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 :مة املركزمقّد

التأسيسي «  هيدف اإل   «االستغرابلعلم    املشوع  املركز  أطلقه  للدراسات  سالميي الذي   

اىل رسم خرسرتاتيجيي اإل الغرب و  ة  ة معرفيي سرتاتيجيي إوضع  لطة طريق  ية،  للتعامل مع  املدى  بعيدة 

جتاوزها، وقد بسط نفوذه وقيمه يف مجيع أرجاء عىل    قادرا  الغرب  يعد    ملىل وجوهه املختلفة، إذ  ف إالتعري 

ال هذا  طبعا   أني   املعمورة.  أو  اجلوانب،  مجيع  من  املتكاملة  احلضارة  هي  الغرب  حضارة  أني  ا  يعني 

ا صاحلة لكلي أي إ ىل األبداحلضارة الوحيدة التي ستبقى إ  زمان ومكان. ني

ما زالت  و ةنب احلضارة الغربيي ا ىل جة، عاشت إخرى هلا قيمها وُمُثلها اخلاصي بل هناك حضارات أ

ثقافيي ،   تنافسها  بدأت  وسياسيي بل  دعا  وجغرافيا   مميا  مفكي   اا   إىل  بعض  الغرب  نظريي ري  ة رصاع طرح 

 ، بل هو يف الواقع رصاع ثقايفي  وحسبالرصاع العسكريي يعني    احلضارات. ورصاع احلضارات هذا ال

ا  بل به نقطة بداية وناية، كام ري مل يكن رصاعا  مستم  إذ الرصاع العسكريي يشء،    قبل كلي   معريفي   فكريي 

 رصاع الثقايفي ال ملدى البعيد، هو  ري إىل ا الذي يدوم ويستم ة، ولكني يف مجيع احلروب التي شهدهتا البشيي 

سييام والالشق  عىل  استخدام هذه الوسيلة للهيمنة    إىل  ة، ولذا سعى الغربالعلميي ة و عرفيي اهليمنة املو

  .العامل االسالميي 

احلضاريي  الرصاع  هو  وفالتغريب  االثقايفي   الذي  الغربتس  اإلسالميي   إليه  ند  العامل   للهيمنة عىل 

، بحيث ة يف العامل اإلسالميي الفكريي الدعوة اليه بعض النخب  وقد تبنيى تروجيه واحلديث واملعارص،  

جاء   . الرؤية اىل العامل من املنظار الغربي ة واالنسالخ من القيم األصيلة، و أصبحت أداة لطمس اهلويي 

االمي  تنخر جسم  التي  الظاهرة  الضوء عىل هذه  لتسليط  الكتاب  اإلسالميي هذا  اىل ة  ليكون خطوة  ة، 
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ف  األمام   الغرب يف تعامله مع اآلخر، وحماولة السيطرة عليه   علیيف تأسيس علم االستغراب للتعري

يف ركب لإلبداع واملشاركة    لفسح له املجا ية، وإخضاعه خلططه وبراجمه من دون أن  بروح استعالئيي 

 . م والتحّضي  التقدي

الكتاب   هذا  م  نقدي إذ  العربي إونحن  القارئ  البنياءة  ىل  بأرائه  يسعفنا  وأن  رضاه،  ينال  أن  نأمل   ،

 ة. من اهليمنة الغربيي  احلدي ة، وة اإلسالميي باألمي للنهوض 

 العاملني، والسالم عىل رسوله األمني، وآله امليامني.  هلل ربي   وآخر دعوانا أن احلمد

 

 



 

 

 

 

 

 ، الغربّيةللهيمنة  اآلخرهو الوجه التغريب 

 حقبة اخلالفة العثمانّية منوذًجا

 ( 1) امليالينهاشم 

ة التأثري، مها من األمهي » يية  إني ما قد بلغته الروح الغربيية يف الشق من سعة االنتشار وشدي

 (2).«بحيث لو أردنا الكالم عليه تفصيال  استغرق ذلك املجليدات الضخام

 : متهيد

ة قروناألمر الذي ربيام مل يكن ذا بال قبل  وهو    ا السؤال عن الغرب واالهتامم بهملاذ  . ولإلجابة ؟.عدي

ينحدر بعد   العامل اإلسالميي   راح إذرة وقراءة املايض القريب،  ال بدي من مراجعة الذاك عن هذا السؤال

ا   اتما كان يف الصدارة والتأليق، وب ا وسياسيًّا واقتصاديًّ ا عىل هامش الغرب فكريًّ ا رويد  يعيش رويد 

ما    واجتامعيًّا سؤال النهضة عند النخب ما عرف بنذ ذلك احلني بدأ يتوليد  م  .بعد أن كان رائدا  ومتقدي

 .«؟ملاذا تأّخر املسلمون وتقّدم عليهم غريهم»يية: مالساإل

ل الذي طرحناه يف مستهلي عن  واب  اجلو رنا   سؤال النهضة كامن يف السؤال األوي البحث، إنينا تأخي

م والرقيي  ة، بل ة بالقذي ذ  حذو القُ اقتفينا أثره  ف  إذ مل ُنسائل الغرب ومل نحاكمه، وزعمنا أنيه سبب التقدي

رنا هو الغرب نفسه. بيان ذلكإذ سبب    ذلك متاما ؛  خالفاألمر    ني عالقة العامل اإلسالميي هو أ  تأخي

 

 .  ةللدراسات اإلسرتاتيجيي  املركز اإلسالميي  مدير عامي ، الميي . باحث يف الفكر اإلس1

 . 237 :4 االسالميي  العامل حارض، . استودارد2



 نحن و التغريب    ❖  14

ٍق يف كثري من املجاالت، أو  ،  قبل ثالثة قرون تقريب ا  العامل الغربي ب عالقة الندي  كانت  كانت عالقة تفوي

، وإذا   ة،  للندي م العلميي ررسدنا أبرز املعامل احلضاريي  واالجتامعيي   والثقايفي   واملعريفي   أينا ذلك عيان ا، فالتقدي

مل يكن    واالقتصاديي   . كام أني النظام السياسي ، كان للعامل اإلسالميي جاالتوغريها من امل  واالقتصاديي 

ا بني الشق والغرب، ففي الشق حيكم امللك ويف الغرب حيكم اإلمرباطور، ويف الشق  خيتلف كثري 

ق   ،يكون االعتامد عىل الزراعة وتربية املوايش واحلرف اليدويية ة تفوي وكذلك يف الغرب، وإذا كان ثمي

ر ويسلقتبس ويتعليم  ه ييف مكان، كان االعتامد عىل تبادل اخلربات والعلوم، فاإلنسان بطبيعت  دي يتطوي

ة، وهذا هو دأب نمو احلضارات وتبادهلا فيام بينها يي  . حوائجه املادي

العثاميني  خ  املؤري العامل   يشري  من  الصليبيية  احلروب  خالل  من  انتفع  الغرب  أني  إىل  جودت  أمحد 

:  اإلسالميي  ا عظيام   انتفاع 

بول ومرص، فتعّلم  نك العرص كانت بأعىل درجة يف استافإّن العلوم والفنون والصنائع يف ذل» 

وأخذوها   وعربيّة،  ورسيانيّة  روميّة  كتب  عّدة  واشرتوا  كثرية،  أشياء  فيهام  أوروبا  اإلفرنج  إىل 

التي نقلت من بالد   العلوم  أوروبا بعض  واجتهدوا يف مطالعتها... وصاروا ينرشون يف جهات 

اإل أهل  بني  وشاعت  أسبانيا  إىل  الالعرب  وعلم  والكيمياء  كالطّب  واحلساب  نسالم،  باتات 

ن  ما كان غري معروف يف أوروبا م   ومن ذلك الوقت ظهر لعامل الوجود كّل   ...واهلندسة واملنطق

 (1) «.أنواع النبات واألمتعة

خ الغربي  م الغرب يف اآلونة االخرية يقول: أ كام اني املؤري  يان موريس عندما يصف تقدي

ىل  إم  550  نحوبدءًا من    ،فألكثر من الف سنة  ،الغرب حمتومة يف املايض البعيد  مل تكن ريادة» 

 .  (2) «ة نتائج أعىلحرزت املناطق الرشقيّ أم 1775عام 

 

 .  228. تاريخ جودت: 1

 . 14جاك فريمو: ،  فرنسا واالسالم :يضا  أ. وانظر 44ايان موريس: ، . ملاذا هييمن الغرب اليوم2
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 وأضاف قائال : 

با القرن وورأفإن ّ    كثر من هذا )أو  (1) م كان الرشق والغرب ال يزاالن متعادلني(.1776يف عام  )

مصنوعات  صوصاً  خ  ،ةسيويّ منتجات من املصنوعات األ  واسع  الثامن عرش تستورد عىل نطاق جّد 

 .(2)ة(بيّ وورسوق األة تغرق الات اهلنديّ ة بالقطنيّ ة الشهرية املساّم اهلند. فاالقمشة القطنيّ 

ر بنحو طبيعيي   فالعامل اإلسالميي  م ويتطوي ، يؤثير ويتأثير، يأخذ ويعطي، ُيعليم ويتعليم، وكان  كان يتقدي

ا عىل هذا املنوال طو ل القرون املاضية، غري أني الغرب بعدما نض أراد أن يسيطر عىل العامل ا األمر جاري 

هل ليكون  الوحيدة،  املستفيدة  اجلهة  صيبقى  فقطع  أطراف ا،  والباقي  املركز  والتبادل و  التيواصل  لة 

م احلقيقيية    وحارب الشق للحيلولة بينه وبني ُسُبل الرقيي  ري ح له منها بيشء إالي بام يد مسومل ي،  والتقدي

ة.  عليه األرباح وينفعه يف خططه اإلمربياليية واالستعامريي

البارع هو االستعامر الذي مارسته دول الشامل    يف الكوست اجليوسياسي إف كام يراه  فسبب التخلي 

-1883ستودارد )  مريكيي املستشق األ  ليهإيشري    ىل ماإ  مضافا    (3)حيال هذه الدول منذ القرن التاسع.

ف حقيقيي وجود  ىل  إ(  1950 مفكي   ختوي الغربعند طبقة  الشق    ، ري  األموالحاز    إذا بأني    ،رؤوس 

اقتصاديا  ف الغرب  يسبق  التطوي »  ففي  .(4) سوف  كان  عش  والتاسع  عش  الثامن  هذه القرنني  يف  ر 

 .(5)«وروبي ل األ اء التدخي ة[ قد انحرف جري سالميي املجتمعات]أي اإل

 

 .  636 :. م ن1

 . 13هنري لورنس: ، ة. االزمات الشقيي 2

 . 33ايف الكوست: ،  ة للمتوسط. اجلغرافية السياسيي 3

 . 216 :4ستودارد  ، . حارض العامل االسالميي 4

 .  749 :2، البيدس . تاريخ املجتمعات االسالمية5
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ة أخرى إىل سؤال    نذإ رنا ليس الدين وال الرتاث وال  عندما نرجع مري النهضة، نرى أني سبب تأخي

ذات  الغرب  الوحيد هو  رنا  تأخي القديمة، بل إني سبب  استخدمه من أخبث التقاليد واألعراف  ه، وما 

إلطا الوحيد.  حتناالوسائل  ق  املتفوي وهو  األعىل  هو  ليبقى  الثامن عش »  :ففي  واستعامرنا،  القرنني 

 . «وروبي ل األاء التدخي ة ] قد انحرف جري سالميي ي اإل أر يف هذه املجتمعات [التطوي والتاسع عش كان 

واحد من املسلمني أيضا ، فقد    أكثر من ليه  إه املستشقون أنفسهم، وقد تنبيه  بذكره واعرتف    هذا ما

   :لطفي مجعة أني  دقال حممي 

فيه وتسخريه ألغراضها حتّى    أوروبا تريد اغتيال الرشق واستغالله والقضاء عىل مصادر احلياة»

   (1) .«يف حماربة أعدائه

 :ونحوه ما يذكره شكيب أرسالن يف خصائص الغرب االستعامريي 

ا    أّن األوروبّ »  الّ لنفسه، فهو ال يقف إبمقتىض فطرته ال يطيق وجود غريه، وال يرى إذا ساد حقًّ

بمجّرد الوجدان كام يقف املسلم عن استقصاء حقوق من يستويل عىل بالده، بل إذا وقف ال يقف 

إاّل بسبب قّوة تصادمه، أو سبب موازنة يرتّجح هبا عنده نفع الوقوف عىل رضره. فأّما إذا وجد  

ن هضم حقوق الذين تغّلب عليهم  أن يفعل وال يلحق به رضر، فإّنه قّلام يتوّقف ععىل  نفسه قادًرا  

 (2) .«إاّل نادًرا

د فريد بك إىل أني  ا حممي  :ويشري أيض 

وإّن »  ماء،  الظمآن  حيسبه  كاذب  ورساب  عرقوبيّة،  وعود  للرشقينّي  األجانب  وعود  كل 

إاّل لنوال أمانيّ  هم والفوز بغاياهتم، فالعاقل من مل يتمّسك إظهارهم لنا الوالء والصداقة مل يكن 

 

د لطفي مجعة: 1  .  18. حياة الشق، حممي

ب األوروبي 2 ب اإلسالم، شكيب أرسالن:  . التعصي ، تأليف ستودارد)مع تعليق ، وايضا  حارض العامل اإلسالميي 199أم تعصي

 .  329: 3شكيب ارسالن( 
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بيّة توّد خرًيا أو تبغي صالًحا لدولة أو أّمة رشقيّة  وبذيل وعودهم، وال خيالج فكره أّن دولة أور

   (1) .«مطلًقا

 : ال  ويضيف قائ

، حتيى  اواخلديعة يف سياسته  ومن الغريب أني مجيع دول أوروبا ال تأنف من استعامل أنواع الغشي » 

   (2) .«صارت لفظة سياسيية عندهم مرادفة للكذب واملني والتظاهر بغري احلقائق

 : التغريب

، هو أداة التغريب حيث يستعان هبا عىل هدم البناء أسباب سيطرة الغرب عىل العامل اإلسالميي   من أهمي 

ا آخرمن خالل النخر يف أسسه ومب وألجل   .ة ووطنييةيي حملي   ذلك بأيادٍ   كلي و .انيه، وإلباس املجتمع لباس 

ق إليها من خالل فحص تطبيقيي ائالوقوف عىل هذه األداة ومعرفة طر يف إحدى أكرب   ق فاعلييتها نتطري

ة العثامنيية، لنرى كيف  إمرباطورييات العامل اإلسالميي  كها والسيطرة تفكي جرى، أال وهي اإلمرباطوريي

ة يف هاتغريبعليها من خالل   العامل أمجع. ، بعدما كانت أعظم قوي

 وسنبحث املوضوع ضمن إطارين: 

 ، ونبحث فيه عن معنى التغريب وعوامله. اإلطار النظريي  -

   .، ونبحث فيه عن بعض املعامل التغريبيية احلاصلة يف ملجتمع العثاميني اإلطار العملي  -

 : اإلطار النظريّ 

 ري أو نسبة املفعول إىل الفاعل. شبيه أو الداللة عىل التكثالتغريب لغة من باب التفعيل يأيت بمعنى التي 

ب  ا بمعنى التلبيس والصريورة واملطاوعة. لوالتغري ل يأيت أيض   غة من باب التفعي

 

د فريد:  1  .  280. تاريخ الدولة العلية العثامنيية، حممي

 .  286 م ن:. 2
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)التغريب املصطلحني:  معنامها االصطالحيي -وكال  ب( يف  أو    التغري بالغرب،  التشبيه  ن عىل  يدالي

ا بالغرب ومتلبي   أن يصبح املرءن،  ذإس به ومطاوعته والصريورة مثله، فالتغريب  التلبي  ا  متشبيه  ا ومنبهر  س 

 به.

 يف معنى التغريب:  يقول أنور جنديي 

الغرب، وغرس مبادئ » املسلمني والعرب عىل قبول ذهنيية  التغريب يف أبسط مفهوم هو: محل 

يف نفوسهم   وا مستغربني يف حياهتم وتفكريهم، وحتيى جتفي الرتبية الغربيية يف نفوس املسلمني حتيى يشبي 

 (1).«موازين القيم اإلسالميية

 ل احلمد التغريب بقوله: آويصف جالل 

الثقافيّ جمموعة األ التي تطرأ عىل حياتنا يف جوانبها  والفكريّ ة واحلضاريّ عراض  ن  أة من دون  ة 

يسمح   ،اً متدّرجن يكون دخوهلا  أدون  من  و  ،عمق يف التاريخ  يّ أو أ  ، ة جذور يف الرتاثيّ أيكون هلا  

 ذن مؤرّش إالتغريب  .  ليكمإ  ةلة اآلنا هديّ أ  :لتقول لنا  ،ام تدامهنا دفعة واحدةنّ إو  .... االستعداد هلاب

فر خالهلا  اومل تكن لنا معرفة بنظامها وبنائها ومل تتو  ،لةحقبة من تارخينا مل نضع فيها اليد عىل اآل

ة فرتة من تارخينا خصوصيّ   :والتغريب بعد ذلك  .ي العلوم احلديثة والتكنولوجياأ  ، لة  مات اآلمقّد 

 . (2)  هاواستهالك ىل استرياد االلةإ ،رب السوق واالقتصاد وتداول النفطاضطررنا فيها حتت وطأة ج

د البعد التقنيي ا مي أ ،تغريب الثقايفي فالتعريف االول اقترص عىل ال ة والتبعيي  والتكنولوجيي  الثاين فحدي

مطاع صفدي جعل   ني أكام  ،  و بعدين أيقترص عىل بعد    دة والالتغريب له وجوه متعدي ني  أواحلال    ،فيه

  :ة حيث يقولالتغريب هدفا  للسيطرة السياسيي 

 

 . 13 :. أهداف التغريب، أنور اجلنديي 1

 .38. نزعة التغريب: 2
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الذاتيّ » الثقافات  تدمري  مبدأ  اخلاّص كان  التغريبيّ ة  النمذجة  وإلباسها  املستعمرة  بالشعوب  ة  ة 

املعريفّ  مضموهنا  يف  الوطنيّ   ساساً أ  ،صلّ األ  والتقنيّ   املسلوخة  االستقالل  هلذه    لزعزعة 

 (1)«.الشعوب

تعدي  هذه  التغريب  أهمي   وعمليية  اإلسالميي   من  العامل  عىل  الغرب  هيمنة  الدول  أسباب  وكانت   ،

ع يف ذلك، وهذا ما يعرتف به املستشق األمريكيي  ستودارد   املستعمرة تضع اخلطط والربامج للتوسي

 رصاحة إذ يقول:   بكلي 

ة احلكم يف بالد رشقيّة زمّ ني أهّنم متى قبضوا عىل أطني الغربيّ ام واملتسلّ وقد كان من ديدن احلكّ »

 رات والعوامل الغربيّة جاهدين يف تقريب متناوهلا. يرشعون بمقتىض الرضورة يف نرش املؤثّ 

مصلحتها أن حتمل السّكان ويف ذلك أسباب: ففي املقام األّول كانت الدولة املتسّلطة ترى من  

،  يّ ة رؤوسهم هلا وانقيادهم إىل حكمها وأمرها، وأن تسعى يف توفري أسباب العمران املادّ أعىل طأط

  لكي يتسنّى هلا بذلك كّله االنتفاع واستدرار اخلريات وابتزازها.. ولكنّ   وصيانة السلم واألمن،

اّدّية فحسب، بل سعت يف سبيل ترقية األمم  هذه احلكومات الغربيّة مل تقرص مّهها عىل الرتقية امل

 (2).«الرتقية االجتامعيّة والعقليّة واألدبيّة ،الداخلة يف حكمها

، لرأى املؤثيرات الغربيية يف مجيع مفاصل احلياة للعامل اإلسالميي   ا  دقيق   ا  فحصاملرء    أجرىوإذا ما  

 هم ذهب شطط ا وتغربن نائيًّا ني بعضإوالسياسيية للفرد املسلم، حتيى  االجتامعيية والدينيية والثقافيية

ولدو»  الذي  الدين  من شؤون  لشأن  يكرتثون  ال  بالتعطيل   افباتوا  املصارحة  هيابون  وال  فيه، 

 (3) «.واإلحلاد، فتالشت يف نفوسهم حرارة اإلسالم، وذهبت منهم عصبيّة اإليامن

 

 .199مطاع صفدي: ، املحض. نقد الش 1

 . 8: 4 . حارض العامل اإلسالميي 2

 .  273: 1 م ن:. 3
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د لطفي   :املتغربن بقوله الشقيي  ،مجعه ومن الطريف ما وصف به حممي

ز من أوروبا، فطربوشه  فإّنه إذا كان يلبس املالبس اإلفرنجيّة فهو من رأسه إىل أمخص قدميه جمهّ »

النمسا، وقميصه من فرنسا، وربطة   إيطاليا، وزرامن  يره من تشيكوسلوفاكيا، وقامش  عنقه من 

لندن، وحذاؤه من إنجلرتا   وأمن أمريكا    ابهربدلته من شفليد أو برمنجهام أو ولفرهامبتون وجو

أو سويرسا، وثيابه التحتانيّة الصوفيّة منها والقطنيّة من أملانيا واليابان، ومل يبق بعد ذلك إاّل صورة  

اللحم والدم، واهلل أعلم كم من األمم اشرتكت يف تكوينها، دع عنك عاداته األخرى اليوميّة، فهو  

ويدّخ يركب يف سيارة   اسكتلنديًّا،  فرنسيّة، ويرشب مرشوًبا  أو  هولإنجليزّية  ندا،  ن سجائر من 

  (1)«.وسالفياغويقبض عىل عصا مصنوعة يف يو

الرتكيي  خ  املؤري ه  تييار سامي فيها  إىل حدي ظهر  تركيا  األمر يف  بالتيي   ووصل  الروميلامز  وهم   نطيقيي ار 

 يقولون:

هّنم  أ، هو فاسد، كام  إسالميّ   حتّى،  ، عثامنّ يشء تركيّ   ، وإّن كّل يشء أوروبّ   بأفضليّة كّل » 

 (2) «.واإلسالميّ  والعثامنّ  يتنّكرون للتاريخ الرتكيّ 

 وامل التغريب: ع

افرت جمموعة  ضت   فجأة ومن دون أسباب وعوامل، بل  والتغريب هذا مل يولد يف العامل اإلسالميي 

إليه، أديت  ا    حلظ  مع  عوامل  وضيق  سعة  خيتلف  كان  التغريب  إذا  أني  يشتدي  فتارة  وآخر،  حني  بني 

نشطت ذا  إإذا قليت األسباب والدواعي، و  دت مجيع األسباب والعوامل، وتارة خيفي افرت واتي ضت 

املناهضة للغرب، حتيى  سائر احلركات و  ني الشخص الواحد ربيام كان متغربن ا يف برهة من إالتييارات 

 

 . 175. حياة الشق: 1

 .  645: 1. تاريخ الدولة العثامنيية، يلامز أوزتونا 2
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أني  غري  احلقيقةحياته،  له  وتنكشف  حياته  أخريات  يف  يرتاجع  ه( 1) ه  كام  نجيب   ي.  زكي  عند  احلال 

رين. (2)حممود    وغريه من املفكي

تركيزنا   التغريب، مع  العوامل يف نش  العثامنيية كنموذج   يف وفيام يل نشري إىل أهم  ة  اإلمرباطوريي

 لذلك: 

   :جهاز الدولة

ة ومال، كفيل بأيي تغيري  )السلطان أو الرئيس أو الوزراء( مل ال خيفى أني جهاز الدولة   ا يملك من قوي

 ( 3) .«إذا تغرّي السلطان تغرّي الزمان»قوله:   (السالم)عليهيطرأ عىل املجتمع، وقد ورد عن أمري املؤمنني 

ا أديى ذلك إىل رسعة حركة التغريب يف بن بحثنا فإنينا نرى أني جهاز الدولة كليام كان متغري   صي فيام خيو

 البالد.

كلي  قبل  املصالح  تكمهم  كانت  كغريهم،  العثامنييني  وامللوك  ام  احلكي أصبحت    إني  بحيث  يشء 

لقيم، وكم قرأنا يف يية وفوق مجيع ا املصالح الشخصيية واحلفاظ عىل امللك يف الدرجة األوىل من األمهي 

ى ليه حتي إوهذا ما تنبيه  أو األرحام ألجل البقاء يف امللك.    نخوا ن قتل األوالد أو اإلعكتب التاريخ  

 يث يقول جريمي سولت:  ح ، نواملستشق

اإلنّ أوالواقع  » املاملك  الكربىسالميّ ه خالل حكم  واملبادئ  ،ة  العقائد  الدرجة   دائامّ   ،كانت  يف 

املؤّس  يف  والفقهاء  واملرّشعني  والدولة  احلاكم  مصلحة  بعد  الدينيّ الثانية  كانوا  سات  الذين  ة 

 

 . 4: 4، ستودارد يي . للمزيد راجع: حارض العامل اإلسالم1

 . 5 :، زكي نجيب حممود. راجع جتديد الفكر العربي 2

 . 31بالغة، الكتاب رقم . نج ال3
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عامل يتجارس    يّ أو  ،راد القيام بهأو  أمر قىض به احلاكم  أ  يّ أل  لتربير رشعيّ   ،ستفتونيتشاورون وي

 .(1)«عدم بقطع رأسهقد ي   ،يريد احلاكم سامعه مر ال أبداء رأي الرشع يف إعىل 

جريانا من جهة الغرب، فكانت تصل بينهم روابط  بهذه املصلحة كانت تربط الدولة العثامنيية  

ة أو سياسيية، وكانت األمور جتري بشكل طبيعيي  ة وتزاوج، أو عقد معاهدات جتاريي ومل خترج عن    أرسيي

ق الغرب وحاول بثي  هيمنته وسيطرته   طورها ومل تصل إىل مرحلة االنبهار والتغربن إالي بعدما تفوي

 وسيلة. بكلي 

سييام  وال من هنا نرى بعض ضعاف النفوس من سالطني الدولة العثامنيية، وكذلك بعض الوزراء  

ا عند   بأني االنفتاح عىل الغرب بدأ مبكي الصدر األعظم كان أداة فاعلة يف غربنة الدولة واملجتمع. علام   ر 

ني يف القرن الرابع عش فمع قطع النظر عن مسألة التزاوج بني األمراء العثامنيي سالطني الدولة العثامنيية،  

ام   التاريخ  وبني حكي د وأمراء الغرب، يذكر لنا  ( ُينسب إليه 1481-1432الثاين )  ا  أني السلطان حممي

ل مبادئ القانون املديني ترتيب احلكومة عىل نظ  .(2)وقانون العقوبات امات جديدة، ووضع أوي

املجر أخذ معه إىل تركيا الكتب   د( عندما فتح بال1566-1494)  ثمي إني السلطان سليامن القانويني 

كانت سبب ا يف االطيالع عىل ثقافة الغرب واالقتباس  ف.  (3) التي كانت موجودة يف خزائن متياس كورفن 

 منه.

يستلهم أوروبا بقصد أخذ تكنولوجييتها  »( فإنيه كان  1807-1789ا السلطان سليم الثالث )أمي 

الضبي ء الذين جا  العليا، وكلي  استقدم من أوروبا  قليدوه...  بعده  ألبس  وا  اط واملهندسني والبحرييني، 

 ( 4) «.لباس األوروبي الاجليش مالبس بطراز مستنبط من 

 

 43  :جريمي سولت،  . تفتيت الشق االوسط1

د فريد2  .  92  :. تاريخ الدولة العلية العثامنيية، حممي

 .  119 :. م ن3

 .  647-646: 1. تاريخ الدولة العثامنيية، يلامز أوزتونا 4
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ل  »نيه كان  إ  ثمي  ة يف فرنسا... كام أنيه أوي يرغب يف تكوين دراية بنظم احلكم األخرى يف العامل خاصي

عثاميني  الثا  سلطان  سليم  سلطان  ويعترب  األوروبيية...  العواصم  إىل  دائمني  سفراء  ا  يرسل  نصري  لث 

 (1) «.عىل فرنسا التي حيرتم ثقافتها  وصا  صخلالنفتاح عىل الغرب، 

ا السلطان حممود الثاين ) ( فإنيه ارتدى املالبس األوروبيية، وسكن يف قرص دوملا  1839-1785أمي

املبنيي  الغربي   باختيش  النموذج  ل يف عربة  عىل طراز  البالط وإىل و، وتنقي إىل  الغربيية  املوسيقى  أدخل 

الزيي  ولبسوا  والوجهاء  احلكومييون  املوظيفون  به  اقتدى  وقد  اللغة األوروبي   اجليش،  وأصبحت   ،

الفرنسيية عالمة احلضارة
(2). 

الدبلوماسي  وصفه  العثامنيي   الفرنسي   وقد  الدولة  هلارد  يف  انكه  التقليد »بقوله:  ة  يف  ارسف  وقد 

 .(3)«جنبية من حيث ملبسه وعاداتهعمى للدول األاأل

( ل  األوي العزيز  عبد  السلطان  ا  الدولة  1876-1830أمي أوروبا من سالطني  زار  ل من  أوي فإنيه   )

ا، زار فيها فرنسا ولندن وغريمها، ويف لندن    46م، واستغرقت الرحلة  1867العثامنيية وذلك عام   يوم 

 . (4) أكل الطعام مع امللكة وذهب معها إىل املراقص واملسارح

ر األمر عند   م(  1867( فدخل املاسونيية عام )1904  -1840السلطان مراد اخلامس )وقد تطوي

رسميي  لعبة   ن كاو،  بشكل  يلعبون  الذين  والوزراء  إنكلرتا  بيد  آلة  وأصبح  الشب،  عىل  مدمن ا 

 .(5)املشوطيية

 

 .  14، 12: 2بدايات املسألة الشقيية، روبري مانرتان )ضمن كتاب تاريخ الدولة العثامنيية( . 1

د فريد: 59: 2 م ن:. 2 ا تاريخ الدولة العلية العثامنيية، حممي  .  325، وانظر أيض 

 . 25انكه هلارد: ، ة. تاريخ االصطالحات والتنظيامت يف الدولة العثامنيي 3

 . 72: 2، يلامز  يية. تاريخ الدولة العثامن 4

 .  89: 2 م ن:. 5
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( الثاين  احلميد  عبد  السلطان  ا  فإنيه  1918-1842أمي السياسي ب(  استبداده  النظام    رغم  وتركه 

 .(1)، فقد كان من أكرب أنصار التحديث يف سائر املجاالتالسياسي   اللليربالي 

الضبي  من  مئات  أرسل  واملتخري اط واألطبي فإنيه  أوروبا  اء  إىل  األخرى  املهن  وأرباب  الشباب  جني 

وأملانيا  خصوصا    املستوى بفرنسا  إىل  واإلنسانيية  التطبيقيية  العلوم  ارتقت  وقد  التحصيل،  غرض 

ا بالثقافات واللغات الغربييةى ، فربي األوروبي  ز  جيال  جمهي
(2). 

ام   ه احلكي وأنت ترى أني حركة التغريب ظهرت يف تركيا قبل باقي دول اإلسالم، وذلك بسبب توجي

م والرقيي فوامللوك إىل الغرب بغية اقت ا هذا عدا ما فعله الصدر األعظم  اء أثره للوصول إىل التقدي . طبع 

آنذاك، من قبيل صدر األعظم   بيية نشطة يف جهاز الدولة واملجتمع العثاميني وباقي الوزراء من حركة تغري

والتنظيامت، وكان جييد اللغة الفرنسيية رئيس حركة اإلصالح    ( حيث يعدي 1858-1800رشيد باشا )

وله دراية جييدة بالشؤون األوروبيية
(3) . 

( باشا  مدحت  صد  فقد(  1884- 1822وكذلك  بريطانيا  حبي را دعمت  يف  ا  منهمك  وكان    ته، 

ا لإلسالم، وقد رضب القرآن عىل الكرسي  ومنهم    .(4)العواميف مقصورة جملس    بريطانيا، وكان عدوًّ

ا إبراهيم حقي باشا ) ة أييام صدارتهيي ن( حيث فتحت سبل املد 1913-1863أيض 
ط ا كان متسلي و  ،(5)

اعىل الثقافة الغربيية  ا عىل احلياة األوروبيية، ومتفرنج  ومعتاد 
 (6). 
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   :السفراء 

العثاميني  واملجتمع  الدولة  تغريب  يف  املؤثيرة  العوامل  العاصمة  من  يف  الغربييني  السفراء  وجود   ،

الفرنسي  السفري  ن  السلطان عليهم، حتيى متكي أو  األعظم  الصدر  )  واعتامد  م( من تسني  1673عام 

عها العالقات مع الدولة العثامنيية بعد تصدي
 (1). 

ت حركة السفراء يف زمن صدارة إبراهيم باشا ) ما مييز صدارة  ني  إ  ث( حي1730- 1718وقد اشتدي

   إبراهيم باشا العظمى هو اهتاممه الذي أواله للعالقات الدبلوماسيية مع الدول الغربيية

م يف الغرب واالطيالع عىل حياهتم كام أنيه لفهم أسباب    .(2)يوفد مندوبني إىل أوروباكان التقدي

 فون: النخب واملثقّ 

ة يف تغريب املجتمع العثاميني  ك  فون يف الدعوة إىل التمسي ، ما قام به النخب واملثقي من العوامل املهمي

مبكي  بدأت يف وقت  قد  العمليية  احلميدبالغرب، وهذه  عبد  السلطان  ففي عهد  )  ر،  ل  -1774األوي

مثقي 1789 بدأ  اإلسالميي (  الفكر  التجديدات عىل  بنداءات إلدخال  عثامنييون  الذين  وال  ،  فون  سييام 

وأهّنم   ،هاونظم  وقد تسنّى هلم أن يرصدوا عن قرب هياكل حكم الدول األوروبّية»سافروا إىل الغرب  

 (3) «.ملستقبلإىل االنسبة قد نقلوا منها عدًدا معّينًا من األفكار ب

 استودارد:   وإىل هذه الفئة يشري املستشق األمريكيي 

ل  وغّ توهناك فريق آخر من املسلمني الذين بلغت منهم مؤّثرات احلضارة الغربيّة مبلًغا عظياًم، و»

مجيع  إىل  كان أم سمينًا، وولّوا ظهورهم    أغّث   يشء غربّ   اًل كبرًيا، فأقبلوا عىل كّل وغّ تفيهم تيارها  

 

 .  372: 1. الدولة العثامنيية يف القرن السابع عش، روبري مانرتان ضمن كتاب )تاريخ الدولة العثامنيية( 1
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ماضيهم بحيث صاروا ال حيفلون بمفخرة من مفاخر تارخيهم، وال يبالون بذكرى من ذكريات  

 (1)  .«سالف أّيامهم... 

ا ال يفوت  وال من باب لزوم    ،ذه الطبقة املتغربنة، ال ألجل أني عملها غري صحيحهب ريض  ه التعطبع 

ة الدينيية والوطنيية، بل من باب أني عملهم هالتمسي  الغرب   ذا يوغر قلوب املسلمني عداء ضدي ك باهلويي

 فعلهم جتاه تقبيل قيم الغرب إذ يقول:  ب ردي سبي يو

 يشء غربّ   دأهبم استثارة الروح الدينيّة يف قلوب سواد األّمة، ومحل هذا السواد عىل مقت كّل »

 (2)«.يرونه يف بالدهم

ت عمليية التغريب يف ف  ة تتمييز بظهور كوكب»  اإني ( حيث  1878-1839رتة التنظيامت )وقد اشتدي

الذين جيري  الغرببكاملة من األدباء  املأخوذة عن  ، املرسح الرواية،    :ون شيئ ا فشيئ ا األشكال األدبيية 

ة لتوجيه النقد وللسجال البحث الفلسفيي  ، فني الكتابة الصحفيية. ويستخدمون هذه الوسائل التعبرييي

ر املرء أني هؤالء الكتياب   اء. وقد يتصوي نشطاء بال إالي  ليسوا  ولتقديم الدرس إىل القادة ولتهذيب القري

ك فالفضل يف ذلك إنيام يرجع  فائدة، لكني  إليهم    ذلك غري صحيح، فإذا كانت عجلة اإلصالح تتحري

ا، فعرب   هبتال  ةاحلامسأيض  احلميي   اي حيتفون  الغربيية، وعرب  بتحوي باحلضارة  ينادون هبا  التي  أكثر  ة  الت 

اال  يف تريك األمور ا فعي  ( 3) «.جسارة باستمرار، يسهمون إسهام 

.  جّداً   نةاملتديّ ة  صليّ ساطهم األأولون عن  صينف  ،ةبيّ وورانفتاحهم عىل الثقافة األ  بحكم  ،م  هّن إ  ثمّ  

فّوق املطلق ة املبتذلة القائلة بالتيّ هي نوع من املادّ   ، يف صفوف اجليش  كثر انتشاراً ة األولوجيّ ييدواأل

واأل الدين  عىل  مرّش للعلم  ثقافة  بأفكار  كثر  سبنرسأ  بون  وهربرت  كنت  ي أ،  وجوست 
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ّمي بالداروينيّ إة متيل يف النهاية  بسوسيولوجيا تطبيقيّ  ة املفضية اىل تقديم تفسري جتامعيّ ة االىل ما س 

 (1) .ممللنزاعات بني األ بيولوجيّ 

املثقي  هؤالء  بعض  إىل  نشري  أن  عام  ويمكن  الثالث  أمحد  أرسله  الذي  أفندي  د  حممي قبيل  من  فني 

ا عن رحلته إىل فرنسا، قد أثار محاس»  م( إىل فرنسا، وقد1720) ا مثري  فيام ه إىل أقىص حدي  تترك تقرير 

صبح داعية الثقافة واملدنيية والتقنييات الفرنسيية إىل أسطنبول  إ ته إىل  د شاهده يف ذلك البلد، ولدى عو

كومة إىل تبنيي أسلوب حياة أوساط البالط واحلبدفع  األعظم الشديد التأثير بام سمع،  درجة أني الصدر  

الثالث عن ... و جديدة ا  سطنبإإىل    ادع و  طر هذه احلالة الذهنييةطيب خا  تبنيى السلطان أمحد  ول عدد 

 (2) .«...أشكال اللهو املكلفةنظيم الكثري من من الفنانني األجانب، و

ا نامق كامل ) ف النشط الذي حاول لربلة اإلسالم،  واملثقي   ( الصحفيي 1888-1840ومنهم أيض 

له    وكان حيمل بني جنبيه كلي  العرص، وكانت  الرامية بشكل  ذخرية من  »إيامنات  التقويضّية  األفكار 

 ( 3)«.سات... وكان مدافًعا متحّمًسا عن فكرة احلرّيةإىل لربلة نظام احلكم واملؤّس  خاّص 

معني، ومن الدعاة إىل التغريب، وقد  من األدباء الالي وهو  (  1913-1844ومنهم أمحد مدحت )

اء بشكل  »سعى   ميسور وبلغة بسيطة العنارص األساسيية للحضارة إىل أن ينقل إىل العدد األكرب من القري

 ( 4) «.األوروبيية... ويتوىلي تبسيط معارف أوروبا للجامهري
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التغريب،  مؤسي   أحد(  1932-1869ومنهم عبد اهلل جودت ) الفتاة ومن دعاة  س حركة تركيا 

التغريب رضورة مطلقة بالنسبة إ أني  الكتابة والرتمجة، وقد رأى  ىل اإلمرباطوريية كان طبيب ا ويامرس 

 العثامنيية، وقد كتب:  

 .  «ليست هناك حضارة غري احلضارة األوروبيّة، وال بّد من األخذ هبا بوردها وشوكها»

ا:    وكتب أيض 

  (1) «.واألدبّ  العلم والتقّدم والتطّور املاديّ  نحبّه فذلك يعني أن نحّب الغرب قدوتنا، وأن »

   التّيارات واألحزاب:

ة وأحزاب سياسيية متغربنة، أخذت من   العوامل األخرى يف غربنة املجتمع، وجود تييارات فكريي

ني األحزاب والتييارات هي بمثابة عملة ذات وجهني، إ  الدولة واملجتمع، وربيام يقال  عىل عاتقها تغريب

 لتغريب. لم من معامل ا ع  من عوامل التغريب من جهة، ومن جهة ثانية فهي أثر وم   فهي عامل مهمي 

أهمي  من  املاسونيية  التغري  ُتعدي  حيث  التييارات  العثامنيية،  الدولة  يف  املاسونيية »ني  إبيية  عىل  الرهان 

ة، وألفكار الثورة الكربى ا للعقالنيية، وللروح الفولترييي   (2)«.الفرنسيية كان يف ذلك العرص اختيار 

، إني السلطان مراد اخلامس انضمي عام  لقوللوصول إىل ا حدي ا ث وراء املاسونيية  االلهوبلغ األمر يف  

رسميًّا م( إىل املحفل املاسويني 1872)
(3). 

 

ة، بول دومون ضمن كتاب )تاريخ الدولة العثامنيية( . موت إمرباطو1  . 263، 262: 2ريي

 . 63: 2. فرتة التنظيامت، بول دومون ضمن كتاب )تاريخ الدولة العثامنيية( 2

 .  66: 2 م ن:. 3
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اد الشق( وهو حمفل مرتبط  1863عام )  س حمفل ماسويني أسي كام   م( يف تركيا تت عنوان )حمفل اتي

الفرنسي  الكبري  الشق  األبمحفل  التعايش  فكرة  وتبنيى  وخويي ،  األجناس،  بني  والوفاق    ضمي قد  ، 

ا  143)  .(1) ( من خمتلف طبقات املجتمع العثاميني  عضوًّ

ا مج ست عام )أُ اعة العثامنييني الشبيان، التي  ومن التييارات التغريبيية أيض  من    ( عىل يد كلي 1865سي

املرصيي  )  األمري  فاضل  االجتامعيي 1875-1829مصطفى  والكاتب   )  ( سواوي  - 1838عل 

اجلديدة، وهؤالء 1878 األفكار  ترويج  إىل  للغاية، هتدف  ة  يي كانت مجعيية رسي باشا، حيث  ( وضياء 

مقيمني   كانوا  اجلمعيية  أوروبا،    فرتةالقادة يف هذه  الزمن يف  عن  من  تعرفوا  األفكار إكثب  حيث  ىل 

سبي  مميا  الغربيية،  احلياة  وأساليب  تغربنهم  والتقنييات  من  املزيد  القوميية ب  تهم  هويي عن  وانسالخهم 

والدينيية
 (2) . 

عت تت لواء جملية   ا حركة )األدب اجلديد( املتأثيرة بالنهضة األدبيية األوروبيية، وقد جتمي ومنها أيض 

األساسيية -)ثروة العنارص  نقل  حيث  مدحت  أمحد  فيها  وكتب  فكرت،  توفيق  بإدارة  فنون(  أي 

ن من تبسيط معارف أوروبا للجامهري  جتمع الرتكيي للحضارة الغربيية بلغة سهلة إىل امل  . (3) ومتكي

التي  ومنها   الفتاة(  )تركيا  حركة  ا  )أيض  عام  ست  ليرباليًّا  1902أسي قبل مخسني  من  فرنسا  يف  م( 

ا لسياسات عبد احلميد الثاين، وإن كان م( عىل يد 1889جذور هذه احلركة يرجع إىل عام )  تمعارض 

الطبي  ب مدرسة  األوروبيية  يي العسكر  طالي الدول  قبل  احلركة مدعومة من    خصوصا  ، وكانت هذه 

ا نيداعموا بريطانيا، كام أني اليهود واحلركة املاسونيية كان  . (4) هلا أيض 

 

 .  80-79: 2 م ن:. 1
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دها وتثبيت ا هلذه املعلومة املستشق األمريكي ستودارد :   يؤكي  قائال 

اجل» من  عصبة  سفينتها  دّفة  تدير  غدت  الفتاة  تركيا  ليسغأغربينّي،  ال  ينحداإّن  من    والبهم 

 (1) «.املسلمني أو ليسوا مسلمني إاّل اساًم، بل هم من زنادقة اليهود

 : اإلطار التطبيقيّ 

التيي   تطبيقات  نبحث عن  التغريبيي وهنا  العث  ار  ة  اإلمرباطوريي إليهايف  التي وصلت    امنيية والنتائج 

 ونذكر  

 ة:  العوامل التغريبيي  همي أ

 التغريب: معامل 

ج  العوامل التي ذكرناها أديت إىل ظهور تييار   ن من الساسة واملثقي متدري ة الناس، ينحو  فني وعامي يتكوي

الغربيية،   احلياة  اإلسالميي وال  نحو  العامل  الغرب عىل  ق  تفوي بعدما  وثقافيًّا  سييام  بغزوه سياسيًّا  وبدأ   ،

 واجتامعيًّا. 

ة وا  لضعف، ففي البداية كانت حماوالت لتجديد اجليش  وحركة التغريب هذه كانت تأخذ بالشدي

ك به، ولكن  واملعدي  ة مع احلفاظ عىل الدين والتمسي جات العسكريي ع نطاق التغريب ت   بشكل متدري وسي

يف امللبس واملنطق واملأكل   التأثري الغربي   -كام مري -، فرتى  ليشمل مجيع مفاصل احلياة يف العامل اإلسالميي 

 واملسكن. 

( تقريب ا  قرون  ثالثة  وخالل  العثامنيية،  ة  اإلمرباطوريي التغريب  20-18ففي  مشاهد  ر  تتطوي  )

بشكل رسيع ومذهل فشيئ ا  شيئ ا  ع  وتوسي نقطة صغرية  من  بدأ  فالتغريب  الشامل،  إّن »  :واالخرتاق 

 

 . 317: 1، ستودارد  . حارض العامل اإلسالميي 1
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قّدم، قد فتحت الطريق أمام هجامت متكّررة عىل جرعة معّينة من احلرّية ومن االنفتاح عىل أفكار الت

 ( 1) «.النظام القائم

ة ويرى بعض الباحثني أني القرن الثامن عش هو بداية هجوم الدول األوروبيية عىل اإلمرب  اطوريي

ة والتقنيية والثقافيية الصعد عىلالعثامنيية  ة واالقتصاديي  .(2) كافية السياسيية والعسكريي

ت يف   التنظيامت )واشتدي التاسع عش مع فرتة  البحث 1878- 1839القرن  اء  التي نشأت جري  )

ر الدولة العثامنيية، حيث كان اجلواب هو االلتحاق بالغرب واقتفاء أثره، بمعنى علمنة  عن سبب تأخي

ة املجتمع والقانون والتعليم والثقافة العامي
(3). 

نيك تشهد يف أواخر هذا القرن  إملجتمع بحيث  يف غربنة الدولة وا   ويف هذه املرحلة يشرتك اجلميع

ة،   ات سكك احلديدالرجال الذين يرتدون املالبس األوروبيية، حمطي  ة بالسفن التجاريي ، املوانئ اخلاصي

نة بشكل باذخ، النسيج احلّضيي  ة ومزيي اجلديد، صاالت املرسح وغريها من األمور التي   بنايات عامي

 . (4) تهوعلمن تدلي عىل تديث املجتمع

بداي  العشين  ويف  القرن  التغريب  »ات  فأكثر:    ستمري ا فإني  واألفكار  ف أكثر  األوروبيية  الصحف 

عن غزو    فال تتوقي   ات واأللعاب وأشكال اللهو كالدراجة والسينام،الغربيية، واملوضة، وأحدث التقنيي 

 (5)«.املدن الكربى لإلمرباطوريية

ة العثامنيية:  وفيام يل يمكن أن نرصد أهمي   املعامل التغريبيية يف اإلمرباطوريي
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   :التغريب الثقايفّ 

ا من غريه، ألني للثقافة مساحة واسعة تشمل يف آن واحد جمموعة    التغريب الثقايفي  هو أوسع نطاق 

ا، وهذا ما يعرتف به املستشق  مهامي  عة، وقد تأثيرت الثقافة العثامنيية باملؤثيرات الغربيية كثري  فرانسوا    متنوي

 جورجو ويقول:

مفعمة باحلركة،    تظّل تقريباً  (  1900سطنبول عام )إاحلياة الثقافيّة يف    وبالرغم من الرقابة فإنّ » 

بة أكثر من ذي قبل بمثل  وبالرغم من ارتفاع النربة اإلسالميّة السائدة، فإّن احلياة الثقافيّة تعترب مرّش 

 (1)«.الغرب

 يمكن أن نشري إىل األمور التالية:  ا ،صوصخويف هذا املحور  

 الصحافة:  -أ

دخلت جمموعة    قد  حيث صدرت  عش،  الثامن  القرن  أواخر  العثامنيية  ة  اإلمرباطوريي الصحافة 

ل صحيفة ترك1795صحف عام ) سطنبول بأمر حممود الثاين عام إيية يف  م( فرنسيية، وقد صدرت أوي

  إالي يف الشطر الثاين  م(، ويرى املستشق مانرتان أني الصحافة الرتكيية مل تشهد انطالقها احلقيقيي 1831)

 ة والطائفيية كانت هلا صحف  . كام يرى بول دومون أني أكثر اجلامعات األثنيي (2)من القرن التاسع عش

ة العثامنيية وبلغات خمتلفة، يعدي القاسم املشرتك بينها   ة يف اإلمرباطوريي م والعدالة  خاصي الدعوة إىل التقدي

األوسع عىل العامل الغربي  االنفتاح». وعند فرانسوا جورجو يكون املحور هو (3) خاءواإل
(4).» 
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  :الرتمجة -ب

الغربي  بالرتاث  االهتامم  مبكي   إني  )ظهر  الثاين  د  حممي فالسلطان  العثامنيية،  اخلالفة  يف  ا  - 1451ر 

اليونانيية1481 الكتب  بعض  برتمجة  أمر  يرغب    (  وكان  املختلفة،  ف  يف  والغربيية  الدين  إالتعري ىل 

املسيحيي 
القانوين ). وقد مري أني  (1) ( عندما فتح بال املجر اصطحب 1566-1494السلطان سليامن 

 الكتب.

اخلالفأُ وبعدما   يف  مطبعة  ل  أوي ست  )سي عام  العثامنيية  فرنسيية   تنش  م(، 1727ة  كتب  ترمجات 

ايات القرن . كام تتزايد نسبة الكتب املرتمجة يف بد(2) كتب التاريخ واجلغرافيا والعلوم  وصا  ليزيية خكوإن

 العشين. 

 يقول فرانسوا جورجو:  

الرتكيّة )1875فحتّى عام )» ( قياًسا  %4,6م( كانت نسبة املؤلّفات املرتمجة من لغة أجنبيّة إىل 

(،  %23مجموع الكتب الصادرة منذ إدخال الطباعة. ويف عرص عبد احلميد تنتقل هذه النسبة إىل )ب

في زمن التنظيامت كانت الكتب املرتمجة قليلة، لكنّها كانت  كام أّن نوع األعامل املرتمجة يتغرّي، ف

م( نجد أّن األعامل املرتمجة عن الفرنسيّة أساًسا،  1880كربى أعامل اآلداب األوروبيّة. وبعد عام )

تعترب يف غالبيّتها كتبًا شعبيّة تتمتّع بتوزيع واسع، وروايات أخالقيّة، وقصص مغامرات، وكتب  

 (3) «.خيال علميّ 
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   نظام التعليم: -ت

من    ءا  ( بد1878-1839بشكل ملحوظ يف عهد التنظيامت )  االهتامم بالتعليم الغربي   جرىلقد  

العسكريي  الثقافة بوانتهاء    التعليم  يف  ق  يتعمي أخذ  جيل  نشأ  ذلك  اء  وجري اإلنسانيية،  العلوم  باقي 

الغربيية
ة واألمريك(1) يية شيئ ا فشيئ ا. وكذلك افتتحت الكلييات الفرنسيية واإلنكليزيي

 (2) . 

، من كتاتيب  القديم، وانتش يف مجيع املحيط التعليميي   هذا قد نسخ النظام التعليميي   والتعليم الغربي 

يرتضع أفاويق العلوم عىل مناهج  ييات الكربى، فصار الناشئ الشقيي األطفال حتيى اجلامعات والكلي 

غربيية
(3). 

عهد   يف  أني  دومون  بول  املستشق  الثاين  يذكر  األوىل    جرىحممود  العلامنيية  املدارس  إنشاء 

صة لألطفال والبالغني، ولتفعيل عجلة التغريب يف النظام التعليميي  م فيكتور دوروي وزير  املخصي ، قدي

العامي  العثاميني   التعليم  للسلطان  ا  مشوع  الثالث،  نابليون  عهد  وق   يف  التعليم،  عام   ممي عُ د  إلصالح 

 .(4) م(، كام ساعدت فرنسا لتأسيس جمموعة مدارس يف تركيا عىل هذا النحو1869)

 : الفنّ  -ث

فة فحسب، بل تشمل مجيع طبقات املجتمع،  من املعامل التغريبيية األخرى التي ال متسي الطبقة املثقي 

ناء وغريها،  بفروعه الكثرية، ليشمل الرسم والنحت واملرسح واملوسيقى ونمط العمران والب  هو الفني 

 وكان للتغريب فيها ميدان واسع للعمل. 
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سييام أني جهاز الدولة كان من  وال ، واإليطالي   بمؤثيرات كثرية منها البيزنطيي  العثاميني   وقد تأثير الفني 

ا  إ دعا إىل    (1736-1673سني إليه، فالسلطان أمحد الثالث )الدعاة إىل ذلك ومن املتحمي  سطنبول عدد 

 . (1) جانب، ونظيم الكثري من أشكال اللهو واللعبمن الفنيانني األ

خ العثاميني   يلامز أوزتونا بخصوص فرتة حكم السلطان حممود الثاين:   يقول املؤري

، كانت ، املرسح، األوبرا، املجتمع العثامنّ دخلت املوسيقى الغربيّة البيانو، اجلوقة، األوركسرتا»

أصبحت من مؤّسسات الدولة    ويقوم هبا األوروبيّون، واآلن هذه الفنون موجودة سابًقا يتواّلها  

 (2) «.يّةالرسم

ا ا به، وقد أمر بإنشاء مرسح يف يلدز، ودعا إليه   أمي املرسح فإني السلطان عبد احلميد الثاين كان مولع 

الفرق التمثيليية والفرق املوسيقيية الغربيية
(3). 

  إذ جيري ترمجة شيللر وفيكتور هيجو واقتباس موليري   علام  بأني املرسح مأخوذ بالكامل من أوروبا،

ث   .... إني هذه املرسحييات املبنيية بالكامل يف أغلب األحيان عىل نجاحات املشاهد األوروبيية، تتحدي

عن إجيابيات احلضارة الغربيية، وتعل من شأن األفكار وأساليب احلياة الواردة من أوروبا
(4). 

ا ،  أيدي جريوم وبوالنجيه( الذي تتلمذ عىل  1910-1842نجد أني عثامن محدي )فالرسم    وأمي

امني األوروبييني املعارصين  يستمدي   .(5)إهلامه من الروح االستشاقيية للرسي
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ا الرواية فقد ظهرت عام )و روبنسون    ، ( من خالل ترمجة الروايات الغربيية أمثال البؤساء1870أمي

ا  ب  كروزو، تيليامك وغريها، وهي حتّسن متاًما أداء وطيفتها الرتبوّية، إذ تدعو إىل  رغم سذاجتها غري أني

بتناول  ويستمتع  اجلنسني،  بني  العالقات  شأن  من  الروايات  من  النوع  هذا  ويعل  احلديثة،  احلضارة 

 .(1) مشكلة التحّرر األنثويّ 

( عام  ُفتح  فقد  املوسيقى  بخصوص  ا  الغر1831أمي املوسيقى  لتعليم  معهد  الطراز  م(  عىل  بيية 

قه املثقي اإليطالي   .(2)فون، ثمي بعدها املوسيقى األملانيية والفرنسيية، وأصبحت املوسيقى الغربيية فنًّا يتذوي

والسفراء   املندوبني  رجوع  بعد  فإنيه  والقصور،  البيوت  وتشييد  البناء  ونمط  العمران  جمال  ويف 

تدوي وبعد  تركيا،  إىل  البالط واألوساط مشاهداهتم عن    نالعثامنييني  يف  الغربيية ونشها  احلياة  نمط 

ا للنموذج الغربي املثقي  -1718، فالصدر األعظم إبراهيم باشا )فة، تظهر رغبة يف تغيري نمط احلياة وفق 

د أفندي املبعوث إىل أوروبا  ستمع إىل تقرير حما بعدما  (  1730 دفع أوساط البالط واحلكومة إىل تبنّي مي

 . (3) إىل تشييد القصور... وإنشاء احلدائق كحدائق مياه أوروبا العذبةدفع جديدة، وسلوب حياة أ

تغيريات   العثامنيية  ة  اإلمرباطوريي يف  الكبرية  املدن  شهدت  الثاين  احلميد  عبد  عهد  كثرية،  ومنذ 

ي ، مكاتب الربيد، مستودعات السلع، الفنادق، الرتام، املقاه   فهندسة الشوارع، حمطيات سكك احلديد

ا كليها مقتبسة من الغربوغريها من األمور ، فإني
(4). 
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( باشا  رشيد  مصطفى  األعظم  الصدر  أني  العاصمة  1858-1800كام  إعطاء  يف  يرغب  كان   )

الغربيية، لذا صاغ عام   ا مماثال  للحوارض  بدي من    م( جمموعة قوانني ومبادئ ال1836)العثامنيية ملمح 

ا لرغبته تلكااللتزام هبا يف ختطيط املدن وبنا  . (1) ء البيوت، تقيق 

 التغريب يف املنظومة السياسّية: 

بة األطراف وينضوي تتها جمموعة أمور، من قبيل شؤون الدولة ونوعيية  املنظو مة السياسيية متشعي

نظام احلكم، الدستور والربملان، الدبلوماسيية والعالقات الدوليية، شؤون العسكر واحلرب واألحزاب 

 األمور، ونحن نرى أني التغريب قد نال مجيع هذه الشؤون. وغريها من 

ة أو احلكم املطلقففي نظام احلكم وإن كانت الدولة العثامنيية تتبع نظام اإل للسلطان إىل    مرباطوريي

ني عبد  إبالربملان ونظام املشوطة، حتيى  تقييدها    جرىحني القرن العشين، غري أني سلطات احلاكم  

 لفتحه من جديد يف أخريات حكومته. ا ألغى الربملان اضطري احلميد الثاين بعدم

واجه انتكاسات عديدة يف  عدما أفل نجمه  يف القرن الثامن عش والتاسع عش، ب  إني احلكم العثاميني 

العامل، وبدأت الدول الغربيية بالضغط عليه إلجراء اصطالحات سياسيية تصبي يف مصاحلهم وتدعم  

 مشاريعهم.

( حيث تتغريي األمور 1878-1839حركة تغريب املنظومة السياسيية يف فرتة التنظيامت )  وتشتدي 

جبشكل   صبي الدولة بقالب جديد مأخوذ من أوروبا، وتفتتح وزارات عىل غرار   ريإىل أن جي  متدري

واملاليي  والعدل  والداخليية  اخلارجيية  كالشؤون  األوروبيية،  الدول  من وزارات  وغريها  والتجارة  ة 

 . وهذا ما يعرتف به املستشق دومون إذ يقول:  (2) لوزاراتا 

 

 .  113: 2 م ن:. 1
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العثامنيّة  » زّودة بنظام حكم مماثل متاًما لنظام حكم أمم الغرب مفمنذ ذلك احلني تبدو الدولة 

 (1) «.احلديثة

التاسع عش  القرن  الربع األخري من  نشأت يف  فقد  األحزاب  ا  أمي
القرن  ، و(2) بدايات  ست يف  أسي

ا وبالتدريج املشهد السياسي 1902العشين أي عام ) يف تركيا،    م( حركة )تركيا الفتاة( لتتوىلي الحق 

العثاميني ريي وتغ ينهار احلكم  العلمنة والليرباليية، إىل أن  السياسيية نحو  املنظومة  عىل يد مصطفى كامل    

ن والتقاليد، ويفتح الباب أمام ا  أتاتورك، ليحارب كلي   لغرب عىل مرصاعيه. أنواع التديي

ة والعدالة متأثيرة بالغرب إذ كثري منها   ني إحزاب فا األمي أ أكثر ما كانت تنادي به، إنيام هو مسألة احلريي

اء اخلوف من بطش السلطة، يقول املستشق األمريك  ستودارد:   يي نشأ يف املهجر جري

الشبّ » اوأخذ  املسلمون  يفّرون  جلاريان  الوطنيّة،  وراء  ة يف عروقهم روح  الغربة سعيًا  ديار  إىل 

املنظّ  احلّرة  السياسيّة  الدعوات  إنشاء  العلم،  طلب  مئات مةغرضني:  يصدرون  رشعوا  ثّم   ...

 (3)«.ثون هبا خفية إىل أبناء أوطاهنمعالنرشات والكتب األدبيّة والثورّية، ويب

ة والعدالة، املتمسي وقد خفي عىل هؤالء املتحمي  كني بأذيال الغرب، إني احتضان الغرب  سني للحريي

ة، وهلم  دعمهم وفتح املجال هلم ليس لسواد عيونم وليس حبًّا هلم، بل هي أطامع وأغراض استعامريي

ل يف شؤون العامل اإلسالميي إىل  يرمون من خالهلا   من    نة عليه، وإالي فهم أبعد ما يكونووالسيطر  التدخي

هلا إاّل فيام   ما هي إاّل ألفاظ ال معان نسان وحقوق اإلاإلنسانيية   احلريية وحقوق اإلنسان، وإني شعارات

 .(4) يالئم مصاحلهم

 

 .  151: 2 م ن:. 1

 . 46: 4، ستودارد . حارض العامل اإلسالميي 2
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ا يف جمال القانون، فكانت تعتمد الدولة العثامنيية يف بدايات تأسيسها عىل الشيعة اإلسالميية وفق   أمي

ع يف األرايض البيزنطيية والرصبيي املذهب احلنفيي  اء الفتوحات والتوسي ة يف القرنني  ، ولكن جري ة والبلغاريي

نات قانونيية  إكومة العثامنيية  فت احلالرابع عش واخلامس عش، تعري  يف هذه البلدان،    ةدوجموىل مدوي

ا   ام إىل االستفادة من    عدم استجابة ما عندهم من الفقه احلنفيي إىل  ونظر  للمستجدات الطارئة، جلأ احلكي

 تلك القوانني العرفيية. 

عش،   اخلامس  القرن  منتصف  عرففي  قوانني  سلسلة  الثاين  د  حممي عىل  يي فيصدر  فيها  يعتمد  ة 

ة البيزنطيية القانونيية. وإىل هذا يشري املستشق  نات اإلمرباطوريي  يكورا بقوله: نمدوي

إىل الدهشة أن نجد يف املدّونات القانونيّة التي أصدرها السالطني عنارص   ولذا فليس ممّا يدعو»

 (1)«.أو جريمانّ  أو ساليفّ  أو بيزنطيّ  ترشيع جتد جذوًرا عميقة هلا يف هياكل هلا أصل رومانّ 

ت هذه احلركة حيث   ة التي كان عىل مكاتب  الرئيس  كانت إحدى املهامي ويف فرتة التنظيامت اشتدي

شى مع روح التنظيامت، قوانني تليق بدولة إنجازها تتمثيل يف صوغ قوانني جديدة، تتام  الالباب الع

 .(2)حديثة

ا، شمل  عىل قانون الدعاوى واملرافعات القضائيية فحسب، بل  ذلك    قترصيومل   سائر األمور أيض 

مت فرنسا للدولة العثامنيية نموذج قانون جتاريي 1850ففي عام ) ا ال يعني هذا    .(3) ا  جديد  م( قدي طبع 

الذي هتييأ يف فرتة  فور  ة  عنفي قوانني الشي الظرف مل يسمح لذلك األمر  تاتورك، بل كانت أا، إذ إني 

القوانني الشعيية، وإن  القوانني العرفيية املستوردة وبني  األمور جتري عىل نوع التوافق والتزاوج بني 

 ة. كان عىل حساب الثاين وباستعامل احليل الشعيي 

 

ة العثامنيية، نيكورا بيلدبسينو ضمن كتاب )تاريخ الدولة العثامنيية(  . 1  .  172-171: 1تنظيم اإلمرباطوريي
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خ العثاميني   يلامز:  يقول املؤري

، يوّفران تسهيالت  ، واالستصالح يف املذهب املالكيّ كان مبدأ االستحسان يف املذهب احلنفيّ »

ذلك القوانني التي  عىل  األمثلة    برزوراحة وحرّية ملن بيدهم الصالحيّات الترشيعيّة يف الدولة. وأ

من  خارق    ن هبا بدهاء قانونّ كّ متعود أفندي،  بوضعها، وأعّدها شيخ اإلسالم أبو س  أمر القانونّ 

ا   دون معارضة أحكام من  تلبية احتياجات الدولة العامليّة العظمى لذلك العرص بشكل لطيف جدًّ

 (1) «.الرشيعة

ا، حيث  هنفس  مرهذا األو ،  واملديني   عن القضاء العريفي   صل القضاء الدينيي فُ   جرى يف القضاء أيض 

( عام  الدينيي م(  1840ففي  اجلهاز  منفصلة عن  التجارة  كانتأنشئت حماكم  املحاكم  ق  تطبّ   ، وهذه 

 .(2)ة لتلك املعمول هبا يف أوروباشاهباجراءات م  رًدا من فرنسا، وتبارش عملها وفققانوًنا مستو 

النظاميية، واملكلي   جرىم(  1860ويف عام ) ة باملحاكم  املسامي فة بالنظر يف  إنشاء شبكة من املحاكم 

مجيع املسائل التي خترج عن اختصاص السلطات الدينيية، وهذه املحاكم وإن كانت ال خترج عن اإلطار 

وأ  إالي ،  العامي   اإلسالميي  العلامنييني  بيد  كانت  إدارهتا  ثورأني  ل  شكي مميا  األخرى،  الديانات  ة صحاب 

 نحو علمنة القضاء.للميض صامتة قيقيية ح

وقد انطىل األمر عىل العلامء آنذاك وعىل شيوخ اإلسالم، حيث مل ينتبهوا إىل ما جيري وراء األكمة، 

ال عالقة له    ني اإلصالح إنيام هو إصالح داخلي أجتري وفق الشيعة اإلسالميية، و  ني األمورأروا وتصوي 

: إىل هذا ،  بمؤثيرات أجنبيية  األمر يشري املستشق بول دومون قائال 

انت » أّن  املؤّكد  احلقوقيّ امومن  املكّ ء  القضائيّة ني  اهلياكل  وإنشاء  اجلديدة  القوانني  بوضع  لفني 

صالح القانون أن إلل األمور. فقد أمكن هبذا الشكل اجلديدة كّلهم تقريبًا إىل فريق العلامء قد سهّ 

بعيد-يظهر   الشكل    -إىل حد  وهبذا  الداخل.  من  نابًعا  إصالًحا  من  جرى  بوصفه  الكثري  مترير 

 

 . 465: 2. تاريخ الدولة العثامنيية، يلامز 1
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املرّ  القرص  بام يف ذلك  العالج،  واملتمثّل    أقراص  ما،  الغرب بإىل حّد  اعتامد قوانني مأخوذة عن 

 (1)«.املسيحيّ 

ا، واملتغري سوه املتلبي أه شيوخ اإلسالم إىل ما خبي بي نوهكذا مل يت بنون باطن ا إىل  ن بلباس اإلسالم ظاهر 

أصدرت احلكومة ترشيًعا جديًدا حيّد بشكل ملحوظ من  م( حيث  1913أن انتهت األمور إىل عام )

ين اآلخرين للرشيعة، حتت سيطرة سلطات الرشعّيني واملفرّس تدّخل املحاكم الدينّية، ويضع القضاة  

سة علمنة نشيطة سوف تؤّدي يف غضون سنوات قليلة إىل تبديل  مدنّية، وسوف يكون ذلك تدشينًا لسيا

 .(2)تبدياًل حمسوًسا يس العثامنّ املشهد املؤّس 

ا يف جمال العسكر واجليش، فقد بدأ التأثري الغربي   شأنهذا كليه ب ا،  فيه مبكي   القانون والقضاء، أمي ر 

العثاميني  السلطان  استجلب  دول  مدري   حيث  شتيى  من  ات بني  املعدي وتسني  اجليش  لتعليم  الغرب 

ة، وأشار إىل هذا  خ العثاميني  االمر  العسكريي  : حيث قال جودت باشا املؤري

  . (3)مني ومهندسني من أوروباوكان ترتيب العسكر اجلديد وانتظامه موقوًفا عىل استجالب معلّ  

والتعليم   التدريب  األوروبي   وفقإني  العثاميني   النمط  اجليش  بدأ  يف   ،( عام  1728عام  ويف  م(، 

يف1791) الثالث  سليم  بدأ  د  (  مزوي اجلديد،  النظام  جيش  الطراز   ا  تأسيس  وعىل  احلديثة  بالعلوم 

األوروبي 
أني هذه اجليوش بدل   له  باقي السالطني العثامنييني، ومميا يؤسف  مع. وهكذا استمري األمر  (4) 

عملها  أن   ة  مليصبي  واألمي الدين  للخالفة صلحة  املناوئني  املسلمني  لقمع  أداة  أصبحت  اإلسالميية، 

ثانية من خالل الغربيية يف رضب خصومهم من جهة  للدول  عقد تالفات   العثامنيية من جهة، وأداة 

 

 .  91: 2 م ن:. 1
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أريق دمه حفاظ ا عىل    ، وكم من مسلم عثاميني يد اجليش العثاميني عىل  مسلمني أريق  للواهية، فكم من دم  

 غربيية أخرى. دول ابلمقمصالح دول غربيية 

 التغريب يف املنظومة االقتصادّية: 

والرقيي  م  التقدي مال  ورأس  احلياة  هو عصب  االقتصاد  قد  إني  احلروب  من  ا  كثري  أني  ترى  ولذا   ،

جات، والسيطرة املنت  فيحدثت نتيجة للعثور عىل موارد ماليية جديدة أو احلصول عىل أسواق لترص

جتمع، لذا حاول الغرب استغالل هذا األمر لتضعيف الدول األخرى عىل املال يعني السيطرة عىل امل

ق، بحيث ائ من جهة، وتقوية نفسه من جهة أخرى، واستعملوا لذلك أخبث األساليب وبأبشع الطر

 أصبح االقتصاد واملال أقوى سبل هيمنة الغرب عىل الدول واستعامرها.

ة التي أشار إليها جون ب تعتمد عىل إعطاء قروض، خلق    فهيركنز  وهذه هي القرصنة االقتصاديي

ة كبرية تابعة للقوى العظمى،   ، إنيه يقول:السيطرة تمي لت إناك البالد بالديون وما شاكلرشكات جتاريي

كبرية  »  القروض  تكون  عندما  نجاح  أكرب  االقتصاد  قرصان  الدولة لوحيّقق  عجز  تضمن 

يلة. آنئٍذ نسلك سلوك املافيا، ونطلب  املستدينة عن سداد ما عليها من ديون يف ظرف سنوات قل

عىل  السيطرة  التايل:  من  أكثر  أو  واحدة  طلباتنا  قائمة  وتتضّمن  الدين.  مقابل  اللحم  من  رطاًل 

لثروة كالبرتول تصويت الدول يف األمم املتحدة، أو إنشاء قواعد عسكرّية، أو اهليمنة عىل موارد ا

  (1) «.ين، وبذلك يضاف بلًدا آخر إىل إمرباطورّيتنا العامليّةيبقى البلد مثقاًل بالد اً طبعأو قناة بنام. 

ة:   خي إللقاء الدول يف ف هاوتوضيح ويقول يف رشح اخلدع املستخدمة   التبعيية االقتصاديي

سيوًفا» نحمل  ال  اليوم  تعزنحن  مالبس  أو  دروًعا  نرتدي  وال  غرينا،  عن  نزور  لنا   ...

املش الصحف    ع، ونتسكّ ع اريمواقع  الذات، ونحّدث  بإنكار  نتظاهر  الفقرية،  القرى  داخل 

اللجان احلكومّية  املحلّية عن األعامل اإلنسانّية العظيمة التي نؤّدهيا. نغّطي طاوالت مؤمترات  
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  اريعبأوراقنا ومشاريعنا املالّية، ونحارض يف كلّية إدارة األعامل يف هارفارد عن عجائب املش

 (1) «.الكربى

هذه جت  وليست  الغربيية  الدول  استعملتها  بل  بجديدة،  إلطاالقرصنة  العثامنيية  احلكومة   حتهااه 

الغربيية   ةبأنيه بداية حقيقيية هلجوم الدوللقرن الثامن عش  ا والسيطرة عليها، يصف املستشق مانرتان  

ا،  ةعىل الدول ا واقتصاديًّ  يقول هبذا الصدد:  فالعثامنيية عسكريًّ

يف التجارة الدوليّة لإلمرباطورّية العثامنيّة،   القرن الثامن عرش تطّور وجود غربّ سوف يشهد  »

 عن نفسها وهو وجود راجع إىل انطالق رأسامليّة مريكانتيليّة )جتارّية( تدعمها احلكومات وتعرّب 

، ويفرض هؤالء  هاأو توسيع  من خالل إنشاء الرشكات التي تستفيد من دعم السفراء والقناصل

ة العثامنيّة، وعندئذ جيري املطالب، بام يتناسب مع تضاؤل القوّ ريون قدًرا كبرًيا من السلطة بل  األخ

الغربيّ  التّجار  حلساب  واسع  نطاق  عىل  االمتيازات  املواستخدام  ثغور  يدوجني  يف  ن 

 (2)«.اإلمرباطورّية

ع االقتصاديي  يياتويكشف القناع عن الن :   واألهداف من هذا التوسي  قائال 

 عىل احلسنة ليتسنّى هلا بشكل أحسن التسرّت  تايّ ار والرشكات، ترتدي قناع النّن أوروبا التّج إ»

األوليّة، وعىل السيطرة السياسيّة    عىل األسواق، وعىل االستحواذ عىل املوادّ   االستيالء االقتصاديّ 

 ( 3)«.يف هناية األمر

يه مستشق آخر بالفتح السلميي   ، حيث يصف بقوله: أمام الفتح العسكريي  وهذا ما يسمي

 

 .  27 :م ن. 1
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خناق» عىل  القبض  به  استقالاًل    أعني  مستقّلة  رشقيّة  األموال  خيبالد  برؤوس  السياج،  رتق 

شك  متدّ   ،الغربيّة عىل  البالد  تلك  الفاحتة  الدولة  واالمتيازات،ومتىهبا  القروض  ذلك جرى    ل 

 (1)«.أخذت السيطرة السياسيّة تبدو شيئًا فشيئًا

الروسي كام   املستشق  الغرب،    أني  لدول  أعطيت  التي  ة  التجاريي االمتيازات  بأني  يشهد  لوتسكي 

كانت وسيلة من وسائل االستعباد االستعامريي 
(2). 

إثمي  العامليي   االقتصاد  يف  االنخراط  تبعيي   فخي   ني  اىل  أديى  تركيا  فيه  وقعت  وقدآخر  ة،  تامي شار  أ   ة 

التنمية االقتصإاملستشق البيدس   أني  العثامنيي ديي اىل  تستخدم ة،  وروبيي أقروض  كانت معتمدة عىل  ة  ة 

ة، وعندما  متويل النفقات العسكريي و خرى، ة األنشاء املرافق العامي إسكك احلديد و  موال يف مدي تلك األ

ملوافقة عىل  اىلإت  بة عليها، اضطري تي ىل الرباح املرتأشار إتسديد الديون و  ة من ن الدولة العثامنيي مل تتمكي 

ة منذ ذلك التاريخ وصاعدًا أحكمت البنوك األجنبيّ   جنبية حللي مسألة الديون وعليهاألدارة  نوع من اإل

 .(3) قبضتها عىل االقتصاد العثامنّ 

ا، حيث  ، فهناك اهلومضاف ا إىل األهداف السياسيية الكامنة يف التغريب االقتصاديي  يمنة الثقافيية أيض 

فإني ي احلياة،  املجتمع ونمط  والفلسفات...  أيًضا    ونجروّ ي  ارالتجي   تغريي سلوك  التقنّية  والفنون  احلياة 

 . (4) ة متويل التغيريمهمّ و

ه  من توجي من الوطنييني من هذه احلالة، و  كثري   اوقد شك ه الناس إىل سلوك احلياة الغربيية، والتوجي

احلياة الدنيا، والتشبيه يف املأكل وامللبس واملسكن بالغربيينينحو زخرف 
(5). 

 

 . 7: 4، ستودارد . حارض العامل اإلسالميي 1
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ه نحو الغربي   ج الوطنيي ، أال وهو ترك املنتوهناك أثر آخر نتج من التغريب االقتصاديي  ،  والتوجي

الوطنيي  اإلنتاج  كان  ما  ا  الغربي   وكثري  نظريه  من  األمريكيي أفضل  املستشق  ب  تعجي أثار  ما  وهذا   ، 

ري الغربستودارد  مبارشة  ا  ثارآترك  التغريب املالي  ني أىل إخر آشار مستشق أوقد .(1)وغريه من مفكي

نتاج وترك اإل  ،ات وتقليد النمط الغربي ه نحو الكامليي من حيث التوجي   ،املجتمع الرتكيي   يفوغري مبارشة  

د لطفي مجعة يستشهد    (2)ة.وتدمري الصناعات املحليي   الداخلي  ب بكام أني حممي مسألة الطرابيش، ويتعجي

الدولة   الوطنيي ومن  اإلنتاج  وترتك  الغرب  يف  املصنوعة  الطرابيش  للجيش  تشرتي  كونه   كيف  مع 

الداخلي  لدعم جتارته عىل حساب االقتصاديي  ل األجنبيي سبب التدخي بأفضل، ويرى أني ذلك كان 
(3) . 

ة الغربيية لّضب العملة   ب االقتصاديي ومن اآلثار األخرى للتغري ا، سعي الشكات التجاريي أيض 

 . (4) اخلام بسعر بخس  ة أي اللرية الرتكيية، هبدف رشاء املوادي الوطنيي 

 تغريب املجتمع:  

ه بشكل مستقل، بل املجتمع درسلنشخص    ليس املجتمع حالة مستقلية عن أفراده وما ينتجه كلي 

ن من األش املتكوي املجموع  خاص واجلامعات واألفكار والتجارة والسياسة وغريها من األمور، هو 

بمجموع هو  والسياسة واالقتصاد  الثقافة  يف  التغريب  السابق عن  أخرى  صو  هوكالمنا  تغريب لرة 

ليس بمعزل عن أفراده. ولكن اقتضت العادة تصنيف بعض املوارد   -كام قلنا -املجتمع، إذ املجتمع  

ة وما شاكل،ط احلياة واألرسة ومقوي كنم   ضمن املجتمع بشكل خاصي  هذه األمور قد    وكلي   مات اهلويي

 . واسع نطاقىل ناهلا التغريب 

 

 . 208: 4، ستودارد . حارض العامل اإلسالميي 1
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 وكام يقول ستودارد:  

يّة بحيث لو  فإّن ما بلغته الروح الغربيّة يف الرشق من سعة االنتشار وشّدة التأثري، مها من األمهّ »

 (1) «.الضخامدات ستغرق ذلك املجلّ ال لفصيبالته عنأردنا الكالم 

 اخلامتة:

ت الدولة واالاملأنتجت مع إني عوامل التغريب يف املجتمع الرتكيي  .1 قتصاد والثقافة   تغريبيية مسي

ته رشارهتا. إواملجتمع، حتيى   ني الدين مل يسلم من الغربنة ومسي

املجتمع الرتكيي  .2 املعامل    مل يكن  املجتمعات، فالعوامل تلك تنتج  ا من سائر   يف كلي   هانفسبدع 

، إذ الغرب هو   هانفس  صدت النتائج ح وامل يف إيران أو مرص أو اهلند  طبقت تلك الع  امكان، فأنت إذ

ة أينام كان.  الغرب مل تتغريي خططه وبراجمه االستعامريي

، النظر يف حالة تركيا  لينبغي   .3 لت  التي  لخطاب اإلسالمي الذي يرى أني االسالم هو احللي توي

عىل يد كامل وذلك  ة ليس للدين فيها أثر  ة اىل دولة علامنيي عاصمة اخلالفة اإلسالميي   من دولة كانت ُتعدي 

ة عثامنيي اطورية الاالمرب ططه الناعمة والصلبة التي اطاحت  اتاتورك. ليقف عىل مناورات الغرب وخ

ة   تتجاوز القرن الواحد.  زمنية قليلة الخالل مدي

كامبف املستشق  لنا  حسي ينقل  صورة  تركيا،  يي امير  عن  مؤملة  لإيشري  فة  أنيه  حركة يس  ىل  تركيا    يف 

يسمح   ة الة، واللغة العربيي سالميي إة، فليس يف مدارسها ثقافة  سالميي إ لة غري  وصارت تركيا دو  ،ةسالميي إ

وروبا بام أ ة  د مفتوحة عىل مرصاعيها أمام مدنيي لبالا سالم، وة راغبة عن اإل ومة الرتكيي ، واحلكبتعليمها

  (2) تمل من رشي 

 

 . 237: 4، ستودارد . حارض العامل اإلسالميي 1

الغربيي 2 وآسيا  مرص  كامبفامير:  .  اإل   104-103ة،  املجتامت  تاريخ  ايضا :  ونحوه  االسالم(.  وجهة  كتاب  ة،  سالميي )ضمن 

 . 825: 2يدسالب



 47  ❖ التغريب هو الوجه اآلخر للهيمنة الغربيية،

 

 

تاثري تغريب ا، إذ ال ضري يف االستفادة من التقنييات احلديثة،    اقتباس من الغرب أو كلي   ليس كلي  .4

ر  عىل التس  وأسباب الرفاه والراحة، أينام كان املنشأ، إذ نظام الكون مبنيي  خري، فاهلل سبحانه وتعاىل سخي

ا من خالل ما يقوم به هو  إىل فاإلنسان بطبيعته وفطرته يتيجه    لبعض،الناس  بعض   اسدي حاجاته إمي  وإمي

واملذموم   خالل االستفادة مميا يصنعه غريه سواء أكان يف الشامل أم اجلنوب، يف الغرب أم الشق.  من 

التلبي  إىل  والوصول  بالغرب  االنبهار  هو  تغريب ا،  ه  نعدي القوميية الذي  ة  اهلويي وترك  وأسسه  بمبادئه  س 

 والدينيية والوطنيية. 

ة يف الع .5 ة، بعدما    امل اإلسالميي مميا يوجب العجب استمرار بعض النخب الفكريي باحلالة الغربويي

تها، فظهرت فيام مىض خلودها وصحي  رأينا أني الغرب نفسه قد ختىلي عن كثري من مبادئه التي كان يظني 

. فاألجيال السابقة التي شهدت صدمة الغرب، سييام ما بعد احلداثة وما بعد العلامنييةوال  ات  املابعديي 

ا لوثة التغريب، غري أني جيل احلارض غري معذور يف ذلك بعدما انقلب هتأصاب  إذا ربيام كانت معذورة  

اد الفكر العلاميني   الغرب عىل نفسه.  املعارص إىل أني اخلطاب احلداثويي   العربي   وهبذا الصدد يشري أحد روي

د غضي النظر عن نقد احلداثة يف الغرب بدافع أيديولوجيي  بحت، إذ ساد يف الغرب نقد   معريفي  قد تعمي

هذا    حادي  وطال  الغرب،  يف  احلداثة  موجة  ختها  رسي التي  اليقينييات  مجيع  يف  النظر  القيم  أعاد  النقد 

د إخفاء هذا اجلانب، وعدم    الفكر العربي   يية والرأسامليية والتقنيية وغريها، ولكني العقالنيية واإلنسان تعمي

السابق، وسبب ذلك يعود إىل   التأثير به، وعدم التعامل معه، بل طفق ينهل من منظومة الفكر الغربي 

 .(1)حاجتهم إىل خطاب احلداثة من دون خطاب مساءلة احلداثة ونقدها

ة العثامنيية حياول غ  إني ما ذكرناه من وجود تييار تغريبيي  .6 يشء، ال يعني ربنة كلي  يف اإلمرباطوريي

ا متاما  نجاح هذا التييار  ة الناس و من ، بل كان هناك تياري معارض أيض  طبقة العلامء، ومل يكتسح  من عامي

 .كليهاالتغريب الساحة العثامنيية 

 

 .  28-27. من النهضة إىل اإلصالح، عبد اإلله بلقزيز، 1
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عش   السادس  القرن  منتصف  معد أُ ففي  ثالثة  رم  املتحري تفكريهم  بسبب  العلامء  وكذلك    ،ن 

م العلميي منها العثامنيي فرصة يستفيد    يي أ  تداستبع التقدي عن    ، وروباأ   املعارص الذي حدث يف  ون من 

 (1)طريق خطر استرياد الكتب املطبوعة.

ة من  و  املمتدي الفرتة  اإلصالحات  1774إىل    1700يف  تعارض  نشطة  م ظهرت حركة إسالميية 

املتأثيرة باألفكار والتقنييات األوروبيية
ى السلطان حممود الثاين )(2) ( 1839-1785. كام أني الشعب سمي

اه التغريبيي   (3)أي البادشاه الكافر.  «كاوور بادشاه» ا ما زمن السلطان عبد احلميد   كام أني االجتي خرس نوع 

اهات معادية للغرب، ( حيث ظهرت يف صفوف املثقي 1918-1842الثاين ) يقول فني اإلسالمييني اجتي

   :تالباحث ويتكروف

عا» األ1900م  وبحلول  اهليمنة  من  اخلوف  كان  يف  بيّ وورم  شاع  قد  املسلمني أة  وساط 

  (4) .«نيالعثامنيّ 

 آنذاك:   شابي  وقد كتب صحفيي 

نواٍح » من  التغريب  اجتذبنا  لكنّ   لقد  شبه   كثرية،  البلد  كان  وطاملا  اإلمربياليّة،  هو  الغرب 

مستعمرة يف أيدي اإلمربيالينّي، وطاملا ظّلت االمتيازات قائمة، فقد كان من الصعب الدفاع عن  

  (5)«.الغرب
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احلظي  بقي  هذا  مع  الدولة  التغريبيي   ولكن  جهاز  دعم  بسبب  الوزراء  و  له  نشط ا  بعض  سييام  ال 

حماربة   إىلتاتورك  أالنخب، إىل أن وصل األمر عىل يد  فني و املثقي وأصحاب املناصب، وكذلك بعض  

 سافرة للدين وملظاهر التديين. 

م  أات التي ترى  راء والنظريي ة خري دليل ملموس عىل فشل اآلني نموذج الدولة العثامنيي إ .7 ني التقدي

ة ملا انارت الدولة العثامنيي   صحيحا  و   ني هذا لو كان متاحا  إذ  إ ي،باقتفاء النموذج الغربي   لحيص  والرقيي 

تاتورك الصارخة مل أة  علامنيي   ني إى  ثره. حتي أث وراء الغرب واقتفاء  االله إىل  جهدها    التي سعت بكلي 

بل بقيت حمسوبة عىل دول الشق   ،ة وتلحق هبمبيي وورلرتكيا كي تدخل يف حقل الدول األ  تكن شفيعة

نيه إمام الناظرين حيث  أبات رساب الغرب مكشوفا   ليه فقد االوسط املصنيفة ضمن العامل الثالث. وع

 . اثا  الي عطشا  وهلإيزيد الظمآن  ال

الغرب وال    النأي عن اليوم يف سبيل إعادة نضته ليس هو    ه العامل اإلسالميي إلي  إني ما حيتاج .8

ة، مع االستفادة م ن آخر  هو التغريب، بل االعتامد عىل النفس، وتفعيل الطاقات الكامنة يف جسد األمي

ا عىل أحد ل إليه العلم، وحماولة اإلسهام فيه، إذ العلم ليس حكر  ، املعرفة واإلبداع  كذلك  و  ما توصي

 .إلنسان إاّل ما سعىل ليس إىل تفعيل وجهد ومثابرة إذ  تصيله حيتاج  لكني ، ومجيعا  لبش  ل تاح بل هو م

غيري ي الذات وتّن نفأو  ،بثقافاته وعلومه أمرفاع  وكأنام غاب عنّا اّن االنفتاح عىل العامل من حولنا واالنت

واالغرتاب   اآلخر،    (1) .خرآمر  أ  اآلخر  عناجللود  من  ونقتبس  نأخذ  مكتويف   ىنبق  الفعندما  أمامه 

العلم  ،األيدي   الرأي واإلبداع، ونستفيد لنضيف إىل عجلة  نحن ال ف،  جديدا  منبهرين، بل نشاطره 

ج   إنيام ال نريد أن نبقى تالميذ إىل   -رشق ا أو غرب ا- العلم واملعرفة    تحصيلأحد ل  من  عليم الت  يفنتحري

   !األبد

 

 .  21 :وهب رومية، . شعرنا القديم والنقد اجلديد1
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 رسالن:  إمري شكيب األ قاله ولنختم كالمنا بام

ون تعّلموا وبقوا  التعّلم غري التفرنج، واليابانيّ يفيد شيئاً، و رائحة التفرنج تؤذيني، فالتفرنج ال »

 . «...(1) طوارهم وأوضاعهمأني بجميع عواطفهم ويابانيّ 

  

 

 (.  1350ة الكويت العدد الرابع شعبان نقال  عن جملي  )19مجعة:  . حياة الشق، حممد1
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 تغريبًا للعامل بوصفها «األمركة»

 (1)د. حممود حيدر

ما بعد احلداثة.    طروحات أزمنةأ  واحدة من أهمي تتناول هذه الدراسة أطروحة األمركة بوصفها  

مصطلح األمركة الذي تسعى الدراسة إىل تليله ونقده كمفهوم وجتربة، ليس جديدا  يف   ومن البنين أني 

الوقائع مفردة شاعت يف حقل الفكر    وإن اقرتن ظهوره يف العقود األخرية. فهو كام تدلي   ،حقل التداول

له،   التداول االصطالحيي ا  أمي ة مع بداية القرن العشين املنرصم.  الدوليي ودراسة العالقات    السياسي 

تنظيم  إىل    التي سعت  «ة لألمركةاللجنة القوميي »  ما عرف بـ  بتأسيس  1915عام  جرى تديدا  يف  فقد  

األمريكيي  احللم  بوتقة  يف  ودجمهم  املهاجرين  أني حياة  غري  استئناف حضوره  .  إىل  سيعود   ، املصطلح 

 ،ةحدة األمريكيي انفردت الواليات املتي   عندما  1989ويكتسب شهرته مع ناية حقبة احلرب الباردة عام  

 اجلديد.  باهليمنة الوحيدة اجلانب عىل النظام العامليي  ، اد السوفيايتي بعد سقوط االتي 

ي املعنى الك وكان   ألمريكا.  إىل جعل العامل ظِالي    مق واملآل األخري يشري يف الع  (2) ملصطلح األمركة  لن

 ،ومجاعات   ا  أفراد   املهاجرين إضفاء نمط احلياة األمريكيية عىل    من أبرز أهدافه التي ظهرت يف التاريخ

. كام يعرب املصطلح عن  واهليمنة دائرة االستهداف االستعامريي وعىل دول وشعوب العامل الواقعة يف 

األمريكي   احلياة،    يفالتأثري  العامل يف شتيى جماالت  العسكريي   من خاللمناطق  ة واإلعالميية السيطرة 

 .  واالقتصاديي  د الثقايفي ة ناهيك عن التمدي والسياسيي 

 

ر وأستاذ يف الفلسفة واألديان املقارنة . 1  . لبنان، مفكي

2. Americanization 
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مقاربة   إجراء  إىل  الدراسة  هذه  يف  نسعى  األمركةتارخييي   -أنثروسوف  لعقيدة  ثم   ة  عىل  نق،  ف 

 ة. ة والثقافيي وجذورها ال الهوتيي ة نقد مبانيها الفكريي و، هائمنش

 تها ة أمريكا وهويّ ماهيّ 

الشامليي إ وأمريكا  )أوروبا  هو غرب  بام  الغرب  كان  تكوين حضاريي ذا  عىل  قام  ،  وميتافيزيقيي   ة( 

ق إنسانه عىل اإلنسان اهلنديي  التمثيل األعىل  فضال  عن سائر األعراق... فإني  واألفريقيي   أفىض إىل تفوُّ

االعت الصارخملثل هذا  تعبريه  التارخييي   قاد سيجد  التجربة  األمريكيي يف  الرحلة حني كشف ة  تبتدئ  ة. 

لوها إىل أيقونٍة حيكمون بواسطتها العامل كل ه. غري أني   الالفت   املهاجرون اإلنكليز واإلسبان أمريكا وحو 

 بأصل جديد.    أساسا  عىل االنسالخ عن أصلها األوروبي   يامهاق  هويف ظاهرة أمريكا املنفردة،  
ِ
والب دء

يسها األوائل إىل ال ؤوهذا هو السبب الذي حدا بمؤسن . األمر الذي أواله األوروبي   هممن مصدر  تربي

ر  العامل اإلنكلوساكسويني   ة مليا رأى أني صي خاوف األملاين مارتن هايدغر عناية  الفيلس تدمري    لألمركة قر 

ء  أوروبا باعتبارها    .  للعنرص الغربي  اخلاصي   الب د 

لت أول »ما    ة اخلارجة من أصلها األوروبي مع النشأة األمريكيي  واخلارجة عليه يف اآلن عينه، تشك 

ما    »ما بعد أوروبا« بكلي   حالة  فعال  لت  شكي أمريكا    ب عدية« كربى يف التاريخ احلديث. وهذا يعني أني 

تارخييي ملت أبعاد  العبارة من  أني ة والهوتيي ة وثقافيي ه  القاري املفا  ة. غري  تاريخ  املنعطف من  ة رقة يف هذا 

« الذي انفصل عن أصله ما لبث أن عاد إىل هذا األصل من أجل »املا بعد األمريكيي   ة هي أني األوروبيي 

ه تت جناحيه يف إطار غرب حضاريي  تامن القوام. استنادا  إىل هذه الصريورة، أمكن    أن حيتويه ويضم 

واعي بني  ت   لنا أن نعرف السبب الذي جيعل كلي  نظري حول راهِن الغرب وُمقبلِِه حمكوما  باجلمع الال 

ا  أن ُينظر إىل أطروحة ما ة واحدة. ومن أجل ذلك، يصري بدهييي أوروبا وأمريكا بوصفهام كتلة حضاريي 

يي  القاري بعد الغرب بوصفها قاعدة كلن  مع ذلك، فإني   ة معا .ة واألمريكيي األوروبيي   : تنية لدراسة مآالت 

جوهريي  ا متايزا   يف  معامله  نتبني   أن  يمكن  تني  القاري هاتني  بني  اخلاصي ل ا   للبنية   ستثنائيي الوا   رتكيب 

ة ة احلضاريي ان: األول: االستيالء عىل اهلويي ة، الذي يقوم عىل غاية يتكامل فيها عنرصان أساسيي األمريكيي 
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ة العامل من  د نحو بقيي الذي جاءت منه، والثاين: التمدي   للغرب عرب اهليمنة الكاملة عىل الفضاء األوروبي 

 ا  لقيمها وغاياهتا الكربى. وفق  أجل إعادة تشكيله

ُعب البيان، وات سع حقل التوصيف.    ومهام يكن من أمر، فلو  كان لنا أن نتبني  ألمريكا صفة ما، ل ص 

ي قضيي   نظربعضهم  بوصفها  أمريكا  فينومينولوجيي إىل  خ ني إ أي    ؛ةة  عىل  ظهر  الذي  البلد  العامل يرا  طة 

روا  ن ُأخذوا فيه، مل يكاستثناء ال يشبه سواه. وبعضهم وجد فيه خالصة احلداثة وما بعدها. وآخرون ممي 

ه من اإلثم، ثمي  بصفة كونه مقولة ميتافيزيقيي ليه إالي إ البكر لتصنع  للعامل خالص    ة حط ت عىل األرض 

ُه من هبوبلتستن  .  ةاجلاهليي  ِقذ 

ها، املقالة األمريكيي   مل تستقري  ة عىل توصيف واحد. والفرادة التي ُخلعت عليها، من أهلها ومن عدون

عىل   مفتوحة  مقالة  األمريكيي جعلتها  األطروحة  تبدو  ما  فبقدر  وهي التأويل.  مركبة.  هي  بسيطة،  ة 

ام تسامت عىل اجلغرافيا والتاريخ ومملكة االستحواذ، كان هلا  واضحة بنسبة ما يكتنفها الغموض. وكلي 

تبدو أمريكا منذ  وهكذا  ه بسببها عىل حافة القيامة.  يف التفاصيل والصغائر قضايا، قد يصبح العامل كلي 

ظة باملفارقات. ال منطق للعامل من دونا. أو من دون أن يكون هلذا العامل هبا صلة هتا كمرآة مكتي والد

ثمي  واإلصغاء،  والشط،  ،   الربط،  ق  املتفرن ع   م  جت   أن  هلا  حق   وجدوى.  ومقام   مكانة  معها  له  ليكون 

ق  املجتِمع. ثمي  ق ة حيث  وتفرن ع  والِفر  النحو من هذا    .دة القضاء والقدرام شاءت هلا عقي لتستأنف اجل م 

إ القول  العامل،  »شعار    ني أمكن  هي  أمريكاو أمريكا  هو  لالجمري ليس  ..  «العامل  أطروحة  ستخدام د 

هاألمريكيي   يديولوجيااأل  و مستخلصام هت. وإني العابر واملؤقي   يديولوجيي األ وهو ما  قىص.  األ  ة يف حدن

للر ق  املعم  االستقراء  من خالل  لنا  إىلسيتبني   تنظر  التي  أمريكا  عامليي   واية  الهوتيي قضيي   بوصفهاة  ة ة 

 .  سرتاتيجيي إ -نتشار اجليو  قا  باحلاجة إىل االة، من قبل أن تكون شأنا  متعلي وعقيديي 

سوها األوائل    زعمشعور أمريكا بنفسها اليوم، هو شعورها نفسه يوم   مهمتهام العظمى،   بأني مؤسن

ا هو راهن اليوم ة وممي نرصممن التواريخ امل  ة املستدامة. ويستدلي حروهبا اإلفنائيي ة من  هي إنقاذ البشيي 
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براهام لينكولن  إمن    ة مل ا تزل يف طور التأسيسنا بإزاء أمي كام لو أني ا تزل عىل حاهلا.  سني ملي  عقيدة املؤسن أني 

البيت األبيض.  آخر حكي اىل   التي ترسلها  ام  وُخط ُب استعظام الذات   .عينهاىل العامل، هي  إالكلامت 

 نظرال ت   تلك اللغة التييفارقوا    ملني،  ني والديموقراطيي من اجلمهوريي   حكموا الذين    هي نفسها. وكلي 

  كـ»أغيار«.  إالي  نواألوروبيي   ه بمن فيإىل العامل

مثل   عىل  احلال  ال جيد  المن  كلامت  ر  فليتذكي النحو،  ملفيلهر  األمريكيي   روائيهذا  التي    (1)مان 

 : يقول ملفيلإذ  حدي اجلنونإىل ة، وتقديس الدماء، االستعالء، والقوي  رفعت بارانويا

نا نحن أشبه  من دون أن ي راق دم  العامل كلّ   »ال نستطيع إراقة قطرة واحدة من الدم األمريكيّ  ه. َدم 

ة،  ى واحد. نحن لسنا أمّ ارات النبيلة املرتافدة يف جمر ه دٌم مؤلَّف من مئات التيّ بطوفان األمازون. إنّ 

دنا، مثل ملك ه هو ألبينا وسيّ لّ العامل ك  بمقدار ما نحن عامل. فام مل نكن قادرين عىل أن نزعم أنّ 

 .  (2) ة الشاملة«ة الكونيّ إبراهيم ، يبقى َنَسب نا ضائعاً يف األبوّ 

،  والدينيي   السياسي ة يشرتك فيها  ة. هي روح رسوليي مريكيي يديولوجيا األكئ األعىل هذه الروح تتي 

ط ع. وهي روح ال تزال مستمري   واألريضي  والغيبيي  ة وسارية يف الزمان واملكان  من دون تفاوت وال منق 

ل حاكم لبوسطن  لرأينا كيف شبيه أوي   1620عام  ولو نحن قرأنا وثيقة ماي فالور    منذ عهد االستيطان.

اجلديدة.   بالقدس  األمريومدينته  اخلطاب  قرون سينكشف  رسوليي   كيي بعد  تفاجئ عن  مزعومة ال  ة 

ح حدا . إذ عىل األمريكي أ    :1996حد الشيوخ )جس هلمز عام  أيني كام رص 

السياّس  األخالق  مشعل  القوّ   والعسكريّ   »محل  قانون  قدوة  يف  يصبحوا  أن  عليهم  كام  ة، 

 للشعوب«.  

 

ني. كتب روايته »موب ديك« التي يمتزج  ني األمريكيي . وهو من أبرز الروائيي 1819. ولد هرمان ملفيل يف مدينة نيويورك عام  1

ر أبفيها الواقع   ة دون سواها من بقاع العامل.  األوطان ويضفي عليها صفة أسطوريي  فوق كلي  ا  مريكا وطن اخليال حيث يصون

،  السابع  العددة«  غربيي   مدارات»  جملة  – ترمجة: جورجيت حداد  -ة ومصادرها ة األمريكيي نشأة النزعة القوميي   -. نيكول غيتان2

 .  2005 صيف
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لتؤسي لقد بدأت أمريكا باأل ثمي يديولوجيا  بالفكرة.  الدولة  ا   س  بالعقيدة. حتي ألمي لتحيي فكرة  ى  ة 

عامليي  حربني  ليخوض  الكربى  مغامرته  دخل  الذي  بوش  من  جورج  عش  احلادي  بعد  تني 

ة بل عقيدة أمريكيي   ، سوف حيفر يف رسن اإلشكال ويقول:»ال يوجد عرق أمريكيي 2001أيلول/سبتمرب  

فإني فقط«.   مؤري كثريين    وهكذا  اخلارجيي من  أمريكا  سياسة  قرأوا  خي  »األخالقيي ة  ة« املسارات 

حدة وحني دخلت الواليات املتي .  ة« هلذا البلد فأدرجوا هذا الدور ضمن ديالكتيك اهليمنةو»التهذيبيي 

آخر يف مط ت زمنا   أن  عليها  كان  والعشين،  احلادي  القرن  بين لع  راح جيري برسعة  لعامل  باجتي تهي أ  اه نة 

ثمي  بأ  الفراغ.  الفراغ  العدم. ثمن. حتي   يي كان عليها أن متأل هذا  تائهة يف فضاء  نفسها  تغدو هي  ى ال 

س عىل عداوهتم  بفوضاه، ويمنحها أعداء تؤسي   ها، وهي تفعل ذلك، مل تلبث أن امتألت بعامل يكتظي لكني

 املفرتضة زمنها اجلديد.  

 ة فوق العاملأمرباطوريّ 

ة العليا عازمة  يي ة األمريكسرتاتيجيي تيودور روزفلت عامي إذا كانت اإل  حني سئل الرئيس

  يرمي   ما  أنكر  –القرن العشين    مستهلي   يف  ذلك  وكان  –  عىل تشييد فضائها اإلمرباطوريي 

 :  وقال سائله إليه

 .«ة!اإلمرباطوريّ  خطيئة يف يقع أن عليه يصعب احلرب، فضيلة عىل قام الذي البلد إنَّ »

ة. ى حدود األخالق النظريي قوله هذا ال يتعدي    كان روزفلت عىل يشء من يقني، من أني ربامي 

اإلمرباطوريي  الطموح  نفي  عىل  حرص  كم    وحني  يعي  كان  اخلطيئة،  وبني  بينه  مساويا  

األخالقيي  التاريخ  للخطاب  حقائق  وتكوين  القوى  لعبة  يف  حاسم  أثر  فالّضورة  من   .

السياسي يديولوجيي األ للخطاب  األمريك  ة  الرئيس  ستحمل  التي  هي  يمكن    يي إذا ،  ما  إىل 

ة،  يي يف ذلك الوقت: قيم احلري  األمريكيي  وصفه باجلمع بني متناقضني يشغالن الفكر السياسي 

 .االستعامريي /والطموح اإلمرباطوريي 
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 مع ذلك، تبقى األسئلة هي نفسها منذ ما قبل روزفلت وإىل يومنا احلارض: 

إمرباطوريي  أمريكا  هل  هل  جديدةإمربياليي هي  ة؟  النوع  دولة/أمي   هي أم    ؟ة  ذلك  من  ة 

استثنائيي الذي يمكث يف    السياسي  ثمي ة«»منطقة  الال هوتيي   ...  اجلذور  التي  ة والثقافيي ما هي  ة 

 ؟نحو أمركة العامل تدفع العقل األمريكيي 

الباردة إمربياليي حدة األمريكيي كانت الواليات املتي  . مل  ة من طراز خاصي ة يف أثناء احلرب 

بعمليي  اإلخضتقم  اإلمربياليي ات  طريقة  عىل  واهليمنة  واإلنكليزيي الربيطانيي   :تنياع  عرب  ة  ة 

الذي يقطع   « القرصان األكرب»االستعامر املبارش للدول املستعمرة. كان عليها أن تتبع حكاية  

حدة إىل إخضاع  تي الطريق عىل القراصنة الصغار ويلتهم حصادهم. لقد عمدت الواليات امل

الباردة التي شني  ؛مة لنظامها اخلاصي ة القديالقوى اإلمربياليي  تها الواليات  لذا مل تؤدن احلرب 

، هدفها األول يف حقيقة األمر.  ام مل يكن ذلك قطي ، وربي االشرتاكيي   حدة إىل هزيمة العدوي املتي 

ة. ومل تفعل احلرب الباردة،  ة اخلاصي تت وطأة تناقضاته الداخليي   اد السوفيايتي لقد انار االتي 

د أصدائها  القصوى، أكثر من إفراز بعض رشوط العزلة التي ما برحت، عرب تردي   يف احلدود 

القابلة لالنفجار. لعلي يف الكتلة السوفياتيي  التناقضات  آثار    أهمي   ة نفسها، أن ضاعفت تلك 

اإلمربيالي  العامل  داخل  اهليمنة  إىل خطوط  ف  التعرُّ هو  الباردة  التي  احلرب  اخلطوط  تلك   .

حدة عىل  ة تدهور القوى القديمة، ورفع مستوى مبادرة الواليات املتي دأبت عىل ترسيع عمليي 

ه لو مل يكن ني فإني رين االسرتاتيجيي . وبحسب عدد من املفكي صعيد تأسيس نظام إمرباطوريي 

مسبي   جرى د  ق اهليمنيي اإلعداد  املبادرة  من  جديد  لنمط  املتي قا   الواليات  خرجت  ملا  حدة  ة، 

،  السياديي   للتكوين األمريكيي   ق ببعد تارخييي ، تتعلي ناية احلرب الباردة. املسألة إذمنترصة يف ن 

اإلمرباطوريي  من    فاملشوع  الرابعة  الصيغة  أو  املرحلة  بشكل  متشابكة  هو مشوع سلطة 

الدستوريي التا كتاهبام األمريكيي   ريخ  يف  نيغري  وأنطونيو  هاردت  مايكل  يبنين  ما  وعىل   .
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اجلديدةإمرباطوريّ » العوملة  األمريكيي   (1) «ة  واهليمنة  السيادة  فكرة  تقيق  اختي فإن   مسرية ة  ذ 

تطوي  املتي طويلة  الواليات  تاريخ  الدستوريي رت عرب مراحل خمتلفة من  أني حدة  فاملعروف   .  

بقي دونام تغيري ذي شأن )باستثناء بعض التعديالت(،  ،بةووثيقة مكتك، الدستور األمريكيي 

التفاسري واملامرسات احلقوقيي يي الدستور جيب فهمه أيضا ، بصفته منظومة مادي   غري أني  ة  ة من 

فإن  هذا    فعال  و.  يف املجتمعأيضا   األفراد  املحلفون والقضاة فحسب، بل  يعتمدها  ال  التي  

املادي ا  تغري  جذريي   االجتامعيي   يي لتأسيس  اجلمهوريي قد  تأسيس  منذ  علامء  ا   بعض  ة. ويذهب 

السياسي  والتاريخ  الدستوريي   القانون  أمريكا  تقسيم  نظم   إىل  أربعة  أو  مراحل  أربع  إىل 

 :(2) متاميزة

 ة إعادة البناء. ة وعمليي من إعالن االستقالل إىل احلرب األهليي  مرحلة أوىل متتدي  -

ة، مغطنية انعطافة القرن، من مبدأ تتزايد مع احلقبة التقدميي لة ثانية وهي مثقلة بالتناقضات،  حمر -

 ة. ة وودرو ولسون األمميي ، إىل إصالحيي تيودور روزفلت اإلمربيالي 

ثالثة،   - يسمي   متتدي مرحلة  ما  فرتيت  اجلديدةبني  الصفقة  العامليي   (3) ى  فرتات  واحلرب  إىل  الثانية  ة 

 اشتداد احلرب الباردة. 

