني العوائل التي ُيفرتض أن تكون صفوة جمتمعنا ،لرتى كم يية الثقافة الرأسامل يية
التي يث يقفون هبا أبناءهم ،بدءا من إهيام هؤالء املساكني ي
التفوق املا يد يي
بأن مقياس النجاح يف احلياة هو ي
يتطرقون ليشء منه ،ما خال التفاصيل التي
واألخالقي
املعريف
التفوق
واملهني ،أ يما ي
والديني ،فنادرا ما ي
ي
ي
ي
ي
تتوافق مع مقياس النجاح (الرأسام يل) اجلديد.

معامل التغريب يف الثقافة الرأسامليية الغربيية ❖

359

فيقول األب:
تطوروا بفضل الرتكيز فيام
تطوروا ،وانظر إىل اليابانيّني ،لقد ّ
«بنَي ،انظر إىل الغربيّني كيف ّ
أي اهتامم بام ن رَض ُّج به من خرافات»،
يفيدهم يف احلياة ،من دون ّ

وتقول األ يم« :أنت لست ناجحا كفالن ،ألنيك ال متلك ثروة كثروته» ،ساحمكام اهلل يأهيا األب واأل يم
الرتبوي املُد نمر.
عىل هذا األسلوب
ي
ي
إن الرتبية هي البناء األول لإلنسان ،وهي التي تر يكب أوائل أبعاده املعرف يية واألخالق يية والنفس يية،
فأي ممارسة تربو يية معينة ،ستؤ يثر يف هذه األبعاد تأثريا قد ال يتم يكن اجلميع من تغيريه الحقا ،النطباعه
ي
فيهم ،ولعدم تركيزهم يف أعامقه.
التفوق املا يد يي؟
هل ح يقا املقياس
احلقيقي للنجاح هو ي
ي
العقالئي
التفوق املا يد يي ليس مقياسا .فاإلنسان باملفهوم
اإلجابة عن هذا السؤال واضحة جدي ا :ي
ي
ِ
وعليه :جيب أن تتعاىل تراكيب اإلنسان املختلفة كغايته يف احلياة
هو الكائن األرقى معنو ييا من احليوان،
واألخالقي عن مفهوم احليوان يية قدر املستطاع.
املعريف
ومعتقده وتركيبه
ي
ي
التفوق املا يد يي ليس له ي
مم يا يعني ي
حظ يف تديد نجاح اإلنسان يف إنسان ييته .نعم لو كان الكالم
أن ي
التفوق املا يد يي
خيص اجلانب املا يد يي دون غريه لكان هذا هو املقياس  ،أي لو كان الكالم خمصوصا يف ي
ي
لكان املقياس هو الثروة واالمكانات املا يد يية ،أ يما حني نتك يلم عن ال ُك نليات واألسس ،كمفهوم اإلنسان
ختص ارتفاع معنى
أوال يف اجلوانب اآلنفة الذكر التي ي
الناجح يف تطبيق إنسان ييته ،فعلينا الرتكيز ي
اإلنسان يية عن املعاين الدنيا.
املرجوة
عىل األهل أن ير يبوا أوالدهم كهذه الرتبية ،فهذا هو النظام األكمل ،وهذه هي اإلنسان يية ي
التي مل تدركها الليربال يية.
التفوق املا يد يي قيمة عليا ،وتكرار هذا املفهوم لطبعه يف أذهانم ،فسيجعله
أ يما تربية األبناء عىل أن ي
ي
وسيتومهونه غاية احلياة وحمورها ،فنصنع أجياال ال هم هلا
رتسخا يف أنفسهم شعور ييا أو ال شعور ييا،
ُم ي
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يإال مجع األموال .أ يما القيم األخرى فتسقط فداء هلذه القيمة الرأسامل يية ،فنكون نسخة عن الغرب ،لسنا
ٍ
سلبي ،النعدام القيم احلقيق يية
أي يشء
سوى جمتمع فارغ من الداخل
وخال من القيم ،مستعدي لتق يبل ي
ي
للتحسني والتقبيح ،وال حيكمه يشء سوى القانون واقتصاد السوق .بل سنكون أسوأ حاال منهم،
فليس لدينا تطبيق صارم للقانون مثل أغلب دوهلم ،كام ي
أن اقتصادنا هش ورسيع االنكسار ،وهو بيد
غرينا ،أعني الدول الكربى التي ثالث منها غرب يية رأسامل يية.
عىل األهل أن يعوا ،ي
التفوق املا يد يي  -إىل حدي مجع ثروة طائلة  -ليس متاحا للجميع ،وتلعب فيه
أن ي
عوامل االقتصاد والسياسة واملجتمع والفرص دورا ،فنجاح مجيع أوالدكم فيه ليس مضمونا ،كام ي
أن
تفوقوا ما يد ييا أو عاشوا حياة البساطة والزهد ،فشخص
األهم أن حيافظوا عىل معانيهم اإلنسان يية سواء ي
ي
ذو دخل حمدود يعرف غاية وجوده التي خلقه اهلل هلا ،وحيافظ عىل تراكيبه املعرف يية واألخالق يية من
هيتم لألسئلة الكربى (اخلالق ،الغاية ،املعاد) وال
غني ال ي
التش يوه والنقص ،لعمري هو أفضل بكثري من ي
الشخيص يف املعرفة واألخالق.
هيمه مستواه
ي
وهنا جتدر اإلشارة إىل إحدى وصايا اإلمام موسى بن جعفر الكاظم (عليهامالسالم) لتلميذه
الشيعي الكبري هشام بن احلكم ،قال اإلمام:
املتك يلم
ي

«يا هشام! من أراد ر
فليترضع إىل اهلل
الغنى بال مال ،وراحة القلب من احلسد ،والسالمة يف الدين
ّ

ع ّز ّ
وجل يف مسألته بأن يكمل عقلهَ ،ف َمن َع َق َل َقنرع بام يكفيه».

( )1

مهم ،وهو ي
التفوق
أن التع ُّقل والتخ ُّلق باألخالق احلميدة ُمقدم عىل
ي
يريد اإلمام تثبيت مفهوم ي
تكررت مرارا يف أحاديث الرسول ’ وأهل بيته (عليهمالسالم) ،أعني صيغة
املا يد يي ،وهذه الصيغة ي

 .1الكايف للشيخ الكليني ج 1ص.18
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استعارة( )1مفردة ِ
التفوق املا يد يي بكثرة األموال ،الستخدامها يف
الغنى التي يشري معناها
اللغوي إىل ي
ي
التفوق املا يد يي ال ينتبه هلا الناس بسبب التذاذهم بالثروات ،فهي استعارة بالغ يية
تبيان قيم أعىل من ي
وكأنم (عليهم السالم) يريدون نش انطباع يف األذهان مفاده ي
أن ِغنى
ذك يية ،وفيها جنبة سيكولوج يية ،ي
املال ال قيمة له مقارنة بالكامالت املعنو يية (املعرف يية واخلُلق يية) ،فإن مل يسع اإلنسان إىل احلصول عىل
الثانية ،كان حصوله عىل األوىل نقمة ال نعمة.
سبل املعاجلة:
ومتحركة ،والثانية بدأت ُتنسى ي
ويقل
إذا اصطدمت أ يية منظومة قيم يية بأخرى ،وكانت األوىل ح يية
ي
ألنا أقوى ،فاملُتعب ال يقوى عىل مبارزة
وقعها يف النفوس ،فسيكون لدينا ُّ
تول ملصلحة األوىل ي
ِ
ألنا
النشيط .هذا متاما ما جرى حني بدأت معامل التغريب تنتش يف فكرنا وأخالق يياتنا كاحلرب يف املاء ،ي
تطور ملصلحتها.
ح يية ونشيطة يف النفوس ،وما زال األمر يف ي
أ يما معامل احلضارة اإلسالم يية فتعاين اإلمهال واهلجر وضيق النطاق ،طبعا بسببنا نحن ،جمتمعا
وساسة وطبقات ثقاف يية وعلم يية وتربو يية.
لو انتبهنا إىل هذه احلقيقة ،لرأيناها مشتملة عىل ي
احلل بني ط يياهتا ،فمعاملنا ليست ضعيفة وبالية،
وأخطأ من قال بعدم مناسبتها للعرص احلديث ،ي
كل ما يف األمر يأنا مهجورة وتتاج إىل إعادة العمل
هبا.
خيتص بالثقافة الرأسامل يية ،فهو حيتاج إىل خطوات عدي ة ،عىل صعيد املجتمع
أ يما العالج الذي
ي
والسياسة والرتبية والتعليم والتثقيف العا يم ،وسأذكر ما أراه يصلح ح يال.
عرفها كثري من األدباء والبلغاء ،كاجلاحظ
 .1االستعارة :من فنون البالغة املُتع نلقة بعلم البيان أحد فروع البالغة ،التي ي

واجلرجاين ،ي
وكل أقواهلم عنها تتلخي ص يف أنا استعامل كلمة أو معنى لغري ما ُو ِضعت ،ه أو جاءت له لوجود شبه بني الكلمتني،
ي
التوسع يف الفكرة .كقول الشاعر« :وإذا املن يية أنشبت أظفارها» ،إذ ي
إن املن يية التي تعني املوت ليس هلا أظفار ،لكنيه ش يبهها
وذلك هبدف
ُّ
بترصف).
بالوحش الذي يملك أظفارا( .علم البيان ،د .عبد العزيز عتيق ،ص ،175 - 173طبعة دار النهضة العربيية يف بريوت ،ي
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ّ .3
السياس:
احلل
ّ
أي جمتمع الشؤون السياس يية عموما ،والطبقة احلاكمة
أهم العوامل املؤ يثرة بشكل
أساس يف ي
من ي
ي
خصوصا .وال بدي أن يشمل هذا التأثري املنظومتني القيم يية والثقاف يية ،فالناس تر يكز يف سلوك ييات
الشخص ييات املتصدي رة وأفكارها وتتأ يثر هبا ،ح يتى وإن مل تكن مقتنعة هبذه الشخص ييات.
من نامذج السياس ييني الذين يتس يببون يف انتشار التغريب عموما والثقافة الرأسامل يية خصوصا:
سياس منبطح للغرب ،خصوصا من الناحية االقتصاد يية ،ويفسح جماال واسعا الستثامراهتم
•
ي
التي ِ
تدخل البلد يف دوامة الرأسامل يية العامل يية كمستهلك.
تغريبي النزعة ،ال يرتك لقاء تلفزيون ييا حيّضه يإال وينبز معلام من معامل احلضارة
سياس
•
ي
ي
يكف عن اظهار نفسه متأ نثرا بالغرب.
اإلسالم يية ،وال ي
مه يية معامل احلضارة اإلسالم يية ،فيكون مهمال هلا وال يعمل
سياس غري
•
تغريبي لكنيه ال يعي أ ي
ي
ي
عىل إنعاشها.
ب يإال إذا كانت
•
سياس هو يف األصل رجل أعامل ،ال يطرح فكرة أو فقرة من برناجمه االنتخا ي
ي
ذات نفع ما ند يي ،وهيمل اجلوانب الثقاف يية والتعليم يية.
سياس حيب أ يمته ويسعى هلنائها ،أن ال يكون أحد هؤالء ،بل يكون عىل العكس متاما،
أي
لذا عىل ي
ي
حامال لراية حضارته وخادما هلا.
ّ .4
والتعليمي:
بوي
احلل الرت ّ
ّ
األول
هناك فرعان من العلوم جيب أن نتع يلمهام يف اجلامعات واملدارس ألمه ييتهام القصوى ،الفرع ي
ه
كاإلهل ييات وأحكام
املهمة
هو العلوم العقل يية  -خصوصا املنطق  ،فضال عن بق يية املباحث العقل يية ي
الوجود ونظر يية املعرفة ،مع مراعاة طرحها بأسلوب يناسب الطلبة اجلامع ييني.
ي
التجل األعىل
ألنم
والفرع الثاين هو علم األخالق ،وفق مدرسة أهل البيت (عليهمالسالم) ،ي
يقر
لألخالق اإلنسان يية ،ي
بغض النظر عن إيامنك بكونم حجج اهلل يف األرض أو عدمه ،فمن منيا ال ُّ
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بعظمة اللمسات األخالق يية يف نج البالغة والصحيفة الس يجاد يية وعا يمة التعاليم األخالق يية ألهل
البيت (عليهمالسالم)؟
األول ،هو علوم العقل ،وسيصنع علامء حقيق ييني ،وأناسا ذوي فكر منضبط وقويم ،يعرفون
الفرع ي
أهم احلقائق الوجود يية يف احلكمة ،و ُيتاح
كيف يية التفكري الصحيح واالستدالل واالستنتاج ،ويعرفون ي
هلم التعامل مع الواقع واالعتبار بمعانيهام احلقيق يية ،ويعطون العلم منزلته احلقيق يية.
احلقيقي ،وجيعله
قي
ي
الر ي
الفرع الثاين ،وهو علم الذات والقيم والكامالت ،علم يرتقي باإلنسان إىل ُ
فاضال وصاحلاُ ،مرت نفعا عن املا يد يية والسعي وراء ال يل يذة والشهوة والسيطرة وغريها من مثالب النفس
جل  -رموزا وعبارات تز يين رايات احلداثة والعوملة والتغريب.
البش يية ،التي أصبحت  -بشكل ي
املقررات الدراس يية اجلامع يية التي ال فائدة منها،
هذان الفرعان  ،نحتاج إليهام أكثر بكثري من بعض ي
ك هامديت احلقوق والديمقراط يية التي هي ليست سوى تفلسفات ليربال يية مت يثل وجهة نظر السياسة الغرب يية
تشبة الرأسامل يية وثقافتها ،لسنا بحاجتها أكثر من علوم حضارتنا اإلسالم يية.
املُ ن
ّ .5
االقتصادي:
احلل
ّ
ي
اقتصادي متكامل خيرجنا من دائرة الرأسامل يية
كل ما نحتاج إليه يف هذه اخلانة هو صناعة نظام
ي
العامل يية ،دائرة املُنتِج اجلشع واملستهلك املغلوب .جيب أن تكون أدواتنا االقتصاد يية مستق يلة  -بشكل
ب  -عن الرأسامل يية العامل يية ،كالعملة واالستثامرات وغريها.
إجيا ي
ي
حقيقي بني الطبقة السياس يية واملجتمع ،وبجهود من
إن نظاما كهذا ال يمكن تطبيقه يإال بتعاون
ي
املف يكرين االقتصاد ييني.
ّ .6
الثقايف:
احلل
ّ
أهم عوامل التغريب وأسبابه :الطبقة الثقاف يية السائدة يف جمتمعاتنا .فام عدا الق يلة املخلصني
من ي
ب
حلضارهتم وهو ييتهم اإلسالم يية واملشق يية ،كانت وما زالت أغلب الطبقة الثقاف يية يف املجتمع العر ي
سببا مبارشا مللء عقول الناس ونفوسهم بمعامل التغريب.
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يغرد خارج الرسب حني هيجرها،
عىل املث يقف أن يكون خملصا حلضارته األصل يية ،فال يتخ ييل أ ينه ي
املشقي ،وال بأس إن غاص
اإلسالمي
بل هو يسري خلف قطيع العوملة .ومن األفضل أن يعود لرتاثه
ي
ي
وحري به أن ال ينسلخ عن
فيه لتحصيل معارف حضارته وفهمها الستعادهتا وإحيائها من جديد.
ي
هذا الرتاث الرائع باحثا عن بديل يستند إىل تراث ليس بأفضل وال أكمل.
بدال من إغراق األسواق واملكتبات العا يمة والشخص يية بمؤ يلفات غرب يية مرتمجة ال حيتوي كثري منها
مرجوة ،يمكنك  -عزيزي املث يقف  -أن تعود إىل معارفنا األصيلة ،وتكون خبريا فيها ،ويمكنك
فائدة
ي
أن تكون هبا قطبا عامل ييا كام كان ابن سينا وابن رشد .صدي قني لن ينظر إليك العامل إن كنت ُمق نلدا هلم
ب املسلم سيعتربونك املُق نلد ي
الفرنس هنري
األقل شأنا .رأينا كيف انبهر الفيلسوف
فقط ،إ ينام أنت العر ي
ي
كوربان بشخص يية ي
الطباطبائي ،وكيف ُأعجب به إعجابا شديدا  ،بينام مل نر مف يكرا غربيا
العالمة الس ييد
ي
واإلسالمي.
ب
بوزن كوربان قد أبدى اهتامما حقيق ييا بمف يكري التغريب
ومروجيه يف العامل العر ي
ي
ي
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تيّارات التغريب يف العامل اإلسالميّ احلديث واملعاصر
«عرض ونقد»