عقد   - خالل  يف  بدأت  وهي  وجوهها،  بعض  إىل  أرشنا  أن  سبق  التي  وهي  رابعة،  مرحلة 

االجتامعيي الستينيي  احلركات  نشاط  عرب  واستمري ات  االتي ة  تفكيك  حني  إىل  السوفيايتي ت    اد 

 ة. وكتلة أوروبا الشقيي 

 

د. رضوان    ة العوملة اجلديدة، تعريب فاضل جتكر، مراجعة النصي إمرباطوريي ،  ةاإلمرباطوريي . مايكل هاردت وأنطونيو نيغري،  1

 . 268ة ص ، الرياض، السعوديي 2002السيد، مكتبة العبيكان 

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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الدستوري بفاملراد   املراحل  إني حصيلة هذه  القول  التشكل   كالي    ية  يف  األمام  إىل  منها شكل خطوة 

 .(1) حدةة للواليات املتي للسيادة اإلمرباطوريي  التارخييي 

  ، جاء اإلنقاذ بانتخاب فرانكلني روزفلت )ابن عمي 1929ة الكربى سنة  عندما حليت األزمة املاليي 

ل  وبعد سياسة العد،  1932لت الثاين  الرئيس الذي سبقه تيودور روزفلت( ومع الرئاسة األوىل لروزف

ة، أخذ احللم  حدة إىل حياهتا الطبيعيي عادت هبا الواليات املتي واجلديدة التي أعلنها وطب قها    االجتامعيي 

مة. ومن واشنطن كان فرانكلني روزفلت ة والبيت األبيض يف املقدي يشغل نخبها السياسيي   اإلمرباطوريي 

ة د مري عا ( يتجدي ، الذي عاد )كام لو كان متوقي «اترصاع اإلمرباطوريي » يتابع ما جيري يف أوروبا وشغله  

ة ع من جديد. لقد بدأت إيطاليا تشهد صعودا  للحركة الفاشيي ة نذر عواصف تتجمي القاري   يف ا   باعث أخرى  

مري  السلطة، وشعاره  إىل  الذي وصل  بنيتو موسوليني  الرومايني بقيادة  الشعار  القديم يف   ة أخرى هو 

ـ وصف البحر األبيض املتوسي   .«ه بحرناأني »ط ب

ة األوىل، ونفضت عن نفسها رداء ويف أملانيا، التي نضت من وسط ركام اهلزيمة يف احلرب العامليي 

ة إىل السلطة اهلوان الذي فرضته عليها معاهدة فرساي سيجري انتخاب أدولف هتلر. وستصعد النازيي 

الذي ينبغي أن يعيش ألف عام    «ايخ الثالثالر»ه جاء ليحيي  ليعلن هتلر أني   ة، ثمي يف قلب أوروبا الغربيي 

 . (2)كام كان يقول

اه العامل  باجتي   ع اليابايني املطالب بالتوسي   يف اليابان، كانت الصورة مشاهبة حيث كان احلزب العسكريي 

الشقيي  آسيا  من  اإلمرباطور ة/اجلنوبيي انطالقا   عىل  نفسه  فارضا   طوكيو  يف  القرار  بسلطة  يمسك  ة 

 هريوهيتو. 

 

 . 252. مايكل هاردت وأنطونيو نيغري، املصدر نفسه ص 1

 2003ة وجهات نظر، العدد اخلمسون، آذار/مارس ة، جملي الطريقة األمريكيي ة عىل . راجع حممد حسنني هيكل، اإلمرباطوريي 2
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ازدادت سطوة الزعيم السوفيايتي أمي  جوزيف ستالني الذي خلف لينني يف قيادة   ا يف روسيا، فقد 

القويي  الشاسعة  البالد  ستالني  أمسك  لقد  والدولة.  فوالذيي احلزب  بقبضة  مستغالي  ة  هو ة،  بلد  موارد   

 ق.ادرة عىل املنافسة والتفوي ة قدولة صناعيي  ف القيرصيي ة وحماوال  أن يبني من التخلي اآلخر بحجم قاري 

أن  هناك حربا  عامليي  تقدير روزفلت  أني ة يف األفق، وتوقي كان  بالدرجة األوىل بني  ع  ا سوف تدور 

أمام   املحتملة  الصورة  تلك  الناحية األخرى. وبدت  ناحية وبريطانيا وفرنسا من  أملانيا وإيطاليا من 

املبكي ة  عينيه شديد الوقت  االتي يكن لدى روزفلت تصوي   ر مل الوضوح. ويف ذلك  اد  ر واضح ملسلك 

البلدين سوف ينتظر حتي   السوفيايتي  اليابان، ولعله ظن  أن كال    اه العواصف ثمي ى يرى اجتي وال ملسلك 

 .(1) رات والنتائجالتطوي  ر كيف يستفيد من هبوهبا ويستغلي يقري 

اهات  ة اجتي ا ، إذ كانت ترصد بدقي خاصي خذ مسلكا   ة لصورة العامل آنئٍذ راحت تتي املراقبة األمريكيي   لكني 

ات املتحاربة من دون أن تستغرق يف حروب مبارشة غري حمسوبة النتائج بالكامل القوى بني اإلمربياليي 

ة سرتاتيجيي لإل  ة هو الناظم املركزيي وتقيق السيادة العامليي   ها. بينام كان الطموح اإلمرباطوريي تصلحمل

 ة العليا. األمريكيي 

 ة األمركةة لنظريّ التأسيسات اإلسرتاتيجيّ 

ز   ا  ملا سبق كانتوفق  العالمات الفارقة التالية:  يفجممل تقديرات الرئيس روزفلت الثاين تركن

املتي   أوالً: للواليات  السانحة  الفرصة  اآلن هي  ها  ُنُذر  تلوح  التي  تقفل صفحة  احلرب  لكي  حدة 

اإلمرب   ات اإلمرباطوريي  وتفتح صفحة  األمريكيي اطوريي القديمة،  بـ  ألني   ؛  ةة  األجدر  فرض »ا وحدها 

ا قلعة ه ألني هي تستحقي   بل،  وحسبتقدر عليه مواردها وطاقاهتا، وهي ليست قادرة عىل ذلك   «سالم

 مه. الغنى يف العامل وذروة تقدي 

 

 . هيكل، املصدر نفسه. 1
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حدة، الواليات املتي ة  ة، كانت خطي ، وهو دائرة احلرب األساسيي ق بالرصاع األوروبي ام يتعلي في  ثانيًا:

القديمة، وبالتال فإن  هتلر ة عىل منطق أن اإلمرباطوريي مبنيي  ات اجلديدة تكون أكثر عنفوانا  من تلك 

 يني.جيب أالي ينترص، وكذلك موسولي 

ساملتني، ويف الوقت    ام الدم األوروبي أن خترجا من محي   ينبغيهذا معناه أن  بريطانيا وفرنسا    ثالثًا:

ق  هنفس املري غري  بإمرباطرويي ادرتني هذه  االحتفاظ  الشاسعة )يف آسيا وأفريقيا(. وهذا معناه ة عىل  تهام 

داخل حدود ال يمكن جتاوزها، وإال  فإن  ما حدث   ريأن جي  ني يصحي انتصار احللفاء األوروبيي   أيضا ، أني 

ن الواليات املتي ة الثانية، ولن ت ر بعد احلرب العامليي ة األوىل سوف يتكري بعد احلرب العامليي  حدة من  تمك 

 اته القديمة املتهالكة. فرض رأهيا ورؤيتها ملصائر العامل فوق سطوة إمرباطوريي 

ى آخر  بعيدة عن ميادين القتال حتي   ة أيضا ، أن تظلي حدة هذه املري من األنسب للواليات املتي   رابعًا:

، «فعال  »و    «فكرا  »ة األوىل، لن تعلن حيادها  ا خالفا  ملوقف ويلسون من احلرب العامليي حلظة. عىل أني 

ا  ا عمليي أمي  ة.ة. ألن  تلك مسألة أخالقيي النازيي   ضدي  وإن ام عليها أن تكشف وتظهر انحيازها الفكريي  ا  فإن 

 ى ينزف كال وتراقب هي من بعيد حتي   «عاصفة احلرب»سوف ترتك بريطانيا وفرنسا وحدمها وسط  

 مطارق احلديد. ج تت تي الطرفني دمه، وير

االتي   إذا   خامسًا: سياسة  السوفيايتي كانت  حتي اد  واملتابعة  االنتظار  هي  واليابان  حركة    تظهر  ى 

ع بالصرب الطويل، وهي قادرة عىل ذلك بحكم  املوازين، فإن  الواليات املتي  حدة سوف يتعني  عليها التذرُّ

لغرب الشق  من  مالصقة  روسيا  أن   حني  ففي  املحيطات.  إليها صدى   أمان  يصل  بحيث  أوروبا 

مبارش مع أطراف   ا عىل متاسي حال اليابان هي نفسها، ألني   حدة بعيدة. كام أني املدافع، فإن  الواليات املتي 

ة(. وعليه، أخذت تنشأ تلك املقولة ة يف آسيا )اهلند واهلند الصينيي ة والفرنسيي تني الربيطانيي اإلمرباطوريي 

 .(1) ل الوارثنيحدة تقدر ومتلك أن تكون آخر الصابرين لكي تكون أوي تي التي ترى أن  الواليات امل

 

 . نفسه املصدر، . هيكل1
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العامليي  احلرب  استئناف واقعيي سوف تضع  لتسفر عن  أوزارها  الثانية  ما وراء   ة  أمريكا يف  لرحلة 

املتي  للواليات  الباب  املسار سُيفتح  األمريكيي احلدود. ويف هذا  لتحفر جمحدة  اجليوة   سرتاتيجيي ا - راها 

املتي بصفتها دولة عامليي  تِرث اإلمربياليي ة. لقد أفلحت الواليات  التقليديي حدة يف أن  س عىل  ات  ة وتؤسن

ة، وقد اصطلح عىل هذه احلقبة يف ة واإلعالميي واالقتصاديي   ةات جديدة للسيطرة األمنيي هذا اإلرث آليي 

ة هذا االصطالح للواقع ي بحقبة االستعامر اجلديد. وبقطع النظر عن مدى صحي أوساط اليسار العاملي 

فة وأثرها يف نشوئه، فإن ه سيأخذ سياقه يديولوجيا املكثي األ  دخالةبسبب من    تهأو مطابق  الدولي   التارخييي 

 .«احلرب الباردة»نظام الرصاع الال حق الذي حكم العامل بام ُعرف بـ  يف الفعلي 

ة حدة ما كان هلا أن تظهر لوال أن أصبحت الواليات املتي يد كشفت احلرب الباردة حقائق مدوي لق

تعد   مل  العامل.  مع  لوجه  احلريي أوجها   والديموقراطيي يديولوجيا  والليرباليي ة  اإلنسان  وحقوق  ة ة 

اهتا ووقائعها وأنساقها وأنظمتها خيفي وراءه نزعة اهليمنة. صارت هذه األخرية بآليي   ا  ة حجاباالقتصاديي 

املقدي  ستنشأ  اهليمنة  نزعة  عىل  إذ  بالعامل.  أمريكا  لعالقة  دة  واملحدن احلاكمة  الفعليي هي  للعامليي مات  ة ة 

الباردة، بل  األمريكيي  العشة. فخالل احلرب  القرن  أن  دةرطي ن، بات واضحا  بصورة ميعرب مسرية   ،

ت طريقها باجتي الواليات املتي   ة.ة احلريي اه العامل تت شعار إمرباطوريي حدة شق 

ط عىل مقادير الثروة  ة واملتسلي للحريي   احلامي  معادلة  ضمن   –ي  ة سيؤدي عىل أن  هذا اإلغراء باحلريي 

بعبارة أخرى، ما لبثت محاية البلدان يف سائر أرجاء   ساعا .ة أكثر عمقا  واتي استعامريي   ظاهرة  إىل   –ة  العامليي 

ات من تقيق السيطرة بأساليب وتقنيي   رة التمييز. فكان ال مناصي ة، أن أصبحت متعذي العامل من الشيوعيي 

ة لتميض يف ة التقليديي ات األوروبيي لإلمربياليي   ة. ويف هذا املعنى مل تكتف بوراثة احلصاد السياسي إمربياليي 

إني  بل  للسيطرة،  جديدة  مفاهيم  اآلليي صناعة  اسرتجاع  إىل  عمدت  التقليديي ا  البائد.  ات  لالستعامر  ة 

ة يف هذا اإلطار هي األكثر داللة وسطوعا  عىل هذا النوع من السيطرة. فلقد  ولعل  التجربة الفيتناميي 

من    «العامل احلر»قائمة عىل محاية  ة الة العامليي ة السياسيي سرتاتيجيي ت احلرب يف فيتنام متناغمة مع اإلكان
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ة استئناف يف العمق ألشكال ا ، إال  عمليي ة. غري أن  هذه احلرب مل يكن بوسعها أن تكون عمليي الشيوعيي 

يف أن  اهلزيمة التي حلقت بأمريكا يف فيتنام ستكون واعظا    ة. وليس من شكي ة التقليديي السيطرة األوروبيي 

الكالسي السياق  لتغادر  وتتي   كيي هلا  صياغات  للسيطرة  إىل  حكم  سرتاتيجيي إ جه  عىل  تقوم  جديدة  ة 

 من طراز جديد.  إمرباطوريي 

بعد حرب فيتنام قد    األمريكيي   سرتاتيجيي ق الذي اشتعل داخل حقول الفكر اإلإن  اجلدل العمي

ذلك أن    .عرتاف متزايد بّضورة إعادة تديد دور أمريكا العامليي ا أد ى بحسب زبغنيو برجينسكي إىل  

تضمن،    ك بنشاط يف البداية، ثمي تني جعلها تري وبفعل حربني عامليي   ها اخلاصي اندفاع أمريكا يف العامل بنموي 

العسكريي  وألمنه  القتصاده  الغرب  الوضع  استعادة  وهذا  باهلموم املتميي   الّضورة  من   النابع  – .  زة 

ة وذات ط يف املشاكل األكثر أساسيي التوري ل يشكل متزايد نحو مزيد من وي يتح أخذ –ة الثقيلة العسكريي 

ة يف الثلث األخري من القرن العشين. وعىل رأي ، والتي باتت تواجه اإلنسانيي األقلي   الطابع السياسي 

اجلديد يف العامل عندما قال    برجينسكي، فإن  جون كينيدي هو الذي سيمسك بروح الوضع األمريكيي 

د  يي ه من شؤون السياسة املحلي رب العامل كلي ي يعته أول رئيس أمريكي عن نفسه إني  ة بمعنى أو بآخر. ومن املؤك 

ة كان يؤمن  اهاته الدوليي اجتي   حدة. فروزفلت برغم كلي للواليات املتي   «عامليي »ل رئيس  أن  كينيدي كان أوي 

ا . أمي ةكان هلم دوائر نفوذ خاصي   «األربعة الكبار»، حيث  1815فاق  يشبه اتي   فاق عامليي يف األساس باتي 

هت فلقد  كلي   ييأترومان  أني معنيي   تدٍّ شيوعيي إىل  يشء    قبل  سياسته  وأظهرت  أولويي   تعطي  ة واضحة ا 

ة عىل  مطبنقا  بني احلني واآلخر سوابق أوروبيي   هنفس  أيزناور عىل الطريق  ة. واستمري للمشاكل اإلقليميي 

ة عن تغريُّ دور  مناطق أخرى. وهذه التحوي  ه مع كينيدي كان حدة. إال  أني الواليات املتي الت كانت معربن

ع القيادة والطموح من أمريكا، وأن أمريكا يف أن يتوقي   شعب له احلقي  قارة قادرة، وكلي   الشعور بأن  كلي 

 يالحظ  كام  –شعب. إن  أسلوب كينيدي املثري    قارة وكلي   ط يف كلي االنغامس والتوري ب  هنفس  ملزمة بالقدر
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اإلنسايني   يف  زرك    أنه  –  برجينسكي األمريكيي للمهمي   العامليي   الطابع  الرومة  ة  افتتانه  كان  بفتح   نسي بينام 

ة دورها العامليي ة لفاعليي ة رضوريي الفضاء يعكس قناعته بأن  زعامة أمريكا العامليي 
 (1). 

األمريكيي  الرئيسة  احلقب  جدليي يف خالل  تغادر  مل  كينيدي،  حقبة  تلت  التي  عىل  ة  اهليمنة  العامل  ة 

الرساليي  العقل  ومحايته  عاة  املد  املتي   سرتاتيجيي اإل  ة  الواليات  يف  ثمي احلاكم  كان  دائم  حدة.  استيقاظ  ة 

غ ة تسوي يديولوجيي أألخرية باقية عىل الدوام كذريعة  ة. وإن كانت هذه ا ة الرساليي لنزعتي اهليمنة واملهمي 

د له سبيل الفالح.ملنطق القوي   ة ومتهن

عام    (2)كتاهباميف   باريس  يف  نشاه  عنوان:    2003الذي  البنت »تت  قيارصة  املقبلة:  اغون  أمريكا 

اإل«اجلدد الباحثان  يبنين  الفرنسيي سرتاتيجيي ،  شاليانان  جريار  بالن  (3)ان  التارخييي اخللفيي   (4) وأرنو  ة  ة 

عىل اجلمع الدائم بني هاتني النزعتني املفارقتني )اهليمنة  األمريكيي  ة التي تمل الفكر السياسي والثقافيي 

ثمي والرساليي  بحزم   ة(.  وتقاتل  ترص  الثاين  بوش  جورج  إدارة  جيعل  الذي  السبب  عن  يتساءالن 

كة ة منافسة هلا عىل وجه األرض، وعن موضوعيي للحيلولة دون ظهور قوي  ة البحث عن الدوافع املحرن

ة هي وحدها  دان أن  اجلذور التارخييي ، يؤكي عن السؤال   ن شعارات. ولإلجابةهلذه اإلدارة يف ما ترفعه م 

ى جورج دبليو ته معا . فتاريخ أمريكا منذ توماس جيفرسون وحتي نا باملشهد وخلفيي التي يمكن أن متدي 

توجي  ظهور  عرف  توزي بوش  اثنني،  مثالي هني  أحدمها  اإلدارات،  بينهام  واقعيي   عت  واآلخر   حامل، 

إحدامها تعود إىل الفيلسوف   ة، نستطيع القول إني  رشس. ولكي نعربن عن األمر بلغة فلسفيي مكيافيلل

 

، ترمجة وتقديم حمجوب عمر، دار الطليعة، بريوت، الطبعة  أمريكا والعرص التكنوترويني ،  . زبغنيو برجينسكي، بني عرصين1

 .  288- 287 1980األوىل 

2  .Gerard Chaliand et Arnaud Blin, America is back – les Nouveaux Cesars du Pentagoune, Paris 

2002  . 

3. Gerard Chaliand 

4. Arnaud Blin 
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، يف حني تعود األخرى إىل كانط «إن  اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان»ي توماس هوبز القائل:  اإلنكليزي 

املثالي  العامليي   «الرتانساندانتالي »  الفيلسوف  ثا عن  ا   أيض، وإىل جان جاك روسو  املتسامي،  اللذين تد 

الدائم»ة  إمكانيي  السلميي » و  « السالم  ي العامليي   «التعايش  وكانا  حمكوما     نظران.  كائنا   اإلنسان  إىل 

ة عىل عكس هوبز ومكيافيلل. ومن هذا املنطلق فإن  أمريكا بة والطبيعة اخلريي الطيي ييات  باألخالق والن

ف املتطري   اليمينيي   املحافظ  أمريكا  عن   –ا   ا  وموضوعيي سياسيي   –جيمي كارتر ختتلف    الواعظ اإلنجيلي 

ة الساعي إىل تقيق رسالة أمريكا بإشاعة احلريي   رونالد ريغان، متاما  كام أن  إدارة الداعية الديموقراطيي 

جورج دبليو بوش    الي املحافظ وذي التوجه اإلمربي  اليمينيي   إدارة  عن   ختتلف  –  كلينتون   بيل  –يف العامل  

بكلي  اجلدد،  املحافظني  مجاعة  أحضان  يف  املتطري   املرمتي  وأطروحاهتا  الكوسموبوليتيي مشوعها  ة. فة 

إحدامها أطلقها   :تني عرف مرحلتني رئيس  حدة كمشوع سياسي فان أن  تاريخ الواليات املتي ويرى املؤلي 

لكامبانيال،   «مدينة الشمس»من قبيل    باويي سون وقدمت هذه الدولة اهلائلة كمشوع طواآلباء املؤسي 

لتوماس مور، مشوعها االنكفاء عىل نفسها واستغالل مواردها اهلائلة لتحقيق دولة   «مدينة اهلل»أو  

التي جتسي  الفضيلة أخالقيي الرفاه  السياسة اخلارجيي ا . والعدالة سياسيي د  تتعاطى دائام  مع  ة من  ا ، والتي 

 . الطهوريي  وأحيانا  التقويي  يي األخالق املفهوم املثالي 

ة عظمى، وبالتال وجدت ة الثانية حني أصبحت أمريكا قوي ا املرحلة الثانية فتبدأ منذ احلرب العامليي أمي 

 –   للمفارقة  ويا   –ا لتامرس اهليمنة عىل العامل،هت ة التي اعتادتارخييي   –نفسها خترج من حدودها السوسيو  

أوروبا التي كانت خالل املرحلة سالفة الذكر، ]خصوصا  يف القرن التاسع   األدوار معأيضا     لتتبادل

التي جنحت منذ انتهاء املكيافيلل،    ا ، وتتعاطى مع السياسة باملفهوم اهلوبزيي عش[ تلعب دورا  إمربياليي 

السلميي   «النازيي   –  الفايش» احلرب، وبضغط من موروثها   التعايش  املثا إىل  املفهوم  تغليب   لي ، وإىل 

   ة.ة منها خاصي ة واخلارجيي للتعاطي مع السياسة عامي 

كانت   االستعامريي أوإذا  أوروبا  فتوحات  تعميم  يديولوجيا  عىل  ترص  عش  التاسع  القرن  يف  ة 

األبيض» الرجل  قيارصة  «رسالة  سريفعه  الذي  العنوان  فإن   بالدور   «البنتاغون» ،  للخروج  اآلن 
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احلدي األمريكيي  إىل  إىل واقعيي   ،  األمريكيي »ته هو  األقىص، من حلمه  النموذج  العامل، وذلك    «نش  عرب 

ة بام يعتربونه رسالة قدرهم تروجيها وإشاعتها عرب العامل  ني عامي تعبريا  عن إيامن راسخ لدى األمريكيي 

ى هي فكرة ة عظم، الذي يعني أن  أمريكا قبل أن تكون دولة أو قوي « للشعب األمريكيي القدر البنيي »هي  

 .(1)ورسالة عظيمة وحلم مجيل حافل بالوعود

التي ظلي  أوزارها  الباردة  احلرب  الطموحات عندما وضعت  تقيند  قرن  نحو نصف  ت عىل مدى 

املسرتاتيجيي ا  –اجليو   للواليات  راديكالي تي ة  تغيري  إحداث  سهال   صار  آليي   حدة،  تلك  يف  صنع  ات 

 الطموحات.

بسقوطها،  وذلك  ة إىل نايته املدوية  ة السوفياتيي فإذا كان رونالد ريغان قد أوصل النزاع مع الشيوعيي  

ى من آثارها يف الشق األ  محوفإن  جورج بوش األول سي عام  وسط عرب حرب اخلليج الثانية يف  ما تبقي

نى آخر، من دون  خذ لنفسه منحالرئيس بيل كلينتون الذي سيخلف الرئيس بوش سيتي   . لكني 1991

اإلدارة. إذ عىل رأي الذين قرأوه، فإن  كلينتون كان    يفملن سبقوه    مع املنطق اإلمجالي الصلة  أن يقطع  

أمريكيي  رئيس  العامليي أول  القضايا  حول  أفكاره  يصوغ  روزفلت،  فرانكلني  أيام  منذ  أن ،  دون  من  ة 

، استعاد 1991يف شهر كانون الثاين    «ةمي حال األ». ويف خطابه عن  اد السوفيايتي ملواجهة االتي   يضطري 

التارخييي  الكلامت  اإلعالميي كلينتون صدى  امللياردير والقطب  أطلقها  التي  الشهري هنري لوس يف    ة 

املتي 1941شباط   العامليي ، أي قبل عش سنوات من دخول الواليات  الثانية. يومها قال حدة احلرب  ة 

 لوس:  

قود األربعة األوىل من القرن العرشين يف التنبُّه إىل مدى سيطرة  ني فشلوا طوال العإنَّ األمريكيّ »

 « ة يأخذ منعطفاً بائساً..للبرشيّ  بلدهم عىل مصري العامل، وهذا ما جعل املسار التارخييّ 

 

 .  2003/ 25/4اد، أبو ظبي، ة »روسو«، االتي ة »مكيافيلل« ومثاليي . راجع حسن ولد املختار، أمريكا بني واقعيي 1
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 ليضيف:  ثمي 

التوّس إنَّ أمريكا كمركز فعّ » ع يف حقل األعامل.. أمريكا كمركز تدريب  ال للحلقات الدائمة 

العطاء مبارك أكثر من األخذ،    أنّ بدًا  َهَرة.. أمريكا الكريمة التي تؤمن جمّد امل  اجلنس البرشيّ ام  خلّد 

ه من مجيع هذه العنارص يمكن  د أنّ املؤكّ   من  –ة والعدالة  توليد املثل العليا يف احلريّ لة  وأمريكا كمحطّ 

ن رؤى عن القرن العرشين نستطيع أن نكرّ   .  «ة ونشاط ومحاسةحمبّ  س أنفسنا هلا بكّل أن نكوِّ

واملقلند،   املقتدي  نظرة  لوس  إىل قصدية  كلينتون  نظر  عاما   ثامنية ومخسني  سيي ووبعد  لناحية  ال  ام 

ا أطروحة . فقد ظهرت أطروحة لوس، كام لو أني ون أيدهيم للقرن األمريكيي وجوب أن يبسط األمريكيي 

االستعاد أن  هذه  األخذ هبا عن ظهر قلب. غري  ينبغي  اإلجيابي مأثورة  للتأويل  التي أخضعت  من    ة 

تها األوىل  جانب كلينتون، أي بصفتها صيغة للتعاون بني األمم، رسعان ما هتافتت وعادت إىل غائيي 

 ة ألمركة العامل. ة وثقافيي ة وسياسيي يديولوجيي أة كامدي 

 مسار تغريب العامل األمركة و

كان   األما  بلغته  ما  مدى  ر  يتصو  أن  السياسيي ألحد  األمريكيي يديولوجيا  نظريي ة  تستعيد  وهي  ة  ة 

أولئك الذين نظ روا  االحتالل، بوصفها فضيلة ال غنى للعامل عنها يف رحلة القرن احلادي والعشين.  

الفاضلةمرباطوريي لإل» مميا  وحدهم    (1) ة هاربرزأمثال لويس الفام رئيس ترير جملي   «ة  كانوا عىل يقني 

ب األمر  إليه.  األخالقيي ذهبوا  اجلانب  ى  يتعد  إىل هؤالء  الغربي   النسبة  التنوير  أراده  ثالثة    كام  سحابة 

اعتقاديي  ب لية  ق  من  ينطلقون  م  إن  متواصلة.  االستيطان قرون  ثقافة  إىل  جذورها  يف  تعود  ة 

الرباءة.  األنكلوساكسويني  ره  التاريخ ال تعمن اها أن   تفعله  ألإن  ما ينبغي  و، ومؤدي ق  مريكا أن  لكي تقن

ة القائلة بفضيلة رسالتها إىل العامل، هو النأي بنفسها عن الرباءة وأن متيض بعيدا  يف السجية املاكيافيلليي 

 

1. Harper S Magazine 
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حبي » تكسب  أن  بدل  اآلخر  لكأن ختيف  ما حصل  ..  (1) «ه  الصدد  هذا  البيننة يف  األمثلة  عندما ومن 

حدة يف جنيف يف مطلع تابعة هليئة األمم املتي حدة مقعدها يف جلنة حقوق اإلنسان الخرست الواليات املتي 

العام   احلقيقيي   . يومذاك2001أيار/مايو من  بالدهشة  نيويورك وواشنطن  ة. جلُّ أصيب كثريون يف 

النُّخب األمريكيي  ا ة والغربيي هؤالء كانوا من  قت ما ختتزنه العامرة األة  ة من براءات يديولوجيي لتي صد 

. وحسُبهم أن  أمريكا هي التي ةحقوق اإلنسان، وقيم الديمقراطيي  ، ورشعةالدولي ذات صلة بالقانون 

وانتشال  املفقودين،  األطفال  إنقاذ  إىل  دائام   هرعت  التي  وهي  اإلنسان،  حقوق  مفهوم  أوجدت 

حدة من ُغرف جلنة الضمري خالل أن اسُتبعدت الواليات املتي   ومل حيدث قطي .  ات الفاشلةالديمقراطيي 

ض القوة العظمى  أربعة ومخسني عاما  من وجودها. كذلك مل يسبق أن حدث يف الذاكرة احليية أن تتعر 

 . (2) ة عىل أيدي أتباعها اجلاحدين الوحيدة يف العامل إىل مثل هذه السخرية غري املستحق  

فعىل    عىل فرنسا.  خصوصا  ني،  ون جام غضبهم عىل األوروبيي األمريكيي   ا  أن يصبي يومئٍذ كان بدهييي 

توا إلخراج الواليات ني تديدا  خانوا األمانة والتبعيي فإن  الفرنسيي   ما بني  منظنرو اليمني األمريكيي  ة وصو 

ة . ومع ذلك فإن  القضيي ها وأخطر  ل يف شؤون العاملأسلحة الدعاية والتدخي   حدة من واحدة من أهمي املتي 

   الفعل. ودردمن  ف عند هذا النوع الطبيعيي مل تتوقي 

ة سينربي  لإلدارة األمريكيي   «يديولوجيي ـ األ  املطبخ الفلسفيي »ة ما هو أدنى إىل املفارقة إذ إن   كان ثمي 

ثمي  واملدهوشني،  ني  املحتجن إسكات  مؤثِ   إىل  منفرد  عزٍف  يف  هلذه ليميض  الظهر  وإدارة  الاليمباالة  را  

 

،  2003ربيع  110ة شؤون الشق األوسط، العدد اء الدين سارادار ومرييل وين ديفيس، فصل من كتاب نشته فصليي . ضي1

 ترمجة عل جوين والعنوان الكامل للكتاب:

 Pourquoi le monde deteste – t,il l’Amerique? Paris, e’d. Fayad, 2002, 284 P  . 

 . املصدر نفسه. 2
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ن   القضيي  ح خطأ ترى سلوك    يمنحها شهادة حسن ة. معتربا  أن  أمريكا ليست يف حاجة إىل م  ، أو يصحن

 .  إليه عىل أن ه جزء عزيز يف مسلكها العامي 

ب يف رصاحته:  (1) تشارلز كروثامر«  التايم»ة إن  هذا ما سيعربن عنه الكاتب يف جملي  و   عىل نحو ال ش 

ا السلطة املهيمنة يف العامل،   اً وحسب بلعامليّ   اً ليست أمريكا مواطن»  قوة    كثر هيمنة من أيّ أوإهنَّ

لها إلعادة تشكيل املعايري، وتغيري   أخرى منذ عهد روما. ووفقاً لذلك، فإنَّ أمريكا يف وضع يؤهِّ

عات وخلق حقائق جديدة. أّما كيف يكون ذلك؟ فيكون ـ برأيه ـ عن طريق إظهار إرادة غري  التوقّ 

 ..(2)«ة ال سبيل إىل تغيريهااريّ اعتذ

ر أو أن تعتذريش  وجوب أن تفعل أمريكا أيي ، هي  ناملسألة إذ ى لو جرى  حتي ،    ء من دون أن تربن

ية لبلوغ  ذلك الفعل جمرى إيذاء أمم وشعوب بأكملها فال ينبغي أن حُيِجم  القادة عن إمتام املساحة املتبقن

ل منقصة لصاحبه، وإخالال  يف شبكة املعايري   ، واملفاهيم اهلدف. فاالعتذار بحسب هذا االعتقاد ؛ يشكن

س  ؤ التي عليها ت  م باألوضاعسرتاتيجيي إس   . (3) ات التحكُّ

،  ةدة سيغيب منطق اإلقناع والتحاور يف العالقات الدوليي ىل هذه الفلسفة السياسية املتجدي استنادا  إ

ل ه مع    وقد ُأك  ية»وبدا أن  منعطفا  كهذا، راح يؤيت  قتالتي    «االنتصارات املدون املتي ها  حقي حدة الواليات 

أيلول/سبتمرب   من  عش  احلادي  العراقيي 2001بعد  واملثل  أفلحت   .  حيث  املنطق  هذا  ز  سيعزن

اليوغوساليفي الواليات املتي  آخر من املشهد ال   ا  ة جانبثمي   . لكني واألفغايني   حدة يف جعله شبيها  باملثلني 

حدة ربحت احلروب شار إليه. فالواليات املتي امل  يبدو أن ه سيكون مرحيا ، أو مربحا ، للسلوك األمريكيي 

احلدي  استعملت  حني  خاضتها  العسكريي   التي  جربوهتا  من  جتد  األقىص  ذلك،  بعد  راحت  لكن ها   .

 

1. Charles Krauthammer 

 . املصدر نفسه. 2

الفاراب،  ةة األمريكيي السياسيي   للفلسفة  الديني  التأسيس،  الغلبة  الهوت،  . حممود حيدر3 قة،  دار  املعمي ،  ومركز دلتا لألبحاث 

 .  210 ص، .2009، بريوت
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باسكال بونيفاس الذي   الفرنسي   سرتاتيجيي الم. وهذا ما ذهب إليه اخلبري اإلصعوبات مجية يف ربح الس

ا صارت مكروهة عىل امتداد العامل أمجع.   د أن  أمريكا بدأت تفقد حبي الناس هلا، بل إن   أك 

الاألمريكيي   «البارانويا»  األوىل  ة  السنة  مع  ذروهتا  بلغت  ا تي  الثالثة،  أللفيي من  النقد  نظرة  إىل  ت 

لويس الفام أن   ر. ولقد سبق للكاتب األمريكيي بعني السخرية واالستهتا  الفرنسي ال سيام ، واألوروبي 

يه بـني. سوف يالحظ أن  الفرنسيي ة ألمريكا لدى الفرنسيي ساجل النزعة االنتقاديي   ني مل يستوعبوا ما يسمي

األمريكية» الرباءة  البيوريتانيي   «مذهب  فهمه  الذي  املذهب  هذا  كامل.  إصالح بشكٍل  )حركة  ون 

ا بروبستاتنتيي  الباباويي لكنيسة اإلنكليزيي ة سعت إىل تطهري  ة يف القرنني  ة الكاثوليكيي ة الرومانيي ة من بقايا 

بي 17و  16 )...( ويف   (.. األوائل يف براري ماساتشوسيتس املوحشة، عىل أن ه اختيارهم من قبل الر 

األمريكيي  املذهب  إعطاء  امليتافيزيقيي   معرض  م  «الفام »يزعم    بعده  لتكون  أمريكا  اختار  اهلل  وقع أن  

يمكن أن ُيقال يشء    عادال  دوما ، ومل يكن هنالك أيي   ة. فقد كان اهلدف األمريكيي إنشاء اجلنة األرضيي 

 ه غلطة أمريكا. ويضيف: إني فيه 

ت عن إيامهنا هذا بكلامٍت خمتلفة من ني األمريكيّ إنَّ األجيال املتالحقة والسياسيّ » ني عربَّ

للبرّش امثأ األخري  األمل  أمريكا  ه ية،  ل:  أنَّ إالَّ  الخ..  احلضارة  ونارشة  األمان  سفينة  أمريكا 

 من املشهد  جزءًا عضوياًّ قّط  مل يكن    سيذهب إىل مسافة أبعد يف خلع األوصاف فيعلن أنَّ الرّش 

الشخصيّ   األمريكيّ  األمريكيّ أو  فالرّش ة  ادّ   ة.  عىل  دون  ـ  من  ومستوردة  قاتلة  سلعة  ـ  عائه 

فلسفة »  هتريبه عن طريق اجلامرك يف شحنة  ريجي  جنبيّ ترخيص من خارج، إنَّام هو مرٌض أ

وألنَّ أمريكا بريئة بالتعريف، فقد خيوهنا اآلخرون دومًا، كام يف    آسيوي)...(  أو أرزّ «  ةأملانيّ 

بيغ هورن،  «بريل هاربر» ه    وليتل  أنَّ ت خيانتنا، نستطيع دومًا أن جروخليج اخلنازير، وبام 
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ر استخدامنا للوسائل الوحش  ة  ة يف سبيل الدفاع عن سفينة، أو املخالفة للروح املسيحيّ يّ نربِّ

 . (1)  «األمان يف وجه خيانة العامل

يه لويس الفام عدم فهم الفرنسيي   مل يكن عرض هذا الكالم للردي  ني وجهلهم بحقيقة  عىل ما يسمي

ة احلاكمة ة الصهيونيي املسيحيي ، بل هو يعني أكثر من رسالة دأبت وحسب «ةة األمريكيي الروح السياسيي »

 ه منذ وقت بعيد.  حدة عىل توجيهها إىل العامل كلي يف الواليات املتي 

ى الكليي هب وما املقصود   فإن ه يتعد  اليوم  ه إىل الذين يطالبون  ات االعتقاديي ذه الرسالة  ة. فهي تتوج 

التي   «الرباءة»قوانني تدخل يف صلب  ة تعيد االعتبار للقانون الدول. وألن  الة أمميي بوجوب قيام مرجعيي 

وضعت لغري  » . فالقوانني ـ عنده ـ  « الفام»ون من حساهبم فال حاجة إليها كام يقول  أسقطها األمريكيي 

 . «املحظوظني الذين ولدوا دون جينات الفضيلة

ع عىل الاليمتناهي يف التفكري األمريكيي امل   إن  هذا احلدي  س أل  ش   مريكا القرن  اجلديد ، هو الذي يؤسن

احلادي والعشين. وسنجد من تظاهرات هذه الرؤية الاليهوتية ما ال حرص من األحداث الاليحقة. 

د نصوص ، جمري ة ورشعة األخالق التي تكم التوازنات يف النظام العامليي حيث تصبح القوانني الدوليي 

 ال فائدة منها.  

. إذ مل يكن  2001عد احلادي عش من أيلول  ب  ة أشدي ة بقوي ة األمريكيي سوف تظهر أطروحة العامليي 

السياسيي  األمريكيي للعقيدة  أطروحاهتا  ة  أبرز  من  واحدة  عن  اللثام  إماطة  سوى  التاريخ  هذا  بعد  ة 

 .« أمريكا هي العامل والعامل هو أمريكا»املعارصة. عنينا هبا أطروحة: 

ية أمريكا ذلك ألن  عاملي   ؛ة كثيفةيي إن  جتديد هذه األطروحة بعد هذا التاريخ، ينطوي بال ريب عىل فعل

املري  تعد شعارهذه  مل  الفعل  ا  ة  إىل  القوة  فالعامليي وحسب  ينبغي إخراجه من  األمريكيي .  انرصام  ة  بعد  ة 

 

العربيي مرباطوريي ة اإلة، عن نظريي . لويس هـ. الفام، روما األمريكيي 1 الفاضلة، نقله إىل    عمران بطاح، يف إطار ملفي ة شادي  ة 

 .  2003، مارس)إبريل( 117ة« الكويت، بعنوان »طبيعة الدولة الفاشلة«، العدد ة الثقافة العامليي ته»جملي أعدي 
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دولة إىل  ا  بالنسبة  ا  وذاتيي بعد زلزال احلادي عش من أيلول، غدت واقعا  موضوعيي   احلرب الباردة، ثمي 

 .األمريكيي   ة باألمن القوميي صال  بقوي وضع يف العامل بصفته وضعا  متي   حيال أيي ف  كأمريكا راحت تترصي 

السياسي  اخلطاب  كان  الطموح    إذا  حماسن  إلظهار  الديامغوجيا  من  رضٍب  إىل  كالعادة  ميياال  

ه يبدو أقلي   حدة، فاخلطاب اإلعالميي للواليات املتي   اإلمرباطوريي  هذا ما  تكلُّفا  يف ارتداء األقنعة.    املوج 

ان ضياء الدين سارادار ومرييل وين ديفيس يف مقالتهام املشرتكة التي سيجدُّ يف بيانه الباحثان الربيطانيي 

الباحثان مقالتهام باإلشارة إىل    . يستهلي (10)«أمريكا هي العامل والعامل هو أمريكا»وضعاها تت عنوان  

التلفزيويني  )ألياس(  املسلسل  تعرضه حمطي   (1)الشهري  أن  األمريكيي   .CA.B  ة أي.ب.سالتي  را  وقر  ة. 

ع إىل مستوى عاٍل، توسي   عىل ة  رسيي   ة  لي اخلفاءعمة طالبة تعمل يف  رصاحة هذا املسلسل الذي يروي قصي 

 مسلٍّ ال يستدعي أيي   ترفيهيي   ه برنامجبأني   «ألياس»كبري أفق املعرفة بالنسبة إلينا مجيعا . فقد ُصننف    حدي 

العاديي   اممات. لكني اهت ، والذي حيبس األنفاس عرب حبكة غريبة، يكشف والسطحيي   هذا املسلسل 

 للُمشاهد أشياء كثرية عن أمريكا والطريقة التي تنظر هبا إىل العامل. يضيف صاحبا املقالة: 

  يي . وكام أشار إىل ذلك الروائ«ويوجدانه يف الوقت نفسه  الواقعإن  السينام والتلفزيون يعكسان  »

ها  يديولوجيا األمريكيي ام األيديولوجيا: إني أام ال يكتفيان بنقل  أمربتو إيكو، فإني   والناقد اإليطالي  ة يف حدن

. إذ يمكن أن ينتقل «ألياس»األقىص. هبذه الداللة تتمظهر أمريكا بصفتها هي العامل، بحسب مسلسل  

إىل القاهرة أو إىل موسكو، وإىل روما ة برسعة الضوء من لوس أنجلوس  سري أحداث حلقة نموذجيي 

العقليي  ة يف بوخاريست إىل أو إىل أوكسفورد، وإىل توسكانا أو إىل جنيف، ومن مستشفى لألمراض 

ة العامل سوى رشفة أمريكا حيث ، ليست بقيي نإىل لوس أنجلوس. إذا ة قبل أن يعود  صحراء أرجنتينيي 

ون دورهم  ، ويؤدي «اآلخرين »م  باعتباره  –  «SD – 6»  و»  إي.آي.س»  الـ  أعداء  –م األرشار  ُيقدي 

بعض التفاصيل  ما عدافإن  العامل بأرسه   ،ةيي ة الرسي ت العمليي د املهامي حيثام تقويظليون عىل ما هم عليه. و

 

1. Alias 
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تصوير  ريني املثريين لإلعجاب، يشبه متاما  لوس أنجلوس، حيث جي ان األصليي ة وبعض السكي الثانويي 

ا تنتقل يف العامل ا تكتشف األفق نفسه. لذا ليس مفاجئا  أني ه سيدين نظرها، فإني املسلسل. وحيثام توجي 

ا مل تقم إال  بجولة صغرية ة وكأني مهمي   ا تعود من كلي ة، وأني كام تنتقل يف حديقتها اخللفيي   غري األمريكيي 

 –األجناس    مكان ومن كلي   م موجودون يف كلي ، فإني ق بأعدائها ا يف ما يتعلي جماور. أمي   يف مركز جتاريي 

 ة.يي ة ورسي مستقلي   كشبكات مجيعا   ويعملون –ون ون وروس وكوبيي عرب وصينيي هم 

ن  أمريكا تريد أن تكم العامل،  إ  القول   ليس   – ام يبنين الباحثان  ك  – كبرية  بثقة  «لياسا »إن  ما يعرضه  

ل ة تتحوي ات السياسيي ة واهليكليي بساطة. فالدول/األمم واحلدود اجلغرافيي   نا تكمه بكلي د أي ؤكي ام املوإني 

منها إىل ضامن مصاحلها عىل املرسح   هو وجود شبكات متنافسة تسعى كلي   . إذ املهمي وحسب  إىل سخافة 

دة ومصدر ة عظمى وحيي ه ليس هناك سوى قوي . مرسح يغفل التنافس بني القوى العظمى بام أني العامليي 

 ، يف ظلي «ةيي ة أمريكإمربياليي »أو عن    «ة ة أمريكيي إمرباطوريي ». وعليه، فإن  احلديث عن  نظام العامي وحيد لل

خطري. إذ إن  فكرة   من هذا النوع يصبح بال معنى، هذه اخلطب والتحليالت باطلة إىل حدي   نظام طبيعيي 

يُ اإلمرباطوريي  مستعمرات  وجود  تعني  سكي   قمعة  يرفضون  فيها  اإلمربياليي ان  أن   كام  هي اخلضوع.  ة 

ا حاليا ، تعريفا  حارضة مزدهرة تسعى جاهدة للسيطرة عىل األسواق وفرض قوانينها عىل بلد بعيد. أمي 

  بثقافتها بحامسة واجلامعات األفراد يلتحق –  تديدا   – ، إذ فإن  العامل يمثنل امتدادا  للمجتمع األمريكيي 

معنى. فباستثناء   ة كربى، بال أيي بمهار  ذلك  «ألياس»  مسلسل  يظهر  كام  املسافة،  تصبح  وهكذا .  وقيمها

ة من جانب اإلمربياليي   «إخضاعها للنفوذ»ة حاجة إىل  ثمي   «بلدان بعيدة» ة، مل يعد هناك  شاذي   «دول مارقة»

وتتنافس مع  «دوائر نفوذ»ة بالية تبحث عن ة إمربياليي قوي م أمريكا نفسها ، ال تقدي نالواضحة للعيان. إذ

إىل   «ألياس»ة عظمى ال مثيل هلا. وعليه كيف يفاجئنا بأن ينظر مسلسل  ا قوي ات أخرى؛ إني إمرباطوريي 

 . (1)العامل بصفة كونه أمريكا؟
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. فلئن كان العامل هو أمريكا، فهذا  جييب صاحبا املقالة عن سؤاهلام بّضب من االستفهام املنطقيي 

مصالح أو ثقافة أو رؤية   أولئك الذين يعملون ضدي   العامل. وإني مصالح أمريكا هي مصالح    يعني أني 

الت التدخي   أمريكا للعامل، يلحقون الّضر يف احلقيقة برفاه العامل وأمنه. هذا هو املنطق الذي حكم كلي 

ا  يف اخلارج لت أمريكا عسكريي ا : تدخي ة منذ أكثر من قرن. كانت املعادلة بسيطة جدي ة األمريكيي العسكريي 

وبابسه العمولة  تنطلق  مثلام  متاما   اخلارقة  ليستمرار  املزدوجة  مهمي   «سيدين»ة  أرسلت يف  وهكذا  ة. 

املتي  قوي الواليات  مثل حدة  قربا   أكثر  بلدان  إىل  وكذلك  وإندونيسيا  وفيتنام  وكوريا  الصني  إىل  اهتا 

ا تفجريات  أثر  الباردة. ويف  حلادي عش من كوستاريكا وغواتيامال وغرانادا يف خالل عقود احلرب 

األمريكيي  املناضل  نش  مبارشة  املجلي   أيلول  مع  املنتظم  واملتعاون  السالم  أجل  املتطري من  كونرت  »فة  ة 

ة: من ونديد كني ة األمريكيي الت العسكريي قرن من التدخي »زولتان غروسامن قائمة تت عنوان:    «بانتش

أفغانستان أرشيف  «إىل  إىل  استنادا   إعدادها  جرى  وقد  مكتبة ،  يف  البحوث  وحلساب  الكونغرس 

ا  عىل  ة زمنيي ا ، ممتدي ا  أو داخليي ال  حمدودا  أو واسع النطاق، عامليي تدخي   134الكونغرس. وتيص القائمة  

لحدة  . وتظهر هذه الوثيقة أن  الواليات املتي 2001و  1890عامي  بني ،عاما   111 مدى ى ت حتي تدخي

تدخال    1.29وصل هذا الرقم إىل    . ثمي ل وسطيي ا  كمعدي ال  سنويي تدخي   1.15ة الثانية  ناية احلرب العامليي 

ام كلي فا . وعليه،  لني سنويي ا بعد سقوط جدار برلني، فقد ارتفع الرقم ليبلغ تدخي خالل احلرب الباردة. أمي 

عت اإلمربياليي  كام . إىل ذلك، و «مصاحلها»الت من أجل محاية  ة، تتزايد التدخي ة العظمى األمريكيي توس 

مدير   غالتنغ،  جوهان  يف    «ترانسند»يبنين  والتنمية(  السالم  أجل  من  إنرتنيت  عن  »)شبكة  البحث 

التوزيع اجلغرايفي 2002)  «السالم ل أيضا  يف فرتة ما بعد احلرب. ففي مرحلة الت تبدي للتدخي   (، فإن  

زت الواليات املتي  يتنام، إندونيسيا، وكذلك  الهتا بعنف شديد يف رشق آسيا )كوبا، فحدة تدخي أوىل، رك 

 (.اد السوفيايتي ة )بام يف ذلك االتي جاء دور أوروبا الشقيي  إيران(. ثمي 
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عنفا  ظاهرا  بسبب وجود قوى عظمى منافسة. ويف   ة أقلي ة كانت هذه املري ات العسكريي العمليي  لكني 

تركي  الثالثة،  التدخي املرحلة  الالتينيي زت  أمريكا  من  الت يف  األكرب  القسم  تشمل  أن  قبل  بكوبا  بدءا   ة، 

ها مل تصل إىل املستوى الذي ية ومرتفعة، لكنية عىل مستويات متدني القارة. وقد مورس العنف هذه املري 

من الشق األدنى إىل آسيا    ا متتدي ا ، فإني ا يف املرحلة الرابعة، والتي نشهدها حاليي بلغته يف رشق آسيا. أمي 

ات إىل العراق يف ة، انتقلت العمليي السوريي   –ة  ليبيا واملنطقة اللبنانيي   الوسطى: بعد فلسطني وإيران، ثمي 

لت أهداف آخر، توي والعشين. بكالم    يداإىل أفغانستان والعراق مطلع القرن احل  ات، ثمي التسعينيي 

إىل   ة، ثمي ة والكاثوليكيي ة إىل الثقافات املسيحيي ة والبوذيي الت من املجتمعات الكونفوشوسيي هذه التدخي 

نون إىل حدي بقيي   ة. إني احلضارة اإلسالميي  ا  الفكرة التي لدهيم عن أمريكا،  كبري جدي   ة شعوب العامل يكون

وأفالم هوليوود   «ألياس»ة، عىل غرار  التلفزيونيي   وكذلك نظرة أمريكا إليهم، من خالل املسلسالت

 عىل   – شة  دراك يستند أيضا  إىل جتربة معيهذا اإل  . لكني «لا منع التجو»أو    «القرار األخري»مثل فيلم  

هذا السلوك    أني   عىل  –حدة  ة، عىل غرار األمم املتي حدة يف منابر دوليي سبيل املثال سلوك الواليات املتي 

ف نا نيمن عىل العامل، يمكننا أن نترصي : بام أني «ألياس»يف مسلسل    «SD – 6»عن سلوك  ليس خمتلفا   

حدة بطرس بطرس غال يف كتابه األسبق لألمم املتي   كبري كام حيلو لنا. وكام كتب األمني العامي   إىل حدي 

ة ا  ملكيي حدة هي حاليي ، فإن  األمم املتي « حدةاملتّ  األمم – حدة حدة املهزومة: مأثرة الواليات املتّ األمم املتّ »

لقوي حرصيي  وحيدة  ة  عظمى  الرتهيب   تستغلي   التي  –حدة  املتي   الواليات  –ة  استخدام  خالل  من 

املؤسي   والتهديدات وحقي  )الفيتو(  الدوليي النقض  إني سة  إذ  املتي   ة خلدمة مصاحلها فقط.  حدة الواليات 

الدول »كاهتا وتشكيل االئتالفات وفرض عقوبات عىل  اسبها لتشيع تري مة وفق ما ينتستخدم املنظي 

 .(1)مة باحتقار كبريا تعامل املنظي ، فإني العامليي  ى هلا الرأي العامي ا عندما يتصدي . أمي «املارقة
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 فلسفة احلرب عىل الغري األمركة و

إذ للهيمنة  ن هنالك  مركبة  ممارسة  العامل.  ة  األمريكيي ،  ماهيي عىل  نلحظ  أن  لنا  كان  أمكن  وإذا  تها، 

إني  اإلمربيالي   االقول  السلوك  بني  جتمع  سة وممار   – املبارش    العسكريي   الدخول  –  التقليديي   ممارسة 

الذي ال يرى أي شأن   ، وبني السلوك اإلمرباطوريي االحتالل وتسويغ احلروب بذريعة األمن الدولي 

مؤثي  كانت  مهام  العامل  األمنيي را يف  واالقتصاديي ته  والثقافيي ة  أمريكيي ة  شأنا   إال   داخليي ة  شأن ا   كان  ذلك  ا . 

ات جامعة مل تكن ترى العامل فيام وراء حدودها إال  انطالقا   ات القديمة. فهي إمرباطوريي اإلمرباطوريي 

احلدود. وهنا يبدو املثال ده املصالح العليا لدولة ما وراء  ة عىل املنطق الذي تدي ة مبنيي من رؤية مركزيي 

 صارخا .  األمريكيي 

تسعينيي  أواخر  التيي يف  صعد  املايض  القرن  الال هويتي ات  الواليات املتشدي   ار  يف  القرار  رأس  إىل  د 

نقل  املتي  األملايني حدة،  يورغن هابرماس  الفيلسوف  املؤري   (1) املعارص  قوله عن عن  باوم  إريك هوبز  خ 

ة: حيقي   بامتياز. ثمي   يي ه قرن أمريكالقرن العشين أني  للمحافظني    يعلنق عىل هذا يف يشء من السخرية املر 

مستهلي  يف  أمريكا  حكموا  الذين  بصفتهم   اجلدد  أنفسهم  إىل  ينظروا  أن  والعشين،  الواحد  القرن 

يتي   «منترصين » عامليي وأن  لنظام  مثاال   اال  خذوا  عىل  إقامته  أحرزهتا  جرت  التي  قة  املحق  نتصارات 

ة الثانية يف أوروبا ويف جنوب رشق آسيا إثر هزيمتي أملانيا  حدة منذ ناية احلرب العامليي ات املتي الوالي

. وقد جرى تأويل مرحلة ما بعد التاريخ هذه،  السوفيايتي   اديار االتي انة إثر  واليابان، ويف أوروبا الشقيي 

ة، فمن شأن ذلك أن جيننبنا احلوض يف الليرباليي بحسب اصطالح فرانسيس فوكوياما، يف ضوء النزعة  

 

منظنري مدرسة فرانكفورت من الذين  ( فيلسوف وعامل اجتامع أملايني معارص، ويعد من أبرز  .  ..  -1929ورغن هابرماس)ي.  1

را   فا  يف الفلسفة السياسيية وعشات الدراسات يف علم االجتامع، وقد اشتهر مؤخي ال يزالون عىل قيد احلياة. له أكثر من مخسني مؤلي

ة الفعل التواصلي الذي سعى إىل تطبيقها عىل مرحلة ما بعد احلداثة.  بكونه صاحب نظريي



 نحن و التغريب    ❖  78

ة ري أن حيظى به الناس أفضل من تعاظم السوق احل   فعال  ة: إذ ماذا يمكن  مماحكة حول األهداف املعياريي 

 ة؟.وتعاظم عدد الدول الليرباليي   عىل املستوى العامليي 

غ املقولة األمنيي ة  ثمي ة يديولوجيا األمريكيي لدى األ سواء لناحية احلرب   ،هراهتا املختلفةة بتظاما يسون

أيي االستباقيي  يف  هياجم  قد  ا   عدوي تفرتض  التي  يسمي ة  ما  إسقاط  لناحية  أو  النزعة ة حلظة،  أصحاب  يه 

الشي الذرائعيي  أنظمة  اجلدد،  املحافظني  من  بأن  ة  يعرتفون  هؤالء  لإلرهاب.  الراعية  احلكومات  أو   ،

ة أن تنزع من شأن النتائج الضاري  ، غري أني ا  مع القانون الدولي ة تبقى عمال  متعارضاحلرب غري الشعيي 

النيي   طابع رشعيي   أيي  من الرشعيي عن  بسبب  احلرب  بوجوب عدم  القائلة  تلك  أي  احلسنة،  تها.  ات 

ُع النتائج  دي القانون الدولي والسؤال الذي يطلقه فالسفة املحافظني يف وجه مؤيي  س  هو التال: ملاذا ال ي 

أ استداللي احلسنة  نحو  عىل  متتلك  الشعيي ن  الطابع  إضفاء  عىل  القدرة  اجلامعيي ،  املقابر  أن  ذلك  ة ، 

  شكي   ضوا للتعذيب، ال ترتك يف ناية املطاف، جماال  أليي والزنزانات تت األرض وشهادات الذين تعري 

 ؟ (مثاال   –ة الرصبيي  يوغوسالفيا  –ة لنظام احلكم )العراق حول الطبيعة اإلجراميي 

ل ذرائعيي  ة  ة والدوليي ليميض يف صياغة أنظمة األمن اإلقليميي   األمريكيي   ة العقل األمنيي هكذا تتشك 

إني  والعشين.  الواحد  للقرن  أمريكا  زمن  بمعياريي وفق  العامل  يواجه  أن  يريد  ة ة جديدة حول رشعيي ه 

البدء باحلرب ضدي احلرب االستباقيي  ل هذه احلالة قد تشكي   أني   الظني    من انطالقا  ة  حالة سياديي   أيي   ة أو 

 . خطرا  عىل السالم الدولي 

املعياري  ا  طبع هذه  ضمن  القوي ،  تتفظ  األمريكيي ة  حتي ة  العمل،  يف  د  التفرُّ يف  ها  بحقن األعظم  ى ة 

ة غريم حمتمل. غري أن  ممارسة سلطة عامليي   باستخدام السالح، لتدعيم موقعها املهيمن يف مواجهة أيي 

ليست، اجلدد، غاية يف حدي   ما،  املنظنرين  نظر هؤالء  املدرسة   يف  اجلدد عن  املحافظني  يمينز  فام  ذاهتا. 

سياسيي «ةالواقعيي » رؤية  هي  عامليي .  اإلصالحيي ة  السُبل  من  منعتقة  ألمريكا  املتي ة  األمم  لسياسة  حدة ة 
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حدة عىل هذا الصعيد( األمم املتي ة )لسياسة  ة بحقوق اإلنسان. سياسة ال ختلي باألهداف الليرباليي اخلاصي 

 .(1)حدةة التي يفرضها ميثاق األمم املتي م القيود احلضاريي ها تطي لكني

إىل جعل هذه   ة مستحدثة تقوم عىل االعتقادظهرت فلسفة سياسيي   ،2001أيلول    11بعد زلزال  

لعقيدهتم:   أساسا   تري »القاعدة  العاملإذا  تغري   أمريكا  الذي  «كت  فام  القرن  .  أمريكا  تشعر  يمنع حني 

 تها ينبغي القضاء عليه من دون سابق إنذار. هتديدا  ما لعامليي  الواحد والعشين أني 

ة أخذت فعىل الرغم من أن  هذه النظريي   .(2)«ةاحلرب االستباقيي »ة االستباق يف احلرب أو  ا نظريي إني 

ة مستعادة ، تبقى نظريي 2001احلادي عش من أيلول  ني بعد  سرتاتيجيي سعا  من النقاش بني اخلرباء اإل متي 

ات يف التاريخ احلديث من  ة. هناك حمطي ات األمريكيي سرتاتيجيي ياز. فهي ليست جديدة يف تاريخ اإلبامت

مفادها:   شعارات  إطالق  فيها  شهدنا  اليوم،  ولغاية  العشين  والقرن  عش،  التاسع  عندما »القرن 

هذه األطروحة وجدت هذه الشعارات أو    ويبنين اخلرباء يف هذا الصدد، أني .  «ك أمريكا يتغري  العاملتتحري 

ة ة األوىل رأينا مبادئ وترتيبات جديدة، ويف احلرب العامليي . ففي احلرب العامليي فعال  ة  حقوهلا التطبيقيي 

املتي  الواليات  النوويي   عىلة عنرصا  جديدا   حدة األمريكيي الثانية أدخلت  العنرص  واحلرب   العامل، وهو 

ة الثانية، فأنشأت أمريكا وقد تغري  العامل بعد احلرب العامليي   .Total Warو  Global Warالشاملة 

ة للسيطرة عىل أمور سات املاليي حدة يف سان فرنسيسكو وصوال  إىل املؤسي سات ابتداء  باألمم املتي سي املؤ

والبنك الدولي   IMF  نة، مثل صندوق النقد الدولي معيي 
األنظمة واملعاهدات ملزيد من    وبالتال كلي   (3)

املقاربة  عن  النظر  برصف  معيينا ،  شكال   تكتسب  للعامل،  أمريكا  مقاربة  وكانت  العامل.  عىل  السيطرة 

 .(4)ةاألوروبيي 

 

 .  2003أيار/مايو  3ون«، »لوموند«، باتريس، السبت لتمثال والثوريي . يورغن هابرماس »ا1
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3. World Bank 
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ة  عىل اختالف أحقابه ومترحله. وهي تواصليي   األمريكيي   سرتاتيجيي ة يف العقل اإلتواصليي   نة إذثمي 

ة أساسا   ة والسياسيي والغلبة، سواء يف حينز األمن أساسا ، أو يف املجاالت االقتصاديي   تعدي مبدأ التفوق

بأرسه،   ة السيطرة املفتوحة عىل املجال العامليي سرتاتيجيي إال يمكن النظر إىل ما آلت إليه    ههلا. والواقع أني 

التارخييي  الفهم  إطار  يف  اإللتطوي   إال   العقل  كانت   يازهبأح  األمريكيي   سرتاتيجيي ر  ولئن  املختلفة. 

ة، هي السائدة ة خاصي اجلديد والسيادة عليه بمواصفات ورشوط أمريكيي   ة بناء النظام العامليي سرتاتيجيي إ

س هلذه اإل بعد احلرب الباردة، فإن  منعطف احلادي عش من أيلول س ة ويطلقها كغراٍب سرتاتيجيي يؤسن

العامل  ضاري  فضاء  م(1)يف  وعىل  اإلا  .  اخلبري  إكنربي  ج.جون  وأستاذ    األمريكيي   سرتاتيجيي يبنين 

ل  ة كربى جديدة، أخذت تبدو مالحمها ألوي سرتاتيجيي إة  مي ثليتيك يف جامعة جورجتاون، فإن   اجليوبو

الباردة. وهي تقوم عىل كونا استجابة مبارشة لإلرهاب، ولكنيمري  ها تشمل أيضا  ة منذ فجر احلرب 

. وبحسب هذا النموذج ة ولتنظيم النظام العامليي حدة للقوي استخدام الواليات املتي ة  رؤية أوسع لكيفيي 

سات ة واملؤسي التزاما  بشكائها وبالقواعد الدوليي   )الباراديغم( اجلديد، فإن  عىل أمريكا أن تكون أقلي 

م للقيام بدو ة ومواجهة الدول املارقة ة يف مهامجة التهديدات اإلرهابيي واستباقيي   ا  دفري ت ر أكثر  فيام هي تتقد 

ة التي هتا العسكريي حدة ستستخدم قوي التي تسعى للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل. فالواليات املتي 

ال  بالتزام  ة الكربى اجلديدة سبعة عنارص تبدأ أوي سرتاتيجيي . وهلذه اإلال مثيل هلا يف إدارة النظام الكويني 

منافس فيه. وال يمكن السامح  ندي  حدة أيي القطب ليس للواليات املتي   باحلفاظ عىل عامل أحاديي  أساسي 

من    2002ة أن هييمن فيه. ولقد جعل بوش يف حزيران  حدائتالف قوى ال يشمل الواليات املتي   أليي 

ة: بوينت العسكريي   ة وست يي ج يف كلي ة إذ قال يف حفل التخري ة األمنيي هذه النقطة أساسا  للسياسة األمريكيي 

هيا وهي تنوي أن تافظ عىل ذلك بحيث جتعل من سباقات ة ال يمكن تدي ة عسكريي أمريكا متلك قوي   إني 

 ح املزعزعة لالستقرار يف احلقب املاضية بال معنى، وبام حيرص اخلالفات بشؤون التبادل التجاريي التسلي 
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املتي  الواليات  فإن   وبالتال  األخرى.  السلم  خالل دة  حوقضايا  من  األمن  لتحقيق  تسعى  لن 

 متوازن القوى. التي تقوم عىل العمل من داخل نظام كويني ة األكثر تواضعا  ة الواقعيي سرتاتيجيي اإل

ة واألسواق  يي سات الديموقراطة تقوم معها املؤسي ة ليرباليي سرتاتيجيي إ وهي ثانيا ، لن تسعى لتحقيق  

أمريكا ستكون أقوى كثريا  من الدول  ، بل إني شكل عامي بة وي ة سياسات القيي املتكاملة بالتخفيف من أمهي 

إىل حدي  األخرى  ا    الرئيسة  اإلأني التنافسات  معه  العظمى، سرتاتيجيي ستختفي  القوى  بني  ة والتنافس 

 .(1) حدة فحسبملصلحة الواليات املتي  الاألمر الذي سيكون ملصلحة اجلميع 

بت وزارة الدفاع،    «الوالد» شكل مقلق يف ناية إدارة بوش  بولقد سبق هلذا اهلدف أن ظهر   حينام رس 

إني  آنذاك بول ولفوويتز. وقال فيها  رة كتبها  االتي البنتاغون، مذكي انيار  السوفيايتي ه مع  يتعني  عىل اد   ،

املتي  تعمل  الواليات  أن  وآللحدة  أوروبا  يف  منافسني  ظهور  دون  التطوي حؤول  أن   إال   التي سيا،  رات 

التسعينيي  يف  هذ حصلت  من  جعلت  اإلات  اهلدف  الواليات   سرتاتيجيي ا  نمت  فلقد  صلة.  ذي  غري 

العسكريي املتي  إنفاقها  وأبطأت ختفيض  األخرى  الرئيسة  القوى  كثريا   تفوق  من   حدة برسعة  وزادت 

  عن   كناية  –اليوم جعل هذه املزايا دائمة  اهتا. ولقد بات اهلدف  وي لق  ر التكنولوجيي اإلنفاق عىل التطوي 

املفكي التخلي   إىل  األخرى  الدول  سيدفع  أمر بعض  وصف  وقد  هبا.  اللحاق  حماولة  عن  هذه   رين 

ات ك برسعة كبرية لتحقيق أفضليي حدة بالتحري ه الواليات املتي بالذي تقوم   «االخرتاق»ة بـ سرتاتيجيي اإل

ة يف اإلصابة ...إلخ( بحيث فائقة الدقي   سلحةة، واألوالاليزر واألقامر الصناعيي ة )يف األمتتة  تكنولوجيي 

 ة أو يف دورها احلامئيي هيا، سواء يف زعامتها الكونيي ، تدي دولة أو ائتالف دولي   ال يعود من املمكن أليي 

ودراميي  جديد  تليل  يف  يتمث ل  آخر  عنرص  هناك  ذلك،  إىل  املنقذ.  الكونيي   أو  وكيفيي للتهديدات  ة ة 

عة تتمثي  ام وربي   –ني  ل يف أنه بات يف وسع جمموعات صغرية من اإلرهابيي مهامجتها. فاحلقيقة اجلديدة املروي

 

 ، 2003، ربيع 110، ترمجة: غسان رمالوي »شؤون األوسط«، العدد إكنربي، طموح أمريكا اإلمربيالي . ج. جون 1
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القانون   ة أو  ة أو كيميائيي تقريبا  عىل أسلحة دمار شامل نوويي   تصل  أن  –بمساعدة دول خارجة عىل 

األمريكبيولوجيي  اإلدارة  بحسب  يمكن،  ال  هذه  يي ة.  اسرتضاء  بدي ة  فال  ردعها،  أو  من   املجموعات 

 استئصاهلا. 

الثالث من عنارص هذه اإلأمي  العنرص  العائد إىل    ة اجلديدة فيقوم عىل أني سرتاتيجيي ا  الردع  مفهوم 

الردع يعمل جنبا  إىل جنب مع السيادة وتوازن القوى،   حقبة احلرب الباردة قد عفا عليه الزمن. وبام أني 

التهديد اليوم قادما  من قوى   بالتداعي. إذ مل يعد  رص األخرى للبناء الواقعيي فمع ناية الردع تأخذ العنا

ة، فليس هلذه املجموعات الّضبة النوويي   التعاطي معها من خالل القدرة عىل ردي   ريى أخرى جيمعظ

ابه  تؤمن يف املوت بسبب ما  ةا راغبإمي  األني  اد وال يمكن ردعهة عنوان حمدي اإلرهابيي  عىل   ةقادر يه وإمي

ة القديمة القائمة عىل بناء الصواريخ ة الواقعيي سرتاتيجيي ة، وبالتال فإن  اإلاهلرب من الّضبة االنتقاميي 

ة تعاقب املهاجم مل تعد  ل الّضبة األوىل والقيام بّضبة انتقاميي وغريها من األسلحة القادرة عىل تمي 

وإني تتضمي  األمن  اهلجن  الباقي هو  الوحيد  اخليار  القوي ام  استخدام  يكون  أن  ة، كام حياجج وم. ويتعني  

ك إىل استباقيا : اهلجوم عىل التهديدات املحتملة قبل أن تتحري يكون  وربام    ا  أصحاب هذا الرأي، وقائيي 

ن إعادة تديد ة الكربى يتضمي سرتاتيجيي ، فإن  العنرص الرابع من هذه اإلوبنتيجة ذلك  مشكلة كبرية.

حدة أن تكون ة، يتعني  عىل الواليات املتي ه ال يمكن ردع هذه املجموعات اإلرهابيي أني مفهوم السيادة. فبام  

ون ال حيرتمون احلدود،  زمان لتدمري التهديد. فإذا كان اإلرهابيي   مكان ويف أيي   ل يف أيي ة للتدخي مستعدي 

ا  ني سواء أكان ذلك ألني اإلرهابيي وي  أالتي تحدة أال  ترتمها بدورها. بل إن  البالد  عىل الواليات املتي 

فإذا فشلت دولة ما يف دة.  ها يف السيا عن حقي انينها، تتخىلي ا غري قادرة عىل تطبيق قوألني   متوافقهم أ 

تتخىلي االلتزام بذلك، فإني  الطبيعيي ا  املزايا  السيادة بام يف ذلك احلقي  عن بعض  التي متنحها  ترتك    بأني   ة 

الد أرضك. وتكتسب  املتي وشأنك يف  الواليات  فيها  بام  األخرى،  ل. ويف حالة التدخي   حدة، حقي ول 
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ل يف التدخي   ك متلك احلقي عن النفس، وبالتال فإني   اإلرهاب فإن  ذلك قد يقود أيضا  إىل الدفاع الوقائيي 

 .(1)إذا كنت ستهاجم أم ال ال يفمتى هُتاجم تديد املسألة تكمن يف  إذا كان لديك ما جيعلك تعتقد أني 

من قيمة القواعد    ل يف هذا التقليل العامي ة الكربى اجلديدة يتمثي سرتاتيجيي العنرص اخلامس يف هذه اإل

ات اجلديدة: فإن كانت دة. وهذه النقطة مرتبطة بطبيعة التهدية واملعاهدات والشكات األمنيي الدوليي 

املعاهد فإن   احلرب عىل اإلرهاب ينخفض،  اخلطأ يف  تزداد وهامش  التي تدي املخاطر    ات والقواعد 

ل يف القضاء عىل التهديد. ة الرئيسة تتمثي ة ليست أكثر من إهلاءات مزعجة. فاملهمي وتضبط استخدام القوي 

تشكي سرتاتيجيي اإل  لكني  عميقة  نظرة  من  أيضا   تنهل  اجلديدة  الدوليي يف  ك  ة  املعاهدات  أساسا .  قيمة  ة 

املتي   ا  إىل إيامن أمريكيي ويعود ذلك جزئيي  الواليات  املؤسي عميق بأن  عىل  تنغمس يف عامل  سات حدة أال  

س  حدة أمر مقدي سيادة الواليات املتي   دة الطرف الفاسد واملقيند. وإذا كان االعتقاد بأني والقواعد املتعدي 

ال يدعو   أيلول   11إىل تفضيل العزلة، إال  أن  الرأي األكثر نفوذا ، خصوصا  بعد    همبعضقد قاد  فا   سياسيي 

املتي  العامل وفق هواها.  إىل انسحاب الواليات  ومل تكن معارضة حدة من العامل، بل إىل العمل يف هذا 

من بروتوكول كيوتو إىل املحكمة   ،سات لعدد مذهل من املعاهدات واملؤسي   ة احلاكمةالنخبة األمريكيي 

 ه اجلديد.  هذا التوجي   ىلسوى الدليل البنين ع  ومؤمتر البيولوجيا تظهر ،ةة الدوليي اجلنائيي 

حدة أن تضطلع ه يتعني  عىل الواليات املتي ة الكربى اجلديدة أني سرتاتيجيي يف العنرص السادس ترى اإل 

 عىل التهديدات.   د يف الردي بدور مبارش وغري مقيي 

  أقلي ة الكربى اجلديدة املشار إليها فهو الذي يقيم وزنا   سرتاتيجيي ا العنرص السابع واألخري يف اإلأمي 

 ة رأي يمكن وصفه بالعاطفيي . إذ يسود يف أوساط أصحاب وجهة النظر االنفراديي لالستقرار الدولي 

قا  باالنسحاب من معاهدة الصواريخ يقوم عىل رضورة كرس تقاليد املايض. فسواء أكان األمر متعلي 

البالستيي املضادي  للصواريخ  اة  أم  رسميي لة  لرافضة  معاهدة  لنزع  توقيع  صني ة  فإن   يف السالح،  القرار  اع 
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ى النفكري السائد للحرب الباردة. ولقد حدة أن تتخطي عىل الواليات املتي   حدة مقتنعون بأني الواليات املتي 

انسحاب أمريكا من معاهدة الصواريخ مل يؤدن إىل سباق   الحظ مسؤولو اإلدارة بيشء من الرضا أني 

د الطريق أمام ا، ولكنيح كويني تسلي  حدة وروسيا.  ح بني الواليات املتي لتخفيض التسلي   فاق تارخييي تي ه مه 

لنظروي القديم  النموذج  أن ختطي  إىل هذه اخلطوة كربهان عىل  لن  ون  العظمى  القوى  بني  لعالقات 

تها. كام أن  ة جديدة يف راديكاليي ل مقاربات أمنيي . ففي وسع العامل أن يتحمي إىل هدم البيت الدولي   ييؤدي 

إمكانه   االنفراديي يف  مع  يتأقلم  األمريكيي أن  تؤدي ة  فقد  ذاته.  حدن  يف  هدفا   ليس  االستقرار  أن   بيد  ي ة. 

املثال إىل زعزعة استقرار املنطقة، ولكن  ة اجلديدة، نحو كوريا الشامليي السياسة الصقوريي  ة عىل سبيل 

 .القتالع نظام رشير وخطر كنظام بيونغ يانغ ام كان ذلك هو الثمن الّضوريي ربي 

ة، مل  ة وواقعيي ات الكربى األقدم، من ليرباليي سرتاتيجيي ، فإن  اإل «نيإمربياليي   النيو»رين  وبحسب املفكي 

ة، احلفاظ عىل ة الواقعيي سرتاتيجيي أصحاب اإل  لن يضمنه، كام يظني   تعد نافعة. ذلك أن  األمن األمريكيي 

املستقري  العظمى، إذ يف عامل  الردع والعالقات  الدول  املة بني  التهديدات غري  ة، ليس ميزان كافئتمن 

العامليي القوي  يُ   ة  الذي  كفي هو  فإني ميل  السالم. كذلك  أو  احلرب  ربي ة  لإله  الليرباليي سرتاتيجيي ام كان  ة ات 

واملؤسي املتعلي  املفتوحة  التجارة  عىل  النظام  ببناء  الديموقراطيي قة  املدى  سات  البعيد  التأثري  بعض   يف ة 

ولكني يعاإلرهاب،  الفوريي ه ال  التهديدات  الكارثيي الج  فالعنف  بيتنا    ة.  بات عىل عتبة   كام  – املجنون 

اجلدد  اإلمربياليي   يقول الدولي قواع  تقوية  إىل  الرامية  اجلهود  من   بجعل  الذي   األمر  – ون  املجتمع   د 

نا ال نعرف أني »ه، والذي يقوم عىل  رنا أسوأ ما يمكن تصوي ا . فإذا تصوي ساته غري ذات قيمة عمليي ومؤسي 

نعرفه ال  كلي «ما  فإن   ثانويي   ،  يصبح  آخر  الدوليي يشء  القواعد  سواء  معايري  ا ،  أو  الشاكة  تقاليد  أو  ة 

 ا احلرب. وهي كام الحظ كالوزفيتز يف عبارته الشهرية: ة. إني الديموقراطيي 
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ة هي أسوأ أنواع  ة واإلنسانيّ حبّ األخطار النامجة عن امل  ًا بحيث إنّ احلرب هي يشء خطري جّد »

 .(1) «األخطار

 ة وأثرها يف أمركة العاملالنزعة القوميّ 

من   عش  احلادي  لصدمة  اجليولوجيي   2001يلول/سبتمرب  أ كان  »األثر  يشبه  النفس  ما  يف   »

ة عىل نحو عادة تشكيل الذات األمريكيي إ ىل  إقرب  أما هو    ذلك   ة. فلسوف نرى إثرة األمريكيي السياسيي 

نم لت عليه يف  التفكري اإلا تشكي االوىل. سيمتلئ  النظر والسل   سرتاتيجيي شأهتا  وك  بطائفة من قواعد 

 ة بأمجعه: ة األمريكيي وىل كام لو كانت انقالبا  عىل مرياث الديموقراطيي بدت للوهلة األ

نات التفكري اجلديد  ة احتلي ة احلادي ال : النزعة القوميي أوي  ى ة. حتي لإلدارة األمريكيي ت مرتبة وازنة يف مكوي

 ة للمحافظني اجلدد. يديولوجيي يات املفارقة األحدى خاصي إا باتت ني إ

ة وهي تلج فضاءات القرن احلادي والعشين، جاء ما ط فا عىل سطح االطروحة األمريكيي   ثانيا : إني 

أمريكيي  لعقيدة  يبنيي  تكثيفا   ما  عىل  والعقيدة  الزمن.  يف  طاعنة  رزمة السياسيي   الفلسفة  منظيروة  هي  ة 

نة إليامن األمريكيي  ن ُيكتب هلا احلضور املستدام يف الزمان واملكان أبرسالته التي ينبغي    العوامل املكوي

 ني.  العامليي 

كان العقيدة. فالدين والقومية أرىل ركن من  إل  ة يتحوي ة األمريكيي يشء يدخل نطاق الرساليي   ثالثا : كلي 

ة، هي عىل اجلملة، ة والعسكريي ات السياسيي سرتاتيجيي فة ، ناهيك عن اإل لثقافة، و الفلسالوطنية ، وا و

تسميته بالفكرة   طروحة هو ما يصحي املآل االخري هلذه األ   ة. وألني طروحة األمريكيي ى األف ما يسمي تؤلي 

 طروحة بأكملها.  ة وفروعها هو بعني ذاته ترمجة لأل ق بأصول هذه الفكرما يتعلي  كلي  ية فإني األمريكي 

 

 . إكنربي، املصدر نفسه. 1
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ة ، وهي  ة هي نفسها العقيدة األمريكيي طروحة األمريكيي األ  وعىل ما يبنيي بعض علامء االجتامع فإني 

األ كذلك  األمريكيي يديولوجيي نفسها  األة  تكون  بذلك  بشأن ة.  ومسائل  مقرتحات  جمموعة  طروحة 

صول األ  ون من كلي : »األمريكيي . وهكذا تنقشع الصورةة لنفسها وللعامل اخلارجيي مها األمي أمريكا تقدي 

هو الروح   ديان، واملعتقدات واأللوان، لدهيم عامل مشرتك: مثال اجتامعيي ة، والطبقات، واألالقوميي 

، وعقيدة سياسيي العامي  للجامعة  األمريكيي ة  الكاتب  كان  )...( ولقد  ف   ة  يعري ايمرسون  رالف والدو 

األمريكيي  باملبادئ  عىل  االلتزام  للحكم  من  ا  ني أة  الديأ شكل  اعتناق  األشكال  وهذه  و  أطروحة  ن. 

من  أالعقيدة   يرافقها  بام  الفكرة،  قوميي أو  تشكي ساطري   ، األة  القوميي ل  عليه  ُبنيت  الذي  املدنيي ساس  ة ة 

ة بامتياز. وعىل املستوى ة املدنيي حدة نموذجا  للقوميي للواليات املتي   ة، وجتعل من الوجه العلنيي األمريكيي 

رصف النظر ا ، بن يصبح أمريكيي أة يمكنه  يي األمريك«  الفكرة»  وأ«  طروحةاأل»  من يتقب ل  كلي   فإني ،  النظريي 

واأل والثقافة  اللغة  القوميي عن  ألي صل  يمكن  كان  مثلام  شخص  ،  سوفياتيي أي  يصبح  تقب ل ن  إذا  ا  

 . (1)ةالشيوعيي 

ت  خاصي   أيي   ني أة تكمن يف واقع  طروحة األمريكيي مفارقة األ  غري أني  م    تكوين من تكويناهتا له س 

أمريكا روح  األمريكيي قوميي .  يطابق  نِ   نية  عىل  تظهر  ت ُه  مل  ألِف  ما  إمربياليي أصاب  أطلقت  تها وروبا حني 

 ة املكان. بل يمكن القول إني ة املفهوم وخصوصيي ة أمريكا من طراز تركيب عىل عموميي قوميي   احلديثة. إني 

رة: ة الوالء للفكة األمريكيي حدة معه يف الوقت عينه. تعني القوميي ة مفارقة للمفهوم ومتي ة األمريكيي القوميي 

وعىل .  ة هي يف آن، جغرافيا ذات ُبعد ميتافيزيقيي أمريكا بوصفها رسالة حضاريي   ني أوهذه االخرية تعني  

ل املؤهي   اخلاصي   تبارهم الصنف البشيي هذا النحو يستلزم الوالء للفكرة مواالة حامل تلك الفكرة باع

وهم  الرسالة.  هذه  العقائديي   -حلمل  التنظري  البيض اإل  -األمريكيي   بحسب  نكلوساكسون 

 .  (Waspالربوتستانت )

 

1 .David Frun, Read Right New York: Basic Books 1994, P 130  . 
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سعة، ة، متي ة منفتحة، احتوائيي ا قوميي ني أة  ة األمريكيي ز يف القوميي واملميي   همي ألام كان العنرص ا رابعا : ربي 

 ني...  نرصيي ولكن بقيادة ومآل ع

ة يف كونيي ة وة عقالنيي طروحة األمريكيي ىل اعتبار مبادئ األإك ما يطابق التوصيفات التي ذهبت  ذل

و نفسه...  ينظرون  األمريكيي   ني أاآلن  للإلني  قابلة  حقيقة  هي  بام  معها،  ويتعاملون  عىل يها،  تطبيق 

 ليه الكسيس دو توكفيل مرة أخرى بقوله: إشار أمكان وزمان. وهذا ما  يي أالشعوب واملجتمعات يف 

العامّ األمريكيّ   إنّ » املبادئ  التي جيب  ني جممعون عىل  البرشيّ أة  املجتمع  ه. والذين  كلّ   ن حتكم 

قدر    ني، كانوا عىل نحو كبري من الوضوح حني رأوا أنّ ني األمريكيّ يديولوجيّ ده من األوا من بعءجا

 يديولوجيا«. أتكون هي نفسها أن ات، بل يديولوجيّ أة، أن ال تكون لدهيا تبارها أمّ أمريكا باع

ثمي  كان  السياسيي لقد  أمريكا  من جانب »حكامء  الوهن  يقربه  ال  العوامل  ة حرص   تأكيد  ني« عىل 

األمريكيي اجلوهريي  للعقيدة  اإلة  وهي  التبشري.  سبيل  عىل  ولو  باحلري ة  والقانون،يي يامن  والدستور،   ة، 

و الديموقراطيي و  ، الثقافيي ةالفردانيي ة  واملساواة  والسياسيي ،  يف ة  بقيت  الفضائل  من  احلزمة  وهذه  ة. 

ه احلزمة مثل هذ  ني أاملديد من عمر أمريكا. واملعروف  عىل ما هي عليه سحابة التاريخ    جوهرها النظريي 

ة: فلسفة التقاليد الربيطانيي ة من  ة يف عرص التنوير، فضال  عن كونا مشتقي ساسيي أجتد جذورها بصورة  

الليرباليي  لوك  قناعات  جون  الربيطانيي أة، فضال  عن  الرجال  القانون و»حقوق  دور  من  بكثري  ني  قدم 

 (1) حرار«...األ

، لوجدنا  ام يف وجهها القوميي ة ، وال سيي طروحة األمريكيي ا ُكتب يف األن نقرأ املزيد ممي أولو كان لنا  

 التساؤل.  الكثري من عالمات الذهول و 

 

ة للرتمجة،  مة العربيي ة، ترجحمة د. نارصة السعدون، املنظي األ/يركيي   ةوالباطل، تشيح القوميي   . أناتول ليفن، أمريكا بني احلقي 1

 .  130، ص 2008بريوت 
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الكنديي  االجتامع  عامل  بريكوفيتش  صل  األ  ساليفي ال  يروي  مئات  ني أساكفان  أمريكا  يف  اكتشف  ه 

ق، ولكلي  ة نفسها. وهذا اإلمجاع  ي املهمي ها تؤدي ها كلي ة، لكنيمنها شكله املختلف عن البقيي   الطوائف والِفر 

. »ولقد ه رمز دينيي كأني   والعاطفيي   اإلغراء األخالقيي   جيري توظيفه بكلي   -كام يقول    -  يديولوجيي األ

بالدهشة لوجود مثل هذه    نثروبولوجيي أحساس  إبعض    -كام يعرتف هو نفسه    -تشاف  منحه هذا االك

حدة يف ن تكون الواليات املتي ألذي حيمل كثريين منيا عىل ترجيح  ة«... وهذا هو اليشء ا ة القبليي الرمزيي 

 . (1) عىل وجه االرض يديولوجيي أقرن الواحد والعشين اكثر جمتمع بداية ال

ه  ني أيل هنتنغتون  ئيرى صامو«  مركة األ»  لـ  يديولوجيي ، وعىل جاري عادته يف التنظري األمن جهته

التحدي  املمكن  األمن  من  جمموعة  عن  السياسيي ث  تشكي فكار  التي  وهذه   «. مركةاأل»  طروحةأل  ة 

عند  مركة«  ة. فـ»األو اليابانيي أة  و األملانيي أة  و الفرنسيي أ ة  طروحة بنظره ال تشبه يف يشء النزعة الربيطانيي األ

باأل مقارنتها  يمكن  األات واأليديولوجيي هنتنغتون،  بمعنى  ديان  األأخرى.   ةساسيي األفكار  ن رفض 

العقيدة جيعلك »غري أمريكيي  للقوميي   ني إ«...  هلذه  التامهي  السياسيي أالعقيدة  ة مع  هذا  القيمة  ة جيعل و 

يف أمريكا عىل هذا الصعيد هو   ما هو غري اعتياديي   )...( ولذا فإني «  ا  حالة فريدةحدة عمليي الواليات املتي 

ي اإل  . (2)ية املوجهةيامن هبذه املبادئ القومي عىل اإل مجاع الكلي

الترصيح   بالنسبة    ني أمرجع هذا  بنفسها.  إ ليهم راسخة يف  إأمريكا  د األمريكيي إيامنا   ذ حني يمجي

هذه   ني أ، بل ليقني لديه  ه ال يفعل ذلك من باب الدفاع الوطنيي ساهتا وقوانينها فإني مبادئ دولته ومؤسي 

ىل عقيدة القدر إذلك اليقني مرجعه    ها. إني ة كلي ينبغي تطبيقها عىل املجتمعات البشيي املبادئ يمكن، بل  

 ون حيال بلدهم.  تي يؤمن هبا األمريكيي ال اخلاصي 

 

 . 133. أناتول ليفن، املصدر نفسه، ص 1
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لتاريخ ة يف ا مي أا الشعب املختار ، لكن ال يوجد  مم لدهيا ما يكفي من الزعم بأني مجيع األ  ني أصحيح  

كا. ولذا فليس من العجيب يف يشء ة يف هذا العامل كأمرية خاصي هلا مهمي  ني أاحلديث هتيمن عليها فكرة 

يتحدي أ األمريكيي ن  باعتبارها  وما  عن  ون دث  العامل، وبالتال  قدم  أعراقة دولتهم  قدم  أدولة حديثة يف 

ن، كام يتباهى األمريكيي أ، بل    قدم نظام فيديرالي أ ة ، وقدم ديموقراطيي أة، ومجهوريي  ون قدم دستور مدوي

 ة. ة حقيقيي حزاب سياسيي أقدم  أ لدهيم  بأني 

ا  ، أني ة يف املجتمع األمريكيي ة املدنيي بالقوميي ى ا يسمي مة العقيدة مصادر قوي  همي أخامسا : قد يكون من 

ل اهلائل  الرتاث  بني  اجلمع  عىل  األ تقوم  والتيي وروبي لتنوير  الدينيي ،  الربوتستانتيي ارات  والتقاليد  ة   ، ة 

كثر فأكثر  أجه حدة يتي ة يف الواليات املتي الرئيس« للربوتستانتيي  ة القديمة )...( وحني بدأ »اخلطي األمريكيي 

اللي يتشكي رباليي نحو  راح  العشين،  القرن  يف  والتسامح  تييار  ة  نفسه  الوقت  يف  الربوتستانتيي   ل  ة من 

املديني  بالدين  تسميته  عىل  اصطلح  النظر  الغامضة  يمكن  ما  وهو  عىل  إ.  التوسي ني أليه  منطقة  بني  ه  ط 

 . ة والتديين الربوتستانتيي ة العلامنيي لتنويريي ا 

اولئك  أة باهلل.س اجلمهوريي مدين إليامن مؤسي   الذي هو حصيلة توافق وطنيي   « الدين املدين»هذا    ني إ

املركزيي يي مهي دوا عىل األ شدي الذين   للدين من  ة  ة هذا  ة من دون ختصيص ماهيي جل ديمومة اجلمهوريي أة 

ر يف ة. وهو ما سيرتمجه الرئيس آيزناونواع الربوتستانتيي أ م قصدوا نوعا  من ني أ د الدين. لكن من املؤكي 

 : قوله الشهري

العميق. وال هيمني ما يكون   س عىل الشعور باإليامن الدينيّ ّس ؤمعنى ما مل ت يّ أ»ليس حلكومتنا  

 . (1)هذا الدين«
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ما  مل   كأيأِت  من  األوردناه  التظهري  مرسى  يف  آيزناور  ظاهر    يديولوجيي الم  من  يبدو  قد  كام 

يف هذا املقام   ة. فالتأسيس الدينيي ة األمريكيي ي للبنيي ام يف فضاء توصيف واقع احلال التارخيي إني اخلطاب، و

وال يمكن النظر اليه كأمر عارض عليها. وهو ما يستجليه القول:    نفسها  ةيدخل يف االطروحة األمريكيي 

هي    إني  دينيي إعمق  أموطن  أمريكا  الغربي   يامن  العامل  يف  يشمل أو   حمافظ  بالتال  وهو  انتشارا ،  وسعه 

كام يبنيي علامء تاريخ  -رتان  جمنونة وخماوف وكراهيات. وهاتان الظاه (1)ةمهووسة بآمال ألفيي جمموعة 

بحوث بيو   معهد»جراه  أظهر استطالع للرأي  أترتابطان بشكل وثيق. وقد    -ون  نثروبولوجيا غربيي أو

ىل العامل  إقرب  أيف مطلع القرن احلادي والعشين    حدة تبدوالواليات املتي   ني أ،  2002عام    «لالستطالع

منها   الصناعيي إالنامي  الدول  اإلىل  حيث  من  الدينيي ة  من  .  يامن  بالرغم  يف   لبغأ  ني أذلك  املؤمنني 

املتي  األالواليات  من  ليسوا  التيي صوليي حدة  ومن   ، الكاثوليك  من  بل  الربوتستانت،  الرئيس  ني  ار 

ة واضحة منذ بدايات أمريكا املعارصة حاال  نمطيي ة الدين يف  يي مهي أت  ة. لقد ظلي كثر ليرباليي األ  الربوتستانتيي 

التاسع عش.وهو ما الحظه دوتوكفيل حوال   الدينيي ، يوم كان اإل1930  القرن  الشعوب   يامن  بني 

دا   متوقي   األمريكيي   يامن الدينيي ة ، بينام بقي اإليي ة من التنوير و الثورة الفرنسإثر عقود عدي   ة مهتزا  وروبيي األ

 . (2)وشامال  

ة الدين  ل بالتالؤم بني مركزيي ة واملتمثي طروحة األمريكيي لأل   صل باإلشكال البنائيي سادسا : يف ما يتي 

العلامنيي ومركزيي  فيعود  ة  العلميي إة،  الروح  للمؤسي ىل  األ ة  اختبارات أوائل.  سني  خاضوا  الذين  ولئك 

ما سبق وإفضت  أدة  بة ومعقي مركي  إليه  أ ىل ظهور  املديني   يفرشنا  الصيغة جاء   ني إ«.  »الدين  معنى هذه 

مسيحيي  الهوت  من  عجيب  خلليط  صويفي   بروتستانتيي   كثمرة  طابع  ومن    ذي  من  ،  آتية  علمنة 

جراءات املصاحلة بني الدين  إد هذا املعنى من خالل  ولقد تأكي .  ةة التنويريي وروبيي خالصات احلداثة األ 

ة ة التقليديي ر من املسيحيي تاح التحري أواحد. فقد    ومعريفي   ثقايفي   ىل مزجهام يف وعاءإت  دي التي أة  والعلامنيي 

 

1. Millenarian 

2 .Tocqueville, Democracy in America, P 51 .   
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التحري الكاثوليكيي  العلامنيي ة وكذلك  النموذج األة احلادي ر من  نتاج إة، إىل  خاصي   الفرنسي -وروبي ة ذات 

 ة.  سات الدولة واملجتمع الصفة الثيوقراطيي ن يسبغ عىل مؤسي أمن دون  الدين األمريكيي 

 صوت والصورة أمركة العامل بال

نزعة أمركة  لة، حالة عارضة  مل يكن اإلعالم بأحيازه املختلفة، بام فيها الصناعة السينامئيي 

ع  العليا لينحدر ويتوزي ة  األمريكيي   ةسرتاتيجيي ات اإل. فهو يف األساس يندرج ضمن أولويي العامل

الداخلي سرتاتيجيي إعىل   احلرب واالقتصاد واألمن واالجتامع  اإلقليميي   ات  األمن  ة وأنظمة 

 ة. والدوليي 

ة يف القرن العشين وما بعده، فسنجد أن  صناعة ة األمريكيي وإذا عدنا إىل احلرب الدعائيي 

ة لعبت فيها دورا  إىل جانب دور الصحافة، وانظروا إىل الدعاية التي خيلفها  األفالم األمريكيي 

والوصف    «ذخائر العقل» تاب فيل تايلور:  ك  فيلم يشاهده مئات املاليني من البش؟ أمل نقرأ

ة أرشف عليها مكتب  محلة دعايات واسعة عرب سلسلة أفالم أمريكيي  الذي جاء فيه حول شني 

احلربيي » واملعلومات  اليابايني   األمريكيي   «ةالدعاية  اهلجوم  من  قليلة  أشهر  القوي   بعد  ات  عىل 

ة التي كان يطلق عليها  لدفاع األمريكيي كانت وزارة ا   1941ة يف ميناء بريل هاربر عام  األمريكيي 

مليون دوالر عىل إنتاج األفالم    50ا  مبلغ  تنفق سنويي   «وزارة احلرب»يف ذلك الوقت اسم  

العامليي  احلرب  احلربيي أثناء  الدعايات  ترويج  أجل  من  الثانية  ترغب  ة  التي  املصالح  فية  ها 

املتي االمريكيي  اإلعالم، والصحافة والنش، يف ذلك  م  حدة وخارجها. وقدي ة داخل الواليات 

وما عاد أمرا     .(1)تلك احلرب وأهدافها بشكل مل يسبق له مثيل  لحةصخدماته مل  الوقت كلي 

املتي  للواليات  أن   القول  معروف  عىل  غري  يزيد  ما  يف  حدة  الواسعة  التجارب  من  عام  مئة 

 

،  2003،  بريوت،  والنش  للكتب  الريس  رياض  دار،  اجلغرافيا   بداية  إىل  التاريخ  ناية   من،  املستباحة  الدولة،  . حممود حيدر1

 . ص
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وحسب الربوفسورة نانس سنو   لسياسات إداراهتا يف الداخل واخلارج.  التسويق اإلعالميي 

الدعاية وإحدى أبرز الكوادر يف وكالة املعلوماتيي املتخصي  ه كان  ة، فإني ة األمريكيي صة يف علم 

ة  اإلعالميي »ته جورج كريل واللجنة  وودرو ويلسون ووزير خارجيي   لدى الرئيس األمريكيي 

ة األوىل  نحو قبول اشرتاك أمريكا يف احلرب العامليي   عب األمريكيي برنامج لتدجني الش  «ةالعامي 

  «نيار األمريكيي كبار التجي »وترويج أمريكا يف اخلارج. بل إن  ويلسون نفسه ألقى خطابا  أمام  

 قال فيه: 

 . «ةة من أجل تغيريها وتوافقها مع املبادئ األمريكيّ اذهبوا إىل دول العامل لبيع البضائع األمريكيّ » 

عام   لكني1916كان هذا  األمر  خيتلف  مل  اآلن  تو.  بسبب  كثافة  ازداد  التقنيي ا ه  التي  فر  ة 

  واختالقها كعدوي   «احلرب عىل اإلرهاب»فر محلة  ا تساعد عىل اإلرساع باجلهود وبسبب تو

عن الطريقة التي تعمل   «نيويورك تايمز »ث فكتوريا دي غراتسيا الكاتبة يف  جديد. وتتحدي 

 ة باملقارنة مع الطرق واألشكال األخرى فتقول:  بموجبها جهود الدعاية األمريكيي 

م نفسها كانا يف خدمة حكومة تقّد   األمريكيّ   إنَّ النرش واإلعالن اللذين يدعمهام القطاع اخلاّص »

ون م ديكتاتوريّ أهّن ومن حياول تطويق قادة دول ترى    ل الواسع اخلارجيّ بمظهر من يعارض التدّخ 

ة ة عقالنيّ بصورة من حيمل رسالة إنسانيّ   نفسها أمام اجلمهور األمريكيّ   تظهري  من أجل  هموحصار

أخرى   دول  أنظمة  كانت  وإذا  األفكار.  هذه  الذي حيمل  اجلمهور  أنجتاه  بالدعاية   يمكن  تقوم 

عل ذلك بشكل يستخدم املثل  ة تفة األمريكيّ دة وبشكل مبارش، فإنَّ الديموقراطيّ يديولوجيا متشّد أل

 . «الرفيعة

ص كانت  النش والدعاية التي تعمل مع القطاع اخلاي  ساتعىل أن  مؤسي  وهذا القول يدلي 

األمريكيي  للدعاية  الدعائيي خدما   الشكات  تقوله  ما  بالضبط  تصف  ة. وهذا  الكربى حني  ة 

املعلوماتيي »وظيفة   األمريكيي وكالة  أني   «ةة  هي  واحلقيقة  بعدها.  وما  الباردة  احلرب  ال أثناء  ه 

املتي   توجد أيي  الواليات  تشبه  العامل  التجارة دولة يف  حدة يف ميدان إنشاء صالت قريبة بني 
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ة  ة(. ومنذ احلرب العامليي ة )ترويج الدعاية السياسيي )ترويج البيع( وبني أعامل اإلدارة األمريكيي 

اإلعالنات اختلطت  واملساعوال  األوىل  احلرب  برتويج  اخلارجيي دعايات  والتبادل  دات  ة 

إذا كانت    2002ة يف عام  ا  لإلدارة األمريكيي . وهذا ما خلق إشكاال  حقيقيي الثقايفي  ما  حول 

ل  تدخي الب  الدعايات، ستتجني  حدة، هي الدولة التي تعترب نفسها األوىل يف فني الواليات املتي 

ا يف عمليي  الدعاية  يف   ة لرتويج املجتمع األمريكيي ة واجلهود احلكوميي لتجاريي ة خُيلط فيها بني 

  نواصل  زلنا  ما  –  سنو  لنانس   والكالم  –ا ال يمكن أن تقوم بذلك، فنحن  أني يف    العامل. ال شكي 

واللجنة    ة األمريكيي ة قيام جملس العالقات اخلارجيي كيفيي   عن   وأخرى  فرتة  بني  تقارير  قراءة

برامج اإلعالنات والدعايات الكربى من أجل    يفة، بإدخال أسنانا  بلوماسيي ة الداالستشاريي 

له للعامل: أن تشكي يف  إعادة إبراز وجه أمريكا يف العامل باملظهر املطلوب. وهذا ما ترغب أمريكا  

ه مظهر البائع املطلق. ومثلام ال يستطيع النمر تغيري شكل خطوط جلده، فإن  أمريكا أيضا   إني 

بارنوم »اها. فنحن نظهر أمام العامل بام يشبه رشكة  ع أن تكون حالة ليست هي إيي ال تستطي

اص دماء يولد  إن  مصي »صاحب هذه الشكة:    «ب يت بارنوم» ر ما قاله  ة، ولنتذكي العامليي   «وبيل

. ولذلك نحن ال ينبغي أن نفاجأ حني يزداد عدد من يعادون أمريكا سنة  «دقيقة  هنا يف كلي 

د    11ه نحونا يف أعقاب أحداث  الذي توجي   عد التعاطق العامليي تلو أخرى ب أيلول. ومن املؤك 

اللغة اخلطابيي  الواليات    وتأجيجها عىلالكراهية    نارة للرئيس بوش ال تقوم إال  بتسعري  أن  

 .(1) حدةاملتي 

عميقا  يف رؤية أمريكا  ة من فراغ. فهي تدخل دخوال   ة األمريكيي ة اإلعالميي مل تنشأ اإلمربياليي 

ملؤسي الشموليي  سيكون  ولذلك  أمامها.  الذي  وللعامل  لنفسها  األمريكيي ة  اإلعالم  دور  سة  ة 

 

الدعاية األمريكيي »غوريلال« اإللكرتونيي . نانس سنو من حديثها مع شبكة  1 املعلومات:  ة  ة لألنباء حول كتاهبا اجلديد حرب 

 . أيلول؛ أنظر أيضا  املحرر العربي  11ة الرأي بعد ووضع حريي  والسيطرة عىل الرأي العامي 
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املهنيي  اجلانب  ى  األ  التجاريي   –  يتعد  التبشري  يف  بعيدا   الرسالي   يديولوجيي ليميض    بالبعد 

حدة احلديثة واليات املتي ل إىل صيغة القبل أن تتحوي   ةألمريكا. والذين قرأوا الظاهرة األمريكيي 

أني  رهيا    وجدوا  األخري:    مل  –   دولة  ورجال   وكهنة  وكتياب  أساتذة  من   –مفكن خيفوا هدفهم 

ة ال تضاهى.  يي ة كلي ه. فأمريكا تعتقد نفسها وتريدها شموليي اهتم عىل العامل كلي فرض نمط حي

متفوي  إال   ذاهتا  ر  تتصو  الصفة، ال  أفراد  قة عىل جممل  وهبذه  داخلها  ك يف  يتحر  التي  املناطق 

إني  احتواءها.  واجبها  من  أن   وترى  اإلهليي وأمم،  العناية  دامت  ما  العامل  قائدة  أمرت قد  ة  ا 

جت اإلهليي بذلك،  للخطط  وفقا   املقبل  العامل  نصاب  د  ر  سن املقد  ومن  رين  املفكي   بحسب  –ة. 

عته  ؤوليي مس  أمريكا  كاهل  عىل   تقع   أن   –رين  األوائل واملتأخي  ة إمالء قانونا. القانون الذي رش 

 . (1)السامء وفرضته عىل األمم والشعوب

ال ريب يف أن  بعض هذه الشعوب واألمم اعتقد أيضا  عرب التاريخ، أن ه مكل ف برسالة  

املتي تضرييي  الواليات  التي صارت  به أمريكا،  تنفرد  ما  التقرير ة. لكن   أن   بعد، هو  حدة فيام 

ضيا . فإذا كان طبيعيي وع لوعي الذات، لشخصيي املش  ر  دة، قد ارتدى عنها رداء  م  ا ، عىل  ة متفري

فإن   حيي   جسم عضويي   غرار كلي  مواربة،  بال  ذاهتا  ما عن رغبتها يف ختليد  ة  أم  تعرب   أن   ،

دامت ة ال حدود هلا ما  قوي يف  ا رغبة  تها، تستشعر هبذه اإلرادة كأني أمريكا من جهة خصوصيي 

ق مطلق تؤمن بأن  أصلها إهليي  . فمنذ األصل، يتجىل  وعُيها لذاهتا يف صورة تقرير ُمفرط لتفوُّ

 (2) ة ُمصابة بجنون العظمة يف آنة قوميي ويف صورة شخصيي 

ى بلوغ  حتي يف العامل منذ املنشأ    وسيبدو لنا األمر بوضوح لو نحن قرأنا احلضور األمريكيي 

حدة  . لقد قامت الواليات املتي ةلبحث عنه يف تكوين النفس األمريكيي ة ما ينبغي ا الذروة. ثمي 

 

التوتاليتاريي 1 املتي . راجع: ميشال بوغنون، موردان: أمريكا  الواليات  ، قدم له: بيار سالينجر، تعريب   حدة والعامل إىل أين؟ة، 

 .  246-245، ص 2002خليل أمحد خليل، دار الساقي، لندن، بريوت 

 .  447 ص 0- نفسه املصدر، . ميشال بوغنون موردان2
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ا كانت  ة ذات حمورين: يف املقام األول، االقتناع بأني يديولوجيي أشيئا  فشيئا ، انطالقا  من نواة  

اليقني بأن  أداء الرسالة يستلزم استخدام كلي مكلي  الوسائل بال    فة برسالة. ويف املقام الثاين، 

وممي  األمريكيي تريم.  السياسة  يمينز  يف ا  الديمومة  قدر  العمل عىل  يف  الثبات  مولدها:  منذ  ة 

املولند للعمل. أن  هذه السياسة بلغت    يديولوجيي ة اهلدف، وكذلك مواصلة اجلوهر األمتابع

ة تُققها يف فجر القرن الثامن عش، وزادت أيضا  يف مطلع القرن التاسع عش. تت    ذروة قوي

األ كلي   يديولوجيي السقف  السياسيي   تنضوي  الثقافة  تزعم  التي  األمريكيي األحياز  فرادهتا  ة  ة 

ق الفكريي وتفوي  وما   إىل االقتصاديي  أمريكيي  –اإلنكو  إىل اللغويي  إىل التعليميي  قها، من التفوي

ة من رشور نفسها بصفته السوبرمان الذي سيخلنص البشيي   فيه من فروع ناهيك بالعسكريي 

لكني  االتي   وخطاياها.  شبكات  ضمن  اإلمجال  عىل  سيجري  للهيمنة  العام  صال  املسار 

 واإلعالم. 

ة، يسأل بوغنون: ملاذا يمكن  ة األمريكيي ة اإلعالميي س اإلمرباطوريي نات وأسي يف عرضه ملكوي 

ل احتكار االتي  و كسبا  حاسام  ملن يستطيع امتالكه؟ ألنيه، كام قلنا، يغطيي صال امتيازا  أأن يشكن

ينربي إىل اإلجابة ليالحظ أن  النجاح    ة: روحهم. ثمي وظائف البش والشعوب الروحيي   كلي 

ة قنياصة ورشسة، مسؤولة عن عدي ل ألمريكا يف جمال االتي األوي  ة  صال، قام عىل مفارقة: فهي أم 

الشعيي تدخي  كرٍه من  ةالت خارج حدودها  أو هي موضوع  االستقالل،  منذ ناية حرب   ،

املتي  الواليات  لت  توص  ذلك،  ومع  كثرية.  شعوب  بحكٍم جانب  الشعوب  خداع  إىل  حدة 

ٍق، وذلك يعود إىل عوامل: خربة طويلة يف اإلعالن، احتكار كربيات وكاالت الصحافة  مسبي 

هتم املاليي الدوليي  ة  سات الرتبويي ة واملؤسي جهزة اإلعالميي ة األة إلخ. وكذلك يدينون لسلبيي ة، قوي

 .(1)واحلكومات يف جممل العامل

 

 .  نفسها  الصفحة، . املصدر نفسه1
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اإلعالميي  العامرة  انبتت  األمريكيي لقد  نتها ة  مكي ولقد  طويل.  تاريخ  امتداد  عىل  ة 

ة من  ة والعسكريي ة يف تضافرها مع املجمعات الصناعيي يديولوجيي ة واألاالستهدافات الرساليي 

 السيطرة. اه رد باجتي ر املطي التطوي 

؛ تلتها سنة  «آسوشيتدبرس»ة،  حدة الوكالة الصحافيي ، ُولدت يف الواليات املتي 1848سنة  

عة 1909، سنة «اإلنرتناشيونال نيوز رسفيس»، و«يونيتد برس آسوسييشن» 1907 ، املجمي

ى اآلن    «رويرت». وإذا أضفنا وكالة  «يونيتد برس إنرتناشيونال»، يف وكالة  1958سنة   )تسم 

( التي تنتمي اليوم إىل صحافة بريطانيا العظمى وأسرتاليا ونيوزيلندا، وتكتفي عىل  «زرويرت»

ة، ة يف العامل غالبا ، بتكرار معلومات الوكاالت األمريكيي غرار معظم الوكاالت غري األمريكيي 

 من اإلعالم املبثوث.  %90ٍل قادٍر عىل مراقبة نا نحصل عىل تكتي فإني 

ا  )نيويورك تايمز ونيويورك  لكربى التي بلغت مجهورا  عامليي ات ا ومع الصحافة والدوريي 

تايم،   بوي،  بالي  ماغازين،  جيوغرافيك  ناشيونال  داجيست،  )الريدرز  تريبيون(،  هريالد 

التلفزة   العامليي ،  CNN  1980ومنذ    ،ABCو    NBC) نيوزويك(، وشبكات  ة  الشبكة 

املتي  الواليات  صارت  ذا  متلك  حدة  األوىل(،  منذ  سلطانا   هلا  يسمح  غوره،  ُيسرب   ال  مدى 

ة والسينام والتلفزة فمليارات من األفراد. وعرب الصحا  عشات السنني، بقولبة فكر بضعة

األمريكيي  الثقافة واآلداب واإلعالم والسياسة واستعامل  والراديو، وجد  ر  لتصوُّ ون طريقة 

ة، واإلمالء ولفظ الل   .(1) الرؤوس والخرتاق –ة غة اإلنكليزيي القوي

فلسفة اإلعالم يف الغرب    ات أني يي روجيه غارودي يف بداية التسعينالراحل    ر الفرنسي الحظ املفكي 

الغوغائيي  إىل  باإلغراء، ودعوة  املشاهدين  ة، واىل  تنطوي عىل تريض دائم، وحاسم، من أجل جتنيد 

عامي  رأي  جتاه  الدائر  ال  اخلمول  نقل  وأدوات  واإلعالنات،  الدعاية،  به  اجلامهرييي تتالعب  ة. ثقافة 

 

 . 189. بوغنون، أمريكا التوتاليتارية، ص 1
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ه يستسلم إىل ؛ أي إني   ه يصنعها من خالل التالعب هباالتلفزيون نفسه ال يقصي حكاية التاريخ ولكني

ة. وذلك بدءا  باستطالعات فكر يشعر باملسؤوليي   ادة، وكلي روح نقي   ىل هتديم كلي إانحرافات السوق، و 

ة عنه، بل إىل التالعب به. وعن طريق البالهة اخلانقة التي ال هتدف إىل إعطاء صورة واقعيي   الرأي العامي 

ح بإغراء احلصول عىل املال بسهولة، وصوال  إىل األخبار التي لأللعاب واملسابقات املتلفزة التي تلوي 

تأمي  إىل  املتحري ختضعنا  الصور  بأفالم  مرورا   بغباء،  العامل  كوارث  اليابانيي ل  كلي كة  وهي  تنحو ة،  ها 

التجاريي بانتهازيي  األلف تها  فهم ناية  يساعد عىل  ما  تقديم  دون  من  كاألطفال،  اجلمهور  إىل جعل   ية ة 

 (1)ة(.ليال  )أي األفالم اإلباحيي  ة باجلرعات التي تعالج الداء بالداء وبعد احلادية عشالثانية، إالي 

أني  يتحدي   عىل  التي  مثقي املرارة  فيها  غربيي ث  مردي فون  جمتمعاهتم،  يف  اإلعالم  واقع  عن  إىل  ون  ها 

تنحو برسعة مذهلة نحو االضمحالل   وبسبب طغيان األمركة عليها   ةاحلضارة الغربيي   شعورهم بأني 

دة لعرص فساد ا عودة متجدي كثريين منهم راحوا يصفون ناية القرن العشين بأني   ني إ  ى. حتي األخالقيي 

ك وتدهوره،  األمر  التاريخ  كان  الرومانام  انحطاط  تقنيي   ني أو  ، زمن  هبيمنة  املوسوم  التدهور  ة هذا 

 قادر عىل إعطاء معنى للتاريخ وللحياة. ي مشوع إنسايني ساحقة ال تمل أي ة أمريكيي ة وعسكريي 

لت عرص  ة التي حوي ة األمريكيي سا  من اآللة اإلعالميي ني تسي ون من أكثر األوروبيي ام كان الفرنسيي ربي 

تها،  ى من ثقافة األنوار، وتطيم عقالنيي احلداثة يف الغرب إىل حقل اختبار لإلجهاز عىل ما تبقي ما بعد  

اإلنسايني  بعدها  األمريكيي واستالب  التلفزيون  تأثري  فتحت  التلفزيويني   .  اإلنتاج  أصبح  ر املقري   مثال ، 

ي   املعيار  هو  –ة  أي إىل األكثريي   -تقديمه إىل العدد األكرب من الناس،   أوروبا   . ومعلوم أني ، الكويني الكلي

ة طويلة أمام الشاشات الصغرية هي أكثر املستهلكني للمسلسالت التي تعيش هسترييا اجللوس مدي 

ة. ولقد أخذت تنتش يف أرجاء العامل طريقة يي تكلفة من إنتاج املسلسالت املحلي   كونا أقلي لة،  األمريكيي 

 

امون«. . روجيه غارودي، ثقافة الالمعنى، فصل من كتاب 1  له بعنوان »اهلدي

 L'Arehipel. Les Fossoyeurs 1992. Paris 
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تغدو أليفة   األكثر عددا . وأخذت صورة هذا العامل املثالي نسخ األساليب اليسرية للوصول إىل اجلمهور  

 –  البطولة  ومشاهد  –ة. ومفهوم الفوز  ة اجلامعيي يف عيون اجلامهري. فالرياضة أمست البديل عن اهلويي 

 ة من مفهوم التسامح، والالعنف، وأنسنة العالقة بني األفراد واجلامعات. يي أمهي  أكثر باتت

ق يمكث  راح يكشف عن ختطيط مسبي   نيل بوستامن»  ى املوتالتسلية حتّ »ف كتاب  مؤلي   ني إى  حتي 

. وهي تاليا  ال ختاطب من أجل مجهور شابي   ة يف أمريكا. فهي تعدي ة الربامج التلفزيونيي وراء إعداد أكثريي 

جب هذا اخلفض امل  اجلانب غري الناضج لدى البالغني. ولقد سبي إالي  ربامج يف ال  للمستوى الثقايفي   تدري

لة لديه وة اجلمهور، طفولة فعليي جهة إىل أكثريي الكربى املوي   التالعب به. سهي

ة عىل اجلانب  حدة، بصورة أساسيي يتمركز السجال حول فلسفة اإلعالم يف أوروبا والواليات املتي 

  من  كثري  يف  اليوم،  أوروبا  به  تشعر  ما  وهو.  األمم  –ة للدول  السيادة القوميي   يف  ق باألثر السلبيي املتعلي 

التي تستخدم منظومة وسائط ل األجيال اجلديدة يف جمتمعاهتا  ة عىل عقواألمريكيي   اهليمنة  نتيجة  احلرج،

ا  جعل كثريين  ا  استهالكيي ارا  ثقافيي ل تيي هة إىل أوروبا والعامل استطاعت من خالهلا أن تشكي ة موجي إعالميي 

 األمريكيي   ة. واأللسنيي تهم الثقافيي كان عليهم أن يوديعوا هويي  إذا  ني يتساءلون عامي من اخلرباء األوروبيي 

 ناعوم تشومسكي يقول:  

خ لدى  ة هي أن تسّل وت لهي وتعّلم.. وكذلك أن ترّس ة األمريكيّ وظيفة املنظومة اإلعالميّ   إنّ »

املؤّس  بنى  يف  يندجمون  جتعلهم  التي  السلوك،  وقوانني  واملعتقدات،  القيم،  داخل  سات  األفراد 

املوّسع. وحتّ  الثروات، وتشتدّ املجتمع  فيه  تتمركز  الدور، يف عامل  القيام هبذا  باملستطاع    ى يكون 

 . «مة وتقوى فيه النزاعات بني مصالح الطبقات جيب القيام بدعاية منظّ 

عىل اإلعالم،    ني عىل هذا النحو من احلذر جتاه االستحواذ األمريكيي لكن إذا كانت مشاعر األوروبيي 

 ف سيكون عليه احلال يف بلدان العامل الثالث؟فكي

ة  وأقىص. وهي هذه املري  ض حلملة احتواء وهيمنة أشدي هذا العامل يتعري  أني   اليقنياألمر هنا يدعو إىل 

رة، وخصوصا  جمتمعات اجلنوب عن قيم  وحرف املجتمعات املتأخي   ،صل بغزو الوجدان، والثقافات تتي 
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ة. لقد الحظ عدد من اخلرباء ك بمبادئ السيادة والكرامة الوطنيي ر وإشعارها بال جدوى التمسي التحري 

ات الدفاع لدى بعض البلدان. أصبحت توازي ميزانيي   حتيى ات اإلعالمرت ميزانيي ني كيف تطوي الغربيي 

صاالت مبلغ بلغ رقم أعامل اقتصاد اإلعالم يف الغرب واالتي  1986ه منذ عام  ات إني وتقول اإلحصائيي 

 253ة ومليارا  للجامعة األوروبيي   267حدة وللواليات املتي   مليارا    515والر: منها  ( مليار د1185)

قة بشكات الدعاية واإلعالن استيعاب املعطيات املتعلي   مليارا  لآلخرين مجيعا . إني   150مليار لليابان و 

لإلعالم  األوي   احلامل  وهي  – ز  األرقام  هذه  يف  –ل  لسيطرة  االجتي   يعزي الواضح  هذا  اه  الشامل. وعىل 

رات، يصبح من اليسري أن نفهم ملاذا أصبح التساؤل عن التوازن بني الشامل املستوى من متركز املقدي 

ة انتهاء املعارك املميتة عىل كيفيي   الوحيد الباقي ينصبي   واجلنوب تساؤال  تافها  ومثريا  للسخرية. والشكي 

 ( 1)بعض. التي ختوضها بعض املجموعات الضخمة ضدي 

صال واإلعالم بعد احلرب الباردة، آيلة إىل غاية واحدة ات املتيبعة لوسائل االتي الديناميي   وعموما  فإني 

قيد، بام فيها القيود النابعة من مصلحة األمم التي   منها، وهي: ترير حركة رأس املال من أيي   ال مناصي 

 ف ميكانيزم استقالهلا وسيادهتا. يؤلي  ال يزال رأس املال الوطنيي 

إالي    هتدفابتعاث مروحة من األفكار، ال    ة، عن اه ال ينفكي منظيرو الفرادة األمريكيي وعىل النسق إيي 

مشوعيي   إىل السيطرة  املعريفي منح  صعيدها  لتأخذ  والرتاكم  االستمرار  ويتحدي والثقايفي   ة  معظم  .  ث 

آليي  عرب  ودائام   اليقني،  بلغة  خلق  هؤالء  هبدف  اإلعالم،  الدوليي ات  املجتمعات  يف  ة، اعتقادات 

ة كقدر ال ها التسليم بنمط احلياة األمريكيي مؤادي   «جمتمعات األطراف»ة فضال  عن  وخصوصا  األوروبيي 

 :صاالت يرىمنه. وها هو دانيال بريتون أحد البارزين يف قطاع االتي  مناصي 

املتّ   أنّ »  تالواليات  الشبكات سوف  اقتصاد  ر هذا االقتصاد. رسم تطوّ حدة. بصفتها رائدًا يف 

ره، فهناك وجود  الت الالزمة لتوّجه تطوّ دولة أخرى يف العامل متلك املؤهّ   ه ليس هناك أيّ ذلك أنّ 

 

 . 1991. جاك دوكورنوا، خضوعا  ألوامر الشامل، لومند ديبلوماتيك أيار )مايو( 1
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موادّ   برجميّ  ومصنّعو  دويلّ   هائل،  مستوى  ديناميكيّ   عىل  جيّ وصناعة  حمتوى  ذات  وقطاع   ،دة 

ال   مرن، ونظام جامعيّ صاالت كامل اخلصخصة. وقاعدة صلبة لرأسامل جسور، وسوق عمل  اتّ 

 .«نظري له

 : يضيف بريتون

نتّ نّ إ»  النهاية  يف  يتكوّ نا  للشبكات  نحو عامل  إليكرتونيّ جه  وثقافيّ ة جتاريّ ن من جمتمعات  عامل   ،اً اً 

،    هنفس  ها يف الوقت ة من بني األمم األخرى، ولكنّ حدة كأمّ يعمل عىل تدعيم مكانة الواليات املتّ 

 (1).«ةاألمّ  –ة تعمل عىل تفكيك نظام الدولة أمّ  ،عىل النقيض من ذلك

ام أساسا  وقبل  دة، وإني ات املجري ق باألخالقيي ة ال تتعلي ة األمريكيي سة السياسيي ملؤسي إىل ااملسألة بالنسبة  

ر والثقافات املنتجة يف سياقه، مع الدرجة التي بلغها تطوي   بمالءمة النشاط اإلعالميي تتعليق  يشء    أيي 

فإني شبكات   لذا  العامل،  اإلعالميي اآلليي   املصالح والنفوذ يف  منهجيي ات  تقصد بشكل  إعادة ومعمي   ة  ق 

اجلامعيي  الوعي  اإلمربياليي العامليي   تشكيل  حاجات  يناسب  نحو  عىل  وتكييفه  فثورة ،  املفتوحة،  ة 

اإلعالميي  يؤكي التكنولوجيا  كام  الفرنسي ة  الكاتب  تتطلي   د  رامونيه   احلاسوب حملي إحالل  إىل  ع  إيناسيو 

ع الكبري يف الشبكة اجلديدة ة ألدوات اإلنتاج بفعل التوسي ، وتتسارع هذه العقلنة العامي العقل البشيي 

ت )...( قي ؤوتتفجر موجة البطالة والعمل امل  صاالت، وبذلك ينشط اإلنتاج وختتفي بعض املوادي لالتي 

الرتباط املتزايد والوثيق بني اقتصادات بلدان فالسائد هو ظاهرة العوملة أي ا   ا يف امليدان االقتصاديي أمي 

ة وتعمل الذي هييمن من بعيد عىل األجواء االقتصاديي   هذه العوملة أساسا  القطاع املالي   دة، وهتمي متعدي 

ة ة طبقا  لقواعد وضعتها لنفسها بنفسها، وباتت من اآلن فصاعدا  تفرض قوانينها اخلاصي األسواق املاليي 

ة أحدثت ثورتا اإلعالم واالقتصاد أزمة عىل صعيد العالقات االجتامعيي أنيه   حني  عىل الدول ذاهتا، يف

ة  ة مهيمنة، باتت اآلن تزداد أفقيي ة أبويي ى عهد قريب عموديي يف مفهوم السلطة، فبعد أن كانت هذه حتي 

 

1. Joseph S. Nye, Jr. and William A. Owens. "American Information Edge". Foreign Affairs, Issue 

106, Spring 1996.  
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ة ويي هل  . ويف ذلك تغيري جذريي وتوافقيي   -  ات االستقالل اإلعالميي بفضل تقنيي   -  وفق تركيب شبكيي 

 (1) ة وممارساهتا.السلطة السياسيي 

ة، وكذلك  يوم بريئة من غاياهتا السياسيي   ة يف أيي ة الغربيي مل تكن التكنولوجيا التي أنجبتها العقالنيي 

وحني يذهب   ت قرنا  آخر بريئة من داء التسييس.لن تكون ثورة املعلومات التي اختتمت قرنا  واستهلي 

غ ر عرض العوملة مع أمركة راحت تتصدي خلدمة    ثورته املدهشة فال يفعل هذا إالي   اإلعالم املسيطر ليسوي

 ة.ة القطبيي سقوط الثنائيي 

 ة جمملة ألمركة العامل خامتة نقديّ 

ته أمريكا. فقد كان عىل  ة  رضبا  من القطيعة األنثروبولوجيي ام مل يشهد جمتمع  او أمي ربي  ِهد  ة كمثل ما ع 

  ا  خالصته، أن ال تاريخ ألمريكا إالي هبمواإلنكليز أن يصوغوا وعيا  مجاعيي الساكنني اجلدد من اإلسبان 

ة ومثل هذا الفهم للذات التارخييي تهم ال تولد، وتنمو، وتتبلور، إالي داخل هذا املكان اجلديد.  هويي   وأني   ،

العامل  والثقافيي  االستحواذ عىل  بواسطتها  التي جرت  الكربى  التوظيفات  بمنأى من  يكن  مل  وإعادة  ة 

 تشكيله طبقا  لثقافتها وأنامط حياهتا. 

ي متي كشيط    يظهر التاريخ األمريكيي هكذا   دة ة متعدي ات قهريي أمركة العامل عرب آليي   صل عنوانه الكلي

 .  األشكال.

ف  الوهُن هباما لبث أن    ة اهليمنة واالستعالء. ثمي يديولوجيي بأحتها  بدأت أمريكا أطرولقد   ص  يف   ع 

بقوي  العامل  إدارة  بعدما أصبحت  احلادي والعشين  القرن  بل عبئا     ةمطالع  احلديد والنار عبئا  عليها، 

 .ةكامنة يف الروح األمريكيي  ال تزالة يديولوجيي ريزة األالغ  لكني  يفوق قدراهتا.

 

ح بإمكانيي كريغ ترينر »موظي . 1  . 1997شباط )فرباير(  11ة حماربة هوليود جتاريا « لوس أنجلس تايمز، ف كندي يلمي
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مع ناية  ر األكثر هي املظه ة العاملاستباحة سيادة الدول بدءا  من أوروبا، وامتدادا  إىل بقيي إذا كانت 

املستحدثة. أي   ةة االستعامريي أمريكا هي الدولة التي أخذت عىل عاتقها هذه املهمي   القرن العشين، فإني 

للعامل، إذ حني ُيرى العاملُ بعني    من هنا ينشأ املعنى األمريكيي ه ولو باالحتالل املبارش.  أمركة العامل كلي 

اآلة، الأمريكيي  تبدو سيادة  نفسه  خر  تكون   إالي   عىل  نفسها. ولسوف  أمريكا عىل  خروجا  عىل سيادة 

د، سيرتتي  سياسي  -املعادلة عىل الشكل التال: إن  سيادة دولة ما عىل شعبها يف نطاق جيو ب عليها، حمد 

، اال التأسيس الشمولي   الفرتاقنزياح، وا حكام  العامل. إن  هذا  للدولة   عن مصالح أمريكا ونفوذها يف 

 ،2001حلادي عش من أيلول/سبتمرب  بعد ناية احلرب الباردة، وال بعد زلزال ا   ئمل يبتد  ةاألمريكيي 

األمريكيي بل   الشعور  أول غيث من  بحتميي   مع  آيل  العامل  االبأن   إىل  »القضاء والقدر«  نضواء تت ة 

 ظالل الدولة املخلنصة العظمى.  

ة التي تقوم عليها اهلندسة املعرفي ة  يتاسرتاتيجيي »أمريكا هي العامل، العامل هو أمريكا«. هي القاعدة امل

خ األملايني  البلد. كان املؤرن القرن العشين إني   هلذا  نا بعد  . لكنيه قرن أمريكيي أريك هوبزباوم يقول عن 

املحافظني اجلدد، ويف مستهلي فرتة الواحد والعشين، أني   ، سنسمع من  عىل أمريكا، أن تكم    القرن 

ات ما ال حرص له. مثلام سيجد القارئ كم  عتقاد من القب ليي اجلاري. وسيجد هذا اال رن  العامل سحابة الق

األمريكيي  التحكي للميثولوجيا  يف  قدرات  من  و ة  واألمن،  السياسة،  بمسارات  و االم  الثقافة، قتصاد، 

 . (1)ات احلروبسرتاتيجيي إو

ة أمريكا يف عامل ما  مهمي ا  عن  مفهوم األمركة بوصفه تعبريا  صارخعىل    لقد أضأنا يف هذه الدراسة 

احلداثة.   أن ندخل    ثمي بعد  السياديي كان علينا  النوع  السجال حول  العامل،   مناطق  الذي متارسه عىل 

عىل منطقة ثالثة يف   وإىل ذلك فقدوالذي سيبلغ ذروته بعد أحداث احلادي عش من أيلول/سبتمرب.  

األمريكيي  تراوح  السياديي   السلوك  منطقة  وهي  اإلمربياليي .  التقليديي بني خصائص  واإلمربياليي ة  ات ة 

 

 اجلغرافيا«.   بداية إىل التاريخ ناية من، املستباحة الدولةمة حممود حيدر  لكتابه الذي سبقت اإلشارة إليه ». أنظر مقدي 1
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ات املعروفة يف كمثِل ما درجت عليه اإلمربياليي  ة )القديمة(. فال يظهر يف السلوك األمريكيي األسطوريي 

أوروبا يف خالل القرنني املنرصمني، أي السعي إىل السيطرة عىل األسواق وفرض قوانينها عىل بالد 

فلم   البعيدة.  هذا  إالي ير   العامل  إىل  القوميي ا بصفته    سلوك  ولألمن  للمجتمع  ببعده   األمريكيي   متدادا  

 .  سرتاتيجيي إ  -اجليو

اليوم   املهمي ال تزال  أمريكا  العامل. وهي تعكف عىل إنجاز هذه  بآليي تريد أن تكم  وأساليب ات  ة 

ا مثل هذا اهلدف ال يني    أني   وذرائع ال حرص هلا. إالي  الال هوت  فالواليات .  ألمريكيي يدخل يف عمق 

ا جمتمع من الطراز الذي كانت تكمه أرسة تيودور، قد  يل هنتنغتون بأني ئحدة التي وصفها صامواملتي 

ة، ودولة ترز نجاحا  يف عامل يشبه عرص امللكة إليزابيت األوىل بصورة جديدة، وفيه رصاعات شبه دينيي 

ب لية، ومغامرون يف التجارة، وأساطيل حربيي  ى ت لة... إن  هذا التوصيف الذي خُيلع عىل أمريكا حتي ة، وق  ق 

له   الكاملة، سيكون  الدولة  نظ روا هلا بصفتها  الذين  التشاؤم.   أكثر من من  ُيفتح عىل  باب يمكن أن 

أمريكا    ها ستفقد روحها، وستكفي ا واقتدارها وعظمتها آمنة، ولكنيهتا ستكون بفضل قوي صحيح أني 

بدال  من  «، كام كان يصفها الهوتيُّوها األوائل، وسوف تصبح  قعة عىل التلي عن أن تكون »املدينة الوا 

ة مرق عة، تق مها الوالءات واألعراق، وسوف يسكنها شعب ُيفِزُعه السفر إىل اخلارج، أو  سي ذلك، أم 

   .مغادرة البيوت داخل الوطن 

ة كام  ة ميكانيكيي بعوامل جيوبوليتيكيي   -تديدا   ة  واهليمنة األمريكيي   –ق اهليمنة  حال، ال تتعلي   أيي   عىل

ادي ام مىض، مطلقا ؛ ذلك أني  فيكان الظني  من وضع أو من ظرف أو موقف؛    العاء  ا بادئا ، ولدت من 

بالتال   السياسيي جتد  وهي  السجاالت  االمريكيي أصلها ومصدرها يف  الداخليي ة  ثانيا ، ختضع ة. وألني ة  ا 

لنتتبي   ة يف أغلب األحيان. فلنستدر إذنل ظرفيي ة، بمستقري   دات غريملحد   التاريخ  ن هذا  صوب  ع تكوي

 متأرجحا .  دا  عاء، الذي كثريا  ما يكون مرتدي الزعم أو والدة هذا االدي 
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ن اهليمنة جاء يف أغلب األحيان رجراجا  يرتدي  ا سنرى أني وهكذا فإنني  د بني إرادة االنعزال وبني  تكوُّ

األمريكيي مشيئ القارة  السيطرة عىل  الذات من أجل  تأكيد  بادئا  كلي ة  ة  أني ، وسنرى  ها  ا  بعد ذلك كيف 

، ات أخرى تشجيعا ، من الدينامييات املنبثقة من الفضاء العامليي ات عديدة ُمعارضة، ويف مري لقيت يف مري 

وقد فقدت منذ سقوط جدار برلني، نقاط استهدائها فباتت التي كثريا  ما التفيت عليها أيضا  وتفادهتا.  

، حما كون أيي ي دات ثالثة، من دون أنة، فقدت جتسي ة بعد مري ص عىل التوال، ومري تتقمي  ظة ف منها حاسام 

ة دونالد ترامب ة( وقوميي يوليرباليي ة باراك أوباما اجلديدة )أوالناجلديدة، وليرباليي   »اإلبن«  جورج بوش

ا الثانية ا خارج الزمن،فأمي ا لطاملا بدت وكأني ني ة أقا ، وبخاصي وىل فشال  حمقي األ اجلديدة أيضا . وقد فشلت  

م ا مل تعد تقدي ا الثالثة فإني ة، وأمي ل إىل إعادة تكوين الزعامة األمريكيي ا مل تتوصي  أني فكانت أكثر تسديدا ، إالي 

 (1) شيئا . «حوكمته»ة العامل وحلاكميي 

 ون عرصا  مضاعفا  من التشاؤم؟هل يدخل األمريكيي وبعد.. 

يُ  الذي  السؤال  هو  األمريكيي   قضي هذا  النخب  لكني مضاجع  القرار.  مواقع  يشغلون  الذين  من    ة 

الزمن. ه لن يكون ميسورا  ما دامت أمركة العامل بلغت اليوم درجة الذروة يف السباق مع  اجلواب عن

هو تلك احلقيقة الدامهة التي تقول: مل   األمريكيي   فالذي ال يغرب عن حسابات العقل اإلسرتاتيجيي 

بقادرة أمريكا  ا   تعد  احلروب  عرب  الوقائع  صناعة  األعىل  وفق  العامل  تشكيل  لتعيد  ة حاديي لكربى 

 ة. األمريكيي 

  ة ومل األمريكيي   -ة  النفس السياسيي وارد التشاؤم قد انسل  إىل    ، أني لقد ظهر بوضوح ال يقبل الشكي 

 يفارقها بعد...  

 

،  سة الفكر العربي مؤسي ،  مروة  نصري:  ترمجة،  : إرشاف: برتران بادي ودومينيك فيدالمجاعيي   كتاب،  . ناية الزعامة أمريكية1

 .  29 ص، 2020، بريوت



 

 

 

 

 

  ةة واإلسالمّيالتَّْغِريُب واْلَعْوَلَمُة يف جمتمعاتنا العربّي

 ات املواجهة«»اآلثار والتداعيات وآلّي

 (1)نبيل عل صالح

 عامّ  تنفيذيّ  ملخٌص 

ات  ا  آليي ، ويتقىصي معرفيي «العوملة» و  «التغريب»عىل مفهومي    قديي الني   الفكريي ُط البحُث الضوء  يسلي 

العربيي  للثقافة  السياسي اخرتاقهام  والواقع  يف واإلسالميي   العربي   واالجتامعيي   ة  نجاحهام  وأسباب   ،

العربيي ة يف مؤسي ة وقاعدة قويي امتالك أرضيي  كانت نشأة ة عقود، حيُث  ة منذ عدي ة الرسميي سات الدولة 

الدولة يف ظلي  االستعامريي   تلك  اهليمنة  الغربيي أجواء  وتبعيي ة  لبلداننا،  العربيي ة  النخب  هلا.. ة  احلاكمة  ة 

آليي  رشح  يف  البحث  ع  املفهومنيويتوسي عمل  والسياسة   هاموتليل  ات  والرتبية  الثقافة  جماالت  يف 

خيلص البحث إىل ما يراه معيارا  يف   يات واألخطار النامجة عنهام..واالقتصاد، وسبل مواجهة التحدي 

ة ثقافيي   ة  هويي ة تظهري اإلسالم  هتام، وهو رضوررغم مظاهر قوي بي للتغريب والعوملة  ات التصدي مسؤوليي 

ومستقلي  استنهاض حضاريي منفتحة  عومليي   عامليي   ة، ومشوع  الدولة )ال  عليه يف مشوع  والبناء   ،)

النوعيي   ة والقادرة والعادلة.. وهذا من أهمي القويي  املطلوبة من أجل دفع العرب واملسلمني  الشوط  ة 

القوي  أسس  العلميي المتالك  واملعرفيي ة  فكرة ة  من  العوملة  التغريب وتويل  بدورها إلسقاط  الالزمة  ة 

 

 . . كاتب وباحث سوريي 1
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تسليعيي سوقيي  حضاريي ة  فضاء  إىل  الغلوي   إنسايني   تبادلي   ة  عن  احلضاريي والتعصي   بعيد  والتحييز   ب 

 . واملجتمعيي 

 مفهوم  الّتغريب يف مبناه ومعناه  -املبحث األول 

، ويعود ظهوره إىل  االصطالحيي   العهد، من حيث معناه الفكريي   مصطلُح التغريب حديث    دي ال ُيع

صاهلا مع عندما بدأ احتكاكها واتي وذلك ، ةواإلسالميي  ةة سابقة من حياة جمتمعاتنا العربيي مراحل تارخييي 

من    الثامن عش ومطلع التاسع عش،  يف الفرتة ما بني القرن  ( احلديثايفي والثق  السياسي )  عامل الغرب

عىل ما -ة التي كانت ة الثقافيي ة منها واالستشاقيي ة الدينيي ات التبشرييي ة واإلرساليي خالل البعثات العلميي 

الحقا   اخرتاقيي مقدي   -ظهر  احلديث  مة  االستعامر  حلركة  ا ة  العربيي   تغلغللهبدف  جمتمعاتنا  ة داخل 

 ة..  واإلسالميي 

إذ تارخييي خلفيي   نهناك  والرصاعات  ة  بالصدامات  وحافلة  االمتدادات  وواسعة  اجلذور  عميقة  ة 

حتي  والغرب،  اإلسالم  بني  وقعت  التي  التنوير  الكربى  مبادرات  الغرب  هذا  لدى  تظهر  أن  قبل  ى 

 . والعلم العقل جمتمعات إلقامة -مسعاها يف ونجحت– واحلداثة التي سعت 

مل    -اليونايني   رغم مظاهر تأسيسها العقلي بهلا    ة بالعنوان األولي بام هو حضارة مسيحيي -غرب  ال  إني 

الدينيي  وعيه  يف  أو  أمي نشوء    احلضاريي و  والثقايفي   يستوعب  قويي ة  منه، ة  حضارة  أقوى  أو  له  معادلة 

ا  له يا  جوهريي لة  تدي ة، ومشكي السياسيي دة  كياناته  إىل عقر داره، مهدي   ى وصلت  انتشت يف أنحاء العامل حتي 

كان ا  انطالقا  ممي   ، ساتهترير مقدي تت زعم    إليقافها  ، فانطلق  هذا الغرب يف حروبهالبشيي   يف املستقبل

االحتالل  يسمي  أو  بالغزو  كلي الرببريي   «اإلسالميي »يه  األديان  أن   متناسيا   أو  ناسيا   بأشخاصها ،  ها، 
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، تظى لدى املسلمني كافية بالتيقدير واالحرتام الذي يصُل حد  الواجب عتقاديي واال  ورأسامهلا الرمزيي 

 .(1)دة واملختلفةبرصف النظر عن مذاهبهم وطوائفهم املتعدي  الشعيي 

منذ فرتة من املصطلحات التي أخذت تدرج وتنتش يف كتابات    هذا اللفظ )املصطلح( بات    لكني 

نخبنا ومثقي  املكثري من  العرب وتردي فينا  انحطاط  أسباب  الباحثني عن  دثني  االقتصاديي ح   ي واقعهم 

احلضاريي وختلي   والسياسي  الفكريي فهم  واملعنى  اللغة  يف  املصطلح  هبذا  املقصود  هو  فام   .. 

 ؟!.االصطالحيي 

 . يقول ابن منظور يف لسان العرب: (2) يعني النفي واإلبعاد عن البلدالتغريب لغة  -

ْربة  »  قال:    والغ  ؛  اب  واالْغرتر الَوَطن  عن  النُّزوح   ب ْه والغ ْرب: 
جانـر  ، الغ ْربر  ... س  تََلمِّ الـم 

اب   بَ   واالْغرتر َغرَّ  ... الدهر  به  َغرَّ وقد  َب،  واْغرَتَ َب،  َتَغرَّ منه:  تقول  كذلك؛  ب  وأْغَرَبه:  والتغرُّ ه، 

: النّفي  عن   : أنَّه أَمَر بتَْغريب الّزان؛ التَّْغـريب  : النَّْفي  عنر البلد... ومنه احلديث  َنّحـاه... والتْغريب 

َب عليْه: َترَ  َبه وَغرَّ يْت ـه وأْبَعْدته... وَغرَّ ْبت ه إذا َنحَّ ناية  فيه. ي قال: أْغَرْبت ه وَغرَّ  الذي َوقَعْت اجلر
ه   كَ البلدر

 .. (3)«ب ْعداً 

ل امل «تغريب»كلمة ة لعجميي من هنا، وباالنطالق من التعريفات امل  الِحظ  اآلتية: يمكن أن نسجن

 

بِِّه وَالُْمْؤِمُنوَن  . الحظ قوله تعاىل: ﴿ 1 نِزَل إََِلِْه ِمن رَّ
ُ
ُق    ۚ  آَمَن الرَُّسوُل بَِما أ ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ََل ُنَفرِّ ُُكٌّ آَمَن بِاَّللَّ

ن رُُّسلِِه  َحٍد مِّ
َ
َطْعَنا  ۚ  بَْْيَ أ

َ
ِيَن (؛ وقوله تعاىل: ﴿285:﴾)البقرة. .َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأ ابِئَِْي وَانلََّصاَرٰى إِنَّ اَّلَّ ِيَن َهاُدوا وَالصَّ آَمُنوا وَاَّلَّ

ٍء شَ  ٰ ُُكِّ ََشْ َ لََعَ َ َيْفِصُل بَيَْنُهْم يَْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اَّللَّ ُكوا إِنَّ اَّللَّ ْْشَ
َ
ِيَن أ ََل َيْنَهاُكُم  (. وقوله تعاىل: ﴿22:﴾)احلجِهيد  وَالَْمُجوَس وَاَّلَّ

ُ َعِن   وُهْم َوُتْقِسُطوا إََِلِْهْم إِ اَّللَّ ْن تَََبُّ
َ
يِن َولَْم ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أ ِيَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم ِِف ادلِّ َ ُُيِبُّ الُْمْقِسِطْيَ اَّلَّ  (60:﴾)املمتحنةنَّ اَّللَّ

 .  470م، ص5/1999وت، طة، لبنان/برية والدار النموذجيي . ابن أب بكر الرازي، خمتار الصحاح، املكتبة العرصيي 2

مكرم 3 بن  حممد  الدين  مجال  لسان  بن .  تقيق  منظور،  الرتاث  عبد:  العرب،  إحياء  دار  والعبيدي،  ، العربي  الوهاب 

 .  639-638، ص1م، ج 3/1999لبنان/بريوت، ط
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راب»اللغة    علامء  يستعمُل الف.   واإلقصاء  بمعنى    «التغريب»و  «اإلغ  التن حية  وهو  واحٍد،  ن  ع  

 ة. سياسيي ة وغري  دة سياسيي عنه ألسباب متعدي  عاد القرسيي بالوطن، أي اإل

الثالثيي   قياسي   مصدر    «التغريب  »  إن    ب. غري  ب»  للفعل  ر  عيف. « غ  بالتض  زيد   م  الفعل  وهذا   .

ورة يشء ِشب ه يشء »أني معنى هذه الزيادة هو    وغالب الظني  ـري  م هذا املعنى، إذا  «ص  . وال سبيل إىل فه 

املعجميي  الداللة  عىل  اقترصنا  بدي ما  ال  بل  للتغريب،  السياسيي   ة  بالداللة  املعنى  هذا  رب ط  ة من 

 ة للكلمة.ة واحلضاريي يديولوجيي واأل

باري  انتقال    التغريُب   ج. ،  وابتعاد    إج  ُض  اإل  ي ملك   ال  اضطراريي ف عه، بل ُيفر  ه أو د  دن نساُن السلطة لر 

ارسني  هذا النمط من االرتال بـ ي بعض الدي ضا . ويسمن  . (1) «غربة القهـر»عليه فر 

أني  اللغويي   والواضح  املادي املعاين  البعد  عىل  تقترص  السابقة  أني   يي ة  حني  يف  أو   للكلمة،  للكلمة 

 . يي ة وتأثريا  وخطورة من معناه املادي ة أكثر شدي ة وسياسيي ة ثقافيي للمصطلح محوالت معنويي 

الثقايفي  االصطالح  التغريب، يف  التعلي   والفكريي   ويطلق  غالبا  عىل حاالت  واملعارص،  االنبهار  ق 

ة؛ بحيث ة واألخذ بالقيم والنظم وأساليب احلياة الغربيي واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربيي 

غريبا  يف ميوله وعواطفه   -اهالذي له هذا املوقف أو االجتي - يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع املسلم  

العامي  الغربيي هاته يف احلياةوتوجي   وعاداته وأساليب حياته وذوقه  ة )وما تشتمل عليه ، ينظر إىل الثقافة 

ة وأساليب حياة( نظرة  إعجاٍب وإكبار، ويرى يف األخذ ة وغري سياسيي ات سياسيي من قيم ونظم ونظريي 

م مجاعته أو أمي   .(2)ةته اإلسالميي هبا الطريقة املثىل لتقدُّ

دِ   غرب  »عىل التغريب مصطلح    «جالل آل أمحد »  راملفكي   وقد أطلق   ؛ وهو باملناسبة مصطلح  «كيز 

سلبيي  هجائيي متشبيع  دالالت  بل  لكلي ة،  غربي   ة  هو  بالعربيي ما  ويوازيه  الغرب»ة  ،  اإلصابة »أو    «وباء 

 

اجلاهلي 1 الشعر  يف  الغربة  اخلـشوم،  الرزاق  عبد  اتي .  منشورات  الكتي ،  طباد  سوريا/دمشق،  العرب،  عاماب  م،  1982عة 

 . 14ص

 . 61م، ص1982، السنة التاسعة عام  10ة، ليبيا، العددة الثقافة العربيي ، جملي . عمر التومي الشيباين، التغريب والغزو الصهيويني 2
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فه عىل أني «نزعة التغريب»، أو  «م بالغربالتسمي »، أو  «بالغرب ه جمموعة األعراض التي تطرأ  ، حيث عري

الثقافيي حياتنا يف    عىل أيي ة والفكريي ة، احلضاريي جوانبها  هلا  يكون  أن  مقوي ة، من دون  مات وجذور يف ة 

جعمق يف التاريخ، وبدون أن يكون دخوهلا   الرتاث أو أيي  ام تدامهنا  ، يسمح باالستعداد هلا، وإني ا  متدري

 .(1) آلهلةل د ا املمهي ة اآلهلة إليكم، أو قل إني دفعة واحدة، لتقول لنا: أنا هديي 

  والسياّس  )يف املعنى الفكريّ  مفهوم  العوملة عند أهل اللغة واالصطالح - املبحث الثان

 (واالقتصاديّ 

ياسيي ُسلي  ة والسي احة  طت األضواُء الفكريي ات عديدة عىل السي وملة بعد  حدوِث تغريي ة عىل ظاهرة الع 

 رشارهتا سقوط جدار برلني )الفاصل التي أشعل  ات يف القرن املايض،  يي ة منذ نايِة عقد الثيامنينالعامليي 

وحلف وارسو   ا  بني احللفني واملعسكرين املتناقضني السابقني، حلف الناتو الغربي ا  وأيديولوجيي سياسيي 

يوعيي الشقيي  الشي ك منظومة دوله  العامل، وتفكي املعسكر األمحر يف  انيار  ء  السابقة، ة السوفياتيي (، وبد  ة 

الرأ النظام  انتصار  املتي   ساملي وإعالن  ة، ورفع لواء االنتصار من خالل حدة األمريكيي بقيادة الواليات 

 .. «صدام احلضارات»و «ناية التاريخ»تكريس الفكرتني املضلنلتني، 

الصيغة الرصفيي   «العوملة»يعد مصطلح   الزمنيي جديدا  هبذه  الناحية  تارخيه إىل عدي ة من  ة ة، ويرجع 

يرد   مل  هو  وهلذا   ، العربيي عقود خلت  اللغة  قواميس  من  يف  العرب وغريه  كلسان  املعروفة  القديمة  ة 

ة بعد  ة جديدة خاصي رغم ذلك، فقد أوردته معاجم لغويي بة يف هذا املقام، لكن  املعاجم والقواميس املهمي 

 ة بالقاهرة.من قبل معجم اللغة العربيي  (2)ا (جديد )بمعنى جعل اليشء عامليي  إجازة استعامله كمصطلٍح 

 

إسالميي 1 قضايا  كتاب  سلسلة  نجف،  حيدر  ترمجة:  التغريب،  نزعة  أمحد،  آل  جالل  طبعة  .  العراق/بغداد،  معارصة،  ة 

 .  25م، ص2000عام

 .  13م، ض1998/ 2/ 6. أمحد صدقي الدجاين، مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة، جريدة القدس، تاريخ النش: 2
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إعطاء معنى اصطالحيا  واحدا  أو تعريفا  جامعا  مانعا  للعوملة، والسبب يعود إىل تعدد   عِب الصي   من 

مواقع اشتغاهلا وآلياهتا العملية، لكن باإلطار العام ارتبطت العوملة كظاهرة بشية حية، بمجموعة من  

واإلعالمية والفكرية  واالقتصادية  السياسية  والتطورات  واألحداث  لتعطيها   املتغريات  اجتمعت 

واملجتمعات «العاملية»معنى   األمم  كلي  عىل  تعميمها  أي  عاملية،  صبغة  ذات  األشياء  ل  ع  وج   ،

بام حيوُل  ة مادية أم سياسية عملية،  اقتصاديي أم  ة  ثقافيية رمزيي األشياء،  والشعوب.. سواء  كانت  تلك  

املوجه توجيها  واحدا  يف إطار حضارة واحدة العامل البشي إىل ما يشبه الكتلة الواحدة أو العامل الواحد  

عىل  يقترص  ال  العوملة  مفهوم  أن  ومع  والسلوكية..  القيمية  وأنظمتها  بفكرها  الغربية  احلضارة  هي 

اجلانب االقتصادي، بل يشمل اجلوانب الثقافية واالجتامعية والبيئية والسياسية كام قلنا، إالي أن اجلانب 

التي فتحت األجواء االقتصادي )املال والتجاري ( يبقى أهم جانب وأبرز مظهر من مظاهر العوملة 

يف  االستثامر  هبدف  للحدود  العابرة  الضخمة  الشكات  وتأسيس  األموال  رؤوس  النتقال  العاملية 

البلدان وتقيق األرباح.. فالبدء كان إذا  من االقتصاد ثم أخذ جيري احلديث عنها بوصفها نظاما  أو  

ذ حالة  أو  لتشمل  نسقا   االقتصاد،  دائرة  تتجاوُز  متعددة،  أبعاد  ذلك-ات  جانب  املبادالت   -إىل 

 .(1)واالتصال والسياسة والفكر والرتبية واالجتامع واأليديولوجيا

الع   فإني  اإلنكليزية  اللغة  تقابُل ويف  التي   وملة  املعاين  املعاين  تفيدنا  إذا   الشمولية(..  )الكونية،  الية: 

إعط يف  كلها  مساحات  السابقة  وزيادة  نطاقاته  وتوسيع  اليشء  تصميم  معنى:  العوملة   ( ودوائر)اء 

استخدامه وديناميته، أو التعامل معه ليشمل املجموع الكل العام. أي أنه إذا قامت مجاعة ما بالدعوة 

واالقتصادي  والسياس  والثقايف  الفكري  نمطها  تعميم  بذلك  تعني  فإنا  العوملة  طريق  سلوك  إىل 

 

كلية 1 السياسية،  العلوم  قسم  يف  الثقايف  املوسم  سلسلة حمارضات،  الدولية،  والعالقات  العوملة  حول  سليم،  السيد  حممد   .

 .  110، ص2000طبعة أوىل لعام االقتصاد والعلوم السياسية/جامعة القاهرة،
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تلك  اخلاص هب متلكها  الفعالية  شديدة  وطرق  بأساليب  اجلميع  عىل  للتطبيق،  قابل  عام  كنموذج  ا، 

 إىل سيادة قيمها وسلوكها وأنامط تفكريها، عىل العامل بأرسه.  -يف النهاية-اجلامعة بام يؤدي 

له من األمكنة والنطاقات املحدودة   «العوملة»وبذلك تعني  ل اليشء عىل مستوى عاملي، أي ن ق  ع  ج 

والضيقة إىل الال حمدود والال مراقب. أي إدماج العامل يف نظام كوين جديد حيول العامل إىل قرية صغرية، 

ليسهل فهمها ووعيها، والتنقل فيها والتحكم بمسارهبا املختلفة لصالح   «رشكة ومؤسسة واحدة»أو  

 األفكار واأليديولوجيات والنظريات اخلاصة هبذا الطرف أو ذلك.

خمتلفة،   مستويات  ذات  متحولة  تارخيية  صريورة  العوملة  جيعل  التعريف  هذا  أن  الواضح  من 

ترتجم العوملة عىل شكل آليات السوق  ففي جمال االقتصاداقتصادية، سياسية، ثقافية، )أيديولوجية(. 

ألساس ليس فقط لوسائل وأنامط اإلنتاج عىل صعيد األقطار، بل عىل لتكون هي الناظم واملحرك ا 

كلها الدول  بني  العاملية  االقتصادية  السياسة.  .العالقات  جمال  هي ويف  املتداولة  العملة  تكون   ،

الغربية بطبعتها  الليربالية  الثقافة.  .الديمقراطية  جمال  الرأسامل   ويف  الغرب  املجتمع  ثقافة  تسيطر 

الفارغة واملدعومة بامكينة إعالمية مرئية ومسموعة وإلكرتونية شبكية جبارة وواسعة، االستهالكي ة 

أساليب احلياة االجتامعية وفق منطق رأس املال املادي والصناعة االستهالكية املحدودة القائمة   ترسمُ 

ما  فكل  األخالقية،  الشعية  طابع  وإكساهبا  والشهوية  الغرائزية  القوى  مواقع  به   عىل جتذير  ترغب 

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 ، 

ا  التفكري  اإللغاء(  درجة  )إىل  وهتميش  األنانية،  الفردية  النزعة  األبعاد (1)جلامعيوتكريس  وهذه   .

 

وهذا هو أخطر ما يف العوملة كبعد ثقايف، وُيقصد بثقافة العوملة طبعا ، اإلطار املعريف الذي جيعل النظام الرأسامل مقبوال  من  .  1

سائر الشعوب، وال يكون يف هذه احلالة يف صورة ظاهرة تتمثل يف إخضاع عقل هذه الشعوب لتقبل النظام الرأسامل فحسب؛ بل 

قبل من  للتكيُّف  الرأسامل   إعالن ا  يف حركة  االنخراط  فكرة  تقبُّل  ييرس  بعينه  فكر  دعامات  لوضع  اسرتاتيجيني خمططني  مفكرين 
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د احلدو  عرب  متددها  بسبب  العوملة  باسم  –بعد أن كانت منفردة فيام مىض-جمتمعة صارت تتميز حاليا   

الشكات  مثل  واالمتداد  االتساع  هائلة  نقل  لة  عىل وسائط  حُمم  كلها،  للحواجز  العاملية، واخرتاقها 

والتجارة، ومثل الفضائيات واملنصات الرقمية يف الضخمة، واملؤسسات املالية الدولية يف االقتصاد  

 الثقافة واإلعالم والدعاية.  

النظر إىل العوملة  وبام أن أول ظهور هلذا املفهوم كان يف الواليات املتحدة األمريكية، فإنه يمكن 

 ية، األمريك  واالستهالك  التفكري  أنامط  لتعميم  وسيلة  كونا  زاوية  من   –يف هذا املجال-والدعوة إليها  

 أمامه  املجال  وفسح  نفوذه،  دائرة  وتوسيع   األمريكي،  احلضاري  النموذج  هذا   مع   التامهي  درجة  إىل

العوملة  وهب.  بأرسه  العامل  ليشمل تصبح  املعنى  بأساليب -ذا  يأخذ  اقتصاديا   نظاما   كونا  جانب  إىل 

السوق وحدانية   أمريكية)  واهلدف  والتوجه  املنشأ  عاملية  «أيديولوجية»  –وطرائق 

ومعايريه،    مكدلة=األمركة=بامتياز وحمدداته  النظام  هذا  خصائص  تعكس  مكدونالد(،  من  للعامل 

وتعمل عىل تكريسه وترسيخه عرب االستفادة من أحدث التقنيات العلمية يف جمال االتصاالت ذات 

)وثروات موارد  عىل  للسيطرة  جديدة  أوضاع  ممارسة  هبدف  وذلك  والعسكري،  املدين   الطابع 

 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  

الة، إىل طبيعة االختالف يف تديد مفهوم العوملة، واختالف اآلراء حول اعتبارها ظاهرة  أم عملية أم ح

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 

إطار نظري جمرد، أما املستوى ثالثة مستويات، املستوى األول هو العوملة كمنهجية وكأيديولوجية، أو  

 

الطبعة  الوفاء، مرص/املنصورة،  دار  العوملة واإلسالم والعرب،  السيد أمحد فرج،  أن يسريه. )راجع:  للغرب  حيلو  وسريورته كام 

 (.  39م، ص2004األوىل، 
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أما  املقصودة،  والسياسات واملامرسات  اإلجراءات  تقوم عىل جمموعة من  العوملة كظاهرة  الثاين هو 

عملية، العوملة  اعتبار  هو  الثالث  التي  املستوى  التغريات  من  أو جمموعة  تارخيية  مرحلة  أنا  بمعنى 

 . (1) ليست وليدة الساعة وال يمكن التحكم يف مسارها

 وحتديات مواجهتها يف احلارض واملستقبل  سياقات  وخماطر الّتغريب املعومل - املبحث  الّثالث

 دوافع  نشأة حركة الّتغريب يف عاملنا العرب واإلسالمي: -أوالً 

وتأريخ االحتكاك واملواجهة )والصدام( احلضاري بني الغرب والشق    عىل توثيِق   درج  املؤرخون  

احلملة الفرنسية )بقيادة نابليون بونابرت( عىل مرص، والتي مل تقترص عىل البعد   )عامل اإلسالم( مع بدء

.. حيث كانت العقلية الغربية وحضارية أخرى  ته إىل أبعاد علمية وثقافيةبل تعدي   ،العسكري فحسب

الشقي العامل  هذا  اكتشاف  هاجس   من    ،تعيش  خيتزنه  وما  وخرياته  وثرواته  خفاياه  عىل  ف  والتعري

رِبها استشاقا  فكريا  ومعرفيا ، وأيضا  خ  إمكان ربها واقعا  حيا  عىل األرض ات وقدرات كربى كان قد خ 

السياس   التعقيد  القائم بني احلضارتني منذ قرون عديدة، والذي يعود إىل زمن    والتارخيييف طبيعة 

رهتا  احلروب الصليبية التي   سادت وهيمنت   ظروف ومناخات سياسية ودينية وفكرية واجتامعيةفجي

لت تعبريا  فاقعا  عن عنِف املجتمع اإلقطاعي عىل عامل الغرب يف القرن احلادي عش امليالدي، وشكي 

ه بالتحديد ضد عامل اإلسالم واملسلمني.. ومن ثم جاءت بعده احلركة االستعامرية األوروب واملوجي 

اهتا وثرواهتا ناظرة  نظرة عنرصية الغربية املعروفة التي استباحت خمتلف أقاليم اإلسالم، ونبت خري

وحتى عرقية إىل جمتمعاتنا معتربة  إياها جمرد شعوب مهجية متخلفة مستهلكة، ال تستأهل ما فيها من  

 قدرات وموارد ضخمة.

 

 . 12م، ص2002ة والوطن العرب، جامعة القاهرة، طبعة أوىل لعام . صالح سامل زرنوقة، العومل1
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ث الصدام مع الغرب، كان من نتائجه املهمة عىل صعيدنا العرب واإلسالمي،    بعد  هكذا،  و أن  حد 

الكبري    العرب واملسلمني واملدىجمتمعات  وقوف الناس والنخب املفكرة بالذات، عىل مقدار  ختلف  

 الذي بلغه انحطاطهم احلضاري قياسا  بعامل الغرب الذي كان وقتها قد قطع أشواطا  واسعة يف حداثته

 والبحثي االكتشايف.  العلمي الصناعي  وتطوره

املتخلف   الواقع  هذا  مواجهة  االستعامرية -ويف  وسلوكيته  الغرب  عقلية  فيه  تتحمل  الذي 

حاول  كثري  من العاملني واملفكرين النهضويني يف عاملنا العرب واإلسالمي، البحث    -املسؤولية األكرب

احلض أمتهم  ألزمة  جدية  ومعاجلات  حلول  فكرية عن  تيارات  عدة  لذلك،  تبعا   فنشأت  ارية، 

 . كان من بينها تيار التغريب الذي دعا رموزه إىل االندماج الكامل يف عامل الغرب، (1)وسياسية

اجتامعية وسياسية وثقافية عديدة يف   التيغريب مل يكن وليد  حلظته، فقد أسهمت  إرهاصات   إذا ، 

ه )رغم نخبويته( لتياٍر م ؤثنر، له رموزه وأفكاره وحراكه وحضوره املهم يف الساحة الثقافية نشأته وتولُّ

 والسياسية العربية واإلسالمية.  

  - يف معِرض حديثنا هنا عن أسباب ودوافع نشوء هذا التيار أو تلك احلركة التغريبية-وال يمكن  

التبشريية والسياسية  الفكرية  انضوى تت جناحها، وانتظم  يف مساراهتا ودوائرها  نتيهم كل من  أن 

لالنخراط التنظيمية بسوء النية والقصد، فبعض  من نخب التغريب ورموزه، اندفعوا بحامسة شديدة  

وتتوجع  تعاين  كانت  التي  جمتمعاهتم  واقع  جتاه  بمسؤوليتهم  منهم  شعورا   التغريبي  التيار  جمرى  يف 

 

  - التيار التغريبي الداعي للذوبان يف منظومة الغرب  هذا  جانب  إىل–. بخصوص آلية التعاطي مع الغرب، كان  هناك أيضا   1

 ،التيار  هذا  رأي  بحسب،  الذي يقفتياران آخران، أحُدمها تيار رافض جذريا  وباملطلق ألي تعامل مع الغرب العنرصي االستعامري  

 الغرب  هذا  مع  التامهي  من  االنتهاء  جيب  وأنه.  واالجتامعي  احلضاري  وختلفهم   وأمراضهم   ومشكالهتم   املسلمني  أزمات  كل  وراء

. ته.حيا  وأساليب وقيمه ولفكره له حاجة دونام واإٍلسالمي العرب الذايت االستنهاض املستويات، وبدء كل عىل معه االرتباط وفك

والثاين تيار توفيقي حاول دعاته ونخبه إجياد مساحة مشرتكة بني احلضارتني الغربية واإلسالمية، وذلك باالنفتاح عىل الغرب يف  

اتنا أي بام حيافظ عىل ذ.  مكاسبه ونظمه وآليات عمله املؤسسية العملية ومعطياته املتقدمة دون نسيان أو تناس ثقافة األمة اإٍلسالمية.

 ونسيجنا التارخيي احلضاري، وال يلغي خصوصيتنا الثقافية اإلسالمية القائمة عىل الوسطية والتوازن بني الروح واملادة. 
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التي اطيلع )هذا   وتكابد أمراضها وختلفها احلضاري املقيم، يف ظلن مقارنتها مع بلدان التقدم الغرب 

من خالل احتكاكه وتفاعله عن   البعض( عليها، وعايش جتارهبا النيهضوية الفكرية والعملية الناجحة

ب مع خمتلف تيارات حداثتها العقلية والعلمية والسياسية.   ُقر 

تيار   وأتباع  كثريا  من رموز ومؤسس  أني  إذ   قليلة،  كانت   الغيورين  سني  املتحمي نسبة هؤالء  لكن 

وبالتال من سوء   له،  « موكولة»التغريب العرب كان مطيلعا  وعارفا  بطبيعة ما يقوم به من مهام ووظائف  

وليس   ذاته،  اإٍلسالمي  ين  للدي العرب  احلضاري  الفشل  مسؤولية  تميل  صعيد  عىل  سواء  فِعال، 

للعادات والتقاليد املوروثة وهيمنة مواقع االستبداد والطغيان عىل كافة مفاصل األمة، أو عىل صعيد  

ن كانوا يرون  يف اإلسالم عقبة تنفيذ أجندات موضوعة هلم من قبل أسيادهم يف عامل الغرب السياس مم

يا  حقيقيا  )وجوديا ( حلضارهتم الغربية يف رفضه االستسالم ألهوائهم واخلضوع ملصاحلهم   كأداء وتدي

من داخله كقوة   وإسقاطه  حماربته  عىل  -يزعمون  كام–وتطويع األمة فكريا  وسياسيا ، بام يوجُب العمل   

هذا التغريب )والتخريب( الثقايف وغري أن  جيعلنا نؤكد عىل    نوض فاعلة يف وعي أبنائه وأتباعه، بام

االسترشاق   وبحركةر  احلديث،  املادي  الغرب  واالستعامر  الفكري  بالغزو  أساسًا  مرتبط  الثقايف 

 أيضًا التي كانت بدأت منذ عقود طويلة قبل ذلك التاريخ. واملسترشقني 

قع هذا االصطدام بأسئلة النهضة وهواجسها  إني ظروف  وبيئة والدة حركة التغريب تقع هنا، يف وا 

وسؤال التغيري العرب اإلسالمي، ومعاينة أسباب نضة الغرب وتقدمه الكبري من خالل اطالع نخب 

كبعثات علمية إىل البالد األوروبية أو من خالل استقدام اخلرباء  عربية سياسية وعلمية )تم إرساهلا  

احل للنهضة  للتدريس والتخطيط  العربيةالغربيني  بلداننا  املتقدمة ديثة يف بعض  العلمية  نظمه  (، عىل 

مزدهرة وسعيدة عىل  تعيش حياة  الغرب  التي جعلت جمتمعات  املدين  االجتامعي  تطوره  وأساليب 

العيش   ووسائل  والعسكري  والسياس  املدين  والتنظيم  املادي  والعمران  واملشب  املسكن  صعيد 
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نتيج جاء  والذي  واالستقرار،  واالخرتاعات والرفاه  االكتشافات  أمهها  من  لعل  عديدة،  عوامل  ة 

 العلمية، والتمكن من القبض عىل أسس العلوم العرصية.  

مفهوم التقدم الذي أنضجه عرص األنوار، ويف موازاته وباالرتباط به،   النخب  لقد اكتشف  هؤالء

 قسم  متزايد من النخب واجهوا مفهوم االنحطاط التارخيي الذي طبقوه عىل تارخيهم املايض. ونظ ر  

هل وجب تركها  املحلية إىل هذا التاريخ والنظم االجتامعية التي عرفها كنامذج للجمود واخلمول والرتي

وإمهاهلا.. وباملقابل أصبح التعلم عىل يد األوروبيني واالقتداء بأعامهلم يف األدب والسياسة والفنون 

و لإلبداع،  ميدانا   البشي  االجتامع  ومنظومة وسلوكيات  التعبري  وأساليب  واللغة  الفكر  لتجديد 

املوسوعات،  وكتبت  املصطلحات،  فتجددت  والسياسية..  العقلية  املناظرة  يف  السائدة  املفاهيم 

وترمجت مؤلفات عديدة إىل اللغة العربية، وظهرت فنون القصة والرواية واملقالة الصحفية واملناظرة 

إ بقيت  إسالمية  ثقافة  حجر  يف  والشوح الفكرية،  والتعليقات  اجلداالت  رهينة  طويلة  حقبة  ىل 

 .(1)الدينية

لكن لألسف كل تلك احلاالت من االطالع والتفاعل وحماولة االستفادة من نضة الغرب العقلية 

تلك   وعي  يف  اندرجت  واإلسالمية،  العربية  للمجتمعات  احلضاري  التأخر  مشكلة  حلل  والعملية 

، النخب عىل هيئة مظاهر وحاالت متكليفة من التعلق واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربية

ذ بالقيم والنُّظم وأساليب احلياة الغربية؛ بحيث يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع  والدعوة إىل األخ 

اه غريبا  يف ُميوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام   املسلم الذي له هذا املوقُف أو االجتي

الغربية   الثقافة  إىل  نظر  ي  احلياة،  يف  تشتمُل ع-وتوجهاته  وأساليب وما  ونظريات  وُنظم  ِقيم  من  ليه 

 

. برهان غليون، العرب بني حلم النهضة واخلوف عىل اهلوية، حمارضة يف معهد الدوحة، نقلها موقع اجلزيرة، تاريخ النش:  1

 م، الرابط:20210/ 4/ 25

 http://www.aljazeera.net/opinions 
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م مجاعته أو أمته   -حياة نظرة  إعجاٍب وإكبار وخضوع ملثٍل أعىل، ويرى يف األخذ هبا الطريقة امُلثىل لتقدُّ

  .(1)اإلسالمية

 الفرق  بنَي الّتغريب والّتحديث: -ثانياً 

بعض    أني  حيُث  والتيغريب،  التيحديِث  مصطلحي  بني   مقصود   لط   خ  أن  هناك   يعتربون  املثقفني 

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. 

مفه التحديث  لكن  أن  حيث  من  التغريب  مفهوم  عن  يفرتُق  التيحديث  كعملية -وم ومصطلح 

ائدة، وال االستغراق يف الغرب   -جمتمعية اث والبيئة الثقافية واحلضارية السي ال يتطلُب القطع  مع الرتي

بالكامل.. حتى   ته ومركزيته  وبان فيه وتبنيي مقوالته وسياقاته ومناهجه، وااللتزام بمحوريي أن والذي

 الوصول  من   متكنت  -واإٍلسالمية  العربية  جمتمعاتنا  بعض  ومنها–كثريا  من جمتمعات وشعوب العامل  

 ملركزية  اخلضوع  عن   بعيدا  (  واملؤسس   والبنيوي  العمراين)  التحديث  من  ومتطورة  متقدمة  مراحل  إىل

 .  احلداثي نمطه وتبني الغرب

ق   وتقُّ امُلستعمر  خروج  عقب  القيادة  دفية  استلمت  )التي  رب  الع  احُلكم  نخُب  حاولت   فقد 

االقتصادي  املستوى  م عىل  املتقدي الغرب  أفكار وقوانني وسلوكيات  نقل  بعض  الوطني(  االستقالل 

ظاهر احل ياة احلديثة عىل الدولة واملجتم في أشكاال  من م  ياس، بام ُيض  ع، ويؤدي إىل واالجتامعي والسي

 

العدد  1 ليبيا،  العربية،  الثقافة  جملة  يوين،  ـه  الصن والغزو  التغريب  الشيباين،  التومي  عمر  عام10.  التاسعة،  السنة  م، 1982، 

 . 162ص
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وتأمني   رفاهيتها  يف  وتزيد  الناس  معيشة  مستوى  من  ترفع  قد  الناس  حياة  يف  نوعية  نقلة  إحداث 

 حاجاهتا وتقيق وسعادهتا. 

املفاهيمية   البنية  نوعية يف  تغيريات  يتضمُن  ياس والثقايف، وال  السي العمق  يطاُل  التيحديُث ال  إذا  

بالتقليد واالستعا يكتفي  اآلخر  السائدة، وإنام  منجزات حضارة  رة واملحاكاة لآلخر، وحماولة رشاء 

عىل  احلقيقية(  والتصنيعية  )العلمية  التحتية  والبنى  القدرات  امتالك  دونام  هي،  كام  لها  ونق  املتقدم، 

ري    ال يشرتط  التحديث األخذ باحلداثة كمنظومة متكاملة،استنباهتا حمليا .. كام   وإن  كان ال بد  من أن  جي 

لوك االقتصادي والسياس لكثري من املجتمعات معه طب عا  بعض  قيمها وممارساهتا، كام نشاهد يف السي

تها، فمثال  نحُن نرى كيف  يشرتي العرُب  ول يف العامل، مهام بلغت درجة حمافظتها وتقليديي   وهم –والدي

 احلداثة   وأنامط  وأنواع  أشكال  كل  - والصناعي   املعريف  واملضمون  البنية  حيث  من   علميا    متخلفة  دول  

نقال  ماديا  إىل عاملنا  ي  مل  التي  العلمية بنقل هياكلها  إبداعها وإنتاجها.. يشرتونا ويقومون  سامهوا يف 

 العرب واإلسالمي.

النمط من التحديث بالتحديث القشي، وهو تديث فوقي أوامري  ويمكن أن نطلق عىل هذا 

التي استلمت احلكم بعد عهود االستقالل الشكل، وكونت فرضته بالقوة النخُب السياسية العربية )

ولوج طريق   من  بلداننا  ن  يمكي مل  اهليمنة واالستئثار(،  الغلبة وعقلية  منطق  قامت عىل  دوال  تديثية 

احلداثة بمعناه البنيوي املعريف العلمي، بالرغم من كثرة ما اشتغلت وما قامت به تلك النخب احلاكمة 

التحديث القرسي  حماوالت  من  -بحت   عسكري وامتداد  خلفية  ذات  أو  أمني  طابع  ذات  ومعظمها–

دوٍل   بتكوين  إال  تنجح  ومل  أكثر من سبعني سنة،  منذ  فيها جمتمعاهتم وشعوهبم  أدخلوا  التي  الفارغ 

متشظيية االنتامءات املذهبية والطائفية واجلهوية، مغطاة بحجاب بسيط من علمنة غريبة مستبدة فارغة 

 ومعناها احلقيقي القائم عىل احلرية والديمقراطية والتعددية، إلخ..   من مضمونا

وهكذا استحال  التحديُث العربي الرسمي الفوقي استبدادا  وانغالقا  وقمعا  وفسادا  عريضا  واسعا ،  

وانعكس عىل حياة املجتمعات بؤسا  وختلفا  وابتعادا  عن معنى احلداثة احلقيقية.. والسبب وراء ذلك 
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ن من بلورة مفاهيم    هو أن اجلامعات التحديثية العربية، وهي غالبا  منتمية للحركة التغريبية، مل تتمكي

وُأطر فكرية وثقافية وفلسفية، لتطلعهم الفكري والسياس بعيدا  عن حماكاهتم املتكلفة للنموذج الثقايف 

جمتمعاتنا املنتمية لسياق  والعمل الغرب.. راهنوا فقط عىل فرض تديث شكل من خارج سياقه عىل  

)العقل واحلرية(..  احلداثوية  احلقيقة  إىل جوهر  املبارش  الدخول  آخر.. أي من دون  ثقايف  حضاري 

أو   )بشكل  بعُضهم  اعترب   حيث  الغربية،  التيجربة  متثُِّل  يف  ومشاريعهم  طروحاهتم  جلي  وانحرصت 

دعا   بل  للتحديث..  منه  والبدي  التغريب رشط رضوري  أني  األجنبي بآخر(  االحتالل  إىل  بعضهم 

 لبلداننا كطريق منقذ من االستبداد الفردي السلطاين، وكشط إلقامة النظام الديمقراطي اجلديد..!!

ل  التحديث وكأنيه عملية  إن  ارتباط  عملية التحديث بمركزية الغرب ومشاريعه االستعامرية، حوي

املساوقة، تؤدني إىل تطبيق عشوائي وشامل تغريب شاملة للحياة العربية واإلسالمية.. وجعل هذ ه 

النجاح   مؤرش  وهي  الفيصل،  هي  املعايري  هذه  فأصبحت  والتحديث،  احلداثة  يف  الغرب  ملعايري 

 .(1)والفشل

ب قناعتنا  مع  العمومونحُن  العرب واإلسالمي عىل وجه  التحديث  األ فشل  وتعمق  التي  زم،  ات 

منذ ما قبل بدايات ما سمي بعرص النهضة العربية، وكانت تتمثل عاشتها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية  

ر أكثر عىل األرض من خالل استمراِر انحطاطها السياس  يف ختلفها عن ركب احلضارة، والذي تظهي

العربية ورصاعاهتم و العربية  عية احلضارية واالنقسامات  هزالتهم السياسية وارهتانا للفوىض واإلمي

الثقافة –لكن معاجلة تلك األمراض ال تكون  والعملية، وتكالب اآلخرين عليهم،   مثلام فعل نخب 

بالتامهي مع الغرب، واالنسحاق أمامه وتقديم فروض   -والسياسة العربية منذ بدايات القرن املايض

له والطاعة  مع  الوالء  اإلسالمي..  للدين  الفشل  ذلك  مسؤولية  احلال -اعرتافنا  ، وتميل   -بطبيعة 

نه من  ،  التكنولوجي  بأسبقية الغرب وعلو كعبه العلمي والتقني  ودول حديثة  بناء نظم سياسيةومتكي

 

 .  155م، ص1998. حممد حمفوظ، اإلسالم والغرب وحوار املستقبل، املركز الثقايف العرب، لبنان/بريوت، طبعة أوىل 1
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ومقتدرة عرصها   قوية  يف  يعيُش وحارضة  الغرب  الفرد   جعلت  احلضاري   ،  التطور  مراحل  أعىل 

انات القوة العلمية واملعرفية، ويمنع العمل.. لكنه بقي غربا  احتكاريا  ونخبويا  يقبض عىل مواقع وإمك

املجتمعات ومنها وعىل رأسها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية.. ال بل أكثر من  ويعيق تطور غريه من 

ذلك، حيث كان هذا الغرب طامعا  بثروات بالدنا العربية واإلسالمية عىل الدوام، واضعا  إياها عىل 

واملص النفعي  االستهداف  بؤرة  يف  لنهبه وسوق ضخمة الدوام  ثروات  كمنطقة  إليها  وناظرا   لحي، 

ل جدارا  كبريا  وعاليا  يمنعه من االخرتاق وهو  لترصيف منتجاته وسلعه، ولكن بقي أمر واحد شكي

اإلسالم، فعمل عىل إسقاطه يف عيون أبنائه، والتشكيك يف فعاليته وصالحيته، وتعاون يف هذا الصدد 

وال الفكرية  النخب  من  كثري  وانطلقتمع  واإلسالمية،  العربية  والعلمنة   سياسية  التغريب  تيارات 

سوى  والتحدي  للدفاع  قوة  مواقع  من  اإٍلسالمي  للدين  يكن  مل  ويومها  األمة..  دين  يف  لتشكيك 

مرجعيات املعنى التقليدية الرمزية املنتشة هنا وهناك من عاملنا العرب واإلسالمي )سواء يف النجف 

قم أو جامع الزيتونة وغريها(، وهي كانت تفتقر للقوة احلقيقية املنظمة ملواجهة   األرشف أو األزهر أو

زة  القوة يومها مرتكي التغريبية الساعية لتهديد اإلسالم يف عقر داره.. كانت  الغرب وتياراته  تديات 

 « سالمية الدولة اإل» دولة اخلالفة العثامنية، كآخر مظهر من مظاهر وجود ومتمثيلة فيام بقي من أطالل 

بذهاهبا،   الدولة  تلك  ذهبت  حيث  عليها(،  املؤاخذات  )رغم  التارخيي  وامتدادها  املكاين  واقعها  يف 

فراغ  سياس وعمل  ل   تشك  بعدما  الغربيني  أطامع  أمام  مفتوحة ومستباحة  املسلمني  بالد  وأصبحت 

العرب واملسلمني  ، تفاقم معه أمر  (1) واقعي عىل األرض العربية نتيجة انيار تلك الدولة )السلطنة(

 

له من رمٍز الستمرارية تارخيية ترجع بنفسها  1 . عىل هذا الصعيد، يؤكد برهان غليون عىل أني الدولة العثامنية، )بام كانت تشكن

ل(، كانت  ال تزال تقدم   خها   من  بالرغم –لبدء اإلسالم، أي حلقبة التأسيس األوي  ليس    كربى  واهيا ، ملسائل  مقبوال ، وإن    غطاء  - تفسي

ه  من  التي  الشعية  مشكلة  املشاكل   هذه  ومن.  .سياسة  وال  دولة  بدونا   تقوم  ال   هلا، والتي  النظرية  أو  الرسيعة  احللول   إجياد  لالسي

بغي أن  تستند( إليها السلطة، والقيم التي يمكن أن يامرس باسمها احلكم، وإطار السيادة والقوة التي كانت  موروثة عن ين   أو) تستند

الفتح   باعتبارها مجاعة زمن  الوعي،  يف  خت  صورهتا  ترسي والسياس جلامعة  الرمزي  والوالء  والتارخيية،  العسكرية  واالنتصارات 
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الذين عاشوا هامشية سياسية نتيجة إبعاد نخبهم عن السلطة، فدخلوا حقبة االنفصال تلك دون غطاء 

ياسة العاملية وفنونا وأالعيبها.   سياس أو رمزي رشعي جمتمعي فاعل ورصني وخبري بشؤون السي

 :جماالت  الّتغريب وميادينه العوملية )العوملة كأداة تغريبية(-ثالثاً 

ال شك  أن  الثقافة  الغربية وما فيها من محوالٍت فلسفية ومعرفية مادية بحتة بعيدة عن املعنى الغائي  

تتقوم  التي  اإلسالمية  ثقافتنا  مع  واجلوهر  العمق  يف  تتناقض  الروح،  من  وخالية  بالراهن  ومرتبطة 

 باملعنى والغاية واملثل األعىل واملقاصد اإلنسانية العليا.  

ِت العوملُة باعتبارها فضاء  مفتوحا  للتيسويق والتيسليع واالستهالك املادي، يف توسيع  وقد أسهم

عن   واملسلمني  العرب  غربة  منسوب  ورفع  جمتمعاتنا،  يف  التغريبي  الفكر  حضور  ومواقع  جماالت 

ثقافتهم ودينهم وهويتهم التي تشكلت يف إطاره، ودفعتهم لالرمتاء األعمى يف أحضان ثقافة الغرب 

امتالك  و اهِتا، خصوصا  مع  لِذ  تنظر إال  القائمة عىل علموية أداتية ال  املادية واالستهالكية  سلوكياهتا 

نظم احلكم   تبنيتها معظم  التي  الغرائزي  املادي  التشويق واإلثارة واالنبهار واجلذب  لوسائل  العوملة 

 والثقايف عن حمطيها الشعبي السياسية العربية والتي باتت هي نفسها تغريبية وغريبة باملعنى السياس

بــ هنا  واملقصود  الطبيعية..  وتربتها  حاضنتها  عن  أي  العربية   «غربة»التارخيي،  السياسية  السلطة 

االنتامء  بني  ما  الكل(  التناقض  )وربام  والتنابذ  التباعد  رقعة ومساحة  اتساع  هو  واإلسالمية عموما  

للشعب واأل احلضاري اإلسالمي  بني الثقايف واملعريف  ماهوي أصيل(، وما  انتامء  إسالمي  مة )وهو 

 .  (1) االنتامء السياس واأليديولوجي للنخب والسلطات الرسمية املهيمنة بالعنف وقوة األمر الواقع

 

اهليبة واالحرتام، ومتثل سيطرة حقيقية ودائمة وموروثة عىل  مستقرة وراسخة تفرض  مادية  أو اإلسالم عامة، وأجهزة  املسلمني 

الدولة والدين، املؤسسة العربية للدراسات والنش، لبنان/بريوت، .  غليون، نقد السياسة.  األرض ويف ثنايا املجتمع. )راجع: برهان

 (.  236م، ص2/1993ط

 .  188م، ص2018، خريف وشتاء86-85. نبيل عل صالح، تارخينا يف قراءة معارصة، جملة املنهاج، العددان1
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هذه الغربة التي انطلقت من خالل حركة التغريب وتوسعت مدى فكريا  وسياسيا  لتجد هلا قوى  

العرب   السياس  لبي يف بلداننا وجمتمعاتنا من مساندة يف سدة احلكم  السي تأثرُيها  واإلسالمي، انطلق  

 خالِل جماالٍت عديدة أسهمِت العوملُة يف ترسيخها أكثر فأكثر، ومن أبرزها: 

 يف املجال الثقايف:   .1

سعى دعاُة التيغريب إىل تعميق النظرة النمطية السلبية عن اإلسالم والثقافة اإلسالمية مستخدمني  

خالل  من  وذلك  وغريها..  والثقافية  واإلعالمية  السياسية  العوملة  ومستويات  أشكال  كافة  اليوم 

م حماولة  يف  نفسه،  للدين  ونسبها  القائم  واإلسالم  العرب  الواقع  سلبيات  عىل  لتزييف الرتكيز  نهم 

مفاهيمه وقيمه وتريف مقوالته وأحكامه، والدعوة للتعاطي معه كدين ماضوي وهوية مغلقة وثقافة 

واحلياة  العرص  مع  واالنسجام  التطور  عىل  للقدرة  وتفتقر  اآلخر؛  وإلغاء  والعنف  بالتطرف  رة  مسوي

 عامل التقدم والعلم واالزدهار يف  -الذي تنبثق عنه تلك الثقافة–اإلنسانية، وبالتال ال مكان هلذا الدين  

ممانعا  عىل طريق وصول العرب واملسلمني    -عاة التغريبد  يزعم  كام–احليايت واملجتمعي، بل هو يقف  

هلم سوى  مناص  ال  ازدهارهم  تقيق  أرادوا  ما  إذا  وإنه  احلقيقية،  واحل ضارية  التينموية  تهم  إىل نض 

 بالسري عىل خطى الغرب واالندماج به والتامهي الكامل معه.  

ا من  للنيل  التيغريب  تييارات  قبل  من  كمحاولٍة  أتى  كله  اإلسالمية  وهذا  الثقافية  والقيم  هلوية 

سة، وإسقاطها يف نظر أهلها وأتباعها، خصوصا  وأن  اهلوية والثقافة اإلسالمية األصيلة تتشكُل  املؤسن

اهتا ولقيمها وانتظاماهتا املعرفية اجلوهرية التي نزل هبا اإلسالم، ورشحها  عمليا  يف إطار وعي األمة لذ 

، فإن  فقدت األمُة هويتها ومعايريها  (السالم)عليهمئمة األطهارواأل  ’  وأوضحها الرسول الكريم 

جِعييتها القيمية والعملية التي تتحرك بموجبها يف احلياة..  ر  البنيوية الراسخة فقدت  ذاهتا وكينونتها وم 

وهلذا يمكننا القول بأني إشاعة مفردات التغريب الثقايف عن طريق خمتلف أدوات العوملة )اإلعالمية 

بالبلدان و السيطرة الغربية واألمريكية املركزية عىل ما سمي  السوقية االستهالكية( هو أحد أشكال 

بالثقافة  العامل هي الطرف(.. حيث نجد ضعف االهتامم  الطرفية املهمشة )ُهُم املركز وباقي ثقافات 



مل  ُة يف جمتمعاتنا العربيية واإلسالميية و  ع  ِريُب وال   123  ❖ الت غ 

 

 

املواد   عىل  الرتكيز  مع  واجلاهزة،  املعلبة  بالثقافة  واالنامك  اجلادة،  الثقافية الرصينة  واملوضوعات 

طحية التافهة، سواء يف القنوات الفضائية أو الصحف واملجالت وخمتلف مواقع اإلعالم واملرسح   السي

والسينام وووإلخ، ليتوقف معنى الثقافة هنا عند حدود الرتفيه واالستهالك واإلمتاع الفني والتسلية 

واملسؤولي  الوعي  معايري  عىل  كليا   يقيض  قد  بام  الفرد واإلغراء  عند  احلياة  بقيمة  واإلحساس  ات 

الثقافية   اخلصوصيات  إلغاء  إىل  املفيض  للتغريب  الثقايف  االخرتاق  أشكال  من  وهذه  املستهدف.. 

ونسف األصالة املحلية القيمية، وبالتال الذوبان يف مشوع ثقايف عوملي موحد هو الثقافة األمريكية 

 املعوملة. 

بيعة العالقة بني هذه الثقافة العربية اإلسالمية والثقافة الغربية مل  بناء عىل ما تقدم نخلص إىل أني ط 

  جانبني  بني  جيري  أن  يفرتض  الذي  والتفاعل   التبادل  عىل  -اليوم  وخاصة  تارخيها  كل  يف–تقم ومل تبن   

بحيث يتم بينهام تبادل يقوم عىل األخذ والعطاء بشكل واٍع ويف   الندية،  من   تقريبا    واحدة  درجة  عىل

ثقافيا  غربيا  يتم من طرف  ظل االختيار احلر ودون هتديد للهوية. بل إن الوطن العرب يواجه غزوا  

ل املقهور إىل مبهور بقوة قاهرة، فيأخذ منه ما ال  قوي غالب لطرف ضعيف مقهور.. وعادة  ما يتحوي

 .(1)رويدا  رويدا  يتحول إىل تابع ذليل لهتتاج إليه، و

وقد أدت  حماوالت تقليد الغرب الغالب يف كثري من األحيان إىل شكل سافر ومبارش من أشكال  

أنامط  تغزونا سائر  ما  تغزونا من كل حدي وصوب،  األجنبية  فالثقافة  االستقالل..  التبعية وفقدان 

لثقافة العربية )اإلسالمية( من جهود تظل الغلبة للتيار حياة الغرب عامة. وعىل الرغم مما قامت به ا 

الدخيل، بسبب قوته الذاتية أوال  وبسبب ضعف مناعة البنية العربية ثانيا .. وقد أدى الضعُف العرب  

النموذج العرب اإٍلسالمي السياس واالقتصادي والثقايف والرتبوي   والقوة واهليمنة الغربية إىل إجبار

 

، السنة السابعة،  2لثقافة العربية، جملة دراسات تربوية، العدد. عل أمحد مدكور، جوانب من إشكاليات الثقافة العربية، وحدة ا1

 .  126-104ص
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واالنزواء، وأصبحت مهمته األساسية تكمن يف الدفاع عن وجوده بعد أن تراجع إىل عىل االنكفاء  

 .(1) خط دفاعه كثقافة شعبية مغلوبة ألمة مغلوبة 

 يف املجال السياس العمل:  .2

نظر  التييار التغريبي إىل اإلسالم نظرة ثقافوية تراثيية تقليدية، معتربا  اإلسالم جمرد عالقة روحية بني 

النظرة استقوها من احلركة االستشاقية العبد   وربه، وال دخل له باحلياة والسلوك اإلنساين.. وهذه 

كانت   التي   الغربية  للثقافة  انتامئها  جذرية  رغم)  تطرفا    أقل  - واملوضوعية  العلم  باب  من –الغربية 

إٍلسالمي إىل دينه وا   العرب   التغريب  تيار  نظرة  من   موضوعية   أكثر(  لآلخر  نظرهتا  يف  والنخبوية  املركزية

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  

البشي األريض غري   به، والعنرص  نؤمن  أن  بذهلا  إال  التي  الفكرية  اجلهود  املقدس، وهو عبارة عن 

وجتديداهتم   وتأويالهتم  ورشوحاهتم  وتفسرياهتم  تليالهتم  يف  وفالسفة،  ومفكرون  وفقهاء  علامء 

القابلة   .. وهذا (2)دوما    املتجدد  والتفكر   والرد  واألخذ  والنقد  للمراجعة  -نفسها   هي– واجتهاداهتم 

الزمان  بتغري  املتغري  الرتاث  مدى   هو  واجتهادات علامء يف  مفتوحا  آلراء  يبقى  تراث  وهو  واملكان، 

 الزمان كله. 

أثيرت  تلك النظرة )التي انترص رموزها يف فرض رؤيتهم الغربية نتيجة ظروف سياسية خارجية،  

موضوع  يف  واملسلمني  العرب  حياة  عىل  اخلارجي(  االستعامر  قوى  من  تلقوه  النظري  منقطع  ودعم 

سالم وواقع املسلمني الذين كانوا ينظرون للدين )بعفويتهم وليس بنخبوية قياداهتم( العالقة بني اإل 

 

 .  18م، ص1992. عزيز العظمة، األصالة أو سياسة اهلروب من الواقع، دار الساقي، لندن، طبعة عام1

وا2 لألدباء  العام  االتاد  العربية،  الثقافة  وحدة  العربية،  الثقافة  إشكاليات  من  جوانب  حسني،  حممود  العرب،  .  لكتاب 

 . 5م، ص1995األردن/عامن، طبعة عام 
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ين من دائرة الواقِع ليعاد  نظرة تقدير واحرتام وأنه صالح لكل زمان ومكان.. فتم  لألسف إخراج الدي

 مرة أخرى إىل املسجد كحالة عبادية وعظية طقوسية، أي جرى إبعاده عن إحدى أهم وظائفه وهي

العدل،   بقيمة  تتقوم  السياسة  أن  إذ  العام،  والسياس  االجتامعي  احليايت  والشأن  العمومية  الوظيفة 

وكذلك الدين هو نفسه يتقوم هبا كقيمة حقوقية نظير هلا الرسل ونزلت بشأنا نصوص قرآنية مقدسة.. 

اة الفرد واملجتمع، فاإلسالم  دين شامل متكامل ال يقترُص عىل ناحية معينة أو جانب دون آخر من حي

بل هو دين ودولة يتحرك يف املجال اخلاص الشخيص والعام املجتمعي، وأنه ال انفصال بني الديني 

والسياس، ألني الدين جاء أساسا  إلحقاق احلق وإقامة العدل ومتثله عمليا  بني الناس ما قلنا، يقول 

 : تعاىل

ْرَسلَْنالََقْد  ﴿ 
َ
وَ   أ بِاْْلَيَِّناِت  انلَّاُس  ُرُسلََنا  َِلَُقوَم  َوالِْمزيَاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَزنْلَا 

َ
أ

   (25:..﴾)احلديدبِالِْقْسِط 

ة تريُد   ياس    التمييز   يتم  -هذه  واحلال–  فلامذا   الناس؛  بني  العدل تطبيق  -فواعلها  يقول  كام–وأن  السي

وأما الع  قيمة  تقق  وهو  والسياسة  الدين  بني  واحد  اهلدف  أن  طاملا  والسياس  الديني  بني دل؟!.. 

 حضور   وال  السياسة،  يف   للدين   دور  ال   بأنه  -قلنا  كام–التغريبيون )العلامنيون( فيعتقدون  من جهتهم  

  يمكن   فال  مدنيس،   والسياس   مقدس  الدين   ألن  مواقعها،  وخمتلف  وتعقيداهتا  احلياة  ساحات   يف  له

ة  واألخالق   التأسيسية  القيم  نموذج  متثل  التي)   للقداسة بمستنقعات الفاضلة  القاري ث  تتلوي أن   )

البشية من كذب ونفاق ورياء ومكر ودهاء ولعب عىل احلبال )وهي  السياسة وشوائبها وقذاراهتا 

ساموي  بعد  له  بشية،  فوق  منظومة  هو  أيضا   برأهيم  والدين  السياسوي(..  االشتغال  مواصفات 

ك وغري حمدود.مفارق، هو ماض ثابت وحمدود، بينام التاريخ    أريض دنيوي، وله ماض وحارض، متحري

ديثة زمنيا ، بل تعوُد إىل الُعهود األوىل   لطة ليست  ح  ين والسُّ ياسة أو الدي يِن والسي طبعا  العالقة بني الدي

س وجوده الفاعل عىل األرض باحثا  ومدبرا ،  لتطور الفكر والعقل البشي منذ أن انطلق اإلنسان يتلمي
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فسه وحميطه وفعاليات وجوده املتنوعة.. ومنذ أن بدأت السلطة تتكون وتكرب وهتيمن عىل  يف عالقته بن

 مفاصل حياة اإلنسان، وتاول التقرب من ممثل األديان للحصول عىل رشعيتها بني الناس. 

ة قناعة راسخة وتويلها إىل قانون مطلق قابٍل للتنفيذ للعالقة بني الد يني  يف الواقع ال يمكُن بناُء أيي

الذي مل يعرف حقيقة  هذا  -والسياس بني الدين والسلطة، ليس فقط يف سياقنا احلضاري اإلسالمي  

والدنيوي الديني  عىل   -االنقسام  القائمة  احلديثة  العلامنية  الغرب  ديمقراطيات  أعرف  يف  حتى  بل 

ي العلامنية أو الالئكية الفصل البنيوي احلاد بني الديني والدنيوي، يف أشدي مظاهرها تطرفا  وعنفوانا  وه 

ف  نظرة  للدين   ناظرة    دينية،  محوالت  أية  من   عارية  علمنة    -عليها  تعرفنا  كام–الفرنسية التي متثيل    تطري

 والعلمنة   األملانية  العلمنة  عن   ختتلف  وهي..  امللحدة  العلمنة  من   تقرتُب   كادت    بحيث  كامل،  وإلغاء

ئكية هي النسخة الفرنسية من العلمنة الال  أني   يعني  بام..  الديني  البعد  مع  متساحمة  كانت  التي  اإلنكليزية

التي تفصل الدين عن الدولة وخمتلف شؤون احلكم.. وهي تقابل كلمة الكهانة اخلاصة باالكلريوس  

 الديني املسيحي.. أي هي االستقالل الكامل عن الالهوت. 

ن والتعبئة الفكرية املضادة له القائمة  املهم، أنه حتى يف أكثر وأشد مناخات اإلقصاء العلامين للدي

للدين   بل  األرض،  مطبقة عىل  بوجود علمنة عملية حقيقية  القول  يمكن  الدول، ال  تلك  نظريا  يف 

للعيان،  الواضحة  الوظيفية  أدواره  أيضا   وله  العلمنة(،  تدعي  التي  الدول  تلك  )يف  فيها  ما  حضور 

مية.. فهناك تطرف علامين ضد أديان أخرى وضد  ولكن غري املقوننة ضمن الدساتري والنصوص الرس

  .جمتمعات ودول أخرى، وصل حدود استخدام العنف األعمى..!!

 يف املجالر االقتصادي: . 3

.. ومن الواضح أن هلذا النظام فهام  ماديا   يسعى الفكُر التغريبي لتكريس نمط االقتصاد الرأسامل

النفعي، أي خالصا  للحياة، وأنظمة عملية تدد معايريه و أنظمة الفكرية والسلوكية باجلانب املادي 

الغرب،   االقتصادي  الفكر  من  امُلستقاة  املنهجية  تلك  تطبيق  جرى  وقد  االقتصادية.  وق  السي بنظام 
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بصورة فوقية قرسية يف كثري من بلداننا العربية واإلسالمية منذ عقود طويلة، دونام وجود أي احتضان 

 شعبي هلا. 

سياسات االقتصادية التغريبية الفوقية التي تم فرضها وتطبيقها من قبل اهلياكل  وقد أدت تلك ال

بة، إىل توسيع رقعة الفقر والتخلف والفساد، خصوصا  مع تصاعد سياسات انفتاحهم   اإلدارية املتغري

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 

بة، بل وفاسدة وغري مهيكلة  كاملة ملؤسسات إدارية وسياسية مرتهلة وضعيفة وغري مهنية وغري مدري

االستثامري.. و اجلذب  االقتصادي وعوامل  التحفيز  مع رضورات  يتناسب  بام  فضال  عن  اقتصاديا  

ذلك )وهذا هو األهم( استنكاف الناس عن االنخراط يف تلك املشاريع االقتصادية والتنموية بسبب 

الغرب   النموذج  أن  عن  أيضا   وفضال   اإلسالمي..  احلضاري  سياقهم  مع  انسجامها  وعدم  غربتها 

جمتمعات   بناء  من  نه  متكي رغم  البشية،  للحياة  ُمكلفا   كان   والتنمية،  وقوية، لالقتصاد  منتجة  غربيٍة 

ونجاحه يف توفري رفاه مادي كبري للفرد الغرب، حيث أنه كان نموذجا  مدمرا  للبيئة والطبيعة وخمتلف 

 . (1) املجاالت النفسية واالجتامعية

التغريبية االقتصادية والسياسية احلاكمة استصدار القوانني   وعىل الرغم من حماولة تلك النخب 

الالزمة ملواكبة التغريات االقتصادية العاملية، هبدف تطوير جمتمعاهتا ورفع معدالت التنمية فيها )كام 

االقتصادي،   السوق  لنظام  الغربية  الرؤية  الكامل عىل  االعتامد شبه  بقيت جمتمعاتنا  تزعم(، مع  فقد 

 

. نادر فرجاين، عن غياب التنمية يف الوطن العرب، التنمية العربية )الوضع الراهن واملستقبل(، مركز دراسات الوحدة العربية،  1

 .  47-31م، ص1985لبنان/بريوت، طبعة عام 
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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   

العلمية واملعرفية آللية تشغيله وتصنيعه  القدرة  وتنقله إىل أرضك مع آالته وخرباته دونام امتالكك 

 وبناء مثله؟!.. 

التنموي ه املوضوع االقتصادي  الفاعل األساس يف  التي  إن   الفكر واملعرفة  و اإلنسان، وطبيعة 

تسيطر عليه وتدفعه للعمل والفاعلية، واإلمكانات واملواهب التي حيوز عليها، وأيضا  البنية العلمية 

وواجبه  دوره  ويامرس  فيها  يعمل  التي  السياسية  والرتبة  احلقوقي  والنظام  والقانونية  والتشيعية 

 نظيرنا لالقتصاد وملدارسه ونامذجه ولوسائله وأدواته، يبقى وبرناجمه االقتصادي من خالهلا.. فمهام

. والفاعل هو .األهم من ذلك كله وجود الفاعل االقتصادي القادر عىل التحفيز والعطاء واالستثامر

النفسية والشعورية  البيئة  الذي يبقى هو  التارخيي  اإلنسان، بفكره وعلمه وإيامنه بحضارته ونسيجه 

وعيه وسلوكه الدافع للعمل واحلضور واإلنتاجية العملية.. لكن التيار التغريبي العرب    األكثر تأثريا  يف

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. 

 يف املجال الرتبوي )والتعليمي(:  .4

وجماالت للرت عنارصها  من  كثري  تطوير  يف  واملسامهة  هبا  واالهتامم  الثقافة  نقل  يف  مهم  دور  بية 

وزرع  نفسه  يف  وتأصيلها  ما  ثقافة  عىل  وتنشئته  اإلنسان  بناء  عىل  تعمل  فالرتبية  العملية..  فاعليتها 

عامل يف  وثقافتنا  األجيال..  عرب  مستمر  تعليمي  مدرس  وسلوك  عملية  وعيه  يف  العرب  مقوماهتا  نا 

بناء إنسان ملتزم   العليا يف  ثقافة إسالمية تستند عىل فكر اإلسالم وقيمه ومقاصده  واإلسالمي هي 

أخالقيا  وسلوكيا ، ومنفتح عىل دينه بوعي ومسؤولية، وعىل عرصه يف مواقع العلم واملعرفة العلمية، 
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نسانية األصيلة.. ولكن املشكلة ومشارك يف صناعة واقعه وتطوير جمتمعه انطالقا  من قيمه ومبادئه اإل

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 

واللغة   العلمي  البحث  وقضايا  الدراسية  للنسيج واملناهج  تركيبهم  إعادة  وحماولة  العربية وغريها، 

االجتامعي العرب واإلسالمي وفقا  للنموذج الغرب ورؤيته للرتبية والتاريخ والثقافة  -الرتبوي الثقايف

ليصبح واحلضارة والدولة وأنظمة التفكري، ولذا غلبت الصيغة الغربية يف الرتبية والتفكري والتعليم،  

جمرد اتباع أعمى وتقليد كاريكاتوري لتعليم الغرب، تتداخل فيه البريوقراطية، موضوع التعليم عندنا  

التاريخ واجلغرافيا، واالستهانة باللغة القومية، وتغريب املناهج وتغريب العلوم اإلنسانية،  وتزييف 

اهلادفة إىل هتميش اإلسالم أو استبعاده وإقصاؤه من خالل سلخها عنه  الرتبوية  ، وعلامنية األنظمة 

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  

 تضاف إىل املجموع، أما من مناهج التعليم واستبداهلا بمواد أخرى؛ ألنا مادة شكلية، خاصة وأنا ال

 الطواغيت،  احلكام  أو  املسلمني،  غري  أو  اجلهاد،   اللغة العربية فمحظور أن تتضمن اآليات التي تتناول 

العربية واإلسالمية يف بعض وه املناهج  يتابعون  أو  الغربية يشفون  الدول  مندوبون من بعض  ناك 

 الدول العربية.  

نخب علامنية فجة ال دين هلا سوى مصاحلها وتبعيتها    هذا االنسحاق أما الغرب والذي متارسه

ثها ويطورها بعيدا    بإبقاء جذوة الرصاعات قائمة يف جمتمعاتنا ولن حيدي للغرب، مل ولن يسهم سوى 

عن قناعاهتا وخياراهتا الدينية اإلنسانية التي ما فتئ الغرب وأصابعه يف املنطقة يدجمون وخيلطون عن  

سالم واإلرهاب )والعنف(، بني اإلسالم والتطرف.. وكأن إعادة منهجة سابق قصد وتصميم بني اإل 

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 

وآلياته، لبي   ومناهجه  للغرب  العمياء  والتبعية  واالستبداد  اإلقصاء  يف  يكمن  التخلف  وجوهر 

واالنسحاق أمام أوامره ورغباته يف خمتلف املواقع السياسية وغري السياسية.. ومتناسني أيضا  أن األمم  

ال هبا بال وعي، والبلدان ال تيا وال تتطور بقبول ثقافة اآلخر كام هي بال هضم وال استيعاب، واالنفع

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 

عندما الصلحاء، خاصة  األوفياء  أبنائها  عند  مبادئها وعقالنية   وفخر  إنسانية يف  الثقافة  تلك  تكون 

 واقعية يف قيمها ومنفتحة يف حركتها وفاعليتها، كام هي حالة وواقع ثقافتنا اإلسالمية األصيلة.  

يستهدف صناعة   كدين  لإلسالم  الصحيحة  والتعاليم  اإلسالمية  الثقافة  بطبيعة  اجلهُل  كان   لقد 

اإلنسان روحيا  وإنسانيا ، من أهم األسباب التي دفعت لشيوع فكرة خاطئة أن السبب الرئيس لتخلف 

اة املتطورة، وأنه األمة هو اعتامدها عىل قيم وأفكار تراثية قديمة، ال تتناسب مع العرص وال تالئم احلي

ال سبيل إىل تقدم العرب واملسلمني إال بأخذهم للنامذج الغربية العرصية يف كافة املجاالت، ووصل 

احلال بأحد املفكرين العرب ليقول  بأني الغرب  بجذوره الفكرية وبمعتقداته استطاع أن حيقق التقدم، 

م، فليس عليهم سوى أن يتخل وا عن إسالمهم ويفكروا تفكريا  غربيا ، مع أني وأنه إذا أراد  العرُب التقدي

للعمل (1)وعمال    فكرا    العقالين  باملنهج  االلتزام  عىل  حيث  -معروف  هو  وكام– اإلسالم   ويدعو   ..

البشي.. واإلسالم حيضي  واإلنتاج واإلبداع، وهذه كلها مكونات وعنارص أساسية للتقدم احليايت 

معامل  الكون فوق قراءتنا ملا نتعلمه   «نقرأ »رصاحة  عىل العلم بظواهر الكون، ويأُمرنا أمرا  مبارشا  بأن  

عىل يشهد  اإلسالمي  العرب  والتاريخ  يسطره..  وما  العلوم بالعلم،  حركة  وتطور  العرب  تقدم   

 

، شهر  36، جملة املستقبل العرب )مركز دراسات الوحدة العربية(، العدد. عبد القادر يوسف، حول النظرية العربية يف الرتبية1

 .  73-52م، ص1982شباط لعام
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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 

العرب واملسلمني وصلوا  الغرُب يف نضته عليها أكثر   الكريم( ما كان   اعتمد   التي  العلوم  تلك  إىل 

.. وواقع العرب واملسلمني اليوم ( 1) بكثري من اعتامده عىل مقتضيات العقل اليوناين وحيثياته ونتاجاته

–)حيث استمرارهم يف واقع التخلف واالنحطاط الرتبوي والعلمي والبحثي والتعليمي( هلو دليل  

 معانيها  بأبشع  التغريبية  النخب  عليهم  فرضتها   التي)  العربية  العلامنية  نظم  أن   عىل  - أخرى  جهة  من 

تطوير جمتمعات العرب واملسلمني وتديثها،   يف  تسهم   مل   ،(واألصعدة املستويات  كل  عىل   االستبدادية

ومل تكن قرينة التطور والتقدم بل هي وليدة التبعية والتغريب.. بالعكس فقد أحدثت  عمليُة الفرض 

الرتبية - منظومات  يف  التغريب  مظاهر  فرض  سياسات  منها  وخصوصا   الغرب(،  لنظم  )والتبعية 

رصاعا  عميقا  يف بنية اهلوية العربية اإلسالمية، بني ثقافة أزمة  حقيقية و  -والتعليم العربية واإلسالمية

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 

ظواه  واإلسالمية، تكرست  العربية  الشخصية  يف  الشخصية  وانفصام  واالزدواجية  االغرتاب  ر 

 

لعل  1 الشأن  هبذا  كثرية  غربية  كتب  صدرت  النهضة    .  وقيام  اإلسالمية  العلوم  صليبا،  جورج  كتاب:  وأحدثها  أمهها  من 

م. وخيلص فيه الباحث 2011الدار العربية للعلوم، إصدار عام  األوروبية، النارش: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ترمجة

إىل هناك فرضية تارخيية معروفة حاول االستشاق الغرب ترسيخها يف الذهنية املعرفية والسياسية العامة، مفادها أن نمو وازدهار  

أثريات األجنبية، وأن ما حدث الحقا  من اإلنتاجية العلمية يف احلضارة اإلسالمية عرب خمتلف مراحل التاريخ، جاء فقط بفضل الت

ولكن كل البحوث والدراسات احلديثة أقامت .  تدهور وختلف لتلك احلضارة كانت القيم واألفكار اإلسالمية هي املسؤولة عنه.

إلنتاجية احلجة عىل عكس تلك الفرضية، ووثقت بالدليل أنا كانت رؤية مضللة وحمض افرتاء، حيث جاءت النتائج لتؤكد عىل أن ا

ختها القيم اإلسالمية نفسها بشكل فعال من خالل رفض الفلسفة الطبيعية األرسطية. زهتا ورسي ومن .  العلمية بني املسلمني قد عزي

 ثم كانت هناك الحقا  تأثريات ودوافع أخرى وراء تدهور اإلنتاجية العلمية يف احلضارة اإلسالمية. 
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أنامط  وبني  اإٍلسالمي  احلضاري  وانتامئها  وقناعاهتا  الناس  إيامن  بني  صارخ  تناقض  يف  والعيش 

وسلوكيات تربوية وتعليمية )وهوياتية( مفروضة عليها من اخلارج ال ترغب هبا وال تنفتح عليها.. 

اس ال تعكس هوية املجتمعات العربية واإلسالمية وقيمه وعقيدته وواقعه.. بل تسببت ألنا باألس

 العربية   احلضارية  والوجهة  املسار  افتقاد   إىل  -األحيان  معظم  يف–يف تعميق مشكلة هذه اهلوية، مما قاد  

األصلية  اهلوية  تغليف  إىل  الرتبوي  الصعيد  هذا  التغريب عىل  قاد  هوية )وهي    اإلسالمية.. وهكذا 

ويعقد   إسالمية( والتصور،  التغري  ويعيق  باالجتاه،  اإلحساس  الغموض حيجب  من  كثيف  بغالف 

  .( 1) احلركة ووضوح الرؤية واهلدف

 آليات الّتصدي للتغريب والعوملة  -املبحث الرابع 

لت  من ظاهرة رية ملواجهة التغريب والتصدي لسلبيات العوملة التي توي  ليس  ُهن اك أيية حلوٍل سح 

أنحاء  كل  والعملية يف  املؤسسية  هيكليته وقواعده ومنظوماته  له  ملموس،  واقع حقيقي  إىل  وحالة 

 العامل.. 

س واقع عاملي قائم عىل املادة يتحرك وفقا  لعقيدة نفعية ال تقيم وزنا  سوى   وجاءت العوملة لتكري

املال واالستهالك وتسهي ثقافة  الثروات وتأبيد  البضائع ومعها للمصالح والرتبيح ومراكمة  ل مرور 

 ثقافاهتا املنتجة هلا. 

  حلركة   مرتعا    -البشي  والتبادل   املجتمعات  عامل  من   جزء  هي  التي–هبذا املعنى أصبحت  بلداننا  

هتا  العوملية  املنظومات  استغليت  التي  التغريب  ثقافة   تأثريها  مديات  وتوسيع  تعميق  لصالح  وجريي

 سياس واقتصادي وتربوي تعليمي.ثر من صعيد أك عىل وجودها  وفاعلية

 

لعام .  1 أوىل  طبعة  القاهرة،  مرص  تربوية(،  قضايا  )سلسلة  الكتب  عامل  العرب،  اإلنسان  وتديث  الرتبية  اخلميس،  سالمة 

 .  105م ص1982
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كها بثوابتها االعتقادية وإيامنا   ورغم ممانعة جمتمعاتنا العربية امُلسلمة للتيغريب امُلعومل من خالِل مت سُّ

العميق بثقافتها اإلسالمية وما ختتزنه من رؤى نظرية وقيم وسلوكيات عملية، بقيت وسائل املامنعة 

مل تتعد  حدود الرفض واالستنكار، مع حماوالت فكرية ومعرفية لدى تلك املجتمعات دفاعية بحتة  

جادة قامت هبا نخب مفكرة للدفاع عن ثقافة األمة وتراثها وقيمها األصيلة يف مواجهة غزو حقيقي 

 يستهدفها يف القلب، ويريُد أن يصيب منها مقتال .  

املمسكة   والعوملة  التغريب  مواجهة  واملسلمني  للعرب  يمكن  كيف  املادية  ولكن  القوة  بأدوات 

)السلطة يزداد -املعرفة-اهلائلة  متخلف، ضعيف ومرتهل،  واقع عرب وإسالمي  اإلعالم(، يف ظل 

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؟!

اليوم للثقافات الضعيفة والواقفة موقف الدفاع عن نفسها، وتسوير   يف الواقع، ال مكان يف عامل 

وجودها باألماين والبقاء يف عامل الذكريات والبكاء عىل األطالل.. ومواجهة الواقع املرتهل واملتخلف 

ن اهلويات إىل الواقع الذي رسخته قوى التغريب واالستبداد، تقتيض النزول من تلة احلنني والدفاع ع

العمل، واالنخراط فيها وضخ روح التجديد يف خمتلف أقنية تلك الثقافة ليدق نبض العرص فيها من  

   .جديد

ثقا متتلك  أن  جيب  فقطفتننعم  للبقاء  ليس  القوة  عوامل    ،ا  إىل  التقليدية  عواملها  من  لالنتقال  بل 

أنامط التغريب الثقايف والسياس   - حييز كبري منها يف -مفتوحة عىل احلياة والعرص.. فالعوملة التي ختتزن  

وليس فقط عىل بلداننا وجمتمعاتنا    ، ها عىل البشية مجعاءوجود    )كظاهرة واقعية( تفرُض   العمل، باتت  

أية استجابة جيدة ونافعة   ستضعفة واملستباحة تقيق  لدولنا الفقرية واملُ   وال يمكنُ   ..العربية اإٍلسالميية

التغريبيية من تديات مجة عىل الصعد كافة،  وواقع    ثقافة التغريب  عىل ما تثريه  ما مل يتم البدء العوملة 

الفوري بإحداث إصالحات وتغريات جذرية حاسمة يف داخل هذه البلدان عىل صعيد احلكم والّسلطة 
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، ظومات الفاعلية االجتامعية واالقتصادية التنمويةوحقوق اإلنسان، واحلّريات السياسية والفردّية ومن

من أجل استنهاض قوى وإمكانات الواقع املحل عىل طريق تفعيل ذاهتا وقدراهتا، واستشاف آفاق 

الشامل  التغريب  مواجهة  احلضاري خاصة عىل صعيد  الواقع  القوي يف جمريات  والتأثري  املستقبل، 

واملرصي عىل  لتحررنا وحريتنا،  احلضارة   الرافض  فتات  والتعيش عىل  والعوز  احلاجة  دائرة  بقائنا يف 

العوملة يف سياق احتكارهم   تأثرياهتا من خالل ظاهرة  التي تسعى إىل تعميق هوياهتا ودوائر  الغربية 

احلال  الدفاعي  واملوقف  العاملية..  األسواق  عىل  سيطرهتا  وإحكام  احلديثة،  العلمية  واملعرفة  للعلم 

وثقافتن جيعل  هلويتنا  لن  وا  حاليا  -حضارتنا  ثقافتنا  العاملي  التأثري  ساحة  عن  عىل   -املستبعدة  قادرة 

جمرد  تبقى  أن   ال  والتقنية،  والعلم  للمعرفة  بذاهتا  هي  ومنتجة  وفاعلة  صانعة  حضارة  إىل  التحول 

دة حضارة هاشمية ليس هلا من احلضارة إال اسمها، تعيش عىل املوائد الدولية، خصوصا  مع وجود إرا 

 غربية قوية وجدية معيقة ومانعة هلذا التحول النوعي العرب واإٍلسالمي املطلوب. 

متامسكة وقوية،   بثقافة وهوية عربية إسالمية  التغريب والعوملة  نواجه  أن  املنطلق علينا  من هذا 

وتسلط  التاريخ  قيود  عليها  فرضته  )الذي  واملعارص  التارخيي  االستبداد  قيود  من  ومتحررة  ومرنة 

ة عن حقيقة املشاعر النفسية واألنسجة ا  حلكام املعارصين، لالنطالق إىل رحاب احلرية واحلياة(، ومعربن

العقائدية التي خيتزنا املسلمون يف داخل وعيهم بعد تنقيتها من شوائب التاريخ، وإعادة تقديمها إىل  

ي إنساين، من أجل أن يكون العرص بام يتالءم مع واقع اإلسالم يف أصله وحقيقته اجلوهرية كدين عامل 

اآلخر   الثقافية-تفاعلنا مع  العوملة  العوملة،   - يف جمال  تقويم مظاهر هذه  ومنتجا ، وقادرا  عىل  مثمرا  

ودراستها، وغربلتها، بحيث تتحول إىل حركة حضارية إجيابية عاقلة، تسري عىل طريقة تأمني النمو أو  

ثقا بناء  يف  وتسهم  اآلخرين،  لثقافات  وثقافتنا  الصحيح  الناس.  خدمة  يف  توظيف  إنسانية  عاملية  فة 

 تدرك متاما  من خالل إثارهتا اإلنسانية العاملية.   -يف حقيقة أمرها-اإلسالمية 

إن رشط مواجهتها للعوملة والتغريب، وبالتال امتدادها ونفاذها إىل قلب ووعي العامل املعارص، ال  

ياة الراهنة، وأدواهتا، وسبل ممارسة األداء الناجح يف يمكن أن يتحقق من دون فهم عميق لقوانني احل
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خمتلف جماالهتا وميادينها.. ونجاحنا نحن كمسلمني، ال يكمن يف اهلروب من العوملة ورفض مواجهة 

وجتنيب العرص  معطيات  عن  واالبتعاد  ورسالتنا،  أفكارنا  عىل  واالنغالق  التغريب،  مواجهة   قوى 

ألنه  وتعقيداته،  ومهومه  حدب   تدياته  كل  من  استئذان،  بدون  أجواءنا  يقتحم  وقوة  بساطة  بكل 

فيه )خصوصا    مسؤولياتنا  مل  ونتحي بناء حضارته،  يف  نشارك  مل  ما  فيه  فاعلني  نكون  وصوب. ولن 

الثقافية منها( بإجيابية تامة، ونتعامل مع معطياته بنجاح.. وسبيلنا إىل ذلك العلم واإليامن والعمل هبام، 

 ىل: وتدبُّر قوله تعا

ََل ﴿   فَانُفُذوا  ْرِض 
َ
َواْْل َماَواِت  السَّ ْقَطارِ 

َ
أ ِمْن  تَنُفُذوا  ن 

َ
أ اْسَتَطْعُتْم  إِِن  نِس  َواْْلِ ِنِّ 

ْ
اْل َمْعََشَ  يَا 
 (..  33: ﴾)الرمحنتَنُفُذوَن إَِلَّ بُِسلَْطانٍ 

  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..