رمضان خلف حممد رسالن

( )1

املقدّ مة:
واإلسالمي احلديث واملعارص،
ب
أهم االشكال ييات يف فكرنا العر ي
ي
يعالج هذا البحث إشكال يية من ي
هي ت ييارات التغريب لدى بعض املف يكرين العرب واملسلمني مم ين تبنوا نش أفكارها وفرضها عىل
وتضمنت ياجتاهات ما
روجها فالسفة الغرب
ب
واإلسالمي ،وهي يف األساس ت ييارات ي
جمتمعنا العر ي
ي
ي
بني (ليربال يية ،وعلامن يية ،وماركس يية ،واشرتاك يية) ذلك ك يله لتحقيق غايته يف السيطرة عىل احلضارة
العرب يية اإلسالم يية تارة من خالل املستشقني وطورا من احلمالت االستعامر يية ،وتارة أخرى من خالل
مف يكري التغريب من العرب واملسلمني يف القرنني التاسع عش والعشين حيث قدم هؤالء رؤى
إصالح يية يف املجاالت االجتامع يية والسياس يية ،تقليدا وسريا عىل منهج يية الغرب يف التعامل مع هذه
اجلوانب يف القرنني السابع والثامن عش.
ب
جييء هذا البحث عرضا للفكر
التغريبي لدى املف يكرين العرب واملسلمني يف فكرنا العر ي
ي
اإلسالمي،
ب
اإلسالمي احلديث واملعارص وقد حاولوا من خالله التأثري يف بنية وعقل يية املجتمع العر ي
ي
ي

 .1باحث دكتوراه ،كليية اآلداب ،جامعة املنيا ،مرص.
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وهذا سنر يكز فيه خالل صفحات البحث خصوصا يف فرتة ما بني القرنني التاسع عش والعشين ي
ألن
وتعرفوا إىل الغرب؛ وعادوا إىل بلدانم
هذه الفرتة التارخي يية ظهر فيها مف يكرون كبار سافروا إىل أوروبا ي
التونس
ليس يطروا ما تع يلموه وشاهدوه يف جمتمعاهتم ومن بني هؤالء :رفاعة الطهطاوي وخري الدين
ي
وجورجي زيدان وقاسم أمني وعل عبد الرازق وسالمة موسى.
ب
هيدف البحث إىل
التعرف إىل الت ييارات التغريب يية التي ينتمي إليها مفكيرونا يف عاملنا العر ي
ي
ب املسلم بام فيها من أفكار
أي مدى كان تأثريها يف املجتمع العر ي
واإلسالم يي احلديث واملعارص ،وإىل ي
ورؤى مغايرة لثقافتنا العرب يية واإلسالم يية ،وهذا يقودنا إىل القول :هل تغلغلت ي
كل أفكارهم داخل
ألن اهلدف من ي
عاداتنا وتقاليدنا األصيلة ،ي
كل هذا إضعاف وإفقاد هلو يية حضارتنا العربية واإلسالمية
وثقافتنا  ،عن طريق فرض ثقافة الغرب عليها لتكون تابعة مق يلدة ملا كانت عليه أوروبا ىف عرص النهضة
احلديثة.
التحليل يف تليل نصوص املف يكرين وأقواهلم من خالل مؤ يلفاهتم األساس يية،
سأعتمد عىل املنهج
ي
تغريبي وت يياراته أم ال؟ وما الت ييارات التغريب يية
ذلك لإلجابة عن تساؤل رئيس هو :هل تأ يثروا بالفكر ال
ي
ثم االعتامد عىل املنهج النقد يي يف توجيه النقد ملثل هذه األفكار التغريب يية وت يياراهتا التي
التي تأ يثروا هبا؟ ي
تتعارض مع ثقافتنا العرب يية واإلسالم يية.

األول :ت ّيارات التغريب يف القرن التاسع عرش
املبحث ّ
سنتعرض يف هذا املبحث لت ييارات التغريب يف القرن التاسع عش من خالل بعض النامذج التي
ي
الطهطاوي
السياس تديدا ،ومن أبرز هذه النامذج رفاعة
التغريبي؛ يف اجلانب
تبنيت الفكر
ي
ي
ي
التونس (ت1873م) وفيام يل تفصيل ذلك:
(ت1873م) وخري الدين
ي
قبل احلديث عن الشخص ييتني اللتني ذكرهتام آنفا ي
فإن االهتامم بأوروبا ونضتها كان من خالل
الدولة العثامن يية؛ إذا نشأ يف عام 1860م نخبة من املو يظفني والض يباط واألساتذة مم ين أدركوا ادراكا ها يما
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مه يية إصالح االمربطور يية فقد اقتعنوا ب ي
أن هذا اإلصالح لن جيري يإال بتبنيي بعض صيغ املجتمع
أ ي
ب ،وكان من بني هؤالء يف اسطنبول بعض العرب؛ وعىل ذلك فقد كان تأثري بيانات اإلصالح
األورو ي
عمت أرجاء االمربطور يية ،أنذاك أيضا كان من بني املو يظفني العثامن ييني من
وما نجم عنها من قوانني ي
هذه املدرسة الفكر يية نفر قد اشتغلوا بمناصب يف الواليات العرب يية وغريها ،فكان يف مرص من ي
احتل
بعض املناصب من رجال كانوا عىل يشء من الرتبية الفرنس يية مثل إسامعيل باشا (ت1861م) ومن
التونس زعيم دعاة اصالح الشباب قد ي
احتل
الطهطاوي ،أ يما يف تونس فكان خري الدين
بعده رفاعة
ي
ي
مكانة مرقوفة يف شوؤن الدولة آنذاك ،هذا فضال عن ي
طالب مدارس اإلرسال ييات املسيح يية يف لبنان
وسوريا إذ مل يكن يف وسع هوالء االشرتاك املبارش يف حكم البالد فقد كانت الدولة إسالمية وما زالت
قائمة ،ومع ذلك كان لبعضهم التأثري املبارش كرتامجة يف مواقع احلكومات املح يل يية والقنصل ييات
قوة جديدة ،وقد شاركوا ىف النهضة
االجنب يية ح يتى ُق ييض هلم يف ستين ييات القرن التاسع عش كسب ي
املدن يية ح يتى نمت هذه الفكرة يف ستين ييات ذلك القرن يف حركة فكر يية انك يبت عىل ي
كل يشء.

( )1

أن عمل ي
يتبني ي
طالب اإلرسال ييات يف الرتمجة لبعض القنصل ييات واملواقع األجنب يية كان
مم يا سبق ي
إيذانا بفكرة اإلصالح والنهضة والسري عىل ما كانت عليه أوروبا من مدن يية ونضة ىف جوانبها كا يفة ؛
هذا من جانب ،أ يما عىل اجلانب اآلخر فقد عمل الغرب نفسه من خالل احلمالت االستعامر يية عىل
بالد العرب ،واحلملة الفرنس يية عىل مرص وكذلك البعثة العلم يية التي صاحبت محلة نابليون ي
كل هذا
كان قد م يكن الغرب بعض اليشء من فرض أنظمة احلكم املدن يية يف املجتمعات العرب يية واإلسالم يية،
ومل تتو يقف الغاية عند هذا احلدي بل حاولوا فرض الثقاقات الغربية واحالهلا يف ي
كل مناحي احلياة
االجتامع يية والسياس يية واالقتصاد يية والفكر يية ،تارة من األوروب ييني أنفسهم وتارة أخرى من خالل
املف يكرين العرب يف جمتمعاتنا مم ين أعجبوا بثقافة الغرب ،ومم يا زاد اهتاممهم – العرب  -ما شاهدوه يف

ب يف عرص النهضة ،ترمجة عزقول ،دا ر النهار للنش ،بريوت1968 ،م ،انظر ص.89
 .1ألربت حوراين :الفكر العر ي
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حممد عل باشا؛ ي
وكل هذا دفعهم إىل
رحاالهتم إىل أوروبا وذلك من خالل البعثات العلم يية يف عهد ي
اإلسالمي.
ب
ب وتبنيه مجيعا يف املجتمع العر ي
حصلوه من دراساهتم للفكر األورو ي
العمل عىل نش ما ي
ي
الطهطاوي الذي كان واحدا من أبرز ي
طالهبا ،فكان سفره إىل فرنسا
من أفراد هذه البعثة رفاعة
ّ
للتعرف إىل علوم أوروبا وفنونا ومشاهدة ما كانت عليه احلياة يف األ يمة الفرنس يية ،وقد تبعه فيام بعد
ي
العديد من املف يكرين يف القرن العشين مم ين ساروا عىل النهج نفسه  ،منهم عىل سبيل املثال قاسم أمني
وطه حسني وسالمة موسى يف السفر للدراسة والتعلم يف أوروبا فضال عن ي
أن معظمهم قد درس عىل
أيدي مستشقني يف اجلامعات العرب يية مثل طه حسني ،وقد تأ يثروا باحلياة املدن يية األوروب يية فأراد تطبيق
ي
كل ما شاهده هناك يف جمتمعه ح يتى وإن كان ذلك غري متوافق مع اخلصوص يية واهلو يية العرب يية اإلسالم يية
وهذا ما سنتعرف إليه.
الطهطاوي وسفره إىل فرنسا وقد شاهد ما كانت عليه اململكة الفرنس يية يف تلك
نعود إىل رفاعة
ي
الفرتة التارخي يية من نضة حديثة يف ي
كل جماالهتا (العسكر يية والسياس يية واالجتامع يية والعلم يية) ومن هنا
أدرك ي
ب.
أن األ يمة املرص يية والعرب يية واإلسالم يية ينقصها الكثري والكثري مم يا كان عليه املجتمع األورو ي
فأراد رفاعة بعد عودته إىل وطنه تقيق تلك النهضة احلديثة يف ي
السياس،
كل املجاالت والس ييام املجال
ي
التغريبي أي ما كانت عليه املاملك
الطهطاوي بالفكر
وهذا ما سنب يينه فيام بعد ،وكيف كان تأ يثر
ي
ي
وضعي ح يققت من خالله النهضة احلديثة.
سياس
خاصة من نظام
األوروب يية عا يمة والفرنس يية ي
ي
ي
أهم اجلوانب
الطهطاوي يف اجلانب
سنر يكز حديثنا عن رفاعة
السياس بصفة خ ي
ي
اصة باعتباره من ي
ي
اإلسالمي وذلك الرتباطه بمشكلة احلر يية املرتبطة أشدي االرتباط
ب
روجها يف جمتمعنا العر ي
التى ي
ي
بالزراعة والصناعة والتجارة واحلياة الفكر يية حيث تناوهلا يف كتاباته يف حماولة منه لتحقيق احلر يية
واملساواة ومها ما يفتقدمها جمتمعنا وباعتبارمها السبب يف نضة األ يمة الفرتس يية ي
السياس
ألن نظامها
ي
قائم عىل تقيق احلر يية واملساواة املطلقة.
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فن اإلدارة؛ كذلك يطلق عليه
يعني علم السياسة يف فكر رفاعة الطهطاوي علم تدبري اململكة أو ي
اسم (البوليق يية) وهي تعني ي
كل ما يتع يلق بالدولة وأحكامها وأصوهلا وعالئقها وروابطها؛ وهلذا جرت
فن علم السياسة عىل العكس من ذلك ي
فإن تعليم
العادة يف البالد املتمدي نة أن يتع يلم األطفال مبادئ ي
األطفال للعلوم امللك يية السياس يية ي
ظل مهمال يف بالدنا العرب يية واإلسالم يية ،ومن هنا اقرتح رفاعة
الطهطاوي أن جيري تعليم مبادئ علم السياسة للصبيان ،خصوصا يف املاملك والقرى الصغرية مم يا
ي
يكون مفيدا للمصالح العموم يية لأل يمة ،وذلك جيري يف رأيه يف ي
كل دائرة بلد يية يسند فيها ملع يلم يقرأ
للصبيان بعد تع يلم القرآن والعقائد ومبادئ العرب يية مبادئ األمور السياس يية واإلدار يية فيوقفهم عىل
نتائجها وهو فهم أرسار املنافع العموم يية التى ستعود عىل العموم بالنفع والفائدة من حسن إدارة
السياسة والرعاية.