جمتمع   يوجُد  ال  أنيه  نعلم   أن   واملشاكل  وجيب  التعقيدات  من  ختلو  العامل  هذا  يف  ة  أمي أو  دولة  أو   

والتحديات االقتصادية وغري االقتصادية، فكل احلضارات والبلدان تعاين من أمراض وتؤمن هبويات 

قوية  وجمتمعات  أشخاص وحكومات  وجود  من  انطالقا   تنفتح عىل عرصها،  ولكنها  ومقدسات، 

ة وكفيية ومسؤولة للموارد والثروات التي متلكها تلك املجتمعات، وقادرة وقابلة، متتلك إدارة واعي 

بينام حالنا نحن معكوسة، حيث أن بلداننا وجمتمعاتنا تسيطر عليها نخب  متعالية شبه عاجزة عن إدارة 

واإلفساد  للفساد  انتشار  مع  جبارة،  وطاقات  وقدرات  وثروات  موارد  من  جمتمعاهتا  متلكه  ما 

 وتفيش املحسوبيات والزبائنيات وووإلخ.  واألمراض املجتمعية،
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إني 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 

العرص واحلضور الفاعل فيه، بشط تغيري واقعنا الداخل وإعادة تصميمه لنا إمكانات كربى للنفاذ إىل  

عيفة واملتخليفة  حقوقيا  وإنسانيا .. وهي )أي العوملة( ال ختيُف وال تؤثير سلبا  إال عىل املجتمعات الضي

أموره زمام  متلُك  ال  والتي  والعرص،  باحلياة  التارخيية(  )ومسؤولياهتا  احلقيقي  ا  الفاقدة إلحساسها 

 وتفتقر لقيادات واعية مسؤولة. 

عىل هذا الصعيد نعتقد أن استثامرنا إلمكانات العوملة، للحفاظ عىل اهلوية والدفاع عن اخلصوصية  

العلم  عرص  يف  الواعي  االنخراط  عملية  عمق  بمدى  مشوط  التغريب،  قوى  مواجهة  يف  الثقافية 

التي توفرها العوملة نفسها، أعني اجلوانب   والتكنولوجيا، والوسيلة يف كل ذلك هي اعتامد اإلمكانيات

 .اإلجيابية منها

 اإلسالم  بني قبولر العاملّية اإلنسانية ورفض الّتغريب العوملي -املبحث اخلامس  

فكرة   عىل  تقوم  إهلية  لرؤية  وفقا   اإلنساِن وصياغته  بناء   تستهدُف  إنسانية  ورسالة  دين   اإلسالُم 

مسؤوليات بناء احلياة وإعامر األرض عىل ضوء قيم العدل واملساواة اخلالفة الربانية وما تقتضيه من  

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 

 مستمرة مع األيام حتى يرُث اهلل األرض وما عليها ومن عليها.عليها، 

يقول   للبشية مجعاء،  اإلنساين  الدعويت  وقيمه وخطابه  فكره  يف  عاملي  دين  اإلسالم  املعنى  هبذا 

لِّلَْعالَِمْيَ تعاىل:﴿  رَْْحًَة  إَِلَّ  ْرَسلَْناَك 
َ
أ َل  ﴿  (،21:﴾)األنبياءَوَما  نَزَّ ِي  اَّلَّ َعْبِدهِ َتَباَرَك  لََعَ  الُْفْرقَاَن 

هُ َبْعَد  ﴿ (، وقوله تعاىل:  25:﴾)الفرقانَِلَُكوَن لِلَْعالَِمَْي نَِذيرًا 
َ
إِْن ُهَو إَِلَّ ِذْكر  لِلَْعالَِمَْي َوََلَْعلَُمنَّ َنَبأ

َولَِكنَّ ﴿ (..  52:﴾)القلمِحْيٍ  َونَِذيراً  بَِشرياً  لِلنَّاِس  ََكفًَّة  إَِلَّ  ْرَسلَْناَك 
َ
أ َل   َوَما  انلَّاِس  ْكََثَ 

َ
أ
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(.. ويوجه القرآن كلامته ونداءاته لكل الناس بال تقييد وال تديد وال خصوصية، 28: ﴾)سبأَيْعلَُمونَ 

تعاىل: لََعلَُّكْم ﴿   يقول  َقْبلُِكْم  ِمْن  ِيَن  َواَّلَّ َخلََقُكْم  ِي  اَّلَّ َربَُّكُم  اْعُبُدوا  انلَّاُس  يَُّها 
َ
أ يَا 

وق21:﴾)البقرةَتتَُّقونَ  تعاىل:)(،  تَتَّبُِعوا وله  َوَل  َطيِّباً  َحَلَلً  ْرِض 
َ
اْْل ِِف  ا  ِممَّ ُُكُوا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا 
ْيَطاِن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِْي   يَُّها انلَّاُس قَْد َجاَءُكُم  ﴿   (، وقوله تعاىل:168: ﴾)البقرةُخُطَواِت الشَّ

َ
يَا أ

فَآمِ  َربُِّكْم  ِمْن  َقِّ 
ْ
بِاْل لَُكْم...الرَُّسوُل  َخرْياً  ﴿ 170:﴾)النساءُنوا  إِِّنِّ (، وقوله:  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ يَا  قُْل 

ََجِيعاً  إََِلُْكْم   ِ اَّللَّ وقوله:﴿ 158:﴾)األعرافَرُسوُل  ِمْن (،  َمْوِعَظة   َجاَءتُْكْم  قَْد  انلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ يَا 

ُدورِ َوُهدًى َورَْْحَة  لِلْ   (.. 57:﴾)يونسُمْؤِمنِْيَ َربُِّكْم َوِشَفاء  لَِما ِِف الصُّ

اآليات والنصوص   تلك  توفرها وتبثها  التي  الواسعة  الروحية والعملية  املعاين  ومن خالل هذه 

أقر   خامتا   دينا   باعتباره  اإلنساين  للبعد  ونزوعه  الدين  هذا  عاملية  تتأكد  اإلنسانية،  أرجاء  يف  القرآنية 

ر يف معانيها، وقدمها للبشية واعرتف بكل األديان والرساالت السابقة، وجدد يف م فاهيمها، وطوي

خطابا  عامليا  إنسانيا  يتناسب مع فطرة اإلنسان وطبيعته الذاتية، ويناسب أوضاعه احلياتية يف كل زمان 

توازنه واعتداله ووسطيته ورفضه للغول والتطرف، يقول تعاىل: ﴿  َجَعلَْناُكْم ومكان، يف  َوَكَذلَِك 
ًة َوَسطاً َِلَُكو مَّ

ُ
(. ويقول اهلل  143:﴾)البقرةنُوا ُشَهَداَء لََعَ انلَّاِس َويَُكوَن الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيداً أ

ِ ﴿تعاىل:   ْن ََتُْكُموا ب
َ
ْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم بَْْيَ انلَّاِس أ

َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
وا اْْل ْن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ الَْعْدِل إِنَّ اَّللَّ

َ نِعِ  َ ََكَن َسِميعاً بَِصرياً إِنَّ اَّللَّ ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ اَّللَّ  (..58:﴾)النساءمَّ

قومياهتم وال  بألوانم وال  بهو ال يفرق فيام بينهم،  فه العام للناس مجيعا   خطاب    ه القرآنُ وعندما يوجي 

أية دعوات أو مشاريع خاصة   جنسياهتم أو خلفياهتم اجلهوية واالتنية والعرقية وغريها، كام أنه ينبذُ ب

الناس   تعىل خلق  للتفرقة والعنرصية والنزاعات اجلهوية والطائفية واإلقليمية وغريها؛ فاهلل  وفئوية 

يَُّها انلَّاُس إِنَّا متنوعني خمتلفني، ولكنه جعل  قيمة التقوى معيارا  للتفاضل فيام بينهم، قال تعاىل: ﴿ 
َ
يَا أ
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ْتَقاُكْم إِنَّ َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَ 
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَّ

َ
نََْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوباً َوَقَبائَِل َِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

ُ
أ

َ َعلِيم  َخبرِي    (.13:﴾)احلجراتاَّللَّ

والعامليُة اإلسالميية التي تستنُد عىل قيم اإلسالم كدين عاملي إنساين، يف خمتلف عالقاته وطرائق  

انفتح  عليها، ختتلُف يف دعواها ورؤيتها  تعامالته اإلنس التي  الشعوب واملجتمعات  املعروفة مع  انية 

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 

 الدولية  والتجارب  الوقائع  أثبتت  كام–أحسن بعيدا  عن وسائل القوة والغصب واإلكراه.. بينام العوملة  

 الثقافة   من   ومعليب  جاهز   حمدد   نمط  فرض  وسيلةِ   من   أكثر  ليست  -األخرية  الثالثة  العقود  خالل

عية االجتام   وتقاليدها  الثقافية  خلصوصياهتا  اعتبار  أي  دونام  واألمم  الشعوب  عىل  واالقتصاد  والسياسة

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 

العامل ت إىل  نمٍط حمدد  تصدير  الذي شاع  حول الدولية(،  األوىل.. واخلطأ  الدرجة  يف  قيقا  ملصاحلها 

العوملة من  نوع  اعتباره  حيث  من  يأيت  لإلسالم،  العاملي  االنفتاح  أو  العاملية  )أي   ، النزعة  هي  بينام 

  واألمم  الدول  بني  املشرتكة  املجهودات  تلك  يف  تتمثل  وهي  العوملة،  عن   -ذكرنا  كام–العاملية( خمتلفة  

والتقانةوتعاو  طموحاهتم  يف  والشعوب، واملعرفة  والعلوم  الفكر  ميادين  شتى  يف  ف(1)نم  العامل ي ة .. 

سبيل  يف  بيئٍة خمصوصٍة  يف  نشأت   التي  ة،  العقدي  املفاهيم  ُكها 
مت  ت لِ التي  باخلصوصي ة  لالرتفاع  ة  حماول 

نة   العومل ة فهي إرادة للهيم  ا  أم  تُّح عىل ما هو عامل ي وكوين،  ع اخلصوصي ة وإقصائها الت ف  عى إىل ق م  ت س 

 .وربام إلغائها كليا ..!!

 

 .  322م، ص2005، العالقات الدولية يف اإلسالم، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنش، طبعة أوىل . عدنان السيد حسني1
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ل للمنهج اإلنساين العقالين يف دائرة الغايات العليا التي  إن  العاملية اإلسالميي  س وتؤصي ة التي تؤسي

واالنفتاح  أقرهتا الشائع الساموية )ومنها الشيعة اإلسالمية( والتي تث عىل اإلبداع وإغناء املعرفة، 

ة هلذه البشية التي تتفاقم أمراضها ماسي   باتت حاجة    ، عىل احلضارات والثقافات العاملية غري املعوملة

يكليف(  زال  )وما  كلف  الذي  االستهالكي  املادي  للغلو  وفواعلها  قواها  والعملية وجتمح  النفسية 

 البشية كثريا  من الدماء والدموع. 

ل لعامل مشرتك تكامل بني األمم واحلضارات رغم مكامن  أما العوملة فهي مل تتمكن من   التحوي

التغريبية يف املنطقة، من أنا   الغرب وقواه  التي قام هبا  قوهتا الواضحة، وكل الشعارات والدعايات 

)أي العوملة( هي مشوع حضاري إنساين لتوحيد العامل عىل أسس ومبادئ كونية إنسانية، كانت حمض 

اء.. فالعوملة ال متثل مشوعا  حضاريا  وإنسانيا  لتوحيد العامل عىل أساس النقاط تضليل وتزييف وافرت

الدائرة  يف  شعب  كل  يأخذ  بحيث  الوحدة،  دائرة  يف  والتنوع  والتوازن،  التكافؤ  وتقيق  املشرتكة، 

الدائم   السعي  إذ كيف جتتمع اإلنسانية مع  العلمية حصته من خالل حاجاته وعنارصه ومصاحله.. 

 يث للدول الغربية إلخضاع شعوب العامل املستضعف ومنعها من التطور العلمي والتنموي؟!.واحلث

االجتامعي واالقتصادي  بعدها  التغريب والعوملة يف  التي تكرسها  الفروقات  نعتقد أن تلك  إننا 

منها يف بالذات ستؤدي الحمالة إىل نتائج كارثية عىل املستوى اإلنساين. وقد بدأنا نلمس فعليا  كثريا   

 اآلونة األخرية، وذلك من خالل:

التحرك وتقيق االستقالل االقتصادي والسياس،   .1 الفقرية واملستضعفة يف  الشعوب  آمال  تطيم 

الذات   عن  املستقل  الداخل  وكيانا  وحضارهتا،  ذاهتا،  عن  التعبري  يف  تطلعاهتا  انيار  وبالتال 

ل السلوك االقتصادي مع السلك السياس  املركزية لآلخر. ويبدو ذلك واضحا  من خالل تداخ

أمام   الدولية  والتوجهات  واخلطط  واحلدود  احلواجز  لكل  إسقاط  من  حاليا   جيري  ما  سياق  يف 

الرأساملية   السوق  وحدانية  طريق  وانتهاج  واستثامرا ،  وخروجا ،  دخوال ،  املال  رأس  حركة 
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كلف ذلك ارتكاب جماوز دموية، أو    املتوحشة، وفتح السبل واملعابر الدولية كلها أمامه، حتى لو

 إشعال حروب، وإثارة فتن واضطرابات داخلية هنا، وإسقاط حكومات.

انعدام األمن والطمأنينة، وسيطرة العقائد العنرصية واملعادية لآلخر باملطلق يف العامل، بعد حقبة  .2

إضافة إىل تأكيد التيارات طولية من سيطرة اإليديولوجية العاملية الليربالية، والقومية، واالشرتاكية  

عىل قضايا اهلوية، والذاتية، والعودة نحو العقائد   -سواء كانت دينية وعلامنية-األصولية اجلديدة  

 املتزمتة الرافضة لوجود اآلخر.  

عثرة يف طريق تطور اإلنسان وتديث املجتمعات طاملا أن    حجر    دين  عاملي ال يقُف   اإلسالم    إن  

، بل يعترب أن احلداثة احلقيقية ليست هي حداثة الشكل والغائية القيمية  اإلنسانيةهذا التطور مقرون ب

واملظاهر العمرانية، وهيمنة ثقافة التسليع والرفاهية االقتصادية املطلقة غري املتوازنة )ثقافة االستهالك  

واملعايري والفكر  الوعي  حساب  عىل  والطاقات(  واملوارد  للحياة  املدمر  الفارغ  عند    املادي  العقلية 

الروحي  اإلنساين  واجلوهر  املضمون  حساب  عىل  واملظهر  الشكل  ثقافة  هي  وليست  اإلنسان، 

العميق.. وليست هي أيضا  حداثة رشاء أحدث أنواع املصانع واملعامل واالخرتاعات واملكتشفات 

املعر ثقافتها ومناخها  التكنولوجيا دون وعي ومعرفة  الذي والطائرات وخمتلف أشكال ومظاهر  يف 

أفىض إليها وأنتجها وساهم يف إبداعها وبنائها ونموها وتوهلا لكائن حي مادي مفيد.. وبالتال، فال 

ة واملبادئ اإلنسانية، وال حداثة فعلية مستقبلية  يي حداثة فعلية مطلوبة من دون اعتامد ثقافة العقل واحلري

 .يرها وتفعيلهامن دون اعتامد مناهج فلسفة العلوم لتجديد العقالنية وتطو
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أمحد فرديد وجالل آل أمحدة للتغريب بني آراء حبث االختالفات املفهومّي
1 

 ( 2) حممود مقدس 

 (3) أمحد ساعيد.

 اخلالصة 

ة بالغة؛ ويعود السبب يف يي بأمهي   ( 4)ةات من القرن الرابع عش للهجرة الشمسيي حيظى عقد األربعينيي 

مصطلح   ظهور  إىل  األدبيي   التغريبذلك  يف  األوىل  ة  السياسيي للمري املثقي ات  بني رشحية  الشائعة  فني  ة 

الرغم من اشتهار كلي  من أمحد فرديد وجالل آل أمحد بوصفهام شارحني ملفهوم   واملستنريين. وعىل 

ر خيتلف    ناولهوت   واحد منهام  كلي   فهم  أني ف،  التغريب عن اآلخر إىل حدي للموضوع ،خالفا  ملا هو املتصو 

د وفرديد يف طرح كبري. ويأيت هذا املقال إجابة عن السؤال حول مكمن االختالف بني جالل آل أمح

 

الدكتور أمحد ساعي، تت عنوان علل مقال مقتبس من أطروحة عىل  .  1 س بإرشاف  الدكتوراه لكاتبها حممود مقدي مستوى 

)رويكرد زيبائي   1357تا    1332افول گفتامن سكوالريسم و سيطره گفتامن مذهبيي در فرهنگ سياسي روشنفكران خمالف شاه از  

 شناختي و اسطوره اي(.  

 تعريب: حسن عل مطر. 

ة، قسم العلوم والتحقيقات يف طهران، العلوم السياسيية، طهران،  .  2 طالب عىل مستوى الدكتوراه من اجلامعة اإلسالميية احلري

 إيران. 

ة،  ة، قسم العلوم والتحقيقات يف طهران، العلوم السياسيي ة احلري اجلامعة اإلسالميي أستاذ مساعد وعضو اللجنة العلميية يف  .  3

 طهران، إيران. 

ب(.  يق . 4  ابله عقد الستينييات من القرن العشين للميالد. )املعري



 نحن و التغريب    ❖  144

يريده كلي التغريبوتدوين مفهوم   الذي كان  املفكي   ، وما  ؟ التغريبرين من مفهوم  واحد من هذين 

ة مراد أمحد فرديد كان ناظرا  يف الغالب إىل الناحية األنطولوجيي   ني ة هذه املقالة عىل القول إوتقوم فرضيي 

من    ـ يف ال وعيه ـ عىل اجلانب املاهويي   دالتغريب، يف حني كان جالل آل أمحد يؤكي ة من  والوجوديي 

 ن يشري كلي ان أنطولوجيياالغرب والشق مفهوم  . وبعبارة أخرى: بينام كان فرديد يزعم أني التغريب

ونفسه ذاته  حدي  يف  للوجود  الفهم  من  نوعني  إىل  منهام  إ واحد  القول  إىل  أمحد  آل  يذهب جالل   ني ، 

ال ناحيته  يف  يكمن  ال  والشق  الغرب  واألنطولوجيي وجوديي تعارض  وإني ة  باملاهيي ة،  يرتبط  أمر  هو  ة ام 

 ة. ة التارخييي واهلويي 

 مة: املقدّ 

أني   ال شكي  الثامن والعشين من شهر مرداد  يف  الغربيي (1)انقالب  الدول  فيه، قد شكي ، ودور  ل  ة 

ت نظرهتم  فني واملستنريين يف إيران؛ إذ حدث بعدها أن  املنعطفات يف وعي املثقي   واحدا  من أهمي  تغريي

ا  جذريي  لوا ـ بسبب الدور الصارخ ألمإىل املجتمع والسياسة والكفاح والعامل تغريي ريكا يف ا . وقد توصي

ة الذي ترفعه هذه الدولة العظمى ليس سوى خدعة، يي شعار احلري   إىل نتيجة مفادها أني   هذا االنقالب

أخذوا منذ  وهلذا السبب  قا  بالرساب.  سوى تعلي ة ليس  ة احلقيقيي يي عقد اآلمال عليها يف تقيق احلري   وأني 

ـ وال احلني  األربعينيي سيي ذلك  عقد  يف  كلي ام  إىل  ينظرون  ـ  بوصفه شيئا     ات  الغرب  بصامت  ما حيمل 

ه امل جمذموما  ويدعو إىل الريبة، وأخذ ينضج بينهم التوجي  ة. نحو املضامني الوطنيي  تدري

ة ومشرتكة بني املستنريين من أبناء هذا اجليل، وذلك  ثالث خصائص هامي   (2)وقد ذكر جهانبغلو

 عىل النحو اآليت: 

 

، بتاريخ:  .  1 م،    1953/    8/    19هـ ش )املوافق لـ:    1332/    5/    28انقالب عسكريي قام به جيش النظام الشاهنشاهيي

ب(. ق املنتخبة شعبيا . )املعري    وذلك بدعم من الواليات املتيحدة األمريكيية إلطاحة حكومة حممد مصدي

ب(.   1971ـ  1923أمري حسني جهانبكلو ). 2 ق إيراين يف حقل الفلسفة واالقتصاد والتاريخ. )املعري  م(: فيلسوف وحمقي
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 ة يف املجتمع.ة، أو أنصار العودة إىل األصالة اإلسالميي ة الروسيي ة الشموليي التأثر بالرؤية املاركسيي   .1

عني السياسيي . 2  ني يف املجتمع.ني واألخالقيي اعتبارهم أنفسهم املشي

ث عن احلداثة الوطنيي . 3  واهلجرة إىل املدن.  ة، ومعارضة املكننة والنظام الصناعيي التحدي

أني   ومع غضي  اجليل  الطرف عن  ب  هوفهم  إدراك هذا  اقرتن  قد  الكثري من سوء  للغرب واحلداثة 

، قد  ة والبحث عن األصالةاالهتامم املبالغ فيه من قبل هذا اجليل بالنزعة الوطنيي   ني الفهم الشديد؛ إذ إ

بدوره   التغريب. وقد تبلور مفهوم  (1)ظاهرة غربية وحديثة  اذ ردود فعل مبالغ هبا جتاه كلي محلهم عىل اختي 

 ة هلذا اجليل. ات السياسيي هذه املرحلة يف األدبيي  يف ظلي 

استعامله من قبل جالل آل أمحد    أني ل من وضع هذا املفهوم، إالي لقد ُعرف أمحد فرديد بوصفه أوي 

ديى إىل انتشاره وتعميمه عىل نطاق واسع وصار ترنيمة عىل ألسنة املستنريين واملعارضني  هو الذي أ

الزمنيي السياسيي  احلقبة  الظاهريي ني يف هذه  التشابه  نقاط  الرغم من وجود  بدي ة. وعىل  اإلقرار   ، ال  من 

. وسوف نسعى التغريبة بني فهم أمحد فرديد وفهم جالل آل أمحد لظاهرة بوجود اختالفات جوهريي 

ن   اوبيان   رين ـ إىل بحث هذه االختالفات؛يف هذه املقالة ـ من خالل قراءة آراء هذين املفكي  لكي نكوي

 ات التنوير يف إيران. فرتة من الزمن عىل أدبيي الذي خييم  التغريبفهام  أوضح ملفهوم  

 د د أمحد فرديالسيّ  .1

 حمافظة يزد سنة ة يفد أمحد فرديد ـ واسمه يف األصل: أمحد مهيني يزدي ـ فس أرسة ثريي ُولد السيي 

ة  هجر1291أو  1289 ه بعمر الثانية عشة إىل ة يف الُكتياب، اجتي ة، وبعد إكامل دراسته التقليديي شمسيي يي

الفرنسيي  اللغة  الرياضيي تعلم  القديمة واحلديثة أيضا . ويف ات واهلندسة  ة بتوجيه من والده، كام درس 

 

 . (1) ،2ص. 1
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د أمحد فرديد مثل الكثري من أبناء جيله يدعو . وكان السيي (1) طةهـ ش أكمل دراسته املتوسي  1307عام 

الغرب قد اجتذبني إليه كام يصنع املغناطيس بربادة احلديد.    إني »إىل التجديد. وقد قال يف هذا الشأن:  

إني  بتيي   أجل،  صعقني  قد  من  الغرب  وجودي  يف  العقيدة  شجرة  الصاعقة  هذه  أحرقت  وقد  اره، 

رتة ق فكام تعلي   «غوستاف لوبون»فرتة من الزمن بـ  . وقد هام   (2)«يشء واحرتق  جذورها؛ فذهب كلي 

الفرنسي  الفيلسوف  إني   هنري  بأفكار  وقال  ولكنيبرجسون،  كتابا ،  له  ترجم  يف ه  طباعته  عن  امتنع  ه 

إاللحظة األخرية. ويف ف فرديد  تعري الفرتة  تلك  بينهام   الصداقة  ت ُعرى  ىل صادق هدايت، واستمري

ل أحدمها كاتب حيمل األدب ارين، يمثي ى ناية عمرمها، وكانت صداقة من النوع الذي يربط بني تيي حتي 

 .( 3) ار اآلخر فيلسوف باحث يف الفلسفة احلديثةالتيي ل احلديث، ويمثي 

ات يف جامعة طهران، وأخذ ينش  ة اآلداب واإلهليي ولدى عودته إىل إيران، مارس التدريس يف كليي 

الثقافيي  األندية واملحافل  اليونانيي أفكاره يف  باللغات  معرفته  إىل  القديمة وكذلك  ة والالتينيي ة مستندا   ة 

والبالسنسكريتيي  واطي هلويي ة  الفلسفيي ة،  واإلنثروبولوجيا  الفلسفة  تاريخ  عىل  والفلسفات العه  ة، 

إىل اختيار االعتزال،   ة دفعه إخفاقه يف النشاط السياسي ة أيضا . وبعد انتصار الثورة اإلسالميي الوجوديي 

أيضا ، ليختار ة، وألغى مجيع حمارضاته  ل مجيع جلساته األرسيي م( عطي   1992هـ ش )  1371ويف عام  

التامي  حتي العزلة  ة،  املري هذه  املنية  وافته  سنة  ى  مرداد  من شهر  والعشين  اخلامس  يف  هـ ش    1373ية 

 .(4)م( 1994)

 

 

 

 . (2) ،3ص. 1

 . (3) ،3ص. 2

 . (4)، 3ص. 3

 . (5) ،3ص. 4
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 ة ألمحد فرديد: املبادئ واألساليب املنظومة النظريّ  .أ

ث  ه  ة والتقريرات القليلة لفرديد، يتبادر إىل الذهن أني من خالل قراءة املخطوطات اليدويي  كان يتحدي

إني والشفهيي   النظر عن حلن كالمه اخلطابي   بشكل مغلق ومضطرب. وبغضي  القول:  فرديد    ، يمكن 

ر التاريخ وظهور ا  ال يقري له قرار، وكان ـ عىل حدي تعبريه ـ يساريي كان رجال  ثوريي  ا ؛ إذ هو يؤمن بتطوي

 ه يذهب إىل االعتقاد بعدم . ولذلك فإني برهة من الزمن إيامنا  عجيبا     واحد من أسامء اهلل يف كلي وجتلي 

اآلنيي  يؤمالرضوخ لألوضاع  فرديد  يكن  بل  ة. ومل  بالتساهل والتسامح،  كثريا   خيالف ذلك بشكل ن 

. وكان «الفيلسوف الشفهيي »تلقيبه بـ    جرىى  رصيح. وقد ُعرف أمحد فرديد بإعراضه عن الكتابة، حتي 

فلسفته عىل أساس التأويل ومقوالت، من قبيل: التاريخ، والزمان، . وتقوم  ا  متاما  منهجة هرمنيوطيقيي 

؛ بمعنى منهج املعرفة يف تفكري أمحد فرديد منهج عرفايني   واللغة، والفهم، واإلدراك وما إىل ذلك. كام أني 

م احلضور عىل احلصول. إني أني  ليس من الّضوريي الذي يمكن تصيله بذائقة احلضور  ه يقوم عىل تقدي

احلصولال حيأن   إىل  السعي  من خالل  وإني (1) صل  الفكريي   .  متثي املبادئ  التي  فرديد  أساس ة ألمحد  ل 

 :هيفلسفته، 

 عرفان ابن عرب  .1

 بآرائه إىل حدي البن عرب، وكان مهتامي    بالعرفان النظريي   قا  بشكل خاصي لقد كان أمحد فرديد متعلي 

فات حميي الدين ابن عرب، وال سييام كتاب فصوص مؤلي ا  ببعض كبري. وكان فرديد يبدي اهتامما  خاصي 

ة ـ مقتبسة ة وفلسفته التارخييي جمل حكمته اإلهليي  مقولة لفرديد ـ التي تشكل أساسا  ملأهمي   احلكم. إني 

نظريي  ا من  علم  الدين  ة  الزمايني ألسامء ملحيي  الظهور  بمعنى  عامل    والتارخييي   بن عرب؛  اهلل يف  ألسامء 

ات األشياء التي ة أو ماهيي البن عرب، هي ذات الثوابت العقليي   ألسامء يف العرفان النظريي ا   الشهادة. إني 

 

 . (6) ،4ص. 1
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يف قالب األشياء يف العامل   ظهرت بناء عىل التقدير اإلهليي   ضمن عامل الغيب، ثمي   تقع يف العلم اإلهليي 

النظريي   كلي   املحسوس. إني  العرفانيي اسم يف هذه  العنوان يكون ربي ة هو واحد من أسامء اهلل، وهب ة  ذا 

نوعا  خاصي   يشء صادر عنه، وكلي   ة، فكلي العامل بأرسه فيض للحقيقة اإلهليي   ا  من األشياء؛ ألني النوع 

ة يف فلسفة هيجل، يشء راجع إليه. ولو غضضنا الطرف عن الديالكتيك بوصفه منطق احلركة التارخييي 

 بحسب الظاهر يف احلدي األدنى  البن عربـ   لنظريي لألسامء يف العرفان ا   ة الظهور التارخييي ال تكون نظريي 

 .(1)للفكرة يف فلسفة هيجل ة البسط التارخييي ـ بعيدة الشبه عن نظريي 

 معرفة األسامء .2

مني يف علقة أخرى ـ  املبدأ الثالث ـ الذي هو بنحو من األنحاء نتيجة للجمع بني املبدأين املتقدي  إني 

م فرديد من  . لقد تعلي «معرفة االسم»هو مبدأ االهتامم بمعرفة جذور الكلامت أو عىل حدي تعبري فرديد 

الكلامالثقافة األملانيي  ت ومعانيها يف االستعامالت ة وأستاذه املعارص هايدغر، االهتامم بجذور معرفة 

اهلل هو الذي عليم األسامء للبش.    ني ة وأستاذه هايدغر أوال : إ م من الثقافة اإلسالميي القديمة، كام تعلي 

إني  أمهي   وثانيا :  اهلل  خاصي يي ألسامء  وإة  جتلي   ني ة،  ليس سوى  إني العامل  هلا.  فرديد   يا   بزعم  األسامء  ملعرفة 

التأثيل علم  أحدمها:  عىل (2)وجهني،  والعثور  التاريخ،  طول  عىل  الكلامت  جذور  معرفة  بمعنى   ،

التارخييي الروابط اجلذريي  أو    ة بينها. واآلخر: معرفة األسامء، بمعنى معرفة أسامء اهلل، ومعرفة االسم 

التارخييي  املراحل  بأني (3)  أسامء اهللة عىل أساس جتلي معرفة  إذا  . يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد  أردنا  نا 

ة الراهنة التي كانت هي  عن االضطرابات اللغويي ة، وجب علينا التخلي ة وإهليي الوصول إىل لغة قدسيي 

السبب يف ابتعاد اإلنسان عن حقيقة الكالم واالسم، والبحث عن اجلذور األصيلة للكلامت والعمل 

 عىل إحيائها من جديد. 

 

 . (6) ،4ص. 1

ا  ُتعدي هي األصل،  etymology)علم التأثيل أو األمتولوجيا  .  2 (: علم يبحث عن العالقات التي تربط كلمة بوحدة قديمة جدي

ب(.    وهي عمليية لسانية تعتمد عىل املقارنة بني الصي غ والدالالت لتمييز األصول والفروع. )املعري

 . (7)، 5ص. 3
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 هايدغر .3

ث أحيانا  عن منهجه الذي  قا  هبايدغركان فرديد منذ البداية متعلي  ، ويرى نفسه مشافها  له. ويتحدي

. يمكن القول: حيث (1) يمثيل منطق اهلرمنيوطيقا، ويرى نفسه أحيانا  متناغام  مع هايدغر بشكل كامل

املسلك، ومن ناحية أخرى يذهب هذا الفيلسوف   فكر هايدغر يبدو للنظر يف الوهلة األوىل عرفايني   ني إ

ك باللغة ومبادئ علم األسامء، فقد أضاف أمحد فرديد اإليرايني الشهري    األملايني  التمسي تابال    أيضا    إىل 

وأسامئيي عرفانيي  ربي ا   لفلسفته.  إسالميي ا   نسخة  بوصفه  بفرديد  التعريف  أمكن  ألني ام  وذلك  هلايدغر؛  ه ة 

الوجود »تاب يعمل عىل تفسري هايدغر يف إطار اإلسالم. ليس من الواضح ما إذا كان فرديد قد قرأ ك

ر هبايدغر يف مرحلته ه قد تأثي هلايدغر، ولكن طبقا  لكالم فرديد يف هذا الكتاب، يمكن القول إني   «والزمان

مه هايدغر عن تاريخ الفكر الفلسفيي ، كام تأثي «العودة»الثانية، وهي مرحلة   ة بالتقرير الذي قدي يف   ر بشدي

مدخل إىل ما بعد  »يف آثار من قبيل    «غروب حقيقة الوجود»و  «امليتافيزيقاتاريخ  » الغرب تت عنوان  

اإلحالة »و  «الغرب»لتاريخ    م منه الكثري من األشياء. ويف ضوء هذا الفهم الفلسفيي وتعلي   (2) «الطبيعة

 .(3)»التغريب«، حيث كان فرديد يسعى إىل رشح وضع تارخينا الراهن عىل هامش مفهوم «ةالتارخييي 

 ة للرشق ؛ اإلحالة التارخييّ التغريبب ـ 

م بوصفه فيلسوفا  مفهوما  جديدا  إىل اللغة   (4)أمحد فرديد ـ عىل حدي تعبري داريوش آشوري  إني  ـ قدي

. لقد  (5) »التغريب«ة، أال وهو مفهوم  يي ا  يف غاية األمهي ة؛ وقد اكتسب هذا املفهوم مصريا  تارخييي الفارسيي 

ة. وقد أخذ جالل آل ة والفلسفيي ماته احلكميي بااللتفات إىل مقدي   التغريبعمد فرديد إىل ذكر مصطلح  

 

 . (8) ،5ص. 1

2. Einfühlung in die Metaphysic.  

 . (9) ،5ص. 3

، يعمل يف جمال العلوم السياسيية واالجتامعيية والفلسفيية، يقيم  1938داريوش آشوري ).  4 ر ومرتجم إيرايني م(: كاتب ومفكي

ب(.    منذ سنوات يف فرنسا. )املعري

 . (10) ،5ص. 5
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كتاب   فرديد،    التغريبأمحد فكرة  بأني بمن أمحد  فرديد  اعتقاد  يستوعب هذا    رغم  مل  آل أمحد  جالل 

ل آل أمحد من الذين  استغراب فرديد ـ خالفا  لرؤية أشخاص من أمثال جال  املصطلح الذي صاغه. إني 

ة ة هي حصيلة استحواذ صورة احلضارة الغربيي إىل مفهومه الفوكوئي ـ كان حالة تارخييي  التغريبلوا قلي 

 عىل ثقافة الشق وتارخيه. وقد ذهب داوري إىل القول:  

للتواريخ ماّدة وصورة، فعندما تظهر يف التاريخ صورة جديدة، تغدو صورة التاريخ السابق    إنّ »

  (1) «.للتاريخ اجلديد، وترتك أثرها يف التاريخ الالحق ةمادّ 

هذا قد تبلور عىل مري الزمن، ولذلك يمكن   التغريبمفهوم  من التأكيد ـ بطبيعة احلال ـ أني  وال بدي 

ام أمكن  ال تنسجم متام االنسجام مع هذه التقسيامت، وربي   للتغريبالعثور يف خمتلف املراحل عىل تعابري  

ا . وقد وضح اختالف رأيه عن جالل آل أمحد،  يراد هبا ما خيالف هذه املعاين نسبيي   العثور فيها عىل معانٍ 

مه عن  املفهوم الذي ي بيد أني  ها  د ة التي سيؤكي ة والنزعة التجديديي خيتلف عن النزعة اليونانيي   التغريبقدي

 فيام بعد، والتي سيعمل تالميذه عىل تكرارها. 

 يقول أمحد فرديد:  

خيتلف كثريًا عن ذلك املفهوم الذي كتب عنه الراحل جالل    التغريباملفهوم الذي أريده من    إنّ »

إنّ  ن  التغريب   آل أمحد.  إنّ من وجهة  التاريخ.  ي طرح بلحاظ فلسفة  النكتة تكمن يف مسألة   ظري 

 هو االنسياق القهريّ   التغريب  عىل النحو اآلت: إنّ   التغريب أعّرف  ، وإّن اإلدراك والوعي الذاتّ 

الغرب  الذاتّ والتبعيّ   ،تهوثقاف  وراء حضارة  بلوغ مرحلة اإلدراك والوعي  املطلقة للغرب دون    ة 

عرص هنضتنا الذي أطلقنا عليه مصطلح    حال. من الواضح أنّ  ون عىل كّل الذي وصل إليه الغربيّ 

نقد    ة للتاريخ، من قبيل االستعامر ولوازمه أيضاً. وعليه فإنّ كان وليد املقتضيات القهريّ   التغريب

بة ما قبل املرشوطة  د يف هذا الشأن ـ ال يستلزم الثناء عىل حقـ خالفاً ملا كتبه جالل آل أمح التغريب

الزائف. وعىل كّل والثورة الدستوريّ  البائسة والتدّين  الفّجة عىل العودة إىل احلياة    ة وعقد اآلمال 

 

 . (11) ،6ص. 1
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قّسمت   فقد  إنّ   التغريبحال  قلت  وعندما  ومذموم.  ممدوح  إىل  الدوام  هدايت   عىل  صادق 

 (1)«.التغريبمن بشكل آخر  التغريبه كان قد ثار يف حينها بوجه مستغرب صالح، فذلك ألنّ 

التارخييي  املراحل  ة ـ عىل أساس ظهور األسامء ـ إىل ثالثة أقسام،  لقد عمد أمحد فرديد إىل تقسيم 

ة التي كانت هلا  هذه هي املرحلة التارخييي  ة الغيب، واسم آدم، واسم يونان. ويف احلقيقة فإني وهي: هويي 

اية الفلسفة وأفالطون وأرسطو إىل عرص  ى اآلن، أي منذ عرص بد الغلبة منذ ألف ومخسمئة سنة حتي 

يا  هبايدغر ـ إىل االعتقاد . وقد ذهب أمحد فرديد ـ متأسي النهضة والتنوير، واملرحلة احلديثة بشكل عامي 

الشق أمر    يف دائرة العدم. يرى أمحد فرديد أني   ُوضعتجتاهلها يف هذه املرحلة، وجرى  احلقيقة قد    بأني 

 إخفاؤمها يف احلجاب من قبل الغرب. إني رى  قد جت  «األمس والغد»  ، وإني «ما قبل األمس»ينتمي إىل  

ة الواحدة، وإني  الذين    ة. وإني ة والنزعة العدميي للنفسانيي  الغرب هو املقري التارخييي   الشق هو مأوى األمي

 . (2)ستغربونفون عن الشق ويرمون بأنفسهم يف أحضان الغرب هم امليتخلي 

يف   فرديد  أمحد  ذهب  الزمان »لقد  آخر  وفتوحات  اجلالل  مراتب    (3)«لقاء  بوجود  القول  إىل 

م  للتغريب ة أقسام، ومن بينها: تقسيم    التغريب. فقد قسي إىل مضاعف وغري مضاعف،   التغريبإىل عدي

كان أمحد فرديد ينظر إىل .  (4)إىل مركيب وبسيط  التغريب، وتقسيم  وإجيابي   إىل سلبيي   التغريبوتقسيم  

رانيي نفسه بوصفه مستغربا  واعيا . وكان ينظر إىل التاريخ بوصفه جمموعة من التجلي   كلي ة، وأن ييات الدو 

 

 . (12) ،6ص. 1

 . (13)، 7ص. 2

هي و فتوحات آخر الزمان«. . 3 : »ديدار فري  عنوانه يف األصل الفارسي

 . (14)، 7ص. 4
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الغرب أصبح   ؛ وذلك ألني التغريبا  يف مرحلة باسم  نا نعيش حاليي ل مظهرا  السم. ويرى أني دورة منه متثي 

 .(1)انمك ته عىل كلي هييمن من خالل ميتافيزيقيي 

.  أيضا    ا  ا ، وال ثقافيي ا  أو اقتصاديي ا  أو سياسيي الغرب من وجهة نظر أمحد فرديد ليس مفهوما  جغرافيي   إني 

 ة، وامليتافيزيقا بدورها فهم وتفسري خاصي ة ميتافيزيقيي هـ  تبعا  هلايدغرـ  ماهيي يلإة الغرب بالنسبة  ماهيي   إني 

مواجهة خاصي  نفسه، وطريقة  أني للوجود يف  بمعنى  للوجود،  مفهوم خاصي ة  إني   ه  األنطولوجيا.   من 

ونوعا  مهاالغرب والشق   األنطولوجيا،  من  يتجليي نوعان  نفسه، حيث  الوجود يف  فهم  من  ان يف ن 

عني، وثقافتني وحضارتني خمتلفتني، ويربزان يف نوعني من  ة األنظمة االجتامعيي تقليدين وتارخيني متنوي

أني  فرديد  يرى  الشقيي   املختلفة.  الثيولوجيي املجتمعات  اصطفافها  من  الرغم  عىل   واأليديولوجيي   ة 

أني   والسياسي  بمعنى  الغرب، مستغربة متاما ،  امليتافيزيقيي يف مواجهة  التفكري  رازحة تت وطأة  ا 
 (2) .

أني  فرديد  أمحد  التف  ويرى  نفوذ  تت  الوقوع  من  الغربي الشق  ح كري  التبجي بإمكانه  يعد  مل  بحيث   ،

ة قد فرضت سيطرهتا وهيمنتها وألقت ة الغربيي اإلنسويي   ة. إني بالشق أو البحث عن األصالة الشقيي 

فا  ومكابرا .  بكلكلها عىل الشق بحيث أصبح احلديث عن تقسيم العامل إىل رشق وغرب أمرا  متكلي 

فإني  تعبريه  حدي  مج  وعىل  يف  يعدي  اإلنسويي الذي  هو  األسامء  اسم  الراهن  العامل  الغربيي يع  وإني ة  هذه   ة، 

 .(3)ةة الغربيي الشق الراهن بدوره قد تقبيل اإلنسويي   .. ألني .ةل أدب الدنيا واإلحالة التارخييي ة متثي اإلنسويي 

ة. وقد وصف الغرب يف  نظرة أمحد فرديد إىل الغرب ومآال  إىل الشق رؤية مؤدجلة وأسطوريي   إني 

الغرب هو عامل الغرور، وتاريخ الغرب هو تاريخ جوالن الشيطان يف آخر   إني »مقطع عىل النحو اآليت:  

إني (4)«الزمان الثنائيي   .  واالستقطابات  التقسيامت  من  مستلهمة  الرؤية  إني هذه  املتداولة.  من    ة  فرديد 
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إ مع  تفكريه،  قطب  يف  الغرب   / امليتافيزيق  وضع  امليتافيزيق  مكانيي خالل  بني  املطلق  التقابل  ة 

، منح طريقة / غري اإلغريقيي   والالميتافيزيق، والغرب / الشق، واحلصول / احلضور، أو اإلغريقيي 

أيديولوجيي  الغرب وامليتافيزيق وجها   مع  تقليليي مواجهته  بوضوح عىل  (1)ةا  ونزعة  الوقوف  . ويمكن 

األيديولوجيي  فرديد  واألسطوريي رؤية  بأني ة  الغرب  يصف  حيث  وذلك  للغرب،  وصفه  يف  إحالة ة  ه 

ته، وهو بارسه إحالة تارخييي   إني »ة:  ة شيطانيي تارخييي  القرون األربعة  إني »، أو  «ة للشيطانالغرب باطل برمي

 .(2) «ها بطالن يف باطلة، وكلي ة وشيطانيي ا أزمة إبليسيي املاضية من تاريخ الغرب باطلة بأمجعها. إني 

 ةالغرب واحلريّ ج ـ 

. وال بدي من التغريب يف ضوء رؤيته إىل  ة إالي ال يمكن فهم رؤية فرديد واعتقاده باإلنسان واحلريي 

ة. ه يف األساس ضدي اإلنسويي ة باملعنى احلديث؛ وذلك ألني فلسفة فرديد ليست فلسفة إنسويي   اإلقرار بأني 

اإلنسان   ا تشري إىل أني نا إليها ـ سوف نجد أني ة ـ التي سبق أن أرشفلو ألقينا نظرة عىل مبادئه الفلسفيي 

ل هاجسا  لدى فرديد ـ تبعا  هلايدغر ـ هو أزمة له موقعا  يف فلسفته. إني   ليس  بام هو إنسان ام الذي يشكي

 ة العامل احلديث، والتي ظهرت تبعا  للحداثة وظهور تأصيل اإلنسان احلديث وتأليهه. إني اعتبار عدميي 

ة اإلنسان يف الرؤية العرفانيي   ة أيضا . إني ته التارخييي ة ونظريي ُتفهم يف إطار نظرته العرفانيي ام  رؤية فرديد إني 

وال   ،ها وظهور  ة األسامء اإلهليي لفرديد ـ واملقتبسة من رؤية عرفاء من أمثال ابن عرب ـ مظهر لتجلي 

القدسيي  احلقيقة  إىل  الوصول  إالي يمكن  احلبي ة  بمساعدة من  فإني . ويف    الرؤية   احلقيقة  هذه هي ذات 
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هؤالء العقالء   احلبي وحده هو الذي يعلم أني   العقالء هم وحدهم حمور الوجود، ولكني   القائلة بأني 

 . (1) تائهون يف هذا املحور

 ويف هذه الرؤية جيب القول:  

ائه يف ذات  ام تكمن قيمته يف مقدار سعيه وفناإلنسان ليست له قيمة كبرية بام هو إنسان، وإنّ   إنّ »

ام ترى قيمة اإلنسان يف سعيه من أجل  ة إنّ اآلراء العرفانيّ  اهلل ووصوله إىل احلقيقة. وبشكل عام فإنّ 

فرديد    ته. وهكذا كان األمر بالنسبة إىل أمحد فرديد أيضاً. فإنّ يّ الوصول إىل الكامل، وال تقول بحرّ 

.  التغريبذلك يف األساس من عالمات  ة اإلنسان كثريًا، ويرى  يّ مل يكن يذهب إىل االعتقاد بحرّ 

ة للنفس األّمارة. ة، ولذلك فهي ليست سوى العبوديّ ة هي ذات اإلنسويّ ة الغربيّ يّ احلرّ   يرى فرديد أنّ 

 ة تصدر عن شهوات النفس. يرى فرديد أنّ ة شيطانيّ ام هو حريّ ة إنّ يّ هذا النوع من احلرّ   ويرى أنّ 

ة يف يّ احلرّ   ر من النفس األّمارة. إنّ ها اإلسالم؛ بمعنى التحرّ التي يدعو إلية  يّ ة هي احلرّ ة احلقيقيّ يّ احلرّ 

ة تعني التحّرر من النفس  يّ هذه احلرّ   ة، إنّ يّ ة من أجل احلرّ يّ حلقوق اإلنسان، هي حرّ   اإلعالن العامليّ 

 . (2)«املطمئنة 

 

عشق داند .. مضمون بيت من الشعر يف الفارسيية لشمس الدين حافظ الشريازي، يقول: »عاقالن نقطه پرگار وجودند ول. 1

 كه در اين دايره رسگردانند«.  

 . (21) ،8ص. 2
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 وقال يف موضع آخر:  

العامليّ   إنّ » أثر من اإلنسانيّ حلقوق اإلنسان ال ينطوي عىل    اإلعالن  فكّل أّي  ما هنالك هو   ة. 

 .(1) «حلقوق اإلنسان بيمينه  الذي كتب هذا اإلعالن العامليّ  اإلنسان املمسوخ؛ وهو النسناس

ة  ، وهي الذاتانيي (2) ةة أو الذاتانيي ة النفسانيي ة يقوم عىل أساس املوضوعيي ة الليرباليي تليل فرديد ملاهيي   إني 

ة الذاتانيي   العجز عن الوصول إىل حقائق األشياء، والضياع يف الظواهر. يرى فرديد أني ي إىل  التي تؤدي 

الكنه والباطن كلي   ل باطنا  لصورة نوع من الغرب اجلديد، ويذهب إىل االعتقاد بأني متثي  ام جتىلي يف هذا 

االقتصاديي  النظام  شاكلة  يبدو عىل  فسوف  الربجالرأساملي   االقتصاد،  املضامر  ويكون  حلبة   وازيي ، 

ة، كام يظهر يف حقل األخالق عىل ام جتىلي يف السياسة فسوف يبدو عىل الشاكلة الليرباليي لظهوره، وكلي 

 : . يرى أمحد فرديد(3) ةشكل الفردانيي 

رب، ويعان االستكبار، وأنّ  ة عني اجلرب، وأنّ يّ احلرّ  أنّ » ام يصدر عن نفسه ما يقوم به إنّ  اإلنسان جم 

املعارص ليست حريّ يّ حرّ   .إنّ (4)ةيّ األّمارة. ويطلق عىل ذلك عنوان احلرّ  إنسانيّ ة اإلنسان  ة. يرى  ة 

الدفاع   واحلقيقة واهلروب من ذات اإلنسان. إنّ   ة اإلنسان تعني الفرار من احلّق يّ حرّ  أمحد فرديد أنّ 

املقّدس، ومن    إلسالميّ ر من الدين احترّ »من وجهة نظر فرديد هي بطبيعة احلال:    «ةيّ احلرّ »عن  

 (5) «.هناك عن الرشيعة والطريقة واحلقيقة بجميع املعان 

 

 . (22) ،9ص. 1

منري (subjectivism)الذاتانية  .  2 عن:  نقال   ب،  )املعري الذاتيية.  اخلربة  عن  ناشئة  كليها  املعرفة  بأني  يقول  فلسفيي  مذهب   :

  .)  البعلبكي، املورد احلديث، قاموس إنجليزيي / عربي

 . (23) ،9ص. 3

  (.24)، 9ص. 4

 . (25) ،9ص. 5
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  ة هي من خصائص اليونان، ويرى أني الديمقراطيي   ويف األصل يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد بأني 

؛ منحطي ة نظام حكم  الديمقراطيي   ة: إني . وقال بشأن الديمقراطيي (1)مثل مظهر الطاغوت  اإلنسان اليونايني 

عي األلوهيي   كلي   ألني  ين  هذا النظام؛ ليكونوا مستبدي   ة، ويصل األمر بجميع األفراد يف ظلي واحد فيه يدي

إني (2) «نيودكتاتوريي  الديمقراطيي   .  عىل  أمارة  وفروعه  الدين  أصول  الغربيي نسيان  أني ة  فرديد  يرى   ة. 

. التي مل تستضئ بنور العلم ورساج الدينة  ة جتسيد لنظام اهلمج الرعاع واجلامهري الشعبيي الديمقراطيي 

 :أني يذهب أمحد فرديد إىل االعتقاد إىل 

الدمهاء    ة. وإنّ ة هي سلطة الدمهاء، والدعوة إىل الركون والوثوق باجلموع الضالّ الديمقراطيّ »

الً وأنبياءهي النفس األّمارة. ويف الديمقراطيّ  س   (3) «.ة يعترب مجيع الناس أنفسهم ر 

املجمو فإني ويف  والديمقراطيي   ع  اإلنسان  يرى حقوق  فرديد  املفكي أمحد  العقل  معطيات  من  يف  ة  ر 

لقاء »ة مالزمة له. وقال فرديد يف  اعتبار مبنى احلداثة والعقالنيي   جرى، وقد  املآل، وهو عقل جزئيي 

 : «اجلالل و...

ه األصيل العقل اجلديد هو يف األصل وهم ورساب. فلم يعد هناك من وجود للعقل بمعنا  إنّ »

  (4) «.فيام قبل األمس وبعد الغد أبداً 

نظريي  لشح  ضنا  تعري حيث  حقل  واآلن  يف  فرديد  أمحد  املفهوم    التغريبات  هذا  إىل  ورؤيته 

 بالتفصيل، ننتقل إىل بيان آراء جالل آل أمحد يف هذا اخلصوص.

 

 . (26) ،9ص. 1

 . (27) ،9ص. 2

 . (28) ،9ص. 3

 . (29) ،9ص. 4
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 جالل آل أمحد  .2

العشين للميالد. ويمكن القول    القرن  املستنريين تأثريا  ونفوذا  يف  يعدي جالل آل أمحد من أكثر 

كان حكرا  عىل جالل آل أمحد. ولد جالل آل أمحد   (1)اتيي لعقد األربعين الفضاء التنويريي  ثقة: إني  بكلي 

متديي   (2)هـ ش  1302/    9/    11بتاريخ:   فإني   ة. وعىل حدي نة وعلامئيي يف أرسة  والده وشقيقه   تعبريه 

. انقضت فرتة طفولة وشباب جالل آل (3)ةاألكرب وصهره قد ماتوا وهم يعتلون صهوة العلوم الدينيي 

هذه احلالة من الرخاء   ة تظى هبا، ولكني سة الدينيي ة التي كانت املؤسي أمحد ضمن حالة من االرستقراطيي 

ت بعد إلغاء رضا شاه لالمتيازات املمن وحة لعلامء الدين. لقد استطاع جالل آل أمحد أن ُيكمل قد تغريي

ا  دون علم والده. ويف عام  دراسته يف املرحلة املتوسي  ف يف دار الفنون عىل كرسوي، م تعري   1953طة رسي

ة العليا يف طهران ليواصل دراسته يي ل ذلك بداية النتامئه إىل حزب توده. ويف تلك السنة دخل الكلي وشكي 

ة امتياز نفط الشامل، حدث م وإثر أحداث آذربيجان وقضيي  1957. ويف عام لفارسي يف حقل األدب ا 

ويؤسي  احلزب  آل أمحد عن هذا  لينفصل جالل  توده،  حزب »س مع خليل ملكي  انشقاق يف حزب 

ث بنفسه عن اإلحباط الذي أصابه من حزب توده قائال : كانت تلك حقبة (4)«زمحتكشان . وقد تدي

االستعامر، ويتظاهر  فيه ضدي  ث  يتحدي ،  ا  يبدو ثوريي ب اسمه حزب توده، وكان له كالم،  وكان فيها حز

العامل والفالي  الرني بالدفاع عن  الشعارات  الذي كان    ةانة األخرى، ويا للحامسحني وما إىل ذلك من 

 

ب(.  . 1  يقابله عقد الستينييات من القرن العشين للميالد. )املعري

 م(.   1923/  12/  3املوافق لـ: ). 2

 .(30) ،10ص. 3

 )حزب الكادحني(.  . 4
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للعبة، دون أن نعي من الذي يمسك بخيوط ا من  من أعضاء هذا احلزب،    ا  ا يافعني أغراريثريه فينا، كني

 .(1)ا يف الوقت ذاته نختزن التجاربوكانت شمعة شبابنا تذوي، وكني

بلورة  يفة، ترك تأثريا  كبريا  كه أياد أجنبيي اإلحباط واليأس من عقد اآلمال عىل حزب كانت تري  إني 

ة الثالثة واالنفصال عن هذا   اإلطار الفكريي    جلالل آل أمحد. وإثر حلي حزب زمحتكشان، وتأسيس القوي

 أو  بضع سنوات عن املشاركة يف أيي نشاط حزبي  جالل آل أمحد احلزب بسبب اخلالف مع قادته، ختىلي 

 « الغريب»ة. وإن ترمجته ألعامل مثل  ، وانرصف للكتابة حول املشاكل واملعضالت االجتامعيي سياسي 

لسارتر،    «األيادي القذرة»جليدو، و  «يتي ا اد السوفيالعودة من االتي »لدستويفسكي، و  «املقامر»لكامو، و

، يف قضاء أسامل من (3)هـ ش  1348/    6/    18بتاريخ:    جالل آل أمحد  . تويفي (2)تعود إىل تلك الفرتة

رغم الشائعات القائلة عن  بحمافظة جيالن عن عمر ناهز السادسة واألربعني عاما . وكان سبب وفاته ـ  

 ، جتليط رئويي «غروب جالل»يف كتاهبا  سيمني دانشورته[ دور للسافاك يف قتله ـ بحسب رواية ]زوج

 بسبب اإلفراط يف تناول الكحول وإدمان التدخني. 

 وشجب احلداثة واملكننة«لتغريب»وأ ـ جالل آل أمحد  

ة له، هو  ة الفكريي الكتاب األشهر جلالل آل أمحد والذي ُيمكن اعتباره نوعا  من البيان واملاهيي   إني 

ث رضا براهني (4)«.التغريب»كتاب   ة هذا الكتاب قائال : يي حول أمهي  (5)وقد تدي

 

 .(31) ،10ص. 1

 .(32) ،10ص. 2

 م(.  1968/  9/  9املوافق لـ: ). 3

 عنوانه يف األصل الفارس: )غرب زدگي(. . 4

.  1935رضا براهني ). 5  م(: كاتب وناقد أدبي وشاعر يساريي إيرايني
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يمثّ   التغريبكتاب    إنّ » أمحد  آل  الرشقيّ جلالل  الرسالة  يف  ل  الرشق  التي ترشح حالة  األوىل  ة 

االستعامريّ  الغرب  اإليرانيّ مواجهة  الرسالة  هو  يكون  أن  وحيتمل  بالقيمة  ،  التي حتظى  األوىل  ة 

 . (1) «ة عىل املستوى العامليّ االجتامعيّ 

كتاب   يف  أمحد  آل  ض جالل  تعري الغربيي   التغريبلقد  التكنولوجيا  أداء  آرائه حول  إبداء  يف إىل  ة 

الشقيي  إني .  اإليرايني   املجتمع  إيران، ويشني وبعبارة أخرى:  احلداثة يف  هجوما  كاسحا  عىل   ه يشجب 

اآلليي  إني (2) ةأغلب أنحاء احلياة احلديثة أو  الذهنيي   .  باستنباطاته وأفهامه  الكتاب زاخر  للتاريخ. هذا  ة 

إىل  ة املختلفة يف إيران، ابتداء من سقوط الشاه سلطان حسنيفهو ال يمتلك تفسريا  لألحداث التارخييي 

هذا    . فمن بني جمموع صفحات«الغرب»هو  ة وغري ذلك، سوى سبب واحد، أال  احلركة الدستوريي 

البالغة   صفحةخصي   صفحة،  116الكتاب  أربعني  التارخييي   ص  احلالة  وأمي لبيان  للمسألة،  سائر  ة  ا 

التارخييي  اجتناهبا للمسار  نتيجة ال يمكن  العرص بوصفه   .الصفحات األخرى فهي يف وصف حالة 

 :تعبري داريوش آشوريي  وعىل حدي 

ة املحسوسة، صائبة ودقيقة، رؤية جالل آل أمحد يف هذا الكتاب حيث يتعاطى مع الواقعيّ   إنّ » 

ل هذه الرؤية إىل خيال جامح، زاخر تها، تتحوّ ة بعموميّ ولكن حيث يتعّرض إىل األمور التارخييّ 

 (3) «.ةبالتناقضات واألمور العاطفيّ 

ض جالل آل أمحد يف كتاب   آفات املجتمع    ـ بزعمهـ  إىل معرفة جذور وتوصيف أهمي   التغريبيتعري

بام هو بمثابة اإلصابة بالوباء.  التغريبث عن  بت يف فساده واهرتائه، إذ يقول: أتدي التي تسبي ، اإليرايني 

ه: محيام  أو زمهرير ؛ فهو يف ا . ولكن كالي وإذا كان هذا الوصف ال يتناسب مع بعض األمزجه، فلنسمي

 

 .(33) ،11ص. 1

 .(34) ،11ص. 2

 .(35) ،11ص. 3
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نخر من الداخل. تبقى ا ت األدنى يشء متاخم للشيخوخة. هل رأيتم كيف هترتئ حبية احلنطة؟ إني   احلدي 

ث عن    حال فإني   .. وعىل كلي .قشة  ليست إالي ها  ة سليمة، ولكنييي ارجالقشة اخل  الكالم تتحدي صورة 

 .(1)ي تتضنهاآفة. أسباب وافدة من اخلارج، وتستوطن يف بيئة صاحلة لك

 ومن هنا يقول جالل آل أمحد: 

بالنسبة    إنّ » أو جغرافيّ مفهوماً سياسيّ   إيلّ الغرب والرشق ال حيمالن  وإنّ اً  ـ من وجهة اً.  ام مها 

 جائعة. ولذلك فإّن   اً متخمة، والرشق يعني مدن  اً ان. فالغرب يعني مدننظري ـ مفهومان اقتصاديّ 

ة،  الغرب، وإن كانت تقع إىل أقىص اجلنوب من القاّرة األفريقيّ أرى دولة جنوب أفريقيا قطعة من 

الالتينيّ  أمريكا  البلدان يف  ة جزءًا من الرشق، وإن كانت تقع يف اجلانب اآلخر من  وأرى أغلب 

 .(2)«ةالكرة األرضيّ 

ركة  ة، والشق ت ة، تعلوه طبقة وقشة من الديمقراطيي هذا الغرب وارث الثورة الفرنسيي   ا  فإني وحاليي 

الديمقراطيي   فقط  ةاستعامريي  إىل  إني مفتقرة  ثنائيي ة.  تقابل  يف  والغرب  الشق  يرى  الفقر والغنى،   ه  بني 

ة، واجلهل والعلم، واحلطام والعمران، والرببريي   ة واحلضارة، وليس سوى ذلك. والعجز والقوي

جالل آل    ى أصبحنا مستغربني؟ يعود: ما الذي حدث حتي تالويف معرض اجلواب عن السؤال ال

ا ننظر نا منذ باكورة اإلسالم كني. فهو يرى أني أمحد إىل التاريخ، ويبحث عن جذور ذلك يف تاريخ خيالي 

 عىل الدوام إىل الغرب بدال  من النظر إىل الشق! 

وما   واهلند  الصني  )حيث  األقىص  الشق  إىل  ببرصنا  نرمي  أن  من  بدال   املراحل  هذه  ففي مجيع 

)التأمي بينهام(،   واالرتياض  والرسم  والعرفان  والدست  والطباعة  اخلزف  اليوغا(   لي لنمتلك  عرب 

 

 .(36)، 11ص. 1

 .(37) ،11ص. 2
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ة( والزعفران والُعناب والتوابل وما إىل ذلك، نرمي ببرصنا إىل الغرب واملراقبة )عىل الطريقة البوذيي 

 .(2)واملغرب األقىص وبحر الشامل الزاخر بالعنرب (1) ةحيث اململكة الليديي 

م أيي شاهد تارخييي جال  بيد أني  ذلك واضح؛ إذ ال عى؛ والسبب يف  عىل هذا املدي   ل آل أمحد ال يقدي

  ، هاوثامر  ام هي من نتائج املرحلة احلديثةة الغرب والشق إني ثنائيي   يي شاهد عىل ذلك. إني أ  أساسا  يوجد  

ـ ذنا من ظاهرة اجلوع والشبع مالكا  ومعيارا  هلذا التقسيم ـ عىل حدي تعبإذ لو اختي   سوف نجد أني ف  ريه 

ى عن أسباب جميء امللوك  حتي يف الغرب  جالل آل أمحد يبحث    الشق كان أكثر شبعا  من الغرب. إني 

ات من وراء الكواليس. أيضا ؛ إذ هو الذي يعمل عىل إخراج مجيع هذه املرسحيي   موذهاهب   نياإليرانيي 

يتخلي  للبهلويي كيف  األقرع  البطل  الغرب من  البشتونيي   ص  القبائل  يد تالف  يأيت .(3)ةعىل  .. وبعده 

د شاه بالتفكري يف شامل اهلند، وبعد ذلك جيب أن الدور لنادر شاه ليغزو اهلند، وجيب إشغال بالط حممي 

ض رأس نادر للّضب بأعىل الطاق يتعري
ني  ة ومشاركة املجاهدين البختياريي ى الثورة الدستوريي ، وحتي (4) 

ط اإلنجليز يف اكتشاف النفط، دهم يف مناطقهم يعرقل خمطي وجفيها يكمن يف أن ويها، كان السبب  ف

ة من سلسلة جبال من العمل عىل إشغاهلم بأمور أخرى، وأن تبقى السفوح اجلنوبيي   ومن هنا كان ال بدي 

 

ة  .  1 ة، وخالل Lydia)اململكة الليديي ا منشأ العمالت النقديي . يقال إني (: اسم ألشهر األقاليم الغربيية يف آسيا الصغرى قديام 

ب(.    حكمها القصري آلسيا الصغرى بني القرنني السابع والسادس قبل امليالد أثيرت بشكل كبري يف اليونانييني يف الغرب. )املعري

 .(38) ،12ص. 2

بات غلجائي: تالف من القبائل ال.  3 بشتونيية ذات األصول اإليرانيية يف أفغانستان وباكستان، وهلذه القبائل الكثري من التشعي

حيث يقطن أبناؤها يف ضواحي غزين واألرايض التي متتدي من الشق إىل وزيرستان وخوست. وكان هلم دور كبري يف سقوط الدولة 

إىل هذه تنتمي  التي  املعارصة  الشخصييات  بني  ومن  ة.  آخر رؤساء   الصفويي اهلل  نجيب  إىل حممد  اإلشارة  يمكن  املعارصة،  القبائل 

 . ة الديمقراطيية األفغانيية، وحممد أرشف غني الرئيس الراهن ألفغانستان، وعمران خان رئيس الوزراء الباكستايني احلالي اجلمهوريي

ب(.   )املعري

 .(39) ،12ص. 4
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الشتويي  اهلجرة  من  خالية  البختياريي زاجروس  للقبائل  فإني ة  احلال  وبطبيعة  يدعي   ة!  أمحد  آل  جالل 

 قول: وي

ام أعمل عىل تدوين مالحظات واستنباطات، وذلك عىل نحو  أنا ال أمارس كتابة التاريخ. وإنّ »

األدلّ  عىل  وتعثروا  تذهبوا  أن  ذلك  بعد  وعليكم  التاريخ  عاجل.  تضاعيف  يف  واحلقائق  ة 

  (1) «.بأنفسكم

؛ إذ  وحسب  كتابة التاريخ ه يف بعض املوارد ـ كام يف هذا املورد ـ يذهب إىل ما هو أبعد من  ولكني

تارخييي  التاريخ، حيث خيرتع وقائع وأحداث  اختالق  إالي يعمل عىل  هلا  ته لته وذهنيي  يف خميي ة ال وجود 

 ة، ويعمل عىل رشحها وتليلها. األسطوريي 

 ة وزوال اهلويّ  2ب ـ املكننة 

أني  آل أمحد  ـ    يرى جالل  الشق والغرب  ـ  احلديثة  احلديثة وغري  املجتمعات  بني  الفصل  معيار 

امليزة البارزة للغرب ـ بزعم جالل آل أمحد ـ تكمن يف امتالك هذا    يكمن يف اآللة. وبعبارة أخرى: إني 

الشق يفتقر إىل أدوات اإلنتاج ويمتلك    الغرب آلالت وأدوات إنتاج البضائع بواسطتها؛ يف حني أني 

ه يسعى جالل آل أمحد ال يدعو إىل نبذ اآلالت واألدوات، ولكني  اخلام. ويبدو بطبيعة احلال أني   دي املوا 

 ه يقع يف الكثري من التناقضات يف بيان رؤيته. يذهب آل أمحد إىل االعتقاد بـ  أني إىل السيطرة عليها، إالي 

ام البحث اً. إنّ استحواذ اآللة عىل العامل يعّد جربًا تارخييّ   .. فإنّ .البحث ال يدور حول نبذ اآللة  أنّ »

 .  (3) «يكمن يف أساليب التعاطي والتعامل مع اآلالت والتكنولوجيا
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ة أمام اهلجوم  ة والثقافيي تها التارخييي الشعوب املفتقرة إىل أدوات اإلنتاج، تفقد هويي   هذا يعني أني   إني 

. حيث وحسب ةل إىل بضاعة هلذه األدوات واآلالت الغربيي هلذه األدوات، وتتحوي  الكاسح والقهريي 

   :؛ إذالتغريبمن  هذا هو مراده األصلي 

شخصيّ نّ إ» عىل  احلفاظ  نستطع  مل  )الثقافيّ نا  التارخييّ تنا   / اجلربيّ ة  وهجومها  اآللة  قبال  يف    ة( 

وإنّ  فيهاالكاسح.  ذبنا  وكّل .ام  أنّ   ..  يف  يكمن  غري  الكالم  دمنا  ما  ملاهيّ نا  حضارة  ة  مدركني 

... سوف نكون متاماً   واكتفينا بمحاكاة الغرب عىل املستوى الظاهريّ ،تهاوفلسف  هاوأساسالغرب،

 . (1)«ة األسدذلك احلامر الذي تقّمص شخصيّ 

ـ يقوم   ـ بمعنى سيطرة اآللة عىل اإلنسان الشقيي   التغريب  جالل آل أمحد يرى أني   ومع ذلك فإني 

، وما مل نصنع اآللة وحسب  نا ما دمنا مستهلكنيأني »األول: هو    األصل البدهييي ؛  نيعىل أصلني بدهييي 

 . (2) «سوف نبقى مستغربني ... وعندما نصنع اآللة سوف ُنصاب بداء املكننةفبأنفسنا 

البدهييي  عىل    واألصل  يقوم  قد    أني »اآلخر:  يكون  )الشق(،  عنوان  علينا  ُيطلق  عندما  الغرب 

ا  استيقظ   القروسطيي  ومه الشتويي من ن توي
(3)»(4) . 

 أن يستخدم اآللة أم ال. من الواضح أني   وبالتال مل نعرف ما إذا كان يتعنيي عىل اإلنسان الشقيي 

 ه يمقتها ويبغضها.رغم اعتباره التكنولوجيا أمرا  ال بدي منه، ولكنيبجالل آل أمحد 

؛ حيث  التغريبيسعى جالل آل أمحد يف كتابه )كارنامه سه ساله( إىل تقديم صورة واضحة عن  

يعني عوارض العالقة   التغريب  إني »، قائال :  التغريبيعمد يف هذا الكتاب رصاحة إىل تعريف مفهوم  

 

 .(42) ،13ص. 1

 .(43) ،13ص. 2

ب(.  . 3  نسبة إىل القرون الوسطى. )املعري
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الشقيي ة اخلاصي االقتصاديي  البلدان  املجموعتني من  القائمة بني هاتني  ة. ة والغربيي ة )والسياسية قطعا ( 

التبادليي  العالقة  نوع  من  ليست  من  وهي  نوع  هي  بل  لطرفني.  ملزم  عقد  القائمة عىل  العالقة  أو  ة، 

 . ومن ناحية أخرى، يقول جالل آل أمحد:  (1)«دالعالقة التي تقوم بني العبد والسيي 

البحث يدور حول ما إذا كانت هذه العالقة   ... ومن هنا فإنّ  التغريب أسّمي هذه العالقة بإّن »

  (2)«.قابلة لالستمرار أم ال؟

،  املفروض عىل اإلنسان الشقيي   والقهريي   اآللة جزء من املصري اجلربيي   وعىل الرغم من اعتقاده أني 

 نفسه الغرب    بمعنى أني »الشاري والبائع هلذه اآللة شخص واحد    ه يؤمن من ناحية أخرى بأني  أني إالي 

د سعر بيع  هو   د مصري السوق   ... وبعبارة أخرى: إني ورشائها املواد اخلام  الذي حيدي الغرب هو الذي حيدي

هذه (3)ة«العامليي  ربقة  من  للخالص  مهرب  عن  البحث  إىل  جاهدا   أمحد  آل  يسعى جالل  هنا  ومن   .

هذا التغريب دائرة مغلفة، وجيب العمل عىل فتحها   أرى أنّ »ا  هلذا املصري املحتوم.  ة، كي يضع حدي التبعيي 

 .(4) «مهام أمكن

 ةوالعدميّ  التغريبج ـ كالم حول النسبة بني  

، حيث ينسبه إىل األبحاث  يي التغريبيسعى جالل آل أمحد إىل إضفاء أبعاد فلسفية إىل مضامني بحثه  

من الذين قرأوا    ه يف مدخل الكتاب أني أملانيا. فقد ذكر جالل آل أمحد بنفس  وبا خصوصا  املتداولة يف أور 

عه عىل مطالعة كتاب بعنوان )جتاوز احلدود( للكاتب فالدكتور هومن،    التغريبالُنسخ األوىل من   شجي

يونجر  األملايني  أني (5) إرنست  يرى هومن  إذ  ثا عن موضوع كالي    ؛  قد تدي آل أمحد  يونجر وجالل   من 

 

 .(45) ،13ص. 1

 .(46) ،13ص. 2

 .(47) ،13ص. 3

 .(48) ،14ص. 4

ب(.   1998ـ  1895إرنست يونجر ). 5 ، ُعرف بغزارة إنتاجه وغرابة أطواره. )املعري  م(: كاتب وروائيي أملايني



 165  ❖ بحث االختالفات املفهوميية للتغريب بني آراء أمحد فرديد وجالل آل أمحد

 

 

واحد، ولكن بلغتني خمتلفتني. وهذا األمر هو الذي دعا جالل آل أمحد إىل ترمجة كتاب إرنست يونجر 

بأني  االعتقاد  إىل  أمحد  آل  اإلحياء ذهب جالل  هذا  من  وبتأثري  مع هومن.  إليه   باالشرتاك  ل  توصي ما 

 :  «ز احلدودجتاو»ترمجته لكتاب  ة. وقال يف مستهلي صيغة فلسفيي بفراسته، سبق ليونجر أن ذكره ب 

، وحسب  ةرقعة مكانيّ  اله إذا كان هناك من أمل، كان هناك عامل  من خالل هذا الكتاب أدركت أنّ 

ىل هذا األمل   ... وإن كان الذين يتعّرفون إدون العاطفيّ   اً فلسفيّ ، وعضاالً األمل الذي أصابنا  وإن كان  

  ه إذا كان هناك من وجع فهو سياّس مكان؛ لندرك يف هناية املطاف أنّ   الكتّاب يف كّل   صونه همويشّخ 

  (1)«.اً ـ وليس فرديّ  واجتامعيّ 

جلالل    التغريبمضمون كتاب إرنست يونجر خيتلف عن حمتوى كتاب  ني ومع ذلك جيب القول إ

ض الكتاب يف الواقع «العدميّةالبحث يف  »لكتاب يونجر هو    العنوان الثانويي   آل أمحد. إني  ، وقد تعري

ق تشخيص هذا الداء وعالجه. ائة وطرات داء العدميي إىل املايض واحلارض واملستقبل، وتناول خلفيي 

ها   نا نسري  . يذهب يونجر إىل االعتقاد بأني تديدا    واألملايني   بي و إىل املخاطب األور  وكان هذا الكتاب موجي

وأني حاليي  مأزوم،  مسار  فوق  تتلخي   ا   األزمة  العدميي هذه  يف  الشكي ص  أزمة  بمعنى  وإلغاء   ة؛  املطلق 

ة تتناسب مع آراء ة. واآلن علينا أن نرى ما إذا كانت هذه العدميي الوجود وإنكار مجيع القي م األخالقيي 

 أم ال.  التغريبجالل آل أمحد يف  

ا انعكاس هلذه األزمة. ، كام أني   هاونتائج  ةة واألخالقيي من ثامر األزمة األنطولوجيي   ة هيالعدميي   إني 

الطبيعة نظام أوجده اخلالق، قد آل إىل الضعف، وبالتال سوف   اإليامن بأني   وهذا يعني يف احلقيقة أني 

ص ة تعني تقلي العدميي   تعليق مجيع القي م التي قامت عىل هذا اإليامن والرؤية. وبعبارة أخرى: إني   جيري

ة عبارة عن أزمة ن الوجود. وعىل هذه الشاكلة تكون العدميي الوجود وانحساره نحو قيمة بمعزل ع 

يشء   ا . ومن هنا يكون كلي وجوده ـ يف احلدي األدنى ـ مل يعد أمرا  بدهييي   جمتمع إذا مل يكن اهلل فيه ميتا ، فإني 
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 ة أزمة ترتبط بأسلوب العدميي   مباحا  عىل حدي تعبري دستويفسكي؛ إذ األخالق مستحيلة وغري ممكنة. إني 

ل خاصي  الثالثة األخرية، وهي جتربة ختصي   توي تاريخ الغرب خالل القرون  األفراد الذين    طرأ عىل 

ر. إني  ل والتطوي تشخيص هذا    كانوا يعيشون يف أحضان تلك الثقافة عىل ذلك النحو من مسار التحوي

اده الفكريي  ل إليهم من   تتسلي ني، كان تشخيصا  ألزمة قد انصهرت يف بوتقة حياهتم، وملالداء من قبل روي

 اخلارج ومن طريق الثقافات األخرى.

ث عنها جالل آل أمحد فهي أزمة نامجة عن التامس القهريي وأمي  بني    والقشيي   ا األزمة التي يتحدي

ث   ثقافتني، وقد شكلت أزمة بالنسبة إىل واحدة منهام فقط. وعىل هذا األساس فإني  األزمة التي يتحدي

 ث عنها إرنست يونجر. إني ة التي يتحدي ة خمتلفة عن أزمة العدميي عنها جالل آل أمحد ذات منشأ وماهيي 

اهلويي  الناحيأزمة  إىل  منها  القي ميية  الناحية  إىل  الغالب  يف  تستند  األخالقيي ة  بحدوث ة  ترتبط  وهي  ة، 

ة والضياع يف اختيار هذه القي م غري املتناغمة، باعها، والثنائيي الفوىض واالضطراب يف القي م التي جيب اتي 

ر بعضها يف األصالة، ويتجذي  ة تعني ـ العدميي  ر بعضها اآلخر يف التجديد، يف حني أني وهي القي م املتجذي

ة، ة ليست أزمة أنطولوجيي أزمة اهلويي   . يضاف إىل ذلك أني «انعدام قيمة القَيمبيان  »تعبري نيتشهـ     عىل حدي 

الناحية. وعليه فإني   رية التي جياألزمة ال تشبه العدميي هذه    ومن هنا فإني   تداوهلا يف الغرب من هذه 

م   إنيام هو    مشوعه ومشوع إرنست يونجرالشبه الذي يراه جالل آل أمحد بني ضح . ومل يتي ليس إالي   توهي

الذي كان يبحث عنه جالل آل أمحد يف كتاب   ثمي «التغريب»ما هو اليشء  ز جتاو »وجده يف كتاب    ، 

 .(1)«احلدود

 االستنتاج 

ات،  ل األمر عىل لسان أمحد فرديد يف عقد األربعينيي جرى أوي   التغريبمفهوم    كام سبق أن ذكرنا فإني 

ة واملحافل اقتحم األروقة األدبيي   الذيا  بعد استعامله من قبل جالل آل أمحد،  ه القى رواجا  عامي ولكني
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ذا املفهوم عند  هبة. وعىل الرغم مميا يبدو يف الوهلة األوىل من وحدة املراد  ة واألندية التنويريي السياسيي 

الشق وإيران  من فرديد وجالل آل أمحدـ  بوصفه مفهوما  ناظرا  إىل هجوم الغرب عىل أركان ثقافة    كلي 

إالي   ا  تديد هام  وتارخي أني ـ  جدي   نظرة    ختتلف  املفهوم  هذا  إىل  إني فرديد  أمحد.  آل  جالل  رؤية  عن   ا  

األصلي  عىل   االمتعاض  مقترصا   يكن  مل  ـ  أمحد  آل  جلالل  خالفا   ـ  فرديد  أمحد  يبديه  كان  الذي 

ة يف االبستمولوجيا الغربيي   اذاهتة  الدنيويي ة  ه كان يشكو من البنيي ة احلديثة فقط، بل إني التكنولوجيا الغربيي 

ا  بني  ا  وأنطولوجيي بجذورها إىل اإلغريق يف باكورة التاريخ، حيث كانوا يرون فارقا  وجوديي   التي متتدي 

 . وبعبارة أخرى: إني (1)بوصفه موضوعا  للمعرفة  ا  والعامل اخلارجيي ذهن اإلنسان بوصفه عنرصا  معرفيي 

الشق قد خضع لنفوذ التفكري    ة، حيث يرى أني ذة ووجوديمشكلة فرديد مع الغرب مشكلة أنطولوجيي 

بحيث مل يعد هناك جمال للحديث عن الشق؛ إذ مل يعد هناك من وجود للشق أصال ،  هوتأثري  الغربي 

ن محد فرديد ـ يدالي الغرب والشق ـ من وجهة نظر أ  . إني ما هنالك هو الغرب وامليتافيزيق الغربي   وكلي 

حاليي  والرازح  املختلف،  والتاريخ  الثقافة  من  نوعني  أي  األنطولوجيا،  من  نوعني  ا  تت سلطة عن 

 وجود واحد وميتافيزيق واحد اسمه الغرب. 

ه يتعاطى مع أزمة ة، بمعنى أني ام هو ناظر إىل اهلويي إني   التغريب  ا من وجهة نظر جالل آل أمحد فإني وأمي 

 التغريبجالل آل أمحد يربط    . ويف احلقيقة فإني الغربي   يف مواجهة اهلجوم التكنولوجيي   اإلنسان الشقيي 

من كان خارج دائرة التأثري    كلي   ة، وبالتال فإني مبارشة باالنبهار بالغرب واالستسالم أمام املظاهر الغربيي 

ديد إىل القول باستحالة من وجهة نظر جالل آل أمحد مستغربا ، يف حني يذهب أمحد فر  ال ُيعدي   الغربي 

هذه املرحلة يف األساس هي مرحلة هيمنة الغرب عىل مجيع أنحاء  ني ليس مستغربا ؛ إذ إأن نجد إنسانا  

يشذي  أن  لشخص  يمكن  وال  اهليمنة.    العامل،  هذه  ولكنيكان  فرديد  حتيى  عن  مستغربا ،  نفسه  ه يرى 

ب، الذي يكون مستغرب ـ خالفا  للمستغرب املركي ه  ه مستغرب ويعلم أني مستغرب بسيط، بمعنى أني 

 

 .(51) ،15ص . 1
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ره وامتعاضه من املشوطة مستغربا  وجيهل أني  ه مستغرب ـ ويف هذا السياق يبدي جالل آل أمحد تذمي

الدستوريي  القرويي واحلركة  والبساطة  الرباءة  زوال  عىل  ويتحرسي  والريفيي ة،  إىل ة  العودة  إىل  ويتوق  ة، 

 والربيئة.ة أحضان تلك األصالة العفويي 

 



 

 

 

 

 

إىل عدم التنمية؛ من الفلسفة إىل التنوير التغريبمن 
1 

 (2) د تقي الطباطبائيحممي 

 اخلالصة

األردكاين حركة ونشاطا     إني  الدكتور رضا  يتي ولكنيه  لتفكري  املوضوع    ضح منطقه ومغزاه. وإني مل 

العمل بعد ذلك عىل   ، ثمي ، وإيضاح منطقه الداخلي ذا النشاط الفكريي الرئيس هلذه املقالة هو االهتامم هب 

يف البداية إثبات وجود هذا النشاط، واالنتقال بعد ذلك ـ يف   ة. ومن هنا جيريياته الداخليي دراسة تدي 

هذا هو إيضاح تبلور   ة هذا النشاط ومنطقه. والغاية من كلي ة ـ إىل االهتامم بامهيي إطار حركة تفسرييي 

رة للدكتور رضا األردكاين( عىل نحو مضمر  يف األعامل املتأخي   )املفهوم اجلوهريي   «عدم التنمية»مفهوم  

الكامن من حالة  يف فهم سامحته لكيفيي  مة املتقدي   يف األعامل  املفهوم اجلوهريي )  «االغرتاب»ة اخلروج 

ل يف مستوى الفهم، قبل  ة يف إطارلسامحته(، ومن األفضل فهم حركته الفكريي  مفهوم النشاط والتحوي

 االنتقال من املستوى الفلسفيي   ريفهم هذه احلركة عىل أساس الشخ واالنفصال. ويف هذا السياق جي

، إىل السؤال   تهاوكيفيي   ة نسبتنا إىل الغربمن ماهيي   ، ويتغريي السؤال الرئيس أيضا  إىل املستوى التنويريي 

يطرة عىل الصعوبات املاثلة يف طريق التجديد. ومن هنا تربز تساؤالت جديدة ة التغليب والسعن كيفيي 

هذه التساؤالت املستحدثة، بدال  من أن تكون تساؤالت عن أسباب هذا النشاط، تعدي   ومستحدثة. إني 

 

 . تعريب: حسن عل مطر. 1

 أستاذ مساعد يف جمموعة الفلسفة، من جامعة طهران. . 2
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ضح حاجتنا . ومن خالل بيان هذه التساؤالت تتي وتبويبه املفهوميي نفسه  «  التغريبمشوع  »أسئلة عن  

يف مشوع  املاسي  تفكرينا  وإعادة  الفلسفة  إىل  التنوير  من  دة  املجدي العودة  إىل  فهام التغريبة  بوصفه   ،

 . «اآلخر»و  «األنا»ا  لـ خاصي 

 املقدمة

البحث عن   كان  هذا    التغريبحيث  نسعى يف  واملتعارضة،  عة  املتنوي لألفهام  الدوام عرضة  عىل 

ط يف حدود اإلمكان، مات وكذلك مدي املدخل إىل تبويب مقدي  عيات هذه املقالة، بشكل مقتضب ومبسي

 لنعمل عىل دراستها واحدة فواحدة، وبسطها وتفصيلها يف ضوء مقاالت الدكتور رضا داوري. 

ثل  هذا النوع من التفكري يمي   من التفكري. وإني   كي عن نوع خاصي حي  ه عامل وتارخي  نظم كلي   إني   .1

، بل هو معيار لسلوك األشخاص الذين يعيشون ا  وحسبنظريي   ا  ة هذا العامل الذي ال يعدي عاملعقالنيي 

ة تارخيا  غربيا ، تعدي الصورة التفصيليي  يف العامل والتاريخ الذي ُيعدي .  ورؤيتهم  يف رحابه )العقل املشرتك(

. وحيث يكون هذا  أصيل وبشيي   وعقلي   فلسفيي   هذا العقل التفصيلي   ة هلذا العقل فلسفة. إني واملفهوميي 

إنسايني   أو طبيعيي   أمر إهليي   كلي   العقل أصيال ، فهو مطلق وغري مشوط. وعىل هذا األساس فإني    أو 

داوري إىل من أمحد فرديد والدكتور رضا    كلي ة هذا العقل. ويذهب  تقييمه من خالل حموريي   جريسي

 .التغريب«عامل  »تسمية هذا العامل بـ 

ة احلديثة بالكامل عىل أساس هذا العقل، حيث العلم احلديث والتقنيي   مظي العامل احلديث قد نُ   إني   .2

من  العامل احلديث بسبب القدرة التي حصل عليها    . إني هواستخدام  ه وثامر تطبيقات هذا العقل  من آثار  

العقل احلديث قد أبطل مفعول وتأثري مجيع أنحاء   مجيع أرجاء األرض، وإني   عمي ة، قد  العلم والتقنيي 

فإني  األساس  هذا  وعىل  املعارص.  اإلنسان  حياة  يف  األخرى  عامل   التفكري  هو  بأرسه  املعارص  العامل 

 العامل الراهن عامل  ا فإني ؛ ومن هنالعقل الوحيد الذي حيكم هذا العامل هو العقل البشيي   مستغرب. وإني 

وإ نكون    ني واحد،  األساس  هذا  وعىل  د.  موح  عقل  هو  الراهن  الشعوب   نحن العقل  سائر  مثل  ـ 
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بني؛ بمعنى أن املالك يف سلوكنا ورؤيتنا إىل احلياة، مل يعد نفسه ذلك  العامل ـ مستغر  األخرى يف هذا 

 ة. ة / التارخييي اتنا الثقافيي ا  يف تاريخ حياملالك الذي كان واضحا  وظاهرا  ومتجليي 

  التغريب ة بنسبتنا إىل الغرب يف عامل يعترب يمثيل إطارا  لطرح املسألة اخلاصي  التغريبمشوع   إني  .3

 هـ ش(. 1373ـ  1291واضع هذا اإلطار هو أمحد فرديد ) فيه صفة جلميع الذين يعيشون فيه. وإني 

(، من أجل اخلروج  التغريبغاية فرديد من بيان هذا اإلطار هو إدراكنا لوضعنا الراهن )  إني .  4

 منه وسلبه.

يف   التغريبر ضمن إطار مشوع  ـ مثل أمحد فرديد ـ يفكي   أيضا  الدكتور رضا داوري هو    إني   .5

ك بأصل مشوع  هنا فإني نسبتنا إىل الغرب، ومن   ه يف وغايته من هذا املشوع. بيد أني   التغريبه يتمسي

مشوع   فلسفيي   هوبيان  التغريبإيضاح  نسبة  من  النسبة يستفيد  أو  واملشوط  الشط  نسبة  باسم  ة 

ملشوع   ،1ةاالستعالئيي  فهمه  يف  اختالفات  إجياد  إىل  يؤديي  النسبة  هذه  دخول  فإن  احلال  وبطبيعة 

ضاح دقائق  طرح نسبة الشط واملشوط يؤديي من جهة إىل اتي   غايرة لفهم أمحد فريد. إني ، مالتغريب

ي من ناحية أخرى ه يؤدي ، وجيعل كالم أمحد فرديد أكثر وضوحا ، ولكنيالتغريبة يف مشوع  غري مرئيي 

داوري   الدكتور رضا  فهم  اختالف  فرديدإىل  فهم أمحد  اخلروج من حالة  لكيفيي   عن  . من  التغريبة 

ا ،  خالل طرح نسبة الشط واملشوط ندرك اإلسباب التي دعت أمحد فرديد إىل اعتبار العقل تارخييي 

الغربي  للعامل  أساسا   الفلسفة  إواعتباره  وقوله  الغربي   ني ،  العامل  متأنسن عقل  إني  عقل  الدكتور رضا    . 

اخلروج من   ة إىل هذه الرؤية، وهي أني بة االستعالئيي داوري يف الوقت نفسه يصل من خالل طرح النس

ق هذا الشط ال يكون سلب يتحقي ينطوي عىل رشط مغاير ملا قاله أمحد فرديد، وما مل    التغريبحالة  

ة للعلم والتقنيي   الوصول إىل القدرة عىل املشاركة يف املسار العامليي   هوهذا العقل أمرا  ممكنا ، وهذا الشط  

، كام ُيعربي عن وصف الواقع «املنفعل  »التغريبه يعربي عن وصف واقعنا الراهن بـ  هنا فإني   احلديثة. ومن 

 

1   . transcendental 
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عىل فهم لنسبتنا مع ه حيصل  . وعىل هذا األساس فإني «الفاعل  »التغريبالذي يمكننا املشاركة فيه بـ  

احلال بالنسبة إىل   هي ه املقابل له منذ البداية، كاماه يسعى ـ بدال  من الوقوف يف االجتي ني الغرب، بحيث إ

 أمحد فرديد ـ إىل اخلروج منه عرب تقيق التجديد. 

والعقل كالي    إني   .6 العامل  وراء  وعقل  عامل  إىل  ينظران  داوري  رضا  والدكتور  فرديد  أحد  من   

ق التي يقرتحانا من أجل الوصول إىل تلك احلالة ائ ام يكمن يف الطراالختالف بينهام إني   احلديث، وإني 

ة.  التغريبة. إذن غايتهام من مشوع  املثاليي   واحدة، كام أشارا إىل ذلك أكثر من مري

إىل التقابل الذي يبدو    نظريطرح تت عنوان الشخ يف فكر الدكتور رضا داوري،   الذي يُ إني   .7

الغاية   الفاعل من جهة أخرى؛ ألني   التغريبمن جهة، و   التغريبالظاهر بني الغاية من مشوع    بحسب

الفاعل يف اخلطوة   التغريبمشوع    ، يف حني أني التغريبهي اخلروج من حالة    التغريبن مشوع  م

 د والتنمية. ل مشوعا  إىل املزيد من التجدي األوىل يمثي 

 التغريبه مل ينتهك إطار مشوع  ني يف تفكري الدكتور رضا داوري؛ إذ إمل حيدث رشخ أو انفصال  .  8

مكان اخلروج من إل  املنفعل رشط  التغريباخلروج من حالة    ه يرى أني إني وال الغاية منه. ويف احلقيقة ف

 .التغريب

إالي .  9 داوري،  الدكتور رضا  تفكري  من عدم حدوث رشخ يف  الرغم  أني عىل  انتقال   قد حدث  ه 

ه من خالل يف مستوى البحث، وكان هو بنفسه ملتفتا  إىل ذلك وقد شار إليها. ويف احلقيقة فإني  حقيقيي 

كيفيي  يف  من  اخلوض  اخلروج  الشاقي   التغريبة  الطريق  )فتح  من    املنفعل  بحثه  ينتقل  التجديد(،  إىل 

، ملستوى التنويريي ات والعوامل والتواريخ ـ إىل ا فيه بحث نسبة العقالنيي    ـ الذي جيرياملسوى الفلسفيي 

املستوى حيث جيري   النامي. يف  العامل غري  املاثلة يف طريق تديث  باملشاكل واملعضالت  فيه  التفكري 

يات يف ذات العقالنيي   التنويريي  السعي فيه إىل التغليب   جيرية، بل  ة الغربيي ال يبقى هناك وجود للتحدي

ق الوصول إىل التجديد وتقيق العقل ائ طراملنفعل، والتفكري يف    التغريبعىل معضالت اخلروج من  

السؤال فيه عن املبادئ،   رية ـ مستوى جيـ بلغة الفلسفة الرسميي   املستوى الفلسفيي   احلديث أيضا . إني 
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التنويريي وأمي  القبول باملبادئ يرد السؤال عن كيفيي ، فإني ا عىل املستوى  املسائل. وعىل هذا    ة حلي ه بعد 

وانفص رشخ  هناك  ليس  ولكن  األساس  داوري،  رضا  الدكتور  تفكري  يف  ل   ال  وتوي انتقال  هناك 

يشء عىل تقيقه وأن ننتقل إىل احلداثة   ؛ إذ بدال  من سلب التجديد، جيب أن نعمل قبل كلي انحقيقيي 

 ن بعد ذلك من اخلروج منه.لنتمكي 

؛  التغريب شوع  اإليامن بالعقل الواحد والعامل الواحد هو بمثابة عقب أخيل بالنسبة إىل م  إني   .10

ى أمحد فرديد أخذ هدف وغاية غري حديثة للخروج من حالة حتي ة الدكتور رضا داوري  يف آليي   جرىإذ  

ة العقل؛ إذ حيث مل يكتب التحقق لعقل غري العقل ة وحدانيي ، وهي غاية ال تنسجم مع فرضيي التغريب

الفاعل أو سلب   التغريبل إليه من خالل الوصول إىل  احلديث، ال يعود باإلمكان أن نرجو التوصي 

رصد  أن يُ ينبغي  هذا العقل غري احلديث جيب أن يكون له حضور منذ البداية، بل    العقل احلديث. إني 

احلقيقة   تبويب أمحد فرديد ملشوع    إذا له موضع يف سلوكنا وتنظرينا. ويف  إىل  عليا  زاوية  نظرنا من 

أني ف،  التغريب نرى  العقالنيي   فة  إضاه  سوف  وإني إىل  آخر،  عقل  إىل  ينظر  واملتأنسنة،  احلديثة  غايته   ة 

يف   خذتي هي الوصول إىل هذا العقل اآلخر. ولكن من ناحية أخرى مل يُ   التغريبة من مشوع  األساسيي 

بعني  نفسه  التغريبمشوع   إمكان  احلديث    أيي  العقل  الـ  مطلقا  االعتبار هلذا  تقع    «نحن ». وعندما 

 واملتأنسن للعدم(.  )باملعنى الغربي  «نحن »ب، ال يعود هناك إمكان إلنيية الـ ضمن الغر

بيننا وبني الغرب، الذي  التغريبرشط إمكان مشوع    إني   .11 ، هو اإليامن باالختالف والتاميز 

صل انفصلنا عنه، وأخذنا نعيش يف عامل مل ن  ا يف عامل ثمي نا كنييف هذا املشوع، وزال إمكانه. وكأني   ُنفي

)إني  بعد  واقع    إليه  هو  الواصل»واقعنا  غري   / أيي «املنفصل  هناك  ليس  مشوع   (.  ذات  يف  إمكان 

بيننا وبني الغرب،   نينا قد انفصلنا عن عاملنا، وفقدنا االختالف والتاميز احلقيقيي ؛ وذلك ألني التغريب

  ه ذات  التغريبا  أن نعود إىل مشوع جدي  ومن هنا ال يمكن لنا أن نصل إليه أبدا . ولذلك من الّضوريي 

هو طرح مسألة إليضاح نسبتنا إىل   التغريب. إذا كان مشوع  ، ونسأل عن إمكان هذا التاميز احلقيقيي 



 نحن و التغريب    ❖  174

كربى اليات  تحدي من ال  متاهة   سوف نقع هنا يف والغرب، فام هي النسبة التي نفهمها من مفهوم النسبة؟  

املستعملة هنا، وسوف  املغايرة اد والتامهي وهذهحيث تستهدف نسبة هذا االتي  بشأن تاريخ الفلسفة،

ة أم غري ذلك؟ وعىل ة أم إضافة إرشاقيي ة أم استعالئيي ة جدليي ُنسأل عامي إذا كانت هذه النسبة ديالكتيكيي 

، بل يف التبويب الدقيق  التغريبة اخلروج من حالة  ة ال تكمن يف كيفيي مي ملهااملسألة    هذا األساس فإني 

 من خالل إعادة ، وهذا األمر ال يغدو ممكنا  إالي بام هو فكرة ومشوع فلسفيي نفسه    التغريبشوع  مل

 ودقيق.  مستوى البحث إىل مستوى  فلسفيي 

 التغريب مرشوع 

أوي   التغريب  إني  هو  فرديد  أمحد  كان  يعادل مصطلح  كان  فهمه  إىل  بالنظر  وهو  وضعه،  من  ل 

أيضا  ة«العدميي » تبويبه  يمكن  والذي  اإلنسويي   ،  مفهوم  أساس  ومرجعيي (1) ةعىل  وحموريي ،  اإلنسان ة  ة 

االغرتاب من وجهة نظر أمحد فرديد مرادف  يشء. ويف تبويب خمترص يمكن القول: إني   بالنسبة إىل كلي 

ب تغريهذا الفهم لل . وبطبيعة احلال فإني (2)ته يف املقارنة مع اهلل والعاملومرجعيي  يل العقل البشيي لتأص

 التغريبمضاعفة    ب املضاعف الذي تعود بدايته إىل عرص النهضة. إني تغرييراه أمحد فرديد معادال  لل

التفكري اإلغريقيي  غري املضاعف قد بدأ من    التغريب  . فهو يرى أني تكون يف نسبة عدم مضاعفته يف 

  ، ولكني ال يزال  و  اعتبار اإلنسان بوصفه مظهرا  هلل، وكان اهلل متعاليا    واإلغريق، أي من حيث  اليونان

 يف عرص النهضة بوصفه مظهرا ، بل بوصفه أصال  وأساسا ، وعىل هذا األساس فإني   وضعاإلنسان مل يي 

ه من خالل مثاال  له. إني   أخذ يتضاعف منذ عرص النهضة فصاعدا ، وأضحى التفكري الفلسفيي   التغريب

وعىل   منذ بداية وصف العامل والتاريخ مفهوما  غربيا .  التغريبة، يعترب  ة الغربيي هذا التعريف للعقالنيي 

فإني  األساس  الغربيي   التغريب  هذا  غري  والتواريخ  العوامل  بنسبة  يرتبط  الغربال  إىل  إني وحسب  ة   . 

 

1. humanism.  

(.    1395، نش فرنو، طهران،  21ـ    17فرديد، أمحد، غرب و غرب زدگي )الغرب والتغريب(، ص  .  2  هـ ش. )مصدر فارسي
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الغربي   التغريب العيش  الغربي من وجهة نظره عبارة عن  احلياة يف عامل يكون معيار   ، والعيش  يعني 

 التغريبالذي جيعل من  هو    تأصيل العقل البشيي   . إني فيه هو العقل البشيي   هومالكالعمل والعلم  

الكرة   قطارمضاعفا ، وهذا األمر قد بدأ ـ من وجهة نظر فرديد ـ منذ عرص النهضة، وقد عمي اليوم أ

 .(1)ة من اجلذوروكل عقالنيي  هوتأثري  عامل ، بحيث أبطل مفعول كلي  ا  مجيع ةاألرضيي 

م  كام أني  إىل بسيط ومركيب، وهذا مأخوذ من مفهوم اجلهل البسيط واملركيب، بمعنى    التغريبه يقسي

 ا املستغرب املركيب فال يعلم ذلك. ه مستغرب، وأمي املستغرب البسيط هو الذي يدرك أني  أني 

لل اآلخر  سلبيي تغريبوتقسيمه  أساس  عىل  تقسيمه  هو  إجيابيي   التغريبة  ،  أخرى: أو  وبعبارة  ته. 

ة، والعمل يف فاق معه، ويمكن أن نقيم معه نسبة سلبيي واالتي   التغريبة مع  ابيي يمكن أن نقيم نسبة إجي 

شخص   أي هوا ،  عىل نفيه ونسخه. يعترب أمحد فرديد نفسه مستغربا  مضاعفا  بسيطا  سلبيي   التغريبعني 

  مي غري املضاعف، ث   التغريبأن يعود يف اخلطوة األوىل إىل    يريد من خالل االستعانة بالعلم احلصولي 

بشكل عامي  التغريبخيرج بعد ذلك من  
 (2). 

ه  ليه، يثبت أني ثالثة قيود إ  وإضافة  التغريبأمحد فرديد من خالل تقسيم    وعىل هذا األساس فإني 

أني  ولكنييعلم  مستغرب،  إني ه  احلالة.  هذه  من  اخلروج  يروم  مع   ه  فرديد  يقيمها  نسبة  العنوان  سلب 

هذا   . ومن هنا فإني اب، وهو إجياب التموضع يف العامل الغربي هذا السلب يقوم عىل إجي الغرب، بيد أني 

رجاء اخلروج،   إجياده من الداخل، ولكن يف ظلي   جرى   ام هو سلبالسلب ليس سلبا  من اخلارج، وإني 

 ة.اه حالة هي يف ناية املطاف غري حديثة وال غربيي هذا اخلروج يسري باجتي  وإني 

، ويشح هذا املشوع  التغريبر يعمل عىل التنظري يف إطار مشوع  الدكتور رضا داوري مفكي   إني 

ي املاثل أمام فهم أمحد فرديد للخروج من حالة   . التغريببلغة أوضح، ويسعى إىل التغليب عىل التحدي
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 قتهوطري  ة اخلروجآليي ه ال يرشدنا إىل  املشكلة األكرب املاثلة يف طريق فرديد تكمن يف أني   ويف احلقيقة فإني 

م مبنى للعمل عىل ما بعد    طريقة حلي   ة اخلروج، هو أني عدم إرشاد فرديد إىل آليي باملراد    )إني  فرديد ال تقدي

الفرديي  والسياسة املستوى  العلم  إىل  احلديث  وغري  اجلديد  التفكري  نسبة  هي  ما  لنا  يقول  وال   ،

 ا القبيل(. ة وأمور من هذ ة واخلطط التنمويي والعالقات الدوليي 

  التغريب   ، فهو يرى أني (1)التغريبذهب الدكتور رضا داوري إىل اعتبار الفلسفة عني    من ناحيته

أمحد فرديد، ولكن ما هو . لقد ورد هذا الكالم يف سياق تبويب (2)أيضا   ق هو اآلخر بالعامل الغربي يتعلي 

ة لتوضيح وبيان هذا التصوير  توفري أرضيي   هية لداوري يف هذا الشأن  املشاركة الفكريي   ه؟ إني املراد ب

والتبويب املنسوب إىل أمحد فرديد. ولتوضيح مراد الدكتور رضا داوري من هذه العبارة، ال بدي من  

 ، والفلسفة.التغريببيان املفاهيم الثالثة اآلتية، وهي: الغرب، و 

الفلسفة منذ   ة الفلسفة؛ وذلك ألنّ يف احلقيقة بامهيّ   مقرونة ومرتبطة  التغريبة الغرب وماهيّ   إنّ »

التغلّ  إىل  االجّت اليوم األول كانت تسعى  فقر وعجز اإلنسان، وهذا  الذي يؤّدي إىل  ب عىل  اه هو 

 (3) «.تأصيل العقل البرشيّ 

بأني  االعتقاد  إىل  داوري  الدكتور  وإني   يذهب  تفكري،  طريقة  طريقة    الفلسفة  تكون  عامل  الغرب 

إني  األصيلة فيه فلسفيي التفكري النسبة، وإني   ة.  إقامة  يعني  النسبة يف مفهومها األعمي   التفكري  هي   هذه 

ثنا عن التفكري فإني النسبة التي تقوم بني اإلنسان واخلالق والعامل. وبعبارى أخرى: كلي  هذا التفكري    ام تدي

التفكري واخلالق والعامل. يمكن أن   يقوم عىل نسبة تقوم بني هذه األمور الثالثة، وهي:  يف حالته األعمي 

 

، پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات فرهنگي، 43ـ  42داوري أردكاين، رضا، فلسفة چيست؟ )ما هي الفلسفة؟ (، ص . 1

 هـ ش. )مصدر فارس(.   1374طهران، 
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  والوجود اإلنسايني   تكون هلذه النسبة أنحاء خمتلفة، والفلسفة هي تلك النسبة التي يكون العقل البشيي 

 .(1) تقييم األمرين اآلخرين بواسطة هذا املعيارجيري  فيها هو املعيار، و 

م السؤال من الغرب، ليتمكي   إني  عن    ن من إبداء فهمه االستعالئيي الدكتور داوري يلتفت إىل تقدي

كالي   بوصفه  والتقنيي الغرب  والعلم  احلديثة،  )الثقافة  املشوطة  أجزائه  مع  مشوط،  غري  ورشطا   ة  

ه من خالل إني   هذه الناحية غري واضحة يف مشوع أمحد فرديد.  احلديث(. إني   احلديثة، والسياسة، والفني 

مرحلة من التاريخ ضمن عهد وميثاق   مة ـ )االعتقاد بتارخيية العقل والوجود، ومثول كلي هذه املقدي 

ة، و...( ـ يقول لنا ما بني اإلنسان واخلالق، حيث يكون اإلنسان فيه مظهرا  السم من األسامء اإلهليي 

يشء فيه   ل ـ الذي يدور كلي املتأصي   شيي ه ال يقول لنا ما هي نسبة العقل البالغرب، ولكنيبهو مراده  

 . مداره ـ بام هو حديث، وما هو كائن وماثل يف العامل الغربي 

ح به الدكتور داوري حيث يسأل عن ماهيي   إني  ة الغرب، يسعى إىل إيضاح هذا املطلب غري املرصي

ر فيه( عند أمحد فرديد. إني   يف سعيه إىل بيان أني نشاط الدكتور داوري يكمن    )وليس لزوما  غري املفك 

هي نسبة الشط واملشوط، ونحن ما مل ندرك هذه النسبة، ال يمكن لنا    نسبة الغرب إىل ما هو غربي 

ألمحد    الفهم األهمي   إثباهتا. إني   عيات التي مل جيرِ أن نفهم كنه كالم فرديد، وسوف نعتربه جمموعة من املدي 

أني  النسبة بني هذفرديد هو  الثالثة غري املشوطة عقال  )اهلل، واإلنسان، ه لو حدث تغيري يف  ه األمور 

. يف مورد النسبة بني هذه املفاهيم الثالثة، لو    كلي   والعامل(، فإني    نا األمر العقاليني عدديشء سوف يتغريي

بدورها سوف   نسبته إىل العامل الطبيعيي   عىل هامشه، وإني   سنفهم العقل البشيي   ات، عندهاال ا  أوي إهليي 

ة ألمحد فرديد ـ )بمعنى الدكتور داوري يسعى إىل إيضاح الرؤية الفلسفيي   . إني تكون عىل نحو خاصي 

ه عندما ة، وعليه فإني ما فيه، عندما تتغريي النسبة بني هذه املفاهيم الثالثة( ـ بلغة كانطيي   تغيري العامل وكلي 

 

أردكاين1 داوري  الغرب(، ص  .  )بشأن  درباره غرب  داوري  هـ ش؛    1393ان،  ، نش هرمس، طهر133ـ    130، رضا، 
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ث عن   ث عن ماهيي التغريبيريد التحدي ،   هاورشح  وعندما يريد بيان ماهية الغرب  ة الغرب،، يتحدي

الغرب عبارة عن عامل يغلب   . إني ه يفهمه بام هو رشط إلمكان أيي فهم وأيي عمل يف العامل الغربي فإني 

التفكري )نسبة خاصي  العقليي فيه نمط من  املفاهيم  البشيي ة بني  العقل  الثالثة(، حيث يكون  فيه هو   ة 

العامل يربز    أيضا    التغريبمل. و املعيار واملحور يف الفهم والع العامل، ويف هذا  يعني التعليق بمثل هذا 

ق هذه رشط إمكان تقي   ة احلديثة، والثقافة اجلديدة ايضا ؛ وعىل هذا األساس فإني العلم اجلديد، والتقنيي 

التعلي  هو  احلديثة  إني األمور  الغرب.  بعامل  األ  ق  النسبة، حيث جتعل مجيع  إقامة  مور التغيري يكمن يف 

قاته يف بعض املوارد بعنوان  ومتعلي   اجلديدة ممكنة. يعربي الدكتور داوري عن هذه النسبة بني العامل الغربي 

ب. إني  شكل إدراك  بمن التفكري يتبلور يف بادئ األمر  نمط خاصي  كلي  اإلدراك البسيط واإلدراك املركي

عيشون يف ذلك التاريخ والعامل  بسيط ومشرتك، ويصبح مرشدا  يف العلم والعمل لألشخاص الذين ي

  الفلسفة هي اإلدراك الذايتي   . إني (1) د مصري حياهتم، ويظهر هلم وجهة حياهتمهذا العقل حيدي   . إني اخلاصي 

الفلسفة   . وعليه لو قيل إني البسيط واملشرتك يف العامل والتاريخ الغربي   وتفصيل هذا اإلدراك اإلمجالي 

أني  يعني  اجلديد، فهذا ال  العامل  إني   أصل  اجلديد.  العامل  للواقع   الفلسفة إدراك ذايتي   الفلسفة هي علية 

 .(2)ة اجلديدةل ظهورا  للعقالنيي اجلديد الذي يمثي 

اهتا واحدة من   ورشطا  أو ذاتا ، مع مجيع مشتقي بوصفه كالي    ة بني العامل الغربي طرح النسبة الشطيي   إني 

وإيضاح مشوع    همي أ لبيان  داوري  رضا  الدكتور  إالتغريبمعطيات  حيث  ولكن  األمر    ني ،  إدراك 

 ، ليس سهل املنال، فإني ل رشطا  اإلمكان يف الفكر الفلسفيي ة التي متثي واملنزلة األنطولوجيي   االستعالئيي 

تدي  األمور  أكثر  من  واحدة  إىل  ل  تتحوي هذه  ة  القوي الفكريي نقطة  مفاصله  يف  من    ة.يا   يبدو  هنا  ومن 

 

هـ ش. )مصدر    1391، نش سخن، طهران،  194ـ    193داوري أردكاين، رضا، فلسفه تطبيقيي )الفلسفة املقارنة(، ص  .  1
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اخللط ري  ة، والتي جيأن تكون لنا إشارة إىل االختالف بني النسبة العليية والنسبة الشطيي   الّضوريي 

 بينهام عادة من طريق اخلطأ. 