()1

الصبي يف مراحل نشأته األوىل أن يتقن حفظ القرآن
الطهطاوي رضورة تع يلم
تبني تأكيد
ي
ي
مم يا سبق ي
الكريم ففيه ما فيه من قيم ومبادئ وأخالق مثل العدل واحلر يية واالستقامة يف الشؤون الدين يية مم يا
ينعكس آثارها يف احلياة الدنيو يية ،فالدين يف حدي ذاته إ ينام يقوم عىل املعامالت بني الناس؛ وهذا بال ي
شك
يؤ يثر يف الراعي والرع يية ،مم يا يدفع املجتمع املسلم إىل أن يعيش بعدل وحر يية فيعرف ي
كل فرد فيه ما له
وما عليه من احلقوق والواجبات.
واخلاصة
أقسام السياسة لدى الطهطاو يي مخسة هي عىل الرتتيب السياسة النبو يية وامللوك يية والعا يمة
ي
والذات يية وفيام يل تفصيل باجياز ي
لكل منها:

()2

• السياسة النبو يية :وهي ي
أن اهلل سبحانه خيتار من يشاء من عباده وهو الذى هيدي ال يتباعهم من
عام يفعل وهم يسألون.
يشاء بفضله بسابق السعادة ،وال مع يقب حلكمه ال يسأل ي
 .1الطهطاو يي :مناهج األلباب املرص يية ىف مباهج اآلداب العرصية ،ضمن األعامل الكاملة ،دراسة وتقيق حممد عامرة ،ج ،1
اهليئة العا يمة املرص يية للكتاب ،القاهرة2010 ،م ،انظر الباب اخلامس ،اخلامتة ،الفصل األول ،ص .657-656
 .2املصدر السابق ،الباب  ،5الفصل  ،4ص .648 -647
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• السياسة امللوك يية :هي حفظ الشيعة عىل األ يمة وإحياء السنية واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر.
• السياسة العا يمة :هي رياسة عىل اجلامعات كمثل رياسة األمراء عىل البلدان والدول أو عىل
اجليوش وترتيب األحوال عىل ما جيب من إصالح لألمور واتقانا والنظر فيها بعني من
الضبط والربط.
وتسمى السياسة املنزل يية فهي معرفة ي
كل إنسان بحاله
اخلاصة :هي الرياسة يف املنزل
• السياسة
ي
ي
وفتوة وعرفا.
من تدبري ألمور بيته ونفسه وقضاء حقوق إخوانه رشعا ي
• السياسة الذات يية :هى تف يقد اإلنسان ألفعاله وأحواله وأقواله وأخالقه وشهوته وزمام ي
كل أمر
له ومنه بزمام عقله وقلبه.
الطهطاوي ي
أن السياسات اخلمس السابقة رضورة لألمراء أو احل يكام ح يتى ينزي ه الواحد منهم
رأى
ي
نفسه ووطنه عن النقائص ،ي
ألن تفاضل األنفس إ ينام هو بقدر تصيلها من الفضائل التي يظهر منها
التفاوت يف القيم ،وذلك بمقدار تر يفع اهلمم والك ييس من ينافس يف تصيل النفيس واألنفس ح يتى
حي يقق ويصل إىل درجة الكامل التي هي أصون حلفظ الناموس أو القوانني(.)1
طهطاوي عن والة األمور أو احل يكام ي
فإن وظيفتهم من أعظم واجبات الدين ،فهم مناط
تدي ث ال
ي
لفهم قوام الدين والدنيا ،فبدونم ي
مهة
خيتل نظام اململكة لوجود املفسدين من بني آدم ولذا كانت أ ي
وجود احلاكم لتنظيم شؤون الرع يية وقضاء مجيع املصالح يف اململكة ،ومن هنا رأى رفاعة ي
أن احتياج
القوة األهل يية املحرزة
االنتظام
وقوة حمكومة هي ي
قوة حاكمة وجالبة للمصالح ،ي
قوتني :ي
العمرانى إىل ي
ي
احلر يية التي تتم يتع باملنافع العموم يية أي ي
ليحصل
كل ما حيتاج إليه اإلنسان يف معاشه وكسبه
ي
لكامل ي
يسمى باحلكومة
سعادته يف الدنيا واآلخرة،
ي
يتفرع منها أيضا ما ي
فالقوة األوىل – احلاكمة العموم يية  -ي

 .1املصدر السابق ،انظر ص .649
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قوة لتقنني القوانني وترجيح
تسمى أركان احلكومة وقواها :ي
وبامللك يية التي ينبعث منها ثالثة أش يعة ي
قوية ي
قوة تنفيذ
قوة القضاء وفصل احلكم ،والثالثة ي
وقوة ثانية هي ي
منها ما جيرى عليه من أحكام الشيعة ،ي
قوة واحدة ملك يية مشوطة بالقوانني ،وهذا
األحكام بعد حكم القضاء فيها وك يلها ترجع يف النهاية إىل ي
العتبار ي
أن و يل األمر هبا ضامن هلم مجيعا من حيث فصل احلكم.

( )1

يتبني لنا مم يا سبق ي
الديمقراطى الليربا يل احلديث القائم يف املاملك األوروب يية
السياس
أن هذا النظام
ي
ي
ي
املتمدي نة الذي يقوم عىل مبدأ الفصل بني السلطات الثالث (التنفيذ يية والتشيع يية والقضائ يية) وهذا ما
املرصي آنذاك،
السياس للدولة ،وقد أراد تطبيقه يف جمتمعه
الطهطاوي عندما تدي ث عن النظام
قاله
ي
ي
ي
أسسه أبرز فالسفة
الطهطاوي بالفكر
ومن هنا فقد تأ يثر
السياس الغر ي
ي
ب وتديدا النظام الليربا يل ،الذى ي
ي
الغرب أمثال مونتيسكو(ت1755م) يف كتابه روح القوانني وجان جاك روسو(ت 1778م) يف كتابه
العقد االجتامع ّي.
ومم يا يزيد ذلك تأكيدا ي
أن الطهطاوي أراد االستفادة من القوانني التشيع يية األوروب يية جدير بالذكر
ي
ب يف األمم املتمدي نة ،وعليها قامت القوانني
أن هذه االستنباطات العقل يية التي وصل إليها العقل األورو ي
الوضع يية يف املدن يية الغرب يية احلديثة وهي عىل حدي رأي الطهطاوي تعرف عند العرب بالفروع الفقه يية
يسمى بعلم أصول الفقه وهي عند الغرب معروفه باحلقوق الطبيع يية أو النواميس الفطر يية فهي
أو ما ي
عربوا عنها بقيم احلر يية
أسسوا عليها أحكامهم املدن يية ،وقد ي
قوانني صادرة عن العقل تسينا وتقبيحا ي
والتسوية.

()2

برغم ي
الطهطاوي حول النظم السياس يية األوروب يية وحماولته حماكتها يف أ يمتنا العرب يية
كل ما عرضه
ي
خاصة ،يإال ي
أن رأينا هو االعتامد عىل عقل ييتنا العرب يية اإلسالم يية يف تشيع نظم
واإلسالم يية واملرص يية ي

 .1املصدر السابق ،انظر ص .656 – 655
 .2رفاعة الطهطاوى :املرشد األمني للبنات والبنني ،ضمن االعامل الكاملة ،الباب الرابع ،الفصل اخلامس ،انظر ص .501

 ❖ 374نحن و التغريب

احلكم السياس يية التي ت يتفق وطبيعة عقيدتنا اإلسالم يية بدال من االعتامد والتقليد للنظم السياس يية
األوروب يية؛ وهذا األمر ال يعني االنتقاص من الغرب.
الطهطاوي يف اجلانب
أهم املف يكرين العرب مم ين ساروا عىل نج
ي
ننتقل بعد ذلك إىل واحد من ي
التونيس(ت1890م) وقد سافر إىل أوروبا وتديدا إىل فرنسا
خاصة وهو خري الدين
السياس بصفة ي
ّ
ي
استمر هناك
ولكن هذا ال يعنينا كثريا فقد
بتكليف من الس ييد أمحد الباي ملقضاة ملتزم الّضائب آنذاك،
ي
ي
التونس – عدي ة سنوات ح يتى عاد يمرة أخرى إىل بالده ،وقد نشبت خالفات بينه وبني أحد
– خري
ي
مرة أخرى وسافر إىل أوروبا واسطنبول وقد حّض خالهلا الجتامعات جمالس
الوزراء فرتك تونس ي

«أمحد الباي» فابتعد عن السياسة ،للتأ يمل والدراسة ح يتى كتب كتابه اهلا يم (أقوم املسالك يف معرفة
أحوال املاملك) الذى س يطر فيه رحلته األوروب يية واصفا ما كانت عليه أوروبا من نضة يف مجيع
وخاصة االنظمة السياس يية القائمة هناك.
اجلوانب
ي

( )1

إن خري الدين يرى ي
ي
اخلاصة باململكة العرب يية اإلسالم يية ينبغي أن تقوم عىل
أن التنظيامت السياس يية
ي
التامس ي
كل الوسائل املمكنة لتحسني أحواهلا من أجل نضتها ،وذلك ك يله يكون بتوسيع دوائر العلوم
واملعارف فيها إضافة إىل التوسعة يف جمال الزراعة والصناعة ،وهذا ما شاهده يف ممالك أوروبا ،فعمل
فأول ما أشار إليه هو تذيره لذوي الغفالت من ح يكام
عىل تطبيقه يف املاملك العرب يية واإلسالم يية ي
املسلمني من التامدي يف عدم األخذ بام حيمد لآلخر من السري والرتاتيب اجل ييدة النافعة غري املوافقة
ألن ح يكامنا يرون ي
لشعنا وذلك ي
أن ما كان عليه األوروب ييون جيب أن جيري هجره وعدم االلتفات
إليه.

()2

التونس :أقوم املسالك ىف معرفة أحوال املاملك ،تقديم حممد احلداد ،مكتبة اإلسكندرية2011 ،م ،انظر ىف ذلك
 .1خري الدين
ي
مقدي مة الكتاب عن حياة خري الدين التونس.
 .2املصدر السابق ،ص . 12 – 11
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التونس يف رأينا عندما قال بوجوب األخذ عن نظم األمم االفرنج يية من تقدي م يف املعارف
بالغ
ي
يسوغ العاقل
املؤسسة عىل العدل واحلر يية ،فيقول يف ذلك«:فكيف ّ
والعلوم الناجتة من التنظيامت ي
حرمان نفسه مم ّا هو مستحسن له يف ذاته؟(»)1
فام سبق ال نوافق عليه ي
ألن العرب قدي موا علوما وفنونا ومعارف بنى عليها العرب واملسلمون ىف
نعول عليها يف
بتفوقها علامء الغرب أنفسهم ،فلم ال ي
العصور اخلالية حضارة إسالم يية عظيمة شهد ي
التونس؟!
نضتنا العر يبية واإلسالم يية احلديثة؟ أمل ينظر إىل ذلك خري الدين
ي
إضافة إىل ي
أن حال األ يمة ال يستقيم  -فيام يرى خري الدين – إذا كان احلاكم ضعيفا ومن أهل
ب
الشهوة للسلطة فال يستبدها بمفرده وقد يبني خري الدين ذلك بمثال  ،فذكر قول لفيلسوف الغر ي
االنجليزى :ي
إن رفعة شأن األ يمة االنجليز يية وبلوغ الغاية واهلدف يف مدي ة امللك جورج
ستيورات ميل
ي
الثالث مل يكن جمنونا وما كان حكمه يإال بمشاركة أهل ي
احلل والعقد ومسؤول يية الوزراء معه ،وهذا
أن ملك األ يمة جيب أن يستشري أعوانه من األقرباء يف اململكة ي
يعني ي
ألن يف هذا تقيقا ملصلحة اململكة
ك يلها.

()2

مم يا سبق ي
التونس بنظم احلكم يف الغرب ووجوب األخذ هبا
فإن األد يلة واضحة عىل اقتناع
ي
واحلر يية املطلقة ،فقد تأ يثر
مؤسسة عىل العدل
ي
ألنا – نظم احلكم  -ي
وتطبيقها عىل املجتمعات العرب يية ي
ب ،نجد ا يتفاقا بينه وبني
التونس كثريا بنزعة التغريب من خالل تبنيه للت ييار الليربا يل
السياس الغر ي
ي
ي
السياس ،ودعوهتام إىل حر يية الفرد املطلقة الختيار احلاكم
الطهطاو يي يف التبع يية للغرب والتأ يثر بفكره
ي
حر ييته يف ي
كل جوانب حياته الزراع يية والصناع يية.
فضال عن ي

التونس عىل رأية السابق ذكره.
 .1املصدر السابق ،ص  15 – 14وانظر أيضا ص  65إذا يؤيد خري
ي
 .2املصدر السابق ،انظر ص .25
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التونس عىل ما ذهب إليه ىف دعوته الرصحية إىل األخذ
لكن أرشنا إىل أنينا ال نوافق خري الدين
ي
واحلر يية يف ي
كل يشء ،ي
ألن الشيعة
مؤسسة عىل العدل
ي
بالوسائل الغرب يية لبناء نضة عرب يية مدن يية حديثة ي
اإلسالم يية دعت إىل احلكم بني الناس بالعدل ،وعدم الظلم أل يي من أفراد الناس يف الدولة ،وهذا
ني الن ر
َّاس َأن َحتْكموا برا ْل َعدْ رل»
واضح يف آيات القرآن الكريم يف قوله تعاىل « َوإر َذا َحك َْمتم َب ْ َ
موجهة إىل مجيع الناس أ ييا كان والة األمر عىل األ يمة أو أفراد املجتمع ذلك
[النساء:آية .]58فاآلية هنا ي
وحر يية ومساواة وكرامة ليسود السالم.
أل ين احلياة فيام بينهم ال تستقيم من دون عدل ي

املبحث الثانى :ت ّيارات التغريب يف القرن العرشين
يأيت احلديث يف هذا املبحث عن ت ييارات التغريب يف القرن العشين من خالل عرضنا لنامذج من
والسياس أرادوا منها املدن يية
االجتامعي
املف يكرين العرب واملسلمني مم ين قدي موا رؤى يف اجلانب
ي
ي
والنهضة أل يمتنا العرب يية واإلسالم يية وهؤالء عىل سبيل املثال :قاسم أمني ،وسالمة موسى ،وإسامعيل
مظهر ،وفيام يل تفصيل ذلك.
اإلسالمي املعارص أل ينه يشتمل
ب
يعترب اجلانب
أهم اجلوانب يف فكرنا العر ي
ي
االجتامعي يف رأينا من ي
ي
عىل قض يية املرأة ،وهي من أوىل القضايا التي بحثها قاسم أمني وسالمة موسى وإسامعيل مظهر،
فحاولوا تقديم صورة جديدة للمرأة العرب يية املسلمة ختتلف عن تلك الصورة التي كانت عليها يف
اإلسالمي ،وهذا ك يله بقصد ترير املرأة من عاداهتا وتقاليدها القديمة.
ب
جمتمعنا العر ي
ي
ي
واإلسالمي أخذ ح ييزا كبريا لدى قاسم
ب
إن قض يية تغيري وضع املرأة وصورهتا يف املجتمع العر ي
ي
ب لتحرير املرأة
أمني يف كتابيه (ترير املرأة) و(املرأة اجلديدة) فقد يبني فيهام ما جيب فعله يف جمتمعنا العر ي
كل قديم ٍ
من ي
بال ،ال يصلح هلا يف احلضارة املعارصة ،ومن أوىل هذه املسائل التي تع يلقت باملرأة املساواة
بينها وبني الرجل ،مساواة تا يمة .يقول يف ذلك:
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حق قدرها ،واعتربنَ القال هبا واجباً
قدر َن
حقوقهن اجلديدة ّ
ّ
«إ ّن السواد األعظم من نسأئنا ْ
وطن ّياً وباجلملة فإ ّنني أقول :إ ّن جتربة اثنتي عرشة سنة مع النجاح الباهر قد م ّكنت يف عقولنا
( )1

ونفوسنا أ ّن مساواة املرأة للرجل ال ريب فيها».