 ةة عن النسبة الرشطيّ اختالف النسبة العليّ 

ق  ة، يكون التحقي االستعالئيي ة النسبة  يف النسبة بني الشط واملشوط، التي تعادل يف اللغة الكانطيي 

 يي الشط املادي   . إني ، والشط الصوريي يي لألمر الواقع مشوطا  بشطني، ومها: الشط املادي   التجريبيي 

الصوريي  والشط  والكينونة،  واملغايرة  الكثرة  إمكان  رشط  االتي   هو  إمكان  رشط  والتشابه هو  اد 

ى رشطا  بشكل عامي   ين الشطني، فإني النظر عن التاميز بني هذ  ة. ولكن بغضي واملعقوليي  ، ال  الذي ُيسمي

وجوده رهن باملشوط. ومن هنا ال يمكن للشط أن   ق بمعزل عن املشوط، بل إني يكون له أيي تقي 

علي  ويكون  للمشوط  الوجود  تقي يمنح  ما  إلمكان  مقوي يكون  نفسه حيث  الوقت  يف  ولكن  له،  قه ة 

ما  عليه. وبعبالتجريبيي  مارة أخرى: يف النسبة الشطيي ، يكون مقدي عىل املشوط ،    ا  ة يكون الشط مقدي

م الّضوريي ولكني  ام هذه الّضورة وإني   الّضورة أبدا ،ة التي متنح الوجود  العلي   ه ال يكون يف هذا التقدي

أني  كانط: صحيح  تعبري  اإلمكان. وعىل حدي  مستوى  لدينا جتربة حسي رضورة عىل  تكن  مل  ما  لن  يي ه  ة، 

لعامل هي من قبيل اإلدراكات مجيعها لإدراكاتنا    هذا ال يعني أني    أني أيي إدراك عن العامل، إالي   نحصل عىل

نا  لألمر املحسوس. صحيح أني  اد اجلوهريي من بني هذه الشوط االتي  ني ة. وأة وما وراء التجريبيي يي احلسي 

ب اجلوهر الواحد يف احلسي  ، وال يف ا  )ال يف احلسي اجلوهر الواحد ليس موجودا  حقيقيي   ، وأني ال نجري

ب رشط االتي هذا ال ينهض دليال  عىل أني   ني  أالعقل(، إالي  ا . وعليه يي ي حسي اد اجلوهري نا نستطيع أن نجري

، إالي   اد اجلوهريي االتي   فإني  ة، يي نا لو حذفناه من التجربة احلسي  أني يف األشياء املحسوسة أمر ال يدرك باحلسي

 ييا  مستحيلة.جتربة األشياء حسي  لغدت

علي  بام هو جمموع  الغرب  لكلي لو أخذنا  ر والوجيه جدي لكان  ،  ما هو غربي   ة  املربي نتساءل ا  من  أن   

ا إذا  ة، أو نطالب بإظهار الغرب لنا كي نراه. وأمي هل الغرب كائن كي ُيطالب بأن يكون علي ونقول:  
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بام هو جمموع بوصفه رش الغرب  االتي   ا  طا  صوريي أخذنا  ، فال يرد هذا  ما هو غربي   اد عىل كلي يضفي 

م، وإني نا يف النسبة الشطيي اإلشكال، وذلك ألني  ، ام نبدأ بأمر الحق وجتريبيي ة ال نبدأ بأمر سابق ومتقدي

جه إىل رشطه الذي هو أمر سابق. وبعبارة أخرى: لقد وقع أمر، ونحن نسعى إىل العثور عن  نا نتي ولكني

ة رهن بوجود ة واألنطولوجيي هذا الشط من الناحية الوجوديي   إمكانه، وعىل هذا األساس فإني رشط  

ة يكون أصال  وأساسا  ورشطا  ة واملعرفيي ة له، ولكن من الناحية األبستمولوجيي األمر الواقع، وليس علي 

 .(1) إلمكانه

عليه ما هي النسبة القائمة بني  د. وة لظهور التجدي مل يكن تفكري رينيه ديكارت وإيامنوئيل كانط علي 

إني  احلديث؟  والتاريخ  الفالسفة  اجلُُدد    فلسفة  وإالفالسفة  التاريخ،  باسم  الناطقني  الفهم    ني بمنزلة 

ق العلم الراهن.  قد استقام بلغتهم. فلوال اللغة ملا كان هناك فهم وإدراك وملا تقي   ينواإلدراك اجلديد

الكوجيتو لوال  أخرى:  الرتانسندنتالي   يكارايتي الد  (2)وبعبارة  والفهم  اإلدراك  وطرح 
ملا  الكانطيي   (3)   ،

ل متهيدا   الفلسفة كانت متثي   أمكن فتح الطريق أمام اإلنسان لتسخري العامل والكائنات. ويف احلقيقة فإني 

ما  للمرحلة اجلديدة، وليس علي  ة لوجوده، لوجب أن يكون ة لوجوده، ولو كان علي وتوطئة ورشطا  مقوي

 .(4)املعلول خارج

تتي   تهمفُ إن   ضح تارخيية العقل من وجهة النسبة بني الشط واملشوط بشكل صحيح، فسوف 

د جتلي   اد العامل الغربي ضح اتي عىل الفلسفة، كام يتي   نظر أمحد فرديد، وقيام العامل الغربي  ياته؛  يف عني تعدي
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ا  وبسيطا ، أمرا  إمكانيي   كان العقل يف معناه العامي   إذا اد مع املشوط.  االتي    يف ظلي ق إالي الشط ال يتحقي   ألني 

قه أمرا   ا ؛ ليكون تقي دات رضوريي يف عامل املجري   فسوف يكون وغري مقييد بالزمان،  وليس كيانا  مستقالي  

كون هناك إمكان ال يفمل تعط،    إذا إمكانات العقل تعطى، و  ، بمعنى أني العقل تارخييي   ا . إني ا  وتارخييي زمنيي 

 ة. ، لن يكون هلا أيي فعليي ق التارخييي قها، ولكن من ناحية أخرى ما مل يكتب هلا التحقي لتحقي 

هذا األساس بمعنى   لكان،  الفلسفة أساس العامل الغربي   أمحد فرديد ورضا داوري يريان أني   كانلو  

م الفلسفة  ة. وعىل هذا األساس فإني ن بمعنى العلي ا كاالشط، ومل  عىل سائر أحداث عرص النهضة   تقدي

م الزمنيي  ، بل هو من هذا السنخ، وال يمكن نقده بالقول: حيث بدأ عرص النهضة ليس من سنخ التقدي

ني قد بدأوا بالظهور منذ القرن السابع عش الفالسفة احلداثويي    أني من القرن اخلامس عش للميالد، إالي 

أساسا  للعامل احلديث. وهكذا األمر بالنسبة إىل االعتقاد بوحدة للميالد، إذن ال يمكن اعتبار الفلسفة 

الغربي  تعدي   العامل  الواقعيي يف عني  اجلهة والشط   والقائم؛ وذلك ألني   ده  الواحد هو ذات  العامل  هذا 

عة بحسب الظاهر من الداخل، ويضعها يف عامل واحد، بيد   د مجيع هذه األعامل املتنوي الواحد الذي يوحي

ياته، لنروم البحث عنه يف العامل، وحيث ال ق بمعزل عن ظهوراته وجتلي العامل ليس له أيي تقي   هذا   أني 

 الواحد.   نجده، نقول: مل نعثر يف أيي مكان من العامل عىل يشء باسم العامل الغربي 

  لرضا داوري عن نسبة العامل الغربي   يف ضوء التفسري االستعالئيي   التغريبضح مشوع  اتي   إذ واآلن  

املتعدي الوحد مع جتلي  املختلي فقد  دة،  ياته  األساس عىل بحث رأيه  لنعمل عىل هذا  الوقت  ف عن  حان 

 . التغريبة اخلروج من حالة فرديد يف خصوص كيفيي 

 التغريب اخلروج من حالة 

القضاء عىل  يرى أمحد فرديد إمكانيي  العلم احلصولي   التغريبة  الغرب.  ومعرفة ماهيي   من طريق  ة 

يه ب  التغريب  القضاء عىلىل يف طريق  واخلطوة األو  التغريب ـ من وجهة نظر فرديد ـ تكمن يف ما ُيسمي

نا ـ عىل حدي  ، وأني نا مل نعد نعيش ضمن عاملنا الثقايفي ، وأني التغريبنا مصابون بالبسيط؛ إذ ما مل نعرتف بأني 
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. (1)التغريب  لقضاء عىلة لال يكون هناك أيي إمكانيي ف،  التغريبر بعد أربعة قرون من تاريخ  تعبريهـ  نفكي 

ف إواخلطوة الثانية يف هذا تتمثي   من طريق الفلسفة. وعىل هذا األساس فإني   التغريبة  ىل ماهيي ل يف التعري

د الطريق للخروج من  السؤال عن ماهيي  هذا الطريق هو ذات الطريق    ، بيد أني التغريبة الفلسفة يمهي

للدكتور رضا داوري مثل هذا التعبري عندما يروم احلديث   . كام أني سلوكه بالعلم احلصولي   الذي جيري

حالة   من  اخلروج  بدية  أني التغريبعن  يرى  فهو  ماهيي .  إدراك  خالل  من  ماهيي نا  ندرك  الفلسفة،  ة ة 

 .(2)التغريبل بداية اخلروج من حالة هذا اإلدراك يمثي  ، وإني التغريب

أني إالي  إ هذا اإلدا   إذ  القدرة عىل   وحده  التغريبة  إدراك ماهيي   ني رك وحده ليس كافيا ؛  ال يمنحنا 

، بل جيب أن من خالل الفهم واإلدراك الفرديي   اخلروج من هذه احلالة ال جيري  اخلروج منه. كام أني 

ا  من أمحد فرديد والدكتور رض   . وبطبيعة احلال فقد كان لكلي (3) ق عىل املستوى الشامل للمجتمعيتحقي 

من التفكري،    وظهور لنحو خاصي   ا جتلي ة، وكانا يريان أني ة إىل حادثة الثورة اإلسالميي داوري رؤية خاصي 

هذه الرؤية تنبثق عن ذلك الفهم   . إني (4)التغريبل بداية للخروج من حالة  هذه احلادثة كانت متثي   وأني 

ن عىل أساس القول بقيام العقل الفلسفيي  عىل العقل املشرتك واإلدراك البسيط، والذي عىل   الذي تكوي

ة، ال يمكن احلديث عن  أساسه يذهبان إىل القول بأنه ما مل يتغريي نمط سلوك الناس يف حياهتم اليوميي 

م آخر  نمط  ا ظهور  إىل  ذهبا  التفكري. وقد  إن  قد جتىلي   ني لقول  التغيري  الثورة هذا  بوضوح يف حادثة   

د فرديد تذهب النقطة التي يريد الدكتور رضا داوري إضافتها إىل بحث أمح  ة بوضوح. بيد أني اإلسالميي 
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كونه من  أبعد  هو  ما  لظهور  إىل  إني ا   كيفيي   لثورة.  إىل  ينظر  داوري  ذلك  الدكتور  القدرة عىل تقيق  ة 

اتي  الذي  تقسيم جديد ملشوع    ضح اإلمكان  تقديم  إىل  فقد عمد  هنا  الثورة. ومن  تت   التغريبيف 

 .«املنفعل التغريبالفاعل، و التغريب» عنوان: 

العدميي   إني  تقسيم  من  مقتبس  التقسيم  نيتشه، هذا  فريدريش  نظر  من وجهة  فاعلة ومنفعلة  إىل  ة 

ة الروح ة اإلنسان   «نفعلامل  »التغريب. إن  (1) القائمة عىل أساس زيادة ونقصان قوي يعني اجلهل بمنشأ قوي

وأمي   الغربي  أمامه،  السياسة   «الفاعل  »التغريبا  والتقهقر  يف  الغرب  مع  واملشاركة  املسامهة  فيعني 

ة العلم. أو بعبارة أخرى: الوصول إىل إمكانيي واألدب والعلم والفني  عىل   قدرةالو  ة االستفادة من قوي

الذي يمييز هذا التقسيم هو االهتامم بمفهوم االقتدار واخلروج من حالة اهلزيمة يف مواجهة   . إني (2)  ذلك

أني  داوري  رضا  الدكتور  يرى  العلوم   الغرب.  واكتساب  تصيل  عىل  تساعدنا  أن  تستطيع  الثورة 

حالة   من  خترجنا  وأن  اجلديدة،  و  التغريبوالفنون  مادي إذا  املنفعل.  إىل  الشط  تقسيم  إىل   يي عدنا 

حيتاج    التغريبق اخلروج من حالة  سوف يكون بمقدورنا إدراك أن تقي فة،  يف النسبة الشطيي   وصوريي 

ت  ويأيت  الصوريي   شديدإىل رشطني،  الشط  عىل  الغالب  يف  فرديد  إني أمحد  الفلسفيي   .  لذات املعرفة  ة 

هلذا اخلروج   يي املادي   الشط  ، بيد أني التغريبا  للخروج من حالة  ل رشطا  صوريي ته يمثي الغرب وشموليي 

االنتقال من حالة  يتمثي  إمكانيي   التغريبل يف  إىل  الوصول  أو  الفاعل،  إىل  ة املنفعل  قوي االستفادة من  ة 

ف إ ق بتغيري الواق الدكتور رضا داوري فيام يتعلي  العلم. ويف احلقيقة فإني   ىل ع الراهن، ال نحتاج إىل التعري

العامل  إمكانيي  يف  العمل  إ  احلديثات  ف  التعري خالل  الغربي من  العامل  )الشط بر  ىل  فحسب  ته  مي

ة ـ بمساعدة التنمية وتنظيم عاملنا عىل إىل ذلك هناك حاجة إىل االستفادة العمليي  إضافة  الصوري(، بل 
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ة الفلسفة تعلي  أساس العلم ـ من القدرة التي يوفيرها العلم لنا )الشط املادي(. إني   منا ما هو منشأ القوي

ة. إني يف العامل الغربي  الفلسفة تضع اإلمكانات أمام    ، والعلم يمنحنا القدرة عىل االستفادة من هذه القوي

ة يف العامل املصاب بآفة   أعيننا، والعلم يعمل عىل تقيقها. إني  الفلسفة  . إني التغريبالعلم هو منشأ القوي

إلدراك، ال يمنحنا القدرة عىل االستفادة من هذا الفهم وا   ، بيد أني   ها وإدراك  متنحنا فهم هذه احلقيقة

 . التغريبأيضا ؛ لنخرج من حالة  يي العلم؛ وعليه هناك حاجة إىل الشط املادي 

وهذا هو مكمن العقدة التي تعدي ـ من وجهة نظر الناقدين ـ موجدة للشخ يف تفكري الدكتور رضا 

  من مستوى البحث إىل مستوى آخر. إني وحسب  انتقال    الذي حدث مل يكن رشخا ، بل هو   داوري. إني 

ة الغرب؛ بمعنى إدراك ماهيي نا ال نستطيع احلقيقة هي أني  د معرفة منشأ قوي ة الغرب ومعرفة العقل بمجري

د الثورة ـ أن نمتلك القدرة عىل االستفادة من هذه القوي حتي بذاته،  ل  املتأصي  مل نستفد من    ة، وماى بمجري

ة،   ق  لن تتحقي   التغريب  حالةاخلروج من    لن نستطيع اخلروج من حالة االنفعال، وبالتال فإني فهذه القوي

م ـ   1980ل ـ يف تفكري الدكتور رضا داوري يف عام  تعريفه يف هذا التقسيم األوي جرى  الذي    أبدا . إني 

ة التنمية إىل ثنائيي  الالحقة وعىل املستوى التنويريي بسطه يف األعوام جرى ب إىل فاعل ومنفعل، تغريلل

، وكذلك يف الغاية التغريبق أيي تغيري يف مشوع  رغم عدم تقي بوعدم التنمية. وعىل هذا األساس  

الوصول إىل هذه الغاية أصبح مشوطا  بشط جديد، كان يبدو بحسب الظاهر    من هذا املشوع، فإني 

ة العلم هي عني معرفة الغرب. إذا    ية من هذا املشوع. إني يف احلدي األدنى يف قبال الغا املشاركة يف قوي

ف إكان الغرب قد سيطر عىل مجيع شؤون حياتنا، وعمل عىل تغيريه  ليها ا رأسا  عىل عقب، وما مل نتعري

التحري   فلن  ملحي نستطيع  حاجة  هناك  أغالهلا،  من  عىل ر  عملوا  التي  ة  القوي تلك  عىل  احلصول  إىل  ة 

 إىل املستوى التنويريي   االنتقال من املستوى الفلسفيي   . إذن يمكن لنا أن نالحظ أني (1)ا بواسطتهاتسخرين

الفاعل واملنفعل. ومن    التغريبكان حارضا  منذ البداية يف تفكري الدكتور رضا داوري مع طرح مسألة  
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االنتقادات عىل الفلسفة، يظهر يف الفصول   ، وبعد بيان أقسى(1) «ما هي الفلسفة؟»في كتاب  ه  هنا فإني 

 الالحقة مبارشة، ليلعب دور املدافع عن الفلسفة.

أني   إني  وهي  املسألة،  هبذه  كبريا   اهتامما   يبدي  داوري  بوضعنا    الدكتور  التفكري  عند  حاجة  هناك 

راهنة، ومن هنا  إىل أن تكون أقدامنا ثابتة فوق األرض، وأن نبحث بااللتفات إىل احلقائق ال  التارخييي 

عندما تقي  احلقائق  هذه  يمكن جتاهل  م  ال  تتقدي أن  من  بدال   ترتاجع مصانعنا  عندما  وال  الثورة،  قت 

عدم متكن مصانعنا من الوصول إىل مستوى اإلنتاج بعد سنوات من التقليد    وتدور حول نفسها. إني 

 .(2) العلمواملونتاج، يدلي عىل عجزنا عن االستفادة من 

رضا  الدكتو  إني  يُ ر  العلامء    مقوي داوري  مجيع  ويدعو  تنوري،  بعمل  ـ  ترصحيه  بحسب  ـ  عاملا  

ة اخلروج من  سؤال عن كيفيي   ، وهذا السؤال ليسرين إىل القيام بمثل ذلك؛ إذ لديه سؤال جادي واملفكي 

الدكتور رضا داوري يسعى يف هذا املستوى ـ عىل   ة التنمية. إني ، بل عن كيفيي وحسب  التغريبحالة  

خفاقات العامل احلديث ويسعون إىل رون يف إغرار املستنريين يف القرن التاسع عش؛ حيث كانوا يفكي 

رة؛ لعلمه بأني جتاوزها وحلي  الشط األول يف اخلروج من   ها ـ إىل التفكري يف إخفاقات إيران شبة املتطوي

 . (3) وإدراكهالم هبا  حالة عدم التنمية هي الع

ة الوصول إىل االزدهار  إىل إمكانيي   لدينا نوعان من الرؤية الساذجة؛ إحدامها: أن يذهب بنا الظني 

ة الوصول إىل إمكانيي   (. واألخرى: أن يذهب بنا الظني من دون فلسفة )جتاهل الشط الصوريي   العلميي 

جتاهل هذين    (. ويف احلقيقة فإني يي شط املادي احلصول عىل الفلسفة )جتاهل ال  عندإىل االزدهار العلميي 
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ة الغرب. والثاين:   ر سهولة منشأ قوي الشطني يضع الكثري من العقبات يف طريق التجديد؛ األول: تصوي

املهمي  إنقاص  يف  العلميي السذاجة  الفلسفيي ة  بالتنظري  للعلم واالكتفاء  إني ة  يفكي   .  داوري  ر يف الدكتور 

ره اإليرانيي صعوبة طريق التنمية وهو ال  ل أكرب  هذا االستسهال يمثي   ني ون طريقا  سهال ، ويرى أذي يتصوي

تقليد الغرب أن نصل إىل بطريق التاريخ ينغلق خلف سالكيه، وال يمكن    عقبة يف طريق التنمية. إني 

ة التي   .(1) وصل إليهاالقوي

 ثابت  تقييم داخلّ 

ة اخلروج منه يف رؤية الدكتور رضا داوري إىل  وكيفيي  التغريبضح رشحنا ملشوع  واآلن بعد أن اتي 

ث عن تدي كامن يف أصل مشوع   ض له كلي التغريبحدي ما، من املناسب أن نتحدي سعي أو    ، ويتعري

ـ مستغرب بأرسه، ونمط   التغريبالعامل الراهن ـ طبقا  ملشوع    . إني التغريب جهد للخروج من حالة  

ل. وأمي   ؛ أي التفكري القائم عىل العقل البشيي و التفكري الفلسفيي التفكري الوحيد يف هذا العامل ه ا املتأصي

مشوع   من  حالة    التغريبالغاية  من  اخلروج  املاثالتغريبفهي  والسؤال  يمكن  ،  كيف  هو:  هنا  ل 

 ق اآلن أو يف املستقبل؟ نفي إمكانا منذ البداية أن تتحقي  للحالة التي جرى

العامل الوحيد    ني ؛ إذ إالتغريبنفيه يف ذات مشوع    جيري  التغريبرشط إمكان اخلروج من حالة    إني 

الواحد. فكيف يمكن اخلروج منه؟ وكيف يمكن تقيق ما مل   املمكن يف هذا املشوع هو العامل الغربي 

ة ننتقل يف ناية املطاف نا من خالل املشاركة يف مسار التنمية العامليي ني ة التحقق؟ وحيث إ ُيمنح إمكانيي 

إىل    لتغريبا من   حالة   التغريباملنفعل  من  اخلروج  عىل  تساعدنا  أن  للتنمية  يمكن  كيف  الفاعل، 

النموذج طريقا  غري  فتح؟ وهل  التغريب التنمية عرب هذا  التي وصلت إىل  رة  املتطوي الثقافات غري  ت 

ف فجأة ق يف ناية املطانفيه يف بداية األمر أن يتحقي التنمية؟ كيف يمكن لإلمكان الذي جرى  طريق  
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نفيه هو إمكان اخلروج من حالة   جرىاإلمكان الذي    ؟ إني يي واملادي   بمساعدة تقيق الشط الصوريي 

.  ة العامل الغربي اد املطلق والشامل لعقالنيي يقوم عىل القول باالتي   التغريبمشوع    ؛ ألني نفسها  التغريب

نسبة البلدان غري النامية أو تلك التي يف طريقها إىل التنمية إىل البلدان   يرى الدكتور رضا داوري أني 

ا  وسط عامل مستغرب، وجب ا نعيش حاليي . فإن كني(1)ة من نسبة املركز إىل ما حييط بهالنامية صورة خاصي 

ك باجتي إني  علينا التصديق بكالم الدكتور رضا داوري؛ حيث   (؛ يي ط املادي اه املركز )تلبية الشعلينا التحري

السؤال هنا هو: كيف يمكن اخلروج من املركز إىل خارج هذه الدائرة؟ وهل يمكن لنسبة املركز   ولكني 

 واملحيط أن تفرسي لنا وضعنا الالنامي بشكل واضح؟ 

ا حول هذا  . إذا كنييقول: هل اخرتنا إطارا  صحيحا  لتقييم أنفسنا والعامل الغربي   إن السؤال األصلي 

 التغريبة من مشوع  ؟ أفلم تكن الغاية األصليي التغريبى اخلروج من حالة  اما ، فلامذا نتمنياملركز مت

خطي  الذي  العقل  ذلك  وهل  منه؟  اخلروج  هامش    التغريبط ملشوع  هي  اآلخر ضمن  هو  يندرج 

أمثال  ه حيث يقيم مع الغرب نسبة أخرى غري نسبة املركز إىل املحيط و، أم يرى أني التاريخ والعقل الغربي 

ق ذاته يف اخلروج من تت سيطرة شحذ اهلمم ـ أن حيقي   بإمكانه ـ من خالل إدراك واقعه، ثمي   ذلك، فإني 

االعتبار يف   بيني وبني اآلخر التي كان جيب أخذها بعني  الغرب؟ إذا كان األمر كذلك فام هي النسبة

ب  التغريبمشوع   تؤخذ  ة  عنيومل  مري الرجوع  الالزم  من  أليس  مشوع   االعتبار؟  ذات  إىل  أخرى 

إني التغريب القائمة عىل إدراك واحد للعامل؟  ة  مته اهلامي ل أن ه ملامي ، واالستفهام عن مقدي التأمي  يدعو إىل 

ام ال يزاالن حيتفظان من أمحد فرديد والدكتور رضا داوري ضمن إطار ناية احلداثة، ولكنهي   ر كلي يفكي 

ه بالفهم الذي الواحد، فهم لعامل واحد وموضوع واحد وعقل واحد. إني هبذا الفهم احلديث عن العامل 

يبقى هناك أيي  التاريخ بمعنى أفق اإلمكان ومستقبل اإلنسان، لن  الدكتور رضا داوري عن  مه  يقدي

نا، من وجهة نظر الدكتور رضا داوري ـ وكذلك  دِ صدر تاريخ جتدُّ   ني  أبدا ؛ إذ إمكان لتارخينا الثقايفي 
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د الغرب، وعليه نكون قد انفصلنا عن تارخينا. فإذا  د بطبيعة احلال ـ يقع يف ذيل تاريخ جتدي أمحد فردي 

أبدا ، وال ينبغي بعد ذلك    التغريبلن يكون باإلمكان تقيق الغاية من مشوع  فكان األمر كذلك،  

اخلروج   هذا   ؛ ألني التغريباحلديث عن رؤية اإلعداد ونقد العامل احلديث من أجل اخلروج من حالة  

  ا  ام سوف نكون بلدتنا، وإني لن نعود مالكني هلويي فانفصلنا عن تارخينا،    إذا غري قابل للتحقق.    بشكل عامي 

إضافة إىل عرص التجديد وعرص  النامية األخرى، التي تنتمي  إىل جوار البلدان غري     وحسبغري نامٍ 

 .( 1) ا  ة أيضة وعرص ما بعد التجديد ـ إىل عرص النزعة التجديديي التقنيي 

الذي   اآلخر  يكن هناك    جيريالسؤال  إذا مل  السياق هو:  التاريخ غري  بيانه يف هذا  ،عىل مستوى 

حتي النامي   نامية  تكن  مل  التي  البلدان  بيننا وبني سائر  فرق  الواقعيي أيي  اجلانب  وإن  مئة سنة،  قبل   ى 

نا لمل نصل نحن إليها؟ أال ينبغي  لوا إىل التنمية يف حني  حلضورنا يف تاريخ عدم التنمية؛ إذن ملاذا توصي 

ثقافيي  تارخييي احلديث عن نامذج وأمثلة  التي متييز وضعنا منهم، ة عىل نحو خاصي شعوريي ة ال ة /  ، هي 

التنمية  وهي التي أديت بنا إىل عدم التمكي  رغم إرادتنا ذلك؟ أمل يكن هلذه العوامل دور بن من تقيق 

ُيعدي املانع واحلائل دون تقيق   أال  إىل   التنمية؟  الذي جيب إضافته  التبسيط  نوعا  جديدا  من  جتاهلها 

مني؟ أال ينبغي عند التفكري يف النسبة بيننا وبني الغرب أن نلتفت إىل هذه الناحية أيضا   التبسيطني املتقدي

 ونعطيها هامشا  من تفكرينا. 

لت نسبتنا جتاه الغرب إىل نسبة العامل غري النامي     والعامل النامي، حيث ال يكون عندها أيي إذا توي

نكون قد خرجنا يف   هلالبلدان غري النامية األخرى، ف  وجه لالختالف يف هذا التاميز بيننا وبني سائر

الدكتور رضا داوري إذا مل يعد   والغاية من هذا املشوع؟ املشكلة أني   التغريبهذه احلالة من مشوع  

من مشوع   بالغاية  يتقبي التغريبملتزما   أن  عندها  عليه  يتعنيي  تفكريه ،  اعتربوا  الذين  أولئك  نقد  ل 
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سعى   وقد  ناحيته منفصال ،  انتقادهم  من  عن  اإلجابة  إذ  (1) إىل  البحث ا ؛  مستوى  باختالف  لقول 

السؤال   ، ال نكون قد أوضحنا املسألة. فإني  وحدهعن مستوى البحث الفلسفيي   والسياسي   التنويريي 

عليهم االعرتاف   عن انفصاهلام. كام أني   الالسؤال عن النسبة بني هذين املستويني،  ام يكمن يف  الرئيس إني 

ما  »، و«أين تكمن إيرانيتنا؟»فيقول    هذا سؤال هامي   قيل: إني   إذاق تنميتنا ال أكثر.  ائرون يف طر يفكي م  بأني 

يقال:  «تنا؟هو مكمن وحدة هويي  أو  اهلويي »،  أنكر  التارخييي لست  التاريخة وبداية  ة  ، ويقوم (2)«ومنشأ 

مرحلة اإلعداد تدعونا إىل العودة  ، وأني ومعدٍ  تفكري سلبيي  التفكري ما بعد احلداثويي  أني »االعتقاد عىل 

، التي ترشدنا إىل املنطقة املضيئة واملعنويي   نحو الشق والرجوع إىل كلامت األساتذة يف التفكري القدسي 

القول:  . كيف  (3) «من تفكرينا املستقبلي  تاريخ واحد يفرض شكله عىل مجيع أمي »يمكن  ا اآلن فهناك 

اجلديد الغرب  تاريخ  وهو  أال  األخرى،  إني   إذا. و(4) «التواريخ  اهلويي   قيل:  واإليرانيي مسألة  مسألة ة  ة 

ية، ويف ذلك املستوى ال يكون هناك موضع لغري  ة، وال يوجد موضع هلا يف مستوى الرؤية التارخيي ثقافيي 

العقالنيي ف،  الغربي   التاريخ هذه  هل  نتساءل:  أن  واللغات عندها جيب  الثقافات  سنام  فوق  الواقفة  ة 

 .(5)مقبولة يف يومنا هذا يف عامل ما بعد احلداثة والفلسفة أيضا   والتواريخ، تعدي 

 

 .  177ـ  137انتظر: املصدر أعاله، . 1

و.  2 فلسفه  فرهنگ  أو  واألخالق(،  والسياسة  )العلم  ياست  و  اخالق  علم  رضا،  أردكاين،  )الثقافة   داوري  إنسايني  علوم 

 هـ ش. )مصدر فارس(.   1393، 111ـ  110والفلسفة والعلوم اإلنسانية( ]مالحظة: الرتدد من املصدر[، ص 

 . 40املصدر أعاله، ص . 3

 . 111املصدر أعاله، ص . 4

ة  .  5 ديي إني بيان هذه األسئلة ال يعني أن الدكتور رضا داوري مل يكن ملتفتا  إليها، بل إنه ملتفت إىل الكثري منها، بام يف ذلك تعدي

العقل أيضا . وإنيام املشكلة إنام تظهر عندما نروم احلصول عىل فهم وإدراك منسجم ومتناغم عن تفكريه ورؤيته. إنيه يؤكد أني لديه 

الكايف،  إدراكا  وفهام   باملقدار  التاريخ والزمان واحلقيقة وغريها. إال أن هذه األفهام مل جير توضيحها   خمتلفا  عن مفاهيم من قبيل: 

الفلسفة والعمل  دة إىل رقعة  التي تستدعي منيا عودة جمدي لنا بعض مواطن اخللل  تتيضح  وعندما جيري السعي إىل إعادة صياغتها، 

 الفلسفيي الدقيق. 
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هذه األسئلة الكثرية ونظائرها من األسئلة األخرى التي تواجه تفكري الدكتور رضا داوري،    إني 

 التغريب ل بشأن مكانة مشوع   عنها؛ حيث جيب التأمي ة التي ال يمكن التخلي ام تثبت هذه املسؤوليي إني 

ل وري يمثي تفكري أمحد فرديد والدكتور رضا دا  وواضح؛ إذ يزعم كاتب السطور أني   عىل نحو فلسفيي 

ة مناسبة ى اآلن بشأن نسبتنا إىل الغرب، وهو ُيعدي أرضيي األعمق الذي قمنا به حتي   التعاطي الفلسفيي 

ة تتاج هذه األرضيي   ة عن هذه النسبة. بيد أني ختلفة املللغاية من أجل بلورة خمتلف التبويبات الفلسفيي 

دا  عىل مستوى فلسفيي إىل إيضاح وصياغة مفاهيم جديدة، كام تتاج إىل    بشكل جادي  ، وإعادة بحثها جمدي

واملآثر   والوقت،  والزمان،  ونحن،  التاريخ،  قبيل:  من  الغامضة،  باملصطلحات  والتعريف  النظر 

 ة. ة، والنسبة بيننا وبني الغرب، وتاريخ النزعة التجديديي التارخييي 

 االستنتاج 

عند أمحد    التغريبملشوع  اآلن بعد هذه املسرية الطويلة نستطيع أن نحصل عىل صورة واضحة  

ا   ليست تقريرهي  ل تفسريا ، وهذه الصورة متثي   فرديد والدكتور رضا داوري أردكاين. وبطبيعة احلال فإني 

ة ة الواقعيي ل سعيا  للوصول إىل فهم منسجم ملجموعة من األفكار الفلسفيي هذا التصوير يمثي   . إني وحسب

املسألة التي ورد ذكرها يف  ا . أزعم أني ارف واملألوف جدي عرضها وبيانا بلغة بعيدة عن املتع   التي جرى

بيننا وبني الغرب، ومسألتنا  ، متثي التغريبمشوع   النسبة  الرئيسة يف الفلسفة، وطريقنا نحو الرقعة ل 

التفكري، وإني   امللحقة للفلسفة. بيد أني  النقد وإعادة  الرأي ليس رأيا  ال يقبل  ام هو رأي يدعو إىل هذا 

اهلادئ بغية الوصول إىل الفهم    من طريق التحاور الودييي النقد بدوره ال يكون إالي    أني . إالي جمهود نقديي 

إني  التفسرييي   واإلدراك.  وإني   املجهود  ط األخطاء،  تسقي بداعي  املقالة مل يكن  بيان ام  يف هذه  هيدف إىل 

 ة والرئيسة. ، وإيضاح أفكارها األصليي ة يف حقلها االختصاصي ة طرح املسائل الفلسفيي يي أمهي 

تنا غري املستغربة يف  ب إىل أن أمحد فرديد والدكتور رضا أردكاين ال يؤمنان بامهيي   ال يذهب الظني 

 ام أرى أني ة. وإني م عن هذه املاهيي ام كانا عىل الدوام يف بحث دائتارخيها وعقلها، بل عىل العكس، فإني 

االلتفات يف هذا املشوع   رة الدقيقة؛ إذ مل جيمن الزاوية الفلسفيي   ا  بنيويي   ا  يعاين غموض  التغريبمشوع  
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من أمحد فرديد والدكتور داوري يف   الذي سعى إليه كلي   إىل النسبة بني األنا واآلخر والتاميز احلقيقيي 

مشوع   من  األنا ،  التغريبغايتهام  بني  للنسبة  جديد  بتعريف  نأيت  أن  إىل  حاجة  هناك  نجد  وعليه 

ـ بعيدا  عن خلق األوهام اخلطرية    واآلخر، كي نعمل يف هذا املشوع منذ البداية عىل فتح طريق عقاليني 

وجوده   ال يكون هذا الطريق موجودا ، بيد أني قد  . والتغريبة التفكري بالغاية من مشوع  ا ـ  إلمكانيي جدي 

 يف إطار البحث عن هذا الطريق.   بعد السعي الفلسفيي ضح إالي و عدم وجوده ال يتي أ

 

 





 

 

 

 

 

 يه الِقَيم وتصنيع الوعي تشو التَّغريب واالستشراق

 سرتاتيجيَّات السيطرة الغربيَّةتبًعا إل

 (1) خّض إبراهيم حيدر

   : متهيد

االستشاق والت غريب.. مفرتِضني أن  مفهوم   العالقة التبادلي ة بني مفهوم يهذه الدراسة تاول تأصيل  

منذ احلمالت   وأخطرها سرتاتيجي ات االستشاقاملرت كزات التي قامت عليها إ  الت غريب هو أحد أهمن 

نتاج املتبادل بني احلركة االستشاقي ة ما يطرح السؤال حول اإل  هذا الصليبي ة األوىل إىل يومنا احلارض. و

 . ا  صوصخوغاياهتا الت غريبي ة يف املجتمعات العربي ة واإلسالمي ة 

الت    العالقة  من الواضح أن   الرُّ هي  ستشاق  غريب واالبني    أهم    عكسسوخ والعمق بحيث ت من 

 علمي    بأن ه نسق  ستشاق  اال   قيل عنة يف فهم العالقة بني الغرب واإلسالم. فرغم ما  احلقائق التارخيي  

ة الغربي ة ات العليا  سرتاتيجي  مل يكن بمنأى من اإل يف حقيقته ومعطياته  ه  أن    ال   إبذاته،    مستقل   للمركزي 

ا أن  االستشاق، وخالل أطو  ومطاحمها الكولونيالي ة. وعليه، اره املختلفة زمانيًّا ومكانيًّا، مل  بدا واضح 

. ويمكن االستدالل عىل هذه احلقيقة باإلشارة إىل هدفني  للمشوع االستعامريي يكن خارج االنزياح 

ته ودوره الن جوهر مهم     :أساسي ني يشكن
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ة  ة  العقالني    سويق ت   ل: وَّ األاهلدف   ي  لعقيدة    جوهري    شأن ذايت    ابام مه والنزعة النفعي ة املادن

 .  الغرب

الشق    الثان:اهلدف   تفكريرؤية  من  ومعايريه    انطالق ا  ي  الغرب  املادن وبالتال    ،ةوقي مه 

ب هُ  عىل نحوٍ  عامل اإلسالمين إعادة توليد صورة ال    واقع أمرهم. عن فيه غافلني ومثق   جيعل ُنخ 

ة واالصطالحيَّة للتَّغريب:   الداللة اللُّغويَّ

العلمي ة  ملا ورد    اتبع    ودالالهتا    «تغريب»ة لكلمة  من تعريفات معجمي  يف الدراسات واألبحاث 

ل املالحظات االصطالحيي   اآلتية: ة، يمكن أن نسجن

اللُّ   :اًل أوَّ  علامء  و»الت  يستعمل  راب«  »اإلغ  من غة  واإلقصاء  التن حية  وهو  واحٍد،  بمعنى   غريب« 

عيف.    للفعل غري الثالثين   »التغريب« مصدر قياس  و  الوطن. زيد  بالتض  ب«. وهذا الفعل م  ر  معنى و»غ 

ورة يشء ِشب ه يشء« ـري  هذه الزيادة هو »ص 
م هذا املعنى، إذا ما اقترصنا عىل الداللة (1) . وال سبيل إىل فه 

 ة للكلمة.واحلضاري    ةيديولوجي  ة واألمن رب ط هذا املعنى بالداللة السياسي    غريب، بل ال بد  ة للت  املعجمي  

باري  ة هو  غريب يف دالالته الفعلي  والت   ه أو    وابتعاد اضطراري    انتقال إج  دن ال ي ملك اإلنساُن السلطة لر 

ي بعض الد   ا. ويسمن ض  ض عليه فر  ف عه، بل ُيفر   مط  من االرتال بـ»غربة القهـر«. ارسني هذا الن د 

ة،  ة واالجتامعي  ة والسياسي  طر الثقافي  إىل األُ   غوين  بانتقالنا من اإلطار اللُّ تتغري  غريب  داللة الت    ن  إ  :اثانيً 

غريب الذي كان غريب، كام ندرُكه يف الوقت احلارض، ليس هو الت  ام. فالت  وتتشع ب معانيه مع توال األيي 

اجلوهريُّ  منظ  ي عرفه  ابن  مأن     رغم بولكن    .(2)ورأو  قريب   املعنى  ب«هذا  ر  »غ  الفعل  ن داللة 
 يف   (3)

ف معجم »أوكسفـورد« هذا الفعل عىل النحو اآليت: ليزي  اإلنك  ة؛ إذ يعرن

 

 .639-638، 1لسان العرب  ،ابن منظور. 1

ا  التغريب ،فريد أمعضشو . 2 ا  مفهوم   .، املغرب2016 شباط ، فرباير األربعون، السنة ، الرابع العدد »الداعي«  جمل ة ،  وواقع 

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.” . 

ل  أي يف  الش  جع  للغرب  ا  تابع  وطر ق  العيش  وأساليب  التفكريائالثقافة  ة،  الفرنسي    ويف  …ق 

ه.غريب الت      يعني اليشء نفس 

الت  يت    :اثالثً  أشكاال  خذ  لعل  غريب  خمتلفة،  »الت      طرها  ألن  الثقايفُّ   غـريُب أخ  ثقايف  «؛  إب دال   غايته  ،ه 

أجنبي   ثقافة  الل  املحلي  إح  الثقافة  األصلي  ة حمل   ما  ة  ل والتغيـية، مع  التبدُّ  .(1)يرافق ذلك من مظاهر 

راسة نا يف هذه الدن ما هيمُّ   ة، فإن  نبي  جة واأل بي  يفات التي حفلت هبا املعاجم العرع التعرومهام يكن من تنوُّ 

الت   عىل  الوقوف  االستعامري  هو  القوى  مارسته  الذي  اإلسالمي  غريب  واملجتمعات  البالد  جتاه  ة ة 

الف  اوخصوص   العثامني  يف  السلطنة  النيار  دت  مه  التي  األرتة  وصعود  الفرنسي  مربيالي  ة  احلديثة  ة ات 

 حديد. ة عىل وجه الت  واإلنكليزي  

د أن    :ا رابعً  ،  تاج الفكر الغربن نمن    هو غريب«، بداللته املعارصة املعروفة،  مصطلح »الت    من املؤك 

األ باحلركة  األورمربيالي  ويرتبط  التاسع عش.  بي  وة  القرن  انطلقت يف  التي  يعنية  ليس من    هن  أ  ذلك 

ولكن  الشق،  يف  السياسن ابتكارنا  املعجم  يف  ظهر  وكانوا  «Westernization»باسم    الغربن   ه   ،

ة الواقعة تت سيطرهتم عن طريق إزالة فريقي  ة واألسيوي  ة يف البالد اآل احلضارة الغربي  يعُنون به نش  

ا وشخصي  الُقوى ا  يان 
ة التي تفظ هلذه البالد كِ غة، ويف ين واللُّ ها الدن تها وعاداهتا وتقاليدها، وأمهُّ ملضاد 

ى بعد إعالن استقالل ة حتي ة واالقتصادي  ة السياسي  زوال هذه القوى ضامن  الستمرار السيطرة الغربي  

رها من ن ري  االستعامر الغربن   .(2) اظاهـريًّ  هذه البالد وترُّ

 

 املصدر نفسه.. 1

«، العدد الثاين، القاهرة حممد مصطفى هدارة، . 2  . 1982الت غريب وأثره يف الشعر العربي احلديث، جمل ة »األدب اإلسالميي



 نحن و التغريب    ❖  196

أنور   ر املرصيُّ يشري املفكن   ،«احلديث  غريب وأثره يف الشعر العربن الت  »:  يف كتابه املعروف  :اخامًس 

أن    اجلنديي  الت    إىل  أساس  مصطلح  شاع  السياسي    اغريب  الثقافة  الغربي  يف  األدبي  ة  خالل  من  ات ة 

ها القوى ذات تتيبعة التي  للتعبري عن اخلط    االستشاق الغربُّ ه  استخدمة: فقد  ستشاقي  راسات اال والدن 

عىل االنصهار يف مفاهيم الغرب وحضارته، والعمل  مل العامل اإِلسالمين حل اخلارجين  النفوذ السياسن 

ا اهلدف من ورائه  هم يف بوتقة الغرب.هرِ ة وص  تهم اإلسالمي  عىل إخراج املسلمني من هوي   كام   -وأم 

  فهو - اجلندي  يضيف

الوجهة اإلسالميَّ » لتحويلها عن طبيعتها  القضاء عىل  بإدخال عنارص غريبة عليها،  ة األصيلة 

  .(1)«الغربّْ  ، وجيعلها قريبة من املفهوم املسيحيِّ ووجهتها، عىل نحو يقيض عىل متيُّزها اخلاّص 

ة من حكومات الغرب  رعي  ستشاق امللعميقة التي رسمتها دوائر االويف سياق تأصيله لألهداف ا 

آخراال ا  ُبعد  يلحظ  ة،  قيامخطورة  أشد    ستعامري  مقاومة  عىل  العمل  وهو  اإلسالميي   ،  العامل   وحدة 

بتثبيت قوائم اإلقليمي  ة والفكري  السياسي   التأثريات   وبذلك تعكس كلُّ   ات، ات والقومي  ة  وحدة منها 

ة، بحيث ة واألمريكي  ليزي  ة واإلنكىل الثقافات الفرنسي  باخلضوع إة، أي  طريقتها اخلاص    ة عىلاألوروبي  

 والؤها املنفصل.  منها كلٍّ يكون ل

يطمح عينه،  السياق  الت  دُ   ويف  الديني  إىل    غريبعاة  املوازين  األخالقي  تغيري  والتعاليم  نحو  ة  ة عىل 

الغربي  يقرن   ،ة ة للكنيسة املسيحي  يف التعاليم األخالقي    لةت نفسه متمثن ة التي هي يف الوقهبا من املوازين 

حدن  عىل  كتابه  وذلك  يف  هاملتون جب  تعبري  اإلسالم«  وهو»وجهة  وُ   ،  كتاب  خمط  أول  عن  ط ضع 

أن  الت   عن  وكشف  به  غريب  املقصود  املكث    اجلهود  اإلسالمين بذل  العامل  حلمل  يف   فة  االنصهار  عىل 

الغربي   ا احلضارة  التي تقوم عإلسالمي  ة، وهدم احلضارة   رقط    كلن   ليها وحدة املسلمني، هبدف جعلة 

 

ة للدعوة اإلسالمي ة باألزهر الشيف، القاهرة، .  1 ، إصدار: األمانة العام  ، أهداف الت غريب يف العامل اإلسالميي أنور اجلنديي

 . 3، ص 1987
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إ منيت جه  ظروفه  يالئم  ما  اقتباس  وعندئذٍ هاىل  بتعدُّ يتعد    ،  االقتباس  أسلوب  اإلسالمي  د  البيئات  ة د 

   .(1)ةد، وال يعود هناك يشء اسمه حضارة إسالمي  طابعها املوحي املختلفة، فتفقد 

ستهدف ة ية وأكاديمي  ة ومعرفي  رسمه الغرب عن طريق املستشقني من خطط ثقافي  ما    من هنا، فإني 

ي من هت هذه اخلطط نحو ما ُس اجتي ة. لذا،  سالمي  ة واإلالسيطرة عىل مفاصل الوعي يف جمتمعاتنا العربي  

ومقاومة املستعمر  باجلهاد    ا قة تديد  ة املتعلن التي ترمي إىل تزييف املفاهيم اإلسالمي    «حرب الكلمة»بـ  

ويف هذا املضامر، ال بد  من   .ملقتضيات املشوع االستعامريي   اعرب إعادة تفسريها طبق    هاوتريف  األجنبين 

، واستطاعت أن عملت منذ وقت بعيد وفق هذا املخط ط  امت التبشري واالستشاقمنظ    اإلشارة إىل أن  

مكان   هلا  األجنبين   اجتد  النفوذ  حتي بواسطة  اإلسالمي  ى  ،  اخلالفة  سقطت  وانتشإذا  الوحدة   ة  عقد 

ات  سالمي  اإل النفوذ كثري  ة،  العاملي    يف  اسع هذا  التي   ،(1939  -1918تني ) ما بني احلربني  وهي الفرتة 

أن    النفوذ األجنبيُّ فيها    اطمأن   السيطرة عن طريق مدارس اإلرسالي    ا ه أصبح قادر  إىل  ات، وعن  عىل 

االستشاق أن   كان عىل  ة. ولقدىل وزارات التعليم واملعارف يف البالد اإلسالمي  ها إطريق نقل مناهج

املخط   ي االستغراب،يرسل مخسة من رجاله لدراسة هذا  الذي ُكشف عنه وُسمن الت    ط  أو    ،غريبأو 

وكامبفامير )جامعة   ،وماسنيون )جامعة باريس(  ،تون جب )جامعة لندن(هاملكلي من    أعدي ف  ،جةن  الفر  

لندن(  ،برلني( فرار يف  ولفتنانت كولون  ،وبرج )جامعة  اهلندي سابق  يل  الدن ااجليش  التي ، هذه  راسة 

املدى الذي وصلت إليه خط  ف إ، وذلك للتعرُّ (2)«وجهة اإلسالم»ظهرت تت اسم   الت  ىل  غريب، ة 

ب  مُ  أصبح العامل اإلسالميُّ  حدٍّ  وإىل أين   .(3)ق إمتام تغريبهالتي تقن  وما هي العوامل ، اغري

 

 

 .6املصدر نفسه، ص . 1

2. Whither Islam 

 .9-8أنور اجلندي، املصدر نفسه، ص . 3
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 : كةغريب: دالالت مشرتَ سترشاق والتَّ اال 

ستشاق  قة ملعنى االالفهم األكثر مطاب    أن    التي وردت يف هذا املجال،   ُيستنتج من جممل البحوث

ة التعريف بنفسه كام هي ي  للشق، من دون أن يكون للشق حري فهم الغرب    مة التي ترتجِ هو الذهني  

 جهويٍّ   د نظريٍ ىل رشٍق مل يعد عند غروب القرن الثامن عش جمر  إف  التعرُّ   شغف  كان للغرب يف الواقع.

ي ما تثريه الدهشة له من ترن   وجد أن ال مناصي  ثمي   ،ليه جغرافيا مسكونة باألرسارإبل كان بالنسبة    ،له

املعرفي   التفسريات جلالء األسباب  التي دفعت  التي ينطوي عليها. فأن ى ذهبت  الغربي  النُّبة  ىل إة  خب 

ي، فليس من العقالني   نا لسنا بإزاء إجراء  ذاك أني   ،مل الظاهرة عىل حممل الرباءةأن ُت   ةمثل هذا التحرن

فضائها القومي ي  ىل خارجإقها الت احلداثة وتدفُّ منقطع الصلة عن توُّ  معريفٍّ 
(1). 

 ألطروحته بالقول:  انظريًّ  ر إدوارد سعيد تأصيال  يورد املفكن  ،«ستشاق»االالشهريمة كتابه يف مقدن 

اَتَّ إ»  الثامأذنا من  ذا  القرن  نقطة  واخر  تقريبيًّ انطالق حمدَّ ن عرش  فإنَّ ادة حتديدًا  االسترشاق    ، 

التعامل معه بإصدار  سة  ن يناَقش وحيلَّل بوصفه املؤسَّ أيمكن   املشرتكة للتعامل مع الرشق. أي 

 . «تقريرات حوله، وإجازة اآلراء فيه وإقرارها، وتدريسه، واالستقرار فيه، وامتالك السيادة عليه

 : قولهيف نجازها فيوجزها إىل إى األطروحة التي يميض سعيد ا مؤد  مي أ

ر نَّ إ»   ا عاليً   م تنظياًم أن نفهم الفرع املنظَّ   ا بوسعنا أبًد   ه االسترشاق بوصفه إنشاًء، فلن يكوننا مل نكتَن

،  ا، اجتامعيًّ اسياسيًّ   -  ن تنتجهأى  حتّ   -ر الرشق  ة عن طريقه أن تتدبَّ الذي استطاعت الثقافة الغربيَّ و

 .  «اليًّ ، وَتيُّ ا، علميًّ ا، عقائديًّ اعسكريًّ 

نسان يكتب عن  إه ليس يف وسع  ني أؤمن بأن  ن  إهو من السيادة بحيث    ا االستشاق مركز    لقد احتل  

قة التي عتبار احلدود املعون ن يأخذ بعني االأدون  به، من    اق  متعلن   و يامرس فعال  أر فيه،  و يفكن أ الشق،  

 

سة بالعراق  .  1 م إىل مؤمتر األكاديمييني الدولي الذي انعقد يف كربالء املقد  حممود حيدر، اإلسالم بعني االستشاق، بحث مقدي

ة«   . 2013ن الثاين كانو  17-15يف  ،تت عنوان: »البحث العلميي عني املعرفة الستكشاف ِقي م الرسالة املحمدي 
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  ا، مل يكن )وليس( موضوع  هالشق، بسبب  فرضها االستشاق عىل الفكر والفعل. وبكلامت أخرى، فإن  

ر وحيتنم ما  االستشاق، بمفرده، هو الذي    للفكر أو الفعل.. ال يعني هذا أن    ا حرًّ  قال مكن أن يُ ييقرن

الشق،   الكلن ن  إبل  عن  املصالح  شبكة  يؤلنف  مفر  ي  ه  ال  بصورة  تأثرُيها  ُيست حّض   التي  كلن   ة  يف   منها 

ا كيف حيدث ذلك،  قاش. أم  ا للنن»الشق« موضع  . بحيث يكون فيها ذلك الكيان العجيب  ..مناسبة

ة بوضع نفسها موضع ة واهلوي  ة اكتسبت املزيد من القو  الثقافة الغربي    أن  هو    ،حسب سعيد  ،اجلوابف

 .(1)«أرِضينة-تت»ة ي  ى رسن بديلة حتي  امع الشق باعتباره ذات   ضادن الت  

د األنساق. وهو هنا يعربن  املتعدن  خارج احلفر املعريفن  -معنا الذي مر   -، ال يوضع الكالم عامي  بوجهٍ 

يله وتأليفه عىل عادة تشكإ سالم املرتامية األطراف، وة اإل عن نفسه يف استكشاف الشق بام هو جغرافي  

ذهبنا   ما  بإقاعدة  تسميته  والتفكيك«ديالكت»ـىل  التثمري  عدنا  يك  فلو  العاملين إ.  املشهد  املعارص،   ىل 

بينهام من وصل وفصل  ة اإلسالم والام انعقد كالم حول ثنائي  ه كل  نا أن  لوجد ىل سريته إغرب، عاد ما 

 األوىل. فام من يش
ٍ
اإلشكال. إىل   لن  ُرد  إىل مسته  لإلسالم عىل الغرب، أو للغرب عىل اإلسالم، إال    ء

 ل إال  وإعادة ترتيبه، ال يتحص    استئناف التاريخ،  ني أي أدرك فيها الغرب، بام هو غرب،  تلك اللحظة الت

حظة نفسها، التي يدرك فيها املسلمون الل    ا ا أيض  بآخر يواجهه، ليحاوره أو جيادله، أو لُِيهيمن عليه. إن  

 .(2)م، عىل وجه القصد، هم ذلك اآلخرأن  

فقد نجد جوابه يف    خر« ات واآلالذ  »ة  ة االستشاق ضمن جدلي  ا السؤال املفرتض عن موقعي  أم  

 . سحابة قرون احلداثة الفائتة للفكر االستشاقين  يديولوجين التوظيف األ

 

العربي ة، بريوت،  .  1 سة األبحاث  أبوديب، مؤس  العربي ة كامل  نقله إىل  املعرفة، السلطة، اإلنشاء،  إدوارد سعيد، االستشاق: 

 .8، ص2005الطبعة السابعة: 

ة اإلسالم، جمل ة. 2  مدارات غربي ة«. » حممود حيدر، حارضي 
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ة إنتاج »الشق« اخُتربت يف إطار إنتاج »الغرب« لنفسه عملي    ن  أىل  إة من يميض  للسؤال ثم    ااستئناف  

ني  ني والشقيي للغربيي عىل يد مجاعة احتكرت مع الوقت ترمجة هذا »الشق« وتأويله وتفسريه وتقديمه 

 سواء.  عىل حدٍّ 

  ، ء صلة وطيدة بني االستشاق ورجاالته من جهةىنشفي هذه الرؤية بذلك، بل راحت تُ وال تكت

 تني من جهة ثانية.تني اثنتني يف التاريخ والثقافة الغربي  مرجعي  و

األاملرجعيَّ  االستشاقي  وىل:  ة  املدرسة  عالقات  املتعدن هي  باملؤس  دة  ة  االستعامري  األوجه  ثم  سة    ة 

األورو األمربيالي   واسرتاتيجي  أمريكي    -ة  بمصاحلها  خُت ة،  ليست  عالقات  وهي  بالتطابق  ت  اهتا.  زل 

والتبعي  واملبارش   لكن ة  تُ ة،  أن  ها  يقترص  دور    بني   ال  االستشاق  املكت  مدرسة  واألبحاث عىل  شفات 

اللُّ  مضامر  يف  ووالدراسات  الشعبي    ااجلغرافي غات  والثقافات  واحلضارات واآلثار  والديانات  ة 

ىل مستوى الفعل والتأثري املبارشين  إ ا  دور املستشق يصل أحيان    ن  إة«، قديمها واحلديث. بل  »الشقي  

السياسن  القرار  الدول االستعامري    واالقتصادين   يف مراكز  األأة  يف  املثق  مربيالي  و   فة، فهو يلعب دور 

وبلدان بأكملها.  ر نصائحه واستشاراته وتقديراته مصائر شعوب  اهلامس يف أذن »األمري«، حيث تقرن 

برنارد لويس، مستشار شؤون اإلسالم والعراق   ن هذا النمط من املستشقني الربيطاينُّ ماملثال املعارص  

 ،احلضارات«ام  د  بن، وهو ناِحت مصطلح »ِص االجورج بوش    جورج بوش األب و  ي  خالل عهد  

   .2001عىل هجامت احلادي عش من أيلول  ا وصاحب النصيحة بغزو العراق ردًّ 

الثانية:  املرجعيَّ  تي  ة  تربط  التي  الوشائج  بتطوُّ هي  االستشاق  مدرسة  الطبيعي  ارات  العلوم  ة ر 

واإلنساني  واالجتامعي   الغربي  ة  الرؤية    ثمي .  (1)ةة  هذه  أن  إختلص  يش  ىل  من  رتكاملستشقني  عدد  يف  ون 

 ها: ىل »الشق« أمهُّ إ الثوابت يف نظرهتم 

 

، رشكة رياض الرينس للكتب والنش، بريوت،  فواز طرابلس، الديمقراطي ة ثورة، ).  1 ره الفكريي ،  2013إدوارد سعيد يف تطوُّ

 .120ص
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منهام    كل    تصُّ واملقصود هبا تقديم الغرب والشق بام مها جوهران متاميزان خُي   ة،عرة اجلوهريَّ النَّ   .1

صارم وثابت،   التاميز يفصح عن تراتب عموديٍّ   . لكن  هة ثابتة صارت طبيعة ثانية لبخصائص أصلي  

ف جوهر مجاعة ة والتخلُّ عقالني  ة والال  هي جوهر مجاعة، والروحاني    ر والرقيُّ ة والتطوُّ حيث العقالني  

 أخرى.

 . معرفة اجلزء تكفي ملعرفة الكلي  ن  أأي افرتاض  التعميم، .2

 ها. امعة عىل اجلامعة كلن ة واحدة من خصائص اجلي  أي إضفاء خاص نميط،التَّ . 3

ل، ما يعادل إعدام فعل الزمن  ام ثابت ال يتحو  تصوير عامل الشق وحياته عىل أن  أي    اجلمود،.  4

 والتاريخ فيه. 

وجبلة   ،و»عقل« واحد  ،وجمتمع واحد  ،واحد  ين  حيث »الشق« دِ   ،د وهو عكس التعدُّ   د،التفرُّ .  5

 وثقافة واحدة.  ،ة واحدةنفساني  

أوحد    ني وسلوكهم ونمط حياهتم عىل أساس مبدأ تفسرييٍّ أي تفسري أفكار الشقيي   ة،الثقافويَّ .  6

 وىل. ىل دينهم بالدرجة األ إ تزلهو »ثقافتهم« التي خُت 

ر من أن »يسهم الشق احلديث يف تشويق  ىل خامتتني، االإليها إوهكذا تصل الرؤية املشار  وىل تذن

 .(1)»االستغراب ليس هو اجلواب عىل االستشاق« د أن  ثانية تؤكن وال  ،ذاته«

 ون يف توصيفه وتعريفه، ال يعدو كونه علام  ما أسهب املعنيي   ا االستشاق، الذي كثري     أن  ة من يبنين ثم  

واجتامع  اإل   شمل وثقافة،  عقيدة  وبنية حضاري  اسياسيًّ   اسالم  إذ،  فال عجب  مدارس  نة.  تنشأ  أن   ،

العربي   تزع  سالمي  واإل   ةللدراسات  التي  تلك  أبرزها  املستشق  ة،   ا يض  أ  ، وال غرابة«بورجشتال»مها 

تتبو   هورخرونيهإتت    -حداها  إأ  حني  سنوك  املستشق  ُوِض   - دارة  مرموقة  خدمة مكانة  يف  عت 

هم نهِ وليمة املستعمرات، فلم يُ موا من  ا األملان الذين ُحرِ ة يف جنوب رشق آسيا. أم  املستعمرات اهلولندي  

 

 .121فواز طرابلس، املصدر نفسه، ص. 1
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ة هفة األوروبي  ونحن نستجمع أسباب الل    -وىل  ذلك عن الّضب بسهم وافر يف هذا العلم. ومن باب أ  

ىل العدول عن السيف نحو إسبان باإل ىل الدافع الذي آل إلنرى  أن نعود بذاكرتنا  -ةقافة العربي  عىل الث  

الذي شك  أمن  الكلمة،   أثاروا  بداية، ومن بعده املوحن   سالميُّ ه الفتح اإللجل درء اخلطر  الذين  دون 

ىل الطبيعة إف  فكرة ترمجة القرآن للتعرُّ   ا النتيجة فكانت والدةرة حفيظة الكنيسة. أم  بانتصاراهتم املتكرن 

ه حال الكنيسة وهي فوك حني شب    يوهان  ة للخصم. ولقد أصاب املستشق األملاينُّ ة والفكري  الروحي  

وتنفن تتبن  الفكرة  الراهن.  ى  وقتنا  النامية يف  الدول  بحالة  لزام  إذها،  بات  اخلطوة أعليها،    اذ  ن ختطو 

طلقت أفقد    ،مة... وهكذاعة واملتقدن ات الدول املصننيديولوجي  أا عىل ثقافات واألوىل، فتنفتح  معرفيًّ 

املسيحين  الغرب  مُ   ثقافة  الوسطى  القرون  بلغت ذروهتا مع ناخات قطيعة  يف  واختصام مع اإلسالم 

د ل عىل اإلمجال بتمدُّ هلا بعد، فهي تلك التي تتمث    ا سعيد    ا ة. واملشكلة التي مل جتد مستقر  احلروب الصليبي  

 تداعياهتا تعصف بعاملنا املعارص.  يان ثقافة القطيعة واالختصام، حيث ال تنفكُّ ورس   

هوتُّ التبشري    : غريبالتَّ اسرتاتيجيَّة و الالَّ

ام  كل  ف  ة.خلف انشغال الكنيسة برتمجة القرآن وإتقان العربي    كانت فكرة التبشري هي الواقع احلقيقي  

 سة مل يؤدن احتالل البقاع املقد    ن  أا  واضح    يصبح ف  ،يتالشى  ة السالحبقو    األمل يف تقيق نرص نائيٍّ   كان

ث  إ ب  ِي ن ىل  دينهم،  عن  أد  املسلمني  ما  تأثُّ إى  قدر  وهو  ذلك،  عكس  الصليبيي ىل  املقاتلني  بحضارة ر  ني 

، وهو 1143املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر. وقبل حدوث واقعة )إيديساس( عام  

الصليبيي  فيه  ُرد   الذي  التيني  أظهرت    ،عقاهبم أون عىل  العام  ترمجة  بطرس  ول  األب  يد  للقرآن عىل  ة 

ل. وقد وجد هذا األ ف    خرياملبج  سالم ذلك الوقت بني اإلىل التناظر القائم يف  إالفرصة سانحة للتعرُّ

سي  واملسيحي   وال  ا ة،  جلهة  واإلام  املسلمني  بني  الدائرة  بيت ملعارك  املرفوع السرتداد  والشعار  سبان، 

ثمي قدِ امل   كلن   س.  ذلك  من  بقناعةخرج  سبيل    ه  ال  )دين إأن  مكافحة  السالح ’  د حممي   ىل  بعنف   )

ا كان مثل هذا العلم يشرتط املعرفة  . ومل  ة الكلمة، ودحضه بروح املنطق املسيحيي ام بقو  ن  إاألعمى، و
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قة برأي اخلصم، فقد وضع خط   ة سرتاتيجي  إل  اوذلك وفق    (1)ةتيني  ىل الال  إة للعمل عىل ترمجة القرآن  املتعمن

 شويه.  حريف والت  تشكيل عقيدة املسلمني عىل نصاب الت  عادة  إىل إفيض ة تُ تأويلي  

  كاماالستشاق.    يف نشاط   استثنائي    حضور    مدى كان للعامل الدينين   ىل أين إ  نالحظ  ،يف هذا املجال 

أه الفكر الال  الدور الذي ت  قون يالحظ املحقن  . ففي وقت هاودعم ةاحلركة االستشاقي  يف تغذية  هويتُّ بو 

 واملعريفُّ  ة، ومع لغة القرآن بام هي الفضاء املعنويُّ ري التعامل مع الشق بوصفه جغرافيا ديني  ر جيمبكي 

التي  احلاضن لتلك اجلغرافيا. ولو تر   الدراسات والتحقيقات  الدن أينا  ين  نجزها املستشقون يف لغة 

لتبني   الدن وفلسفته،  بني  التالزم  لنا عمق  واللُّ   البناين  املعرفي  غة الستكشاف  الشق ءات  ة ملجتمعات 

  .سالميي واإل   العربن 

ف االستشاق لدى جلن املستشقني   غة ) الفيلولوجيا(، كام حرص املستشق  ه فقه اللُّ أن  بفلئن ُعرن

رها من أرسة غة العربي  حلقيقة التعريف. فاللُّ   بة  ان  باريت عىل تسميته، فلن يكون ذلك جُم  ة، بحكم تدُّ

 اختلط تستأثر باهتامم الكنيسة لشح ما  ة، راحت  ة والعربي  ة والرسياني  ىل جانب اآلرامي  إة واحدة،  سامي  

ة مل يكن  اإلقبال عىل تعليم العربي    ن  إشاع القول    ،س. من أجل ذلكعليها من نصوص الكتاب املقد  

العرص الوسيط   ن املعروف أن  . فما ة أيض  ة فحسب، بل ألسباب معرفي  ، وال بطفرة ديني  بحافز أحاديٍّ 

للعرب   ور  أن  بشهد  يُ م  كان  ما  وهو  القديمة.  العلوم  الطبن ثة  عىل  والفلسفة   طلق  والفلك 

ابة اخلالص من اجلهل ة، وبو  واملدني    ة اليوم، لغة الرقين ليزي  كنة وقتها كاإلات. كانت العربي  والرياضي  

دوم  والتخلُّ  املرفوع  الشعار  وكان  متأخن حتي و  ا ف.  وقت  هو  ى  عش،  الثامن  القرن  من  ختليص ر 

الال  اال قبضة  من  أن  (2) هوتستشاق  سبيال    . سوى  مل جتد  املحاولة  نج    هذه  لتصري  يف   اراسخ    ا هلا 

 

القرن العشين )نقله عن األملانيية عمر  .  1 العربي ة، اإلسالمي ة حتيى بداية  الدراسات  يوهان فوك، تاريخ حركة االستشاق، 

، بريوت  لطفي العامل(، دار امل  . 17، ص2001دار اإلسالميي

2  .  AUTORITAT 
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ىل رضٍب من  إله هو توُّ  هاملنحى الغالب في عىل أن   ة. وسيأيت من احلوادث ما يدلُّ املامرسة االستشاقي  

ىل احلادثة إ  ة، بام هلذا االصطالح من معنى. ولنا عىل سبيل التحقيق أن نحيل القارئاسي  ميتافيزيقا سي

   :التالية

أرجوزة يف    ،كام ُيعرف  ،ابن مالك املشهورة، وهي  «ةألفي  »أقدم جوغوير عىل ترمجة    ،1888  عام 

 ه افتتح الرتمجة هبذه الكلامت: ، لكن أو السياسن   أو العقائدين   ها للجدل الدينين يال مكان ف  النحو العربن 

ا واملنترشة  أساًس   ة(؛ ذات الطابع الشعائريِّ ة )العربيَّ غة الساميّ لقد حان الوقت إلتقان هذة اللُّ »

والدافع   مستعمراتنا.  العمل  إيف  هذا  الرتمجة  -ىل  يوضح صاحب  ما  نتعرَّ أهو    -   عىل  ىل  إف  ن 

البحت،    عىل املستوى العلميِّ   ابحثي قد يكون مفيًد   ر هبم. إنَّ هبا وأن نشهِّ ا اهات اخلبيثة لكتَّ االجتِّ 

عندما يدرس مراجع   ه من نوع الطموح الذي حيمله املهندس العسكريُّ إنَّ   ؛هدفه األكرب عملي   لكنّ 

 (1) «.هديف هو التدمري  نَّ إه حول الدفاع واهلجوم ؛ عدوِّ 

غريب التي طاولت بلدان ات الت  ة دوره الكبري يف عملي  الكنيسة الغربي  كان للتبشري الذي مارسته  

أوسطي  في  ا وخصوص    ،املشق  الشق  باملجتمعات  ُسِمي   القول  ام  ويمكن  املرتتن   ن  إ ة.  عىل النتائج  بة 

 ة املتالحقة عىل املنطقة. ستعامري  كان هلا أثر بالغ يف التمهيد للحمالت اال التبشري الدينين 

يمكن تقسيم غزو الرجل    ،الربوفسور أمحد فاوس أوغوبنادو  املاليزيي   سب الباحث واألكاديمين ح

   : إىل مرحلتني ة يف أفريقياللجغرافيا اإلسالمي   األبيض

األوىل- اجلغرافي    :املرحلة  االستكشافات  مع  عش  اخلامس  القرن  يف  هبا  كانت  قام  التي  ة 

 (Eriwo, 2012) 1477ون إىل بنني سنة  إىل اهلند، ووصل الربتغاليي ون يف بحثهم عن طريق  األوروبيُّ 

.  1472  سنة  وبنني  وسالغني وصلوا إىل  ار الربتغاليي التج    أن    (Fafunwa, 2002) بينام يرى فافونوا .  

أوبا ملكها  نوا من جعل أهل بنني ينخرطون يف جتارة البهار، وعليه أرسل  قد متك    وا كان  1485يف سنة  و

 

 .20يوهان فوك، املصدر نفسه ص. 1
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ا يف التجارة،    نياهتامم الربتغاليي   غم أن  برو  .يف الربتغال  مبعوث ا إىل البالط امللكين  ا كان حمصور  هم  لكن بدء 

ا أن   هو تنصريهم   دين، والتحضري بحسبهم عليهم تضري األفارقة ليصبحوا مستهلكني جين رأوا الحق 

يتي  الغربي وجعلهم  التعليم  مبادئ  التبشرييُّ بعون  النشاط  بدأ  سنة    .  بنني  مبشن   1515يف  ين  عرب 

أس  كاثوليكيي  املتنرصن ني  لألمراء  مدرسة  أوباسوا  بالط  يف  الوجهاء  وألوالد  السنة .  (Ibid) .ين  يف 

نجحوا يف تعميد   حيث ، ارة واريأغسطينيني لزي  اة ساو تومه رهبان  أبرشي   أسقف ڠاسرببعث  ،نفسها

لف سباستيأحد أبناء ملك واري وسمُّ  ني  ين الربتغاليي ن والده وأعطى املبشن اوه سباستيان. يف ما بعد خ 

ا، أمي  ون وجد الربتغاليي   ،ذلك  معالربتغال لتعليمه الكهنوت.    إىل  ُأرسل  فقد  ڠوسا ابنه دوميندعام  واسع 

 مة هلم ما جعلهم يتخليون عن مشوعهم.  املقد  من العوائق ما فاق اخلدمات  

وما    ،ريڠين اإلنكليز إىل بادا ل املبشن مع وصول أو    1842عام  بدأت يف أيلول    :املرحلة الثانية-

جارة يف مناطق  رون يف سرياليون منخرطني يف التن كان العبيد املحر    ،زالت آثارها قائمة. يف تلك املرحلة

ا  ويسيطرون عىل أول كنيسة ُأنِشئت يف تلك املنطقة. أم    ،ين املسيحين نش الدن   ويعملون عىل  ،اليوروبا

مؤمت  املبشن  استُ ون فكانوا  الذي  التعليم  للتنصريعمل  نني عىل  يمكنهم نتاج مسيحيي إل  ، وذلكأداة  ني 

   :قتبس من ويليام بويد قولهنءة اإلنجيل وإقامة الشعائر. هنا قرا 

ًدا  ا ترى التعليم أمًرا جيِّ الكنيسة أخذت عىل عاتقها مسألة التعليم ال ألهنَّ   بأنَّ جيب التذكري    ..»

زم من التعليم ألتباعها، دورها من دون توفري القدر الالَّ   أداءه ال يمكنها  ها وجدت أنَّ بذاته، ولكنَّ 

ليتمكَّ   خصوصاً  املقدَّ لكهنتها  النصوص  وتأدية مهامِّ نوا من دراسة  الدينيَّ سة   ,Fafunwa)  ةهم 

2002:70)».   

املقطع هذا  أن    ،يف  أد    نستنتج  املستعمرين  األسياد  املسيحي  قدوم  إدخال  إىل  إىل  ى  كدين جديد  ة 

ا آثاره تسليل عرب املسيحي    نمط التعليم الغربن   واإلسالم، كام أن    ين التقليدين جانب الدن  ة الوافدة، تارك 

ا يف هذا البحث أن  دة عىل تلك األرض. وقد بي  وجاألديان املوة عىل  ة والسلبي  اإلجيابي   مفهوم   نا سابق 
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اها إىل الثقافة واالقتصاد والسياسة وجوانب أخرى ه يتخطي ، ولكن حسبين ال يقترص عىل الشعائر فالدن 

اإلنسان سعي  اإلسالم.    ،من  به  طالب  ما  االقتصادي  سنحقن   ، ذلكرغم  بووهو  اجلوانب  يف  ة ق 

 .(1)من منظور علمي االقتصاد والسياسة الحسب، وين ة من منظور الدن ياسي  والس

ا من اكتشاف  ، وانطالق  واإلسالمين   صال املبارش الذي حدث بني فرنسا وبلدان العامل العربن مع االتن 

عام   الصالح  الرجاء  وتدفُّ 1488)رأس  املتعدن م(،  بعناوينهم  املستشقني  ومنقن ق  علامء  من  بني  دة 

م(، وعملها 1491ا من الكونغو عام)ين وغريهم، وافتتاح مراكز التبشري يف أفريقيا السوداء بدء  ومبشن 

ة ار الرقيق؛ لدخول فرنسا بوصفها أكرب قو  ة، والتمهيد بالتعاون مع عصابات جت  ىل هذه القار  إف  للتعرُّ 

صال يف القرن التاسع د واالتن ووجلع هذا ا د وتوسُّ تأكي ا. ومن ثم  ا، وعسكريًّ ا، اقتصاديًّ ، ثقافيًّ هلا غازية

م(، 1869ما بعد عام ) م(، وفتح قناة السويس يف1798عش من خالل محلة نابليون عىل مرص عام )

دها يف املغرب والشام بعد فرض ووج   ثمي   ،م(1881وتونس عام)  ،م( 1833واحتالل اجلزائر عام )

الفرنسن  خال  االنتداب  ولبنان  سوريا  املدي عىل  )ل  لبنان 1949  -1920ة  دولة  خللق  والسعي  م(، 

 الكبري. 

ر  د عىل األرض يعني توفُّ وا؛ إذ كان هذا الوجا كبري  ة زمخ  عطيت حركة االستشاق الفرنسي  أُ   ،لذا 

العملن  أعد    والعلمين   املخترب  فقد  فرنسا جيش  لالستشاق.  املبشن ت  من  للعمل يف ا  واملستشقني  ين 

وبالد املبشن   أفريقيا  عدد  بلغ  وقد  البابوين الشام،  باملقام  املرتبطني  العاملي    ين  احلرب  ة قبل 

هوا إىل سوريا يف جمال التعليم، ني الذين توج  ا، كان ثالثة أرباعهم من الفرنسيي ( مبشن  73000األوىل)

املستكشفني؛ لرسم مناهجه بام خيدم ى يف ثياب  سوا بجميع املظاهر، حتي ص يف االستشاق، وتلب  للتخصُّ 

 ة لفرنسا.ة والسياسي  األهداف الثقافي  

 

أمحد فاوس أوغو نبادو، آثار االستعامر عىل األديان، جتربة جنوب غرب نيجرييا، ترمجة: حممد الصبياح، جمل ة »االستغراب«،  .  1

 .2015العدد الثاين عش، صيف 
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.  ا  صوصخة  ا والفرنسي  ة عموم  كان لغزو نابليون ملرص األثر الكبري يف مسرية احلركة االستشاقي   

ةل هذا الغزو ـ ومن زوايا  فقد مث   ة ما من  عىل ثقاف  احلقيقين   ـ النموذج الصادق لالستيالء العلمين عد 

املشهد أو    بني الشق والغرب، وأعد    ران عجلة الروابطو  جانب ثقافة أخرى أقوى منها، كام أذن بد  

ة األخرى عىل البلدان اإلسالمي    نظر إىل مرص ومن بعدها اإلطار الذي ازدهر فيه االستشاق، فأصبح يُ 

 الشق.  ة عن للمعرفة الغربي   ا املجال أو املخترب أو املرسح احليُّ أن  

ا  ص  ل ملخ  ه طالع وكتب بيده خمطوطات متثن ن  إى  كان الشق جيتذب نابليون منذ أيام مراهقته، حتي 

أل   الذي  العرب(للكتاب  )تاريخ  بعنوان  ماريني  مذك  ويت    .فه  من  أن  ضح  وكتاباته  منغمس  راته  كان  ا  ه 

عهد)اإل يف  بالشق  ارتبطت  التي  واألجماد  عامي سكندر  بالذكريات  بصفة  بصفة   ،ةاألكرب(  وبمرص 

اجلديد  ،ةخاص   )االسكندر  باعتباره  مرص  فتح  إعادة  فكرة  عليه(فطرحت  نفسها  إىل   ةضاف  مُ   ،!! 

فا  األخرى؛  الواقعي  امل   اكتسب هذا ألسباب  احلقيقة  طابع  ذهنشوع  يف  التي هة  اخلربات  من خالل  ؛ 

االستشاقإىل  تنتمي   والنصوص  واألساطري  األفكار  املستمد  ي  جمال  الرح  ة،  كتابات  من  الة ة 

نابليون فطب  يرخبمثابة  ه  كانت توصيات   الذي  )فولني(الفرنسي  تطبيق  طة طريق ملشوع  إذ ا دقيق  قها  ا، 

فريق   يصحب  كبري  كان  )ا  عددهم  جتاوز  والعلامء  املستشقني  من  )  (175ا  عامل  21منهم  يف   ا  ( 

و)3و)  ات،الرياضي   الفلك،  يف  علامء  مدنيًّ مهندس    (17(  و) ا  عامل  13ا  الطبيعي    ا  (  ويف  هناك  ات، 

 ن وغريهم. ول املطابع، واملرتمج ن يف االقتصاد، والفنون اجلميلة وعام  وصمتخصن 

عون املستشقني  االستعامر ورجال الكنيسة كانوا يشجن   ذكر الباحث هباء الدين أن  يف هذا السياق، ي 

ة، وقد وصلت أبحاث ة واملعنوي  ي  املساعدات املادن   رين هلم كل  والفقه موفن ويدفعونم لدراسة احلديث  

أن   ذات يوم  حدثو  ،بحاثهمنقد أل  رفض كلُّ التقديس بحيث يُ   من شاخت وجولد تسيهر حد    كلٍّ 
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فرفض طلبه يف  ، جامعة كامربدج يف جامعة لندن ثمي  شاخت م طالب إلنجاز رسالة دكتوراه تنتقد  تقد  

 .(1) شاختا ال تسمح بنقد  ت عليه جامعة كامربدج بأن  امعتني، ورد  كلتا اجل 

إىل  ه  املوج    اإلعالن العامي   دي ساس ترجم   فسلفسرت   ،االستعامر  املستشقون   خدم يف الواقع، لقد   

ت أ ستعامر، وعندما أنشس عىل املسلمني يف الشق خدمة لالني عند احتالل اجلزائر، كام جتسي جلزائريي ا 

قبيل العسكريي اال  ذلك  فرنسا  املرتمجني واملرشدين  أهمي حتالل هيئة  كان من  العديد من  ئأعضا  ني  ها 

 ،ةاألملاني    «سالماإل» ة  س جمل  مؤسن  ، وكارل هنريش بيكرنفسه  املستشقني منهم سيلفسرت دي ساس

 «سالماإل »ة  س جمل  مؤسن   تولدريا بفريقيا، أمي أة يف  ة األملاني  هداف االستعامري  كان يقوم بدراسات ختدم األ

كل  الروسي   فقد  حكومة  ة  و   بالدهفته  الوسطى،  آسيا  يف  مصاحلها  ختدم  ببحوث   عاملِ توىل   القيام 

اليهوديُّ سالمي  اإل هورنجرونيه  ات  لال  سنوك  خدمة  أندونيسيا  يف  الباحث وكان    ،حتاللمناصب 

أصبح االستشاق يف ذلك    إذن،  للشِق خالل رحالته إىل فلسطني.  المارتني يربر االحتالل األوروبي 

  .فعال   ا للهيمنةمرادف  الوقت 

د طائفة كبرية من املستشقني  جن  و  ،ستفادة من الرتاث االستشاقيي عمل االستعامر عىل االلقد   

أغراضه أهدافه   ،خلدمة  املستعم    ،وتقيق  البالد  يف  سلطانه  إحتي   ،رةومتكني    وا عملهم  بعض  ن  ى 

 سوا عىل املسلمني.وجتس    ،وقناصل ،ة دوهلممستشارين لوزارات خارجي  

 كتب الباحث نجيب العقيقي:  ،عالقة االستشاف بالتنصري واالستعامرعن  

مهمَّ » يف  أوروبا  ملوك  مع  الكنيسة  سياسي تعاونت  األول  نصفها  تبشرييي   ة  األخر    ونصفها 

 . «عنرصيّ 

 

، دراسات استشاقي ة، العدد  خلّض بن بو زيد،  .  1 ، صيف  15الدراسات االستشاقي ة وخطرها عىل العقيدة والفكر اإلسالميي

2018 . 
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املادي  واالستِشاق مثل   الدعم  الكنيسة   ،واحلامية  واملعريف    والسياس    الت نِصري نال  كام نال  رعاية 

هت الكنيسة الغربي    .ومباركتها ه إىل وة إىل الت نِصري من ِخالل الفكر والثقافة والعلم، فقد اجت  كان الت وجُّ

يه اليوم بالغزو الفكرين  من ا   ما ُنس  ل فيه ِسالح  الذي اخت  ذ من االستِشاق    لغزو احلربن يف تقيق ما فش 

ا له،  ل ق    ى. ق شت  رائ ت شِويه اإلسالم بطل سعى من خاللهوُمنط 

ر ليخدم مشوع  تطو   يف الغرب، ثم   لقد برز االستشاق يف البداية بقصد إيقاف التأثري اإلسالمين  

املستشقون التبشري يف مل  يتناس   ر، وتنصري املسلمني، فكان منذ بداية نشأته خلدمة الكنيسة واالستعام

هدفهم إدخال الوهن يف قلوب املسلمني من دينهم  وكان    ،ة، والكثري منهم رجال ديندراساهتم العلمي  

 عن دينهم.  هموالتشكيك يف مبادئهم وعقائدهم وحضارهتم لسلخ  ،وتارخيهم وتراثهم

  من االستشاق والتبشري، فهي تقوم عىل:   كالًّ ختدم    أيضا    سياسة االستعامركانت    ،من جهة أخرى

 . ةتشجيع التبشري ومتكينه يف البالد اإلسالمي   - 

الدن   - اإلسالمي  فصل  بالشيعة  العمل  وإلغاء  واحلياة،  الدولة  عن  أبناء   -ة  ين  من  جيل  تربية 

فاء نخبة من هؤالء اصط  ، ثمي   هاوتارخي  تهوعزله عن عقيدته أم    ني،املسلمني عىل الفكر والسلوك الغربي  

  ا.هم مقاليد البالد بعد خروجه منها، فعاثوا فيها فساد  ليصنعهم الغرب عىل عينه، وقد وال  

بالصبغة   - التعليم والرتبية واإلعالم والثقافة والفكر واألدب وغريها، وصبغها  توجيه مناهج 

  ة اخلالصة.الغربي  

بكلن   - النهضة اإلسالمي    العمل  واقتصاديًّ ا وسياسيًّ ة فكريًّ وسيلة عىل عرقلة  لتبقى  ا وعسكريًّ ا  ا 

 ىل الغرب.  إبحاجة 

والنظري    - األفكار  الغربي  عرض  والفلسفات  اهلد  ات  كالشيوعي  ة  املسلمني  بني  ونشها  ة، امة 

اهات الخ، ومتكني أصحاب تلك االجتن   . ..واإلباحي ةة،  ة، والوطني  والقومي    ،ةة، والوجودي  واالشرتاكي  

 من مراكز القيادة والتوجيه.
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 : ة يَّ هجات املحلِّ اللَّ تشجيع ة بالعربيَّ اللُّغة تغريب 

االستعامري   الدول  اهتامم  يكن  بالل  مل  العربي  ة  العامي  هجات  العلمين ة  البحث  أجل  من  كانت   ة  كام 

وتقويتها، وال من أجل حاجتها إىل املعرفة، بل كان ذلك من  ة  غة العربي  عي، وال يف سبيل إغناء اللُّ تد  

   (1) ها.ة حمل  ة الفصيحة وإحالل العامي  يتمحور حول القضاء عىل العربي   أجل هدٍف مركزيٍّ 

ست العامي   ، ُدرن   ويف   .1727نشئت سنة  ة التي أُ ة يف مدرسة نابول للدروس الشقي  ففي إيطاليا مثال 

القناصل سنة  أُ   ،النمساب  فيينا القناصل لغات الشق، ومنها ا كانت تعلن ألن    1754نشئت مدرسة  م 

ا  ة. وهكذا يبدو أن  هجات الشقي  مدرسة  لل    1851ست سنة  س  أُ   ة. ثم  ة  بلهجاهتا العامي  ة، مهتم  العربي  

ست الل    .عىل هذا الصعيد  تأدية دوٍر مهمٍّ للة  ة جتهيٍز للكوادر املؤه  عملي   ة هجات العربي  ويف فرنسا، ُدرن

نشئت مدرسة ويف روسيا، أُ   .1759نشئت سنة  ة التي أُ ة احلي  غات الشقي  ة يف مدرسة باريس للُّ العامي  

للُّ  الشقي  الزاروف  موسكوغات  مدينة  يف  ُتد1814سنة    ة  وكانت  العربي  ري ،  الشق س  ولغات  ة 

فرع  ، خص  1909األخرى. ويف سنة   العربي  صت  لتدريس  هلا  العامي  ا  أُ   .ةة وهلجاهتا  أملانيا،  نشئ ويف 

نشئت سنة ويف املجر، أُ   .ةي  ة وهلجاهتا املحلن ة ومنها العربي  غات الشقي  مكتب  كبري  يف برلني لتدريس اللُّ 

ا    .ةهجات ومنها العربي  ة وتدريس الل  ة لعلوم االقتصاد الشقي  ة امللكي  ي  الكلن   1891   فقد  يف بريطانيا، أم 

ا فيها لتدريس العربي   ة. العامي  الل هجة  و  ىة الفصحأنشأت جامعة لندن يف أوائل القرن التاسع عش فرع 

»لور يعرف عن  العرب ال  الربيطايني ا وقليل من  اجلاسوس  العربي    نس«  املنطقة  يتقن  ة،  يف  كان  الذي 

ا، وهة إتقان ا جين هلجات القبائل العربي    .( 2) يج هذه املدرسة وأحد أبرز كوادرها املشهورين و بالتال خرن د 

 

 .2018، ربيع 14صالح زهر الدين، خماطر استهداف املستشقني للُّغة العربي ة، دراسات استشاقي ة، العدد . 1

 ص. زهر الدين، املصدر نفسه. . 2
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قون أن ه،  و ة  هجات العامي  ة بالل  فات اخلاص  املؤل    ظهرت جمموعة كبرية من ،  ذلكنتيجة  ليذكر املحقن

ا،  جيي هذه املدارس واجلامعات من املستشقنيعىل أيدي خرن  الذين ملعت أسامؤهم يف سامء   خصوص 

 :وكان من بينها عىل سبيل املثال  ،بالدهم نتيجة هذه اخلدمة اجلىل  

 . »ماسينيون«ة، للمستشق هلجة بغداد العامي   -

 .»إمانويل ماتسون«ة، للمستشق لغة بريوت العامي   -

 . »ابن سميل«ة وقواعدها لـ  لغة مراكش العامي   -

 . »كوسان دوبرسفال«ة لـ ة واملغربي  ة الشقي  قواعد العامي   -

 . »براغسرتارس«ة دمشق لـ عاميي  -

 . »وهللم سبيتا« ة يف مرص لـ  ة العامي  قواعد العربي   -

 . »كارل فولرس«ة احلديثة يف مرص لـ هجة العربي  الل   -

 . »سلدن وملور«ة يف مرص لـ ة املحكي  العربي   -

 . »فيلوت وباول«ة مرص لـ املقتضب يف عربي   -

ة هجات العربي  لون ويدرسون نامذج لل  القرن التاسع عش يسجن وقد أخذ عدد  من املستشقني منذ 

، وسوريا وفلسطني، ؛ وقد حظيت أقطار الشامل األفريقين احلديثة يف مناطق خمتلفٍة من الوطن العربن 

إليها وتكاثرهم فيها،   الباحثني  الدراسات، وذلك لسهولة وصول  باجلهد األكرب من هذه  والعراق، 

ة، ة يف أنامٍط خمتلفة، فكان منها كتب املعاجم، ومنها الدراسات الوصفي  هجي  ات الل  وجاءت هذه الدراس 

ظهر عن هلجات الوطن    أول أطلٍس لغويٍّ   غة لألجانب وكتب النصوص. ولعل  ومنها كتب تعليم اللُّ 

أل    العربن  الذي  ذلك  »براغسرتارسهو  وفلسطني««  (1)فه  سوريا  هلجات  »أطلس  يف ُنش  و  ، بعنوان 

أن  1915سنة    (2) «زيغ»اليب كام  أهمن   .  الل    من  درسوا  الذين  العربي  العلامء  سوريا  هجة  منطقة  يف  ة 

 

1. Berg Strasser 

2. Leipzig 
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بكتابه   1934حيث بدأ دراساته عن هذه املنطقة سنة    ،(1) «»كانتينو  واألردن كان املستشق الفرنسُّ 

أعامله   ، ومن أهمن «Dialecte arabe de palmyre, Beyrouth 1934» :ة يف تدمرهجة العربي  عن الل  

ا بِه أطلس   ا كتابه عن هلجة حوران ملِحق   ,Les parlers arabes du Horan»  من ستني خريطة:  أيض 

Paris 1946»   

دُّ  فالني  وُيع  الرو    (2) املستشق  العربي  من  اجلزيرة  هلجات  درسوا  الذين  األوائل  سنة  اد  وذلك  ة، 

جمم1848 أصدر  حيث  ُنِش ،  النصوص  من  جمل  وعة   يف  األملاني  ت  املستشقني  عامي ZDMG   ةة 

الة الذين  املستشقني الرح    من أهمن «  (3)ة»سنوك هرجروني    املستشق اهلولندي    أن    كام.  1852  –  1851

سج   وقد  عش،  التاسع  القرن  يف  العرب  بالد  مك  زاروا  يف  إقامته  أثناء  األمثال  ل  بعض  واأللغاز ة 

ةي  املكن 
 (4) . 

 : اإلسالموفوبيا و  واالسترشاقغريب التَّ  

اإلسالم   من  اخلوف  التداول مصطلح  إىل  برز  الثالثة،  األلفي ة  بداية  يف  ا  رة وتديد  متأخن يف حقبة 

، إال  أن ه   ا يف األدب السياسن اإلستشاقين ل )اإلسالموفوبيا(. ومع أن  هذا املصطلح ليس جديد  شك 

تغريب  يف  توظيفه  عىل  ا  خصوص  واألمريكي ة  األوروبي ة  احلكومات  عملت  وثقافي ة  إعالمي ة  ة  ماد 

يف   «اإلسالموفوبيا»النشأة األوىل ملصطلح    ىل أن  إيشري الدارسون  املجتمعات اإلسالمي ة املعارصة. و

الغربي  األدبي   املاىل عشيني  إة تعود  ات والكتابات  القرن    والهويت    يض، حيث استخدمه مستشق  ات 

ه  بلجيكي   لبنان  هو  يف  عاش  الذي  ـ  المانس  النبين نري  عن  له  كتاب  سياق  يف  وذلك  ـ   سنوات 

ر الشق كام ُينظ  »يتيان ديني بعنوان:  إ   ام الفرنسي للمستشق والرس    . كام ورد هذا املصطلح’د حمم  

 

1. Cantineau 

2. Wallin 

3. Snouck Hurgronie 
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ه حاصل ن  أعىل    سالموفوبيا«»اإلىل مصطلح  إر  وعلامء النفس، ُينظ  اة  حوبحسب الُن  (1).«ليه من الغربإ

 ، ر عىل اخلوف غري املرب    تدلُّ و  ةذات جذور إغريقي    «فوبيا». وكلمة  « فوبيا»سالم، ومجع ملفردتني: اإل 

تعني   وزن    «هابالري »كام  الطبن   «فعال»عىل  حسب  خاص    النفسن   وهو  يسمُّ   مصطلح  ونه بام 

السياسي    ن  أغري    .ةباإلمراضي   اة  األبعاد  السبعيني    ملفهومهلذا  أواخر  منذ  تتبلور  وبداية بدأت  ات 

املايض  الثامنيني   القرن  من  ظاهرة  إات  بروز  السياسي »اإلثر  العربن   «سالم  العامل  ، سالمين واإل  يف 

اوخص اإلسالمي    وص  الثورة  عام  بعد  إيران  يف  االهتامم  1979ة  تزايد  وقد  تنامي   الغربُّ .  بدراسة 

 « سالموفوبيا»اإلني. وقد ارتبط مفهوم  ة خالل العقدين املنرصم  سالمي  ارات اإلللتي    الصعود السياسن 

الغربي   الكتابات  سيي يف  وال  االستشاقي  ة  املستحد  ام  املسل  ة  من  بمجموعة  املسب  ثة  والسلبي  امت  ة عن  قة 

واملسلمنياإل ا و  ، سالم  كشفت    خصوص  النمطي  ما  الصورة  اهلوامي  عنه  البريوقراطي  ة  بدأهتا  التي  ة ة 

ة يف سياق مريكي  أكملتها نظريهتا األ  نس العرب ومالحظاته. ثم  ا ة عرب لورة الربيطاني  ة والسياسي  األمني  

ة للتعامل معهم. وجتدر ة لألمم والشعوب هبدف وضع قوالب سلوكي  عملها عىل رسم قوالب نمطي  

ب كانوا من اليهود نثروبولوجيا الذين رسموا هذه القوالمعظم علامء النفس واأل  ن  أىل  إشارة هنا  اإل

 ة. من النازي   املانيا هرب  أاملهاجرين من  

شيوع  ولعل   يعود    سالموفوبيا«»اإلمفهوم    سبب  يربن ن  أىل  إوغلبته  لإلسالم  ه  العداء  دون  من  ر 

يضٍّ   ىل ردن إ  من مظهر متييزيٍّ   العداءهذا   ذلك تقوم عىل تويل  دة يفة املعتم  االعرتاف به. واآللي   ر    فعل م 

 11من احلجاب ولغاية حوادث    ا ة، بدء  ضة والقيم الغربي  ة متعارِ سالمي  إناجم عن ممارسات ومظاهر  

 . (2) سبتمرب

 

د أمحد النابلس، اإلسالموفوبيا كمظهر جلنون العظ مة، راجع موقع »املركز العربي للدراسات املستقبلي ة«  . 1  حممي

www.mostakbaliat.com/antiarab-html 
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ني هذه الظاهرة  تناول عدد من علامء االجتامع الغربيي   ،«اإلسالموفوبيا»ملفهوم    يف املجال التعريفين 

 منها:   ادة. وهنا نذكر أربع  من خالل مقاربات متعدن 

األوىل:  األ  قاربةامل املستشق  ُينظ    ملاينن حسب  روتر،  االهتن إر  غرينوت  يوجن ىل  الذي  الدائم  هه ام 

قلب هذه دين املسلمني تُ رصف. ويف كتابات املتشدن فاق  ه نِ ن  أ، عىل  عدواين    ين  ه دِ سالم بأن  ىل اإلإالغرب  

دة، بداية من  ة حمد  تربير ذلك يف أغلب األحوال بحقائق تارخيي    ريىل الغرب. وجيإه  وج  وتُ   االتهمة أيض  

ي ىل عرص  إ  بالقضاء عىل املسلمني واليهود يف إسبانيا وطردهم منها، وصوال    ا مرور  ة،  احلروب الصليبي  

و بتأسيس  االاالستعامر  وانتهاء   يُ   «رسائيلإدولة  »نتداب،  أن  )التي  عىل  إليها  وليدنظر  االستعامر   ةا 

ناهيك  الغربن  العامليي ب  احلديث(،  االقتصاد  بأن    سياسة  توصف  استغاللي  التي  وا  والتي مربيالي  إة  ة، 

 .(1) يامرسها الغرب بمساندة بعض احلكومات التابعة له يف الشق األوسط

الثانية:  قاربامل ُبعدٍ   مقاربةوهي  ة  املشتق    ن  أعترب  ، وت يديولوجيٍّ أ  ذات  نه هو  م  اخلوف واملصطلح 

ز اإلسالم واملسلمني، وتعبري عن تيُّ   ضد    ة عميقة مدفونة يف وعي املواطن الغربن انعكاس ملشاعر سلبي  

كدِ   ضد    وثقايفٍّ   تارخييٍّ  ألن  ربقاموهي  .  املسلمني وحضارهتم   وضد    ،ين اإلسالم  منقوصة  الثقافة   ة 

خليانة إىل اة وامليل  ئي  ليها اخلبث والعدا إ  ا ذلك مضاف    ا كلُّ ن  أ عىل    »هيودي«يف الغرب تقرأ كلمة  ة  الشعبي  

الداللة    ن  إى  والتآمر. حتي  الغربي    لكلمةلهذه  املوسوعات  الكربىكانت موجودة يف  يف   تحبُس ثمي    ة 

 . شعور الغربي ها باقية يف الال  لكني ،فةة مكث  احتجاجات هيودي  خرية بعد السنوات األ

أث  ببعض األحداث الدولي    «سالموفوبيااإل»ة تربط  براقموهي  ة الثالثة:  اربقامل التي    يف ة  رت بقو  ة 

اإلسالمين  العامل  بني  الغربي    العالقات  هذه واملجتمعات  رأس  وعىل  األخرية،  السنوات  خالل  ة 

 

فك.  1 جمل ة  عيد،  ثابت  ترمجة  املفقود،  اجلار  والغرب،  اإلسالم  روتر،  العدد  غرينوت  األوىل،  السنة  برلني،  ونقد، بريوت،  ر 

 .1998اخلامس، كانون الثاين )يناير( 
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تبعها من عملي    2001ادي عش من سبتمرب  ت احلاألحداث هجام رفع مرتكبوها    ،ة  ات إرهابي  وما 

 ة.  شعارات إسالمي  

الرابعة:  اربقامل اقتصادي  رباقموهي  ة  أبعاد  ذات  العقود   «اإلسالموفوبيا»تربط صعود  ة  ة  خالل 

ة خالل العقود األخرية،  اإلنساني  ة الكربى التي حلقت باملجتمعات ات املجتمعي  األخرية ببعض التغريُّ 

ة التي سادت خالل النصف الثاين من  التقليدي    الت تراجع قوى اليسار الغربن وعىل رأس هذه التحوُّ 

الثقايفن  اليمني  العشين، وصعود قوى  الديني  ومعه األصولي    القرن  الغرب والعامل اإلسالمين ات   ة يف 

 . (1) خالل هذه الفرتة

املرتتن النتائ  إن   بيننة يف سلبي  ت عىل اجلملة  رباقابة عىل هذه املج  املجتمعات  اهتسنجدها  ا، سواء يف 

بيد أن    يف سياق هذا البحث.  ذكره  ما سنأيت عىل  ذا ة. وهة واإلسالمي  يف املجتمعات العربي    مة أالغربي  

اإلمجال   أن  مم    االستنتاج  هو  ذكره  سبق  اإلسالم  ا  من  اخلوف  تتوق    أطروحة  جمر  ال  كونا  عند  د ف 

ىل إ ام كانت أقرب  ن  إ.. و2001عد احلادي عش من ايلول  ة بمصطلح ن ب ت  عىل نحو املصادفة الظرفي  

اته العليا حيال سرتاتيجي  إلت عىل أرضها ثقافة الغرب وعنوان كبري يعكس مشاعر أزمنة غابرة تشك  

 اإلسالم واملسلمني. 

 السؤال اآليت:   عن ة املشار إليها، جتدر اإلجابة ة للفرضي  رات املنطقي  لبيان املربن 

الباحثني ووسائل اإلعالم األمريكي   التعامل مع املصطلح من جانب    ا ة، وم ة والغربي  كيف جرى 

 مرب؟ سبت  11ة بعد زلزال جت له وأطلقته بقو  ة التي رو  يديولوجي  ة واألارات الديني  هي التي  

أن   اإلأو    »إسالموفوبيا«عبارة    الواضح  نوعني متالزمني من اخلوف  عىل  تتوي    «سالم»رهاب 

 أمري عل:   الباكستاينن  حسب الباحث والسوسيولوجين ب

 ة. ة وداخل أمريكا بصفة خاصَّ يف املجتمعات الغربيَّ  االرعب بات موجودً  نَّ إ ل:النوع األوَّ 
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الثان: بات  نّ إ  النوع  خوف  وخصوًص يتهدَّ ه  اخلارج،  يف  مصاحلهام  العربِّ   اد  العاملني    يف 

ازدواجيَّ واإلسالميِّ  الرؤية عن  املسلمني  اه، خيشاً حتديد  ة موقع اإلسالم . وبسبب هذه  كثر  أ  غري 

دة عىل م بالكثافة ي ذكر الكثري من التسميات التي تطلق عافأكثر ويبغضونه. ويف هذا امليدان املفعَ 

، وحصان وروبا من قبيل: الطابور اخلامس، ورأس اجلرس، واجليبأة داخل ميَّ سالاملجتمعات اإل

 .(1)لخ..إ دة، والعدو الداخلّ اوطر

فـنإذ تؤو    «اإلسالموفوبيا»،  املدلوالت  اإلسالم  إل  هبذه  جتاه  والكراهية  باخلوف  الشعور  ىل 

ني عىل مدى املستشقني اإلنكليز والفرنسيي ات  يف أدبي    اواملسلمني. وهذا النوع من املفردات كان حارض  

لكن  بعد  قرون،  وضوح    2001أيلول    11ه  أكثر  وتطرُّ اصار  ثقايف  اف  ،  عنرص  فهو  وخطورة.   ، 

عن الرأي السائد يف املدارس واملعاهد    فضال    ،ملجمل وسائل اإلعالم والتواصل   أساس    يديولوجي  أو

املدينن  املجتمع  أمريكا ودول    وأوساط  األوروبي تي االيف  اإلطاراد  أمري عل  ، . ويف هذا  يف   (2) يوضح 

بعنوان   له  أمريكا»دراسة  يف  ال  أن    «اإلسالموفوبيا  يف  فئتني  من  هناك  اخلوف  ملقولة  جان  ترون غرب 

رشكات  اإل مها:  للمس  «امليديا»سالم  األ  -لمنياملعادية  الوسط  وسلوك  عمل   يديولوجين وطريقة 

اخصوالذي يعيش يف الغرب،  اإلسالمين   الوسط املتضامن مع تنظيم القاعدة.   وص 

السلطات،  جتاه  ، يسود شعور عارم بانعدام الثقة  ةيف أوساط املسلمني املقيمني يف املجتمعات الغربي  

الرأي العامي سات املؤثن ملؤس  سي ام االو امليديا بتقني  ويف مقد    ،رة يف  النتيجة ا مها  ملبارشة هلذا  اهتا املختلفة. 

 

أمري عل، من دراسة له بعنوان: »اإلسالم يف أمريكا: درب وعرة باالنتظار، دراسة حول النشاطات املعادية لإلسالم«، يف  .  1

، وذلك برعاية اجلمعي ة 1997متوز    6لغاية    4ريكا، الذي أقيم يف جامعة إنديانابوليس، يف إنديانا من  املؤمتر األول حول اإلسالم يف أم

لسنوين  اإلسالمي ة ألمريكا الشاملي ة، ومجعي ة علامء االجتامعي ات املسلمني، وجامعة إنديانابوليس. وقد عرض اجلزء الثاين يف املؤمتر ا

ونظم من قبل  1998متوز  5اىل  3ا، والذي أقيم يف فندق »حياة رجينس« يف شيكاغو، يف إيلينوي، من الثاين حول اإلسالم يف أمريك

 اجلمعي ة اإلسالمي ة ألمريكا الشاملي ة، ومجعي ة علامء االجتامعي ات املسلمني. 

اإلسالمي ة  .  2 والرتبي ة  املعلومات  معهد  س  مؤسن عل،  أمري  املت حدة  شيكاغو (،  III&E)الربوفسور  الواليات  إيلينوي،   ،

 األمريكي ة.
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السلبي   بالتداعيات  متث لت  لالشعور  األقلي   «إلسالموفوبيا»ا ـة  عىل  الواليات ي  وانعكاسها  يف  املسلمة  ة 

 امع    والعلامينُّ   ة التي يلعب اإلعالم الدينيُّ حدة، وذلك من خالل مجلة من الظواهر السوسيولوجي  املت  

 يف تغذيتها وديمومتها. من أبرز هذه الظواهر: 

فيعمن :  اًل وَّ أ  هيامجهم،  من  جتاه  والغضب  باالمتعاض  املسلمني  بعض  عىل  شعور  غضبهم  مون 

األ األ  ، تهبرم    مريكين الشعب  صورة  أن  مريكيي فتنطبع  عىل  أذهانم  يف  املسلمني  غري  ظاملون، ني  م 

 .عون باألخالقون، وال يتمت  وعنرصيُّ 

اخلاطئة    تصويب املفاهيم  ى عن االنتقادات ضد  حتي   فيها  بعض املسلمني هم يف حالة يدافعون  :اانيً ث

لدفاع اآلخر ل  همبعضة، بينام ينربي  حقواملامرسات الفاسدة التي شاعت بني املسلمني يف القرون الال  

 مة.ة املسل ين يف البلدان ذات الغالبي  ني واملستبدن ام الديكتاتوريي عن احلك  

ة تول دون اندماجهم يف  رشنق  ، يفنفسهم عن الشعوب غري املسلمةأني  يعزل بعض املسلم   : اثالثً 

 . هماألجيال اجلديدة من  كان من شأن مثل هذا املوقف التأثري عىلو. ككلي  املجتمع 

حس    :ا رابعً  املسلمني  بعض  لدى  واحلين   ينمو  واملدرسة،  العمل،  يف  باالضطهاد  الذي    خاطئ 

 يعيشون فيه. 

أقلي   :اخامًس  تلجأ  جدًّ ي  قد  املسلمني  ة صغرية  من  االنتقامإا  أفعاال    ،ىل    استقرن   ةجنوني    وترتكب 

اإلعالم األم  وسائل  املسلمني،  ظاهرة  بجميع  انتشار  من  الذي ضاعف    فاقمو  ،سالموفوبيا«»اإل ر 

 املجتمع.  يفة آثارها السلبي  

ىل التمييز عىل مستوى األرسة، والوظيفة،  إسالم واملسلمني  ت املفاهيم اخلاطئة حول اإل أد    : اسادًس 

اجلهلة من غري   «اإلسالموفوبيا»ضحايا  حني يمرُّ وهبذا، لها يف األحياء. ىل تقبُّ إو ،واملدرسة، واجلامعة

ثياب   يرتدي  مسلم  رجل  بجوار  بعبارات رشقي    ااملسلمني  عليهام  ينهالون  احلجاب،  تضع  امرأة  أو  ة 
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ات صة بقضايا األقلي  لت جلنة رانيميد املتخصن توص    ،ةإىل أبحاث ميداني    ا استناد  و  (1) م.السخرية والتهكُّ 

بت عىل طغيان ثقافة اخلوف من اإلسالم يف املجتمعات التي ترت  ىل مجلة من النتائج  إاملسلمة يف بريطانيا،  

 ، هي:(2) ة لإلسالم واملسلمنيىل ثامنية معايري تكم الرؤية الغربي  إوخلصت   ،ةة واألمريكي  األوروبي  

 . كتلة واحدة متجانسة ال تتغري   ةالثقافات اإلسالمي    املعيار األول: -

الثقافات األخرىة خمتلفة كلي  مي  الثقافات اإلسال  املعيار الثان: - بالتال ال تستطيع    ،ا عن  وهي 

 التواصل واحلوار معها. 