فهذه املساواة التى يطلبها ويريد تقيقها قاسم أمني للمرأة العرب يية،إضافة إىل تربية املرأة ووقاية
ع يفتها إ ينام ي
كل هذا كان ا يتباعا وتقليدا لألوروب ييني وما فعلوه مع املرأة يف املدن يية احلديثة ،فقاسم أمني
يدعو إىل ذلك ك يله أل ينه شاهد ي
ب.
كل هذا مشاهدة ح يية حقيق يية داخل املجتمع األورو ي

( )2

بحر يية املرأة التا يمة ،والتعامل معها بطبيعتها كإنسان فقال:
إذا نادى قاسم أمني ي
«وباجلملة فاالختالف بيننا وبني الغربيّني منشأه أ ّن الغربيّني فهموا طبيعة اإلنسان وقدّ موا
اخلاصة ،ومل ينازعها
شخصيّة فمنحوا املرأة ما منحوا أنفسهم من احلقوق يف مجيع ما يتع ّلق باحلياة
ّ
حرمته اآلداب ،وساووا بينها
أحد فيها من ّ
بحر ّيتها يف األعامل البدن ّية والعقل ّية ّإال ما ّ
حق التمتّع ّ
وبني الرجل يف ّ
العامة فرأى بعضهم أنّ
كل ذلك وإنّام اختلفوا يف مسألة مساواهتا بالرجل يف احلياة ّ
اشتغاهلا باألعامل خيرجها عن وظيفتها الطبيعيّة ورأى بعضهم األخر العكس ّإال ّأهنم يف النهاية
( )3

العامة».
فقرروا املساواة بينها وبني الرجل يف جمال احلياة ّ
ّ

واخلاصة.
يعني مم يا سبق إعطاء احلر يية التا يمة للمرأة يف شؤون احلياة كا يفة العا يمة
ي
ي يتفق سالمة موسى مع قاسم أمني فيام سبق بيانه حول إشكال يية مساواة املرأة فيقول يف هذه املسألة:

مؤسسة هنداوي للنش ،القاهرة ،بدون تاريخ ،ص  ، 23وانظر كتاب ترير املرأة –– مطبعة
 .1قاسم أمني :املرأة اجلديدة ،ي
الرت يقي ،القاهرة ،ط ،2بدون تاريخ ،ص . 53
 .2قاسم أمني :املرأة اجلديدة  ،انظر ص . 41
 .3قاسم أمني :املرأة اجلديدة ،انظر ص . 24
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«إنّنا نعيش ىف حضارة قد انتهت بالتسليم باملساواة بني اجلنسني ويمكن أن نقول إنّنا ال نعيش
يف هذه احلضارة ولكنّنا ننشد هذا األمل وهذه احلضارة أجزاء ال تتجزّأ ،فال يمكن أن نأخذ بجزء
ثم نرتك الباقي.
أو أجزاء منها ّ

()1

النص يؤكّد فيه سالمة أنّه من الواجب األخذ ّ
بكل مظاهر املدنيّة احلديثة
واجلزء األخري من ّ
للحضارة األوروب ّية وهذا يعني يف رأينا التقليد والتبع ّية هلذه احلضارة الغرب ّية يف ّ
كل جوانبها وذلك
ما ال نوافق عليه؛ ألنّه يتعارض مع هو ّيتنا وثقافتنا العرب ّية اإلسالم ّية وحتديد ًا ما يتع ّلق بقض ّية املرأة،
حر ّيتها – املرأة – هي التمدّ ن بذاته فواجبها يف
إضافة إىل ما سبق فإنّ سالمة موسى  -رأى أنّ ّ
اإلنتاج ،وح ّقها يف ّ
كل يشء كاملساواة بالرجل وزمالتها له ال مرؤسيّتها له»

()2

وهذا ما دعا إليه أيضا جورجي زيدان حني قال ي
والتوسع هبا يف العمل
إن علينا تعليم املرأة وتثقيفها
ي
اجلا يد(.)3
لكنينا ال نوافق عىل رؤية املف يكرين السابقني بأخذ املساواة عن األمم األوروب يية ؛ ي
ألن الشيعة
رسخت املساواة بني املرأة والرجل أو الذكر واألثنى ،ومن هنا فال صالح ملجتمع يفوته
اإلسالم يية ي
العدل يف هذه املساواة وال س ييام املجتمع الذى يدين بتكافؤ الفرص وجيعل املساواة يف الفرصة منطلقا
لإلنصاف؛ فاملرأة هلا مثل ما للرجل وعليها مثل ما عليه )4(،ولتأكيد ذلك نورد ما جاء يف القرآن الكريم
ر
ر
ام ٍل منكم من َذك ٍَر َأ ْو أن َثى»[آل عمران .]195:وقوله تعاىل« ِّللر َج ر
ال
ِّ
ِّ
يف قوله تعاىل « َأ ِّن َال أضيع َع َم َل َع ِّ
ر ر
ر
ر
يب ِّمم َّا ا ْكت ََس ْب َن»[النساء.]32:
يب ِّمم َّا ا ْكت ََسبوا َوللن َِّساء نَص ٌ
نَص ٌ

مؤسسة هنداوي للنش ،ص . 80
 .1سالمة موسى :املرأة ليست لعبة الرجل ،ي
 .2سالمة موس :املرأة ليست لعبة الرجل ،انظر ص .104
 .3جورجي زيدان :رحلة إىل أوروبا ،ص .47
 .4عباس حممود الع يقاد :املرأة يف القرآن ،دار نضة مرص للطباعة والنش بدون تاريخ ،ص .65
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أهم
عرض هلا املف يكرون العرب واملسلمون ،وتعبرت من ي
ننتقل إىل مسألة أخرى – احلجاب  -ت ي
املسائل التي ناقشها ي
بأنم اعتربوا احلجاب
كل من قاسم أمني ،وسالمة موسى ،وإسامعيل مظهر ذلك ي
عائقا أمام تقيق الصورة اجلديدة للمرأة التي يريدونا وفقا للمدن يية احلديثة التي ينشدونا ويف هذا
يقول قاسم أمني :واحلجاب مانع للمرأة من ورورد هذا املنبع النفيس؛ ي
ألن املرأة التي تعيش مسجونة
ىف بيتها ،وال تبرص العامل إ يال من نوافذ اجلدران أو من بني أستار العربة  ،وال متيش يإال وهي «ملت يفة
بكفن» ال يمكن أن تكون إنسانا ح ييا شاعرا خبريا بأحوال الناس قادرا عىل العيش معهم.

( )1

ومم يا سبق عرضه ي
فإن سالمة موسى قد سار عىل نج قاسم أمني فصار اللباس عنده مدعاة للخمول
والكسل بالنسبة إىل ملرأة فيكون بالتال نشاط املرأة ي
أقل من نشاط الرجل وهو هبذا يدعو إىل نزع
ترر املرأة ومشاركتها يف ي
واخلاصة(.)2
كل األعامل العا يمة
ي
احلجاب ح يتى يتوافق مع رؤيته حول ي
سار عىل نج قاسم أمني وسالمة موسى ،إسامعيل مظهر الذي أ يقر ي
بأن للمرأة دورا كبريا يف احلياة
الديمقراط يية التي يدعو إليها فهي تشارك الرجل يف ي
كل مرافق احلياة وبالغ يف ذلك يف رأينا حينام ذكر
تسد تلك الصورة التي دعا إليها ي
فإن املجتمع سيكون فاسدا من أصوله عاجزا عن الرق يي،
أ ينه إذا مل ُ
منتهى ما يصل إليه هو االنحالل ىف أبشع صوره )3(.ودعا يف ذلك إىل تقليد األمم األوروب يية واتباعها
فيقول:
«وما من ي
شك يف أنينا يف مرص اآلن نجتاز الطور نفسه الذي نبذ فيه أهل أوروبا».

( )4

 .1قاسم أمني :املرأة اجلديدة ،ص  84وانظر ص  40ما قاله قاسم أمني أيضا يف الكتاب نفسه من ي
أن احلجاب يعدي عائقا أمام
متتيع املرأة باحلياة األدبيية والعقليية بل ال يأتى معه أ يمهات قادرات عىل تربية األوالد ،وبه تكون املرأة قد أصيبت بالشلل ىف أحد ش يقيه.
مؤسسة هنداوي للنش ،املمكلة امل يتحدة ،بدون تاريخ ،ص .65
 .2سالمة موسى :اليوم والغد  ،ي
مؤسسة هنداوى للنش ،القاهرة ،ص  45وانظر كذلك الصفحات ص .44
 .3إسامعيل مظهر :املرأة ىف عرص الديمقراط يية ،ي
 .4املصدر السابق ،ص .54-53
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ي
ألن املراد باحلجاب ليس إخفاء املرأة وحبسها يف البيوت ي
كل ما سبق ال نوافق عليه ،ي
ألن األمر
عليهن ملزاولة الشؤون
وحسبهن وراء اجلدران وتريم اخلروج
بغض البرص ال يكون بإخفاء النساء
ي
ي
ي
النبي عليه السالم من
التي تباح ي
هلن ،وإ ينام احلجاب كام ورد يف القرآن الكريم مل يمنع املرأة يف حياة ي
اخلروج مع الرجال إىل ميادين القتال ،وال أن تشهد الصالة العا يمة ىف املساجد ،وال أن تزاول التجارة
ومرافق العيش املح يللة للرجال والنساء عىل السواء ،بل يف ي
كل مصاحلها الالزمة التي تزاوهلا ،فال عائق
له من احلجاب الذي أوجبه القرآن الكريم بل ال عضاضة عليها فيه ،أل ينه يطلب من الرجل فيام يناسبه
كام يطلب منها فيام يناسبها.

()1

رصح ب ي
أن احلجاب غري منصوص عليه ىف
يزيد األمر عند قاسم أمني مبالغة يف احلجاب فقد ي
بنص رصيح ،قال فيه:
الشيعة اإلسالم يية ي
نصاً رصحياً ملا تناولت بالبحث هذه القضيّة وملا كتبت حرفاً واحد ًا فيها ذلك أل ّن
«لو وجدت ّ
األوامر اإلهليّة جيب اإلذعان هلا من دون بحث أو مناقشة هلا فهي عادة من العادات التي كانت
()2

عليها بعض األمم فاستحسوهنا وأخذوا هبا».

ما سبق غري صحيح الب يتة ؛ ي
رشعه يف اإلسالم ،كام يف األديان السامو يية السابقة –
ألن احلجاب ي
اليهود يية واملسيح يية – بل ي
إن اليهود قد زادوا عليه ما يعرف بالربقع ،فام جاء ىف القرآن الكريم يف قوله
تعاىل
َ
َ
َ ُُ َ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ
َ
ْضبن ِِبم ِرهِن ٰ
ِين ِزينته َّن إَِل ِْلُعوَل ِِه َّن أ ْو آبائ ِِه َّن أ ْو آباءِ بعوَل ِِه َّن
لَع جيوب ِ ِهن وَل يبد
«وَل ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َْ ُُ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ ََْ
َ
َ ََ َ ْ
أ ْو أبنائ ِِه َّن أ ْو أبناءِ بعوَل ِِه َّن أ ْو إِخ َوان ِِه َّن أ ْو ب ِن إِخ َوان ِِه َّن أ ْو ب ِن أخ َوات ِِه َّن أ ْو ن ِسائ ِِه َّن أ ْو ما ملكت
َ َْ ُ
َ
ََْ ُ
ِّ َ
ْ ْ َ َ ِّ َ َ ِّ
الط ْفل َّاَّل َ
ِين ل َ ْم َي ْظ َه ُروا َ َ ٰ َ ْ َ
ان ُه َّن َأو اَلَّ
ات النساءِ َوَل
و
أ
ال
ج
الر
ِن
م
ة
ب
ر
اْل
ول
أ
ري
غ
ْي
ع
اب
أيم
ِ
ِ
لَع عور ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
يَ ْْضب َن بأ ْر ُجلِه َّن َِلُعل َم َما ُيف َ
ْي مِن ِزينتِ ِه َّن»[النور.]31:
ِ
ِ
ِ ِ
 .1عباس حممود العقاد :املرأة ىف القرآن ،ص.60
 .2قاسم أمني :ترير املرأة ،انظر ص . 68
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وهذه اآلية الكريمة إ ينام ي
أخالقي للمرأة املسلمة حافظا هلا ولع يفتها وليس كام ذهب
تدل عىل أدب
ي
مف يكرى التغريب من أ ينه سبب حبس املرأة بالبيت وعدم خروجها فهذا مم يا ال يقبله منطق العقل
السليم.
أهم القضايا يف اجلانب
يتبني مم يا سبق أن تناولته بخصوص قض يية املرأة باعتبارها واحدة من ي
ي
االجتامعي التي تناوهلا ي
كل من قاسم أمني وسالمة موسى ،وجورجي زيدان ،فتبنيوا الرؤى التغريب يية
ي
العلامن فصاروا من كبار املنتمني هلذا الت ييار ،وما صدي روه من
يف قضايا املرأة فك ّلهم كانوا تابعني للت ّيار
ّ
آراء حول قضايا املرأة لتحريرها من عاداهتا وتقاليدها العرب يية واإلسالم يية يتناىف مع ثقافتنا اإلسالم يية
والعرب يية إذ ي
لكل جمتمع من املجتمعات ما له من العادات والتقاليد والثقافة املم ييزة له ،ليس هذا
فحسب بل ي
إن رشيعتنا اإلسالم يية أعطت املرأة ما مل تعطه رشائع األديان وامللل األخرى ،فاألوىل بنا
تعصب أو ضيق وإ ينام قراءة منفتحة ىف ضوء
أن نقرأ نصوص رشيعتنا قرآنا وسنية قراءة دقيقة من غري ي
العرص.
واإلسالمي املعارص يف القرن العشين،
ب
أ يما اجلانب
مه يية كبرية يف فكرنا العر ي
ي
السياس فنجده ذا أ ي
ي
وذلك لوجود الشيخ عل عبد الرازق مؤ يلف كتاب اإلسالم وأصول احلكم ،يف هذه الفرتة التارخي يية،
تضمنه من رؤية حول فلسفة احلكم وأصوهلا يف اإلسالم وصلت إىل أن أصدر
وقد أثار هذا الكتاب بام ي
األزهر آنذاك حكام بعزل عل عبد الرازق من منصبه ،إذ كان قاضيا يف املحاكم الشع يية.
تناول عل عبد الرازق يف هذا الكتاب أصول احلكم يف اإلسالم ،وقد يبني ي
أن رسالة اإلسالم مل
تكن رسالة حكم وسياسة إ ينام رسالة دين فقط .قال:
«رسالة اإلسالم كانت دين ّية وليست سياس ّية بمعنى أنّ دين مل يتملك عن األغراض الدنيو ّية
وشؤوهنا» ويؤ ّكد ذلك بقوله« :إ ّن والية الرسول ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم والية روحيّة ،منشأها
تاماً ،يتبعه خضوع اجلسم ،ووالية احلاكم والية ماد ّية
إيامن القلب ،وخضوعه خضوعاً صادقاً ّ
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تعتمد عىل اخضاع اجلسم من غري أن يكون هلا بالقلوب ا ّتصال ،تلك والية هداية وإرشاد إليه،
( )1

وهذه والية لتدبري مصالح احلياة وعامرة األرض».