 ه هتديد جسيم. ن  أ اإلسالم عىل ىلإنظر ال املعيار الثالث: -

الرابع: - عىل  إ النظر    املعيار  اإلسالم  دوين  ن  أىل  الغربيي إنسبة  بال  ه  نظرهمىل  يف  وهو    بربري    ني، 

 .  وغري عقاليني   وبدائي  

 . اق  ومسبي  اة مرفوضة تلقائيًّ انتقادات املسلمني للثقافات واملجتمعات الغربي    املعيار اخلامس: -

 ة جتاه املهاجرين. العنرصي  و ة سالم مقرتن بالعدائي  رهاب اإل املعيار السادس:  -

 وال يثري اجلدل.  أمر طبيعي   «اإلسالموفوبيا» أن  افرتاض   املعيار السابع: -

الثامنامل - كدِ عيار  اإلسالم  اعتبار  جمر  :  سياسي  يديولوجي  أ  د  ين  وأغراض  ة  مصالح  لتحقيق  ة 

 .(3) نةمعي  

  ، حيث برنار لويس يف السياق نفسه  خ واملستشق األمريكيُّ ىل ما يبيننه املؤرن إاإلشارة هنا،    من املهمي  

 يقول:

 

 املصدر نفسه.. 1

عام  .  2 الربيطانييني  املسلمني  رانيميد حول  هتا جلنة  أعدي ة  استشاري  دراسة  من  مقتطف  وأخطارها،  مظاهرها  اإلسالموفوبيا: 

 www.runnimedtrust.org  . راجع موقع الل جنة:1997

 نفسه.دراسة جلنة رانيميد، راجع املصدر . 3
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ابينام  »  املسلمون  ا لنقَّ يرى  األرسيَّ   اوترشذمً   اأخالقيًّ   انحالاًل   الغرب  يفد  القيم  يسلِّ يف  ط ة، 

   .«ة يف انتقاداهتم لإلسالم املعارصة الفرديَّ ون الضوء عىل قيمة احلريَّ لون الغربيُّ املحلِّ 

التواصل، يفيض  عىل شاشا  اه يومي  ما جيري بثُّ   ثم يالحظ أن   التلفزة وشبكات  الفرد يف    ن  أىل  إت 

ر من  ة الفرد يف الغرب املحر  حري    ة ذات هيبة، يف حني أن  خيضع للجامعة ولقيادة ديني    العامل اإلسالمين 

السياسن  اجتامعيٍّ ، مسألة مقد  ، والثقايفن ، والدينين اإلكراه  العشوائين   حيدُّ   سة يف نظام   من االستغالل 

الشخصي   احلري   اردًّ   ،لكن و.  (1) ةللسلطة  املعارصون  املسلمون  االنتقادات، يضع  ة عىل ي  عىل مثل هذه 

بأن   املجتمع، جمادلني  الذاتي    مستوى  املصلحة  يضع  إذ  نفسه،  أصبح يف غربة عن  كلن الغرب  فوق   ة 

االنتقادات   وهذه  السياسن   «لآلخر»اعتبار.  بالرصاع  وثيق  ارتباط  عىل  الذات   هي  تربير  وسياسة 

حيالعقائدي   أمهي  ة،  أكثر  املنشود  األعىل  اهلدف  هذه ث  ضمن  املرء.  به  يقوم  الذي  العمل  آثار  من  ة 

غالب  احلركي   الغربُّ   اة،  اخلطاب  تالزم  احلري   ما  والديمقراطي  ي  حول  بالد  ة  املثال  سبيل  للقادة ة عىل  عم 

رب  عت  ة للدفاع عن أعامل تُ اإلسالمي  ة ة واملجتمعي  يم الروحي  خدمت الدعوات للقِ كام استُ  اني، متام  القمعيي 

 .(2) نقيضة هلا

 : ةاخلامتة النقديَّ  

تعدُّ ب األ رغم  الشق  يف  الغرب  عن  الصور  وتقلُّ د  املسلم  األوسط  تنتقل  املكو  بها،  عن  فكار  نة 

الوعي عند اشتداد اخلالفات السياسي  ىل مقدن إاخلصم   الغرب ة. ففي حلظة  مة  الصدام احلضارين بني 

ة   بقو  وقائعه  استعرت  والذي  سبتمرب واإلسالم،  من  احلادي عش  أحداث   استيقظت،  2011  بعد 

الديني   احلروب  و ذكريات  ا  ؛االستعامرتاريخ  ة  د  متجدن ا  أساس  ذلك  ل  شك  العرب لعدم    وقد  ثقة 

 

ر األمريكيي املعروف برنار لويس يف هذا الصدد، أنظر كتابه. 1 ف إىل رأي املستشق واملفكي    :للمزيد من التعري

Bernard Louis, the Atlantic Monthly, Islam and Liberal Democracy, New York 1993 No2 P. 89 . 

 أمري عل، مصدر سابق. . 2
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عىل يد غري    اجلاليات املسلمةة معاناة  ة. وعندما تشيع الصور التي تصف شد  بالقيم الغربيي   واملسلمني

ة الغربي ة  املسلمني ومن  .  ة والغضب األخالقيي من الدفاعي  عارم   ، يسود مناخ  من اجلامعات العنرصي 

، استشعرت صعوبات مج ة يف تويل الوعي  الواضح أن  دوائر التغريب التي يرعاه العقل االستشاقيُّ

ثنِها عن مواصلة غزوها  تمعات الغربي ة. لكن  هذا مل يذين يعيشون يف املجالثقايفن والدينين للمسلمني ال

وطر  بأشكال  بعض ائالثقايفن  عىل  الضغوط  تواصلت  الغربي ة،  احلكومات  صعيد  فعىل  شت ى.  ق 

آخر،   صعيد  عىل  ا  أم  ا.  وعسكريًّ وسياسيًّا  ا  اقتصاديًّ ة  السيادي  األنظمة  ذات  املسلمة  احلكومات 

عىل ا  لإلسالم وخصوص  العداء  نزعات  تنامت  فقد  وأمريكا،  أوروبا  يف  املدينن  املجتمع  صعيد   

سات، ومنها الصور املسيئة للنبين األعظم (1) واملسلمني ، إن ام ’. ولعل  اإلمعان يف تشويه القيم واملقد 

أ عىل  توقف.  دون  من  س  يامر  الذي  القرسين  الت غريب  من  الغربن  باليأس  ا  النتيجة يعكس شعور  ن  

تنامي   هو  كلنه  هلذا  السياسُّ اإلمجالي ة  األ  املقرون  االمتعاض  الغرببخيبة  جتاه  عندما   .مل  والسي ام 

بمزيد    ال  إق  ن يتحق  أوسط ال يمكن  التغيري يف الشق األتتواصل أنشطة اإلعالم الغربن لتعزيز فكرة أن   

 من برامج الت غريب سياسيًّا وأخالقيًّا.

يمكننا القول    ه املعارصة،ستشاق بنسختعملي ات الت غريب التي يامرسها اال   رة منمرحلة متأخن يف  

. وهذا ما من ذي قبل  خطورة  أشدُّ   نميط لصور اإلسالم واملسلمني هي أخرى من الت  شكاال  ة أن  ثمي إ

املستحد   العناوين  املركزي  نالحظه من خالل  هتا  ابتكر  التي  الغربي  ثة  القو  ة  ة  الناعمة  مثل:  إىل ة  اهلادفة 

بـ   ى  يسم  ما  خالل  من  الوعي«احتواء  مقولة  »كين  إىل  هذا  احلضارات» ،  موت«رصاع  ة  ونظري   ، 

دخل يف إطار السلوك  ها تلخ. وهذه كلُّ أيديولوجي ات املقاومة والتحرير، وأيديولوجي ة ناية التاريخ.. إ

املنظ  ي  ي متارسه احلكومات الغربالتغريبين الذ العربي امت غري احلكومي  ة عرب  العاملني    ة يف جممل بلدان 

 

ل الرصاع، الصحيفة الدولي ة لدراسات السالم،  ناثان فانك وعبد العزيز  .  1 سعيد، اإلسالم والغرب، روايات عن الرصاع وتوُّ

 . 2004اجلزء التاسع، العدد األول، ربيع وصيف  
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املامرسات منها. وهناك أدل  واإلسالميي  ما شهدته بعض هذه   ،عىل سبيل املثال  ، ة واضحة عىل تلك 

 . «الربيع العربي »ى بـ  ة ضمن ما يسم  وحروب أهلي    ث دامية وفِت نٍ البلدان من أحدا 

 





 

 

 

 

 

 جالل آل أمحد ومصطفى لطفي املنفلوطي  مقارنة بني رؤية

يف حقل التنوير والتغريب
1 

 ( 2) رضا فرصتي جويباري

 (3)فاطمة رحيمي دون

 اخلالصة 

ض يف هذه املقالة إىل دراسة ومقارنة أعامل الشاعر والكاتب واملناضل املرصيي   جرى البارز    التعري

ومؤلي  أعامل  مع  املنفلوطي،  لطفي  مصطفى  واملفكي السيد  ]الكاتب  اإليرايني فات  أمحد، ر  آل  جالل   ]

ض إىل مقوال  جرى(. كام  التغريبة ما بعد االستعامر )التنوير واستنادا  إىل نظريي  ت من قبيل: آراء التعري

، وتسليط الضوء واإليرايني   هذين الكاتبني حول املرأة، واستهداف الغرب للنساء يف املجتمعني املرصيي 

وأسباب  القطرين،  القرى واألرياف يف هذين  الغرب عىل  والعفاف، وهجوم  احلجاب  مفهوم  عىل 

املرصيي  الشباب  وتلي   واإليرايني   عزوف  الدين،  جت عن  والمباالهتم  األلهم  وكذلك  اه  والوطن.  رسة 

الكاتب ل الغربيي رؤية  املعطيات  تنقية  اخلتام  ّضورة  بينهام، ويف  االشرتاك واالفرتاق  ونقاط   جرىة، 

ض إىل آراء بعض املستنريين واملفكي   رين املعارصين هلذين الكاتبني. التعري

 

 . تعريب: حسن عل مطر. 1

. قائمشهر / إير. 2 ة، فرع قائمش، اللغة واألدب الفارسي  ان. عضو اللجنة العلميية يف اجلامعة اإلسالميية احلري

. بابل / إيران. . 3  طالب وباحث عىل مستوى املاجستري، من جامعة بيام نور، فرع بابل، اللغة واألدب الفارسي
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 مةاملقدّ 

الشقيي  املجتمعات  إىل  نظرنا  ربي لو  أني ة،  وجدنا  التطبيقيي   ام  واملقارنة  املتزامنة  للرتاث  القراءة  ة 

أكثر إحلاحا  ورضورة من سائر البلدان األخرى، وذلك ألسباب    واملرصيي  للشعبني اإليرايني   القصيصي 

ة املتشاهبة يف كال البلدين تقريبا  )من حيث سيادة للبلدين واألحداث التارخييي   من قبيل: املوقع اجلغرايفي 

االستبداديي  والتدخي احلكم  األجنبيي ،  املؤسي   ل  االجتامعيي يف  والسياسيي سات  تغيري  ة  عىل  والعمل  ة، 

الفكريي  والدينيي األسس  االقتصاديي ة  االستغالل  لغرض  التقليديي ة  للمعتقدات  العميق  ر  والتجذي ة (، 

ومتتي والدينيي  الشعبني،  أبناء  بني  اجلامهة  بدعم  األصالة  إع  موقعا   القطرين  كال  وامتالك  ا  يجيي سرتات ري، 

ني وما إىل ذلك من املزايا األخرى التي متييز هذين البلدين من سائر  ا  بالنسبة إىل الغربيي ا  هامي وجيوسياسيي 

ة هلذين القطرين يف املرحلة املعارصة حيث ة والدينيي ال سييام بالنظر إىل املكانة العلميي والبلدان األخرى.  

د إىل  كان كلي كانا عىل الدوام حمطي اهتامم الغرب والشق، و ل أو تغريي حيدث يف هذين البلدين يمهي توي

ات يف سائر البلدان اإلقليميي  الت ومتغريي  ة املجاورة. حدوث توي

ا  يف تاريخ إيران ومرص، مرحلة العقد األخري من القرن التاسع  من بني املراحل املتشاهبة نسبيي   إني 

الت فكريي عش والنصف األول من القرن العشين، حيث  ة ة جوهريي اقرتنت هذه املرحلة تقريبا  بتحوي

ا يبدو بحسب الظاهر  من حلبات املواجهة بني األصالة والتجديد يف كال البلدين. وعىل الرغم ممي   تعدي 

م املرصيي   1927ـ    1876ني يف هذا املضامر، وكان مصطفى لطفي املنفلوطي )ني عىل اإليرانيي من تقدي

ار يف إيران بفارق بضعة ني املناهضني لالستعامر يف مرص. ظهر هذا التيي ز الروائيي م( ُيعدي واحدا  من أبر

سع يوما  بعد يوم. لقد توصل هذان م( وأخذ يتصاعد ويتي   1969ـ    1923عقود بريادة جالل آل أمحد )

الروائيي  تتبي الكاتبان  ـ من خالل  بذكاء  باالستعامان  التعريف  إىل  ـ  املجتمع  ر ع جذور أسباب ختتلف 

وأني  قطرهيام،  يف  املجتمع  ختليف  أسباب  أكرب  من  تفيشي بوصفه  يف  الرئيس  السبب  الفقر ه  ظاهرة   

جالل آل أمحد قد عمد ـ يف صلب اخلطاب   يف البلدين. مع فارق أني   والثقايفي   والفكريي   االقتصاديي 



 225  ❖ مقارنة بني رؤية جالل آل أمحد ومصطفى لطفي املنفلوطي

 

 

النستوجليي 
مرداد  (1) من  والعشين  الثامن  انقالب  اخل  (2) بعد  مواجهة  ويف  إيران،  املاركسي يف    طاب 

ة تتمحور حول ـ إىل طرح اخلطاب الثالث بوضوح ورؤية واقعيي   املنتمي إىل روسيا، واخلطاب البهلويي 

ا السيد مصطفى لطفي املنفلوطي فقد عمد إىل تناول موضوع الظلم وعدم مكافحة االستعامر. وأمي 

االجتامعيي  من  املساواة  االستعامر،  وعمالء  املرعوبني  احلكام  وجور  االجتي ة  عىل خالل  القائم  اه 

ة ة. وكان ألعامله مكانة خاصي ة، ومزج احلقيقة باخليال، والتأسيس لرؤية مثاليي ة االجتامعيي الرومنطيقيي 

ة وحماربة الثقافة ة يف مرص، وذلك من خالل التعريف بالثقافة الوطنيي يف إجياد الصحوة واليقظة الوطنيي 

 ة.الغربيي 

دراستنا ملضامني قصص   املؤثريي ويف  الكاتبني  أعامل  هذين  مناقشة  إىل  املقالة  يف هذه  ض  نتعري ن، 

 فيها )وهي جمموعة من املقاالت والقصص القصرية(، حيث تتجىلي   «النظرات»املنفلوطي، وال سييام  

ض يف الوقت نفسه إىل مسائل التنوير    التغريبسييام مسألة  بعض املسائل ـ وال  ـ بشكل أكرب. كام نتعري

 أعامل جالل آل أمحد أيضا .  يف التغريبو

 األدب القصّص 

  األدب القصيصي  واسع ومتشعيب للغاية، إىل احلدي الذي يمكن القول معه: إني  األدب القصيصي  إني 

رواية   يف معناه اجلامع عىل كلي  ُيطلق األدب القصيصي »ة. يشمل مجيع أنواع الروايات والقصص النثريي 

الشامل   ... يف حقل األدب القصيصي   والواقعيي    ُبعدها التارخييي عىل   واإلبداعيي   يغلب ُبعدها الصناعيي 

 .(3) «ة القصرية، واآلثار ذات الصلة هباة والرواية، والقصي للقصي 

 

ب(.  . 1  احلنني إىل املايض. )املعري

م،    1953/    8/    19هـ ش )املوافق لـ:    1332/    5/    28قام به جيش النظام الشاهنشاهي، بتاريخ:    . انقالب عسكريي 2

ب(.  ة إلطاحة حكومة حممد مصدق املنتخبة شعبيي حدة األمريكيي ن الواليات املتي وذلك بدعم م  ا . )املعري

(.   1376، 56مري صادقي، ص . 3  هـ ش. )مصدر فارسي
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 األدب املقارن 

األدب    األدب املقارن فن مجيل، يمكن من خالله أن ندرك التقارب بني ثقافتني وقطرين. إني   إني 

األدب   . إني األخرىعن  إحدامها    املة للنصوص واآلثار يف ثقافتني ختتلفاملقارن يعني الدراسة الش

 . (1)«ة خمتلفةات ثقافيي دراسة ومناقشة مقارنة آلثار وأعامل منبثقة عن خلفيي »املقارن 

 من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد  التغريب

من وجهة نظر مصطفى لطفي املنفلوطي يعني إنجلرتا وفرنسا واالستعامر الشامل    «الغرب»  إني 

املرصيي  الشعب  عىل  البلدان  احلكي   التغريب، وهلذه  أولئك  العمالء واملرصيينييعني  الذين  ام  اخلونة   

األجنبيي  اجليوش  إىل  مرص  تسليم  إىل  يسعون  تبعيي كانوا  خالل  من  عاداته  ة  يف  وتقليده  للغرب  تهم 

إسامعيل   ة. إني ات األجنبيي بام يتوافق مع مصالح األقليي   واحلقوقيي   افه، وجيعل النظام االقتصاديي وأعر 

إسامعيل باشا  »: من وجهة نظر املنفلوطيي  التغريبباشا )ملك مرص يف حينها( هو واحد من مصاديق 

ا والذي كان ينوي تويل مرص إىل قطعة من أور . (2)«لغرببا، وجعلها تتامهى وتتناغم مع حضارة 

العمالء واملستغربني يف مرص، آلت األوضاع االجتامعيي  ة يف ة والثقافيي ونتيجة ألفكار وأعامل احلكام 

البلد إىل التدهور واالنحطاط، وغرق يف فوىض الفساد واالرتشاء، وساد نظام السخرة واالستعباد، 

 للكلمة. باملعنى احلريفي  ا قد استغربتة، بمعنى أني واختنقت مرص يف مستنقع املظاهر الغربيي 

ه  ؛ ومن ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أني التغريبيلجأ جالل آل أمحد إىل استعامل خمتلف التعابري بشأن  

سوف فالقمح إذا أصابته هذه السوسة    بسوسة القمح؛ ووجه الشبه هنا يكمن يف أني   التغريبُيشبه  

الظاهريي   تفسده الصورة  فتبقى  فقط؛  اخلارجية  القشة  عىل  اإلبقاء  مع  الداخل  قمحة من  صورة  ة 

 

الفارسيية: طهمورث ساجدي، ص  .  1 اللغة  إىل  ترمجه  املقارن(،  تطبيقيي )األدب  ادبييات  ايو،  أمري كبري،  25شورل،  ، نش: 

 ش.  هـ  1386طهران، 

 م.   1983، دار مكتبة احلياة، 327جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص . 2
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باطنها. إني سليمة، ولكني جهة نظر جالل آل أمحد، يعني أن من و  التغريب  ها ال تتوي عىل يشء يف 

 ته، مع اإلبقاء عىل شكل شعب إفراغ الشعب من ثقافته وأصوله ومعتقداته ودينه وأيديولوجيي   جيري

موطئا  لقدمه، وال هذا الشعب يفتقر إىل املحتوى واملضمون، فهو ال يعرف    بحسب الظاهر، ولكني 

ة، ومعاملة يعني آفة مرضيي   التغريب  ليه من ذاته. يذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد بأني جيد ما يستند إ

ولكني إني بني طرفني،  اآلخر،  الطرف  تنتهي ملصلحة طرف عىل حساب  معاملة  من    غريبالت  ها  نوع 

ة برذعة البلدان الضعيفة والنامية؛ لتعيش عليها من خالل ، حيث تعتل البلدان الغربيي النظام اإلقطاعيي 

باختصار هو األسلوب احلديث لالستعامر واالستثامر.   التغريب  امتصاص عصارة حياهتا وشليها؛ إني 

( بني جمموعتني من البلدان التي سيي ة )والسيا ة اخلاصي يعني تبعات العالقة االقتصاديي   التغريب  إني » ة حتام 

ام هي يشء يف حدود العالقة القائمة بني األفراد يف ال جيمع بينها معاملة أو معاهدة بني طرفني ... وإني 

ة د ظامل وعبد مظلوم ... وهو ما تعربون عنه بالنيوكوليوناليي حيث يكون هناك سيي   ظل النظام اإلقطاعيي 

 .(1)«)أو االستعامر اجلديد(

 من الغرب من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد  واإليرانّ  اقرتاب املواطن املرصيّ 

 من الغرب يساوق  اقرتاب الفرد املرصيي  د مصطفى لطفي املنفلوطي إىل االعتقاد بأني يذهب السيي 

 رصاحة: مثل هذه الرحابة والسعة، وذلك إذ يقول  به بذلك سوف يضييق عىل نفسه عاملا  حتفه، وأني 

إىل الغرب ت دن إليه أجله وتدنيه من مهوى سحيق ي قرب فيه    خطوة واحدة خيطوها املرصيّ   إنّ »

 .(2) «قربًا ال حياة له من بعده إىل يوم يبعثون
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بأني  االعتقاد  إىل  املنفلوطي  املرصيي   يذهب  الغربيي   الشعب  احلضارة  تقليد  يف  أفرط  وضل  قد  ة، 

مستن يف  وغرق  مثلها  وكفر  وتتلخي الطريق  والفجور.  الفسق  أني قع  يف  املنفلوطي  كلمة  الشعب   ص 

ورافعي راية الغرب يرون رذائل الغرب ومفاسده، ومع ذلك يغمضون أعينهم عنها ويبدون   املرصيي 

 ة ودينهم العظيم، وال ينتهون عامي ى مل يعودوا يرون حضارهتم الغنيي انبهارهم األعمى هبذا الغرب، حتي 

 اىل دون أن يطرف هلم جفن. ناهم اهلل سبحانه وتع 

ه ة، يمكن القول إني ة خاصي الغرب ال ينتمي من وجهة نظر جالل آل أمحد إىل رقعة جغرافيي   ني حيث إ

بأني  انفصلنا عن اهلند األمي يذهب إىل االعتقاد  مجيع   وقعنا يف أحضان الغرب. وهو يرى أني   نا منذ أن 

تعي  التي  واملخاطر  إنامي اهلجامت  جمتمعنا  هلا  املغولي رض  االجتياح  ذلك  يف  بام  الغرب.  من  جاءت    

م. ه يرى يف دخول اإلسالم إىل جغرافيي ، ولكنيوالعثاميني  تنا وآدابنا وتقاليدنا واحدة من املواهب والنِع 

ض يف العق  وقد ذهب جالل آل أمحد إىل االعتقاد بأني  الء، بحيث ود الثالثة األخرية إىل بشعبنا قد تعري

ى إىل إبداء احلسد أو  اللجوء حتي ا نامرسه يف املايض، بل  ه بدال  من اختيار التنافس مع الغرب الذي كنيني إ

التي خاضها ضدي  احلروب  بسبب  تكفريه  أو  الغرب  ملقدي احلقد عىل  إهانته  بسبب  أو  أخذنا  نا  ساتنا؛ 

ى ع املظاهر الغربية بغباء، حتي فة الغرب ونقلده بشكل أعمى، ونتبي نقرتب منهم أكثر فأكثر، ونتأثر بثقا

تنا وكرامتنا، ونزلنا من علياء كربيائنا إىل حضيض اهلوان. إىل احلدي الذي   يأخذون  »مل نعد نحتفظ بعزي

نا مغفلون ومشلولون، ينبغي أن يعملوا هم عىل تدبري  هم! وألني م يرون ذلك من حقي ]معه[ نفطنا؛ ألني 

 .(1) «نا وإدارة شؤونناسياست

 يساوق إشاعة اإلحلاد وبيع األوطان  التغريب

من بني أسباب إشاعة اإلحلاد وعدم الغرية عىل الوطن يف مرص، بناء املدارس    يرى املنفلوطي أني 

ة بشكل بحت، يي هذه املدارس مادي   ني يف هذه املدارس. وهو يرى أني ة يف مرص وتعلم أبناء املرصيي الغربيي 
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من قبل وزارة   يف مناهج التعليم الدراسي   ة الرقص الغربي إقرار مادي   وليس هلا أيية صلة بالدين. ويرى أني 

ة وغري  ة، واإلقبال عىل األمور الكامليي ام األحد ورأس السنة امليالديي الرتبية والتعليم، واالحتفال يف أيي 

ه بالنسبة ة. وبطبيعة احلال فإني ن نتائج هذه املدارس الغربيي ة اآلخذة باالزدياد يوما  بعد يوم، مالّضوريي 

م  مون يف هذه املدارس، ال يعود هناك يف قاموسهم معنى حلبي الدين وحبي الوطن، وإني إىل الذين يتعلي 

 سهولة. ة بكلي ة والوطنيي ون عن املبادئ الدينيي يتخلي 

ن سطور قصصه ورواياته؛ وذلك  يعمل جالل آل أمحد ـ مثل املنفلوطي ـ عىل إقحام كالمه ضم

يده مطلقة   حيث يريد التعبري عن وجعه ومكنون صدره، وال يسمح له املكان والزمان بذلك. بيد أني 

ة ة يف رواياته وقصصه، وله احلريي    يشاء، ومن ذلك حيث يقول:  يف التعبري عامي التامي

يف فرتة طفولتنا! كم كانوا رائعني!   الذين كانوا مني اهلرمني املحنّكنييا خللّو مكان أولئك املعلّ »

هلؤالء   يا  املقابل[  و]يف   ... ومغمورين  متواضعني  التافهني كانوا  واملقلدين  املغرورين!   الشباب 

 .(1)«ة!للنزعة الغربيّ 

سارق، فال يستطيح صاحب البيت بعد ذلك    إيران املستغربة هي مثل البيت الذي اقتحمه لصي   إني 

أبدا ، وال يبقى له رمق يف البحث عن  به  أثاث آخر  األثاث املرسوق وال يسعه استبدال  أن يعثر عىل  

ني، الغرب قد تغلغل يف مجاعة اإليرانيي   السارق وتقديمه للعدالة. يذهب جالل آل أحد إىل االعتقاد بأني 

  اإليرايني   م يبق لدهيم ما يعتقدونه من دين أو سلوك أو منهج. إني بحيث مل يعودوا يعرفون أنفسهم. فل

ق بني املسجد والكازينو، وال يفرق بني الصالة ولعب امليرس، إني  هذا الشخص قد    املستغرب ال يفري

ج من العيار الثقيل، وال يبال بالوطن وال بالدين وال بالثقافة. وتبعا  لذلك ال هيمي  ل إىل متفري ه إنقاذ توي

السبب يف ذلك يعود إىل وزارة الرتبية والتعليم العميلة للغرب.   أني   أيضا  بالده. ويرى جالل آل أمحد  

أقاموها التي  املدارس  هذه  يف  يوجد  ال  للفلسفة ألدبيي   أثر  حيث  وجود  وال  القديمة  وثقافتنا  اتنا 

 

 هـ ش. )مصدر فارس(.   1383، 71آل أمحد، جالل، ص . 1
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ني البيت واملدرسة. وب  هومستقبلجمتمعنا  ن هذه املدارس من التوفيق بني مايض  واألخالق، ومل تتمكي 

 ه بمنظومة الرتبية والتعليم عىل لسان طالب يافع، يقول: وقد عربي عن سوء ظني

قراءة القرآن   ملاذا مل يكن نجله ـ الذي حصل يف العام املايض عىل شهادة السادس ـ يستطيع»

ا إرصارك وقاحة: وم  ام شكا ذلك إىل مدرسته، جييبونه بكّل ه كان كلّ الكريم، واألسوأ من ذلك أنّ 

 .(1) «بمثل هذه األمور! عىل ذلك يا رجل؟! ... وهل هناك اليوم من هيتمّ 

 ة لألرسةاستهداف احلضارة الغربيّ 

السيي  بأني يذهب  االعتقاد  إىل  املنفلوطي  لطفي  مصطفى  املرصيي   د  قبلحتي   املجتمع  ما  جميء    ى 

الغربيي  يتمتي احلضارة  بعد  ة كان  الغربيي ع بأرس منسجمة ومتالمحة، ولكن  املجتمع غزو احلضارة  ة هلذا 

كت  و  تبعثرت ُعرى األرس املرصية ت أوصاهلا، وأصبحت حياهتا باردة ال روح وتشتي   هاأوارص تفكي

 زخارفني. تلك الفيها. وبعد دخول الغرب ألقت علومه ومعارفه وخمرتعاته بظالهلا عىل حياة املرصيي 

من الزوجني يف  د األخ يعرف شيئا  عن أخيه؛ ويعيش كلي ى مل يعة البحتة، حتي ة، واحلياة الفرديي الظاهريي 

هاهتم بوقاحة وصلف، واألب مهمل ، واألوالد يتعاملون مع آبائهم وأمي من اآلخر  هامكلي مننفور    ظلي 

ة سة. يقيم املنفلوطي يف كتاب )النظرات( مقارنة بني األرس املرصيي ألوالده، ومل تعد حرمة البيت مقدي 

 يقول:ف؛ التغريبقبل جميء الغرب وبعد 

الدستوريّ » الواحدة أشبه يشء باململكة  املنظّ كانت األرسة  يدّبرها عقل واحد يف جسوم  ة  مة، 

فقة يف الرأي والدين واملذهب واألخالق والعادات ... ]وبعد جميء الغرب صار األمر[  كثرية متّ 

 .(2)«ساحة املنزل ساحة حرب وكأنّ 
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آل   جالل  بأني يذهب  االعتقاد  إىل  الغربيي   أمحد  واآلراء  اإليرايني األفكار  املجتمع  مسخت  قد    ة 

ا  احلياة املستغربة التي نعيشها حاليي   ة، وإني ة، وأصبحنا من حينها نعاين أزمة فقدان اهلويي واألرسة اإليرانيي 

كني التي  السابقة  حياتنا  تشبه  قبل  ال  نعيشها  املإالي   التغريبا  الفرتة  قليال . يف  والد   همي  كلي  كان  اضية 

ص يف أن يأيت بلقمة حالل إىل أفراد أرسته، وأن حيافظ عىل حريم أرسته يف شتي  ى الظروف. األرسة يتلخي

فظ البيئة ة تتها ورشفها درعا  حصينوكانت املرأة بدورها دعامة األرسة وعمود خيمتها، وكانت عفي 

أصبحت حياتنا تفتقر »اآلن وبسبب تقليد الغرب:    اأمي ة،  فظ سمعتها اخلارجيي ة لألرسة كام تالداخليي 

إىل األصالة واللون والطعم والرائحة، وأصبحت أجواؤنا خالية من ذلك الصفاء وأضحت زاخرة 

 .(1)«ا  يشء مضطربا  وفوضويي  باجلهل والغباء والغرور الزائف، وأضحى كلي 

أرسنا بعد هجوم الغرب مل تعد تشبهنا. حيث أخذت األرس تبني بيوهتا    يقول جالل آل أمحد إني 

الغربي  الطراز  الغربيي عىل  مثل  تلبس وتأكل  بل  ، وصارت  املجالي تقتني حتي ني،  ت والصحف ذات ى 

الغربيي  والرائحة  أخرى،   ة. ويف ظلي اللون  ثقافة  ثقافتها وتكتسب  تفقد  األرس  األجواء صارت  هذه 

 ة.زمة فقدان اهلويي وأخذت بذلك تعاين أ

 ل الغرب إىل املجتمع القرويّ تسلّ 

من   ل إىل املجتمع املرصيي الغرب قد تسلي  د مصطفى لطفي املنفلوطي إىل االعتقاد بأني يذهب السيي 

ربي  املسامات، وهو يشء  املرصيي مجيع  املجتمع  القرويي   ام مل يكن  تغريي حياة  به. ومن ذلك  ني  عىل علم 

ون يعيشون يف طهر ونقاء وكانوا يف غاية ني كان القريي ؛ إذ قبل جميء الغربيي التغريبحني بفعل  والفالي 

الثقافة املنحطي  لت حتي االستغناء، ولكن بعد جميء هذه  ة من وجهة نظر ى هذه البضائع الكامليي ة، توي

ة ذلك احلروب الداخليي ة ال يمكن االستغناء عنها أبدا . وك ني البسطاء إىل أشياء رضوريي هؤالء القرويي 
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القرويي  الغرب وتدخي ـ وأغلب جنودها من  ـ سببها  اجلنود من  ني  الته يف شؤوننا. عندما عاد هؤالء 

األصيل لبني جلدهتم وكانت تلك الرباءة   احلرب مل يكن يف وجودهم يشء من ذلك الصدق واحلبي 

بعض األفكار والعادات اجلديدة   ه كانوا قد جلبوا معهموالبساطة القديمة قد فارقتهم؛ وفوق ذلك كلي 

وكلي السيي   ... قراهم  أدي   ئة، وعملوا عىل نشها يف  إىل إضعاف أسس  ذلك  ،    هاودعائم األخالق  ى 

ر للعادات االجتامعيي   ة األصيلة، وصار سببا  النتهاك حرمة املجتمع. والتنكي

الغرب    ه يعتقد بأني ني ل الغرب إىل القرى. إومن وجهة نظر جالل آل أمحد هناك أنحاء خمتلفة لتسلي 

ها )من ل مظاهره إىل الغرب، مل يمنعها من القيام بمهامي قد قلب قرانا رأسا  عىل عقب، ومن خالل تسلي 

النزوح واهلجرة إىل ع تها  ة(، بل فتحت شهيي ة للبلد وتطوير حياهتا اخلاصي إنتاج البضائع الّضوريي  ىل 

أدي  الذي  األمر  املزيد من رغبات املدن،  إىل تقيق  املوادي   ى  قبضته عىل مصادرنا من  ليحكم    الغرب، 

إىل هذه القرى   ل من العامل الغربي اليشء الوحيد الذي تسلي   إني »جاته.  اخلام، ليجربنا عىل استهالك منت 

 .(2) «، وكال هذين األمرين أسوأ تأثريا  من الديناميت(1)«املقاحل»هو التجنيد، و

القرى متثيلت يف توزيع األرايض. حيث متكنوا بذلك من نش والّضبة األكثر تدمريا  عىل جسد  

ثقافة تشذم األمالك، وسلب قدرة القرى عن القيام بأيي يشء، والقضاء كذلك عىل التناغم وهو ما  

 حيتاج إليه قطاع اإلنتاج يف هذا البلد. 

 املرأة من وجهة نظر املنفلوطي وجالل آل أمحد 

املنفل  إني  السيد مصطفى لطفي  بيئته االجتامعيي رؤية  بالنظر إىل  ـ  بيان املعضالت وطي  ة ـ تعكس 

بأني   .ق عالجها وإصالحهاائ واملشاكل وطر االعتقاد  إىل  يذهب  كان  املرصيي   لقد  أبدا   املرأة  مرتبطة  ة 
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بالرجل؛ إذ ال متتلك متاعا  أو بضاعة تعتمد عليها يف طلب الرزق دون حاجة إىل رجل، ومن هنا يكون 

ه: عطف الرجل عليها  من قبيل عطف السيد عىل خادمه وعبده. ويف ذلك يقول ما نصي

إّن املرأة املرصّية شقيّة بائسة، وال سبب لشقائها وبؤسها إاّل جهلها وضعف مداركها؛ إهّنا ال حتسن عمالً، » 

 .(1) «وال تعرف باب مرتزق

الغربيي  املجتمعات  االعتقاد  خالفا  لرؤية  املنفلوطي إىل  املرأة والرجل  ة يذهب  العدالة بني  بإقرار 

واحد منهام شأنا     دا ، ويرى لكلي ه يدرك االختالفات والفوارق بني املرأة والرجل جيي وليس املساواة؛ إني 

 يليق به ومنزلة تناسبه. 

م نصيحة للمرصيي   إني    ات، ليصنعوا منهني ني بأن يفتحوا جمال التعليم للنساء املرصيي املنفلوطي يقدي

األم   ة؛ ألني لهم للذهاب إىل املدارس احلكوميي التي تؤهي   يم أوالدهم قبل أن يبلغوا السني مدارس لتعل

مة يمكن هلا أن تلعب دورا  كبريا  يف بلورة مستقبل أوالدها، وسوف يرتك ذلك بدوره أثرا  كبريا   املتعلي 

 مستقبل املجتمع والوطن.  يف

،  ةات يف إيران بالتزامن مع الثورة الدستوريي ألدبيي ة قد دخلت جمال ا املرأة بوصفها ظاهرة اجتامعيي   إني 

ها يف التصويت تها، وانعدام حقي قد كانت املرأة يف هذه املرحلة ذريعة للكتابة عن حرمانا، وعدم حريي 

إالي  ذلك.  إىل  أني وما  الواقعيي     للجانب  صورة  تقديم  إىل  عمد  أمحد  آل  يف ل  واحلقيقيي   جالل  لمرأة 

يف املجتمع واحلياة؛ من ذلك    املرأة حمرومة ومظلومة إىل أقىص حدي بحيث ال متلك أيي حقي   املجتمع. إني 

ـ ة من قبيل األمومة   عن أبسط حقوقها الطبيعيي املرأة قد تضطري إىل التخلي   أني  لكي   ـ عىل سبيل املثال 

 ىل لسانا:  يقول ع  «طفل الناس»ن من مواصلة احلياة يف بيت زوجها الثاين؛ حيث نجده يف تتمكي 
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مستعّد » زوجي  يكن  مل  لذلك  ...  فكنت  طفله،  الطفل  يكن  فلم  الناس.  طفل  مع  إليوائي  ًا 

 .(1) «مضطّرة إىل التضحية بالطفل

تبدو    مطالبهني  النساء يف أغلب قصص جالل آل أمحد ال يطمحن إىل آمال طويلة وعريضة. إني  إني 

النساء بسبب عجزهني وأمييتهني   يف غاية الضعة واالنكسار. إني   مثلهني    مشاكلهني   يتشبيثن حللي   هؤالء 

 ي يدألّضب عىل ني ا ا أن يتلقي إمي  اءهؤالء النس بأمور من قبيل السحر والطالسم والنذور والدعاء. إني 

ا أنأو أزواجهن،    آبائهني  عن الغصص من لذع ألسنة أمي   وإمي املرأة ال تعاين يف   . إني هات أزواجهني يتجري

إضافة إىل ذلك تعاين األذى من بنات جنسها لحق هبا من اجلنس املخالف، بل هي  ي  ا  هذه الدنيا عذاب

ين من   تعاين األمري التي  الزوجة  الطالسم  أيضا ؛ من ذلك مثال   اللجوء إىل  تسعى من خالل  هتا،  رضي

حياة املرأة يف ذلك املجتمع ـ من بني خمالب   وحرق نبات احلرمل إىل استعادة زوجها ـ الذي هو كلي 

ات واملؤمنات واملبدعات أيضا . رضي   هتا، ولكن هناك يف املقابل جمموعة أخرى من النساء اخلريي

الاّل   زوجة املريزا أسد اهلل اسمها زّرين  إنّ » النساء  الفنّ تاج، وهي من تلك  من مجيع    ت يقطر 

 .(2)«وحدها أن تطعم جيشاً بأكمله، وتستطيع أصابعهنّ 

ة،  ومع ذلك ال ختلو قصص جالل آل أمحد من بعض النساء القليالت اهلائامت باحلضارة الغربيي 

ا الصنف من النساء هذ  . إني واحلصول عىل الزوج املثالي  من هاجس سوى تسني مظهرهني  وليس هلني 

أمرهني يسلي  هلني   من  جيري  لكي  اجلراح؛  أنفسهني عمليي   ملبضع  وحيرمن  لألنف،  جتميل  نعمة   ة  من 

دة واملستغربة . يمكن العثور عىل نموذج املرأة املتجدي الضحك والتقطيب، خمافة أن تتغضن وجناهتني 

عقيدهتا وثقافتها وهجرت وطنها  ت عن  ؛ حيث املرأة يف هذه الرواية قد ختلي «زوج أمريكيّ »يف كتاب  

 ق برساب، وخرست حياهتا يف هذه املقامرة.  عىل أمل التعلي 
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ى بابا الذي كان معارضا يف البداية، قال يل بعظمة لسانه:  حتّ ل ...  لقد طلب يدي من اللقاء األوّ »

لفتيات ... كانت مجيع ا  أمريكيّ باحرتس يا بنت! فال يمكن لفتاة من بني ألف أن حتظى بالزواج  

 .(1)«يرغبن يف االقرتان به

 ةة واإليرانيّ ة عىل حجاب املرأة املرصيّ هجوم الثقافة الغربيّ 

ـ    «العربات»، يف كتابه «احلجاب»ة قصرية له بعنوان د مصطفى لطفي املنفلوطي يف قصي يذكر السيي 

املستغرب، ويمكن لقلب  ة عن املجتمع والرجل املرصيي يف الدفاع عن العفاف واحلجاب ـ حقيقة مري 

 ق املنفلوطي عىل ذلك قائال :  مسلم غيور أن يعترص أملا  عىل االنحدار الذي وصلوا إليه. ويعلي  كلي 

وروبا وما ننكر م مات بسبب ذلك كمدًا ما كان ملوماً عىل ذلك: ذهب فالن إىل أاملسلّ   لو أنّ »

ا نعرفه منه يشء .. دخلت عليه فرأيته ا كنّ عاد وما بقي ممّ   من أمره شيئاً، لبث فيها بضع سنني، ثمّ 

يها الناس زوجتي  وامجاً مكتئباً .. فسألته ما باله؟ فقال: ما زلت منذ الليلة من هذه املرأة ـ التي يسمّ 

 يّ  أمل واحد هو أن أغمض عين يف احلياة إاّل ـ يف عناء ال أعرف السبيل إىل اخلالص منه .. ليس يل 

 .(2)«أفتحهام فال أرى برقعاً عىل وجه امرأة يف هذا البلد ثمّ 

ة، وأعرب عن دهشته من فقدان الرجل املسلم  أبدى املنفلوطي أسفه من هذه االستحالة الثقافيي   ثمي 

اإلسالميي هلويي  املجتمع  يف  بالكفي حتي   ته  يتشبيه  ونزع ى  السفور  إىل  ويدعو  الغرية  بانعدام  ويفخر  ار، 

 احلجاب!  
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التجّد   إنّ » والتنّوع يف احلياة االجتامعيّ من بني مظاهر  تتمثّ د  التي  التحّول  ة، تلك  ل يف إحداث 

 .(1)«والتغيري يف طريقة امللبس يف بعض األندية واملحافل

ل الوصول إىل مآرهبم املشؤومة يف  وكان من بني األساليب التي جلأ إليها الغرب وقادته من أج

اإلسالميي  اتي املجتمعات  التي  األوىل  اخلطوة  وكانت  املسلمة،  املرأة  يسرت  وما  احلجاب  نزع  بعوها  ة، 

ة املرأة، وهذا ما اعرتض عليه لتحقيق هذه الغاية هي الدعوة إىل نزع احلجاب تت ذريعة املطالبة بحريي 

 جالل آل أمحد، قائال : 

الظهور وإبراز   تها .. مل نعط املرأة سوى حّق أو لوازمه، منح املرأة حريّ   التغريب  من واجبات  إنّ »

لت باحلفاظ عىل التقاليد واألرسة واجليل  نا دفعنا باملرأة ـ التي تكفّ مفاتنها يف املجتمع .. بمعنى أنّ 

 .(2)«واالنفالتة والشوارع لتكتفي بالترّبج والدماء ـ إىل االنحالل والتهتّك، دفعنا هبا إىل األزقّ 

 ة وجوب غربلة املنتجات الغربيّ 

ما يأيت من الغرب، ليغدو باإلمكان االستفادة من حماسنه. وهو    يرى املنفلوطي رضورة غربلة كلي 

مه   ة غربلة األدب الغربي بااللتفات إىل مهنته بوصفه كاتبا  قد اضطلع بمهمي  عىل نحو جييد للغاية، وقدي

ة كان يف األصل مرسحيي   «يف سبيل التاج»كتاب    ني فإخلدمة شباب الوطن. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ  

هلا  ة،فرنسيي  العربيي   حوي باللغة  رواية  إىل  حبي املنفلوطي  إىل  مجيع سطورها  يف  القارئ  يدعو  وأخذ  ة، 

فتى تعارضت »:  قطي   ة الساميةالوطن والتضحية يف سبيله. ومل يغفل يف ترمجاته عن األهداف االجتامعيي 

ى باألوىل فداء للثانية، ث  تان: حبي األرسة، وحبي الوطن. فضحي ى بحياته    مي يف نفسه عاطفتان قويي ضحي
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خ روحه يف صدور قد أمات جسمه، ولكني  هذا الشابي   . يرى املنفلوطي أني (1)«فداء لشف األرسة ه رسي

 النفوس اخلالدة. 

 ة. ة ما مل تتناىف مع اإلسالم والتعاليم اإلسالميي ام يقبل باملنتجات الغربيي املنفلوطي إني  إني 

آفة من قبيل: سوسة القمح والوباء، أو    التغريبجالل آل أمحد يذهب يف تليالته إىل اعتبار    إني 

دة، يذهب الطاعون عىل حدي تعبري ألبري كامو. ولكني ه عىل الرغم من مجيع هذه املواقف املتصليبة واملتشدي

ة. وإيي ها سة ليست كلي جات الغربيي  املعطيات واملنتني إـ مثل املنفلوطي ـ إىل القول   علينا يف   ني ئة أو مّضي

الغربيي  النافعة واملفيدة من احلضارة  العنارص  الغرب أن نعمل عىل أخذ  املاكنة، مواجهة  قبيل:  ة، من 

التجريبيي  والعلوم  والتقنيي والتكنولوجيا،  والديمقراطيي ة،  اجلوهريي ة،  األصوليي ة  صورهتا  عىل  وأمي ة  ا ة، 

د جراحنا، بل  ينا  ا ال جتدسائر املوارد األخرى فإني  تعمل عىل تدمري جمتمعنا وثقافتنا،  شيئا  وال تضمي

 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 

نة من السادة األرشاف ينتهي نسبها إىل ة متديي ة؛ إذ ُولد كالمها يف أرسة علميي تامعيي واحلالة االج  األرسيي 

رسول اهلل ’، وقد أبرصا النور يف مرحلة كان القطر احلبيب الذي ينتميان إليه رازحا  تت وطأة 

اذه واختي واحد من هذين الكاتبني اهلادفني عىل توظيف قلمه    وهلذا السبب عمد كلي .  االستعامر األجنبيي 

 سالحا  للدفاع عن بالده وتريره من خمالب االستعامر. يقول جالل آل أمحد: 
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رصاصها الطائش إذا    ة فإنّ نا هذه بمنزلة السالح، ولو عبثنا هبذه البندقيّ لقد صار القلم يف أيامّ »

فل محائمهم وتدفعها إىل التحليق من شّدة الرعب مل ي صب أوالد اجلريان دون قصد، فإهّن  ا سوف جت 

 .(1)«وأين  حتاًم ... والويل لتلك اليد التي ال تعرف متى جيب استعامل هذا السالح

الروائيي ولكي يتمكي  التعبري عن معارضتهام للوضع الن هذين  البارزين من  سائد يف جمتمعيهام،  ني 

للمشكلة بالتعاون مع سائر أبناء   ة يف سعي منهام إىل البحث عن حلي فقد انتميا إىل األحزاب السياسيي 

ة   إني »ة.  الوطن. وحيث كان املنفلوطي تلميذا  للشيخ حممد عبده، فقد انتمى إىل حزب األمي  حزب األمي

 .(2)«د عبدهأسسه أتباع الشيخ حممي 

أمحد فبعد سنوات من الوقوف عىل حقائق جمتمعه، وإدراكه ألسباب تأسيس خمتلف  ا جالل آل  وأمي 

األحزاب، مال إىل االنشقاق عن مجيع األحزاب، وعاد إىل الدين والعقيدة، وأخذ ـ مثل املنفلوطي ـ 

ح  1962ه منذ عام  يبنيي لشباب وطنه طرق النجاة. فإني  علنا  بعودته إىل حضن    يف كتاباته  م أخذ يرصي

 دون وجل. من ة األصيلة الثقافة الدافئ وإىل رحاب الدين والتقاليد اإليرانيي 

ا نقطة االشرتاك األخرية بني جالل آل أمحد واملنفلوطي! فهي لعبة القدر التي ال جتري دائام  وأمي 

نا من تكحيل ا ، قبل أن يتمكي رعىل طبق ما تشتهي السفن. فقد دامههام طائر املوت وفارقا دار الفناء مبكي 

 .امواستقالهل ر بلدهيام من سلطة الغرب واالستعامر األجنبيي طرفيهام برؤية تري 

 نقاط االختالف بني املنفلوطي وجالل آل أمحد 

السيي  األخصي يذهب  باملعنى  الغرب  اعتبار  إىل  املنفلوطي  متمثي   د  الغربيي للكلمة،  بالبلدان  ة،  ال  

وفرنسا،   املرصيي   التيكإنجلرتا  املجتمع  عىل  حكي   سيطرت  من  وجعلت  عرصه،  عمالء يف  بلده  ام 

ة هلذا الغرب. وأمي خيدمون مصاحلها، وقد تصدي  ا جالل آل أمحد  ى املنفلوطي ملحاربة الظواهر الضاري

 

 )مصدر فارس(. هـ ش.  1346، 11ص كارنامه سه سالة )ملخص ثالث سنوات(،  آل أمحد، جالل، . 1
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بلد أو سلطة تريد االستحواذ واهليمنة عىل الثقافة   رأي وفكرة صادرة عن أيي   يف كلي   التغريبفريى  

 ة. ة واإليرانيي قيدة والتقاليد اإلسالميي واآلداب والع

من   كان  وقد  الكتابة.  احرتاف  بداية  منذ  والعقيدة  الدين  لواء  منضويا  تت  املنفلوطي  كان  لقد 

إلسالم. ل  بعصي تبال  همبعضى رماه  اإلرصار والتأكيد يف الدفاع عن اإلسالم والدين واألخالق، حتي 

 بعد خماض عسري ومسرية مليئة باملنعطفات اليقني بالدين والعقيدة إالي ا جالل آل أمحد فلم يصل إىل  وأمي 

ق وأدوات ائل من خالهلا إىل طر نافذة يتوصي   إنيام هي الثقافة    ل بعد ذلك إىل أني ى توصي ات، حتي واملطبي 

 إلنقاذ أبناء وطنه وشعبه. 

 مصطفى لطفي املنفلوطي من وجهة نظر اآلخرين

فاهتم وأعامهلم باهتامم الكثري  اب الذين حظيت مؤلي لوطي من الكتي د مصطفى لطفي املنفّيُيعدي الس 

واملفكي  الكتياب  املنفلوطي من  حول  عة  متنوي آراء  هلم  كانت  لذلك  وتبعا   واخلارج،  الداخل  يف  رين 

 حلنا الفاخوري يف هذا الشأن؛ إذ يقول:  وأعامله، وفيام يل نكتفي بذكر نصي 

؛ حيث جتىّل له رّس  العباّس   أصول أسلوبه يف األدب النثريّ   املنفلوطي قد عثر عىل  يف أنّ   ال شّك »

..    (3)، وطبيعة السياق اجلاحظيّ (2) ة، وموسيقى العبارة احلميديّ (1)ةاجلامل يف اّطراد العبارة املقّفعيّ 

ـ أثرًا عميقاً يف القارئ؛ فكان   ولذلك فقد أبقى أسلوبه ـ عىل ما فيه من بعض اهلفوات والعيوب 

ف، وقد  باجلمود، ونموذجاً جرى عليه مجاعة من النشء املثقّ   حّجة عىل الذين يرمون النثر العربّ 

 .(4)«ة احلديثةفتح باباً جديدًا يف الكتابة يروق النفس العربيّ 

 

ب(.  . 1 ع )صاحب كليلة ودمنة(. )املعري  نسبة إىل عبد اهلل بن املقفي

ب(.  نسبة إىل عبد احلميد الكاتب )من أعالم الكتاب يف القرن الثاين للهجرة(. . 2  )املعري

3 . .) ب(.  نسبة إىل أب عثامن اجلاحظ )من كبار أئمة األدب يف العرص العباسي  )املعري

، ص . 4 ، حنا، تاريخ األدب العربي  .  768الفاخوريي
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 د من وجهة نظر اآلخرين جالل آل أمح

ثت األستاذة سيمني دانشور   أعامل زوجها جالل آل أمحد، قائلة: عن لقد تدي

ما يكتبه    كّل   ف من الناس واحلياة، ويف احلقيقة فإنّ ة اخلام ألعامل جالل آل أمحد، تتألّ املادّ   إنّ »

النساء والرجال    نّ يكون قد خاض جتربته أو خيوضها .. إ  جالل يكون قد عاشه أو يعيشه، وعىل كّل 

و«الضيافة»يف   احلاجة»و  «القيثارة»،  عن  زائدة  و«امرأة  املدرسة»،  أحياء    «مدير  الغالب  يف  هم 

 .(1) «ه يلعب دور البطولة يف قصص جالل آل أمحدويعيشون بيننا، وأكثرهم ال يعلم أنّ 

 ويف رأي آخر حول جالل آل أمحد يقول:  

ة أكثر ة واجتامعيّ جه إىل غايات سياسيّ جلالل آل أمحد، نجده يتّ رة  ام نقرتب من القصص املتأّخ كلّ »

 .(2)«حتديدًا يف كتابته

 النتيجة 

رين، كانا  هذين الكاتبني املسلمني املفكي   ُيستنتج من دراسة أعامل املنفلوطي وجالل آل أمحد، أني 

رهن    مهاوازدهار نجاة شعبيهام    يذهبان إىل وجهات نظر وآراء متشاهبة تقريبا . وكان كالمها يرى أني 

اإلسالميي  الدين  إىل  أني   بالعودة  يرى  وكالمها  انحطاط    التغريب  احلنيف،  يف  الرئيس  السبب  هو 

أسلوب جالل آل أمحد أكثر رصاحة   من مرص وإيران. ويف جمال النقد تعدي   يف كلي   ها وانياراألوضاع  

آل   ويعمد جالل  املنفلوطي.  لطفي  مصطفى  أسلوب  من  ة  الذع وحدي بشكل  مطالبه  بيان  إىل  أمحد 

ع به ا املنفلوطي ملا يتمتي دون إبطاء، وأمي من  ى النهاية  وزاخر بحيث يضطري القارئ إىل متابعة أسلوبه حتي 

 ة.من نفس لطيفة ومفعمة بالعاطفة، فريسل كالمه تت غطاء من رواياته الرومنطيقيي 

 

 

 هـ ش. )مصدر فارس(.   1371م، قم، ، نش خري 10ـ  9دانشور، سيمني، غروب جالل، ص . 1
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 للغرب ة يف االستتباع املعريّفنقدّي ةرؤية حتليلّي الّتغريب األكادميّي

 ( 1)ثريا بن مسمية

 املقّدمة: 

ة وهي تتعامل  ة األوروبيي ات التغريب التي وضعتها املركزيي إذا كان من تصنيف دقيق إلسرتاتيجيي 

 ابتداء  من مرحلة االستعامر اجلديد، فسيكون للتغريب األكاديميي   واإلسالميي   مع نخب الشق العربي 

 ى تلك التي جرت ة حتي البعثات االستعامريي   ني إات. ويمكن القول  ة يف تلك اإلسرتاتيجيي مكانة مركزيي 

باعتباره احلقل   ، ةة استثنائيي يي أمهي   قبل محلة نابوليون بونابرت عىل مرص، قد أقامت للحقل األكايديميي 

الدفاع األول   خطي يف احلقيقة  ل  ة التي تشكي التقاليد الثقافيي   إطاحةو  ،من خالله تعيد صناعة الوعيالذي  

 ة. ة والدينيي ة واألخالقيي عن قيم شعوب املنطقة املعنويي 

ة مع املدارس واملعاهد واجلامعات يف العاملني  ستشاقيي دا واضحا  كيف تعاملت البعثات االولقد ب

هذه    واإلسالميي   العربي  تقيق  سبيل  االستعامريي يف  أيي ة.  الغاية  دتوعىل  تعد  فقد  حال   اراتالتيي   ة 

ياسيية واالجتامعيية والثقافيية والفنييي   ةالتغريبيي   األكاديميي   ة. ومن بينها نلفي تييار التيغريبذات األبعاد السي

ارب بجذوره يف عصور االستعامر القديم واملستحدث ة يف مسار احلياة اإلنسانيية ضع بقوي كام يتمو  ،الضي

ناهتا الثيقافيية.   عة من جهة مكوي اهنة املتنوي ة يف بالدنا  ة والثقافيي ا غايته الكربى فهي طبع احلياة املعنويي أمي الري

وران    وهيألبرز األهداف    بطابع الغرب وأسلوب حياته تقيقا   ية الغربيية. بال هوادة  الدي  يف فلك املركزي

 

 . تونس، الزيتونة جامعة، باحثة واستاذة فلسفة اجلامل بكلييية أصول الدين. 1
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امل كان  العامي وإذا  التشغل  هذا  دراسة  فيه  تندرج  ي  الذي احلضيي   حوار  هو  فت  اار،  الالي فإني  رات، 

االقتصاديي  األزمات  خمتلف  يعاين  بني رشق  يدور  فهو  الاليمتكافئ.  احلوار  هذا  طبيعة  هو  ة لالنتباه 

نها وجيعل منها مركزا   ات إىل ما حيصي ياسيية، وغرب جتاوز الذي فالتينمية عند    .مستقطِبا    واالجتامعيية والسي

م الغربي  اإلسالميي   أغلب النخب العربيية تنهض عىل ربط املصري العربي  لوحدة  اعتبارا    بمسالك التيقدي

ة.املصري اإلنسايني  ة واخلصوصييات احلضاريي ي بالفوارق اهلُوويي ه يضحي  . وهو توجي

 ةعوامل التغريب وعالماته التأسيسيّ 

التييار   هذا  القرن    التيغريبيي لقد وجد  منذ  أصحاهبا،  رام  التيي  االصالحيية  املحاوالت  جذوره يف 

املدنيية التينظيامت  من  الشيعة  يالئم  ما  الغرب  عن  باألخذ  تقيقها  باشا  ك  التياسع عش،  ين  الدي خري 

مة كتابه    (م  1890ت  )  التونسي   ي ورفاعة رافع الطيهطاو   «أقوم املسالك يف معرفة أحوال ممالك»يف مقدي

بني هذه    . ولكني الفارق النيوعيي «َتليص اإلبريز يف تلخيص باريس»   يف كتابه(م  1873ت)  املرصيي 

التيغريبيي  التييار  اإلصالحيية وجوهر  احلقيقيي   هو  املنطلقات  الوجه  االستعامر   أني  للغرب واملتمثيل يف 

عيية. مل يكن جلييا أمام املصلحني عىل عكس أصحاب التيي    وا تارخيييا  ءالذين جا  ر التغريبيي اوالنيزعة التيوسي

ة وثقافيية. بعد حروب مادي   يي

ا    عن صريورة إلحداث التيشابه اهلجني بني طرفني. واملهمي    وبصفة إمجاليية، يظلي التيغريب معربي

ب   املتغري وعى  سواء  ة،  واإلجباريي ة  بالقهريي يتيسم  تييار  التغريب  يِع. واملسلم    العربي أني  مل  أم  ذلك 

يكون   ب يبدأ باإلعجاب ثمي االنبهار ثمي التيعليق ثمي االندماج واالنصهار. وهو ما يفيض إىل أن فالتيغري

ق تابعا   ن أساليب العيش وطرائق التيفكري.    أساسا    يف املستوى الثيقايفي   والغرب متبوعا    الشي ألنيه يتضمي

الثيقايفي  التيغريب  هو  التيغريب  أنواع  أخطر  أني  يف  شكي  من  التيالعب   وما  لتحقيق  امن  الضي هو  ألنيه 

سرتاتيجيية حمو كلي القوى إ ات عن اجلذور. وهو ما يندرج ضمن  بالعقول وإنجاز االنسالب واالنبت

املضادي  ة  إلراحليويي واملقاومة  اعية ة  الدي العوامل  أهمي  فام  والليغة.  ين  الدي قبيل  من  وبان  والذي املسخ  ادة 

 لدوران بعض النيخب األكاديميية العربيية يف فلك التيغريب؟ 
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قبل اخلوض يف عوامل التيغريب جتدر اإلشارة إىل أني املقصود هبذا املصطلح هو العمل عىل خلق  

ه  عقليية تنهض عىل مقاييس الفكر الغربي  هو حمارصة   من أجل تقيق هدف أساسي   فةاته املختلوتوجي

هتديمها  املنت عىل  والعمل  ة.  عامي بصفة  قيية  الشي القيم  ومصادمة  ومناوأهتا  اإلسالميية  ة  الفكريي جات 

تقري   عىل  تعمل  تي  الي الغربيية  ة  املركزيي ق  تتعمي وهكذا  الغربيية.  احلضارة  سيادة  أمام  املجال  لفسح 

ق نات احلياة الشي ة مكوي غط والتيأثري. فاألرضيية النيظريي ة وإبعادها عن مراكز الضي نات اهلُوويي يية ونبذ املكوي

خصيية املمييزة    لتييار التيغريب األكاديميي  هذا التييار يستعمل للحضارة اإلسالميية، وهو تطيم معامل الشي

هيب يف استاملة أنصاره. وهو يعمد إىل تقري اآلخر و غيب والرتي هتجينه وإىل متجيد الغرب أدوات الرتي

البنياء. علام   العلميي ب  وتعظيمه. وبذلك يقيض عىل االختالف  البحث  العاطفة   أني  أبعد ما يكون عن 

 والتيجييش واحلامسة. 

ة ظاهرة اجتامعيية وثقافيية، فإني العوامل الكامنة  ضعوامل تتومليا كانت ال افر بصفة طبيعيية يف بلورة أيي

عة، لعلي من أبرزها العامل النيفسي وراء ظاهرة التيغريب ع د   ديدة ومتنوي ي ضبطه ابن خلدون وحدي الذي

هرية   ر اجلزائريي   (1)«املغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب»معامله يف قولته الشي ع املفكي مالك بن    وقد توسي

املمييزة و  ة عندما أطلق عليه عبارته  العامل وعربي عنه بطريقته اخلاصي »القابليية   هينبيي يف تليل هذا 

خصيي . وحسب رألالستعامر« الشي ؤية وانفصام  الري وح وضبابيية  الري ؤة ويه يتضافر جفاف  النيسيج   هتري

ة لتحلي حمليها القابليية عاالذي انطمست ف  لتكريس ختليف املجتمع اإلسالميي   االجتامعيي  لييته احلضاريي

 

محا   .1 مة، دار عامل الثيقافة للنيش والتيوزيع، وبالتيحديد الفصل الثيالث والعشون: يف أني املغلوب عبد الري ن بن خلدون، املقدي

ه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، ص   مولع أبدا    . 184باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيي
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د بتغليب اآلخر مؤذن باخرتاقه   لالستعامر. وال شكي  ة واالجتامعيية مهدي يف أني ضعف احلصانة احلضاريي

 .(1) الذات

اخلي  الدي العامل  العامل اإلسالميي ويف فضاء هذا  العقليية والثيقافيية يف  تتيسم باجلمود    ، كانت احلياة 

ؤ  سييام يف أواخر عهد اخلالفة العثامنيية. وهذه احلتيقليد، وال والتيحليل وال يها مالك بن نبيي بتهري الة يسمي

الفكريي  التيكليس  حيث  االجتامعيية  العالقات  الثيقايفي   شبكة  ر  االهتامم   والتيأخي وعدم  التيقليد  وغلبة 

اب وعىل نقيض ذلك يقرتح حلوال   الثيقافة وتوجيه   بالوقت واإلنسان والرتي ة من قبيل توجيه  نضويي

 . ميسورا    إمكانيية اخرتاقها من الثيقافة الغربيية املتصاعدة أمرا    . وهو ما جعل(2) العمل وتوجيه رأس املال

األكاد جيعل  العامل  هذا  تراث  ميي يإني  بني  ينوسون  م  ألني عليه  حيسدون  ال  وضع  يف  العرب  ني 

ة ُتزهق   جيهلونه وحضارة غربيية يعيشون عىل هامشها وال يفعلون فيها. وعليه فهم حييون يف ما هويي

نيط عالقة اإلنسان باحلياة وتقودهم إىل خارج العرص حسب عبارة أب القاسم حاج روح اإلبداع، وت

 .(3)محد

اخلي  يتمثيل   املشار إليه آنفا قد تضافر مع عامل آخر خارجيي   واجلدير باملالحظة هو أني العامل الدي

وطأة   تت  املستعمرات  أرض  عىل  البقاء  جدوى  من  يئست  مليا  ة  االستعامريي القوى  أني  حركات يف 

ة واملعنويية يف صفوف جنودها واالرضار بمصاحلها، قد آثرت املتصاعدة وتزايد اخلسائر املادي   املقاومة يي

عوب يف تقرير املصري لتعود من نوافذ االستعامر   ر الوطنيي ي بالتيحري اخلروج من باب ما ُسمي  يية الشي وأحقي

عوب يف سبيل الفلك الواحد.   اجلديد النياعم يف أساليبه واملغليف بغالف العوملة اليتي تروم سري كلي الشي

احلروب بني أصحاب رؤوس   االمربياليية حيث  أو  اجلديد  باالستعامر  تسميته  اصطلح عىل  ما  وهو 

 

ار ا  انظر ناجي احلجالوي، التفكري االجتامعيي   .1 ، ص ص 2011، تونس، سنة  1لتيونسيية للكتاب، ط  عند مالك بن نبي، الدي

101 ،102  . 

 وما بعدها.   109م، ص 1979مالك بن نبيي، رشوط النيهضة، دار الفكر، دمشق،  .2

 .  248، ص 2003، س1أبو القاسم حاج محد، منهجيية القرآن املعرفيية، دار اهلادي للنيش والتيوزيع، ط .3
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  ( 1)األموال عىل افتكاك املراكز واحتالل أكرب قدر ممكن من املستعمرات لضامن األسواق واليد العاملة 

املفاهيم    جرىوهكذا   لبعض  والفردانيية التيسويق  العلامنيية  قبيل  من  االصطالحات  بعض  وتسويغ 

اوية باعتباره عنرص ختليف ال عالقة له بالفضاء العامي  الزي ين يف  الدي ن  التيفكري تصي ففرضت أنامط من 

هنيية بدال   من معاجلتها ونقدها    وال باحلياة املشرتكة. وقد انربت جهود كثيفة لكرس الكثري من البنى الذي

والتيعليميية   وتطويرها العمرانيية  مستوياهتا  كلي  يف  للحياة  املمييز  الطيابع  هي  االزدواجيية  فأضحت 

وقيية.  ة والذي  والليغويي

ال وائر  الدي التيعليميية ُصنعت عىل عني هذه  الربامج  أني  املنحازة لطرف من طريف والنيتيجة    تيغريبيية 

رات األجيال وعقوهلم عىل طرف آخر. فرصنا أمام تقليديي مقابل حداثيي  مة يف تصوي الثينائييات املتحكي

رجعيي  إزاء  ميي  الربامج   وتقدي هذه  أني  علية  واملريض  بلية  الطيني  زاد  ي  والذي متخليف.  مقابل  م  ومتقدي

ق الفجوة بني طريفالتيعليميية قُ  ت بشكل يعمي ة االزدواج ما أديى إىل ت   دي وابط الثيقافيية واألرسيي ك الري فكي

األكاديميي  التيغريب  إني  ة.  ينبني يف جوهره عىل   مرض حضاريي   واالجتامعيية بصفة عامي مركيب ألنيه 

ات والتيأسيس له بأدوات تبدو علميية منضبطة بمناهج وهي يف حقيقة األمر ترتكز عىل مقولة  سلب الذي

امل ثمي تعمل  الكي ف، ومن  التيغريبيية عىل تشجيع نزعات االستهالك بدال  الكمي بدال من  هات  من    وجي

كيز   التيسليح بأدوات املعرفة املنتجة للعلوم والتيكنولوجيا.  يفالرتي

، حينئذ، أني التيغريب يصدر عن معرفة استشافيية تعترب أني التيعليم هو املجال احليويي  ي   جلي الذي

ات اإلنسانيية. وعليه فهو   ب النيفوس ويبني الذي ي يراهن عليه   الفضاء الكبرييصنع العقول ويدري الذي

ة العامل اخلارجيي التيغريب األكاديميي  ة ضاغطة جتعل الفكر   . إني قوي ل إىل قوي تزداد صالبة عندما تتحوي

 

العربيية، ط  .1 األبحاث  سة  اليوم، مؤسي اإلمربياليية من عرص االستعامر حتيى  وما   100ص  1981، س  1هاري ماجدوف، 

 بعدها.  
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ياسي  ا وأهل االجتامع أشبه ما يكون باملمثيلني  ألهمي أهدافها والثيقافة خادمة ألهمي مراميه  حارسا    السي

 عىل مرسح التيغريب.

هر جفيت فيه منابع اإلبداع    لقد عرفت الثيقافة العربيية اإلسالميية ، بعد ازدهارها حينا من الدي

،  واإلنجاز إعجازا واإلبداع بدعة واحلديث حمدثا    وتغليب فيه النيقل عىل العقل فأضحى الفعل انفعاال  

ال العجوز من نومها وتنفض عن نفسها غبار وانغلقت  ة  القاري الليحظة بدأت  الثيقافيية. ويف ذات  نية  سي

متكافئة دعت  ة الالي ورة احلضاريي ينيية، وهذه الدي األعرص املظلمة بالفقر واجلهل واملرض واحلروب الدي

امإىل تنظيم رحالت استكشافيية وبعثات علم فكانت الفرصة واليابان    يية من بلدان عديدة كمرص والشي

القرار هبيية أمام صانعي  املتالحقة عرب وضع   الغربي   الذي األجيال  م يف مصائر  التيحكي إلحكام أدوات 

ي ال ينطفئ  أسس التيغريب املتينة. وهكذا عادت البعثات العلميية بالتيبشري العميق بحضارة النيور الذي

م بأشواط.   والتيي سبقت إىل التيقدي

 مظاهر الّتغريب: 

اخلي إني ا  املذكورين آنفا من شأنه أن ينجز برامج التيغريب    واخلارجيي   جتامع العاملني  األساسني  الدي

إذ االجتامع.  لكلي مستويات  املة  يف   الشي العزائم والتيشكيك  لتثبيط  املرئي واملسموع  اإلعالم  ل  تدخي

بغة العلميية وا القدرات، واإلعالم يستعني بمحاورة األكادميي  ملعرفيية عىل هذه الربامج ني إلضفاء الصي

جات اجلامعيية  يية والوطنيية عىل اجلهود التيي تبذهلا النيخبة يف املدري غبة يف خذالن القوى املحلي املبطينة بالري

التيغريبيي  التييار  إني  مغرتبة.  عقول  لصناعة  األجر  ومدفوعة  انيية  املجي عوات  الدي أساسا    من  عىل   يقوم 

الفرد وال  إذا  استقطاب  أكاديمييا  سييام  املسبي   بارزا    كان  فيمن  القتناعه  والتيأثري  اإلشعاع  بقدرته عىل  ق 

فني املسيحييني العرب ومنهم سالمة موسى القائل:   حوله. ولعلي أبرز مثال عىل هؤالء هو جمموعة املثقي
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ام ازدادت معرفتي بالرشق زادت   كلّ جيب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلحق بأوروبا، فإّن » 

قي هبا وزاد ي هلا وتعلّ ام زادت معرفتي بأوروبا زاد حبّ ي. وكلّ ه غريب عنّ كراهيتي له، وشعوري بأنّ 

 .  (1) «ي وأنا منهاا منّ شعوري بأهّن 

الوجدايني  املنطلق  التيغريب يف أوضح جتليي  ومن هذا  دة للغرب من جهة  يظهر  اته يف املواقف ممجي

نبذا   اث  للرتي إ  رصحيا    ونابذة  من  فيه  ب بام  التيعصي يف  يتجىلي  كام  أخرى.  جهة  من  وسلبييات،  جيابييات 

لليغات األجنبيية ويف دعوات رصحية ملنارصة الفرنكفونيية واإلنجلوسكسونيية، ويف الليباس ويف األكل 

جي  ثمي  ومن  نيام.  والسي واملرسح  سوم  والري ي ري  واألغاين  الكلي ولة   العزوف  الدي بمشاغل  االهتامم  عىل 

واألمي  بصفالوطنيية  للتيغريبة  مظهر  أهمي  ألني  ة  عامي احليويي   ة  التيفاعل  بحركة  لل  الشي إحلاق  مع   هو 

ان احلضاريي  ة األصيلة التيي متثيل اخلزي نات اهلويي  للقيم واألخالق.   واملوليد احلقيقيي  مكوي

ا    ّ وإذا كان التيثاقف بني األفراد واجلامعات أمرا   وله فوائد ال تىص، بحسب قانون    رضوريي

يية ألنيه ينظر إىل املسألة بعني واحدة ال ة أمهي تيأثري والتيأثير، فإني التيغريب األكاديمي ال يول هلذا اجلانب أيي

ة  ؤية األحاديي اث لالستمرار، مقابل صالحيية االستعامر لكلي يشء. وهذه الري باعتباره عدم صالحيية الرتي

ه اليذي ُيلحق األذى بأوليائه، وال يظهر بمظهر اجل  للقضايا جعلت من التيغريب األكاديميي  نني املشوي

 هوي يتمتيع بدوره بسحر احلياة ومجال الوجود.  

الشاكلة جت في  ريوعىل هذه  هلا،  املصاحبة  القيم  الغربيية واستهالك  املنتجات    جري عمليية هضم 

الثيورة االتيصاليية   لكتاب األجنبيي ا رويج  ت  يام ما أحدثته  الوافد واملجلية العابرة لآلفاق. وال سي والفلم 

رة لكلي خصوصيية وذاتيية، والطيريف يف كلي  ؤى والقيم الغربيية املدمي من قدرة عىل ترويج األفكار والري

ج باسم احلريية ورضورة االنفتاح.    ذلك أنيه يروي

 

سة هنداوي س آي س، .1  .  16، ص1991سنة   سالمة موسى، اليوم والغد، مؤسي
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 خماطر الّتغريب األكاديميّ 

د   ة  تتحدي املنجري النيتائج  ي تتليه، وبحسب  الذي ثقافيية بحسب احلجم  أو  قيمة كلي ظاهرة اجتامعيية 

عنها. ومليا كان أهمي رصيد متلكه املجتمعات العربيية اإلسالميية هو رأس ماهلا البشي، وما حييل عليه 

االهت إىل  ض  التيعري مهبي  يف  ظلي  قد  صيد  الري هذا  فإني  وكفاءات،  وذكاء  طاقات  والتيخريب. من  زاز 

ابة األكاديميا يعمل بكلي حزم عىل تنفيذ خمطيطاته وإرساء   واملالحظ، أني التيغريب ي تسليل من بوي الذي

ق   ة قواعدها عرب إنشاء مدارس ومعاهد عليا تضمن له االستمرار. وهي شواهد عينيي  تشهد له بالتيفوي

يي  ة وإمكانات مادي ة كبرية. وهي طريقة تنسجم ة وتكنولوجيي واالمتياز، بام يمتلكه من جتهيزات عرصيي

التيغريب، ما ينعكس سلبا   اس أهداف  عىل    متام االنسجام مع املكافآت والتيحفيزات التيي ترصد حلري

عة واملتباينة يف االنتامء .  ليم االجتامعيي الس  واالنسجام بني الفئات املتنوي

ت  التيي  ى إني اخلطر اجلاثم عىل كاهل األوطان والبلدان  التيغريب    سمي و من  النيمي ائرة، يف طريق  السي

، إىل   األكاديميي  هو النيقلة النيوعيية من احلوار بني احلضارات حيث العالقة األفقيية ومعاملة النيدي للنيدي

رات  الغزو احلضاريي  عوب وماهلا من مقدي إني فعل الغزو    .املتجاوز لكلي حدود االحرتام وتقدير الشي

ي   الم  بثقنا الذي تييار  تييزا  ن  له  وجد  صا    تيغريب  واألرضيية   مشخي االصطالحيية  األجهزة  خالل  من 

األكاديميية األوساط  عملت  التيي  راسات.   املفهوميية  والدي البحوث  وإجرائها ضمن  هبا  اإلقرار  عىل 

. وهكذا أصبح التيغريب شامال    وهذا اجلهاز النيظريي  ل عىل الغزو بسط نفوذه بشكل متعنيي عديد لل  سهي

ياسيية والثيقافيية.من  النيواحي االجتامعيية والسي
 (1) 

بة يعيش عىل شفا جرف هار  وتسود الفوىض خمتلف أوساطه، ويعمي    ،إني جمتمعا تقوده نخبة متغري

ة الغربة املضاعفة واجلفاف النيفسي   التيوتير خمتلف عالقته ، فال غرو حينئذ أن يعيش ويشكو   شباب األمي

 

عر، مقال يف جملية األدب اإلسالميية، مج    .1 ارة، التيغريب وأثره يف الشي د مصطفى هدي وما   7، ص1994، سنة  2، ع1انظر حممي

 بعدها.  
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وحيي  فق الري ي يفرتض من ضعف الدي باب الذي ، فتكثر موجات االنتحار فيه ويعصف املوت بحياة الشي

فيه األمل والطيموح وحبي احلياة والتيعليق هبا وتكتسحه موجات اهلجرة غري النيظاميية وضمنها يالقي 

باب أبشع أنواع املص بعد يوم. وما ذلك إالي تعبري عن إفالس    ري وتتعاظم موجات اإلرهاب يوما  الشي

وفراغ   ة  النيظريي جتالبدائل  روي التيي  ة  الفكريي أحضان الطيروحات  يف  املرمتية  األكاديميية  النيخب  ها 

 التيغريب. 

ارسني لظاهرة التيغريب وأخطارها مثل طارق البشي، إىل القول:   ي حدا ببعض الدي  إني الذي

يبدو يل أّن الغلّو يسّمى بدرجات شتّى وأشكال متنّوعة وعىل فرتات ممتّدة أو متقطّعة، ما بقيت » 

 (1) «ف إاّل بضعفهاعهيمنة التّغريب ولن يض

ع حركة   تد  التيغريبيية ال  بالعمليية  املستهدفة  املجتمعات  التيغريب عىل  التيي يامرسها  اهليمنة  أني  هوي 

خت  االجتامعيي النيموي   املجتمعات  هذه  حركة  جتعل  وإنيام  طبيعيية،  بطريقة  ر  ردود يتطوي مبدأ  إىل  ضع 

التيي   األفعال. وردي الفعل متوتير بطبعه ألنيه ل واحلسابات املنطقيية. فاألفكار  أبعد ما يكون عن التيعقي

. ورض  يزرعها التيغريب األكاديميي  ر هذه األفكار القاتلة هي أفكار قاتلة عىل حدي عبارة مالك بن نبيي

ها بام  هبا إىل جمتمع غري قادر عىل هضمها وفاقد احلصانة ضدي د يف خيانتها لنامذجها املثاليية وترسي يتجسي

التيقدي »هي عنارص وافدة.   املييتة تنتقم بتجميد  التيقدمإني األفكار  تنتقم بتدمري  القاتلة  . (2) «م واألفكار 

 

 61، ص82، جانفي 278طارق البشي، سيبقى الغلو ما بقي التيغريب، مقال منشور  بمجلية العرب، ع  .1

، مشكلة ا  .2 ، تعريب حممي عبد العظيم عل، دار احلكمة للنيش والتيوزيع ، تونس، سنة  مالك بن نبيي ألفكار يف العامل اإلسالميي

 .  207، ص 1985
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احليويي  اخلاليا  تقتل كلي  ا  العقل والنيفس عىل رأي ألني القيم واألخالق واألفكار، وتقتل  ة يف جسم 

شلتاغ عبيود.
 (1) 

ورة، فصل التيييار التيغريبيي  وليية اجلائرة التيي ترتكز وفق   فال يمكن، عىل هذه الصي عىل العالقات الدي

سرتاتيجيية إىل تنفيذ  وت اواحد ألنيه ينهض ععالقة األطراف باملركز، إذ جينح هذا التيييار إىل تغليب الصي 

ال    قا  مسطيرة مسبي  رة أوي اه واحد ومعاملة مواطنيه عىل   ويروم تقيق أهداف مقدي ق العامل يف اجتي وهي سو 

م أرقام  م    نيمك  فقط  أني هات هاملتن جب يف هب تعليبهم والتيحكي م عن بعد. وال أدلي عىل ذلك من توجي

ق والوقوف عىل العوامل اليتي تول  كتابه وجهة اإلسالم حيث حيرص عىل معرفة حركة تغ  ريب الشي

مع جهود علامء االجتامع واألنثروبولوجيا يف بادئ األمر    دون تقيق هذا التيغريب. وهو ما يتناغم متاما  

عوبات، وإنيام ذلك   إىل دراسة املجتمعات البدائيية ال من أجل األخذ بأيدهيا ومساعدهتا عىل ختطيي الصي

ن منها و  يطرة عليها كام بدا ذلك يف أعامل لفي بريل.ألجل التيمكي  السي

وخ و ى عمر فري إىل فضح املخطيطات   (2) «الّتبشري واالستعامر»   مصطفى اخلالدي يف كتاهباملقد تصدي

ة واألدبيية، وعليه يتيضح أني خطر التيغريب أشدي وأنكى  رات احلضارة املعنويي التيغريبيية العاصفة بمقدي

ح بوجوده ويعلن عن نفسه، ومن   عىل احلضارة اإلسالميية من االستعامر املبارش ألني العدوي املبارش يرصي

ا العدوي  ي له. أمي سييام من عموم النياس،  يصعب التيفطين إليه، والاخلفيي املبطين ف  ثمي يسهل جتنيبه أو التيصدي

قيي  م والتيحّضي والري التيقدي بغالف  تغليف  إذا  ة  التيي وخاصي اجلامعة  ابات  بوي املجتمع من  إىل  ب  . وترسي

ي النيخبة لتكوينهدقية البحث األكاديميي فرتض فيها املوضوعيية العلميية وتُ  ق تبعا لتلقي ا . وكلي ذلك يسوي

جون من اجلامعات الغربيية األمناء عىل  ورة مثيل املتخري وتعليمها يف اجلامعات الغربيية. وعىل هذه الصي

 

اث« ع  »  انظر شلتاغ عبيود، يف املصطلح الثيقايف والتيغريب، مقال منشور بمجلية التيغريب، جملية    .1 ، 9، س  33أفاق الثيقافة والرتي

 .  54، ص2001أفريل 

ة، صيدا، بريوت، سنة املكتبة منشورات، واالستعامر التبشري، فروخ ومصطفى اخلالدي عمر .2  .  25 ص، 1953 العرصيي



 251   ❖ ستتباع املعريفي للغربالتيغريب األكاديميي رؤية تليليية نقديية يف اال

 

 

ة وطرائق التيفكري   م متشبيعون باملناهج العرصيي مون أنفسهم عىل أني مصالح الغرب بالوكالة وهم يقدي

م أبعد ما يكون ات واملوضوع.عن ا  وناجلديدة وهم يف حقيقة األمر ليسوا كذلك ألني  لفصل بني الذي

 ونقد اإلسترشاق  التغريب املعريفّ 

النقديي  املحاوالت  أبرز  التي  من  األكاديميي   تناولتة  إدوارد   واملعريفي   التغريب  كتاب  تضمنه  ما 

م، وهو كتاب كان له أثر كبري وإسهام عظيم يف إرساء 1978عام  الصادر يف    (1)«االسترشاق»  سعيد

 ةيمنة الكولونياليي . يعالج سعيد يف هذا الكتاب العالقة بني اهلهاودعائم االستعامرة ما بعد  أسس نظريي 

 فرع معريفي   هني ى أعمبيينا  أنه ليس كام يدُّ   والثقافة، ويقطع فيه شوطا  طويال  يف تليل اخلطاب االستشاقيي 

)الشق( خدمت   ة والسلطة، فدراسات املستشقني عنى النخاع عالقات القوي بل خترتقه حتي   حياديي 

. (2) ة لسيطرته واستغالهلا ملصاحلهاهلادف إىل إخضاع الشعوب الشقيي   كبري املخطط االستعامريي   إىل حدي 

ليبنين  سعيد  يميض  اهليمنةآليي   وهكذا  العامي   ات  الوعي  تشكيل  إعادة  عرب  خالل   من   واالستحواذ 

 ة.ات واجلامعات واملعاهد األكاديميي اإلرساليي 

ّ الثقافة  كتابه »ا يف  أمي  ع إطار التحليل ليشمل أماكن  وسي حيث ي،  1993الصادر سنة    (3)«ةواإلمربيالي

العربي  أبعد من الشق  املثال  ، كاهلندوالشق األدنى اإلسالميي   أخرى  قام فيه عىل سبيل  . وكذلك 

املقاومة، كذلك تدي  إرادة اإلمربياليي بدراسة حركات  إرادة اآلخرين ملقاومة  ة، إضافة إىل ث فيه عن 

ون وعلامء ال يمكن اعتبارهم جزءا  من بنية ون وأمريكيي األعامل املعارضة التي قام هبا مثقفون أوروبيي 

 .(4) يشء مثل االستشاق

 

1. Orientalism 

 .  2018 صيف، عش الثاين العدد« االستغراب» جملة، ة من منظور إدوارد سعيدالكولونياليي  نقد، . جمدي عز الدين حسن2

3. Culture and Imperialism 

 .  208م، ص 2008، 1إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترمجة نائلة قلقيل حجازي، دار اآلداب، بريوت، ط .4
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ف  سعيد من خالل كتاباته املتعدي   لقد د  دت  ة التي ُشيي ة الغربيي اخرتاق حجب التقاليد الثقافيي   إىلدة  ه 

ة ألكاديميي القرنني املاضيني. وعاجلت كتاباته بشكل موسع وعميق، اهليمنة ا عىل مدى عقود طويلة يف 

دراسة العالقة بني    يف  زت هذه الكتابات بشكل خاصي التي مارسها الغرب عىل الشق واجلنوب، وركي 

( وبني الغرب )تديدا  فرنسا وبريطانيا والواليات والعربي  الشق )وتديدا  الشق األدنى اإلسالميي 

رصد تلك العالقة منذ غزو نابليون بونابرت ملرص يف أواخر القرن الثامن عش،   جرىحدة(. حيث  تي امل

ت املستشقني احلديثة يف أوربا، التي تزامنت معها نشأة دراساة الرئيسة  مرورا  بتناول الفرتة االستعامريي 

رب العاملية الثانية وظهور السيطرة ة والفرنسية عىل الشق بعد احل ة الربيطانيي انتهاء  باهليمنة اإلمربياليي 

فرض   ، استطاع الغرب الكولونيالي عن طريق فرض هذا التمركز األوروبي واألمريكية يف الوقت نفسه.

ة ة. هذه السطوة من جانب املركزيي فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيي أته وسيطرته عىل بقاع بعيدة عنه كهيمن

تاألوروبيي  أن  هلا  كان  ما  كلي إالي   صل ة  هتميش  حساب  عىل  احلضارة     دائرة  حميط  خارج  يقع  ما 

ي ة، وما أنتجته هذه األخرية من معارف ورؤى وتصوي األوروبيي  املركب من    رات وقيم للموضوع الكلي

 .(1) ة اإلنسان والعامل واهللثالثيي 

املعريفي  النسق  األكاديميي   وعىل  التغريب  أن  سنجد  مركزيي   نفسه  مساحة  إدوارد  أخذ  أعامل  يف  ة 

ة يف الشق. ويف ة واإلسالميي بني النخب العربيي   سعيد، باعتباره العامل األبرز واآلخر يف صناعة الغربي 

  كيفالذي حيكم الغرب حيال الشق راح يبنين   ة باملنطق األساسي ة التغريبيي سياق سعيه إىل ربط العمليي 

ة نش احلضارة، ونش  ى )عبء الرجل األبيض(، وعىل مهمي ة عىل ما يسمي لإلمربياليي   قام التسويغ العقلي 

التحّض والتمدي  يتمثي قيم  اإلنسان، واليوم أصبح  اإلرهاب( ن، وحقوق  ل يف ما يدعى )احلرب عىل 

ؤساء املتعاقبني عىل  ة(، ويستشهد سعيد بام ورد يف بعض خطابات الر و)النضال من أجل الديمقراطيي 

م ال هيدفون م يقاتلون ألجل نرصة اخلري يف مقابل الش، وأني ة، من أني حدة األمريكيي رئاسة الواليات املتي 

 

 . نفسه املصدر، . جمدي عز الدين حسن1
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ثون أبدا  عن  م ال يتحدي أنحاء العامل. واخلالصة أني   ة، يف كلي ة، القيم األمريكيي  لنش القيم الديمقراطيي إالي 

 .(1) م للناسثون يف احلقيقة عن إهداء التنوير واحلضارة والسالم والتقدي يتحدي هم اهلدم والتدمري، ولكني

التطوي  هذا  اهليمنيي مثل  العالقة  مسار  يف  االستعامريي ر  الغرب  بني  العربي   ة   اإلسالميي   والشق 

 ة كامنةالشعوريي   .وهو حالة غربية(بي و األور  )التشنق العرقيي   يه إدوارد سعيد بـسيفيض إىل ما يسمي 

البحث الغربي  النهائيي ت، يف حمصي ومناهجه والتي أدي   خلف طرائق  الثقافات غري    ة، إىل حش كلي لتها 

ة حارضة يف صميم  ة التغريبيي وهكذا تبدو العمليي ة.  ة، واألدنى منها، إىل موقع من مواقع التبعيي بيي واألور

ةبيي ووص والثقافة األورزا  يامثل متاما  موقع املستعمرة املفيدة للنصحيي  تتلي و االستشاق 
 (2)  . 

للعامل،    يوازي بني نشأة دراسات االستشاق من جهة، وبني بداية االستعامر األوروبي   يف هذا املقام

أمهيي  ويرى  األخرى.  اجلهة  الغربيي من  الباحثون  به  قام  الذي  الكبري  الدور  حقل ة  يف  املشتغلون  ون 

الكولونيالي االستشاق يف تعزيز مصالح الغرب  
بام قاله ماكول عن الرتبية يّضب مثال     ثمي   .تهاوإدام  (3)

 :  م يف حمّض اجتامع رسميي 1835ة، عام اهلنديي 

ني فعلت ما بوسعي لتكوين تقويم دقيق  ة، ولكنّ ة وال بالعربيّ »ليس يل أّي معرفة ال بالسينسكريتيّ 

ة. ولقد حتادثت، هنا ويف  ة والسنسكريتيّ منهام. لقد قرأت ترمجات ألشهر األعامل العربيّ   لقيمة كّل 

ني ما وجدت واحدًا منهم بمقدوره  ة. بيد أنّ زين بكفاءاهتم يف اللغات الرشقيّ الوطن، مع أناس متميّ 

رّف  كون  حقيقة  يدحض  أور  أن  مكتبة  من  جيّ بيّ وواحد  كّل ة  يساوي  املحّلّ   دة  للهند   األدب 

فعالً من قبل أولئك األعضاء   اإلقرار التامّ    حمطّ لألدب الغرّب   اجلوهريّ   السموّ   ة. إنّ واجلزيرة العربيّ 

  نّ إعليم. وليس من املبالغة أن نقول  ة يف التة الرشقيّ لون اللجنة والذين يدعمون اخلطّ الذين يشكّ 

ات صا قد يوجد يف تلك امللّخ قيمة ممّ  ة أقّل ة املجموعة يف اللغة السنسكريتيّ املعلومات التارخييّ  كّل 

 

 .  166راجع: إدوارد سعيد، الثقافة واملقاومة، ترمجة عالء الدين أبو زينة، دار اآلداب، ص  . 1

 . نفسه املصدر، دين حسن. جمدي عز ال2
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الفلسفة األخالقيّ   ة يف إنكلرتا، ويف كّل املبتذلة واملستخدمة يف املدارس اإلعداديّ  ة  فرع من فروع 

 .(1)تني هو نفسه تقريباً«هلاتني األمّ  املكان النسبيّ  ة نجد أنّ يّ واملادّ 

  أكثر من ذلك، ألني ، بل  دليل عىل التشنق العرقيي -كام يقول سعيد    – يف الواقع  هو   ذلك القول 

ماكول كان    ني إدة. إذ  وذو نتائج مؤكي   ر غارق يف صميم التشنق العرقيي  تصوي رأي ماكول ما هو إالي 

ة بأرسها أن راته إىل قرار يأمر سكان شبه قاري ث من موقع السلطة حيث كان بوسعه ترمجة تصوي يتحدي 

 . (2). وهذا ما حدث يف حقيقة األمريذعنوا للدراسة بلغة غري لغتهم األمي 

)قدي وي ستوكس:  إيريك  كتاب  من  ثانييا ،  مثاال   سعيد  ّ م  واهلندالنفعي اإلنكليز  تدي ون  حيث  ث  (، 

الفلسفة النفعيي يي ستوكس عن أمهي  ب املرء يف قا : »يتعجي يف اهلند. يكتب سعيد معلي   ة للحكم الربيطايني ة 

الكيفيي   ستوكسكتاب   تتمكي من  التي  املفكي ة  من  قليلة  زمرة  هبا  بينتام وجون رين  ن  بينهم  من  نسبييا ، 

واستكامله حلكم اهلند، مذهب ينطوي يف   ستيوارت ميل، من اإلتيان باحلجج لتعزيز مذهب فلسفيي 

ا أسمى ة من أني بيي ومع آراء آرنولد وماكول يف الثقافة األور   بعض جوانبه عىل تشابه ال يرقى إليه الشكي 

كلي  ميل حي  من  ستيوارت  فها هو جون  اهلنديي   تلي ما عداها.  البيت  )نفعيي  بني  ثقافيي اليوم  منزلة  ة ( 

ة تدور عىل ألسنة أجيال وأجيال عىل ة واحلكومة التمثيليي الذي جعل آراءه عن احلريي   مرموقة إىل احلدي 

رة حول هذه القضايا. ولكن عن ميل كان عىل ستوكس أن يقول ما ة املتطوي ة الليرباليي ا املقولة الثقافيي أني 

 يل: 

ة مقصود تطبيقها  مبادئ احلريّ   ة متناهية أنّ ة قائالً بدقّ يّ د أفاد جون ستيوارت يف كتيبه عن احلرّ لق» 

تطوّ  التي  البلدان  تلك  تطوّ حرصًا عىل  تسوية رت  بمقدورها  كافياً يف مضامر احلضارة ليكون  رًا 

اهلند ما كان    أنّ . وعالوة عىل ذلك كان خملصاً ألبيه يف تشبثه باالعتقاد  شؤوهنا بالبحث العقالنّ 

ه كان يرفض، هو نفسه، . ولكن عىل الرغم من أنّ  بشكل استبداديّ باإلمكان حكمها وقتذاك إاّل 

 

 .  17والناقد، مصدر سابق الذكر، ص إدوارد سعيد، العامل والنصي . 1
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احلريّ  تعاليم  التمثيليّ تطبيق  واحلكومة  فإنّ ة  اهلند،  يف  الليرباليّ   ة  من  ضئيلة  الراديكاليّ حفنة  ني  ني 

 .  «القيودفني اهلنود مل يضعوا أمثال هذه ومجهرة متكاثرة من املثقّ 

ق إىل  ك عن التطري ناهي  –ة«  ملحة خاطفة عىل آخر فصل يف »احلكومة التمثيليي   وكام يقول سعيد، فإني 

إىل ث عن تغييب احلقوق بالنسبة  املقطع الوارد يف املجلد الثالث من »مقاالت وبحوث« حيث يتحدي 

عن هذا األمر ال   أن يقولهما كان عليه    ني إهى اجلالء رأي ميل الذي قال فيه  بمنت  توضح  –لربابرة  ا 

ا مل تكن وقتها قد  رأي ثقافته بحضارة اهلند هو أني  عىل اهلند، والسبب باألساس أني  فعال  يمكن تطبيقه 

 . (1)ر املطلوب بلغت بعد درجة التطوي 

ان القرن التاسع عش، حسب ما يذهب سعيد، ملء بأمثال هذه  بأرسه إبي   تاريخ الفكر الغربي   إني 

ني(، ني( وما هو مناسب هلم )غري األوروبيي صات والتمييزات بني ما هو مناسب لنا )أي األوروبيي التخري 

م يف الداخل، يف املكان الصحيح، مألوفون، منتمون، وباختصار فهم فوق، فون بأني األوائل مصني  إني   إذ

فمن هذه التمييزات،   ع، وباختصار فهم تت.، تبي م يف اخلارج، ثنوى، شواذي فون عىل أني واملثاين مصني

ى ماركس نفسه. ت منها حتي امرئ أن يتفلي   التي حظيت بسطوهتا من خالل الثقافة، ما كان بوسع أيي 

ا املعيار املمتاز محل معه زمرة مرعبة من التمييزات بني ما لنا وما  ة عىل أني بيي ولثقافة األورإىل ا النظرة    إني 

األور وبني  املالئم،  وغري  املالئم  بني  األور   بي و هلم،  هي بي ووغري  فهذه  واألدنى،  األعىل  وبني   ،

ة العرق  مكان يف موضوعات من أمثال علم اللغة والتاريخ ونظريي   التمييزات التي يقع عليها املرء يف أيي 

 .(2)ى البيولوجياوالفلسفة واألنرتوبولوجيا، حتي 

سعيد بتعريته يف جممل كتاباته، وهو    الذي قامة،  ة والفكريي ة الثقافيي هذا هو الوجه القبيح للكولونياليي 

أني  الثقافيي الكولونياليي   يرى  الشعوب ة  رؤى  يف  امليم(  )بكرس  املستعِمر  منظور  دمج  يف  نجحت  ة 

 

 .  18والناقد، مصدر سابق الذكر، ص  والنصي إدوارد سعيد، العامل . 1

 . 19-18نفس املصدر السابق، ص . 2
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رة، حتي  يشء دون وصاية األول ودعمه،   ا غري قادرة عىل فعل أيي ى شعرت هذه األخرية بأني املستعم 

، ولكن من جمتمع األول   هاوقيم  التشيع ال ينبغي أن يصدر من ثقافة جمتمعاهتا   وفهمت كذلك أني 

 .(1)وقيمه هو

 يف دراسات ما بعد االستعامر  التغريب األكاديميّ 

أني  أقررنا  بدقي   إذا  مرتبطة  هي:  االستعامر  بعد  ما  تارخييي دراسات  بواقعة  حمدي ة،  املايض    دة،ة  أي 

الغربي   االستعامريي  التغريب   فإني   ،للعامل  وقائع  بيان  يف  واسعة  مساحة  ستأخذ  الدراسات  هذه 

ا حجي . وباملقابل إذا رأينا أني واملعريفي   األكاديميي  ة والعلوم ة، لنقد استبانات العلوم االجتامعيي ة فرعيي ا حقًّ

د، بمقتىض عقل الزمن أو املسائل التي تنشأ، آنذاك، درجة ال تني تتجدي   إىل أيي   فسنالحظة،  اإلنسانيي 

اإلجابة ستختلف. فإحدى النقاشات الضخمة التي دارت داخل وحول دراسات ما بعد    أعتقد أني 

القرن ،كانت ملعرفة إذا ما كانت ة ،خالل العقد األول من هذا  يف البلدان األنكلوسكسونيي  .االستعامر

الن الفكريي قديي اإلمكانات  واملردود  مع   ة  بقائها  أن تافظ عىل  تستطيع  االستعامر،  بعد  ما  لدراسات 

مل يعد من    التوازن االستعامريي   العوملة، ومع التغيريات الكبرية، لتوازن القوى يف العامل، بحيث يبدو أني 

نات الواقع، إذ   عوا أن سهم وتوقي ري مرحلة ما بعد االستعامر الحظوا ذلك بأنفمن مفكي   عددا    ني إمكوي

بعد االستعامر، يف طريقها إىل االختفاء، وأني  ما  استبانات  ا ستخل مكانا، قريبا ، ليشء آخر.  تكون 

هتا.  ة بجدي يه العوملة، التي هي ظاهرة جذريي ة فكرة ما نسمي ثمي   ، من هذا املوقع، أني دا  ينبغي أن نرى جيي 

فإني  أن    وعليه  من  أبعد  املسألة،  هذه  باحلريي النقاش حول  أو  االستعامر  بني  فالقرابة  مرحلة   يقفل. 

االستعامريي  املحلي السيطرة  من  كبري  أوضحها عدد  قد  اليوم  والعوملةة، وعوملة  الكلمة ا - لني.  ستخدم 

التمدي   -  globalization  –  ةاإلنكليزيي  سوى  إمربياليي ليست  عليه  كانت  ملا  األقىص  املرحلة د  ة 

 

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

 .  134م، ص 1998، 1ط
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ال  االستعامريي  وبالتأكيد  ممي ة.  الكثري،  هناك  اليوم،  يزال  فيه  نعيش  الذي  العامل،  لنفهم  فعله  ينبغي  ا 

ولكني  قرن.  منذ  العامل  نظام  بحوزتنا لشح  كانت  التي  مري   باألدوات  يقفل  مل  النقاش  أخرى، هذا  ة 

فدراسات ما بعد االستعامر، هي بصدد دمج عدد كبري من األبحاث )هي يف احلقيقة مرتبطة بعمق بام 

ا . إذ  يف البداية( التي تأخذ يف ا   كانت عليه عددا  من فروع دراسات   ني إحلسبان ظاهرات معارصة جدي

االستعامر« بعد  اسمها من »ما  ت  بعد االستعامر، غريي ما 
أني .  (2)لالستعامر«  ا  ليصري »عابر  (1) ا  ويبدو 

باجتي تطي  اهليمنة،  استبانات متمحورة حول مسألة  تتناول أكثر  ور  استبانات  التنقي اه  التبادل، حقائق  ل، 

وتدفي  إني التعايش  املهاجرين.  باجتي ق  نسري  إندماجنا  االستعامر   (3) اه  بعد  ما  دراسات  احلقلني:  هذين 

ر يف هذا الوضع املتحري  دراسات ما بعد االستعامر، يف طريقها   ك، أني ودراسات العوملة. ويمكن أن نفكي

ا . واملسألة بعد ذلك   ل باجتاٍه يعطيها عقد إجيار غري حمدود، أو عىل أيي حال، بأفق بعيد جدي إىل التحوي

دراسات   . والصحيح أني هي يف معرفة إذا ما زلنا نستطيع تديد حقل دراسات متقليب، إىل هذا احلدي 

، وكانت ويف جوي جدل مستمري ، (4)د االختصاصات داية يف مناخ متعدي ر منذ البما بعد االستعامر، تتطوي 

استبانات متقاطعة، ذات نزعٍة الستثامر حقول الدراسات من الداخل، ولفتحها   تطمح ألن تكون حملي 

ثمي  إطاراهتا.  دراسات وخلع  اعتبارها حقل  نفسه. ويمكن  النوع  من  الدراسات  مع  متكافئ  ة يشء 

ة يف ، ببساطة، ثمي ميادين الدراسات، وأني   مسألة النوع، تطرح يف كلي   اعتبار أني   ، ونستطيع أيضا  ا  خاصي 

، يف موضع اهتي حقل دراسة، نمطا  من االستبانات جيعل تكامليي   كلي  ام. وينبغي االعرتاف ة احلقل املعنين

هنا  من  ل بطريقة أخرى، هي عىل حدود املعقول: نرى را دراسات ما بعد االستعامر نفسها، تتبدي   أني ب

، مثل الشق قطي   ة عىل مناطق مل تعرف االستعامردراسات ما بعد االستعامر، ما ُيطبيق يف الكرة األرضيي 

الصينيي  اليابايني   األقىص  . وكان أن أنشئت نشة يف جامعة استوكهومل »أوروبا ما بعد االستعامر« أو 

 

1. postcolonial 

2. trans colonial 

3. fusion 

4. transdisciplinary 
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ستعامر، عىل مراحل من التاريخ، ق دراسات ما بعد االة، وتطبي وهي تعنى بأوروبا الوسطى والشقيي 

ق عىل العصور القديمة، ويف جماالت ك جتد دراسات ما بعد استعامر، ُتطبي هي خارج هذا احلقل كلييا . إني 

ة. ولديك  ة ما بعد استعامريي مل يعد هلا عالقة مت  اٍه مع ما عنته أصال ، وعىل سبيل املثال، دراسات إنجيليي 

ال يف  االستعامر،  بعد  ما  البرصيي نزعة  فإني دراسات  الشكل،  هذا  وعىل  اإلعالم.  دراسات  ويف   ة، 

 (1)املستقبل الذي يمكن أن تطمع إليه! ة، متلك كلي الدراسات ما بعد االستعامريي 

 ةخامتة نقديّ 

 للتغريب األكاديميّ   أفاق جديدة

احلقيقيي  الوجه  كان  اإل  مليا  دعاة  كان  خمفييا،  الغرب  للغرب  من  باالستفادة  يف  صالح  معذورين 

راعيي  الزي اإلصالح  يف  يتمثيل  واحد  م  التيقدي طريق  أني  بني    اعتبارهم  والفصل  ياسيية،  السي والتينظيامت 

أمر   التيغريب غري معذورين ألني حقيقة  ة والتيعليميية. ولكني دعاة  بويي الرتي املناهج  لطات، وتديد  السي

ع وإراد ق لقيادة العامل  الغرب قد أصبحت واضحة جليية. وعامدها حركات توسي ة هيمنة ورغبة يف التيفوي

ة والغطرسة. وهكذا تتعاظم املسؤوليية عىل من أدرك احلقي وأغىض عنه.    بالقوي

ا   حريي كان  وأن    لقد  اإلجيابيية  الغرب  أوجه  حيليلوا  أن  درجاهتام  أرقى  يف  والتيعليم  بية  الرتي برجال 

ة. كام كان عليهم  من االنضوا   يميطوا الليثام عىل عيوبه ومساوئه، بدال   ة فجي ء يف محالت دعائيية وإشهاريي

أن يكشفوا عن حقيقة أفكار ومبادئ نمت وترعرعت يف تربة ثقافيية خمتلفة ويف فضاء حضاريي مغاير.  

ي ظلي هدفا   اث الذي م أما  ألصحاب التيغريب األكاديميي   والرتي ن وملجأ آمن ملن  هوي يف حقيقة األمر صامي

د   عي التيغريبيي ه ومرا بأراد التيزوي ون جعة ما بدا غري مالئم للعرص. ال أن يرمى به عرض احلائط كام يدي

اث ليس بضاعة مادي   مجلة وتفصيال   ة فمنه ما وأنيى هلم ذلك. فالرتي هو مادييي ومنه ما هوي غري ماديي وال  يي

ل أعامرا    مرئي. وهو خمزون نفسي  يف العرص. وأكثر من ذلك أني حماوالت   نابضا    يعيش حييا    وماضيا    يشكي
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را   اث وإعادة فهمه هي أكثر جتذي م التيي تنهض عىل فهم الرتي يف املتقبيل. فال حارض    واألكثر تأثريا    التيقدي

 دون مايض وال مستقبل دون حارض.  