ومل يكتف بذلك بل استعان بأد يلة من القرآن الكريم والسنية إلثبات رؤيته السابقة مفادها يأنام –
أي القرآن والسنية  -مل يكن هلام شأن بامللك والسياسة بشكل قاطع ،فقد يبني القرآن ي
أن الرسول ’
( )2
لنبي
مل يكن له شأن بامللك
السياس .وبشكل قاطع ىف السنية النبو يية ويد يلل عىل هذا بحديث جاء فيه ا ي
ي

فإين لست بملك وال
رجل فقام بني يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة ،فإذا
هون عليك ي
بالنبي يقول له ي
ي
النبي بني أن يكون ملكا نب ييا أو عبدا
خري ي
ج يبار وإ ينام ابن إمرأة من قريش تأكل القديد ،وكذلك حني ي
السياس
نب ييا )3(.وكان قريبا يف ذلك من طه حسني حيث ن يبه أيضا إىل األخذ بديمقراط يية الغرب ونظامه
ي
القائم عىل فصل السلطة عن الدين  ،ي
والنبي ي
صىل اهلل عليه وآله وس يلم مل يرسم بسنيته
وأن اإلسالم
ي
نظاما مع يينا للحكم والسياسة.

()4

ال نوافق عىل ما عرضه عل عبد الرازق؛ فال عقل يقبل زعم ي
أن اهلل تعاىل يرسل الرسل هلداية البش
وإرشادهم إىل النور من دون أن يضع هلم من األصول أو املبادئ التي تن يظم هلم حياهتم اجلديدة بعد
معيشتهم يف الظلامت واجلهل (احلياة اجلاهل يية) ،والدليل عىل هذا ي
أن هناك بعضا من آيات القرآن التي
النبي ي
صىل اهلل عليه وآله وس يلم إىل االهتامم بمصالح الدنيا ح يتى ال تكون فوىض فيام بينهم  ،ومن
تدعو ي
َْ
َ َ َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ ْ
ادلنيا َوأح ِسن
ثم عامرهتا .كام يف قوله تعاىل « َوابتغِ فِيما آتاك اَّلل ادلار اْلخِرة وَل تنس ن ِصيبك مِن
ي

 .1عىل عبد الرازق :اإلسالم وأصول احلكم (بحث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم) ،مطبعة مرص ،ط ،2القاهرة ،ص .69
 .2املصدر السابق ،انظر ص . 72 – 71
 .3املصدر السابق ،انظر ص .77 -76
 .4طه حسني :الديمقرط يية ،إعداد وتقديم إبراهيم عبد العزيز ،اهليئة العا يمة املرص يية للكتاب ،القاهرة2013 ،م ،انظر ص
.110
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َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ََ َ ْ َ
َّ َّ َ
َْْ
اَّلل ََل ُُي ُّب ال ْ ُم ْفسد َ
ِين»[القصص .]77:وقوهل
كما أحس َن اَّلل إ ِ َْلك َوَل تبغِ الفساد ِِف اْلر ِض إِن
ِ
ِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ َ ِّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ ُ ْ
ات ما أحل اَّلل لكم» [املائدة.]87:
تعاَل «يا أيها اَّلِين آمنوا َل َترموا طيب ِ
يف هذه اآليات دعوة لألخذ بالدنيا والتم يتع بط ييباهتا التى أح يلها اهلل لرسوله وعباده فاإلسالم ليس
رسالة دين فقط كام زعم ،فاآليات التي أنزهلا اهلل عىل رسوله ي
صىل اهلل عليه وآله وس يلم حي يثه فيها عىل
َ
َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ
اءهم َواحذرهم أن يفتِنوك
احلكم بني الناس تؤكيد ذلك «وأ ِن احكم بينهم بِما أنزل اَّلل وَل تتبِع أهو
َ
َ
ْ
َ
َ َ
َ َْ
َٰ ْ َ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ُّ
َ َ َ َ َّ ُ
َل أهلِها َوإِذا
ات ِإ
عن بع ِض ما أنزل اَّلل»[املائدة ]49:وقوله «إِن اَّلل يأم ُركم أن تؤدوا اْلمان ِ
َْْ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ُ
()1
اس أن َتكموا بِالعد ِل» [النساء.]29:
حكمتم بْي انل ِ
يتبني مم يا سبق ي
أن عل عبد الرازق وما أثاره من خالل كتابه السابق وما وضع فيه من رؤي تضعه
ي

نص له
خضم الت ييار
يف
العلامين الذى يفصل الدين عن الدنيا وعن السياسة بشكل حمدي د وهذا ظاهر يف ي
ي
ي
قال فيه:
«ال يشء يف الدين يمنع املسلمني أن يسابقوا األمم األخرى ،يف علوم االجتامع والسياسة ك ّلها،
وأن هيدموا النظام العتيق الذى ذلّوا له واستكانوا إليه ،وأن يبنوا ملكهم ونظام حكوماهتم عىل
أحدث ما انتجت العقول البرش ّية ،وأمتن ما دلّت جتارب األمم عىل أ ّنه خري أصول احلكم».

()2

اخلامتة:
واخلالصة ي
التونس
الطهطاوي وخري الدين
أن تبنيي بعض املف يكرين العرب واملسلمني أمثال رفاعة
ي
ي
السياس ،وتقليد هذا الت ييار وفرض رؤيته يف املجتمع
ب يف فكرهم
الت ييار الليربا يل
الديمقراطي الغر ي
ي
ي
واإلسالمي بإطالق احلر يية الكاملة للفرد.
ب
العر ي
ي

 .1انظر ر يد هيئة كبار العلامء باألزهر الشيف ،تقديم الس ييد تقى الدين ،القاهرة1414 ،ه ،ص.19 – 18
 .2املصدر السابق ،ص .103
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تبنيى ي
العلامين يف
كل من قاسم أمني وسالمة موسى وإسامعيل مظهر وعل عبد الرازق الت ييار
ي
اإلسالمي
ب
اجلانب
ب املعارص وجمتمعنا العر ي
االجتامعي ،وذلك بب يثهم لفكر هذا الت ييار يف فكرنا العر ي
ي
ي
من خالل تريره املرأة من ي
كل تقاليدها وعاداهتا وثقافتها األصيلة العرب يية واإلسالم يية.
السياس فأراد فصل الدين عن السياسة فصال تا يما
العلامين يف اجلانب
تأ يثر عل عبد الرازق بالفكر
ي
ي
ي
بأن علينا تنظيم ي
فاجته إىل القول ي
كل احلياة املدن يية السياس يية عىل أحكام العقل بعيدا عن الدين.
ومم يا سبق ك يله فإ يننا ال نوافق عىل ي
كل ما تبنياه مجيع املف يكرين العرب واملسلمني من أفكار تدعو إىل
تأسيس النهضة واملدن يية العرب يية واإلسالم يية عىل نضة الغرب وفكره املا يد يي ،أ يما آن لنا نحن العرب أن
فجرت يف
نؤسس نضة أ يمتنا عىل علومنا ومعارفنا بسواعد أبناء العرب واملسلمني؛ تلك األ يمة التي ي
ي
ماضيها أعظم احلضارات التي أهبرت العامل أمجع مم يا دعا الغرب نفسه إىل نقل علومنا ومعارفنا
ليتعرفوا إىل سبب نوض العرب املسلمني وازدهارهم يف األندلس
وخمطوطات العرب واملسلمني
ي
الفكري الضخم لنستبنط منه ي
كل ما يفيدنا يف
خاصة ،فام أحوجنا اليوم إىل الرجوع إىل تراثنا
ي
بصفة ي
احلال يف ش يتى الفنون والعلوم لقيام نضة عرب يية وإسالم يية بعقل يية عرب يية ال تق يلد اآلخر وال ت يتبع
الوقت
ي
وتوجهاته أل ينه – الغرب – نفسه ال يريد أن تكون هناك حضارة عرب يية وإسالم يية،
الغرب يف ت يياراته
ي
فعمد الغرب ليبدي د حال األ يمة العرب يية إىل أن يصدي ر للعرب واملسلمني من ت يياراته التغريب يية ليش يتت
هو ييتهم وثقافتهم و ُحي يل حم يلها ثقافة الغرب ،وتقاليده ،فصدي ر لنا احلمالت االستعامر يية يف بالدنا،
ب
وكذلك محالت املستشقني وما كانوا حيملونه من أهداف خف يية هتدف إىل هدم الرتاث العر ي
واإلسالمي ولتش يكك املسلمني بأنفسهم ،فالدعوة إذا إىل تأسيس العقل يية العرب يية واملسلمة تأيت من
ي
واإلسالمي
ب
خالل نبذ التقليد ورفضه واالعتامد عىل الذات يف تقيق نضة حقيق يية يف جمتمعنا العر ي
ي
من خالل النظر يف العلوم واملعارف العرب يية واإلسالم يية نظرة ثاقبة وفاحصة تستكشف مكنوناهتا
لتدفع بنا مجيعا إىل اإلمام لريادة ونضة وتقدي م.

اإلسالمي احلديث واملعارص ❖
تييارات التغريب يف العامل
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املصادر:
العرب يف عرص النهضة ،ترمجة عزقول ،دار النهار للنش ،بريوت1968 ،م.
 .1ألربت حوراين :الفكر
ّ
الطهطاوي :مناهج األلباب املرصيّة ىف مباهج اآلداب العرصيّة ،ضمن األعامل الكاملة ،دراسة وتقيق حممد
.2
ي
عامرة ،ج  ،1اهليئة العا يمة املرص يية للكتياب ،القاهرة2010 ،م.
الطهطاوي :املرشد األمني للبنات والبنني ،ضمن االعامل الكاملة ،ج  ،2اهليئة العا يمة املرص يية للكتياب،
 .3رفاعة
ي
القاهرة2010 ،م.
حممد احلدي اد ،مكتبة اإلسكندر يية2011 ،م.
 .4خري الدين
التونس :أقوم املسالك ىف معرفة أحوال املاملك ،تقديم ي
ي
مؤسسة هنداوي للنش ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 .5قاسم أمني :املرأة اجلديدة ،ي
 .6قاسم أمني :حترير املرأة ،مطبعة الرتقي ،القاهرة ،ط ،2بدون تاريخ.
مؤسسة هنداوي للنش2011 ،م.
 .7سالمة موسى :املرأة ليست لعبة الرجل ،ي
مؤسسة هنداوي للنش ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 .8جورجي زيدان :رحلة إىل أوروبا ،ي
 .9عبياس حممود العقاد :املرأة ىف القرآن ،دار نضة مرص للطباعة والنش بدون تاريخ.
مؤسسة هنداوي للنش ،املمكلة املتيحدة ،بدون تاريخ.
 .10سالمة موسى :اليوم والغد ،ي
 .11إسامعيل مظهر :املرأة ىف عرص الديمقراطي ّة ،دار كلامت للرتمجة والنش ،القاهرة2012 ،م.
 .12عل عبد الرازق :اإلسالم وأصول احلكم (بحث ىف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم) ،مطبعة مرص ،ط،2
القاهرة ،من دون تاريخ.

أوربة البالد التونسيّة يف دولة االستقالل
الفالحة،الرّيف ،املدينة وتغريب احلياة اليوميّة

حممد بشري رازقي
ي

()1

املقدّ مة:
خاصة عىل مستوى توفري القوت والغذاء(،)2
أهم متظهرات النشاط
اإلنساين ،ي
تعترب الفالحة من ي
ي
األول»( ،)3حيث إ ين « الزراعة كانت طوال آالف السنني هي الصناعة
فدائام «تأيت الزراعة يف املقام ي
والتحوالت
بالتطورات الديمغراف يية
الكربى لبني البش»( .)4ويف أحيان كثرية ارتبطت الفالحة
ي
ي
واحلضاري ،حيث إ ين الفالحة ترتكز عىل «مياه
املعريف
االقتصاد يية والتقن يية( ،)5كام تعتمد عىل الرتاكم
ي
ي

 .1دكتوراه يف التاريخ واالثار كلية العلوم االنسانية واالجتامعية تونس.
2. Marcel Mazoyer- Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde: Du néolithique a la
crise contemporaine, Editions du seuil, 2002.
 .3فرنان برودل ،احلضارة املاد يية واالقتصاد والرأسامليية من القرن اخلامس عش حتيى القرن الثامن عش ،ترمجة :مصطفى
القومي للرتمجة ،2013 ،اجلزء الثالث :زمن العامل ،ص.691 .
ماهر ،املركز
ي
 .4فرنان برودل ،احلضارة املاد يية واالقتصاد والرأسامل يية من القرن اخلامس عش حتيى القرن الثامن عش ،ترمجة :مصطفى
األول :احلياة اليوميية وبنايتها ،املمكن واملستحيل ،ص.591 .
ماهر ،املركز
القومي للرتمجة ،2013 ،اجلزء ي
ي
5. Patrick Verley, La révolution industrielle, Edition Gallimard,1997, p. 125- 139.
Jean Charles Asselain, Histoire économique de la France du 18 siècle a nos jours: 1. De l’ancien
régime a la première guerre mondiale, Edition de Seuil, 1984, p. 27- 51.

الص يياغ ،املن يظمة العرب يية للرتمجة ،بريوت ،2008 ،ص.
إريك هوبزباوم ،عرص رأس املال ( ،)1875 -1848ترمجة :فايز ُ

.308 -307
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وأرض وكائنات ح يية» من حيوان وإسان ،ويعتمد ي
كل هذا عىل تراكم اخلربات والتجارب
اإلنساين
اإلنسان يية( ،)1أي إ ين الفالحة هي «عمل يية ثابتة نتجت من العالقة االبداع يية بني املجتمع
ي
( )2
مه يية االهتامم بالتاريخ
الفالحي أنيه مرتبط إىل حدي
ي
واملشهد املا يد يي للامء والرتبة والنباتات»  .وتربز أ ي

الغذائي ،أي بوجود اإلنسان نفسه( .)3والفالحة يف البالد التونس يية تعترب «ركن ثروة هذا
كبري بالتاريخ
ي
()4
أهم صنائع األهال»( ،)5و«ثروهتا احلقيق يية هي ما خيرج من أرضها وتربتها»( .)6كام ي
أن
القطر»  ،و« ي

الفالحي»(،)7
اقتصاد البالد التونس يية «يعتمد عىل الفالحة يف مجلته ،وعىل الصناعة التحويل يية لإلنتاج
ي

املتوسطيية» ،ضمن :املدينة يف العامل
الروماين للبلدان اإلسالميية
والزراعي
اهليدروليكي
«الريف :الرتاث
ي
ي
ي
 .1فريشيلد روجلز ،ي
ي
يوس /ريناتا هولود /أتيليو بيرتوشيول /أندريه ريمون ،مركز دراسات الوحدة العرب يية،
ي
اإلسالمي ،ترير :سلمى اخلّضاء اجل ي
 ،2014املج يلد الثاين ،صص ،1100 -1067 .ص.1068 .
 .2نفس املرجع ،ص.1095 .
3. Malassis Louis. «Histoire de l'agriculture, histoire de l'alimentation, histoire générale». In:
Économie rurale. N°184-186, 1988. Un siècle d'histoire française agricole. pp. 192-198.
التونس ،تقيق :عل بن الطاهر
 .4حممد بريم اخلامس ،صفوة االعتبار بمستودع األمصار واألقطار ،املج يلد الثاين :القطر
ي

الشنويف /رياض املرزوقي /عبد احلفيظ منصور ،املجمع التونس للعلوم واآلداب والفنون :بيت احلكمة ،تونس ،1999 ،ص.
.447
 .5نفس املصدر ،ص.703 .
 .6أمحد ابن أب الضياف ،إتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،تقيق جلنة من وزارة الشؤون الثقافيية ،الدار
العربيية للكتاب ،الطبعة الثانية ،2004 ،ص .اجلزء الرابع ،ص.224 .
Baron Henry Hanly, Notes sur l’Egypte et la Tunisie, Constantinople, Imprimerie «Levant Times»,
1876, p. 50.
J. Henry Dunant, Notice sur la régence de Tunis, Genève, Imprimerie de Jules- Gme Fick, 1858, p.
88.