للقارئ   لليسان العرب    ويبدو أني أفضل طريق ملقاومة التيغريب إنيام هوي تشجيع حركة التيعريب نشا  

ع دوائر االطيالع واحلوار والنيقد.   ر فيه اآلخر حتيى تتوسي  بام يفكي

الفكري   العطاء  ذُبل  أبواب  مليا  غلق  عن  وأعلن  التيفكري،  منافذ  ت  وُسدي اإلسالميية  احلضارة   يف 

كتاب يف  الغزال  حامد  أب  عبارة  حدي  عىل  بالتيأييد،  العقل  له  يشهد  ال  اليذي  التيقليد  عمي  ه االجتهاد 

امليية والغربيية من   ة الشي في ة باالنتقال إىل الضي ورة احلضاريي املستصفى من أصول الفقه. وعندئذ آذنت الدي

يف  استمرارها  تضمن  دعائم  إرساء  عىل  سوها  مؤسي عمل  احلضارة  هذه  وبتصاعد  األرضيية.  الكرة 

عائم التيعويل عىل النيخب األكاديميية وا  ال لكلي ما من  التياريخ. ولعلي من أخطر هذه الدي ويج الفعي لرتي

اإلنسانيية ات  الذي بناء  ب  أن خيري العربيي   شأنه  املعارصة. ودعوى هذا  ة واإلسالميي يف جمتمعاتنا  وحدة ة 

ا تييار جارف يدكي كلي من    املصري اإلنسايني  م واحد، وأني احلداثة واحدة وأني املشرتك، وأني طريق التيقدي

أمور ناته  املايض ومكوي وأني  وتعوي   عارضه،  الوراء  إىل  تشدي  م. وكلي ذلك دعاوى بالية  التيقدي ق حركة 

احلقل  املايض هو  اليونانيية، وأني  احلضارة  قديم  إىل  تعود  ذاهتا  الغربيية  احلضارة  واب ألني  للصي جمانبة 

ي ال ينضب، وأني احلداثة حداثات، وأني اشرتاك اإلنسانيية يف كثري من   واملعريفي   والفكريي   الثيقايفي   الذي

واملختلفة.  عة  املتنوي واالنتامءات  الثيقافيية  اخلصوصييات  عىل  بحال  يقيض  ال  املشرتك  املصري  عنارص 

ي لنا وهكذا  األكاديميي   تبني   التيغريب  إالي   أني  ف  ليس  يطرة  عا أداة تجب  والسي اهليمنة  غبة يف  الري ا  ممي ليية 

ا   جوهريي األكاديميي   يناقض  أساسا    العمل  يقوم  املوض  اليذي  قيق  عىل  الدي والبحث  ة  يي واجلدي وعيية 

 . والتيمحيص العميق من أجل إزاحة احُلجب عن احلقائق املخفيية
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 ةالعربّي البالد يف ةالغربّي احلداثة إخفاقات ةالسياحّي ةاإلمربيالّي

اين  عادل  ( 1) الوشي

 

  وفرضته ة،العربيي   البلدان ومنها  ة،الناميي   البلدان بعض يف السياحيي   القطاع  ةالغربيي  الدول  استنبتت

 هذه  يف  السياحيي   القطاع  ني إ  أي.  االستقالل  عىل  حصوهلا  بعد  مبارشة  هيكلي   اقتصاديي   كقطاع  عليها

 إلمالءات   خضوعيية  استجابة  كان  اموإني   ةالوطنيي   مصاحلها  حول  متمحورا    ا  سياديي   قرارا    يكن   مل  الدول

 . الرأساملي  الغرب

  السياحة   أني ب  حدةاملتي   األمم   تأقري   1963  سنة   ففي   إلثباهتا،  داتاملؤيي   تعوزنا  ال  ة الفرضيي   هذه   إني 

 الدولي   البنك  نحا  ولقد.  (2)النامية  للدول   االقتصاديي   للبناء  احلقيقيي   احليويي   املدخل  تكون  أن  يمكن 

 ل متثي   السياحة  ني إ  ((3) دافيس  ميشال)  نيسرتاتيجيي اإل   خربائه  أحد   لسان  عىل  جاء  حيث   املنحى،  هذا

 لالقتصاد  الفعلي   كاملحري   هي  الصناعة  كانت  كام  متاما    للتنمية،  احلقيقيي   كاملحري   النامية  لدولإىل ا   بالنسبة

 يف   للسياحة  ةالدوليي   مةاملنظي   نظمته  الذي  لسياحةل  الدولي   املؤمتر  ويف.  (4) عش  التاسع  القرن   يف   األوروبي 

 فيه   تتيسع  جديد  دولي   اقتصاديي   لنظام  ستؤسي   أن  شأنا  من   السياحة  أني   تأكيد  جرى  ،1980  سنة  مانيال

 

 .  تونس/  السياحة انثروبولوجيا  يف   وباحث جامعيي   أستاذ. 1

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. 
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 االقتصاد   خالل  من   األخرية،  هلذه  يتاح  حيث  النامية  والدول  مةاملتقدي   الدول  بني  ةاالقتصاديي   الفجوة

 . (1)متسارعا   ا  اقتصاديي   ا  نموي  قتقي  أن ،السياحيي 

  ومنها   النامية  الدول  من   العديد  ركاهبا  يف  سريت   التي  ةالدوليي   امتواملنظي   ةالرأسامليي   الدول  إمالء  إني 

 هلذه   اهليمنيي   للمنطق  القطاع  هذا   سيخضع  ،ا  هيكليي   ا  قطاع   السياحيي   القطاع  اعتامد  ةالعربيي   البلدان   بعض

  الدول  يف  السياحة  تكون  أن  بوضوح  أمىل  قد  الرأساملي   الغرب  أني   واحلقيقة.  امتاملنظي   وهلذه  الدول

 . وانتظاراته لطلباته ةاخلضوعيي  االستجابة أساس  عىل النامية

 (:  للسياحة ةالعامليي  مةللمنظي  السابقني  نيالعامي  األمناء أحد) (2) لونات روبار السيد يقول

  عروض   إعداد  ةثمّ   ومن  مورغباهت احلرفاء  ودوافع السوق  اتحاجيّ   قياس  يشء كّل   قبل  جيب»

  (3).«الرغبات هذه  يوتلبّ  اتاحلاجيّ  هلذه تستجيب ةسياحيّ  ومنتجات

  ة السياحيي  بنيتها خُتضع أن ة،العربيي   الدول ومنها  النامية، الدول عىل يمل حينام الرأساملي  الغرب إني 

 أي   ة،الربحيي   وتوازناته  اتهأفضليي   وملنطق  ةاالقتصاديي   مصاحله  لشوط  بذلك  خُيضعها  فألنيه  طلباته  ملنطق

 منها  كلٍّ   اقتصاد  يف  ا  بنائيي   فا  ختلي   ديولي   ا ممي   عليه  كاهلاواتي   له  تهاتبعيي   ويفرض  به  الدول  هذه  اقتصادات  لريبط

  معلوم،  أمر  وهذا .  (4) الدول  هذه  يف  االستعامر  ولده  الذي  الثنائيي   االقتصاد  ن م  الناتج  فالتخلي   يشبه

 أن  يريد   الرأساملي   الغرب  أني   هو  فهمه  وتعميق  الدراسة  هذه  يف  جتليته  نريد  الذي  اجلديد  األمر  أني   غري

  انتظاراهتم  ملختلف  واالستجابة  ورغباهتم  ملواطنيه  ةالنفسيي   احلاجات  إشباع  ملنطق  الدول  هذه  خيضع

 

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. 

الدين، صفاقس، تونس،    عالء  نش  واملناويل، دار  واهلوية  التاريخ:  السياحية  للظاهرة  علمية  أساسات:  الوشاين  عادل:  يف   ورد

  .30، ص2016

2. Robert LONATI 

3. Aisner P. et Pluss C.: La ruée vers  le soleil, op cit, P198. 

، معهد الفكر  السياحة، جملية سوسيولوجيا : باقادر أمحد بكر أبو . 4 ، بريوت، لبنان، عدد اإلنامء العربي  ، ص 1997، 89 العربي

137  . 
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  أزماهتم   وتصعيد   مكبوتاهتم  خمتلف  عن   والتنفيس   ة،نزويي   األكثر   فيها  بام  (1) ةالرغبيي   وشواردهم  ةالعاطفيي 

  أزماته  لتصعيد  ا  حيويي   جماال    الدول  هذه  من   جعل  مثلام   هأني   بمعنى...  توازناهتم  خمتلف  تقيق  عىل  والعمل

 ة والعاطفيي   ةوالعالئقيي   ةواالجتامعيي   ة النفسيي   أزماته  لتصعيد  ا  حيويي   جماال    أيضا    منها  جعل  ة،االقتصاديي 

 ...  ةواجلنسيي 

  وكيف   الغربي   االجتامع  يف  األزمة  واقع   تبنيي   بمحاولة  وذلك  األطروحة  هذه  معاجلة  يف   عسنتوسي 

 . السياحة  عرب ةالعربيي  املجتمعات يف ترصيفها ريجي

 : اجلديدة الظلمة إىل  األنوار طموح  من: الغربّ  املجتمع أزمة

ق  العلم  أني   الطموح  وكان  وبالعلم،  بالعقل  حةمسلي   احلديثة  العصور  أوروبا  دخلت   اخلالص   سيحقي

 للمعرفة  أداة  إىل  ليتحوي   مل  العلم  أني   هو  احلاصل  أني   غري  اإلنسان،  سيسييد  العقل  وأني   والرفاه،  ةواحلريي 

  ا  وعسكريي   ا  اقتصاديي   اإلنسان   إخضاع  أدوات  لتطوير  التطبيقيي   للبحث  أداة  أصبح  اموإني   الرفاه  وتقيق 

ا...  ا  وإعالميي  ح  فقد  العقل  أمي  مقابل  يف  نفسه  اإلنسان   دفتقيي   ة،املعنويي   القيم   حساب  عىل  ةاملاديي   القيم  رجي

 مع   تضامن  كصلة  ،(2) موران  إدغار   يقول  كام   نسان،اإل قيمة  وتراجعت   جديد،   كسييد  املال  رأس  سطوة

 له  أهل   ال   الذي  الفرد  اإلنسان  حيث  ةالفردانيي   قيم   رتطوي   مقابل  يف  له،  ومؤانسة  مشاركة  وقيمة  اآلخر

 . (3) بروايار ال  يقول كام مسيح وال أصدقاء وال

 هذه.  ُأُطره  كلي   لتشم  أزمة  من   فيه  يعتمل  ما   نفِسه  الغرِب   ريملفكي   ةالنقديي   األدبيات  صتشخي   لقد

ب  فرد  إىل  اإلنسان  لتحوي   اجلديدة،  بالظلمة  (4)هابرماس  يورغن  وسمها  التي  األزمة،  ومغرِتب  مستوع 

 يف  اإلنسان  أغرق الذي  االقتصاديي   اجلهاز  عليه هييمن  شامل  استالبي  واقع   يف الوعي   ومستل ب الفكر

 

1. FANTASME 

2. Edgar MORIN 

3. LA BRUYERE 

4. Jürgen HABERMAS 



 نحن و التغريب    ❖  264

له  ات،وامللذي   اللهو  ةدعائيي   آلة  إىل  استنادا    يشاء،  كيفام  ههاويوجي   (1) كهاحيري   الرغبات  من   جمموعة إىل  وحوي

الة ضخمة احلري  االنتقاء نطاق خارج ةوفوقيي  ةذهنيي  بقيود وحكمته الفرد  حارصت وفعي
 (2). 

  املجتمعُ   أضحى  ىحتي   الناس  بني  ةاالجتامعيي   ةالنفسيي   املسافات  تباعدت  ،االستالبي   الواقع  هذا  يف

 شخصيية    وال  باردة    ةُ االجتامعيي   العالقاُت   وغدت  املبعثرين،  األشخاص  من   بأرخبيل  أشبه    الواحدُ 

 حياته   ومقاول  ذاته  مرجع  الفرد  صار  ىحتي   ةُ الفرديي   ختوترسي   ة،والنفعيي   الدقيق  احلساب  عىل  وتقوم

  باآلخرين  اكرتاث دون يشبعها ةاخلاصي   أشيائه إىل ورهاناته  وانتباهاته  اهتامماته كلي  هتفتوجي  ة،اخلاصي 

 فةاملتطري   والنزوات  ة،الشاذي   األحاسيس  عن   بحثا    الداخلي   العامل  يف  الغوص  وصار  هبم،  التزام  أو

ا    بةاملتسيي   ةالرغبيي   والشوارد ا    مهي  بيئة   يف  أةجمزي   ةشخصيي   ةهويي   لتجميع  موصوال    وجهدا    مالزما    وجوديي

  وهواماهتا   ألهوائها  ينصتفقط    بذاته   صلته  اموإني   أصيلة،  عاطفة  عالقات  للفرد  فيها  يعد  مل  ةثقافيي 

 . سييد بوعي الشعور هلا  استجابته  من  ويغرف  وشهواهتا،

  االستياء،   مشاعر  (3)بوريت  جوناثان  يقول  كام  ة،االجتامعيي   ةالنفسيي   البيئة  هذه  يف  تعاظمت،   لقد

 ... العليلة ةالسيكولوجيي  ةالصحيي  واألوضاع  واالكتئاب والسأم والوحدة الوحشة ظواهر  وتفاقمت

  من  حالة  يعيش  الرأساملي   الصناعيي   املجتمع  يف  اإلنسان  أضحى  فقد  العمل،  ميدان  يف  اأمي 

 عائده،  عن   انفصل  وجهده  عمله،  عن   انفصلت  فُمتعته  ة،االنتاجيي   نشاطاته   أوجه  كلي   يف  (4)االنفصال

 .املتواصل اإلنتاجيي   ودورانا اآللة ةأولويي  أمام قيمتها فقدت تهوإنسانيي 

 

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

P166. 

،    اإلنامء  مركز  منشورات .  هابرماس  إىل   هوركهايمر  من  فرانكفورت  مدرسة:  طاهر  عالء .  2   بدون)،  72  بريوت، ص القوميي

 (. تاريخ 

3. Jonathan BORIT 

4. separation 
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  ل وتوي  ،معا   العمل ناتج وعن  العمل  عن  واغرتاب ،(1) وتشييئها  الذات سلب من  حالة بإزاء نحن 

 . وكيشء كرقم  اإلنسان يعامل اقتصاديي  منوال يف قيمة بال ةاقتصاديي  ةذري  إىل

  ر والتطوي   مالتقدي   عىل  تدلي   إذ  ا،هل   املدخل  فهي  ة،الغربيي   باحلضارة  ةخاصي   سمة  احلداثة  كانت  لقد

ا  ة،التكنولوجيي   والثورة  ةالعقالنيي   ةوشموليي   خيبة  عىل   تيل  اإني   ،(2) ذلك  عكس  عىل  تدلي   فهي   اليوم  أمي

اجلمعيي   بالالوعي   دفع  الذي  األمر  الكاسحة،  األمل
  البحث   إىل  (5)  (4)دومازيل  جورج  ده حدي   كام  ،(3)

 . األمل  وإلعادة رالتوتي   وخلفض اجلمعيي   التوازن إلعادة حلول عن 

  فعل  خالل  من   وذلك  األمل  إعادة  اتآليي   من   ةآليي   هو  ةالعربيي   املجتمعات  إىل  السياحيي   السفر  إني 

ل  نفسي   ة الشقيي   والعوامل  واخليالي   األسطوريي   عىل  االنفتاح  طقوس  من   طقس  إىل  السفر  هذا   حيوي

 ،(8)   (7)ليوتار  يقول  كام  أنواره  عرص  إليها  استند  التي  احلداثة  ُمُثل  اغتصب  أن  بعد  فالغرب،.  (6)ةالغرائبيي 

د  ،(9)مكان  كلي   يف  حائرة  ةمرجعيي   أساطري  وعن   ةغرائبيي   عوامل  عن   يبحث  بدأ  وخُيفنض  أزماِته  فيها  ُيصعن

راِته فيها  ذلك؟  كيف. النتظاراته فيها ويستجيب توتي

 

ة ونشأة والثورة، هيغل العقل: ماركوز هاربرت. 1 ة زكريا، اهليئة فؤاد االجتامعيية، ترمجة النظريي ة املرصيي والنش،   للتأليف العامي

 .  96-95 ، ص1970

 . الزيارة تاريخ نفس. نفسه املصدر. 2

3. inconscient collective 

4. Georges DUMةZIL 

5. Georges Dumézil, Mythe et épopée, Types épiques indo-européens, un héros, un sorcier, un roi, 

NRF, Gallimard, 4ème edition, 1984. Tome II. 

  يناير /جانفي  21  بتاريخ  واألبحاث، نش  للدراسات  حدود   بال  مؤمنون  جملية  إلكرتويني   وأزمتها، موقع  احلداثة:  عزمي  سمري.  6

 .  2018- 4-25 الزيارة ، تاريخ2015

7. LYOTARD 

8. Magazine littéraire, N° 225, 1985, p. 43 
9. Baudrillard, Jean, «La modernité»,  Encyclopédie Universalis, volume 11. 
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 جربة   جزيرة  يف(  (1)الفنادق)  النُُّزل  بعض  أسامء  دراسة  خالل  من   السؤال  هذا   عن   سنجيب

 األسطورة،  حول  ومقاربته  ةالسيميولوجيي   (2)بارط  روالن  مقاربة  من   ذلك  يف  مستفيدين (  ةالتونسيي )

و  مقاربة من  أيضا   وباالستفادة بريي
 .(5)  (4) املربجمة األسطورة حول (3)

  نحو   تضمي   وهي  2كلم  514  مساحتها  وتبلغ  ،التونسي   الشقيي   اجلنوب  يف  تقع   جزيرة  هي  جربة

 . مصن فا   ا  سياحيي  نزال   120

  القمر   ةربي   كإيزيس   نياألسطوريي   وامللوك  اآلهلة  أسامء  اجلزيرة   هذه  يف  النزل  هذه   من  الكثري   تمل

 وازدهار   والنامء  واخلصب   األمومة  رمز  ةالقرطاجيي   اآلهلة  وتانيت  القدماء،  نياملرصيي   لدى  واألمومة

 ، األسطوريي   أنطاكيا  ملك  وأوليس  القدماء،  نياملرصيي   عند  واحلساب  البعث  إله  وأوزوريس  احلياة،

 ليست  وغريها  ةاألسطوريي   األسامء  هذه...  أوليس  زوجة  بينيلوب  وامللكة  أوليس،  بن   األمري  وتيليامك

 وهي  ة،الرغبيي   والشوارد  واالنتظارات  لألحالم  اإلنصات  يف  خبرية  ةإشهاريي   آلة  وراءها  اموإني   ةاعتباطيي 

ته اإلشهاريي  الفعل يف ذلك  كلي  إىل االستجابة  إىل هتدف  كام  نفسها، ةاإلشهاريي  التسمية ذلك يف بام برمي

  فيها   يعوض  أساطري  له  وتصطنع  الالوعي  تصيب  اإني ...اإلصابة  جتب  حيث  اإلصابة  إىل  هتدف

د ل   وُيصعن  يف   األساطري  إنتاج  فيه  يعيدون  الذي  الوقت  يف  هنا،  السياحة  خرباء  إني ...  وُيسقط  وحُيون

  األساطري  باستمرار  القائلة  (6)إلياد  مريسيا  ة فرضيي   يثبتون  ة،جتاريي   ة تسويقيي   ألغراض  النزل   تسمية

 .(7)احلديثة ملجتمعاتنا العامي  املخيال يف القديمة

 

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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  السائِح   املتقبنِل،  الوعي  يف  ةاألسطوريي   ةاإلشهاريي   األسامء  هذه  أثر  هو  ما:  هو  هنا  الرئيس  السؤال  إني 

 ة األسطوريي   األسامء  هذه  من   السائح  لاملتقبي   اهايتلقي   التي  الدالالت  هي  ما  آخر،  بمعنى  ووعيه،  الغربي 

  للنزل؟

  هلذه  وخمتلفة  عديدة  دالالت  عىل   نقف  أن  ةالسيميولوجيي   املعاجلة  لنا  أتاحت  لقد  احلقيقة،  يف

 منظومة  هي  األسطورة  أني   التأكيد   مع   تباعا    نعرضها  دالالت  بأربع  املعاجلة   هذه  يف  سنكتفي   األسامء،

 االستفهام  عىل  مفتوحة  تبقى  األسامء  هذه  فإني   وبالتال  ة،الدالليي   الصيغ  من   منظومة  أي  كالم

ا. والتأويل السيميولوجيي   .آخر  إىل قارئ من  ةمتغريي  بنيُته كالنصي  إني

 :  ةالعربيّ   البلدان يف  ةالغربيّ  السياحة  :األوىل الداللة

 : ةلإلنسانيّ  ةالبدائيّ  املرحلة إىل  نكويص سفر

 ةبدائيي   ةزمنيي   مرحلة  إىل  إحالة  فيه  وملوك  آهلة  من   ةأسطوريي   بأسامء  جربة  جزيرة  يف  النزل  تسمية  إني 

 بعد  ن يدشي   ومل...  وغيبيي   وسحريي   ،وخرايفي   وأسطوريي   ،وإحيائيي   وخيالي   اإلنسان  وعي  مستوى  حيث

 الطبيعة  يواجه  ةالبدائيي   احلقبة  يف  اإلنسان  كان  لقد...  والتفسرييي   والتجريبيي   داملجري   والفكر  اللوغوس

  الظواهر  يفرسي   كان  كام:  بعضه  وهي  بعضها  فهو.  هبا  مندجما    نفسه،  الوقت  يف  كان،  ولكنيه  منها  خائفا  

 . هبا

  ة بإمكانيي   ويغري  للتاريخ،  ةعكسيي   حركة  عىل  اخليال   يفتح  منهجيي   إشهاريي   عمل   بصدد  هنا   إنينا

 املستعادة   ةاإلنسانيي   هذه  ةووحشيي   الضائعة  ةاإلنسانيي   طفولة  حيث  ة،الطبيعيي   املرحلة  إىل  النكوص  السفر

 ات األدبيي   هذه  ِمثل  خفيضته  الذي  املرحلة  تلك  إنسان  وإىل  الغرب،  ريمفكي   من  العديد  مالحمها  دحدي   كام

  ( 1)«بالطيي   شاملتوحي »  البدائيي   ذلك  فهو.  الرتاثيي   الكائن   مستوى  إىل  ةالغربيي   ةباإلثنومركزيي   املحكومة

 

1. Le bon sauvage 
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 الرتاث  مستوى إىل  ةوالرمزيي  ة املاديي   إبداعاته  وخمتلف   ثقافته كلي  ختفيض  كام احلضارة، تكتسحه  مل  الذي

 .(1) التحّضي   قبل ما اإلنسايني 

 ة،تطوريي   وال  ساكنة  املايض  يف  هناك  زالتما  أي  ةأسطوريي   الرتاثيي   اإلنسان  هلذا   ةالعامي   البنية  إني 

 زيارته  من   بدي   ال  الذي  البشيي   التاريخ  متاحف  من   حيي   متحف  اإلحياءات  من   إحياء  يف  فهي  وبالتال

 إىل   استنادا    ة التارخييي   املعرفة  ولبناء...  أصبح  وكيف   كان   كيف  البشيي   للوجود  ة العامي   السريورة  لفهم

ة  جتارب  وملعايشة  ،الفرجويي   ولالستمتاع  ة،الذاتيي   املعايشة ة  ةخصوصيي   وجوديي   باحلسي   وثريي

 ... املختلف

م   التسميات  هذه  إني    وللتجربة   للفرجة  ةالبدائيي   املجتمعات  مستوى  إىل  ةالعربيي   املجتمعات  ُتجن

 كان   حينام  املايض  استكشاف  أي  ،النكوصي   واالستكشاف  واملجازفة  املخاطرة  عىل  القائمة  ةالغرائبيي 

 . احلارض  يف املايض  تعيش تزال ال جمتمعات  خالل من  وذلك  ا ،إنسانيي  ا  وبدائيي  ا ،حضاريي  بسيطا  

  ت، املؤقي   ولو  اهلروب،  ةبإمكانيي   الوهم   الغربي   السائح  لدى  جُتينش  ةالعجائبيي   ةالبدائيي   املضامني  هذه

  املايض  يف  العيش  ةبإمكانيي   حاملة  ةلرومانسيي   قوسا  له  وتفتح  وإكراهاته،  ةالعرصيي   احلياة  نسق  ضغوط  من 

 ة،الغربيي   حلضارةإىل ا   بالنسبة  املايض  هي الغرائبيي  برتاثها  ةالبدائيي   املجتمعات فهذه  ه،حسي   أوج  يف  واقعا  

 ة الرتاثيي   الشعوب  هذه  حيث  الرتاث  هذا   إىل  العكسي   للسفر  طائرة  متن   عىل  ساعات  بضع  وتكفي

 . الطبيعة مع املتامهية

 

ة  االثنيية  هذه  جتاوزوا  قد  الغربييني  ريناملفكي   بعض  أني   نعلم   نحن  .1  لغري  وإنصافا    موضوعيية  أكثر  قراءات  إىل  الضيقة  املركزيي

 السياسيية   االنرتوبولوجيا   جمال  يف   اجلريئة  وتاليله(  Pierre CLASTRES)  كالسرت  بيار  الفرنسي   االنرتوبولوجيي   أمثال  الغربييني

  (.Georges BALANDIER)  باالندييه جورج  الفرنسي  أيضا  واألنرتوبولوجيي 

ترمجة  األنرتوبولوجيا :  باالندييه  جورج  - سة  عل  السياسيية،  املؤسي بريوت،    والتوزيع  والنش  للدراسات  اجلامعيية  املرصي، 

2007  . 

دولة، ترمجة جمتمع: كالسرت  بيار - سة حسني حممد الالي  . 1991والتوزيع، بريوت،  والنش للدراسات اجلامعية دكروب، املؤسي
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م  املضامني   هذه  أني   واضحا    يبدو   إىل   ةالعربيي   املجتمعات   ومنها  النامية  ةالسياحيي   املجتمعات   ُتجن

  اإلنسان   مستوى  إىل  الغرب  رفعت   املقابل  يف  هالكني  ،(2)   (1)«السياحيي   للعرض  نيالبدائيي »  مستوى

  والعقد   ةاملدنيي   واحلركة  ةالوضعيي   والقوانني   م بالتقدي   صفيتي   الذي  واملديني   واملتحّضي   املستكِشف

 . االجتامعيي 

  سياقا    أني   واحلقيقة.  العرب  إىل  الغرب  نظرة  يف  م يتحكي   جامد  قالب  أي  ةنمطيي   صورة  بصدد  إنينا

بلُورها ةالنمطيي  الصورة هذه بتشكل سمح  ا  خصوصيي  ا  تارخييي   . وت 

  عامل  يف يعيش الغربي  الفكر كان  ،األوروبي  التنوير عرص ومطلع ة اجلغرافيي  االكتشافات عرص فمنذ

م   الفكر  هذا   كان  ما   وبقدر...  األخرى  احلضارات  صنعه  يف   تشاركه  ال  كان  ،احلضاريي   البناء  يف  يتقدي

 أن   يمكن  ال  ةاملاديي   الناحية  من   احلضاريي   البناء  اكتامل  بأني   الشعور  هلامأوي :  بشعورين   لديه  مصحوبا    ذلك

 الذي  بالذات  بالوعي  يتعليق  هفإني   الثاين  الشعور  اأمي .  اآلخر  العامل  عىل  هيمنة  عالقة  ضمن   إالي   يكون

ن  .التاريخ  يف والعقل  والثقافة احلضارة  مركز هي أوروبا أني  الوعي  هذا  ومضمون  الغرب، لدى تكوي

ر االستشاُق اآلخر  العرب   ضمن هذا الشعور بمركزيي  أنيه ينتمي إىل جنس آخر، وأني  بة الذات، صوي

ا حضارته فهي رضب  والعقم واخلمول، أمي   ة تشوهبا عيوب  جسيمة كالكسل الفكريي ته القوميي شخصيي 

 .(3) ة تسودها املبالغاتمن رضوب الفلكلور وثقافته بربريي 

  القول    مضامينها   يف  جتانب  تكادال    التي  ةالنمطيي   الصورة  هذه  إنتاج  إعادة  بصدد  نا أني   يبدو

،  الرتاثي   الكائن   ذلك  يزال  ال  فاإلنسانُ   ة،االستعامريي  ةاملركزيي   النزعة  ذا   االستشاقي    والتاريخ الغرائبي 

 . املايض  عن  احلارض فيه ينفصل ال متأبيدة بنية يزال ال والرتاث  ا ،ريي تطوي  ال ا  سكونيي   يزال ال

 

1. Des primitifs pour tourists 

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

 ، ص1989القومي، بريوت،    اإلنامء ، مركز71-70  املعارص، عدد  العربي   التاريخ، الفكر  وكتابة  االستشاق:  شعيب  عل.  3

59  . 



 نحن و التغريب    ❖  270

ز  باالستعامر  املايض  يف  أغرى  االستشاق ورة  وهذه  عليه،  وحفي ز  بالسياحة  اليوم  تغري  الصي  وتفي

 (1)...عليها

 بالشباب  املديد موالتنعّ   الشيخوخة مغالبة :الثانية الداللة

...  الشباب  ونضارة  واخلصوبة  احلياة  مفاتيح  يدها  يف  بل  ،أزلي   فشباهبا  متوت  وال  هترم  ال  اآلهلة  إني 

 مبارش  قصديي   بشكل  هيتوجي   اموإني   ا  اعتباطيي   ليس  اخلالدة  اآلهلة  بأسامء  النزل  تسمية  إني (.  وتانيت  إيزيس)

يياح  من  واسعة   رشحية   إىل  بالقدرة   ة املبشي   التسميات  فهذه.  اتاملسني  ة خاصي بو  املسنني   رشحية   وهي  السُّ

 السائحات   من   ثقيل  عدد  النتظارات  تستجيب  بالشباب  املديد  موالتنعي   الشيخوخة  مغالبة  عىل

ع  ات، املسني ِعد  نفسها،  التسمية  يف  اآلفل   كيانني   فرُتجي  وميعته   وعنفوانه  الشباب  حرو  باستعادة  وت 

(Fleur de la jeunesse) . 

  دا  جيي   يدركون  (2) ة،الرغبيي   والشوارد  األحالم  يف   خرباء  هم  بام   ،السياحيي   اإلشهار  فنيييي  إني 

 هذه   تقيق  عىل  فيعملون  الالشعور،  يف   منها  الساكن   ىحتي   وانتظاراته،  مجهورهم  احتياجات

ِعد اممي  ة،اإلشهاريي  ةالعمليي   كلي  يف ةالرغبيي   والشوارد والنزوات  والرغبات االنتظارات قها ةبإمكانيي  ي    تقي

 .فعال  

 الشباب   عنفوان  إىل  تيل  كام  للفعل،  واسعة  ةبديناميكيي   تعد  وامللوك  اآلهلة  بأسامء  النزل  تسمية  إني 

 واإلنفاق   العميق  واجلنس  املفرط  واحلبي   ةالعاطفيي   ةيوالرفاه  واحلرارة  االحتكاك  قيم  وكلي   وجيشانه

 واالنفجار   الذريي   التفتيت  من   حالة  شهد   الذي  الغربي   االجتامعيي   امليدان  هجرت  قيم   وهي...  السخيي 

 

اين  عادل.  1 .  العربيية  البالد   عىل  الغربيية  للهيمنة  آخر  مدخل  أم  الثقافات  بني  حوار:  العربيية  البالد  يف   الدوليية  السياحة:  الوشي

، تونس، ،    لالتيصال  الوطنيي   املركز  واالتيصال، منشورات  املعلومات  جمتمع  يف   الثقافيية  املامرسة  بعنوان  مجاعيي   مؤل ف  2005الثقايفي

 .  107-101 ص

 .  هلا  واالستجابة األحالم صناعة عىل يشتغل كام التعويض وعىل املكبوتة الرغبات عىل يشتغل اإلشهار إني . 2

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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ا  أخرى  أمكنة    وإني ...  (1)ةاالجتامعيي   حياته  قلب  مسي   الذي  النوويي   أةمهيي   أخرى  ةنوعيي   ةزمنيي   وأقواس 

 ةاالجتامعيي   احلياة  يف   ممكنا    انتظارها   ىحتي   يُعد   مل  التي  االحتياجات  هذه  وإشباع  االنتظارات  هذه  لتحقيق

  من  رةاملتحري   اآلهلة  مقري   النزل  هي  األخرى  األمكنة  هذه  إني .  وإشباعها  هلا  االستجابة  من   دعك  ة،العاديي 

.  ..الزمان   إكراهات  من   راملتحري   األسطوريي   السياحيي   الزمن   هو  اآلخر  الزمن   وإني   املكان،  إكراهات

ر    كاآلهلة متعالٍ  ة،والزمانيي   ةاملكانيي  البنية  هذه يف مقيم  كسائح وإنيك،  . اإلنسان  إكراهات من  ومتحرن

 يهيسمي   ما  ضمن   الشباب  عبادة  من   املجتمعات  هذه  متارسه  بام  ة،الغربيي   املجتمعات  يف  ات،املسني  إني 

 ةاالجتامعيي   عالقاهتني   صوتتقلي   ،الرمزيي   امليدان  خارج  ببطء  ينزلقن   ة،الشابي   ةبالعنرصيي   بارط  روالن

 والتدمرييي   احلادي   التناقض  من   حالة  يعشن   إنني .  ةاالجتامعيي   قيمتهني   يوم  بعد  يوما    وتتنازل  ة،العاطفيي 

  أنفسهني   إىل  بالنسبة  فهني .  كيانني   يزعزع  ما  وهو  اآلخرين،  عند  صورهتني   وبني  لدهيني   الذات  صورة  بني

  بدون  ذوات  فهني   اتخرياأل  إىل  بالنسبة  اأمي   مستقبلها،  هلا  أي  وطموحاهتا  وآماهلا  رغباهتا  هلا  ذوات

 عنه  تعربي   الصورتني  بني  احلادي   التناقض  هذا .  ماضيها  سوى  هلا  وليس  الفائدة،  وعديمة  تالفة  آفاق،

  أنا  زلت  ما  أيني   حني  يف  آخر    شخصا    أصبحت  أنا»  بقوهلا  منجرح  بعمق  (2) «بوفوار  دي  سيمون»

 .(3)«نفس 

ش  وامللغي  الكارب  الواقع  هذا   يف  ةواقعيي   ةإمكانيي   هلني   السياحيي   اإلشهار  آلة  تفتح  ات،للمسني  واملهمن

ايتي   التامسك  لتحقيق ج  بأن  وذلك  التدمري،  وسط  الذي  استقبال   جمتمعات  هناك  أني   تفيد  ةإشهاريي   معاين    ُترون

 الذي  (4) «امللك  هو  الزبون»  قاعدة  عىل   وذلك  امللوك  منزلة  ُتنزهلني   ة،العربيي   املجتمعات  ومنها  ،سياحيي 

أنني  ك  جديدة  صورةب  هن وتصبغ  اتكمسني  ةاملوضوعيي   صورهتني   عنهني   وتنزع  ،حقي   عىل  دائام  هو

 

سة.  صاصيال  عرب  حممد  واحلداثة، ترمجة  اجلسد  أنرتوبولوجيا :  بروتون  لو   دافيد.  1 والتوزيع،    والنش  للدراسات  اجلامعيية  املؤسي

 .  156 ، ص1993 األوىل بريوت، لبنان، الطبعة

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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 فيه  ما  ينفق الذي  «كاملتحري   البنك» ذلك  هي  الدول  هذه يف الغالبة ةالنمطيي   السائح  وصورة.  سائحات

 الشباب   من  واسع عدد  يسعى  حيث  ،(1) احللسيي   القنيصي  اهاالجتي   جاء  هنا  من   ة، احلسيي   ومتعه اتهملذي   عىل

 يريدون   ما  هلم  يقول  بأن  وذلك  احالسيي   مع  مواجهة  أيي   من   مالي   عائد  أكرب  عىل  للحصول  الدول  هذه  يف

 ويستجيب   الالشعور،  يف  منها  الساكن   ىحتي   انتظاراهتم  بالفعل  كام  بالكلمة  هلم  قحيقي   وأن    سامعه،

ة  أو  الزمن   ةجتاوزيي   بفعل  التي  ىحتي   لرغباهتم  .تقيقها   بإمكانم  عاد  ما  املجتمع  ةتديديي   أو  اخل ل ق  حمدوديي

هني  اتاملسني السائحات  ت ِعد ةاإلشهاريي  املعاين هذه إني    فتضمر  كاآلهلة، كامل، شباب بوجود وتبشي

 يف   قتتحقي   أن    يمكن ...  ممكنة  ةرومانسيي   ةعاطفيي   ةاجتامعيي   اتصاليي اتي   من   تلمحه  ما  وتلمح  تضمره،  ما

 ةاهلويي   هي   ةخصوصيي   ةهويي   عىل  ليتحصل  ة املوضوعيي   تههويي   من   اإلنسان  فيها  صيتخلي   مغايرة  أطر

 واحلدود  القيود  وكلي   اإلنسايني   عن   تفصله  التي  اآلهلة  مستوى  إىل   املتعالية   وممكناهتا  ةالسياحيي 

 . واإلكراهات

ده  بام  اتاملسني  السائحات   عند   الذات   صورة  بناء  تعيد   املعاين   هذه  إني    متجاوز   حضور  من  تؤكي

 ذبوله   زمن   يف  واليفاعة  الرونق  له  يعيد   اجلسد  عىل  غرائزيي   رغائبيي   بعمل  القيام  ةإمكانيي   إىل  للحدود

 ... نضارته وذهاب ويبسه

 تعميمها  يمكن   التي  ةالسوسيولوجيي   املالحظة  نمل  ال  ناألني   نياملسني   عن   ال  اتاملسني   عن   ثنتحدي 

 إىل  أساسا    به  تدين  كانت  الذي  اإلغراء  ا  اجتامعيي   تفقد  ةاملسني  املرأة   أني   وهي  املجتمعات  أغلب   عىل

 الثقافات   ألني   متنامية  إغراء  ةقوي   الزمن   مع  يربح  أن  فيمكن   الرجل  اأمي   وشباهبا،  تهاوحيويي   نضارهتا

 إغراء»  عن   ثتتحدي   السائدة   الِقي م  أني   كام  والنضج،  والتجربة  الطاقة  قيمة  من  لديه  ترفع   السائدة

 

1.  W. A. Sutton: Travel and understanding: Notes on the social structure of touring. INTJ. Comp. 

Social, 8(2), 1967, p23. 

الفكر  سوسيولوجيا :  باقادر  أمحد  بكر  أبو :  يف   ورد العدد  السياحة،   ، معهد  التاسع  العربي بريوت،    اإلنامء  والثامنون،   ، العربي

   .140، ص1997
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دُ   املرأة  اأمي .  «اجلميل  الشيخ»  وعن   «ةالرماديي   األصداغ   اجللد»  باسم  بوفوار  دي  سيمون  تقول  كام  فُتعم 

 .(1)والرجل املرأة االجتامعيي   احلكم يف متساوٍ  غري بشكل تدمغ الشيخوخة إني .  «اهلرم

  رصخة   وجتاوز  للجسد  واالستسالم  االنيار  جيب  ال  حيث  احلداثيي   الطموح  سياق  يف  هنا  ناإني 

 الشهرية   املقولة  واعتناق  «جلسدي  استسلمت  لقد»:  (3)  (2)«بةاملجري   املرأة»  روايتها  يف  بوفوار  دي  سيمون

 ولكي   هتديد، كلي  من  آمنة شيخوخة تقيض لكي هأني  الطموح  هذا  ومضمون. (4) «ذلك افعل»: الشائعة

 هذه   تناول...  لوجودك   قكتذوي   وتستعيد  حياتك  عمق  عىل  ثانية  تعثر  بأني   األقىص  للحدي   حياتك  تطيل

 (5)إيبي  املاكس  وتلك  األغذية  من   األنواع   وهذه  احلبوب  وتلك   ةاملعدنيي   األمالح  وتلك  الفيتامينات

  تلك   وماِرس  ،(6) اخلاليا  شيخوخة  رتؤخي   التي  البيتاكاروتني  وهذه  ةالقلبيي   احلوادث  من   تمي  التي

  ومتارس  املمكنات  كلي   فيها  لك  تنفتح    اآلهلة  حياة  عىل  قوسني  وافتح    الطريقة  بتلك  وتنف س  الرياضة

... للجسد  ذويي   وال  زمن   سلطة  وال  ةقيميي   ةمعياريي   أحكام  وال  اجتامعيي   ظتفي   دونمن    تشاء  ما  كلي   فيها

 النزل   أحد  أني   إىل   هنا  لُِنِش ...  ةإشباعيي   ةاستجابيي   ةفردوسيي   البيئة  حيث  ة سياحيي   رحلة  مها   القوسان  هذان 

ى جربة جزيرة يف  . (7) الفردوس جربة ُيسم 

ن  ةحقيقيي   ةمنكحيي   عالقات  أني   ذلك  ،جمازا    ليس  املمكنات  كلي   بانفتاح  اإلغراء  هذا    الشباب   بني  تتكوي

 . التعويض عن  الباحثات اتاملسني  السائحات  وبني هامشها وعىل   فيها والعاملني للنزل املرتاد

  ات، املسني  ةخاصي بو  السائحات،  مع  ومتاحة  ممكنة  ةاتصاليي   كلي   وراء  من   ي نشدون،  الشباب  هؤالء  إني 

ل  املختلط  الزواج  ىحتي   والعطايا  واملال اجلنس  عىل احلصول   عن   يبحثون  أي    أوروبا،  إىل  للهجرة  امُلخون

 

 .  147سابقا، ص  مذكور مصدر.. .ةواحلداث اجلسد أنرتوبولوجيا : لوبروتون دافيد. 1

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.  

 n.  158  سابقا، ص مذكور مصدر. .. واحلداثة اجلسد أنرتوبولوجيا : بروتون لو  دافيد: يف  ورد

7. Jerba Paradise 
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 احلبي   ينشدن  فإنني   اتاملسني  كأولئ  اأمي .  االقتصاديي   والتهميش  اجلنسي   الكبت  ملغالبة  ةفرديي   حلول

 .والعاطفيي  االجتامعيي  اإلقصاء به يغالبن   ومطواع سهلٍ   آخر   عند واجلنس

  تلك   خترسه  ما  عينه   هو  الشباب  هؤالء  جينيه   فام  متكافئ،   غري  تبادل  هولكني  التبادل  قويتحقي 

 . وتلك اخلسارة  هذه  وبني وذاك الكسب  هذا  بني شتيان لكن  . صحيح والعكس اتاملسني السائحات

  ني إجيابيي   كفاعلني  ذواهتم  أثناءها  يعايشون  ال  إذ  ،حبي   دونمن    حبي   هي  الشباب  هؤالء  ةفجنسانيي 

  ثمن   بأغىل   بيعها  هو   هدفهم   ألني   الطاقات  هذه   عن  مغرتبون  فهم   ة،احليويي   لطاقاهتم   أحرار  لنيوكمفعي 

ذين   كعشاق   نشاطهم  من  ينبع  ال  ةاجلنسانيي   هذه  أثناء  بذواهتم   إحساسهم  فإني   ةثمي   ومن  ممكن،   وكمتلذي

بيحي فعلهم من  ينبع اموإني   . الرتي

  كسبا    قوا حيقي   أن  أجل  من   بنجاح  استثامره  عليهم  جيب  مال  رأس  اهتموحيويي   أجسادهم   أصبحت  لقد

  هذا  ومقابل  ة،اإلنسانيي   طبيعتهم  عن   هبمويغري   البضاعة،  اليشء  مستوى  إىل  هبم  ينحدر  ما  وهذا   ا ،يي مادي 

  اجلنس   فإني   اتاملسني   السائحات   اأمي ...  الثراء  ىحتي   املال  الزائفة  ةاجلنسانيي   هذه  من  يكسبون  االغرتاب

 واإلقصاء  النسيان  ضدي   محاية  ةفاعليي   هو  اموإني   لذاهتا، منشودة  ةانفعاليي   ةعاطفيي   حالة  ليس  إليهني   بالنسبة

  احلسي   وإحياء   الشعور  تفعيل  ةامكانيي   هلني   يتيح  فهو   كارب،  اضطهاديي   قلق   من  نفوسهني   يف  ده يولي   وما

 . أمواهلني  ينفقن  ذلك ومقابل ة،شابي  ةعنرصيي  حلساب الشيوخ يلغي جمتمع  عن  بعيدا   اجلسد   وإنعاش

  يبيعهام؟   من   مع  وشبابه  اآلخر  ةحيويي   لشاء  ماله  ينفق  من   يستوي  واخلسارة  الربح  بحساب  فهل

  انطالقها   زمن   يف  ذاته  يثبت  من   مع  اإلثبات  نحو  انطالقها  زمن   يف  ذاته   يلغي  من   يستوي  هل  بمعنى

 اإللغاء؟ نحو

  يف   ةالغربيي   للسياحة  االستتباعيي   اخلضوعيي  املنطق ضمن   الالمتكافئ  التبادل  أنيه  غري...  يستويان  ال

 .ةالعربيي   البلدان

 . شقاء وبدون عمل بدون الرغيد  العيش  :الثالثة الداللة

 ( 1)العمل  من  الكريمة الطبيعة أعفتها حيث  شقاء  بدون تعيش اآلهلة إني 

 

1. l’ آge d’Or …les hommes vivent sans souffrir …où la nature généreuse les dispense du travail. 
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  عيش   نمط  إىل  حييل  ،اإلغريقيي   األسطوريي   الوعي  يعكس  الذي  ،(1) هليزيود  الشعري  البيت  هذا 

 تعمل   مل  فهي  باآلهلة  تمتثيل  ةاألرستقراطيي   فإني   التارخييي   الزمنيي   املستوى  عىل  ىحتي   أنيه  واحلقيقة  اآلهلة،

  مل  من  علينا  يدُخل ن    ال»:  الشهرية  أفالطون  قاعدة  عىل  بالراحة  واستمتعت  الناعم  الفكريي   العمل  إالي 

 . «مهندسا   يكن 

  الوجاهة  اكتساب  وهباجس  «ةاألرستقراطيي   بعقدة»  مسكونة  كانت  فقد   ةالبورجوازيي   الطبقة  اأمي 

 االستمتاع  يف  اإلمعان   الوجاهة   هذه  الكتساب   كمدخل  ت،توخي   ولقد  الطبقة،  هذه   هبا   تظى  كانت  التي

 .(2) والرتفيه بالراحة

  تعكس،   اآلهلة أسامء فإني  للنزل، ةاإلشهاريي  التسميات هبذه املستهدفة ةالشعبيي  لطبقاتإىل ا  بالنسبة

 أن   يمكن  التي  الرغيدة  ةالرتفيهيي   ةاالستمتاعيي   ةميي التنعي   ةاللعبيي   ةالبذخيي   اآلهلة  ممارسات  تعكس،   فيام

 واحلظوة   والنفوذ  السيادة  أجواء  جممل  تعكس  كام  ة،السياحيي   العطلة  أثناء  الغربي   العامل  يامرسها

 يف   العامل  هذا   ممارسات  ليست  احلال  بطبيعة  وهي...  هبا  ينغمر  أن  يمكن  التي  ةاالستمالكيي   والقدرة

 باخلضوع   املوصوم  اليوميي   معيشه  أجواء  هي  وال  والكفاف،  بالكدح  ومةاملوس  ةاليوميي   حياته

 .العمل ألرباب االقتصاديي 

  تندرج   والنفوذ،  السيادة  تعكس  التي  األجواء  وهذه  واجلاه،  احلظوة  تعكس  التي  املامرسات  هذه  إني 

 ة البورجوازيي   للطبقة  ةالسلوكيي   طاتباملنمي  العامل  ثلتمي أن    أي  ،الطبقيي   بالتامهي يهنسمي   ما  إطار  ضمن 

 هو  ليس  الذي  عيشها  نمط ويعيش  رموزه، وال  عالماته هي  ليست التي   ورموزها  عالماهتا فيستهلك

 واملصطنع الظريفي  واالرتباط  ةاألصليي  الطبقة عن واملصطنع  الظريفي  االنفصال  من  نوع هإني . عيشه نمط

ة  ومن   ة،العلويي   بالطبقة  أيضا   م  ثمي ات  اإلهياميي   التنعي  وبقدرهتا  (3) ةاالجتامعيي   بوجاهتها  للذي

 

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

 :ُانظر األطروحة هذه حول. 2

 T. Veblen: Théorie de la classe de loisir. Paris Gallimard 1970. 
3. Prestige social 
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ن   الواقع   عىل  التحايل  من  نوع   إنيه...  ةستمالكيي اال  فعل  عينه   وهذا.  رغيد  متخييل  بواقع  كالضي

 .األسطورة

  ومهيي   توازن  ه ألني   صلبا    ليس  هأني   إالي   وتعزيزها  الذات  توكيد  من   حالة  يعكس  الطبقيي   التامهي  هذا   إني 

  عن   تةاملؤقي   والتغطية  ةالدونيي   لواقع  الظريفي   التعويض  من   نوع  هإني ...  والفصيح  الرصيح  الواقع  يفنيده

  النفسي   الفعل  هو  وهذا   بانطالقها،  ويسمح  الرغبة  رحيري   زائف  واقع   بإزاء  هنا  نحن ...  العجز

 النقديي   ىحتي   الثوريي   حمتواه   من   وتفريغه  املكبوت   احتواء  عىل  الفعل  هذا  يعمل  حيث  لألسطورة،

... (1) السياحة  ومنها  املختلفة  اخلدمات  عامل   خالل   من   الكامل  وإشباعه  له  االستجابة  ةإمكانيي   ويطرح

 مع  للتكييف  ةهامي   ةنفسيي   نتائج  ذات  ةآليي   اآلهلة،   بأسامء  نزل  يف  املعنى،  هبذا   ةالسياحيي   العطلة  فتصبح

 ة القوي  بأصحاب  إالي   يعبأ  ال  جمتمع  يف باالنجراح  الوعي وخفض  الغبن   وتقليص  ر التوتي  وخلفض الواقع

 .(2)واملكانة

 األساسي   مطلبها  كان  ةاملستغلي   ةالعامليي   الطبقة  ني فإ   الصدد  هذا   يف   (3) إنتزنسبريغر  هانس  كتب  لقد

 فكانت   ومييعتها،  املطالب  هذه  حرفت  ةالرأسامليي   أني   غري...  ةاحلريي   ونيل  االستغالل  عىل  الثورة  هو

 الظريفي   باالنتقال  العيش  لظروف  الظريفي   التغيري   جرى   حيث  د اجليي   للمطلب  ئ السيي   احللي   بمثابة  السياحة

 .(4)األصل  ملجتمع البنيويي  بالتغيري العيش  لظروف البنيويي  التغيري عن عوضا   وذلك  آخر، جمتمع إىل

 

  داخل  واستيعاهبا   اجلنسية  اإلنسان  أحالم  برتشيد  تقوم  الصناعي  املجتمع  يف   اللذة  صناعات  أن  إىل  ماركوز  هاربرت  يذهب.  1

غ  ولكنيها   عقاهلا   من  اجلنسيية  الرغبة  تطلق  القائم، فهي  النظام  إطار  إمكانيية  تطرح  متاما ، إذ  وتتويه  الثوريي   حمتواه  من  اللذة  مبدأ  ُتفرن

تدجينه،   جيري  يشء  كلي   إني   أي.  اإلباحيية  وأحالم  الليليية  والنوادي  السياحة  مثل  املختلفة  اخلدمات  عامل  خالل  من  الكامل  اإلشباع

بريوت،  اآلداب  طرابييش، دار  جورج  الواحد، ترمجة  البعد  ذو  ماركوز، اإلنسان  هاربرت: ُانظر.  نفسها   اجلنسيية  الرغبة  ذلك  وضمن

 .  1988الثالثة،  الطبعة

ة، دار  الذات  يف   اللفظــيي   غري  والتواصــل  اجلســد  ولغة  الثقافــيي   الالوعــي:  زيعور  عل.  2 ، 1991بريوت،  .  الطليعة  العربيـي

 . 48 ص

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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  املكان   أقاص  ويف  احللم،  يف  أي    الوعي  أقاص  يف   منشودة  صورة  إىل  ةيي احلري   لتحوي   ةالرأسامليي   إني 

 إىل  ماهتامقوي   كلي   خفض  جرى  التي  ة،العربيي   املجتمعات  ومنها  ،السياحيي   االستقبال  جمتمعات  يف  أي  

 ثقافتها  أقاص ويف  آثارها، ويف ةالتارخييي   معاملها يف أي   تارخيها  أقاص  يف: والتنفيس للتصعيد بيئة دجمري 

  للتداعي  مناسبة  بيئة  حمض  إىل  املجتمعات  هذه   ُخفنضت  لقد...  ةالشعبيي  تعبرياهتا  وخمتلف   فنونا   يف  أي

 لتتجاوب  وتغيريها ةيي املحلي  واملفاهيم القيم تعديل ىحتي  هلا الكامل املجال وفسح السائح  اتيي حلري   احلري 

 أي   االستقبال،  جمتمعات  تسييح  عن   ثنتحدي   هنا  من   باهتا،ملتطلي   وتستجيب  انتظاراهتا  مع  وتتناغم  معها

 احالسيي   اتحلريي   ةواالجتامعيي   ةوالقيميي   ةالثقافيي   ماتاملقوي   هذه  خمتلف  وإخضاع  ماهتا،مقوي   عن   تغريبها

لي   مقهور  كإنسان  السائح  هذا   يبحث  أن   وعوض  املطلقة،  وانتظاراهتم  تهيي حري   عن   ومستل ب  ومستغ 

  فيعيش  ،فرديي   كفعل  الوهم  ويف  احللم  ويف  السياحة  يف  عنها  يبحث  ،مجاعيي   كفعل  الثورة  يف  اجلامعية

 ... األصل بلده يف حقيقة ،ا  بنيويي  يعيشه، أن جيب كان ما السياحة بلد يف وامها   ظرفييا ، ة، يي احلري 

 . باخللود واالستمتاع املوت  نفي :الرابعة الداللة

  األسطوريي   الوعي  يف  احلاصل  الفهم  هو  هذا   رفاه،  يف  تعيش  وهي  خالدة  اإني   متوت،  ال  اآلهلة  إني 

 صور  فنكثي   بذلك  نافإني   النزل  تسمية  يف  بكثافة  اآلهلة  هذه  أسامء  نستعمل  وحينام.  ةالغربيي   للثقافة  العامي 

 . والعدم املوت أفكار  وُنبِعد واحلياة الوجود

  من  يثريه  ملا  املوت   فكرة  ترفض   ةماديي   ةغربيي   ثقافة  إىل   ينتمي  مستهلك  إىل  هةموجي   التسميات  هذه   إني 

 بتكثيف  وذلك...  التفكري  يف  احلضور  من  وإقصائه  فكرته  وكبت  إخضاعه  عىل   وتعمل  ورعب  رهبة

 .(1)العيش  اتوإمكانيي  احلياة صور

ِعد  كام   هدفها   ممارسات  مجيعها  وهي...  اجلامح  والنشاط  اخلارقة  ةوالقوي   الزائد  بالرفاه  األسامء  هذه  ت 

م  باحلياة  األقىص   االستمتاع   كام...  الناية  ما  إىل  ة الغرائزيي   ةيي املادي   احلاجات  وإشباع   هبا  األفضل  والتنعي

 

 .  88 ص. 1989الثانية،  للنش، الطبعة الرباق دار. النخبة جمتمع: غليون برهان. 1
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ات  الكامل  االستسالم  إىل  تدعو قيق  اإلشباعيي   واإلنصات  ةيي املادي   للذي   وهتويامهتا  ورغباهتا  لشهواهتا  الدي

  األمن  إنتاج  وإعادة  (1)والكينونة  باحلياة  الشعور  وتعميق  املوت  نفي  بغرض  وذلك  وشواردها

 ...  والنقصان  الثبات بعدم املرتبط العائم  القلق  وتبديد الوجوديي 

  اموإني   بعدها،  آخر  بوجود  مشفوعة  ليست  احلياة  هذه  أني   هو  األسامء  هذه  ترسلها   التي  الرسالة  إني 

 يف   ههنا  هي  مطلق،  نعيم  من   تعنيه  بام  ة،اجلني  وأني   ومنتهاها،  مبتداها  يف  الكاملة  ةالوجوديي   الرحلة  هي

 والرفاه   واملتعة  البذخ  عىل  القائم  وجودها  نمط  ويف  اآلهلة،  هذه  عيش  مقري   املرتفة،  الفارهة  القصور

: املؤننبة  ةالدينيي   واملقولة  العيش  تصيل  يف   والشقاء  الكدح  لعنة  عن   بعيدا    التعب،   وعدم  والراحة

 .(2)«جبينك بعرق خبزك عىل ستحصل»

 . هبا  ينزل من  متناول يف وهي النزل هذه عينها هي اآلهلة، خلود مقري  ة، اجلني إني 

 اإلنسان وعي ذلك ويلتقي مات،واملحري  باملحظورات حمكومة غري وهي ة،احلريي  مطلقة اآلهلة وإني 

 . الكاملة  ةاللذي  وعن   اإلشباع  وعن   الدائم يي املادي   قالتحقي  عن  باستمرار يبحث الذي احلديث

 االستهالكيي   البعد   ختدم   اأني   يف  شكي   ال  ة، الروحيي   باملسألة  صلةاملتي   ة الثقافيي   والدالالت  املعاين   هذه   إني 

ل   كونال  السياحيي  ل  نفسه  اإلشهاريي   السياق  هذا   ولكني .  إشهاريي   سياق  يف  تتنزي   سياق  يف  اآلخر  هو  يتنزي

 :للتحليل آخرُ  باب ينفتح وهنا.  االستقبال  لدول الثقايفي  السياق  وهو  أوسع

ج   التي  ةالسياحيي   ةالعربيي   املجتمعات  إني  و    ة الثقافيي   والرسائل   املعاين  ذات  راتالتصوي   هذه  مثل  فيها  ُتر 

 والعدم   والوجود  واملوت  احلياة  مسائل  إىل  تنظر  ةدينيي   ةروحيي   ثقافة  ذات   جمتمعات  هي  ةالزمنيي   ةيي املادي 

 وجوديي   فاصل  هي  اموإني   تهابرمي   الوجود  رحلة  هي  ليست  الثقافة  هذه  يف  فاحلياة.  متاما    مغايرة  نظرة

 مرحلة تليه املوت،   هو الذي الربزخيي   الوجود مرحلة تليها فحسُب   الرحلة امبتد ا إني   ،وحسب قصري

 . موجود غري  الثقافة هذه يف  العدم ني إ أي   ، األخرويي  الوجود

 

 .  نفسها  نفسه، الصفحة املصدر. 1

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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س  ودالالهتا ةاإلشهاريي  راتالتصوي   هذه  معاين إني  .  الثقايفي  باالختالف االعرتاف لعدم قاعدة تؤسي

 ةالغربيي   للمجتمعات  ةالزمنيي   ةيي املادي   القيم  ةلحصمل  ُتغي ب  ةالعربيي   للمجتمعات  ةالدينيي   ةالروحيي   فالقيم

 الثقايفي   االختالف  ملفاهيم  ختطٍّ   ذلك  ويف  ةيي املادي   الثقافة  ةلحصمل  مُتحى  ةالروحيي   والثقافة.  ةالرأسامليي 

ة االعرتاف االختالف يف  واحلقي  ةاحلضاريي  اتواخلصوصيي    (1)...بالغرييي

 خامتة

  دين  واالجتامع  األنثروبولوجيا  عامل  طرحه  الذي  االستفهام   عن   جتيب  األربع  الومضات  هذه

 . السياحة ملامرسة دوافعه تديد لنستطيع احلداثة إنسان زيميي  ما نفهم أن علينا هأني  من  ماكنيل

  ه يلإ  بالنسبة  لمتثي   السياحة   فإني   وبالتال  ة،والسطحيي   توالتشتي   االغرتاب  يعاين   احلديث  اإلنسان  إني 

 ات إمكانيي   فيه  ويفتح  املعنى  إنتاج  فيه  ويعيد  اخلالصة  املتعة  فيه  ويامرس  ر التوتي   فيه  خيفض   مصطنعا    ظرفا  

 ... ةالشذوذيي  ىحتي  ةوالرغبويي  ةوالغرائبيي  ةوالرغائبيي  ةالنزويي  ممكناته كلي  يف للفعل جديدة

  إىل   اخللف،  إىل  عودة  بمثابة  لتكون  وفشلها  احلداثة  إخفاقات  من   اإلنسان  تنتزع  هنا  السياحة  إني 

 املتعة   ممارسة  فيها  يمكن   والتي  ةالطبيعيي   حالتها  عىل  تعيش  تزال  ال  التي   البسيطة  ةالبدائيي   املجتمعات

 . ةحريي  األكثر  بعدها يف اخلالصة

 ةالعربيي   املجتمعات  ومنها  النامية  املجتمعات  يف  السائبة  ةاالستمتاعيي   ةاحلريي   هذه  سيامرس  الغرب  إني 

 بخضوع  نيالغربيي   احللسيي   املستقبلة  ةالبدائيي   ةاالجتامعيي   ةاملادي   مستوى  إىل  قيمتها  انخفضت  التي

 وترصيف  اإلخفاقات  وتعويض  األزمات   وتصعيد   اإلكراهات  من  احلري   لالتحلي   عىل   يساعدهم

 ... والنزوات  الشذوذ

 

 

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





 

 

 

 

 

ليس تغريبًا وال حتديثًا ر املنشود لعاملنا اإلسالمّيالتطّو
1 

 (2)أ.د. هباء درويش

  

يف  بعض من  لتي يامرسها الغرب والتي حياول  ا   حماوالت تغريب العامل االسالميي   ضدي   يف مواجهة

أمي  اإلسالميي داخل  يؤدي تنا  كنهج  عليها  االستمرار  بّضورة  واملناداة  فيها  املشاركة  التقدي ة  إىل  م  ي 

وضدي  أدي   والتحديث،  التي  املصطلحات  والتحديث فوىض  التغريب  معاين  وضوح  عدم  إىل  ت 

التحديث مل خيتلف كثريا     التحديث خيتلف عن التغريب، نحاول يف هذا البحث بيان أني   واالعتقاد أني 

 . ر املنشود لعاملنا اإلسالميي كليهام ال يمكن أن يكونا سبيل التطوي  عن التغريب وأني 

التارخييي   السجال  بيان  البحث أيضا  إىل  النتيجة، سينربي  التار  لتربير هذه  يخ بني  الذي دار عرب 

اإلسالميي  ألمي احلضارة  احلديث  العرص  يف  التغريب  حماوالت  وأسباب  والغرب،  اإلسالميي ة  من  تنا  ة 

تنا وسبل أمي  إليه م املنشود الذي تتاجننهي البحث برؤيتنا للتقدي  اخلارج ومن الداخل وموقفنا منه، ثمي 

 م. تقيق هذا التقدي 

 

 

 

 .2021يونيو  15للمركز االسالميي بريوت بتاريخ جرى إرساهلا  .1

 .  ات البيولوجيا، اليونسكو، باريسة ألخالقيي عضو اللجنة الدوليي ، ة اآلداب جامعة املنيا، مرصيي . أستاذ الفلسفة كلي 2



 نحن و التغريب    ❖  282

   لغربة وا بني احلضارة اإلسالميّ  السجال التارخييّ 

تلك التي بدأت   -ةاحلضارة االسالميي   حضارات العامل التي ظهرت يف التاريخ تظلي   من بني كلي  

ام كان أحد أسباب التعامل معها عرب  زا  ربي زت عن غريها متيي حضارة متيي   -أواخر القرن اخلامس امليالديي 

من ينتمون إليه. ففي   ىل كلي من الثأر منه والقضاء عليه وع  التاريخ أيضا  معاملة اخلصم الذي ال بدي 

بعض كحضارات الصني واهلند واليونان والرومان  عن  قلبها التقت حضارات عديدة متباعدة بعضها  

غريها  زت برسعة االنتشار نسبة إىل  وحضارات منطقة اهلالل اخلصيب املعروفة منذ القدم. كذلك متيي 

الدينيي  العنارص  اجتمعت  احلضارات، وبني رحاهبا  إىل من  تنتمي  التي  اإلسالم  السابقة عىل ظهور  ة 

دينيي  األخرى،  احلضارات  من  أغريها  كانت  متيي وثنيي   مة  كذلك  منة،  االستفادة  عىل  بقدرهتا   -زت 

بقدرهتا عىل ابتكار وخلق عنارص    عة األصول واملظاهر، ثمي احلضارات األخرى املتنوي   -والتوفيق بني 

البناء أكثر شموخا  ممي اء احلضارة البشيي ة جديدة أسهمت يف االرتفاع ببنحضاريي  ا كان ة، تاركني هذا 

 .(1)رضب من رضوب النشاط البشيي  عليه وذلك من خالل مسامهتهم يف كلي 

الذي كان عرص النور واالزدهار يف    -من القرن اخلامس إىل القرن العارش امليالديي   -هذا العرص 

االسالميي  أوروباالعامل  يف  الظالم  عرص  كان  االمرباطوريي ،  سقطت  الرومانيي :  أوروبا، ة  غرب  يف  ة 

ب، ر وختري تدمي   واندفعت عنارص الربابرة من اجلرمان وغري اجلرمان إىل داخل أرايض العامل الرومايني 

ا  ة للعلوم ألني ني النتائج العلميي ني وديريي لتطفئ شعلة احلضارة القديمة، وينبذ رجال الدين من كنسيي 

وثنيي  فكر  رجال  وضع  ضيي من  بدائرة  االلتزام  اجلميع  عىل  ويفرضون  وأقوال ني،  الالهوت  من  قة 

 . (2)يسني وحيرمون الكثري من متع احلياةالقدي 

 

ة، دار املعرفة اجلامعيية.1 ، 6، ص  1996،  سعيد عاشور وآخرون، دراسات يف تاريخ احلضارة االسالميية العربيية، االسكندريي

7  . 

 .9املرجع السابق، ص  .2
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ى القرن اخلامس عش لتبدأ وتتواىل  تدور الدائرة عىل املسلمني مع بداية القرن احلادي عش حتي   ثمي  

احلروب من  باحلروب    -سلسلة  التاريخ  يف  سياسيي   -ةالصليبيي عرفت  ظاهرها  ولكني كان  حقيقتها   ا  

بغداد وتسقط  وأهلها.  احلضارة  هذه  من  االنتقام  املغول    1258  عام  كانت  يد  التمزي عىل  ق ويظهر 

ة والشيعة من جانب والعرب والفرس  ة وتظهر االختالفات بني السنيواالنفصال يف الدولة االسالميي 

االهتامم بالعلم وجيرب املسلمون يف أسبانيا عىل ترك دينهم  ف االجتهاد ويغيب  من جانب آخر، ويتوقي 

ة وتراجعها عىل الرغم من  . ويبدأ انحدار احلضارة االسالميي (1) ة أو مغادرة البالدوالدخول يف املسيحيي 

والسابع عش بفضل ثالث   عش  سالساد  نيا  يف القرنقويي   سالم ظلي  اإل خني يرون أني بعض املؤري   أني 

االم  الكمم العثامنيي رباطوريي هي  الصفويي ة  والدولة  تركيا،  يف  وما  ة  اهلند  يف  واملغول  فارس،  بالد  يف  ة 

املنجزات احلضاريي  استمرار بعض  الظهور وخاصي صاحبه من  األدب والعامرة حتي ة يف  ميداين  ى ة يف 

 . (2) بداية القرن الثامن عش

نتيجة اهلجامت  1763ة بسقوط الدولة الصفويي  1800- 1700يأيت عرص التدهور الثاين من   ثمي  

احتالل نابليون ملرص    رة لقبائل األفغان وانحسار مملكة املغول عىل يد هجامت ملوك اهلند، ثمي املتكري 

1798  . 

من  أمي   احلديث  العرص  سقوطا  حتي   1800ا  أغلبه  اعد  فيمكن  اآلن  حتي   ى  االستعامر  نري  ى  تت 

. كان سقوط ر بالده من االستعامر الغربي حيري   عندما بدأ العامل االسالميي   منتصف القرن العشين تقريبا  

الغرب  مرص تديدا   يد  الفرنسيي   - يف  احلملة  من  االسالميي   -ةبدءا   العامل  ما جعل  بضعفه   هو  يشعر 

أن إىل    ، حيتاج العامل االسالميي ل خطرا  عىل العامل االسالميي أصبح حضارة متثي   العامل الغربي   ويشعر أني 

 يقف منها وقفة .

 

1. 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  

2. Ibid., p. 36 

https://core.ac.uk/download/pdf/231326213.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/231326213.pdf
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ة جديدة بدءا  من القرن التاسع عش  لنهضة ولتكوين ذات ثقافيي  يشعر بحاجته إىل  بدأ العامل العربي  

متثي   (1) تقريبا   ما  الوطنيي   -بداية  -لوهو  احلركات  كردي بظهور  للمست  ة  رجال فعل  معظم  كان  عمر، 

ة ة هي اللغة الرسميي ال  بجعل اللغة العربيي ة أوي فني الذين طالبوا الدولة العثامنيي ة من املثقي احلركات الوطنيي 

ة والتعليم  ة التابعة هلا، فقد اتبعت سياسة الترتيك يف املعامالت الرسميي يف الواليات واألقاليم العربيي 

ممي  املدارس  العربيي يف  اللغة  العربي ا جعل  املؤمتر  من  قرار  استصدار  ُيعد  لذا  القدر،  مهينة  يف   ة  األول 

وبعد انتهاء .  انتصارا  عظيام    واالعداديي   ة هي لغة التعليم األساسي بجعل اللغة العربيي   1913باريس  

العامليي  األوىل  احلرب  العربيي   1914ة  الدول  معظم  األوروخضوع  لالحتالل  املستعمر بي و ة  حاول   ،

ة هي اللغة الثانية، لذا كان رحيل ة وجعل اللغة العربيي فرض لغته كلغة التعليم يف البالد العربيي   بي و األور

العربيي   املحتلي  ونش  العلوم  فروع  التعريب جلميع  أهمي وإعادة  الوطنيي   ة  احلركات  فظهرت أهداف  ة. 

   نش الوعي بني الشباب ضدي ة التي عملت عىلة يف معظم الدول العربيي ات واألحزاب السياسيي اجلمعيي 

 . (2)ونضة البالد  األوربي  املحتلي 

يف    1835ة واجلامعات، فظهرت مدرسة األلسن  إنشاء املدارس النظاميي   من مظاهر النهضة أيضا   

  1936وجامعة األزهر    1908ة  اجلامعة املرصيي   ة ومدرسة الطب والقانون، ثمي املدرسة احلربيي   مرص ثمي 

بدأت   الشعيي   تدريسبالتي  العربيي العلوم  واللغة  احلديثة  فقط  ة  ة  العلوم  . 1961ليها  عقبل دخول 

وجامعة   1909واجلزائر    1908كذلك ظهرت املدارس يف الشام والعراق وفلسطني وجامعة بغداد  

 . 1912والزيتونة   1912ني  القرويي 

أدي   طباعة كذلك  إعادة  يف  فضل  للطباعة  كان  النهضة:  يف  كبريا   دورا   والصحافة  الطباعة  ت 

املخطوطات القديمة وإتاحتها، فقبل انتهاء العقد األول من القرن العشين كانت املطابع قد نشأت 

 

 . 67، ص 2017سبتمرب  -عزت قرين »نحن واملعرفة الغربيية« جملية الفكر املعارص، العدد السابع، يوليو  .1

املرس مايض، .2 الشبيني  العربيي »  عال عزمي  العربي النهضة  احلديثة يف األدب  املجلد    ة  ، خريف 108أسباهبا ومظاهرها« 

 . 1919، ص 2019
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الصحافة   ا. أمي تقريبا : يف مرص وبالد الشام والعراق واحلجاز واملغرب العربي   بالد العامل العربي   يف كلي 

األدب والشعر وإرتقائه. والقت الصحف رواجا  كبريا    العوامل التي ساعدت عىل نموي   من أهمي  فتعدي 

يف الربع األول من القرن العشين وظهرت فيها    لرخص ثمنها وظهرت يف معظم بالد العامل العربي 

الوطنيي  احلركة  رجاالت  املحتلي مقاالت  برحيل  تطالب  الة  ذلك  يف  كانت  إذ  الوسيلة ،  هي  وقت 

 . (1) ة األشهراإلعالميي 

املكتبات  العربيي   -أيضا    -قامت  النهضة  يف  بارز  سهي بدور  إذ  االطي ة  أمي لت  عىل  الكتب الع  هات 

هي  ظهورا   املكتبات  أوىل  فكانت  اقتنائها،  عىل  القادرين  غري  املجتمع  ألفراد  توفريها  عىل  وعملت 

ة يف سوريا املكتبة الظاهريي   ، ثمي 1879تبة اجلامع األزهر  يف مرص ليتلوها مك  1870ة  املكتبة اخلديويي 

، وغريها  1929يف احلجاز   ، ومكتبة الكرديي 1805القدس يف القدس   يدير، ومكتبة أمحد بن 1878

 .  1906ني ومكتبة تونس ة واملدينة املنورة ومكتبة القرويي من املكتبات يف جدي 

املفكي   حرص  واللغويي كذلك  عىل  رون  العرب  تسهي ون  التي  احلديثة  املعاجم  غري  عمل  عىل  ل 

أوي املتخصي  كان  القديمة.  املعاجم  تتيحه  ال  ما  وهو  القديمة  اللغة  كلامت  من  كلمة  معنى  فهم  ل ص 

البستايني   للبنايني   «حميط املحيط»  املعاجم احلديثة   (، ثمي 1883  -1819)  بطرس بن بولس بن عبداهلل 

 «املعجم الوسيط»  (، ثمي 1946  -1867نقوال طاهر املعلوف )  لويس بن  فه اللبنايني ملؤلي   املنجد قاموس  

العربيي  اللغة  بالقاهرة  ملجمع  اللغويي 1936ة  املجامع  ظهرت  كذلك  العربيي .  لتؤدي ة  مهامي  ة  دورا   يف ي   

، الذي أعيد إنشاؤه 1892يف مرص  ة احلديثة  . يظهر أول املجامع اللغويي هاونقل  تعريب العلوم واملعارف

 املجمع العلميي   ، ثمي 1919  السوريي   املجمع العلميي   ، ثمي 1938ة  د األول للغة العربيي سم جممع فؤا با

ثمي 1947  العراقيي  العلميي   ،   . وجرى 1976، واألردن  1968، واملغرب  1960يف اجلزائر    املجمع 
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التعريب والرتمجة تت مظلي  العربيي توحيد رسالة هذه املجامع يف  اجلامعة ة بقرار من  ة جامعة الدول 

1956(1) . 

لواء اإلصالح    ة اإلصالح، محل بعض قادة الفكر اإلسالميي يف القرن التاسع عش وضمن مظلي  

. من هؤالء القادة اإلسالم يف حاجة إىل جتديد أو إصالح  أني   -عىل طريقته  كلي   –، إذ رأوا  اإلسالميي 

الشيخ حممد رش )  يأيت  للق»( صاحب  1935  -1865يد رضا  البيان  ثمي «رأن الكريمتفسري   سيد ال   ، 

ة ة واالجتامعيي ة والعلميي باعث النهضة بآرائه السياسيي   الذي يعدي (  1897  -1830)    مجال الدين األفغايني 

العربي املستمدي  التاريخ  من  األوربيي   االسالميي   ة  أني واحلضارة  كام  احلديثة،  مفكي ة  للوحدة مؤيي   ره  د 

قضاء عىل   ( الذي دعا إىل جتديد الفقه اإلسالميي 1905  –  1849د عبده )  ة، ليأيت بعده حممي اإلسالميي 

( صاحب 1902  –  1855. كذلك برز يف الشام عبد الرمحن الكواكبي )واحلضاريي   اجلمود الفكريي 

 . «طبائع االستبداد ومصارع االستعباد»كتاب 

   حماوالت التغريب من الداخل واخلارج

الثقافيي   الذات  تتشكي العربيي ة  هذه  بدأت  التي  واختي ة  تطوي ل  أجل  من  قوبلت  ذت  املظاهر  رها هذه 

العشين  اهات مضادي جتي با التاسع عش وبداية القرن  ة من الداخل أو اخلارج. يمكن عد ناية القرن 

أي ،  اإلسالميي   ة يف املجتمع العربي ة والفلسفيي ة واالجتامعيي اته السياسيي بنظريي   بداية رواج الفكر الغربي 

بداية التغريب  ، وهو ما عدي اإلسالميي   بداية صياغة غربية للعقل والوجدان والتفكري والشعور العربي 

 ة.ة والعربيي بالدنا االسالميي  ل واحد يف كلي ة، وإن مل ترس هذه احلركة بمعدي ة اإلسالميي للبالد العربيي 

  ولكن يمكن القول بشكل عامي اب يف صياغتهم ملا يعنونه بالتغريب  رون والكتي وقد اختلف املفكي  

الغربيي إني  التجربة  حماكاة  والتقنيي ه  والعلم  املعرفة  ميادين  يف  وشتي ة  اإلنسايني ة،  النشاط  جماالت   -ى 

يف   اإلبداع الغربي   ظ أو استثناء بدعوى أني دون تفي من  ة  ة والثقافيي ة والسياسيي ة واالقتصاديي االجتامعيي 

 

 . 1924، 1923املرجع السابق، ص  .1



ر امل  287  ❖ نشود لعاملنا اإلسالميي ليس تغريبا  وال تديثا  التطوي

 

 

أن حياكيه وحيذو حذوه   -جمتمع  يف أيي   -الذي حيسن بمن يطلب التغيري   املثالي هذه املجاالت هو النمط  

 . (1)خطاه تيبعوي

للفكر    التي كانت من أقوى آالت الضخي   1866ة يف بريوت  ففي الشام ظهرت اجلامعة األمريكيي  

  الغربي   الفكر  ة لضخي من جعل مرص قاعدة مستقري   1882  ن االحتالل االنجليزيي ، ويف مرص مكي الغربي 

الرسميي  التعليم  طريق  األجنبيي   عن  التعليم  بنش  اإلوالسامح  التبشري  لبعثات  التابع  ة نجليزيي  

الكاثوليكيي واألمريكيي  السياسيي ة  الصفوة  أبناء  من  جتذبه  أن  التعليم  هذا  معاهد  استطاعت  وما  ة ة، 

ا جذب إىل ة، ممي ئة للدولة العثامنيي ناو يف مرص بسياسته امل كان النفوذ الربيطايني  ة يف البالد. ثمي واالجتامعيي 

ن  ة وحلكم السلطان عبد احلميد، وأكثرهم ممي ري الشام املعارضني للدولة العثامنيي عديد من مفكي المرص  

ة، وفتحت هلؤالء يي ة واملادي اهات العلامنيي ة أرض مرص وكانوا من ذوي االجتي فتحت هلم السياسة الربيطانيي 

قة وكانوا  ة املتعمي ة والفلسفيي ة اجلارية واألعامل الفكريي والنش عىل املستويات السياسيي جماالت الصحافة  

ة ن أرسوا قواعد املناهج الفكريي ، وممي ة يف مرص عىل املستوى السياسي دي السياسات الربيطانيي من مؤيي 

 . ة عىل املستوى الفكريي يي ة واملادي ة العلامنيي بيي واألور

امل  -إذا    -يمكن   االجتي شاريع األساسيي إمجال  العامليي ة هلذه  احلرب  ة األوىل يف  اهات يف فرتة ما قبل 

 ة احلديثة التي أرشف عىل وضع سياستها دنلوب املستشار االنجليزيي ثالثة مشاريع: املدارس الرسميي 

التي عرفت ة املقتطف  جملي   ة، ثمي ة واالنجليزيي ة الفرنسيي ات التبشرييي مدارس اإلرساليي   لوزارة املعارف، ثمي 

التي أنشأها أمحد  وصحيفة اجلريدة الناطقة بلسانه    ةحزب األمي   كتابات شبل شميل ونقوال حداد، ثمي 

 . (2)دلطفي السيي 

السلطان عبد احلميد  بمرحلة الذي تغلغل قبل نايات القرن التاسع عش، بدءا    ا النفوذ الغربي أمي  

فكان حمض استعارة مقصودة ألساليب   1876  -1860السلطان عبد العزيز  مرحلة ب  ، مرورا  1839
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 يالحظ أني  ة مثال  لبعثات التعليميي ا . فبالنسبة إىل ا ة ولكن من أجل توظيفها توظيفا  إسالميي ونامذج غربيي 

ة وفنون الصنائع، يرسل جه إىل العلوم الطبيعيي بعثات النصف األول من القرن التاسع عش كانت تتي 

ى حتي ل وللتقليد.  استعدادا  إلعادة التشكي   ا املبعوثون من الرجال الناضجني يف مرحلة من العمر أقلي فيه

أساليب ام أخذه  من نظم الغرب يف السياسة واإلدارة واالقتصاد، إني   اإلسالميي   ما أخذه العامل العربي 

أي    الونامذج   ومعتقدا .  التنظيميي   جرىفكرا   النموذج  جمري   أخذ  النظريي دا  وقتها  من  السياسيي   ة ات 

كان حماكاة أو اقتباسا     1881ة  ة التي تضع أساسه. والدستور الذي وضعته الثورة العرابيي واالجتامعيي 

ة ملقاومة نظم االستبداد وأساليب احلكم الفرديي ألساليب تنظيميي 
(1) . 

نطالقا   دهم ولكن ا يف بال  الغربي ني حياربون الوجود  ة األوىل ظهر جيل من الوطنيي بعد احلرب العامليي  

ة ر املدينة الفاضلة ويرسمون لبالدهم املستقلي ة، يستلهمون من الغرب تصوي من أنساق الغرب الفكريي 

ى معايري االحتكام  ه يتبنيأن تكون عىل صورة الغرب احلارضة. فهو جيل ليس معارضا  لإلسالم، ولكني

ويرتسي الغربيي  االجتامعيي ة  األنساق  الغربم  ويقري يي ة  املؤسي ة  فقامت  يف رها.  الغرب  من  املأخوذة  سات 

ة هم طه حسني وعل عبد  القضاء والقوانني والنقابات. ويف هذا السياق أضحى دعاة املذاهب الغربيي 

هناك قواسم    أني   1938  «قبل الثقافة يف مرصتمس». فلقد رأى طه حسني يف كتابه  (2) الرازق وغريمها

املرصيي  الثقافة  بني  األورمشرتكة  والثقافة  العقليي   -ةبيي وة  اليونانيي هي  للديانتني  ة  املشرتك  واجلوهر  ة 

ثقافة البحر املتوسط هي الثقافة التي جتمع الطرفني    ه أني يلإبالنسبة    وهو ما عنا   -ة واإلسالماملسيحيي 

ها عندما حاجج يف ا عل عبد الرازق فقد أقام الدنيا ومل يقعد. أمي (3) ثقافة واحدةنا بالتال ننتمي إىل  وأني 

ا  نات عقيدة اإلسالم، وأني نا  من مكوي اخلالفة ليست مكوي   أني معتربا   «  اإلسالم وأصول احلكم»  كتابه

 من حيث كونا شكال  من أشكال احلكم.   إبتكار دنيويي 
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اإلسالم،  ون، وال يعارضون  م وطنيي ني رون يريدون ترير بالدهم، أي إولكن إذا كان هؤالء املفكي  

م وجدوا  ألني أ جهون صوب الغرب باحثني عن اإلصالح؟، فلامذا يتي ه اإلسالميي التوجي   أي ليسوا ضدي 

 لعيوب املوجودة يف بالدنا؟ل ا  م وعالجر والتقدي يف الغرب نموذج التطوي 

   رات التغريبمربّ 

ارج ودعاة التغريب  بني حماول التغريب من اخل   اره حماولة التغريب قد اختلف مربي   ني يمكن القول إ 

ة ة بني احلضارة االسالميي السجال الذي دار عرب تاريخ البشيي   من الداخل. فمن اخلارج يمكن القول إني 

ل هذه أمال  يف أن تتمثي   الغربي   ة من تاريخ الرصاع العربي والغرب كان غرضه االنتصار يف هذه املحطي 

 . سالميي ة األخرية يف تغريب الشق اإلاملحطي 

ة عن الغرب أضحى هبا  نت لدهيم صورة ذهنيي ه تكوي أني يف    دعاة التغريب من الداخل فال شكي   اأمي  

 :كام يصفه حسن حنفي -الغرب أمام الشق املسلم

 وقدوة لتحديث،ا نمط وهو،  واملستقبل االجتامعيّ  واحلداثة والتغرّي  والنهضة التقّدم نموذج» 

 وما الصناعة يف ة وتطبيقاهتاالعلميّ  والنهضة ةالعلميّ  واالكتشافات العلم مهد وهو..   ملستقبلا

 والنظام واملواطن وحقوق اإلنسان اإلنسان، حلضارة نموذج وهو   مةمتقّد  تكنولوجيا من عنه نجم

تذى نموذًجا  ةاألوروبيّ  ةالعقالنيّ  أصبحت امك  التعّدديّ  الربملانّ  الديمقراطيّ   التفكري يف هبا حي 

 يفموجودًا    الً وشام اعامًّ  نمطًا   األوروبّ  العمرانّ  التخطيط بحوأص  االجتامعيّ  والتنظيم والرتشيد

  (1)«.أوروبا خارج املدن كّل 

 موقفنا من التغريب  

ت بني املسلمني  جرواجلذب التي    سواء أكان التغريب مقصودا  من اخلارج ضمن سجاالت الشدي  

كان مقصودا  من    م ، أة، ..إىل عرصنا احلالي احلروب الصليبيي   ة ثمي الفتوحات اإلسالميي والغرب منذ بدء 

 

سة« جملية االستغراب   ،حسن حنفي .1 الغرب. عودة الشق: نحو أطروحة تسرتدي حلضارتنا املشقيية أصالتها املؤسي »مابعد 
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ق  ه لن حيقي رنا، فهو مرفوض ألني منا وتطوي باع هذا النموذج يكمن تقدي يف اتي   هالداخل نتيجة االعتقاد أني 

 ني التاليني:  للسببني الرئيسمنا املنشود، وذلك عىل األقلي تقدي 

 ةلهويّ ل أساّس ن الدين مكوّ 

نات  من    ا  جزءوال يزال  كان الدين    منذ القدم، شغل فكر اإلنسان واعتمد عليه  ،  ة البش  هويي مكوي

أني  من  الرغم  فعىل  احلياة.  أمور  من  كثري  تفسري  التوحيديي   يف  أحد الديانة  بإله واحد  اإلقرار  أي   -ة، 

 - مجاعات   عبد د يقاوم بني احلني واآلخر لتحيل األنبياء قاطبة، كان التوظهرت منذ آدم عليه السالم، أوي 

ي بعد نبي   ا  ، بعث اهلل بنبيي بينها  الشك وعبادة األوثان  ى إذا ما اشتدي األصنام، حتي   -وأقوام كاملة أحيانا  

أشهد عليهم السموات السبع واألرضني السبع وأباهم  تذكرة لبني البش بعهدهم الذي قطعوه عليه و

. يكفر بعضهم  يؤمن و  همبعضفكان  من سورة األعراف.    171آلية  ا   ، تفسري (1)آدم أنه ال إله إال هو

البشيي حتي  تاريخ  عرب  باهلل  كفروا  الذين  أولئك  يعبدونا  ى  آهلة  عن  دائام   ألنفسهم  يبحثون  كانوا  ة، 

اإلسالم   نجد أني   اإلسالميي   املالع  يفزنا احلديث  ها. فإذا ركي إلي  مإحساسا  واعرتافا  بنقصهم وحاجته

الويي هل  أساسي   نمكوي  لعقيدته  بتشكيله  املسلم،  إة  من حيث  بالغيب  باإليامن  تبدأ  اهلل هو خالق    ني تي 

الوجود  وات واألرض، يقع عىل قمي السام  وات واألرض وربي السام  ةع عىل قمي يرتبي اإلنسان    ني إو،  ة 

ة تبدأ يف دنياه حياة اإلنسان ممتدي   ني وإ   ه خليفة اهلل عىل األرض.ني عرش سائر خملوقات اهلل، من حيث إ

يف  ة عىل املسلم ومتنحه حقوقا ، واملسلم حري ب التزامات دنيويي ترتي ة  هذه النظرة الكونيي يف اآلخرة.    ومتتدي 

التي عليه، ولكني  بااللتزامات  الوفاء  أو عدم  احلري   الوفاء  ميي ة حري يي هذه  ينتج  إذ  ثواب ة مسؤولة،  نها 

فالشيعة أخرويان،  ينظي   وعقاب  املسلم  نسق  التي وسلوكيياته  م عالقات  )الكون(  اخلالفة  إدارة  يف 

عىل هذه احلياة،   رص  تقتة للكون الاهلل خليفة عليها حيكمها ثواب وعقاب. والنظرة اإلسالميي   جعله

ياة ا احلني ة من حيث إ يي ها تربط احلياة الدنيا باآلخرة. واحلياة اآلخرة هي احلياة األدوم واألكثر أمهي ولكني

 

، قصص األنبياء، تقيق عبد احلي الفرماوي، الطبعة  .1 اإلمام احلافظ عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريشي الدمشقيي

 . 58، ص 1997دار الطباعة والنش اإلسالمية   اخلامسة،
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تنظيم حياهتم وفقا  لتعاليم دينهم. من   عليهم  ة التي ال موت فيها وال حياة. عرف املسلمون أني األبديي 

نشأ الفقه  هنا  اهلجريي   علم  التاريخ  من  األوىل  القرون  الشعيي   يف  لألحكام  التي  استخراجا   جيب ة 

ل القواعد التي يتوصي أصول الفقه وهي    ونشأ  ة ويف عالقته بغريه،اخلاصي   ةيف حياة املسلم العمليي   هاقيتطب

 . ةة العمليي هبا إىل استنباط األحكام الشعيي 

يعدي   النحو  هذا  أيي   أيي   عىل  يف  نموذج  ابتكار  أو  تنظيم  أو  احلكم    تنظري  نظم  من جماالت  جمال 

ألسس  تغريبا  ال يصلح للمسلمني الختالفه مع ا   -ال يراعي هذه الرؤية  -واالقتصاد وإدارة املجتمع

 ة، وهو ما سيأيت تفصيله الحقا . ة اإلسالميي ل اهلويي التي تشكي 

 املوقف من فصل الدين عن الدنيا 

ا وغريها  ة ال تتعارض مع الدين وأني ة والرأسامليي ة كالليرباليي الفلسفات الغربيي   كثر احلديث عن أني  

ه. ة بني العبد وربي  عالقة شخصيي الدين ما هو إالي   ا  خالصا  ال صلة له بالدين ذلك أني نام تقيم نظاما  دنيويي إي 

، ويستوعب أو اجتامعيي   ر لنظام سياسي اإلسالم بإمكانه استيعاب أكثر من تصوي  هنا وجب التأكيد أني 

سالم ومصادر رشيعة ة لإلالرؤية العقديي   أن تظلي   . املهمي ة داخل أي نظام اقتصاديي اختالفات تفصيليي 

 .نظام دنيويي   ة أليي سيي ة األسا اإلسالم املرجعيي 

الصحيح    الفهم  مع  تتعارض  رؤية  الدنيا  عن  الدين  فصل  أساسها  التي  الرؤية  كانت  هنا  من 

 ر الثاين لرفض التغريب. لإلسالم ومن هنا كانت املربي 

 وإىل تفصيل القول 

ل  ة لرفض اختزا ة والعقليي رات املنطقيي يف موضع آخر عرض املربي   كنت قد حاولت يف مقال تفصيلي  

 ه. يمكن إجيازها عىل النحو التال: ة بني العبد وربي الدين يف عالقة شخصيي 

الديكاريت للذات املنعزلة التي تقف    لقد رفض الكثري من الفالسفة وعلامء األنثربولوجيا املفهوم 

العامل األخرى، فاملرء ال يفهم أو يدرك ذاته فهام    ال  ثمي وحدها تكتشف ذاهتا أوي  تكتشف موجودات 

ته من خالل شبكة العالقات التي تربطه بغريه يف العامل الذي يعيش  ه يكتشف ذاته أو ماهيي ا ، ولكنيظريي ن
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د من خالل فيه والتي من خالهلا فقط يفهم أو يكتشف ذاته. وإن كان هذا الفهم للذات الذي يتحدي 

من فهمه   د جوهره وقد تدي جمتمعية تدي بوشائج    -  نإذ  –  ة املرء. يرتبط الفردالعامل املحيط ال يلغي حريي 

للدين وتطبيقه لشائعه. فقد يساعده املجتمع عىل فهم دينه وحفظ آياته وأداء شعائره، وقد ال يساعده. 

 ة التي وجد فيها، وبالتال فاهلل العامِل بكلي ة والتارخييي بالظروف املجتمعيي   - نإذ  -للديند فهم املرء  يتحدي 

 ره لظروفهم. ملا يعذرهم بخصوصه وما يقدي   هو من سيحاسب الناس وفقا  شخص  هذا والعامل بكلي 

ا دعوى  للدين، فهذه إمي   بفهم خاصي ا  منيفرد    ة أن نسمح لكلي إذا كان املقصود بالعالقة الفرديي ا  أمي  

اللفوىض  ادعوى للكفر وإنكار اإلسالم  وإمي هذا الطلب  ألني  دعوى للفوىضهي فتناقض. فهم م وإمي

ألحد أن حياسبه عىل األفعال    به وال حيقي   ا  شخص أن يفهم القانون فهام  خاصي   يشبه طلب أن نرتك لكلي 

م لشؤون  إىل فوىض، إذ لن يصبح هناك تشيع منظي   حتام  ي  هذا سيؤدي .  اخلاصي   ن هذا الفهممالناجتة  

 ل احلياة إىل فوىض. احلياة يمكن تنفيذه، وستتحوي 

رفض الدين متامًا وإحالل القانون  ، فهو قول يعني  ا  تامي ستبداال   ا   لقانون بالدين ا تبدال  ساا القول بأمي  

ه إنكار ملا  ام  حلياة املسلم. فهذا إنكار للدين واإلسالم ألني جاء منظي   . والدين االسالميي مكانه  الوضعيّ 

 جاء به الدين.  

وما أكثر اآليات التي  ،  امجاء به كتاب اهلل  بيعني أن تقبل  طبعا   هناك إهلا  وإسالما     أني بوأن تقبل   

وجود االسالم بما معنى أن تقبل    ! مة حلياة املسلم وعالقاته بغريه من املسلمني وغريهم جاءت منظي 

مة حلياتنا ليست املنظي  ةالقوانني الوضعيي   (1).هذا تناقض   ؟هلة بديلة  لب قوانني وضعيي تط وتعرتف به ثمي 

ة التي توضع ا القوانني الوضعيي ها ترفض متى عددناها بديال  لشيعة اإلسالم. أمي هتا ولكنيمرفوضة يف ذا 

تتي  املسلمني والتي  العامي لتنظيم حياة  اإلطار  القوانني  خذ من اإلسالم ورشيعته  له   الذي تصاغ  وفقا  

 ها عىل اإلطالق. في، فال ضري ومراعاة له

 

ة.   .1   : 2021مايو    12هباء درويش، بأيي معنى يمكن اختزال الدين يف عالقة شخصيية بني العبد وربيه. جريدة اجلارديان املرصيي

https://www.alguardian.com/52412   
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بالعالقة    املقصود  كان  وربي الفرديي وإذا  العبد  بني  تصوي ة  ميتافيزيقيي ه  أني را   تقيق    ا   وحده  اهلل  بيد 

ة باملعنى الذي ة جمتمعيي ته يف أساسها هويي ه ملا كان الفرد حييا يف جمتمع ما وكانت هويي حاجات الفرد، فإني 

الطبيعيي  من  كان  لذلك  -أوضحناه،  املرء    -نتاجا   حاجات  تكون  أي   ة  جمتمعيي   حاجاٍت   هورغبات أن 

نشأت   أو حاجات خاصي حاجات  الفرد يف جمتمع،  لوجود  يتعلي نتيجة  آخرين، فال ة  بأفراد  ُقُقها  ق ت 

التصوي   -وجود إ  -روفقا  هلذا  العبد وربي   ني للقول  اجتي   - هاة، ولكنيه عالقة فرديي العالقة بني  لربي متى  ه ه 

. وهو ما انطوى عليه رشع اهلل  ههلل لتنظيم عالقته بغريإىل اكانت عالقة قوامها حاجة املرء    -لتحقيقها

 .فعال  

املجتمعيي   الفرد  مادي حاجات  حاجات  نوعان:  روحيي يي ة  وحاجات  تربط    -ةة  حاجات  مجيعها 

تطلب من اهلل تقيقها   ينظي   ذا يعني ه فصاحب احلاجة بآخرين، وبالتال فإن  تطلب منه أن  م لك  أن 

 عالقتك بغريك من بني البش. 

 ه؟  ة بني العبد وربّ فرديّ هل العبادات عالقة  

ا هذا سيعني إمي   ه ألني ة بني العبد وربي ة شخصيي الدين عالقة فرديي   ني إ ر القول  ة ال تربي ى هذه اجلزئيي حتي  

، من تنظيم الدين  دين ة وإنكار ألمور معلومة يف القرص مفهوم الدين عىل العبادات وهذه جتزئة خملي 

 ة األخرى من اقرتاض وردي الشاء وسائر املعامالت املاليي لعالقات الزواج والطالق واملرياث والبيع و 

وبني غري  من ناحية وبينهم    أنفسهمة الواجب توافرها بني املسلمني  لتزام بالعهود والقيم األخالقيي ا و

م له خالق هذا الكون املنظي ه  ن اإليامن باهلل واالعتقاد بأني متناقض ناتج    ا، وإمي من ناحية ثانية  املسلمني

التي أرسلها يف   هونواهية أوامر اهلل  رفض بقيي ن  ثمي   الصالة والصوم وسائر العبادات،   ا مني  ستحقي يوالذي  

 . (1)ةام  هبا الشؤون الدنيويي كتابه احلكيم منظي 

 

 . املرجع السابق  .1
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الدين منظي من هويي   ا  ه ملا كان الدين جزءوعليه، فإني   ام  وواصفا  حلياة املرء يف حياته  ة املسلم وكان 

فق مع  ة للتحديث التي ال تتي رات الغربيي ى احلياة اآلخرة بعد الوفاة، كانت التصوي منذ امليالد حتي ة املمتدي 

 رات ال تصلح لتطوير جمتمعاتنا. تصوي  ر اإلسالميي التصوي 

 ةتنا اإلسالميّ أمّ  إليه واآلن: ما الذي حتتاج

عدي أني يف    الشكي   إىل  حاجة  يف  أمور:  ا  قوي أمناقشة  ة  تدهور  والفكريي الثقافيي تنا  سباب   ةاحلاليي   ةة 

بحثالغرب  ىلإبالقياس   الثاين:  مع  كيفيي   ،  التعامل  الوستجدي مة  شتي   اقعات  ميادينهيف  ال   ى  بطريقة 

 نا ما هكذا فعلنا.  ، ولكنيةالثوابت اإلسالميي  تتعارض مع

التنظري  قيادة  للغرب  تكن  تركنا  مل  إن  بأرسها.  عمليي ،  التنظري  إحدى  ام  ربي   -تركناهة  هذه  كانت 

ة ة مثل مصطلحات العلامنيي ة لقيادة حياة عرصيي الّضوريي   راتيضع املفاهيم والتصوي   -مظاهر ضعفنا

أنفسنامي إ  :نلهث وراءه  رحنا  ثمي   واحلداثة والتنوير ا عن  املفاهيم والتصوي   ا دفاع  ، أو  راتبرفض هذه 

ا  ون،علامنيي   ون أونا حداثيي صف بأني نا ال نتي ني أي إ  نا لسنا كذلك،ني ألحرسة   املفاهيم  هذه  دعوة ملتابعة    وإمي

   ني.ني وحداثيي أن نكون علامنيي  أي: ا خذ هبألوا   هاوتنفيذ 

ننحت املصطلحات   نحن:  من بيئتنا  رناس لتطوي املؤسي   كرنا الفلسفيي فكان من املفرتض أن ينطلق   

التعامل مع واقعنا املعارص   هاإلي  ة عن مفاهيمنا التي نحتاجاملعربي  رات أو مواكبة تطوي   ،لتساعدنا عىل 

 . هكذا فعلنا ألسف مالنا ولكني ةالعرص مواكبة ال تتعارض مع ثوابت العقيدة اإلسالميي 

ُأمرناهذا    الذي  املنطلق  نتي   -كمسلمني  -هو  والوقوع يف  فهو من جانب جيني  .بعهأن  التغريب  بنا 

من جتاوز العقبات التي تظهر اإلسالم دينا  جامدا  غري قادر عىل ننا  هيمنة اآلخر، ومن جانب آخر يمكي 

ببيان كيفيي التجاوب مع مستجدي  العرص وذلك  الواقع احلاليي ات  التعامل مع أمور  ة املرجعيي   ة يف ظلي ة 

 ة؟واإلطار العام للشيعة اإلسالميي 

اآلخر،    أاألمر  اإلسالميي   ني هو  يشجي   الدين  عأيضا   االنفتاح  أني ع عىل  كام  اآلخر،  يرفض  ىل  ه ال 

ة  بقوي ة يف الثقافة. من هنا كان عىل املسلم التحلي د وخاصي  إىل التجمي ي إالي االختالف. فاالنغالق ال يؤدي 

مشوط بأسس العقيدة   واجتامعيي  ر سياسي نطالقا  من تري ا ة رشيدة ة نامجة عن سياسات تعليميي معرفيي 



ر املنشود لعاملنا اإلسالميي ليس تغريبا  وال تديثا    295  ❖ التطوي

 

 

ة بأمور دينه ودنياه واملكتسبة باستمرار يمكنه إجياد السبل واحللول التي املعرفيي ة  . هبذه القوي (1)والشيعة

التعامل مع مستجدي متكي  الواقع  نه من  ج من ات  الكونيي   بالتدري الرؤية  املشتقي دون خمالفة  العقيدة ة  ة من 

   سق مع مقاصد الشيعة.ة وبشكل يتي اإلسالميي 

  تييد الدين  القائم عىل   بالنهج الغربي إالي   رية لن جي الميي ة اإلسم األمي تقدي  إىل أني   همبعضقد يذهب   

يادين  امل  موا فيها يف كلي هذا النهج هو ما نقل الغرب إىل مرحلة احلداثة التي عاشوها وتقدي   متاما ، وأني 

الردي  أني   تنظريا  وتطبيقا .  الدنيا  عىل ذلك  احلياةبالتفكري ألنفسنا يف شتي   -إعامر  مناحي  أمرا     -ى  ليس 

الرؤية اإلسالميي   هو  مرفوضا  بل يتعارض مع  الذي ال  للكون واحلياة  مطلوب ولكن للمدى  التي ة 

اإلسالميي تتي  العقيدة  فهم  أيضا  مع  املرجعيي فق  التاريخ متكي ة. هذه  الثابتة عرب  هلا  ة  وفقا   العمل  نك من 

ة أطلق عليها مفاهيم احلداثة، الغرب الذي حييد الدين وانطلق من مفاهيم بشيي   إني   ة ثابتة. ثمي كمرجعيي 

بعد بعد احلداثة. فالتفكري    مرحلة ما  ، ثمي داثةبعد احل   ما  تقل إىل مرحلةى ان حتي طويال  عليها    مل يستمري 

 األخري  الردي ة تقيقها.  كان يعتقد إمكانيي   ة التياحلياة املثاليي ق له الرفاهية أو  ة مل حيقي ة بشيي لنفسه بمرجعيي 

فعىل   ة،ة اإلسالميي هاته مع املرجعيي الذي ال خيتلف يف تفاصيله وتوجي   نطالق العرصيي ب االنا مل نجري ني أ

   عىل هذا النحو؟ رالتطوّ ة تقيق إمكانيي بعدم  ناساس حكمأ يي أ

  

 

 .105، ص 2005ة اهلالل، ابريل ة والغرب، جملي عبد الرشيد الصادق حممودي، الثقافة العربيي . 1
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 احلديث واملعاصر معنى التغريب وتارخيه يف العامل اإلسالمّي

   (1) د علد. غيضان السيي  

 

هو م  التغريب  املسلمني  ذاتيي إخراج  اخلاصي ن  ذاتيي تهم  يف  ودجمهم  الذاتيي ة  هي  أخرى  الغربيي ة  ة،  ة 

أو    ةة اإلسالميي أحد حماوالت طمس اهلويي   ة. والتغريب هوالثقافة اإلسالميي   ة حملي وإحالل ثقافة غربيي 

 الغرب  بواسطة ة، ة، وتدمري فكرها، وتسميم منابعها الثقافيي ماهتا الذاتيي مسخها أو احتوائها، وحمو مقوي 

الصعود الذي ال »فحواه    تت شعار استعالئيي   منذ بدايات العرص احلديث   الذي بدأ تلك املحاوالت

يف كتابه   (2) سريج التوش  الفرنسي   ، وهو ذلك الشعار الذي صاغه وعرب عنه األكاديميي «يقاوم للغرب

  .«تغريب العامل»

ة األصيلة.  ة اإلسالميي اهلويي   ة حملي ة الغربيي ا إحالل اهلويي ة تتغيي يديولوجيي أة  يف جوهره عمليي   التغريبو

ة التغيري املقصودة التي تقوم عىل إخراج  لوصف عمليي   مصطلح استعمله االستشاق الغربي   والتغريب

األصيلة التي ُبنيت وترسخت عىل مدار ما يقرب من مخسة عش قرن ا من الزمان. تهم  املسلمني من هويي 

. فال خيفى عىل  قليال  تبوء بالفشل إالي   ة التي جعلت معظم حماوالت التغيري والغزو الثقايفي تلك اهلويي 

ا من مالمح اهلويي   القارئ أني   احلديثة   ة يف تركياة اإلسالميي حماوالت التغريب قد نجحت يف تغيري بعض 

 

 مرص. ، أستاذ الفلسفة احلديثة املساعد بجامعة بني سويف. 1

2. Serge Latouche   
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كي   وروبي اد األ عىل باب االتي   ذلي طال هبا الوقوف املُ ى  حتي ،  اإلسالميي   صلتها بامضيها الثقايفي   وقطع

ا ذليال  ا إني الغرب ال يريد ندًّ   تنتمي إليه دون جدوى؛ ألني    .ام يريد تابع 

ة، والتي  بدقي   -أيضا  –دة  ة تستهدف تقيق مآرهبا املحدي دة بدقي ة التغريب تقوم عىل أسس حمدي وعمليي 

اإلسالميي  العامل  محل  الغربيي   تستهدف  احلضارة  يف  االنصهار  مقوي عىل  عىل  والقضاء  اهلويي ة،  ة مات 

بري اإلسالميي  دعاوى  والثقافة تت  واللغة  التاريخ  عن  املدني  ة واالنفصال  اسم  ة والعرصيي   ةاقة تمل 

ها يف احلقيقة دعاوى زائفة هلا أهداف خبيثة ني ومواكبة العرص ...إلخ. ولكم والتحّضي والتقدي  واحلداثة

 ، وتويلها عن طبيعتها األصيلة   ،ة األصيلة بإدخال عنارص غريبة عليهاة اإلسالميي هي القضاء عىل اهلويي 

اهلويي  الغربيي وتقريبها من  ة ة واالجتامعيي ة والسياسيي وذلك لتحقيق العديد من األهداف االقتصاديي   ،ةة 

، تلك املحاوالت التي بدأت منذ العصور خريات الشق اإلسالميي   السيطرة عىل كلي التي تستهدف  

رت بالصليب وهي تبحث عن عسل الشق ة التي تدثي والتي انعكست يف احلروب الصليبيي   الوسطى

ا يدين بالوالء ممزي   هذا الشق ضعيفا    يظلي   أني   هدفها األول   ى وقتنا الراهن.ت حتي ، وظلي ولبنه وخرياته  ق 

 قيد أنملة.  ةف وتبعيي من ختلي  وال خيرج عىل ما رسمه له ،لغربل

االتي  تكنولوجيا  التغريب  انتشار  عىل  ساعد  قرية  وقد  بفضلها  العامل  أصبح  التي  احلديثة  صال 

املفتوحة ضعفت السيطرة احلكوميي  الساموات  بثي   كلي   ة عىلصغرية، ففي عرص  ه عرب األقامر ما يمكن 

أ الصناعيي  التواصة  املعلوماتيي أ، حيث  ل االجتامعيي و مواقع  السيولة  ممي صبحنا نعيش أزهى عصور  ا  ة 

املثقي   محيتي  الغيور عىل  املسلم  هويي   ف  اإلسالمعىل  والتوعية   ةيي ته  للتنبيه  مضاعفة  ا  جهود  يبذل   أن 

وأثره    والتحذير التغريب  خطورة  اإلسالميي   يفمن  ممي املجتمعات  وضعيي   اة.  يف  دائام   استنفارجيعلنا   ة 

. ةة احلقيقيي اإلسالميي   ةاهلويي و ز واالستقالل  واملحافظة عىل التميي   ،ملقاومة حماوالت االحتواء واالنصهار

اآلذان. فال بأس باحلوار   هذا يف احلقيقة دعوة إىل التشنق حول الذات أو االنغالق وصمي   وال يعدي 

الفكريي  فذلوالعلميي   والثقايفي   والتبادل  الثقافات،  بني  والتالقح  الثراء ،  يساعد عىل  أن  من شأنه  ك 
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ة هو ما نرفضه بشدي   إىل أعىل مدارج الوعي. لكني   بالوعي اإلنسايني   وتريك العقول والرقيي   الفكريي 

 اه التغريب ودعاته.  ها وهو األمر الذي يتغيي ة حملي ة غربيي تنا وإحالل هويي طمس هويي 

واالصطالح اللغة  يف  بالتغريب  املقصود  التغ؟  فام  تاريخ  وكيف  وما  احلديث؟  العرص  يف  ريب 

اته ووسائله؟ ومن خالل ل إلينا التغريب يف الوقت الراهن بعد انقضاء عرص االستعامر؟ وما آليي يتسلي 

تلك األسئلة يدور هذا البحث الذي يسعى يف املقام األول إىل تعريف التغريب والوقوف   عن اإلجابة  

 ا الراهن. إىل وقتن  عىل تارخيه يف العرص احلديث وكيف استمري 

 يف اللغة واالصطالح   املقصود التغريب: اًل أوّ 

ب»  للفعل غري الثالثيي   مصدر قياسي   ةالتغريب يف اللغة العربيي  ر  عيف.  « غ  زيد  بالتض  . وهذا الفعل م 

ورة يشء ِشب ه يشء»معنى هذه الزيادة هو    ن أني وأظي  ـري  والتغريب لفظ يفيد البعد واالبتعاد عن    .(1) «ص 

 البن منظور:  «لسان العرب»الذي ُولِد فيه املرء ونشأ وترعرع. ويف  املوطن األصلي 

البلد طبًقا ملا جاء يف احلديث   النفي واإلبعاد عن  والتغريب هو  الغرب.  قربل  أتى من  َب:  َتَغرَّ

ناية  فيه  البلدر الذي َوقَعته عن  ن، وهو نفيالرشيف من أمر تغريب الزان، إذا مل حيّص  ب  . والتغرّ اجلر

. والغ ربة هي النزوح عن الوطن. والغريب هو البعيد عن وطنه وأهله وقومه وأرضه.   هو الب ْعد 

 . (2)غري أقاربهبج واملغرتب هو من قصد الغربة. واغرتب الرجل أي نكح يف الغرائب وتزوّ 

ا  -ويعني التغريب باريي اإلنتقال  اال  من جهة ما:  -أيص  ال ي ملك   الذي  ضطراريي االبتعاد  االو  ج 

ي بعض الدارسني هذا النمط  من االرتال   ا. ويسمن ض  ض عليه فر  ف عه، بل ُيفر  ه أو د  دن اإلنساُن السلطة لر 

 

ا، تم الدخول عليه يف  .1 ا وواقع   عىل الرابط اإللكرتويني التال:   30/6/2012فريد حممد أمعضشو، التغريب مفهوم 

  darululoom-deoband.com/arabic/articles/tmp/1582783545%2009-Dirasat-4_1437_5.htm    

قني، بريوت، دار صادر، د. ت، ص .2  .  640-638ابن منظور، لسان العرب، اجلزء األول، تقيق مجلة من املحقي

http://darululoom-deoband.com/arabic/articles/tmp/1582783545%2009-Dirasat-4_1437_5.htm
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طرها    خمتلفة، لعلي   خذ التغريب أشكاال  ويتي   .(1)ر«ربة القهـغُ »بـ  قايفي ه إب دال ث؛ ألني «التغـريب الثقايفي » أخ 

ل والتغيـرية األصليي يي ة حمل  الثقافة املحلي الل ثقافة أجنبيي إح  ايتغيي   .(2) ة، مع ما يرافق ذلك من مظاهر التبدُّ

هو التنحية واإلقصاء من    -لغة  -التغريب وبناء عىل هذه التعريفات يمكننا أن ننتهي إىل القول بأني 

ال سبيل ه  ة. ولذلك يمكننا القول إني ة ومعنويي يي حسي   ما حيمله معنى الوطن من معانٍ   بكلي   الوطن األصلي 

م هذا املعنى، إذا ما اقترصنا عىل   من رب ط هذا املعنى بالداللة   بدي ة للتغريب، بل الالداللة املعجميي إىل فه 

واألالسياسيي  واحلضاريي ولوجيي يدية  للكلمةة  أني .  ة  تتغريي   والواقُع  التغريب  اإلطار داللة  من  بانتقالنا   

 ام.  ة، وتتشع ب معانيه مع توال األيي ة واالجتامعيي ة والسياسيي إىل األطر الثقافيي  اللغويي 

أيي   فالتغريبففي  اخلوال.  األزمان  يف  كان  ملا  مغاير  معنى  للتغريب  أصبح  الراهنة  يف    اليوم  امنا 

الثقايفي  تيي املعارص  والفكريي   االصطالح  أبعاد سياسيي   ار فكريي ، هو:  ة، ة، وثقافيي ة، واجتامعيي كبري، ذو 

األمم  يي وفني حياة  صبغ  إىل  يرمي  واملسلمني  عامي ة،  الغربي خاصي ة،  باألسلوب  إلغاء ة  هبدف  وذلك   ،

. كام (3) ة الكاملة للحضارة الغربيي ة  دة، وجعلهم أرسى التبعيي ة، وخصائصهم املتفري تهم املستقلي شخصيي 

 يعني التغريب من زاوية أخرى: 

واألْخذ بالقيم والنُّظم   ،ة ق واالنبهار واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربيّ حاالت التعلّ » 

ي له هذا املوقف  أو  ة؛ بحيث يصبح الفرد أو اجلامعة أو املجتمع املسلم الذوأساليب احلياة الغربيّ 

يوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العامّ بيًّ اه غراالجّت  هاته يف احلياة، َينظر إىل  وتوّج   ا يف م 

 

، دمشق، منشورات اتاد الكتاب العرب،  .1  .  14، ص1982عبدالرزاق اخلشوم، الغربة يف الشعر اجلاهلي

ا، مرجع سبق ذكره.  فريد حممد أمعضشو، التغريب  .2 ا وواقع   مفهوم 

، دار   .3 ة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، املجليد األول، إرشاف ومراجعة: مانع بن محاد اجلهنيي املوسوعة امليرسي

 . 708هـ، ص 1418،  3الندوة العامليية للطباعة والنش، ط
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الغربيّ  ونظريّ الثقافة  ون ظم  قريم  من  تشتمل عليه  وما  وإكبار، ة  إعجاٍب  نظرَة  وأساليب حياة  ات 

م مجاعته أو أمّ   .  (1)«ةته اإلسالميّ ويرى يف األخذ هبا الطريقة امل ثىل لتقدُّ

 تكون الصيغة املخترصة ملعنى التغريب هي:   ومن ثمي 

موّج » اإلسالميّ حركة  الثقافة  لصبغ  غربيّ هة  بصبغة  اإلسالميّ ة  طابعها  عن  وإخراجها    ة، 

النحو الذي جيعلها تفقد ذاتيّ اخلالص،   الثقافة »  ى بـتها وكياهنا وتذوب فيام يسمّ واحتوائها عىل 

 .  (2)أو الفكر األمميّ  «ةالعامليّ 

 ه حيمل ثقافة، وفكر، وأخالق، وحياة الغرب.فيعيش املسلم يف بالده، ولكنّ 

ر أو انتكاس  التغريب ال حيدث من تلقاء نفسه، وال حيدث نتيجة لتطوّ  يمكننا القول إنّ  ومن ثمّ 

العامّ  الطبيعة  وإنّ يف  للشعوب،  ج. وهل هناك فعل أكرب    ريام جية  فاعل واستدراج مستدرر بفعل 

اآلخر، بل    ه إىل حّب ل هواه وحبّ ينقل اإلنسان من واقعه إىل واقع آخر، أو حيوّ   وأوضح من أن

س به ويصري  ه يتلبّ ام زماًنا، ولكنّ يفصمه ويفصله عن واقعه لكي يعيش واقًعا بعيًدا عنه مكاًنا وربّ 

 «.(3)اههو إيّ 

ة التي للتعبري عن اخلطي سه واستعمله املستشقون  مصطلح التغريب مصطلح أسي   ولذلك نرى أني 

عىل االنصهار يف مفاهيم الغرب   يف محل العامل اإلسالميي   اخلارجيي   تقوم هبا القوى ذات النفوذ السياسي 

هويي  من  املسلمني  إخراج  عىل  والعمل  اإلسالميي وحضارته،  خالل تهم  من  اإلسالم  أقامها  التي  ة 

 

يويني عمر التومي الشيباين،  .1 ـه   .  162، ص1982، 9، س10ة، ليبيا، ع. جملة الثقافة العربيي  ،التغريب والغزو الصن

سة الرسالة، الطبعة التاسعة، .2  .  226، ص2001نادية رشيف العمري، أضواء عىل الثقافة اإلسالميية، بريوت، مؤسي

والتوزيع  .3 والنش  للطباعة  اهلادي  دار  بريوت،   ، والتأصيل  التغريب  بني  اإلسالميية  الثقافة  عبود،  ، 2001،  1، طشلتاغ 

 . 31ص
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السياسي  ووجودهم  وكيانم  الغرب  امعيي واالجت  واالقتصاديي   جمتمعهم  بوتقة  يف   .(1)وصهرهم 

فه األستاذ أنور اجلنديي يف أبسط مفهوم لهوالتغريب   : هو ،، كام يعري

، والتخّل عن الدعائم األصيلة التي تفرض ذاتيّة  ة الغربمحل املسلمني والعرب عىل قبول ذهنيّ »

 قتصاد والترشيع والرتبية،خاّصة وطابًعا مميًّزا لإلسالم، وإثارة الشكوك يف الثقافة واالجتامع واال

الغربيّ  الرتبية  املسلمني، حتّ وغرس مبادئ  وا مستغربني يف حياهتم وتفكريهم،  ى يشبّ ة يف نفوس 

   .(2)«ةيف نفوسهم موازين القيم اإلسالميّ  ى جتّف وحتّ 

 هو:    وأكثر شموال   أو هو بمعنى أدقي 

الغرّب   ومقاييسه، ثّم حتاكم الفكر اإلسالمّي  »خلق عقليّة جديدة تعتمد عىل تصّورات الفكر 

واملجتمع اإلسالمّي من خالهلا هبدف سيادة احلضارة الغربيّة وتسييدها عىل حضارات األمّم، وال  

سياّم احلضارة اإلسالميّة«
 (3).   