العاملي اخلامس للدراسات العثامن يية حول :املدن
العثامين من خالل الوثائق» ،أعامل املؤمتر
.7أمحد قاسم« ،مدينة تونس يف العهد
ي
ي
التميمي ،سريمدي ،زغوان ،1994 ،صص.
العثامين ،تقديم :عبد اجلليل
العرب يية والديمغراف يية التارخي يية والبحر األمحر خالل العهد
ي
ي
 ،316 -241ص. 277
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الفالحي للبالد من جلود وأصواف وأوبار وحرير
والصناعة نفسها «كانت تدور حول تويل اإلنتاج
ي
وزيتون وزيت وحلفاء وسامر»(.)1
بقيت الدولة احلديثة بني ثنائ ييتي التحديث والتقليد« .فكام ي
أن الدولة الوطن يية احلديثة هي التي
خترتع مفهوم التقاليد جاعلة منها تراثا ،ي
أسطوري
فإن احلداثة املستنرية األوروب يية ُتوضع يف إطار
ي
التحرر يي األمثل»( .)2ومن خالل رهان التغريب «وضع الغرب مزاعم امتالكه
بوصفها املشوع
ي
اإلنساين والسلوك الرحيم»( .)3واملُثري أ ينه بعد
ملجموعة من القيم املرتكيزة حول مفهوم املذهب
ي
أرص احلكيام االستعامر ييون عىل تسليم السلطة إىل حكومات ُمنتخبة وفقا ملا
التخ يلص من االستعامر « ي
ُدعي بالتعابري الربيطان يية نموذج ويستمنسرت من أجل ضامن املوافقة العا يمة»(.)4
الرسمي يف البالد التونس يية ُبعيد االستقالل عىل سعيه إىل «مكافحة التخ يلف»(.)5
اعتمد اخلطاب
ي
التونس والركيزة األساس يية لألمن
واملراهنة عىل تطوير الفالحة وتديثها  ،فهي حمور رحى االقتصاد
ي
التونس وأهل
الغذائي .وقد طرحنا يف هذا البحث إشكال يية أساس يية وهي عالقة «الفاليح»
القومي
ي
ي
ي
الريف عموما بعوائق التغريب ومعضالته باعتباره عائقا أمام التحديث .فام هي أشكال التصنيف
ي
اللفظي؟ وما عالقة إنتاج الصور
خاصة من ناحية العنف
تعرص هلا الفالح
التونس ي
ي
ي
التحقريي التي ي
ي
التنموي الذي ُأ يسس يف البالد التونس يية ُبعيد االستقالل؟ وكيف أ يثر ال يظلم
النمط يية بعدم عدالة النظام
ي

 .1نفس املرجع ،ص.285 .
 .2نفس املرجع ،ص.127 .
 .3نفس املرجع ،ص.373 .
 .4نفس املرجع ،ص.376 .
السلطوي
 .5حممد العزيز بن عاشور« ،أزمة رمضان ( 1379هجري -فرباير  )1960يف تونس أو خماطر الرغبة يف االنتشار
ي
احلركات اإلصالح يية وإصالح نظم الدي ولة يف بلدان املغارب خالل القرنني التاسع عش والعشين ،إِرشاف:
لإلصالح» ،ضمن :ي
الصغري ،دار أب رقراق ،2014 ،صص ،456 -447 .ص.447 .
أوديل مورو ،ترمجة :خالد بن
ي
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رسخ التغريب
تعرض له الفاليح
التونس يف املايض يف رشعنة ظلم حارض ومأسسته؟ وكيف ي
التي ي
ي
ومشكالته البنيو يية الظ يلم الذي عاشته الفالحة التونس يية خالل دولة االستقالل؟
التونيس
الريف
ظلم احلارض يعكس خلل املايضّ :
ّ
التونس ُبعيد االستقالل سنة  1957إ ينه:
قال وزير الفالحة
ي
التطور ،متثاقلة يف التخ ّلص من وحل التقاليد
متأخرة يف
«مل تزل الفالحة يف مجيع أقطار العامل ّ
ّ
والعادات املوروثة ،فالصناعة هي السابقة والفالحة هي الالّحقة دائام ال نكاد نجد له استثناء ّإال
يف األقطار الشامل ّية من أوروبا»

وقد نقد الوزير مت يثالت التونس ييني جتاه الفالحة:
الفالحي أمر بسيط وأ ّن خدمة األرض وبذرها وجني الثامر ّ
كل ذلك من جنس
«وهي أ ّن الشغل
ّ
األمور البدهي ّية التي ال حتتاج إىل علم أو حيل ،وهي عقيدة نراها أرسخ يف البلدان املتأخّ رة الناقصة
ثم نرى التع ّلق هبا أقوى يف اجلهات الضعيفة االقتصاد مثل»(.)1
مثل بالدناّ ،

وقد م يثلت الفالحة رهانا أساس ييا لدولة االستقالل التونس يية بسبب أمه ييتها االقتصاد يية واملعيش يية
ّ
والتشغيل يية .وقد كانت دولة االستقالل تعي ي
وبالذات بالفالحة»(.)2
أن «مستقبل تونس مرتبط ّأوال
وحرصت الدولة التونس يية عىل التذكري الدي ائم ي
بأن «الفالحة هي األساس» ،وهدف الدولة هو «ترغيب
التونس ييني يف البقاء بأرضهم وأن يعيشوا فيها عيشة كريمة بفضل ما يبذلونه من جهد جمدي »( .)3وآمنت
البالد التونس يية ي
أن «األولو يية املطلقة للفالحة»(.)4وقد ُعدي التغريب هدفا أساس ييا لدولة االستقالل.

األول ،السنة األوىل ،اجلمعة  15مارس  ،1957ص.1 .
 .1جريدة املزارع ،تونس ،العدد ي
حضاري :جمموعة أقوال حول الفالحة ( ،)1984 -1980منشورات ي
القومي
االتاد
حممد مزال ،الفالحة رهان
ي
ي
 .2ي
للفاليحني ،نوفمرب  ،1984ص.30 .
 .3نفس املرجع ،ص.33 .
 .4نفس املصدر ،ص.46 .
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ف«تونس اجلديدة» تشكيلت من مشاكل «األقطار املتخ يلفة» .فقد انحازت دولة االستقالل ل«حزب
العرص ييني» عىل حساب «حزب القدامى»(.)1
يمنح لنا صالح الدين التالتل فرصة لتت يبع عالقة الدولة التونس يية ُبعيد االستقالل بالتغريب يف
مهم كتبه مبارشة يف الذكرى األوىل لالستقالل سنة  .1957فقد يبني الكاتب ي
أن مستقبل البالد
كتاب ي
ولكن تقدي م البالد التونس يية مرتبط
خاصة الرهان عىل غراسة شجرة الزيتون(.)2
ي
مرتبط بالفالحة وب ي
التقني والتحديث وتعصري البالد(.)3
بالت يطور
ي
خاصة مع
نستنتج تداخل حمامل( )4احلداثة والباتريارك يية يف احلياة الريف يية يف الدولة التونس يية
ي
ربرة ،فالدعوة إىل تبنيي الدولة حلقوق االنسان ،يتامهى اعتامد اقتصاد
هواجس تغريب ُمسقطة وغري ُم ي
الدولة نفسه عىل عرق الفاليح من دون أخذ حقوقه كاملة .ومن هنا جيري إعادة إنتاج النموذج
البرتياركي ولكن بصيغة قانون يية .واخلطر هنا ي
خاصة عندما يتيفق
أن خطاب السلطة وهو ماكرو بطبعه ي
ي
مع املصالح االعالم يية واالقتصاد ييةُ ،يغ يطي عىل ممارسات الفاعلني االجتامع ييني وهو أبطال امليكرو،
املؤسسة القانون يية مل تنتبه أو أغفلت ي
هذه املامرسات التي تنتج وتصنع اهليمنة .ونالحظ هنا ي
أن
أن ي
مجاعي خاضع لرهانات اقتصاد يية
املامرسة التغريب يية ليست ممارسة قانون يية ،أو ممارسة أفراد ،بل هي مت يثل
ي
والقوة عىل مستوى امليكرو واملاكرو.
واجتامع يية وسياس يية و ُينتج من خالل تقابل منتجي املعرفة
ي
الشعي تستفيد من ي
الفالح
أول للعنف
ففي حالتنا عىل مستوى املاكرو الدولة كمنتج وحمتكر ي
ي
خاصة احلبوب ،أو عىل مستوى تصدير فائض هذه
يت،
الغذائي ب ي
سواء عىل مستوى توفري االكتفاء الذا ي
ي

 .1حمجوب بن ميالد ،احلبيب بورقيبة يف سبل احلر يية التونسيية ،الدار التونسيية للنش ،تونس ،1968 ،ص.67 .
حممد السويس ،دار بوسالمة ،تونس ،1959 ،ص.
 .2صالح الدين التالتل ،تونس اجلديدة :مشاكل ونظر ييات ،تعريب :ي
.278
 .3نفس املرجع ،ص.172 -141 ،129 -126 ،99 -97 ،96 -90 .
4. Supports
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خاصة احلبوب وزيت الزيتون وال ُتمور) .وعىل مستوى امليكرو صاحب احلقل يستفيد من
املو يا (ب ي
األساس إىل عوملة ُمتو يحشة وتغريب كامل
انتشار ظاهرة البطالة يف البالد التونس يية التي يرجع سببها
ي
للعامل وبذلك يستفيد من تكلفة السلعة و ُيصبح لديه
لالقتصاد
العاملي ،وصوال إىل األجر املنخفض ي
ي
السوق يمكن بيعه بسهولة بعد مجع املحصول ،كام ي
أن أصحاب الشكات
منتج
تنافس عىل مستوى ي
ي
التنافس لكي يو يفروا هامشا من الربح بعد ناية العمل يية
الغذائ يية يشرتون املنتج من الفاليح هبذا السعر
ي
االقتصادي الذي
الصناع يية وتسويق املنتج (الطامطم املُع يلبة مثال) بسعر يقبل عليه املشرتي .إذا الظلم
ي
تعرض له «الف ي
الح» هو بنية ترتكز عليها السياسة االقتصاد يية للدولة منذ االستقالل .وهذا ما يؤكيد
ي
الزعم ي
األول من السياسة االقتصاد يية اخلاطئة للدولة(.)1
بأن الفاليح دائام يكون
املتّضر ي
ي
احلياة الريف ّية اليوم ّية التونس ّية والتغريب
( )2
مه يية املنزل يف حياة الفاعل
أهم جت يليات مت يثالت السكيان  .وأ ي
منهج ييا ُيعترب األثاث املنز يل من ي

االجتامعي تربز من خالل ممارساته اللغو يية مثل كثرة األمثال الشعب يية املتع يلقة باألبواب( .)3وقد كانت
ي
املنازل يف مدينة برزت ممارسات تراث يية/حداث يية متشابكة خالل الفرتة االستعامر يية واستخدمت
التونس خالل الفرتة
كمامرسة تزويق يية للمنازل ،مثل حالة التحويرات التي شملت اخلزف
ي
االستعامر يية مع وعي صانعيه ومنهم األوروب ييون خصوصا بأمه يية املحافظة عىل أسسه الرتاث يية
التقليد يية(.)4

1. Margaret Maruani, Danièle Meulders, «Chômage, sous-emploi et précarité», in, Femmes, genre
et sociétés: L'état des savoirs (Sous la direction de Margaret Maruani), La Découverte, 2005, p. 227236.
 .2باسكال ديبي ،الباب :مقاربة إثنولوج يية ،ترمجة :رندة بعث ،هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،املنامة ،2017 ،ص.18 -13 .
 .3سهام القالل« ،األبواب يف األمثال واألقوال الشعبيية» ،احلياة الثقافيية ،تونس ،العدد  ،192أفريل  ،2008صص-32 .
.35
4. Clara Ilham Alvarez Dopico, «Tradition et rénovation dans la céramique tunisienne d’époque
colonial: Le cas d’Elie Blondel, le Bernard Palissy africain», In, Ville maghrébines en situations
coloniales, Sous la direction de Charlotte Jelidi, IRMC- Karthala, Paris, 2014, pp. 223-249, p. 243- 245.
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نالحظ ي
املتغريات األساس يية أ يثرت كثريا يف ميدان اإلضاءة وأدوات تنظيف املنزل .فقد طغى
أن
ي
استخدام أدوات التنظيف احلديثة إىل جانب وسائل التعقيم و«مبيد احلشات»( )1عىل حساب أدوات
التطور التقني أيضا أصبحت اإلضاءة الكهربائ يية هي األساس .ما حافظ
التنظيف التقليد يية .ومع
ي
االجتامعي عىل طريقة صنع املفروشات التقليد يية( ،)2كام نالحظ ي
املحل حافظ عىل
أن املجتمع
الفاعل
ي
يي
مهم من األدوات املستخدمة عند النسج( .)3كام نالحظ ي
أن مأسسة الصناعات التقليد يية وتقنينها
عدد ي
املؤسسات التعليم يية والبحث يية ووسائل اإلعالم يف التعريف هبا ساهم يف املحافظة عىل
وتوظيف
ي
صناعتها برغم منافسة أنواع الفرش الصناع يية بسبب ثمنها(.)4
وإىل اليوم مازال بعض األثاث املنز يل ُيصنع بطريقة يدو يية مثل «البطان يية» و«الكليم» واملرقوم
( )5
يتعرض يوم ييا إىل «ضغط
والزرب يية ،وهذه املامرسة هي ممارسة نسائ يية بامتياز  .وهذا األثاث ي

املنسوجات الصناع يية» حيث إ ين «قطاع املنسوجات اليدو يية يواجه يف احلقيقة ضغطا اقتصاد ييا

الوطني لإلحصاء ،تونس ،عدد  ،2002 ،45ص -199 .ص208 .
 .1النش يية االحصائيية السنو يية لتونس ،املعهد
ي
خصصت ل«مرقوم وذرف» ضمن املشوع
.2بالنسبة إىل املرقوم وطريقة صناعته التقليد يية أنظر «بطاقة جرد عدد  »2التي ي
الثقايف الالما يد يي» تت إرشاف األستاذ عامد صولة .أنظر:
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
الوطني للرتاث
الذي أرشف عليه املعهد
ي
ي
ي
ي
http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/Fiche_margoumoudref.pdf

الوطني للرتاث
خصصت ل«مشطية جبناية» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
 .3أنظر «بطاقة جرد عدد  »29التي ي
ي
الالمادي » تت إرشاف األستاذ عامد صولة .وقد قام هبذا اجلرد الباحثة اسمهان بن بركة/
الثقايف
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
ي
ي
ي
ي
حممد ملقدي م أنظر:
اهلاممي /ي
سعاد التومي /إهلام ي
( .صhttp://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis.pdf)4 .

اإلسالمي :املايض واحلارض واآلفاق املستقبليية» ،أفريقيية:
التقليدي ،الزربيية ،والكليم يف العامل
«السجاد
 .4حفناوي عامير يية،
ي
ي
ي
الوطني للرتاث ،تونس ،2001 ،صص.191 -181 .
سلسلة الفنون والتقاليد الشعب يية ،عدد  ،13املعهد
ي
التحوالت احلديثة يف الصناعات اليدو يية املنزل يية بسجنان ،دار
والنمو يف األرياف التونس يية:
 .5املولدي األمحر ،انتقال يية التفكيك
ي
ي
سحر للنش ،تونس ،2003 ،ص.118 -111 .
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واجتامع ييا وثقاف ييا تقوده املنسوجات الصناع يية الوطن يية والعامل يية وتشتدي وتريته تقريبا ي
ولكن
كل يوم»(.)1
ي
االجتامعي حياول أن يصمد أمام تسليع ممارساته الثقاف يية ،ففي منطقة سجنان مثال وإىل حدود
الفاعل
ي
بداية األلف يية الثالثة كان «السجنان ييون الذين مازالوا يستعملون الب يطانية غطاء يم يثلون نسبة % 78.5
من جمموع العائالت ،والذين يلبسون القشاب يية يبلغون نسبة  .)2(»% 51.7وهذا ما يدفعنا إىل استنتاج
ي
االجتامعي اليوم متداخلة بني األدوات التقليد يية واحلديثة ،ففي املطبخ الواحد جتد
أن حياة الفاعل
ي
املحل والبالستيك واألملنيوم والبلور
«أدوات األكل والشب والطبخ املصنوعة من ال يطني
يي
واإلينوكس ،ي
فإن غرفة النوم واجللوس مزدوجة الوظيفة يف الريف خصوصا تشكيل أيضا معرضا
ألنواع الغطاء والفراش .ي
يزودها وسطاء هلم ارتباطات
وكل هذه األشياء تو يفرها السوق املح يل يية التي ي
بكل مناطق البالد ي
مبارشة أو غري مبارشة ي
االجتامعي عىل
وكل أصقاع الدنيا»( .)3كام حافظ الفاعل
ي
الصوف والقطن
الصوف أو من ي
جمموعة من األغطية التقليد يية مثل «العبانة» وهي «غطاء ينسج من ي
والصوف أحيانا»(.)4
أو من احلريير ي

 .1نفس املرجع ،ص.118 .
 .2نفس املرجع ،ص.119 -118 .
 .3نفس املرجع ،ص.119 .
خصصت ل«النيسيج التقليدي بجهة املنستري» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
 .4أنظر «بطاقة جرد عدد  »13التي ي
الالمادي » تت إرشاف األستاذ عامد صولة .وقد قام هبذا اجلرد الباحثة
الثقايف
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
الوطني للرتاث
ي
ي
ي
ي
ي
اسمهان بن بركة أنظر:
التقليدي_بجهة_املنستري( inp.rnrt.tn/imagesص)2 .
/حرفة_النسيج_
ي
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كام حافظت عدي ة أدوات للطبخ عىل وجودها مثل «املعجنة» و«النحاسة» والكسكاس والق يلة
و«الطنجرة» والغربال( ،)1و«القصعة» والداقرة والتبس( ،)2و«احلاليب» و«غنجايا» و«ال يطاجني»
و«كسكاس الباجي» و«خملة»( .)3ولكن نجد بعض األدوات املنزل يية الوافدة مثل «البيدون»( .)4وعدد
()5
خاصة أدوات الطبخ واألكل وأدوات خزن املؤونة
كبري أيضا من األدوات اخلزف يية  ،ب ي

()6

مثل«الغرف يية» واحلاليب والكسكاس واملعجنة والتبس والقمصان والشب يية( .)7مع بروز تقن ييات
ي
ي
للفخار
الفخار يية تمل بعدا وظيف ييا فقط ،بل أصبح
تزويق يية حديثة للخزف حيث مل تعد األواين
العامري ،العادات والتقاليد االستهالكية بقيادة باجة خالل الفرتة االستعامر يية ،مذكيرة املاجستري يف الرتاث
 .1جيهان الكوكي
ي
التقليدي ،كليية العلوم اإلنسانيية واالجتامعيية بتونس ،2004 -2003 ،إرشاف :أ .عبد السالم بن محيدة ،نسخة حمفوظة بمكتبة كليية
ي
العلوم االنسانيية واالجتامعيية بتونس تت رقم .T7027 :ص.36 -34 .
القومي
التقليدي وتقنياته» ،جم يلة الفنون والتقاليد الشعب يية ،مركز الفنون والتقاليد الشعب يية :املركز
البقلوطي« ،اخلزف
النيارص
ي
ي
ي
لآلثار والفنون ،تونس ،عدد  ،1987 ،9صص.24 -13 .
فاطمة جراد ،العائلة واحلياة العائليية بجهة تطاوين ( ،)1956 -1881جامعة منوبة :املعهد العال لتاريخ تونس املعارص،
 ،2015ص.296 .
 .2حممد بن عثامن احلشاييش ،اهلد يية يف العادات التونس يية ،تقيق وتقديم :أمحد الطويل /حممد العناب ،املطبعة الرسمية ،تونس،
 ،2002ص.34 .
3. G. Marcier, «Proverbes et énigmes tunisiens», IBLA, Tunis, 2e année, N1, 1983, pp. 45- 49, p.
52- 54

 .4فاطمة جراد ،العائلة واحلياة العائل يية بجهة تطاوين ( ،)1956 -1881مرجع مذكور ،ص.297 .
الريفي يف سجنان :اختزال يف األشكال وبالغة يف التعبري» ،املأثورات الشعبيية ،العدد  ،90أفريل
 .5كامل الكشو« ،الفخي ار
ي
 ،2015صص.63 -53 .
الوطني للرتاث
خصصت ل«فخي ار نساء سجنان» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
انظر أيضا «بطاقة جرد عدد  »1التي ي
ي
الثقايف الالما يد يي» تت إرشاف األستاذ عامد صولة .أنظر:
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
ي
ي
ي
http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/fichepoterie_sejnane1. pdf

التحوالت احلديثة يف الصناعات اليدو يية املنزل يية بسجنان،
والنمو يف األرياف التونس يية:
 .6املولدي األمحر ،انتقال يية التفكيك
ي
ي
مرجع مذكور ،ص.60 -48 .
 .7نفس املرجع ،ص ،81 -70 .ص.130 .
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أبعاد مجال يية وفن يية( .)1واملحافظة عىل إنتاج األدوات ي
الفخار يية يقتضيه طبيعة احلياة اليوم يية للفاعلني
االجتامع ييني« ،ففي ي
يت وحمدود يية تقسيم العمل تبارش العائلة أو
ظل اقتصاد بيتي قائم عىل االكتفاء الذا ي
ي
ة....فالفخار يف مقعد وهذيل وجومني وبجاوة كان مدرجا ضمن
املجموعة بنفسها أعامهلا احلرف يي
العائل املنز يل وال يمكن للعائلة أن جتد ضا يلتها يف غري ما تصنعه أيادي نسائها»(.)2
النشاط
ي
ومن ناحية أخرى مازالت عدي ة أدوات نحاس يية ُتصنع إىل اليوم «لألكل والشب والطبخ وحفظ
()3
والصحاف
والصحون ي
بعض السوائل واملوا يد» ،ومن األدوات نجد «الغربال» واألطباق والقدور ي

والسطول ،إضافة إىل املقفول و«الكسكاس والق يطار»(،)4
واألواين واألباريق واملهراس والطاسات ي
رحاة القهوة» و«البقراج» و«الززوة» و«الدلوة»
و«النحاسة» و«نحاسة التعصيد» و«الطنجرة» و« ي
و«احلاليب» و«الكروانة» و«الصحن» و«حكية القهوة والسكير» و«إبريق» و«ل ييان» و«سطل»(،)5
السجاد و«احلرص» واألطباق أو القفاف أو «املض يلة»
السعف ،مثل
ي
وأدوات أخرى مصنوعة من ي

 .1كامل الكشو ،مقاربات اخلزف الفن ييي :جذورها الغرب يية وإشكال ييتها العرب يية ،دار حممد عل /املعهد العال للفنون واحلرف
بصفاقس ،تونس ،2013 ،ص.91-42 .
احلريف ومرجعيياته» ،احلياة الثقافيي ية ،تونس ،العدد  ،191أفريل  ،2008صص ،65 -56 .ص-62 .
 .2عامد صولة« ،التوزي ع
ي
.63
الوطني
خصصت ل«صناعة الغربال بصفاقس» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
 .3أنظر «بطاقة جرد عدد  »14التي ي
ي
الثقايف الالمادي» تت إرشاف األستاذ عامد صولة .وقد قام هبذا اجلرد الباحث فريد خشارم
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
للرتاث
ي
ي
ي
أنظر:
/صناعة_الغربال_بصفاقسinp.rnrt.tn/images

خصصت ل«صناعة النيحاس بمدينة تونس» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
 .4أنظر «بطاقة جرد عدد  »34التي ي
الالمادي » تت إرشاف األستاذ عامد صولة .وقد قام هبذا اجلرد الباحثة
الثقايف
لوطني للرتاث
املسمى «اجلرد ا
الوطني للرتاث
ي
ي
ي
ي
ي
اهلاممي /حممد املقدي م أنظر:
اسمهان بن بركة /سعاد التومي /إهلام ي
(صhttp://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis. pdf)2 .
5. Tahar Ayachi, «L’artisanat du cuivre en Tunisie», In, Cahiers des arts et traditions populaires,
Institut national d’archéologie et d’arts, Tunis, N1, 1968, pp. 157- 192, p. 178- 191

أوربة البالد التونسيية يف دولة االستقالل ❖

397

ي
واملرش
خاصة يف الصيف( .)1وأدوات نحاس يية مثل «الق يطار والفوانيس
و«املروحة» التي ُتستخدم
ي
واملبخرة والشمعدان»( ،)2واألثاث املنز يل املصنوع من ما يدة اخليزران( .)3ي
وكل هذه األدوات وجدناها
واستمر إنتاجها بطريقة تقليد يية خالل الفرتة االستعامر يية وصوال إىل
مدونتنا املصدر يية قبل ،1881
يف ي
ي
اليوم.
وإذا ما نظرنا إىل هذه املسألة من زاوية التاريخ املقارن ُخيربنا نوربت إلياس( )4أ ينه يف أوروبا بداية
اخلاص ،وجتهيز
من القرن  19برزت أمه يية ممارسات احلياة اليوم يية من خالل أفعال املؤانسة يف احل ييز
ي
اخلاصة»(.)5
خاص ل«احلياة
املنزل باألثاث ،و«طقسنة» العادات الغذائ يية ،وبعبارة أخرى نشأة مفهوم
ي
ي
كام يربز إلياس تأ يثر جمتمعات املستعمرات هبذه العادات( .)6ويمكن القول هنا ي
أن املامرسات التي
متغريا وسيطا ي
ألن
ترسخت يف الغرب ،وهي تارخي ييا حسب إلياس مرتبطة بمجتمع البالط ،تعترب ي
ي
ي
املتغري الوسيط كان موجودا قبل  1881يف مدينة
االستعامري نفسه .هذا
املستقل هو احلدث
املتغري
ي
ي
ي
وترسخ بعد  .1881فأخالق ييات البالط ُو يظفت بعد االستعامر انطالقا من كونا أداة هيبة لدى
تونس ي
الطبقة احلاكمة يف تونس  Un instrument de prestigeإىل وسيلة هيمنة Un moyen de

التونس» ،الثقافة الشعب يية ،املنامة ،العدد  ،7خريف  ،2009صص-154 .
السعف يف اجلنوب
 .1حممد اجلزيراوي« ،صناعة ي
ي
 ،161ص.161 -160 .
خصصت ل«صناعة النيحاس بمدينة تونس» ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد
 .2أنظر «بطاقة جرد عدد  »34التي ي
الالمادي » تت إرشاف األستاذ عامد صولة .وقد قام هبذا اجلرد الباحثة
الثقايف
الوطني للرتاث
املسمى «اجلرد
الوطني للرتاث
ي
ي
ي
ي
ي
حممد املقدي م أنظر:
اهلاممي /ي
اسمهان بن بركة /سعاد التومي /إهلام ي
(صhttp://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis.pdf )2 .
Tahar Ayachi, «L’artisanat du cuivre en Tunisie», In, Cahiers des arts et traditions populaires,
Institut national d’archéologie et d’arts, Tunis, N1, 1968, pp. 157- 192, p. 189- 191.

 .3نزار شقرون ،املحرس تظفر اخليزران ،املأثورات الشعبيية ،الدوحة ،العدد  ،87جويلية  ،2014صص.67-61 .
4. Norbert Elias

5. Norbert Elias, La dynamique de l’occident, Calmann-Lévy, Collection: Agora, Paris, 2003, p.
281-284
6. Ibid, p. 284- 285
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الفرنس ،ومن هنا ليس غريبا حسب إلياس ي
أن احلركة
االستعامري
 dominationملصلحة
ي
ي
االستعامر يية الغرب يية ارتكزت عىل مفهوم «احلضارة»( ،)1أي إدخال املجتمعات غري األوروب يية يف فلك
( )2
الثقايف
والتحوالت التي تشمل الرتاث
تغري األذواق
ي
ي
احلضارة األوروب يية  .إذن جيب أن نفهم رهانات ي

ضمن رهانات البالد التونس يية االقتصاد يية واالجتامع يية والسياس يية واالستعامر يية من خالل «توسيع
جمال انتامء التونس ييني»( )3حضار ييا وثقاف ييا.
فتغري األذواق حسب نوربرت إلياس مرتبط بكسب االستعامر مستهلكني جدد للسلع ،وهذا
ي
ي
واحلل هناIl faut civiliser les peuples «:
تغري السلع،
تغري األذواق استنادا إىل ي
ُيلزم ي
 .)4(»colonisésواستنادا إىل هذا املنهج الذي رسمه إلياس يمكن أن نقول إ ين احلدث االستعامر يي
ي
وتطور
الصح يية وعامل املثاقفة بني اجلنود والس يكان
مستقل ،بسبب انتشار التعليم والوقاية
كمتغري
ي
ي
ي
()5
الثقايف
تغري واضح للرتاث
ي
املؤسسات الثقاف يية و«بداية الوعي بأمه يية جودة احلياة اليوم يية»  ،ساهم يف ي
ي

تغري ممارسات ومت يثالت وأذواق الفاعلني االجتامع ييني .فقد أصبح
ملدينة تونس وذلك من خالل ي
امللبس أو األثاث املنز يل وأدوات مائدة ال يطعام ُت يقق املكانة ،بل احلظوة لدى احلكيام اجلدد.
ي
ب الذي انتش يف
فاملتغري
تغري أدوات املطبخ هو نمط االستهالك األورو ي
املستقل الذي ساهم يف ي
ي
ب مقترصا يف
املجتمع
التونس عقب انتصاب احلامية الفرنس يية حيث «كان تأثري نمط االستهالك الغر ي
ي
بداية الفرتة االستعامر يي ة عىل بالط الباي وبعض العائالت امليسورة .وبمرور الوقت استهوت أنامط
التحوالت يف العادات االستهالك يية ناجتة بالتأكيد
العيش األوروب يية فئات أخرى من الس يكان .وهذه
ي

1. Civilisation

2. Ibid, p. 290
 .3لطفي عيسى ،أخبار التونسييني :مراجعات يف رسد ييات االنتامء واألصول ،مرجع مذكور ،ص.83 .
4. Norbert Elias, La dynamique de l’occident, Op, Cit, p. 290.
الثقايف يف بيئة ُمستعمرة :القريوان والكاف نموذجا ( ،)1956 -1881دار حممد عل للنش،
 .5أشواق عوي ،االبداع
ي
صفاقس ،2019 ،ص ،116 -114 ،105 -103 .ص.131 -128 .
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ترسب االقتصاد الرأسام يل واحلضارة األوروب يية يف املجتمع واالقتصاد األهل ييني»( ،)1فقد «أ يدى
من ي
تدرج يف أذواق رشائح عريضة من املجتمع األهل وميوهلا إىل إقباهلا عىل استعامل األواين
ي
التحول امل ي
ي
والفخار والنحاس التي
واألدوات املنزل يية املعدن يية والبلور يية عوضا عن األواين املصنوعة من ال يطني
كسدت سوقها» ،وهذه الظاهرة شملت أيضا اللباس(.)2
ي
السلع
متغريا
مهام ساهم يف تركيز ي
مهمة يف األثاث املنز يل هو طغيان ي
توالت ي
مستقال ي
كام ال ننسى ي
البالستيكي .فطبيعة املجتمع
املستوردة (خاصوصا الصين يية) املنخفضة الثمن مثل األثاث املنز يل
ي
السلعة وسهولة استعامهلا وانخفاض ثمنها وعدم
االستهالكي يف هذا اإلطار ترتكز عىل رسعة إنتاج ي
ي
املطبخي
معرض للكرس أكثر من األثاث
املطبخي
الرسيع( .األثاث
ي
اخلزيف ي
ي
ي
تعرضها للتلف ي
ي
البالستيكي) .فعندما نو يظف هنا عامل «املنافسة» ي
فإن طبيعة البنية املجتمع يية ُمتيل ك يفة األدوات
ي
البالستيك يية مثال عىل ك يفة األدوات اخلزف يية .بسبب ال يثمن ورسعة التصنيع والديمومة وسهولة نقل
ي
رسخ هيمنة نمط تسليع
كمتغري
املنتج وبيعة ورسعة نقله إىل األسواق .ومن هنا تربز العوملة
مستقل ي
ي
اخلياة املنزل يية وتنميطها.
كام أشار األستاذ عامد صولة إىل أسباب اختفاء بعض املامرسات احلرف يية التقليد يية ،حيث «اختفت
ي
توجه
حرف من مناطق كانت تشكيل مراكزها التقليد يي
ة...كل ذلك بفعل تفكيك الضوابط التي كانت ي
التقاليد احلرف يية وتوزي عها ،فاملرجع يية الريف يية مل تعد فاعال كثريا بعدما انعدم التمحور الذايت( )3الذي
تعرضت احلرف التقليدي ية
الريف أو كاد ينعدم حتيى عىل صعيد املامرسة التقن يية :كام ي
كان يطبع حياة ي
البيئي
كف املعطى
وجهت املدينة رغباهتا» إىل «أسواق خارجها» ،كام « ي
لإلقصاء من املدينة حيث ي
ي
حيوي يف املامرسة احلرف يية عرب ما يو يفره من موا يد خام بعدما صار موضوع
املبارش عن االضطالع بدور
ي

والتجار يف تونس ( ،)1956 -1881كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،تونس ،2009 ،ص.588 .
 .1حممود فروة ،التجارة
ي
 .2نفس املرجع ،ص.590 -589 .
3. Lautarite
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رقابة بل سيطرة متزايدة عىل النحو الذي حدث بجهة مقعد مع انتصاب االستعامر ،فبعد أن كانت
ي
اري خيضع
احلر أصبح
التدخل فيها وحسب الفصل  185من القانون الع يق ي
غاباهتا...جماال لالستخدام ي
متدرج عىل جمموعة كبرية من املهارات والتقاليد
إىل ترتيبات ي
خاصة ،وهو ما كان يعني القضاء بشكل ي
احلرف يية القائمة عىل استخدام ما تقدي مه الغابة من موا يد خشب يية خام»( .)1ووجود احلرف التقليد يية اليوم
ٍ
بتغري خصائصها التقن يية واستخداماهتا الوظيف يية ،فقد راحت تفقد
ينطوي «عىل معان جديدة مرتبطة ي
االجتامعي»
اليدوي لتخضع أكثر فأكثر لآللة» ،كام اعتمدت احلرف لتقليد يية من أجل «التاميز
طابعها
ي
ي
الوظيفي(.)2
مبتعدة عن بعدها
ي
اخلامتة:
()3
واخلارجي من جهة ،ومن جهة أخرى
الداخل
أهم جت يليات جدل يية
ي
تعترب الصور النمط يية من ي
ي

مهام للرسد ييات والكتابات التي يمكن أن تكون رصيدا غن ييا للباحث لتكوين
تعترب هذه الصور منتجا ي
سيميولوجي كامل كام أكيد ذلك هنري بوير( ،)4هذا إىل
مدونته املصدر يية .وهي تنضوي ضمن إطار
ي
ي
جانب «ترسيخ الشعار»( )5و«األسطورة» .إذا الصور النمط يية والشعار أو الوصمة واألسطورة ترتكز
عىل آل يية التصنيف( )6والرتميز(.)8( )7

احلريف ومرجع يياته» ،احلياة الثقافي ية ،تونس ،العدد  ،191أفريل  ،2008صص ،65 -56 .ص-63 .
 .1عامد صولة« ،التوزي ع
ي
.64
 .2نفس املرجع ،ص64 .
3. Stereotype
4. Henri BOYER
5. EMBLÉME
6. categorization
7. symbolization
8. Henri BOYER, «Stéréotype, emblème, mythe. Sémiotisation médiatique et figement
représentationnel», Mots. Les langages du politique [En ligne], 88 | 2008, mis en ligne le 01 novembre
2010, consulté le 06 juillet 2017. URL: http: //mots. revues. org/14433.
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أوال
حاولت الدولة التونس يية أن ُتشعن «التغريب» من خالل وضع «اآلخر»
الريفي يف الواجهة ي
ي
لكونه رافضا ي
تديثي «تغريبي» وثانيا بتس يببه يف فشل هذه املشاريع .فأهل الريف هم وقود
لكل مشوع
ي
املحرقة التصنيف يية يف البداية ويف املُنتهى .وهنا حاولت الدولة أن ُتصدي ر مشاكلها البنيو يية يف التعامل
مؤسسة الدولة دراسة
الريف ،وجتنيبت ي
شامعة أهل ي
مع مشاريع التحديث والتغريب عرب تعليقها عىل ي
مهها ي
أن التغريب كان مشوعا ُمسقطا غري متشابك وال متناسق مع
عاليهتا الدي اخل يية وت يفهمها ،وأ ي
املعنوي واملا يد يي
سياقات املجتمعات املحل يية املعرف يية والذهن يية .فمنهج ييا ال يمكن لنا فهم االستغالل
ي
مهها «ال يطبقة»
مؤسسة الدولة من دون االنتباه ملجموعة من اهلواجس املجتمع يية أ ي
الصادر عن ي
التحقريي
و«العرق» وشبكات املصالح ،وال يمكن لنا فصل هذه العنارص عن العنف والتصنيف
ي
واملهمش عادة( .)1وتربز خطورة الرهانات التصنيف يية من قبيل «أهل املدينة»
يتعرض له «التيابع»
ي
الذي ي
خاصة عندم رشعنة ومأسسة
رس ُخ أملا معنو ييا دائام
ي
ي
الريف» املتخ يلفني يف كونا ُت ن
املتحّضين و«أهل ي
اللفظي للصور النمط يية وصناعة الوصم( ،)2فسلطة الكلمة هنا جتمع يف اآلن نفسه العنف
العنف
ي
()3
خاصة
املا يد يي
املعنوي املرتكز أساسا عىل عامل الديمومة  .ال يمكن منهج ييا فصل هذه الرهانات ي
ي

عندما تتشابك مع معطى الدولة القوم يية( ،)4أو العوملة وما تفرزه من رصاعات ورهانات ومصالح(.)5
وصناعة االختالف خاضع للتم يثالت وظرف ييات إنتاجها واملصالح التي تقف وراءها.

1. Thamy Ayouch, «Genre, classe, «race» et subalternité: pour une psychanalyse mineure», In,
Pour un regard neuf de la psychanalyse sur le genre et les parentalités, Sous la direction de: Laurence
؛ Croix/ Gerard Pommier, Éditions érès- Collection: Point hors ligne, France, 2017, pp. 171- 203
Lorenzo Barrault-Stella, «Clémentine Berjaud et Safia Dahani, Les pratiques electorates entre classe,
genre et race», In, Travail, genre et societies, N. 40/2, 2018, pp. 51- 68.
2. Stigmatization
3. George Olusola Ajibade, «Violence in Dialogue: Yorùbá Women in Actions», Cahiers d’études
africaines, N. 204, 2011, pp. 847- 871.
4. Mara Viveros Vigoya, «Les bénéfices de la masculinité blanche: entre race, classe, genre et
nation», In, Les couleurs de la masculinité: expérience intesexionelles et pratiques de pouvoir en
amérique latine, édition la découverte, France, 2018, pp. 136- 166.
5. Sabine Masson, «Sexe/genre, classe, race: décoloniser le féminisme dans un contexte
mondialisé. Réflexions à partir de la lutte des femmes indiennes au Chiapas», Nouvelles Questions
Féministes, 2006, Vol. 25- N. 3, p. 56-75, p. 71-72.
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ونسجل لدى الدول املستق يلة حديثا ُمعضلة يف سياستها التحديث يية والتغريب وهي ي
أن الدولة
ي
الوطني
احلديثة ترتكز عىل ثنائ يية «التقاليد واحلداثة» فمن «أوضح األسس األيديولوج يية للفكر
ي
املناهض لالستعامر اجلمع بني التقاليد واحلداثة .فأحد ش يقي اهلدف املزدوج للوطن يية املناهضة
ب ،وش يقه الثاين ترسيخ وجود ثقافة وطن يية
لالستعامر هو تقيق التحديث
التكنولوجي باملعنى الغر ي
ي
مبن يية عىل التقاليد»( .)1كام عانت الدولة املُستق يلة مفارقة انسالخ ُنخبتها عن واقعها ومسامهة هذه
النُخبة يف إسقاط مشاريع تغريب غري متوائمة مع الواقع ف« ي
ب ،وبق يية
إن ما يبزغ نجمه يف العامل العر ي
العامل الثالث ،ليس خ يطة عامل يية ملسرية التاريخ ،وإ ينام هو فرض لتلك األنامط الغرب يية بوسائل قرس يية
للتحرك
ُخمتلفة واعتناقها من قبل النُخب الثقاف يية يف العامل الثالث ،وهو ما ُيغلق مجيع السبل املمكنة
ي
للتحول .واستشى
والتغيري ،بل يقمعها ويكبت مجاحها حتيى ال يبقى أمام النياس سوى سبيل واحد
ي
يف أثناء هذه العمل يية قمع الدولة واملجتمع»( .)2و«أخذت النخبة الناشئة تبحث عن مايض
العرب...وكان نبذ ذلك املايض القريب وإحياء املايض البعيد مها الوسيلة التي يمكن من خالهلا
التوجهات الفكر يية يإال أثر من
لعرب احلارض صياغة مشوعهم للحياة يف العرص احلديث .وما تلك
ي
آثار احلداثة الفكر يية»(.)3
االقتصادي بني سواحل البالد التونس يية ودواخلها ،بل متادت
جتاهلت إذن دولة االستقالل اخللل
ي
وأسست عليه نامذج اقتصاد يية كاملة ،مميا نتج منه اليوم ظلم اقتصاد يية وسياسيو تعليمي
يف هذا اخللل ي
بارز وواضح .فالسريورة التارخي يية ورهانات فاعليها االجتامع ييني هي التي تصنع طبيعة النظر

 .1جوزيف مسعد ،آثار استعامر يية :تشكيل اهلو يية الوطنيية يف األردن ،ترمجة :شكري ُجماهد ،مدارات لألبحاث والنش ،مرص،
 ،2019ص.31 .
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والتم يثل( .)1والظرف يية هنا ،مثل الظرفية السياس يية واالقتصاد يية وجغراف يية شبكات املصالح( ،)2هي التي
تساهم يف إنتاج االختالف وال يظلم .ومن هنا تربز االختالفات اجلهو يية الطبق يية والعرق يية( ،)3التي تكون
أي ي
خاضعة إىل املصالح والرهانات وبعيدة ي
كل حقيقة علم يية أو بيولوج يية( .)4وهنا تربز
كل البعد عن ي
املفارقة املؤملة ،فدولة االستقالل التونس يية التي بنت رشع ييتها عىل مشاريع التحديث و«التغريب» من
ِ
جهوي
االجتامعي عرب متييز
ورشعت للظلم
ي
دون إمهال ي
ي
لب اقتصادها وهو الفالحة والفاليح ،ي
أسست ي
طبقي .فحال الفاليح
الفالحي ،وعرب ظلم
األساس لإلنتاج
من خالل إمهال املناطق الداخل يية املصدر
ي
ي
ي

بالريف اليوم يربز معضلة التغريب التي ُأخضعت هلا البالد التونس يية.
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