 وهو بمعنى ثالث:

 .(4)طبع العرب واملسلمني والرشقينّي عاّمة بطابع احلضارة الغربيّة والثقافة الغربيّة«» 

ف املوسوعة امليرسي  ا وظيفيًّ وُتعرن ة يديولوجيي ا يبنيي األة يف األديان واملذاهب املعارصة التغريب تعريف 

 :التغريب هو  ة من ورائه، فرتى أني احلقيقيي 

 

ة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،    .1 ، القاهرة، األمانة العامي أنور اجلندي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 3د. ت، ص 

، ط  .2 اللبنايني الكتاب  . وانظر املرجع السابق،  245، ص1974،  1أنور اجلندي، اإلسالم والدعوات اهلدامة، بريوت، دار 

 .3ص

، دمشق، املكتب اإلسالمي،  أنور اجلن  .3  13، ص1978دي، شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالميي

سة الرسالة، الطبعة الثامنة،  .4 دة من داخلها، بريوت، مؤسي  .  142، ص 1983حممد حممد حسني، حصوننا مهدي
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العامل    ت عىل هدف مشرتك بينها وهو طبعة يف آن واحد التفّ ة استعامريّ ة صهيونيّ هجمة نرصانيّ »

 . (1)«ةة اإلسالميّ ز للشخصيّ ملحو الطابع املميّ  متهيداً  بالطابع الغربّ  اإلسالميّ 

(2)ويعضد هذا التعريف ما ذهب إليه ا.ل. شاتلييه
 بقوله:  

ة، تعجز عن أن تزحزح العقيدة  ة وكاثوليكيّ يّ تات التبشري من بروتستانيف أن إرساليّ   وال شّك » 

نفوس  اإلسالميّ  من  جيرية  وال  إاّل   منتحليها،  ذلك  ببّث هلا  تترّس     التي  اللغا األفكار  مع  ت  ب 

اللغات االن ها  فبنرشر والفرنسيّ ة واهلولنديّ ة، واألملانيّ كليزيّ األوروبيّة  اإلسالم بصحف   ّك ة، يتحة 

لتقّد أوروبا، وتتمهّ  السبل  الفكرة ،  يّ مادّ   م إسالميّ د  لبانتها من هدم  التبشري  وتقيض إرساليّات 

   .(3)«ينيّة اإلسالميّة، التي مل حتفظ كياهنا وقّوهتا إاّل بعزلتها وانفرادهاالد

يعدي  املعنى  هبذا  غربيي سرتاتيجيي إ  والتغريب  حمدي ة  والوسائلة  األهداف  كلي   دة  مات مقوي   تستهدف 

املدى  ة من دين وعقيدة وأخالق ولغة وعادات وتقاليد.  ة اإلسالميي اهلويي  بعيدة   جرى وهي سياسة 

ا    رفهي تؤثي   ضع التنفيذ، ومن ثمي وضعها مو ا مبارش  ا   يفتأثري  حارض الشعوب املستهدفة ومستقبلها، بدء 

 . (4)ةبرصيي ة والللرتفيه والتسلية عرب الوسائل السمعيي  م من موادي ة ُصنع القرار وانتهاء بام يقدي من عمليي 

التعليم الوافد،  ها:  وقد كان من أمهي   ،اته التي يستعني هبا لتحقيق أهدافهللتغريب آليي   ولذلك كان

الربي  القانون  وحجب  االقتصاد،  عىل  الربا  نظام  اإلسالميي املتمثي   ايني وفرض  الشيعة  يف  وفرض ل  ة، 

الوضعيي  و القانون  األساسيي ،  اإلسالم  مفاهيم  من  تزييف  تقدية  آليي خالل  منهجيي م  تفسرييي ات  ة ة 

م   وال تقدي ُّض ه ال ت  مرتئني أني   ،بعض املسلمني الذين وقعوا يف براثن التغريب  آمن هبا واعتنقها  ةوتأويليي 

الغربيي   إالي  للثقافة  والسري عىل نجها.  تي او   ، ةباالنصياع  بني  باع خطاها  الفوارق  تذويب  والعمل عىل 

 

ة يف األديان واملذاهب املعارصة، ص .1  . 715املوسوعة امليرسي

2. A.L. Chatelier 

، خلصها ونقلها إىل العربيية: مساعد اليايف، وحمبي الدين اخلطيب، جدة، منشورات    .3 ا. ل. شاتلييه، الغارة عىل العامل اإلسالميي

 .  18-17هـ، ص 1387العرص احلديث، الطبعة الثانية، 

، الطبعة األوىل، .4  .  4-3، ص 1990 امحد عبدالوهاب، التغريب طوفان من الغرب، القاهرة، مكتبة الرتاث اإلسالميي
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اإلسالميي  الغربي   الفكر  وا والفكر  اإلسالميي ،  الوحدة  تطيم  عىل  القوميةلعمل  وإعالء  ات ذ ، 

العرقي واالثنيي ذوالرصاعات  كالبهائيي ة  جديدة)  فرق  القديمة، وخلق  الفرق  وإحياء  والقادينيي ة،  ة(، ة 

لغات ات من ناحية وبالة التي جيب أن تنتش مع اإلسالم ومغالبتها بالعاميي من نفوذ اللغة العربيي   واحلدي 

ة ة من ناحية أخرى، وإفساد املراجع وتغيري املفاهيم، وهدم املجتمع بإدخال وسائل اإلباحيي ذاألجنبي

والسنيوالعريي   والكشف القرآن  عىل  واهلجوم  املاجن،  والقصص  وأحياء   ،ة،  والرتاث،  والتاريخ 

 .(1)وعلم األصنام عند اليونان وفلسفات الغنوص ف الفلسفيي مفاهيم التصوي 

ة، التي هي مصدر وحدة األمي   أهداف التغريب: احليلولة دون قيام وحدة الفكر اإلسالميي   وأبرز

الفوارق وتعميق  والدعوات،  املذاهب  من  بعشات  والنفوس  العقول  بلبلة  عىل   ةالثقافيي   والعمل 

ة بيي عملت املحاوالت التغري  . ومن ثمي الوحدة«»  دون قيام  بام حيول  »الواحدة«ة  ة يف األمي واالقتصاديي 

ة ة، وإثارة النعرات اإلقليميي ات اإلقليميي ة وتعميق مفهوم القوميي ة اإلسالميي عىل القضاء عىل وحدة األمي 

ة. وكان هدف الغرب من التغريب أن يتبع املسلمون أسلوبه وأن يتجاهلوا املنهج ة والعصبيي والقوميي 

ة يي ض حضارته املادي ال يقيموا حضارة تقوي ة كاملة فوا تابعني ملناهج الغرب تبعيي األصيل كي يظلي  ايني الربي 

 مضجعه. قضي وتقلقه وتُ 

ن  ما إت و، فكثري من الشعوب ُاحتلي ولذلك يصري التغريب أكثر خطورة من االحتالل العسكريي 

استقالهلا   عادت  نالت  وربي حتى  األوىل  للعقل سريهتا  احتالل  فهو  التغريب  ا  أم  أفضل،  بصورة  ام 

 ى تتوه بني العوامل فال تعرف هلا أصل وال حقيقة. ة حتي ة األصليي لشخصيي ه مسخ لوالنفس والروح، إني 

 احلديث واملعارص  ثاني ا: تاريخ التغريب يف العامل اإلسالميي 

معروفة ومتداولة قبل أن يصدر املستشقون اخلمسة )جب، ماسينيون،    »التغريب«مل تكن كلمة  

( يف أوائل نظرة يف احلركات احلديثة يف العامل اإلسالميي -وجهة اإلسالم»كامبفامير، برج، فرار( كتاهبم  

 

، ص .1 ، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي  . 7أنور اجلنديي
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أول من طرح هذا املصطلح هو كبريهم: هاملتون   ني ى ليمكن القول إات من القرن املايض، حتي الثالثينيي 

 «.(1)ة يف اإلسالمه الثقافة الغربيي رت فيويعني به القدر الذي أثي جب. 

ه كام سبق القول مصطلح  مصطلح التغريب من نتاج القرن العشين، ولكني  ولكن ال يعني ذلك أني  

الفكر الغربي  املعارصة من نتاج  باحلركة اإلمربياليي كام هو معروف بداللته  التي ة األوروبيي ، ويرتبط  ة 

التاسع عش. أي إ  انطلقت يف التغريبيي   ني القرن  املوجة  ا جدي ة بدأت مبكي تلك  قبيل النهضة املأمولة   ا  ر 

العري  العامل  كان عىل   مملوكيي ر رأس مال  بصددها، سواء يف مرص نتيجة لتوفي   ي واإلسالميي التي كان 

الشوط الالزمة لتحقيق نضة  ة توافرت هلا كلي وشك االستفادة منه واستثامره يف تقيق نضة إسالمي 

ة متكاملة. أو يف بالد احلجاز أو الشام أو يف العراق أو يف غري ذلك من بالد اإلسالم التي قامت حضاريي 

ة تبتغي العودة إىل منابع اإلسالم الصحيح والبعد عن اخلرافات واألخذ بأساليب هبا حركات اصالحيي 

حماولة   ة املسعورة عىل بالد اإلسالم فأجهضت كلي االستعامريي   ةم احلديثة، قبل تلك اهلجمة الغربيي التقدي 

 م والنهضة.  للتقدي 

امتدي  مؤسي وقد  خالل  من  التغريب  حركة  دعوات  ت  خالل  ومن  واالستشاق،  التبشري  سات 

ة ، واحلملة عىل الدين والنبوي ة، وإشاعة حماولة انتقاص الدين اإلسالميي ة والعلامنيي ة، والشعوبيي االقليميي 

ه كتاب من القرآن الكريم، والنظر إليه عىل أني   والغضي   حي، ومهامجة بطوالت التاريخ اإلسالميي والو

يف   ة التي واجهت هبا حركة النهضة الفكر الغربي الغربيي   ة روح الشكي كتبه بش، واعطاء القيم اإلسالميي 

املقدي  الكتب  بالتشكيك يف  الوسطى  القرون  فإني   .(2) سةمرحلة  احلرك  كذلك  التغريبيي هذه  ة وجدت ة 

القصي  السينامئيي ة واملرسحيي طريقها يف جمال  التكشي ة والرواية  اتيح هلا إشاعة روح  ف والعري ة، حيث 

األخالقيي واإلباحيي  القيم  ومعارضة  والدينيي ة  تيي  ة  أن  احلركة  هذه  استطاعت  الرتاث  جمال  ويف  ة. 

 

 .  243أنور اجلندي، اإلسالم والدعوات اهلدامة، ص .1

، ص .2  . 4أنور اجلندي، شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالميي
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التغريب بدراسة عامل ما   كذلك اهتمي   .(1)اإلسالمكتابات دعاة االنحالل يف الوجدان، واملارقني من  

امة ، واحياء احلديث عن احلركات اهلدي ةة والوثنيي ة واجلاهليي قبل اإلسالم واحيائه يف صوره: الفرعونيي 

ة سقاط دور احلضارة اإلسالميي ع يف دراستها. وكذلك إة والتوسي ة والبابكيي ة والقرامطة واخلرميي كالباطنيي 

، وحماولة جتاهلها وإنكار أثرها يف الغرب ويف احلضارة احلديثة إمليي يف التاريخ العا  .(2)سقاط ا كامال 

ا عىل  القضاء نائيًّ   ى جيريتقيق مسعاهم؛ حتي   إىلة  ما أوتوا من قوي   ولقد سعى دعاة التغريب بكلي 

مة. فهي ة متقدي أمي   ة األطرافرتاميي املة  هذه األمي من  ة حماولة ناجحة يف املستقبل من املمكن أن جتعل  أيي 

نها من إقامة حضارة واعدة متثي ة والدينيي ة والثقافيي ة والبشيي متتلك من الثروات الطبيعيي  ا  ة، ما يمكي ل خطر 

ة وإكساهبا  ة هذه األمي من طمس هويي   بدي   . فكان الد وجوده الذايتي عىل مصالح الغرب، بل هتدي   ا  شديد 

ذليل ال إرادة له وال قدرة وال اختيار، وال يملك من أمر نفسه ة ممسوخة، هدفها إجياد تابع  ة غربيي هويي 

 شيئ ا. 

اصطالحه    يكن  مل  الذي  التغريب،  كان  ولكنيولذلك  الشق،  يف  ابتكارنا  املعجم  من  يف  ظهر  ه 

الغربيي   ،« Westernization»  باسم  الغربي   السياسي  احلضارة  نش   به  يعُنون  البالد وكانوا  يف  ة 

ا  يي فريقة واألاألسيويي  يان 
ة التي تفظ هلذه البالد كِ ة الواقعة تت سيطرهتم عن طريق إزالة الُقوى املضاد 

ها الدين واللغة، ويف زوال هذه القوى ضامن  الستمرار السيطرة وشخصيي  تها وعاداهتا وتقاليدها، وأمهي

رها  ة حتي ة واالقتصاديي ة السياسيي الغربيي    من ن ري  االستعامر الغربي ى بعد إعالن استقالل هذه البالد وترُّ

ا ظاهـري 
 (3).  

 

 . 5-4املرجع السابق، ص .1

 .  5املرجع السابق، ص .2

العربي ،  حممد مصطفى هدارة .3 الثاين،  لد العارشجامل «،  ة »األدب اإلسالميي جملي  ،  احلديث  التغريب وأثره يف الشعر  ،  العدد 

 .  8، ص1994
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من تغيري املنهج يف التعامل مع املسلمني،   ه البدي ة أني وقد أدرك الغرب عقب فشل احلروب الصليبيي 

ة ة العسكريي القوي   ة، وهنا أيقن الغرب أني ة الدين والعقيدة اإلسالميي ة ستفشل أمام قوي ة العسكريي فالقوي 

فراح   تكفي،  لن  اإلسالميي وحدها  الشق  حضارته   يدرس  تقويض  بغرض  مستفيضة  دراسة 

سيوفي  فهذا  عليه.  طبيعيي والسيطرة  ثروات  له  لبيع ر  واسعة  وسوق ا  األثامن،  رخيصة  خام  ومواد  ة، 

 مصنوعاته بأغىل األسعار. 

تقدي  من  الغرب  إليه  ما وصل  بمدى  وانبهارهم  املسلمني  بعض  انخداع  مادي وتت  ملحوظ   يي م 

بدأت حركة التغريب تأخذ سبيلها يف بالد اإلسالم بشكل عجيب، فكانت بمثابة النار يف اهلشيم من  

حيث   املستويات  أعىل  من  وبدأت  االنتشار،  رسعة  بعضحيث  املسؤولني  و   احلكام  استعان 

. وهنا  ةوليي ى املجاالت وبعضهم يف جمال التوجيه واملسؤني يف شتي سات من املسلمني بعلامء غربيي واملؤسي 

. ولكن ما نريد أن ل يف العامل اإلسالميي وجد أنصار التغريب ودعاته الفرصة سانحة لالنتشار والتوغي 

ملا استطاع التغريب أن ينجح هذا النجاح يف نش أفكاره   ةالداخليي   ةه يف هذا البحث أن ه لوال احلامسدنؤكي 

 وتقيق العديد من أهدافه. 

عام   عند1826ففي  ا م  اإلنكشاريي لسلما قىض  عىل  الثاين  الزيي   ةالعثامنيي   ةطان حممود  باختاذ    أمر 

العسكريي   األوروبي  عىل  فرضه  واملدنيي الذي  حدي ني  عىل  الثالث واستقدم   .سواء  ني  سليم   السلطان 

حممد    بنى  ثمي  .ةة والبحريي لرتا وذلك إلنشاء املدارس احلربيي كنإسني من السويد وفرنسا واملجر واملهند 

توىلي  الذي  باشا  والية مرص  عل  العثاميني  حكم  السلطان  من  النظام    وفق  ا  جيش  1805عام    بفرمان 

ضبي   ،األوروبي  وتدريبه.فرنسيي   ا  اطواستقدم  إعداده  عىل  لإلرشاف  خري   ني  ابتعاث  إىل  عمد  ي جي كام 

التخصي   إىل أوروبا  األزهر العلوم احلديثة  صمن أجل  أمي أنشأ مدرسة  و  ،كافةيف  هات األلسن لرتمجة 

ا   الذي عاد    رفاعة الطهطاويي   ة بإيعاز من الشيخ األزهرىي الكتب الغربيي  ا بالعلوم   من أوروبا توي منبهر 

أساس عقاليني األوروبيي  تقوم عىل  التي  كعلاميني   ة  باش   ذلك .  أمحد  األوي أنشأ  باي  تونس جيش  ا  ا ل يف 
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. وقد كانت ن وإنجليزون وإيطاليي واط وأساتذة فرنسيي ة فيها ضبي ، وافتتح مدرسة للعلوم احلربيي انظاميًّ 

وافتتحت أرسة ة.  ع يف طلب العلوم الغربيي خري معني حلاكم تونس عىل التوسي   أفكار خري الدين التونسي 

 م. 1825عام  بي و النظام األور  وفقة للعلوم والفنون كليي  - التي حكمت إيران- (الفاجار)

الذي  العامي   ويف هذا اجلوي  ب  الغرب من انبهرت  ه األنظمة احلاكمة يف بالد اإلسالم بام وصل إليه 

قوا أهدافهم؛ فُأرسلت ملموس وملحوظ، كانت الفرصة سانحة أمام دعاة التغريب ليحقي   يي م مادي تقدي 

إسامعيل الذي كان هدفه أن جيعل  اخلديويي  تت رعايةت إىل مرص ومنها امتدي  ات إىل لبنان،اإلرساليي 

ة التي حيلمون لني باألفكار الغربيي . وتزامن هذا مع عودة املبتعثني من أوروبا حممي ن أوروبامرص قطعة م

ة التي تشري إىل ا األفكار العرصيي أني بعن رغبة واقتناع الكثري منهم    بنقلها وتطبيقها يف العامل اإلسالميي 

   والنهضة والتحّض ومواكبة العرص.م  التقدي 

  يف مرص   املعتمد الربيطايني   كرومراللورد  أنشأ  ة التغريب؛ فامُلستعِمر بدوره يف خدمة عمليي كام قام  

فيكتورياكليي » احلكي باإلسكندريي   «ة  أبناء  من  جيل  لرتبية  املتشبي ة  والوجهاء  والزعامء  باألفكار   نيعام 

ضح وقد اتي  . بالد اإلسالميف  هاونشنقل احلضارة الغربية  لاملستقبل    للمستعِمر يف  ليكونوا أداة؛  ةالغربيي 

ة يف مرص( حينام افتتح هذه الكليي   اللورد لويد )املندوب السامي الربيطايني هدف هذه املدرسة يف مقولة  

 : م 1936 سنة

ة بفضل العرشة عوا بوجهة النظر الربيطانيّ ى يتشبّ هؤالء لن يميض عليهم وقت طويل حتّ   كّل »

 . «والتالميذمني الوثيقة بني املعلّ 

ل كان  الشامكام  التغريب  نصارى  حركة  انتشار  يف  كبري  اتي   كانوا إذ    ،دور  من  بالبعثات أول  صل 

عون كانوا يشجي و،  ةة واإلنجليزيي ي الثقافة الفرنسيي قي من املسارعني بتلوكانوا    ،اتة وباإلرساليي التبشرييي 

، فبالغوا من إظهار إعجاهبم بالغرب ةلدولة العثامنيي لم بالوالء  ة وذلك لعدم إحساسهريي ة التحري العلامنيي 

 . سوها وعملوا فيهاا يف الصحف التي أسي ، وقد ظهر ذلك جليًّ ع طريقهعوا إىل االقتداء به وتتبي ود
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عام   اإلسالميي 1924وكان  البالد  يف  التغريب  حركة  يف  فارق ا  ا  عام  اخلالفة  م  سقطت  حيث  ة؛ 

ت وُفرض عليها التغريب بأقىص صوره فتغيي   م تركيا إىل الركب العلاميني د الطريق النضاما مهي ة ممي العثامنيي 

هويي   كثري   معامل  اإلسالميي من  أني تها  الغرب  رأى  وهنا  اإلسالميي   ة.  مهيي   العامل  النتشار أصبح  ا  متام  أ 

التغريبيي  فأخذاألفكار  اإلسالميي   ة،  العامل  كلمة  ُيسقط  كلمة   أوال   وبدأت  الوحدة،  إىل  تشري  التي 

القوميي القوميي  فظهرت  واالرتفاع؛  الظهور  يف  اهلنديي ات  والقوميي ة  اهلند،  يف  املسلمني  مواجهة  يف  ة ة 

ة. ة والطائفيي ة والقبليي يات االقليميي إضافة إىل التحدي ة.  ة اليهوديي يف مواجهة العرب، والقوميي ة  الطورانيي 

القوميي  االستعامر أن يوقع  كام برزت  األمي ات املختلفة. وقد حاول  ناحية، وبني  ناحية بينها من  ة من 

الصهيونيي  العصابات  القدس يف أيدي  التغريب يف العرص  أخرى. وكان سقوط  انتصار حلركة  ة أكرب 

فوا عند فرتة فام زال دعاة التغريب يعملون عىل قدم وساق يف بالد اإلسالم، فهم مل يتوقي   .(1) الراهن 

العرص إىل عرصنا الراهن، وهو األمر الذي سنتناوله يف   وا بعد هذا هم استمري عرص االستعامر، ولكني

 املبحث التال.  

 يف العرص الراهن التغريب   ثالًثا:

م تت شعارات   يعمل التغريب يف الوقت الراهن عىل إشاعة بعض املفاهيم اخلاطئة التي باتت ُتقد 

ا عن هويي   ا يف رشاكها فيبتعدو  ا اقة لينخدع هبا املسلمون ويقعوبري  ة األصيلة، عن طريق  تهم اإلسالميي متام 

اقة من أبناء املسلمني، من الذين استامهلم  الدائم هلا عرب وسائل اإلعالم املختلفة، وعرب أسامء بري   البثي 

ا يدعون لكلي  التحديث والتنوير والتقدي   ما هو غربي   الغرب فأصبحوا أبواق  ة م واملدنيي تت شعارات 

  دعاة التغريب املعارص  هذه املفاهيم التي يعمل عليها  لقادم من الرتاث. ومن أهمي ف ا ومقاومة التخلي 

 ما يل:

 

الثانية،  .1 الطبعة   ، اللبنايني الكتاب  دار  بريوت،   ، والثقايفي واالجتامعيي  السياسي  واالستعامر  اإلسالميي  العامل  اجلندي،  أنور 

 .  388، ص1983
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حيرص  ة وافدة من الغرب، إذ  هي نظريي   »عروبة بغري دين«ة  نظريي   إني   :ة عروبة بغري ديننظريّ   .1

تغذية الراهن عىل  الوقت  التغريب يف  الذياالجتي   دعاة  العروبة واإلسالم، والواق  اه  بني  أني يفصل   ع 

متفاعل وال   فتشابك العروبة واإلسالم هو تشابك عضويي   .االعروبة واإلسالم مرتابطان ترابط ا جذريًّ 

دجمال لفصل أحدمها عن اآلخر، بل   ا من  ة احلديثة ليست إالي النهضة العربيي   املنصفون أني   أكي تييارات  تيار 

اإلسالميي  وأني النهضة  التحري   ة،  حركات  التي  مجيع  اإلسالميي ر  األقطار  إنامي عرفتها  مصدرها  ة  كان   

  ومن ثمي   .(1)نيللعرب: مسلمني ومسيحيي   هو الرتاث احلضاريي   اإلسالم، وال يزال الفكر اإلسالميي 

ة ة عن طريق نش العديد من املدارس واجلامعات األجنبيي يعمل دعاة التغريب عىل إضعاف اللغة العربيي 

ية القوم،  ة وعلِ والتي بات يلتحق هبا أبناء الطبقة االرستقراطيي ة  كافي   يف ربوع الوطن العرب واإلسالمي

القياديي تولي   يف  والذين يعول عليهم  الوظائف  العليا واحلسي   البالد اإلسالميي ة  بالغ   ة،اسة يف  أمر   وهو 

 اخلطورة يف املستقبل.  

املرأة:   .2 أني حقوق  من  إىل    بالرغم  املرأة»الدعوة  من    «ترير  الكثري  تقيق  يف  ثامرها  آتت  قد 

حال   تة، والتي كانة واإلسالميي يف معظم املجتمعات العربيي   املطالب واحلقوق العادلة للمرأة املعارصة

التغريب   أني ، إالي العصور  ة املجتمعات عىل مري املرأة فيها أفضل من حاهلا يف بقيي  عدالة   وا ستغلي ا  دعاة 

املرأة«ة  قضيي  و   »ترير  بعض  وت من  متطري   وا غطي جوهها،  بحقوق  املطالبة  يف  املساواة بردائها  تنشد  فة 

التامي التامثليي  الذكورة واألنوثة،  للمرأة  ة  ة  بني  التاميز  لفطرة  الرجل دون مراعاة  بمع  تحقيق  واملطالبة 

ك  وذلك من خالل تل أرسهتا،    ر مي دوت   املرأة أنوثتها،  التي تفقدة  السلوكيي   االنحرافاتة و الشاذي   الرغبات 

ة إىل رفض نظام األرسة، والعزوف عن الزواج، وإباحة االجهاض، والدعوة إىل ريي الدعوات التحري 

املثليي اإلباحيي  الدعوات ة، واحلريي ة اجلنسيي ة، وتشجيع  ة يف استخدام وسائل منع احلمل...وغريها من 

املدمي الشاذي  الدولي ة  املؤمتر  هبا  أوىص  والتي  للمجتمعات،  للسكي   رة  عام الثالث  بالقاهرة  املنعقد  ان 

 

 .  222-221ص   املرجع السابق، .1
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( واالنتقال من  جه بذلك دعاة التغريب املعارص إىل هتديد األرسة )نواة املجتمع اإلسالميي ليتي .  1994

 . إىل االنحدار إىل املهاترات والشذوذ والتجريب الالعقاليني  »ترير املرأة«ة من الكالسيكيي   الدعوة

التغريب عىل إذاعته وانتشاره يف    إني   ة الغربية حضارة وثقافة: املدنيّ   .3 الذي يعمل دعاة  اخلطأ 

 أ ملن يقتبسها، والواقع ال يتجزي   ة الغربية حضارة وثقافة هي كلي املدنيي   ة هو الزعم بأني البيئات اإلسالميي 

تارخييي هذا متويه تكشي   أني  الفكر  ف خطأه سوابق  اليابان واهلند وغريمها احلضارة دون  ة، فقد أخذت 

الغربيي والثقاف األور ة  فعل  وكذلك  عىل بيي وني،  ولذلك  وعلومه.  وثقافته  اإلسالم  إزاء  قبل  من  ون 

قيمهم    وهم يعلمون أني   ،ه وقضيضهفكر غريهم بقضي   ا ني فيقبلو ينصاعوا لدعاوي التغريبيي املسلمني أالي 

لقيمهم    يدركون أني ل وجودهم، وهم  وهي التي تشكي   هتم وحياهتم،ة األصيلة هي مصدر قوي اإلسالميي 

، والعلم والدين،  ةادي يقوم عىل التوحيد واملزج بني الروح وامل   الذيفرد،  نامل  مات هلا طابعها اخلاصي مقوي 

ا أني والعقل والقلب. فعىل املسلمني أن يدركوا جيي  بني نقل العلوم والتكنولوجيا وبني    ه ال عالقة مطلقا  د 

دون استرياد القيم  من  ة  ة ماديي ذوا ما يناسبهم من منجزات علميي إمكانم أن يأخب  وأني   .(1)استرياد القيم

 . املأزومة ةالغربيي 

مل يستطع الغرب ة:  إثارة الشبهات حول بعض مسائل العقيدة والعبادات واملعامالت اإلسالميّ  .4

حوهلا اللغط  وإثارة  فيها  للتشكيك  واملعامالت  والعبادات  العقيدة  مسائل  من  كثري  من  ؛  االقرتاب 

،  ينترصون فيها، لوضوح األحكام هبااملسلمني س  ، أو إلدراكه أن  لعجزه عن توجيه مطاعن فيهاوذلك  

املطاعن إليها، ون  هيوجي   وا راحف ،  مبعض املسائل التي تتمل اللبس من وجهة نظره   ونالتغريبيي   فاختار

اإلسالم ال   ، وأني وسلم اهلل عليه وآله  صىلي   د زوجات النبيي من قبيل: انتشار اإلسالم بالسيف، وتعدي 

املرأة ترث   د حول الكعبة وتقبيل احلجر األسود، وأني د األصنام، من خالل الطواف والتعبي يزال يمجي 

هو دعوة   مفهوم اجلهاد اإلسالميي   رض اجلزية عىل غري املسلمني، وأني اإلسالم يف  نصف الرجل، وأني 

 

 .  224-223املرجع السابق، ص  .1
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ني تفنيدها وبيان رين اإلسالميي اب واملفكي تي ها مطاعن سبق لكثري من الكُ وكلي   .(1)مضمرة إىل اإلرهاب

 . هتافتها 

ها من تراثه ة الشق وصالبته يستمدي مصدر قوي   أدرك الغرب أني الفصل بني املايض واحلارض:    .5

  ة اإلسالم عىل مشارق األرض ومغارهبا، ذلك املايض وماضيه العريق، ذاك املايض الذي شهد سيادة أمي 

دوا   إذا جتري ن الغرب من املسلمني ويسيطر عليهم إالي مات احلضارة. ولن يتمكي مقوي   الغنيي الزاخر بكلي 

من  ، ودون آراء غريبة  من ماضيهم وأداروا له ظهورهم. ومن أجل تقيق ذلك راح دعاة التغريب يردي 

تردي  امُلسلي كثرة  يف حكم  أصبحت  عنددها  اليوم،    امت  املسلمني  أبناء  من  الواقع  كثري  إالي ويف  هي   ما 

العامل    النقد والفحص والتمحيص، وذلك من قبيل: أني   عندة  مقوالت زائفة ال أساس هلا من الصحي 

ة، أو محالت االستعامر ات التبشرييي ة واإلرساليي ة بوصول احلملة الفرنسيي بدأ نضته احلقيقيي   اإلسالميي 

أني ب،  الغربي  حقائق    رغم  مع  ا  متام  يتعارض  القول  ألني هذا  ذلك  ووقائعه،  املعارص  العامل    التاريخ 

نابليون بنصف قرن تقريب ا    قد بدأ نضته واستهلي   اإلسالميي  يقظته من خالل أعامقه قبل قدوم محلة 

اهتمي  املسلمون يف مرص واحلجاز بعندما  املتمثي   املنابع األوىل لإلسالم  الكريم  العودة إىل  القرآن  لة يف 

 .  ةة النبويي وصحيح السني

ما زالت أخطر مقولة   املقولة  هذه  ني ويمكن القول إ  :ر احلضاريّ لربط بني اإلسالم والتأّخ ا  .6

ا، ويّضبون  أوروبا ما   أني   يف  األمثال  من أجلها  لدعاة التغريب املعارص التي يصدحون هبا ليال ونار 

املظلمةختلي  الوسطى  العصور  من  احلقيقيي   ،صت  إىل نضتها  بالتخلي إالي   ،ةووصلت  أو    الدين  من  ص 

الدين وحرصتهقيي    بأنبمعنى أصحي  العبد وربي اصي اخلعالقة  تلك اليف    دت  الواقع،  ه. وة بني  تنطل يف 

األديان األخرى غري اإلسالم، فاإلسالم ليس دين    هذه املغالطة عىل من ال يقفون عىل الرؤية كاملة؛ يف

العبادة والشيعة واألخالق، ويوضي إنوحسب،  عبادة   اهلل  ام هو دين جيمع بني  العالقة بني  ح طبيعة 

 

ة للكتاب،  .1 ة العامي  .  37، ص 2018مجال عبد الستيار توفيق، متى نفهم حقيقة الغرب، القاهرة، اهليئة املرصيي
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واإلنسان، وبني اإلنسان واملجتمع، فهو دين ونظام جمتمع وهو عبادة ومنهج حياة. وهو بذلك خيتلف 

نظام له  وليس  فقط،  العبادة  عىل  يقترص  الذي  الغرب  يف  الدين  مفهوم   وتشيعيي   اجتامعيي   عن 

ثمي   وتربويي   يي واقتصاد ومن  بعقيدته.  مقولة    مرتبط  متسي ختلي   إني »تكون  إىل  يرجع  املسلمني  كهم ف 

ا،  م حني متي هي مقولة زائفة، بل العكس هو الصحيح، فإني   «باإلسالم سكوا بدينهم سادوا األمم مجيع 

 يعود يف املقام األول إىل  فهم إنامي ضعف املسلمني وختلي   ني فالصواب أوهذا ما يشهد به التاريخ. ولذلك  

 لهم من ضوابطه وقواعده. انرصافهم عن اإلسالم وتلي 

جت  خمطي عمليي   ريوهكذا  وفق  الراهن  وقتنا  يف  التغريب  منظي ة  األساسيي ط  القيم  لتدمري  للفكر   ة م 

متعدي   اإلسالميي  اإلسالميي بمحاوالت  الفكر  احتواء  تستهدف  ذهنيي دة  قبول  املسلمني عىل  ة ، ومحل 

ذاتيي  يف  والتفريط  عنهم،  وذهنيي غريبة  التاريختهم  تزييف  بمحاوالت  الشديد  انتقاصها  بعد   ،تهم 

ة يف ة اإلسالميي ويي وبإشاعة املقوالت الزائفة التي تعمل عىل تشويه حقائق اإلسالم، من أجل صهر اهل

 لكلي   ا  نقديي   ولذلك علينا اليوم ملواجهة موجات التغريب املتتالية أن نقف موقفا    . بوتقة الفكر الغربي 

 للوقوف عىل حقيقتها. األفكار الوافدة من الغرب ومراجعتها وفحصها

   وسائل التغريب يف العامل اإلسالميّ رابًعا:  

التغريب   وسائل  حتي ترتبط  التغريب  بتاريخ  ا  وثيق  إارتباط ا  تاريخ  ني ى  عن  احلديث  يمكن  ال  ه 

الصليبيي من  التغريب   احلروب  منذ  الغرب  أيقن  فقد  وسائله.  عىل  الوقوف  أني دون  إىل ة  سبيل  ال  ه 

القوي  واستخدام  احلروب  املسلمني عن طريق  يمكي   ة؛ ألني السيطرة عىل  ما  دينهم  املقاومة يف  من  نهم 

كلي اممعهتفشل  فواجلهاد   القوي     استخدام  عىل  تقوم  التي  ثمي املحاوالت  ومن  عن    ة.  يبحثون  أخذوا 

 وسائل بديلة لتغريب املسلمني. 

مثل  واالستعامرالصهيونيي   -والتغريب  اخلفيي   -ة  وأساليبه  وسائله  املدنيي له  وراء  املتسرتة  ة  ة 

اإلنسانيي  العامي واخلدمات  أساس جوهريي ة  تقوم عىل  ا   ة،  احلياة  فصل  الروحيي لزمنيي هو  احلياة  عن  ة ة 
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ة بني قيم اإلسالم املتكاملة اجلامعة بوصفه دين ا  اهلدف هو إقامة هذه االنشطاريي   ة. ومعنى هذا أني الدينيي 

ا فقط، ويسقط اآلخر منه، وهو جانب النظام  ومنهج حياة للوصول إىل أن يصبح اإلسالم دين ا الهوتيًّ 

 : (2)ما يل يف العامل اإلسالميي   ومن أبرز الوسائل لنش الفكر الغربي  .(1) ومنهج احلياة االجتامعيي 

ة، وانتقاص الدور الذي  ني بصفة عامي اجياد شعور بالنقص يف نفوس املسلمني والشقيي  .1

 ة.لعبه اإلسالم يف تاريخ الثقافة اإلنسانيي 

ة،  مدارس أجنبيي   دة، من ة املتعدي سات التعليميي استغالل وسائل اإلعالم املختلفة، واملؤسي  .2

 وجامعات، ودور ثقافة. 

ته  اإلسالم، والتشكيك يف أحكام اإلسالم، وعدم صالحيي   يفإثارة الشبهات والطعون    .3

 . ال غري ةللحياة، وحرصه يف كونه شعائر تعبديي 

 ها. ة حملي ة أو اللهجات العاميي ة، وحماولة إحالل اللغة الالتينيي الطعن يف اللغة العربيي   .4

 ا.  هلة بديال  ة وإحالل القوانني الوضعيي يعة اإلسالميي القضاء عىل الش .5

 من النظرة الشاملة وطرح مفاهيم للقيم ختتلف عن املفاهيم  ة بدالي إحالل النظرة اجلزئيي  .6

 ة. ة األصليي اإلسالميي 

األمي  .7 الفكريي رضب وحدة  احلواجز  وإجياد  وعرقلة وحدهتا  وجتزئتها  بني  ة  ة األمي أبناء  ة 

 الواحدة. 

الغربيي   .8 الثقافة  مسمي نش  تت  فضال  ة  والتنوير  العلم  اإلسالمي   ى  التاريخ  تشويه  ي  عن 

العلميي   ئهوعلام شيئا  واكتشافاته  يعرفوا  أن  املسلمني  ألبناء  ينبغي  فال  املجد    ة.  عن 

الفروض   ة أخرى، وعىل أقلي ى ال جيري يف عروقهم مري الذي بناه أسالفهم حتي  التارخييي 

 

 .  243أنور اجلندي، اإلسالم والدعوات اهلدامة، ص  .1

خمطيط .2 اإلسالميي  العامل  يف  التغريب  الدورسي،  عبدالعزيز  الدراسات  سعود  جملية  دعويا،  مواجهته  وكيفيية   وآثاره  اته 

 .  181، ص2011اإلجتامعيية، العدد الثاين والثالثون، يناير/يونيو 



 315  ❖ معنى التغريب وتارخيه يف العامل اإلسالميي احلديث واملعارص

 

 

ا ال يمكي ه إالي ال يعلموا عنحتيى   ا يسري  التاريخ قدر  وتلك    نهم من استجامع وقائع هذا 

 . ةكافي  احلضارة املضيئة

الشاذي   .9 األفكار  اهلدي نش  اإلحلاديي ة  والفلسفات  لألديانامة  املعادية  عرب  مجيعا    ة  وذلك   .

والليونز،  ة خادعة كالروتاري،  يي ات رسي ومجعيي   ة ومؤمترات وندوات ونوادٍ قنوات فضائيي 

عة فة ومقنية، وبناي برث، واملائدة املستديرة...وغريها من مؤمترات وأندية مزيي واملاسونيي 

 ة واملساواة والعدالة، وحقوق اإلنسان واحليوان واملرأة....إلخ بقناع احلريي 

االقتصاديي  .10 والتحكي السيطرة  الفقر  بم  ة،  وإشاعة  الثروات،  عىل  واالستيالء  األسواق 

 لمني بدنياهم ال بدينهم.غال املسي إىل انشا يؤدي املسلمني ممي والبطالة بني  

التغريبوقد خلي  الغرب نش  التي حياول  الوسائل  من خالهلا عرب    ص األستاذ أنور اجلندي تلك 

ة. الوسائل التغريبيي   ص من أهمي ر منها إذا أراد أن يتخلي إىل التحري   ة دعا العامل اإلسالميي ثالثة أخطار رئيس

 وهي:  

نابليون:قان  .1 الوضعيي   ون  القانون  به  بديال    ويقصد  املسلمني  عىل  ُفرض  لشيعتهم   الذي 

التي عاشوا يف إطارها منذ بزوغ فجر اإلسالم حتي اإلسالميي  النفوذ األجنبيي ة  ا  ى حجبها  ، فأقام نظام 

ممي ربويًّ  الطريق أما يف جمال االقتصاد،  ل ام تلي ا فتح باب الرسقة والربا واالختالس، وقوانني تفسح 

ا ال تكم ضبط العالقات بني الرجل واملرأة، فهي تبيح األرسة واضطراهبا، وشيوع الرذيلة فيها؛ ألني 

. وهكذا  جراءات بعيدة األثر يف اضطراب املجتمع اإلسالميي ائم الزنا وهتك العرض، وتضع هلا إجر

 وجودها احلقيقيي   ا ولن تسرتدي املوازين فيه  مجيعة اضطراب  نابليون يف البلدان اإلسالميي   قانون  أوجد

 .(1) ةة واملعامالت التجاريي  إذا طبقت منهج اإلسالم األصيل يف العالقات االجتامعيي إالي 

 

، ص.1  .  204-201أنور اجلندي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي
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وهو منهج يف التعليم وتربية األجيال الذي رام من خالله دنلوب هدم روح    منهج دنلوب:  .2

واملقري  املناهج  من  وانتزاعها  اخلاصي اإلسالم  ختريج ة  رات  هبدف  والعقائد  والثقافة  واللغة  بالتاريخ 

ا عدائيًّ  ، ما هو روحيي   ة تنكر كلي يي ع بروح مادي ، والتشبي كافية  ا لألديانأجيال تمل يف أعامقها إحساس 

ة ة، وإباحيي ة وأفكار وثنيي والرغبة يف تقليده بام يف ذلك من فلسفات إحلاديي   ما هو غربي   واإلعجاب بكلي 

اة أكثر من حضارته اإلسالميي ة للحضارة الغربيي بالوالء والتبعيي   ة، والشعورجنسيي  .  ة التي ابتعد عنها كثري 

ة ة من السيطرة الغربيي ر املناهج التعليميي ة اجلديدة مرهونة بأن تتحري األمر الذي جيعل النهضة اإلسالميي 

 .(1)ها يف إطار مفهوم اإلسالم الشاملك كلي وأن تتحري 

النظريي وهي    ة:الداروينيّ   .3 بل  تلك  ختالف  التي  نظريي ة  القرآن  تعارض  يف  جاءت  كام  اخللق  ة 

اول استغالهلا تع دائرهتا، وسي ، وتوقوى خطرية    ها مل تتضن  وزن لو  ة ما كان هلا أيي الكريم، وهي نظريي 

األجنبيي  النفوذ  جمال  كلي   يف  ويف  املسلمني،  عىل  البحث  املفروض  مراحل  من  حقائق    مرحلة  تظهر 

فسادها  ،ةالنظريي طمس هذه   أهمي   ،وتكشف  علميي   ومن  من حقائق  يؤكي ما ظهر  أثبتته   اه فسادد  ة  ما 

ببقايا إنسان وجد منذ ماليني السنني بقامته الكاملة ال صلة له بالقرد وال بأيي احلفريي  ساللة من    ات 

ة  السالالت ، من أساسها ة  هبدم هذه النظريي   وحده كفيل  اكتشاف )وحدات الوارثة(  . كام أني غري البشيي

ة هناك عوامل وراثيي   أني له من نوع إىل آخر. فقد تبنيي وتوي  ر الكائن احليي تلك التي أثبتت استحالة تطوي 

ال و يف دائرة النوع الذي نشأ فيه    م أن يظلي ، وتتي هذا النوعنوع تتفظ بخصائص    ة كلي خليي كامنة يف  

ة لتجديد  قوي بة تعمل  ام زالت القوى التغريبيي فرغم ذلك  بنوع جديد. و  ر إىلمن نوعه وال يتطوي   أبدا  خيرج  

لتستمري  واألكاذيب،  النظريي   املغالطات  أساسها  خلة  هذه  عىل  تقوم  حيث  الناس،  من  عدد  أكرب  داع 

ا زائف  ا تقدي ها، ومن حيث إني نفسة  ة املاركسيي ة خطرية، منها: النظريي يي فلسفات مادي  ا لإلنسان، م مفهوم 
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ت  بأني صوي حيث  التي تقري ، ومن حيث تركي ه حيوانره  البقاء لألقوى، واهلالك  ز مفاهيم االستعامر  ر أن 

 .(1)لألمم الضعيفة

حركة التغريب هي حركة كاملة هلا وسائلها ونظمها وأهدافها ودعائمها، وهلا قادهتا    وهذا يعني أني 

ة، وتدمري  ماهتا الذاتيي ة، وحمو مقوي ة الفكريي ة اإلسالميي عليها، تستهدف احتواء الشخصيي   ونفيشالذين  

ما يطرحه   كلي ولذلك علينا اليوم أن نقف موقف احلذر واملراجعة ل  فكرها، وتسميم ينابيع الثقافة فيها.

الغربي  كلي الفكر  لرفض  باملرصاد  ونقف  واإلباحيي نظريي   ،  اإلحلاد  إىل  تدعو  التي  واالنحالل اته  ة 

 .األخالقيي 

 خامتة

ة،  ا إىل جمموعة من النتائج املهمي ا نقديًّ  تليليًّ ل هذا البحث من خالل تناول موضوعه تناوال  توصي 

 أمهها ما يل: 

ات القرن املايض، وقد لفت مصطلح التغريب هو مصطلح طرحه االستشاق يف ثالثينيي   إني   اًل:أوّ 

، وهي صبغ للفكر اإلسالميي   الغربي   األنظار إىل إحدى الغايات الكربى التي يستهدفها الغزو الثقايفي 

واحتواؤها  اخلالص،    ة عن طابعها اإلسالميي ة اإلسالميي ة، وإخراج اهلويي ة بصبغة غربيي الثقافة اإلسالميي 

أو الفكر    الثقافة العامليية«»  فيام أطلق عليه اسم  ذوبتها وكيانا، وت عىل النحو الذي جيعلها تفقد ذاتيي 

 .  ة، أو احلضارة الغربيي األمميي 

التغريب هو طمس اهلويي   أهمي   إني   ثانًيا: الغربيي ة باملسلمني وإحالل اهلويي ة اخلاصي أهداف  ها،  ة حملي ة 

ة، الذي برز  ة وسائل منها: الغزو الثقايفي وقد استخدم يف ذلك عدي  يف األوقات الراهنة عرب القنوات   بقوي

ت املفتوحة ة، وشبكة االنرتنت، واهلواتف املحمولة...إلخ. فنحن اليوم نعيش عرص الساموا الفضائيي 
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غزوه تنا فراح يواصل  ، وهو األمر الذي أصبح يراهن عليه الغرب يف مسخ هويي والسيولة املعلوماتية

 . ة األصيلة عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا ولغتنا العربيي ى تتغريي عرب هذه القنوات حتي  الثقايفي 

مات حياتنا  مقوي   يريد صبغ كلي   بلالتغريب ال يروم صبغ بعض أجزاء من حياتنا فقط    إني   ثالًثا: 

هيدف وهو  بطابعه؛  والتامي   وطبعها  الكامل  التغريب  واألرسة،إىل  املجتمع،  تغريب  واملرأة،   : 

ة املنهارة، ة يف بوتقة احلضارة العامليي هذه املجاالت احلياتيي   واالقتصاد، والرتبية، واملناهج....وصهر كلي 

يف أقسى حاالت االنيار واالغرتاب  ق، والتي تركت اإلنسان الغربي بمرحلة األزمة والتمزي   والتي متري 

املعنى اإلنسان وموت  اإلله وموت  أعلن عن موت  أن  تقدي بعد  املادي . ولوال  لسقطت سقوط ا    يي مها 

ا بعد عني.   ا وأصبحت أثر   ذريع 

إىل نقض عرى اإلسالم والتحلي هت  ةمشبوه   حركةالتغريب    ني إ   رابًعا: التزاماته وقيمه  دف  ل من 

وأسسه التبعيي   وتدعو،  ومبادئه  كلي إىل  يف  للغرب  وممارساته.توجي   ة  األمميي   هاته  يف  بإغراقه  ة وذلك 

تهم. أي أن يعيش املسلم  ة والفساد. بغرض تغريب املسلمني ومسخ هويي ة والعلامنيي ة والعامليي والشعوبيي 

من  لذلك كان    ه،وأخالق  تهوحضار  هوفكر  هواقتصاد  حياة الغربيف بالد اإلسالم وهو حيمل ثقافة 

اإلسالميي  الفكر  قادة  والوقوف بصالكشف خمطي   واجب  تبثي طاته  التي  أمام سمومه ومفرتياته،  ها بة 

شخصيي  الصلة اآلن،  وثيقة  وأجهزة  التغريب،  حماوالت  يف  طويل  باع  ذات  وصحافة  مسلمة،  ات 

العامليي بالصهيونيي  التيي ة الدوليي ة واملاسونيي ة  رين العرب، ب كثري من املفكي ار استقطاة. وقد استطاع هذا 

هويي  بدينهم،    تهم، وحاولفمسخ  وانتامئهم ألمي قطع صلتهم  بوالئهم  اإلسالميي والذهاب  من  تهم  ة، 

الغرب والزهو بكلي  ا  ري، وهي أمور خطما هو غربي   خالل مواالة  الشباب املسلم  ة جدي ب تتطلي   عىل 

 .املزاعم واالفرتاءات الباطلة املواجهة الدائمة، واملثابرة عىل ردي 

الذي ما زال يستخدمه يف حماربة اإلسالم واملسلمني، كي   يظلي   خامًسا: الغرب  التغريب سالح 

دولة منعزلة عن األخرى،   كلي   ويعمل عىل إحداث الفرقة بينها، فتظلي   ،ةيمنع وحدة البالد اإلسالميي 

 ...فاتة؛ من النفط والغاز واحلديد واملنجنيز والفوسة والطبيعيي عىل الثروات املعدنيي   ا   هو مستوليويظلي 
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زال  وغريها.   ما  التقدي لذلك  منع  عىل  ا  جاهد  العلميي يعمل  البح والتكنولوجيي   م  وإجهاض  ث ، 

كام .ة الدائمة لهف والتبعيي ضامن التخلي لنا من علوم وتكنولوجيا، ل  ره، واالعتامد عىل ما يصدي العلميي 

  يها ليكونوا أبواق ا للفكر الغربي وأكاديميي ة  في األمي ل خطورته الراهنة يف استقطابه لعدد كبري من مثقي تتمثي 

ة ة والطائفيي ات والنعرات القوميي ، وإثارة العصبيي اإلسالميي   ؛ بغية متزيق الصفي يف قلب العامل اإلسالميي 

ر لة، وا واالثنيي  ة تت ة، واستبدال لغة الغرب باللغة العربيي ة واستمراء الثقافة الغربيي لثقافة اإلسالميي لتنكي

وحماوالت هدم األرسة املسلمة برتويج   عاجزة عن أن تكون لغة العلم والثقافة والتعليم،  ازعم أني 

من  إلباحيي ا  ذلك  وغري  باطلة.  دعاوى  من  وغريها  الزواج  خارج  واحلمل  واإلجهاض  والشذوذ  ة 

  ي لتلكة، األمر الذي يستدعي يقظة أبنائها املخلصني للتصدي طات ومؤامرات ُتاك بليل هلذه األمي خمطي 

 املخاطر بوضع اخلطط الالزمة ملواجهتها ودحضها. 

  



 نحن و التغريب    ❖  320

 املصادر

 ت.تقيق مجلة من املحققني، بريوت، دار صادر، د.، ل، اجلزء األوي لسان العربابن منظور،  .1

 .1990، الطبعة األوىل، ، القاهرة، مكتبة الرتاث اإلسالميي التغريب طوفان من الغرب أمحد عبدالوهاب،  .2

ة،  الدين اخلطيب، جدي   ة: مساعد اليايف، وحمبي صها ونقلها إىل العربيي ، خلي الغارة عىل العامل اإلسالميّ ا.ل. شاتلييه،   .3

 هـ. 1387منشورات العرص احلديث، الطبعة الثانية، 

ة باألزهر ميي ة للجنة العليا للدعوة اإلسال، القاهرة، األمانة العامي أهداف التغريب يف العامل اإلسالميّ ،  أنور اجلندي .4

 الشيف، د.ت.

 .1974 ،1،ط بريوت، دار الكتاب اللبنايني  ،امةاإلسالم والدعوات اهلدّ أنور اجلندي،  .5

 . 1978، دمشق، املكتب اإلسالمي، شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالميّ أنور اجلندي،  .6

السياسّ   العامل اإلسالميّ   أنور اجلندي،  .7 اللبنايني والثقايفّ   واالجتامعيّ   واالستعامر  الكتاب  دار  الطبعة ، بريوت،   ،

 . 1983الثانية، 

 .2018ة للكتاب، ة العامي ، القاهرة، اهليئة املرصيي متى نفهم حقيقة الغرب ار توفيق، الستي  مجال عبد  .8

ّ خمطّ   التغريب يف العامل اإلسالميّ العزيز الدورسي،    سعود عبد  .9 ة الدراسات ، جملي مواجهته دعوياً   ةطاته وآثاره وكيفي

 . 2011ة، العدد الثاين والثالثون، يناير/يونيو جتامعيي اال 

ّ  شلتاغ عبود، .10  .2001، بريوت، دار اهلادي للطباعة والنش والتوزيع، ة بني التغريب والتأصيلالثقافة اإلسالمي

 .1982اب العرب، الكتي اد ، دمشق، منشورات اتي الغربة يف الشعر اجلاهلّ اق اخلشوم، الرزي  عبد .11

ـْهيونّ عمر التومي الشيباين،  .12  .1982، 9، س10ة، ليبيا، ع.، جملة الثقافة العربيي التغريب والغزو الصِّ

 :  التال ، مقال منشور عىل الرابط اإللكرتويني التغريب مفهوًما وواقعًا فريد حممد أمعضشو، .13

darululoomdeoband.com/arabic/articles/tmp/1582783545%2009-Dirasat-4_1437_5.htm 

اجلهني .14 محاد  بن  املعارصة   ،مانع  واألحزاب  واملذاهب  األديان  يف  امليرسة  إرشاف املجلي   ،املوسوعة  األول،  د 

 ه.1418، 3ة للطباعة والنش، ط اد اجلهني ، دار الندوة العامليي ومراجعة: مانع بن محي 

 . 1983سة الرسالة، الطبعة الثامنة، ، بريوت، مؤسي دة من داخلها حصوننا مهدّ حممد حممد حسني،  .15

العدد  ،  د العارشلي جامل«،  ة »األدب اإلسالميي جملي   ،احلديث   التغريب وأثره يف الشعر العربّ   ،حممد مصطفى هدارة  .16

 . 1994، الثاين

ّ أضواء عىل الثقافة نادية رشيف العمري،  .17  .2001سة الرسالة، الطبعة التاسعة، ، بريوت، مؤسي ةاإلسالمي



 

 

 

 

 

 وعوامله التغريب يف العامل اإلسالمّي

  (1)سارة دبوس

 

  مة:مقدّ 

التاسع عش والعشين عن ظاهرة التغريب    العربي   التي سادت العامل  (2) كثر احلديث يف القرنني 

اإلسالميي   اإلسالميي  للفكر  واحتواء  غزو  من حماوالت  تبعها  عل  وما  السيطرة  فكر ألجل  ونش  يه 

لفكره، و مغاير  التي سامهجديد  العوامل والدوافع  إىل مجلة من  باألساس  الظاهرة  ت يف تعود هذه 

 ة بتلك املجتمعات.  ى جماالت احلياة اإلنسانيي صناعتها وتضافرت عىل نسج خيوطها يف شتي 

ة  ام هي نتاج للحركة اإلمربياليي ظاهرة التغريب ليست وليدة اللحظة الراهنة وإني   وكام هو معلوم فإني 

اجتي الغربيي  وقد  التاسع عش،  القرن  من  بداية  انطلقت  التي  نحو  ة  أهدافها  األمة هت  ثوابت  خلخلة 

وبالتال    ةمن خالل إدخال قيم وأفكار غريبة عليها ألجل تويل وجهتها األصليي   اورضهب  ةاإلسالميي 

غري    ا  أمر  ة توحيد الفكر اإلسالميي ا جيعل إمكانيي ة دائمة له، ممي صهرها يف بوتقة الغرب وجعلها يف تبعيي 

 ممكن. 

 

 . تونس ، ستاذة الفلسفة بجامعة قفصةاألستاذة سارة دبوس: أ .1

التغريب يرادفه يف اللغة العربيية النفي واإلبعاد القرصيي عن البلد ويقصد به طبع العرب واملسلمني  بطابع احلضارة الغربيية  .2

ماهتا الذات ة العربيية واإلسالميية وحمو مقوي  ية. وما اشتملت عليه من حضارة وثقافة وأسلوب عيش ألجل طمس اهلويي
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ةة ذات النفوذ السياسي وى الغربيي ا القجتههذه الظاهرة قد روي   د أني ومن املؤكي  نش    يف العامل بحجي

ا قد محلت  أني ، إالي والتسامح والتعايش السلميي   ة النبيلة كاحلبي ر والقيم اإلنسانيي م والتطوي ثقافة التقدي 

وبالتال إفراغه من قيمه   عىل العامل اإلسالميي   واحلضاريي   اهتا مفاهيم االنصهار واالستعامر الثقايفي يف طيي 

حركة كاملة، هلا نظمها  »  لتة بديلة قد مثي ة التي نشأ عليها املسلمون نحو قيم غربيي ته اإلسالميي وهويي 

ة، ة الفكريي ة اإلسالميي عليها، تستهدف احتواء الشخصيي   ونفيشوأهدافها ودعائمها، وهلا قادهتا الذين  

 .(1)«الثقافة فيهاة، وتدمري فكرها، وتسميم ينابيع ماهتا الذاتيي وحمو مقوي 

استعمله الغرب ألجل بسط نفوذه عىل العامل    هو سالح استعامريي   واحلضاريي   فالتغريب الثقايفي 

هاته من  لتوجي   وبالتال توجيهه وفقا  عرب الكلمة ال السيف،  واستعامره بأسلوب غري مبارش    اإلسالميي 

حتي  لألجواء  هتيئته  اإلسالميي خالل  والواقع  مالئمة  تكون  عىل  وت  ى  القضاء  وبالتال  بقبوهلم،  يض 

هه وموجي   الرحى يف العامل اإلسالميي   التي أرستها ظاهرة التغريب صارت قطبة  فاهليمنة الثقافيي   .ثقافته

 . األساسي 

الرغم ممي  العامل اإلسالميي وعىل  أني ، إالي وحضاريي   م فكريي من تقدي   ا بلغه  ي ن من التصدي ه مل يتمكي  

التي   التغريب  به، وربي لظاهرة  الظاهرة يف أملت  التي محلتها هذه  الفكرة  ام يعود ذلك بدرجة أوىل إىل 

انتشار  ا ساهم يفة ألغيت هبا املسافات واحلدود ممي أال وهي تول العامل إىل قرية صغرية مفتوح ،ثناياها

 ة ورضورة االنفتاح عىل اآلخر املختلف عن الذات. الكونيي املواطنة  مفاهيم العوملة و

ة خرية كالتعايش واالنفتاح  اهتا مفاهيم إنسانيي ظاهرة التغريب قد محلت يف طيي   ن التسليم بأني هذا وإ

ق الوحدة الغاية التي جاءت من أجلها كانت احليلولة دون تقي   م به، باعتبار أني عىل اآلخر أمر غري مسلي 

الذي   غربي ت وغايات العامل الرا لتصوي   م فيه وفقا  والتحكي   ة وبالتال استعامر العامل اإلسالميي اإلسالميي 

 كه. د العامل وحمري يعترب نفسه سيي 

 

، املكتب اإلسالمي، . 1  . 4، ص. 1978أنور اجلنيدي، شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالميي
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أو من    فقد سعى دعاة التغريب سواء من داخل العامل الغربي   هوقيم  ه وألجل نش أفكار هذا التوجي 

ى رضوهبا، ة بشتي للتعاليم الغربيي   ة وفقا  ة اإلسالميي ة واألخالقيي ة والدينيي خارجه إىل تغيري املوازين الفكريي 

وجعله يعاين    ة، ومن ذلك إفراغه من حمتواه األصلي يف احلضارة الغربيي   جل صهر العامل اإلسالميي أل

 . يف آن ة واخلنوعن ج  اهلُ 

هي التي جعلت من اجلدل يرتكز حول الواقع    ظاهرة التغريب التي أملت بالعامل اإلسالميي   يبدو أني 

ة ة ألجل البحث عن خمارج رشعيي ة ودينيي ة وأخالقيي جنة قيميي  وما باتوا عليه من هُ نيالراهن للمسلم

ة اخلروج من عت حول كيفيي دت الدراسات وتنوي هبم، لذلك تعدي   الذي أملي   تنتشلهم من الواقع التغريبيي 

 اجلديد.  الواقع االستعامريي 

العامل اإلسالميي   ، هو أني جتدر اإلشارة إليه أيضا  وما   ات دخيلة عىل ثقافته  من تغريي   ما بات عليه 

ة التغريب من بني القضايا احلارقة ، لتكون بذلك قضيي وحضارته، قد فتحت األفق أمام الفكر النقديي 

التي ما فتئت تطرح  األسئلة    النقد. ومن ذلك فإني   ة عىل حمكي ة أقالم عربيي نتها وطرحتها عدي التي دوي 

بعها الغرب لبسط هذه لت العوامل التي اتي متثي   لت ظاهرة التغريب؟ وفيم  متثي   عديدة: ففيم  نفسها هنا  

 أفضت؟  ؟ وإالم  الظاهرة بالعامل اإلسالميي 

 قراءة يف ظاهرة التغريب 

قضيي  يف  التفكري  اإلسالميي يطرح  العامل  تغريب  العو  ة  واملفارقات  اإلشكاالت  من  يصة العديد 

 يف فلكها قد عملت جاهدة عىل إغراق املسلمني  هذه الظاهرة  أني ة  خاصي بصلة بفضاء العيش ضمنه،  املتي 

بل   والتارخييي   واحلضاريي   الثقايفي  العامل  هبذا  ثوابت  هناك  تعد  فلم  املجيد.  بتارخيهم  اجلهل  ونشها 

املتغريي  سيي أصبحت  اهلجينة  أني ات  باعتبار  الواقع،  إىل  دة  األخري سعى  اإلسالميي »  هذا  الثقافة  ة صبغ 
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غربيي  م بصبغة  وإخراجها  اإلسالميي ة،  طابعها  واحتوائن  اخلالص،  تفقد    جيعلها  الذي  النحو  عىل  ها 

 . (1)«ة أو الفكر األمميي وكيانا، وتنامع فيام أطلق عليه الثقافة العامليي تها  ذاتيي 

وما بات عليه    ة، هو الواقع الراهن للعامل اإلسالميي فام يسرتعي انتباهنا ضمن تناولنا هلذه القضيي 

ة ثمي ، فليس  واحلضاريي   والسلوكيي   ة أفضت به إىل التدهور األخالقيي ة وحضاريي ة وقيميي جنة ثقافيي من هُ 

العربيي تطويبقدر ما بات هناك من    صال والتواصل احلضاريي ر االتي ما يربي    ة وفقا  ة اإلسالميي ع للثقافة 

وتصوي  ذلك ملقاسات  من  الغرب،  اإلسالميي   رات  العامل  مجيع   صار  عىل  واالخرتاق  الضياع  يواجه 

 ة؟ه القضيي ذالدوافع الكامنة خلف ه  ة. ولكن ماواملستويات احلياتيي  صعدال

املؤكي  أني من  استعامريي   د  الذي هو سالح  التغريب  الغرب ألجل بسط    مصطلح  جديد استعمله 

لو مل جيد لنفسه من األسباب ما يساعده   مل يكن له أن ينتش ويبسط نفوذه  نفوذه عىل العامل اإلسالميي 

 ال ديثة التي  ة القديمة، ومنها احله األسباب فمنها التارخييي ذدت ه عت وتعدي عىل االستمرار، وقد تنوي 

عينه، وقد    ما يعزى للعامل اإلسالميي   رة يف نش بذور التغريب يف وقتنا الراهن، ومنها أيضا  تزال مستمي 

لت هذه متثي   واء باإلغراء أو بالنموذج. فبم مجيعها عىل تغريب الكثري من األفراد واجلامعات س  تفقاتي 

 األسباب؟ 

 ة للتغريب العوامل اخلارجيّ 

 االستعامر السياّس   :ةعوامل تارخييّ  أ:

هذه الظاهرة قد انطلقت منذ زمن بعيد، حيث تعود باألساس    ع لظاهرة التغريب جيد أني املتتبي   إني 

القديم)سياسي  بّضبيه  االستعامر  )ثقايفي إىل  واحلديث  األمي متثي   إذ(.  (  تركيع  حماولة  يف  األول  ة ل 

ى املجاالت، هلا يف شتي   م لغته وجعله تابعا  تكلي فرض  كة  بالقوي   هوأفكاربادئ الغرب  أمام مة  اإلسالميي 

   .ار التغريبيي ا كانت خادمة للتيي ني ى إكام سامهت بعض الدول يف نشه حتي 

 

1 . ، ، املكتب اإلسالميي  . 3، ص. 1978أنور اجلنيدي، شبهات التغريب يف غزو الفكر اإلسالميي



 325  ❖ التغريب يف العامل اإلسالميي وعوامله

 

 

  احلديثة التي بدأت تعمل يف العامل اإلسالميّ   ويمكن أن توصف حركة التغريب والغزو الثقايفّ »

الغربّ  االستعامر  متطوّ بأهّن   منذ  امتداد  احلركا  هلذه  اإلسالم  ر  لواءها خصوم  التي محل  القديمة  ة 

 .(1) «عرص وجيل إلخراجه من قيمه وأعداؤه يف كّل 

ة ة، بل عىل مطامع استعامريي عىل مبادئ علميي   بن  خطاب التغريب مل يُ   هو أني   فام جتدر اإلشارة إليه

أني ة وسلطويي عنرصيي  باعتبار  الوقائع واخللفيي ثمي   ة،  من  العديد  قد شكي التارخييي ات  ة  التي    لت هتديدا  ة 

دة ألجل تزييف التاريخ با ، وهذا التهديد قد سعى الغرب إىل جتاوزه من خالل حماوالهتم املتعدي وألرو

ولعلي  حقائقه.  الغربيي   وتشويه  الرحالة  الذين  تاريخ  عدي محلني  رحالهتم،  يف  سياسيي   ةوا  ة إضامرات 

 ة خري شاهد عىل ما نقول. ة ودينيي وفكريي 

ة عىل الرغبة يف  مل تكن رحالهتم مبنيي   بالد املسلمنيني لالة الغربيي الرحي   ثنان يف القول بأني فال خيتلف ا 

،  ة هناكام كانت من أجل إرساء القيم التغريبيي ، وإني اإلسالميي   إرساء عالقات جديدة مع العامل العربي 

الغربيي   فقد عملوا  ي الدقيق عن اآلخر األنا الذي يمنعها من التحري م  لة بتضخي ة املكبي عىل نش الثقافة 

أني  يعني  ما  معه.  البناء  تزوي والتفاعل  بالتسلي م  مريضة  بثقافة  بدوا  واهليمنة  التفوي حجي ط  الثقايفي ة   ق 

لة ني بواسطة خميي من تنميط الشق والشقيي   ن أدب الرحلة الغربي متكي »  ألجل إخضاع الشق  والفكريي 

 .(2)«جائبيي والع جائعة إىل السحريي 

ة، ويعود هذا العداء ة اإلسالميي بعداء كبري للمسلمني منذ اكتشاف الثقافة العربيي   فالغرب قد احتفظ 

احلضاريي  االختالف  إىل  مثي   والثقايفي   والدينيي   باألساس  وقد  اإلسالميي بينهام،  الدين  أكثر خماوف   ل 

املكتوبة يف للرحالت    ه العنرصيي ة يف التوجي  ذلك خاصي الغرب لذلك سعت جاهدة إىل طمسه وجتىلي 

 

ة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،  .  1 ، األمانة العامي ،  1987أنور اجلنيدي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 23ص. 

 . 90غرب واألندلس، ص. حممد أمحد خليفة السويدي، خطوة الطيف يف امل. 2
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القرنني مها قرنا التصادم الثقايفي   ألني »  ،القرنني التاسع عش والعشين ، ومها قرنا  واحلضاريي   هذين 

 .(1)«ا  جغرافيي ه ، وضمي ا  ره ثقافيي عىل الشق، وتدبي  الزحف الكولونيالي 

الفوقيي  بالنظرة  التسليم  فإني ومع  املسلمني  إىل  الغرب  الرحالة  نظر هبا  التي  منعهم من    ة  قد  ذلك 

املسلمني واقع  واحلقي   هوفهم  استكناه  معارف ب،  يف  البحث  هدفهم  يكن  فلم  الكثري  توافدهم  رغم 

التغريبيي  الشق قد أصبح عىل امتداد »  هناك  وعلوم العرب واملسلمني بقدر ما سعوا إىل نش الفكر 

التاسع عش كلي  نابليون مكاناي القرن  بعد  أو زائر للشق يرى األشياء من   حاجي   إليه، كان كلي   حيجي   ه 

ة بقدر ما كانوا  ون يف القرن التاسع عش يطلبون حقائق علميي اج الفرنسيي ة، مل يكن احلجي زاويته اخلاصي 

 .(2)«ةحقائق غريبي يطلبون 

الفكريي   ني أ  زد عىل ذلك الواقع  إثر انتهاء احلربني    صوصا  للعرب واملسلمني خ  والثقايفي   هشاشة 

كرتاث ، وعدم االوأفكاره    االنبهار بالغرب وبقيمه  ، كام أني ل انتشار الفكر التغريبيي تني قد سهي العامليي 

 ه. إلي قد جعل املسلمني ينصاعون ، ن أخالقه تتناىف متاما مع املجتمع اإلسالميي بعلمه، مع أي 

ة وإدخاهلم  ر بعض القادة واملسؤولني املسلمني بالقيم الغربيي تأثي   هو أني   ما جتدر اإلشارة إليه أيضا  

تباع اي بنوة  ع    هاوإلزامة وحماولتهم جتسيدها ببلدانم من خالل معاقبة شعوهبم  للعديد من القيم الغربيي 

الغرب   هاته  أفكار  الغربي وتوجي النسق  الرتكيي   ، ولعلي ألجل مسايرة  نقول، املثال   خري شاهد عىل ما 

كإلغاء األذان باللغة   اإلسالمبكامل آتاتورك آنذاك من قطع للصلة    ما قام به الرئيس الرتكيي   ني حيث إ

للحركة   ة، قد جعله خادما  الرتكيي   ارستدريس اإلسالم باملدبه ومنعه  اللغة الرتكية  ة واستبدال  العربيي 

بة الرتكيية دليال  وهاديا  حلركة التغريب هبدف تطبيقها يف البالد العربيية وقد جاءت التجر»  ة.التغريبيي 

 

 . 13بيري جراد، الرحلة إىل الشق، رحلة األدباء الفرنسييني إىل البالد اإلسالميية يف القرن التاسع عش، ص. . 1

والتوزيع، ط.  2 د عناين، رؤية للنش  الغربيية للشق، ترمجة حممي املفاهيم  - 273، ص.  2006،  1إدوارد سعيد، االستشاق 
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واإلسالميية من حيث االنفصال عن التاريخ واللغة والثقافة، وقد جرى بذل اجلهود الكثيفة يف عمليية 

التغريب والسييام عن طريق التعليم والصحافة«
(1). 

 :  ستعامر الثقايفّ اال ب:

ة من نوع جديد عرب العديد من امليادين كالصحافة  استعامر وتبعيي   ل يف نش فتمثي   قايفي ا االستعامر الثأمي 

 دون اللجوء إىل احلروب. من بأيرس األساليب وة القيم الغربيي والثقافة والتعليم وذلك ألجل نش 

 : االعالم اخلارجيّ  .1

وتوجي بشتي ساهم    أنواعه  الغربيي ى  احلضارة  قيم  نش  يف  للمتوهيمن خالل  ة  هاته  بداله  إو  حقائقه 

ة عىل فرض رسالته الثقافيي ألجل    عليه كثريا   الغرب  اعتمد، حيث  ملنهجه اخلاصي   للوقائع كام يشاء وفقا  

املتلقي واملسلمني كام يريد باعتباره يؤثي   العرب الحظ أليي »  فقد أصبحي،  ر بشكل مبارش ورسيع عىل 

 .(2)«تؤازرها أجهزة اإلعالمثقافة كانت يف الوجود إذا مل  

مكي  استعامريي لقد  بأسلوب  واملسلمني  العرب  خياطب  أن  من  الغرب  اإلعالم  قوامه    ن  جديد 

اليوميي  واملتعدي   واحلينيي   التواصل  واملنتظم  واملبارش  نمط الرسيع  توحيد  وذلك ألجل  األساليب،  د 

الغربي  أني »  . حيثعيشهم وتفكريهم والواقع  إىل  املثال،    تشري اإلحصاءات  األمريكييني، عىل سبيل 

وإني  والسييارات،  األسلحة  من  يبيعون  مميا  أكثر  العامل  لبقيية  التلفزيونيية  والربامج  األفالم  من  يبيعون 

جمموع دخلهم من الصادرات الثقافيية يصل إىل أكثر من مئة مليار دوالر«
(3). 

 

ة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،  أنور اجلنيد .  1 ، األمانة العامي ،  1987ي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 03ص. 

، وحدة الثقافة العربية، عامن، . 2  .  167، ص. 1995عبد العزيز البغدادي، تساؤالت حول الغزو الثقايفي

لألدباء  .  3 العام  اد  االتي عامن،  العربيية،  الثقافة  وحدة   ، اإلعالميي الغزو  مواجهة  يف  العربيية  الثقافة  وحدة  غزالة،  أبو  رجاء 

 .  151-143والكتاب العرب، ص ص. 
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ر واملهيكل ألجل  العامل وإعالمه املتطوي عرب    سرتاتيجيي  نفوذه اإلالغرب قد استغلي   أني يف  فال ريب  

ه يضمر وراء  أني م واحلداثة ومواكبة العرص، إالي والتقدي  ة الركب احلضاريي غزو العرب واملسلمني بحجي 

  ا  اجتامعيي   ا  عقائديي   ا  غزو   ة يف قبضته، ليصبح بذلك الغزو الفكريي ة استبقاء البالد اإلسالميي ذلك كيفيي   كلي 

 ة. ة اإلسالميي يف كيان األمي  ا  ضارب

 بني العاملني النشاط التجاريّ  .2

من خالل إغراق    ر للغرب املتحّضي ة التغريب وتقيق استتباع الشق املتأخي ساهم يف تسهيل عمليي 

بينهام من خالل تسهيل البيع   عن تسهيل التعامل التجاريي   ة، هذا فضال  ة بالبضائع الغربيي السوق العربيي 

 بني العاملني.  ة التبادل التجاريي ة التي من شأنا أن تعرقل عمليي قات االقتصاديي ورفع املعوي 

ة من خالل استنزاف  ة اإلسالميي الغرب قد سعى إىل استغالل ثروات األمي   وال يفوتنا التذكري بأني 

جات وكذلك فرض نظام اجلباية ن بخيسة أو من خالل تبادل املنته الثروات من خالل رشائها بأثامذه

فرض نظام الربا عىل االقتصاد ومتزيق »  هم وجعلهم تابعني هلم من خاللىل املسلمني ألجل اضعافع

ة اإلسالميية« ثروات األمي
(1). 

ل الفاحش  يلحظ ظاهرة االستغال  واإلسالميي   بني العاملني الغربي   ل لواقع التبادل التجاريي فاملتأمي 

ة دائمة هلم وذلك من خالل وجعلهم يف تبعيي   ا  أجل اضعافهم اقتصاديي للغرب لثروات املسلمني من  

 ة.  باهظإعادة بيعها هلم بأثامن  عة ثمي مصني رشاء ثرواهتم بأبخس األثامن وتويلها إىل موادي 

فضال   مراقبة  عن    هذا  ا تحري العدم  للغربلتجاريي كات  اإلسال  ة  البلدان  بعض  وتركهم  ة  ميي يف 

ب ودعواهتم  يقومون  ومنتاإلشهاريي دعاياهتم  ملبيعاهتم  اإلشهاة  عرب  يف جاهتم  مبارشة  أو  واإلعالم  ر 

 .والتسامح الدينيي  التالحم الشعبيي ة السوق بحجي 

 

، األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الشيف،  أنور اجلنيد .  1 ،  1987ي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 14ص. 
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 ة  الداخليّ التغريب عوامل   .3

 التعليم:   أ.

ا  ه وعىل الرغم ممي ته يف حياة األفراد يدرك أني ومدى أمهيي  املتأمل لواقع التعليم يف العامل اإلسالميي  إني 

إرث علميي حظ من  به  إالي   ومعريفي   ي  أني كبري،  مل    ا ه  السليم يف طر  رهستثاميقع  النحو  التعليم ائ عىل  ق 

بل صار سالحا  التعلميي   هومناهج للناشئة،  األمي   ة  اإلسالميي لّضب  من خاللة  ة  العمق  بات   من  ما 

 . دون إجهاد العقل يف النقد واملراجعةمن ل األعمى ملعارف الغرب يعرف باالنصياع والتقبي 

تهم  مني من خالل حشو أدمغة نقل املعرفة للمتعلي هو كيفيي   ق التدريس بالعامل العربي ائز طر فام يميي 

يه باولو كام يسمي   عرف بالتعليم البنكيي عن التلقني أو ما بات ي  بمعارف دخيلة عن عاملهم، هذا فضال  

يؤدي  والذي  النظريي قريري،  بني  إحداث رشخ  إىل  املتعلي ي  من  والواقع حيث جيعل  من ة  فارغني  مني 

 املعارف والنقد. 

ويف خمتلف مراحله قد سقط يف احلفظ والتكرار.   ة بشكل عامي ة واإلسالميي الدول العربيي فالتعليم يف  

  وهذا من شأنه أن يضعف قدرة الفرد عىل االبتكار واإلبداع والتجديد، ومن ذلك يصبح العقل عاجزا  

ف ل بذلك الفرد إىل كائن سهل التأقلم مع الواقع السائد ورسيع التكيي عن التحليل واملعرفة، ويتحوي 

 . والسيطرة واالستغالل التي فرضها واقع التغريب العلميي  ظروف القهر يف واالنخراط األعمى

أني  الدراسيي   يبدو  املناهج  العربيي أغلب  الدراسيي ة  املناهج  من  مقتبسة  الغربيي ة  املناهج  ة  فيها  بام  ة 

نقال  اجلامعيي  تكون  تكاد  التي  التعليميي   جللي   ا  حرفيي   ة  ا املناهج  يف  غربيي ة  جيري  لدول  حيث  ترمجتها ة، 

بطر تعسي وفرضها  الطالي فيي يقة  عىل  التعليمي ة  املناهج  عىل  القضاء  ألجل  اإلسالميي ب،  اخلطر   إني »  ةية 

األزهر    عزل ة  ام بدأ من التعليم حني أرادت القوى االستعامريي ة إني ة اإلسالميي الذي واجهته األمي   احلقيقيي 
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والقرويي  اإلسالميي والزيتونة  البالد  أجزاء  يف خمتلف  احلديث  ومعاهد  وإقاني  تعليميي ة،  نظام  عىل   مة 

 .(1)«املفرغ من األخالق والعقيدة  األساس العلاميني 

واالكتشاف هو حماولة الغرب    والتنقيب  البحث  عىل  كثريا    بنييُ   ، العامي   بشكل  فام جيعل من تعليمنا 

الدينيي   القضاء عىل الفكر اإلسالميي  بالتعليم املديني   بتعليمه  السيطرة عىل ى هلم  ى يتسنيحتي   وتعويضه 

أني  باعتبار  يعتمد  املسلمني  التعليم   اآللي   والتنفيذ  اخلضوع  عىل  يقوم  الذي   االستقبال  عىل  غالبا    هذا 

 من السهل السيطرة عليه والتحكم فيه.   وذلك ألجل خلق جيل ضعيف

أني  التعليميي   ومعلوم  املناهج  عدي لتغريب  سلبيي ة  انعكاسات  املتعلي ة  عىل  أنفسهم  ة  باعتبارهم  مني 

  ة للفكر الغربي ة مستمري ة عن أصلها وال صلة هلم هبا، ألجل جعلهم يف تبعيي نفصلم  ا  يدرسون علوم

ة وما البالد العربيي ة يف  عىل ذلك من الربامج التعليميي   وغري قادرين عىل االبتكار والتجديد، وال أدلي 

سهم أفكار الفالسفة والعلامء أن ندري   ومناهجه، فام معنى  ه من تفيز عىل استلهام الفكر الغربي احتوت 

لعلوم الغرب من   تيباع أال جيعل هذا اال ؟ى املجاالترين يف شتي ني ولنا العديد من العلامء واملفكي الغربيي 

 ؟ ة للغربة العلميي الناشئة جاهلة بالعلامء العرب وترى التبعيي 

قد جتاهل يف    العربي   م الرتبويي النظا  بمختلف مناهجه ومستوياته يدرك أني   ل لواقع التعليمفاملتأمي 

الثقايفي  اإلرث  األحيان  من  الدراسيي وتشبي   واإلسالميي   العربي   واملعريفي   كثري  واألنشطة  باملناهج  ة ث 

رين بالغرب والدور الذي لعبوه فني العرب املتأثي ني والثقي ة، ويعود الفضل إىل الكثري من الرتبويي الغربيي 

ة يف جوهرها غربية ة العربيي ، وهذا ما جعل من األنظمة التعليميي اإلسالميي   ة بالعامليف نش القيم التعليميي 

 

،  1987أنور اجلنيدي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالمي، األمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية باألزهر الشيف،  .  1

 .  100ص. 
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من اللوم،    ل كثريا  نا نتحمي اللوم فإني   ل الغرب كلي ا يف مسألة التغريب ال نحمي وإذا كني »  ة.عربيي   المستوردة  

 .(1)«غربية يف نظرهتا للحياة  ى أفكارا  ساتنا تتبنيعندما نرى بعض بني قومنا، وبعض مؤسي 

أ  ذلك  عىل  جليا    ني زد  بات  ظاهرة    ما  هو  كالفرنسيي األجنبيي   دارس امل إنشاء  للعيان  واألملانيي ة  ة ة 

ة رصفة يف بالد املسلمني،  ة غربيي ة وما تفرضه من مناهج وبرامج تعليميي ة بالدول اإلسالميي واألمريكيي 

 . وفعال   قوال   إىل التغريبالية للغرب والداعية املوات معيي مع تنصيب بعض اجل احلال  كذا هي

الغربي  الفكر  دعاة  ساهم  فقد  معلوم  هو  الغربيي   كام  واجلامعات  املدارس  نش  يف  يف  الدول  ة 

ة، ونش اللغات والعلوم األجنبيي   اإلسالميي   منهم للقضاء عىل اإلرث املعريفي   ة، وذلك سعيا  اإلسالميي 

العربيي   وبالتال اللغة  القرآن واهتي  ألني ة ال ليشء إالي عزل  لغة  العلوما  بالعجز عن مسايرة  ه واجتي »  امها 

ن تدريس العلوم،  ع  ا  تامي  إىل لغة القرآن، فأصاهبا إصابات قاتلة، إذ عزل هذه اللغة عزال   الغزو الثقايفي 

لغة   ة أني سة أو العلوم، وزاد الطني بلي ، أو الصيدلية، أو اهلندات الطبي يي كلي   ة يفغة العربيي فال وجود للي 

 .(2)«ةة إىل اللهجات العاميي جه بقوي التخاطب واحلوار أخذت تتي 

للي  االحتقار  العربيي لقد رافق هذا  املثقي ضاعفة ضمور واسع يف دورها  غة  العديد من  فني  ه تطاول 

ممي املتأثي  الغرب  بأفكار  تتحوي رين  القرآن  لغة  اليوميي وسيلة  »  ل إىلا جعل  للتعامل  بني    الروتينيي   هزيلة 

ني،  للتعبري والتواصل احلضاريي   ف)...( فلم تعد قالبا  من هياكل التخلي   ، فباتت هيكال  وحسب  األفراد

 .(3)«احليي  ا للفكر العلميي وال إطار  

 

ابراهي.  1 داهتا، دار بيسان للنش والتوزيع، بريوت، ص.  عىل بن  م احلمد لنملة، الشق والغرب: منطلقات العالقات وحمدي

208  . 

 .  122، ص. 2005، 4حممد الغزال، ظالم من الغرب، دار نضة مرص، القاهرة، ط. 2

، وحدة الثقافة الع. 3  .  21، ص. 1995ربيية، عامن، غصيب هشام، العقالنيية العلميية وتديث اخلطاب العربي الثقايفي
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ق الوحدة  إىل متزي   حتام    يسيؤدي   ذلك  إىل تشجيع اللهجات، ألني قد أفىض  ة  عزل اللغة العربيي   يبدو أني 

، ويفسح املجال أمام االستعامر غة األمي التغريب عن اللي   رسيخل ت ا يسهي ة، ممي ة اللغويي ة واإلسالميي العربيي 

ته ، وهذا ما توخي ة، هبدف تقطيع وحدة الشعب العربي ة، والعاميي غات املحكيي عت اللي شجي »  الغربي   الثقايفي 

العقليي  تغريب  جراء  من  االستشاق  الرتبويي العربيي ة  حركة  مناهجها  وترويج  والتعليميي ة  وإغراق ة  ة، 

 .(1)«من أن يفرض طروحه املختلفة والسياسي  لتمكني االستعامر الثقايفي  يي املنطقة بفكرها املادي 

ستدراجها إىل احلضيض من خالل   من جهد إىل طمس لغة القرآن وا ما أويت  سعى الغرب بكلي 

هلا وحماولتهم الالحمدودة التقليل من شأنا عنوة وذلك من أجل تقزيمها ونش اللغات   التقزيم املستمري 

 إىل تغريب العامل اإلسالميي  اإلشكال يكمن يف سعيه اجلادي ف، ا لغة العاملى التي يزعم أني ة األخرالغربيي 

اخل جامعاتنا والذي ر دنا بتنا نشهد هذا االنتشار الواسع للتغريب املتعثي ى إني ، حتي وطمس لغة القرآن

،  هو   ر احليايتي ، والتطوي م العلميي ل ما نرنو إليه من حقيقة النهوض احلضاريي والتقدي »اجلوهر األصيل لكي

يه  يغذي ال  تعليمنا  احلديث، وألني  العلميي  البحث  تواكب  أن  ة  أمي ة  أليي يمكن  اللغة، ال  دون  من  ألنيه 

املسا  ينتج عقوال قادرة عىل  ، وال  العلميي نفسه البحث  إنتاج  يعيد  تعليم  ، فهو  العلميي م  التقدي مهة يف 

بصورة رديئة، وبالتال يعيد إنتاج الوضع الثقايفي السائد بصورة أردأ«
(2) . 

غة الفصحى ألجل تقزيمها وتصغريها من خالل  ة عىل اللي لقد سعى الغرب إىل إعالء شأن العاميي 

ليتي  ة األفق كام سعى الغرب إىل ة واإلنقليزيي الفرنسيي ة األخرى ك غات األجنبيي للي   ع سالتقليل من شأنا 

لغة احلضارة والتقدي  تعليمها واعتبارها  إىل  الفكريي   ريم ومن ذلك جت الدعوة  املثقي السيطرة  فني  ة عىل 

فضال   هذا  هبا،  اإلسالميي   الناطقني  والفكر  ولعقيدهتم  للعرب  ازدرائهم  لتمسي   هكلي   عن  كهم  وذلك 

ة فهناك  ا اللغة العربيي أمي »  رة.ن الشعوب املتأخي الغرب هو صاحب احلضارة التي ال تقهر وممدي   أني   بفكرة

 

 . 30، ص. 1997منذر معاليقي، االستشاق يف امليزان، املكتب اإلسالميي للطباعة والنش، . 1

 .  94، ص. 1995حممود حسني، جوانب من إشكالييات الثقافة العربيية، وحدة الثقافة العربيية، عامن، . 2
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  ات عليها، والفصل بني البيان القرآيني من قدرها ومكانتها، والدعوة إىل تغليب العاميي   حطي محالت لل

العربيي  الكتابة  الغربيي وأسلوب  األساليب  من  نامذج  وإدخال  األصيل،  ما  ة  وخلق  باللغة يسمي ة،  ى 

األصيل ولغة   ا يراد به إجياد فاصل عميق، وحاجز ضخم، بني البيان القرآيني ذ الوسطى، إىل غري ذلك مم

 .(1)«العرص

  كام فعلت ة   بعض الدول عن اللغة العربيي أسباب ضعفهم هو ختلي   املسلمني جيد أني   تاريخ  ل  فاملتأمي 

حاول يف   العامل اإلسالميي   ، كام أني بعد الرتكييةاملرتبة الثانية  ة يف  ة التي جعلت اللغة العربيي الدولة العثامنيي 

ة وهو ما سيفيض ال حمالة إىل عدم ة ووضعها يف مراتب ثانويي العديد من املناسبات احتقار اللغة العربيي 

 غة.مرتبط بانحطاط اللي  انحطاط املستوى الثقايفي   رين باعتبار أني بروز علامء أو مفكي 

ة  ة واإلسالميي ة العربيي عن تكريس فكرة االختالط بني اجلنسني ومتييع املناهج التعليميي   هذا فضال  

ةب ب بالدول  ة للطالي البعثات العلميي    من خالل االنفتاح عىل األخر. كام أني م ال يكون إالي التقدي   أني   حجي

عهم باألفكار بار أن تشبي ة باعتة باملجتمعات اإلسالميي ة من شأنه أن يساهم يف نش القيم الغربيي الغربيي 

  فون يف العامل العربي صل املثقي ولقد اتي »  ة.إىل البالد العربيي   دفعهم عىل تطبيقها حني يعودونة سيالغربيي 

اتي   واإلسالميي  م  ة، فتعلي ة يف اجلامعات األوروبيي عن طريق البعثات التعليميي   مبارشا    صاال  باملستشقني 

لدهيطالي  ونشبنا  بمنهجهم،  وأخذوا  العربيي م  إىل  عنهم  ونقلوا  أعامهلم،  من  املنتقى  من  وا  املئات  ة 

 .(2)«فات يف الدين، واألدب، والفني املصني

للتاميز    توحيد للمفاهيم والقيم، وإلغائه  نه من تضمي ار العوملة والرتمجة وما يتيي   ني أضف إىل ذلك أ

التغريب بالعامل اإلسالميي د قد يوالتفري  العوملة فنضوينبغي أالي ،  ساهم يف نش ثقافة  ي  يبهرنا بريق  حي

 

ة للجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،  أنور اجلنيدي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالم.  1 ، األمانة العامي ،  1987يي

 . 92ص. 

 .  74، ص.  2014حممد أمحد حممد، فرج عطيه، طه حسني والفكر االستشاقي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  .  2
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إىل   بحاجة  ولسنا  الرتمجة،  باملسارعبرسالة  ينصحنا  يف   ةمن  يرتكنا  أن  قبل  العوملة،  قطار  ركوب  يف 

التخلي حمطي  عىل  ات  فنحن  رف..  لكن  القطار،  هذا  لركوب  هويي ا  بش  ا  ابكي استعداد  حيملون  اهتم،  ، 

اخلاصي  وأشياءهم  سفرهم،  ويعرفوجوازات  حُي ة،  أن  ال  سفرهم..  وجهة  كالسوائم  ون  إليه  ملوا 

 .(1) واألنعام

املظاهر البارزة   ة من قبل دعاة التغريب املسلمني من أهمي ترمجة العديد من الكتب الغربيي  هذا وتعدي 

عىل    سيجعلهم يعملون  هريومفكي الغرب  بكتب    موإعجاهب ولع هؤالء    ، باعتبار أني بالعامل اإلسالميي 

بني  سالسة  ة بكلي ة وهو ما سيساهم بدوره يف نش األفكار التغريبيي ترمجتها وتوزيعها بالبالد اإلسالميي 

 عموم القراء. 

ن التعليم والعوملة والرتمجة مل تكن الدافع  مدة  ة املتولي العوامل التغريبيي   فال خيتلف اثنان يف القول بأني 

تغريب   ظاهرة  خلف  الكامن  العربي الوحيد  وإني واإلسالميي   العامل  الدعو،  كذلك  نجد  ة اليهوديي   ةام 

  ا  عامليي   ا  ري فيها الفرد مواطن ص التي ية  ة والعرقيي ة واملطالبة بإلغاء الفوارق الدينيي املنادية بتوحيد اإلنسانيي 

تعمل   راها ، لذلك نللدين اإلسالميي   وكرها   هتا حقدا  ااألرض وطن للجميع، تضمري يف طيي  باعتبار أني 

ف طمسه،  حماولة  عىل  أني »  جاهدة  عىل  االستشاق  ظاهرة  نبحث  أن  جيوز  استعامري ال  سياسة  ية ا 

 . (2) «ةة أو ثقافيي ا ظاهرة علميي أني بفحسب، بل جيب األخذ 

ن منهم التغريب وحماولتهم اجلاهدة ألجل تطبيق  عن تامل بعض املسلمني الذين متكي   هذا فضال  

من خالل تدوينهم للعديد من الكتابات   هكلي ة أو داخل املجتمع  سواء يف حياهتم اخلاصي ة  األفكار الغربيي 

 

،  1998ان الرابع واخلامس، السنة السنة الثانية شتاءاحلالق حممد راتب، العوملة وسؤال اهلوية. جملة الفكر السياس العدد.  1

 .  324ص. 

والنش،  .  2 للطباعة  العربية  اهلالل  املغربية،  اململكة  أكاديمية،  مطبوعات  االستشاقية،  الدراسات  يف  املغرب  محيش،  سامل 

 .  203، ، ص. 1993مراكش، املغرب، 
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املحفي  عىل واألفكار  يتحاملون  هؤالء  نجد  املقابل  ويف  ثقافته،  يف  واالنصهار  الغرب  حماكاة  عىل  زة 

 : بأني  ر املرصي سالمة موسى، الذي يقري املفكي أمثال  الرتاث اإلسالميي 

خ وال تتزعزع، هي رابطة احلضارة والثقافة، هي  ت عىل قاعدة وترَس ب  لتي تثْ ة االرابطة احلقيقيّ »

تثقّ  ومنها  الراهنة،  أخذنا حضارتنا  التي عنها  بأوروبا  أن  رابطتنا  اجلديدة. أجل، جيب  ثقافتنا  فنا 

نا يف نّ ة لنا؛ ألة هي الرابطة الطبيعيّ ، )...( فالرابطة الغربيّ اً نرتبط بأوروبا، وأن يكون رباطنا هبا قويّ 

نزيد   أن  إىل  تزيداحاجة  لن  ومها  وحضارتنا،  ارتباطنا   ثقافتنا  من  بل  بالرشق،  ارتباطنا  من 

 .(1)«بالغرب

هؤالء بمستطاعهم    واسع املدى باعتبار أني   فة له انعكاس اجتامعيي أثر التغريب يف النخبة املثقي   إني 

التغربيي  أفكارهم  والتأثري  نش  هبا  طبعوا  التي  ولعلي   يفة  والتقاليد،  والعادات  وليمة رواية    األخالق 

البحر السوريي   أعشاب  اتي   للكاتب  الدين اإلسالميي حيدر حيدر وما  تطاول عىل  به من  خري    سمت 

من شأن   بل فيها عبارات تطي   هلل ولرسوله وللدين اإلسالميي   ا  شاهد عىل ما نقول، فهي ال تمل توقري 

دومت  ين اإلسالميي الد رين بأفكار رين املتأثي عن وجود العديد من املفكي   إلشاعة الفاحشة. هذا فضال    هي

 : ر فهمي هويديى وصل هبم األمر إىل درجة االسرتقاق كام يقول املفكي الغرب حتي 

 .(2)« وهذا العرص يشهد نوعاً من األرّقاء يمكن أن نسّميهم باألرقاء اجلدد»

أني  ويبدو  املتأثي املفكي   تامل  هذا  العرب  عىل  رين  التحفيز  عند حدود  يقف  مل  الغرب  بأفكار  رين 

وقد  »  م أطنبوا يف الدفاع عن الدول املتواطئة مع الغرب ني ع هبا، بل إ ة والتشجيع عىل التشبي الثقافة الغربيي 

ا أضاعت دينها ومل  صت منها، ال ألني ة ونفضتها عن نفسها وختلي شبعت تركيا من اجلامعة اإلسالميي 

 

 .  142، ص. 2019سالمة موسى، اليوم والغد، هنداوي، اململكة  املتحدة، . 1

 .  27، ص. 2005، دار السالم، مرص، 1سعيد إسامعيل عل، أصول الرتبية اإلسالمية، ط. 2
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ة بعد أن خربهتا يف احلرب الكربى، فوجدهتا  ا مل تعد تؤمن بفائدة اجلامعة اإلسالميي تعد تؤمن به؛ بل ألني 

 .(1) «قصبة مرضوضة ال تغني وال تنفع

 وجهة  رين العرب وغريي ن من استقطاب العديد من املفكي الغرب متكي   فام نخلص إليه بالقول، هو أني 

ويربط املستقبل   اإلسالميي   ى بات أغلبهم يرفض مايض الوطن العربي وب عيشهم حتي تفكريهم وأسل

ر للاميض  »   ل يفم يف نظرهم يتمثي بالغرب، حيث صار طريق التقدي   باالقتداء رفض الرتاث كليه والتنكي

الت  التفكري والعيش  بأنامط  انفتاحا  غري مشوط واألخذ  بالغرب واالنفتاح عليه  ته، واالقتداء  ي برمي

تتبنياها املجتمعات الغربيية«
(2). 

 الداخلّ اإلعالم   .ب

ال معنى له يف سياق طرح    ومدرك للوقائع الراهنة بالوطن العربي   واعٍ   ع إىل إرساء رأي عامي التطلي   إني 

مدى تأثري هذه الوسائل يف   را  الغرب قد فهم مبكي   ى منطق تغريب الصحافة واإلعالم، باعتبار أني يتبني

ا  وذلك ألني   العامي   الرأي  يفوذلك ملا هلا من تأثري بليغ    إىل تغريبها   فسعى جاهدا    تشكيل الرأي العامي 

دة املتيبعة يف حقل االتيصال » .يف العامل اإلسالميي  نفوذا  أقوى األدوات ل متثي   - فاألساليب املنهجيية املعقي

جيري   -فيام يتعليق بإخضاع مجهور املواطنني لتنظيم صارم وكفالة تأييدهاتلك التي أثبتت فاعليية كبرية  

تطبيقها عاملييا  بإيقاع متسارع«
(3). 

 ة يف عقرة واإلسالميي العربيي وة  وسائل اإلعالم الغربيي   الغرب قد استغلي   فام جتدر اإلشارة إليه هو أني 

ومن    ةة واإلسالميي ربيي  الثقافة األصلية للدول العحملي   دارها بمختلف مشارهبا ألجل جعل ثقافته تلي 

هادفة إىل   ةات جذريي ، مع ما يرافق هذه الثقافة من تغريي اإلسالميي   ذلك يقع التالعب بالعقل العربي 

 

 .  142، ص. 2019سالمة موسى، اليوم والغد، هنداوي، اململكة  املتحدة، . 1

 . 34، ص. 1983ؤسسة العربية للدراسات والنش، احلاج عزيز، الغزو الثقايف ومقاومته، امل. 2

الكويت، .  3 واألداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  رضوان،  السالم  عبد  ترمجة  بالعقول،  املتالعبون  شيلر،  هربرت 

 .  153، ص. 1978
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فعي التغيري والتغريب   التأثري  ملا لوسائل اإلعالم من دور  العامي الرأ  يفال يف  استغلي   ي  الغرب لذلك  ها 

 . ا  تامي  استغالال  

من خالل تزييفه    هاوقيم  هاته يف نش أفكار احلضارة الغربيةى أنواعه وتوجي لقد ساهم اإلعالم بشتي 

القيم  ب  نصورة العرب واملسلمني ألجل جعل العرب يقبلووإعالئه صورة الغرب وتشوهيه  للوقائع  

مييني،  »  ك لذلد أو تفكري  دون تردي من  ة  الغربيي  أني مديرى الصحف اليوميية ينتمون يف معظمهم إىل التقدي

ولذلك كان معظم هذه الصحف واقعا  تت تأثري اآلراء واألساليب الغربيية،)...( فرتديد صدى ذلك  

ا الصحافة  يف بالد الشق والصحافة ففي تركيا وطنيية ال دينيية، وهي ال جترؤ عىل أن تكون دينيية، أمي

اهها«املرصيي  ر ببطء، وهي ال دينيية يف اجتي ة فهي تتطوي
 (1). 

التغريبيي لقد كان للصحافة املكتوبة دور فعي  وذلك النتشارها الواسع والرسيع    ال يف نش الفكر 

ة للجامهري العربيي   يف توجيه الذوق العامي   عرب العامل، كام كان أيضا للصحافة املسموعة واملرئية دور هامي 

أسلوب الغرب كام    ونلقبي تيا جيعل من هؤالء  ممي وذلك ألجل السيطرة عليها وجعلها يف قبضة الغرب  

 . هو ويتجاهلون منهجهم الربايني 

 :  ةرأامل. ج

  تزال وسيلة من الوسائل التي اعتمدها الغرب يف حماربة اإلسالم، فام انفكي   ة املرأة واللت قضيي شكي 

بعت تعاليم  ا واتي ا أطاعت رهبي  ألني ة ال ليشء إالي ف والرجعيي امها بالتخلي ة كاهتي كيديي ه هلا هتام  الغرب يوجي 

   :ام جاء يف القرآن الكريم مها يف العديد من املناسبات كالذي كري  دينها اإلسالميي 

 

ة للجنة العليا للدعوة اإل.  1 ، األمانة العامي ،  1987سالميية باألزهر الشيف،  أنور اجلنيدي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 5ص. 



 نحن و التغريب    ❖  338

ِي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما    يَا» يَُّها انلَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم اَّلَّ
َ
أ

َ ََكَن َعلَْيُكْم َرقِيبً  رَْحاَم إِنَّ اَّللَّ
َ
ِي تََساَءلُوَن بِِه َواْْل َ اَّلَّ  . (1) «ارَِجاًَل َكثرِيًا َونَِساًء َواتَُّقوا اَّللَّ

التغريبيي   إني  املنحى  يف  االنتباه  يسرتعى  تناوله  ما  الغرب ضمن  الذي نجه  العامل    يف  املرأة  واقع 

  ا  هو نقده املتواصل لدينها من خالل اعتبار مسألة احلجاب وموقع املرأة داخل أرسهتا رضب  اإلسالميي 

املوجي  واالزدراء  والتهميش  اإلقصاء  إخر إىل  ه  من  املسلمة وذلك ألجل  دينها ملرأة  تعاليم  عن  اجها 

 تدفعها إىل السفور واالختالط.   ة عارية من الدين اإلسالميي وتوجيهها وجهة غربيي 

املرأة املسلمة    باهتامم واسع من قبل الغرب، فقد اعترب أني   العامل اإلسالميي حظيت مسألة املرأة يف  

ة، وتبدو  ة اجلنسيي مقراطيي الدي ة للرجل أرغمت عليها لذلك جيب عليها البحث عن تعيش يف حالة تبعيي 

الدعوة رضبا   ب  هذه  الرجل  النساء املسلامت ألجل مواجهة  ما   ة الظلم اجلنسي حجي من تريض  وهو 

ة املساواة اجلنسيي   ك األرسة وانحالهلا باعتبار أني إضافة إىل تفكي  معه، هذا  سيفيض إىل رصاعها املستمري 

يدع اجتامعيي   والتي  أفق  خلق  إىل  تدعو  الغرب  يرتي متوتي   إليها  جنسيي ر  واألدوار  املواقع  ما   ا  ب  وهو 

 ة.يتعارض مع تعاليم الشيعة اإلسالميي 

ة ة الكيديي هم االجتامعيي مها بأبشع التي اواهتي   مل يغفل دعاة التغريب عن مسألة املرأة يف العامل اإلسالميي 

اه السفور واالختالط ومن ذلك  والدفع هبا يف اجتي  ا اإلسالميي وذلك ألجل تأليبها عىل احلجاب ودينه

األساسيي   إني »ف للثقافويي الفكرة  الغربة  يف  اإلسالم »  تقول  «ني  بني  اجلمع  باستحالة 

 . (2) ، إلخ«للمرأة يف اإلسالم  احلجاب تعبري عن القمع الذكوريي » ني ،)...(، وإ«ةوالديمقراطيي 

، لذلك عمل الغرب عىل تفكيك األرسة  حجر الزاوية يف النظام األرسيي ل  وكام هو معلوم فاملرأة متثي 

انطالقا   اجلنسي منها، وذلك ألني   املسلمة  االختالف  من  انطلقوا  الكون   م  تعاىل يف  اهلل  الذي وضعه 

 

 . 1القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية . 1

 . 45، ص. 2015رشيد بوطيب، رسالة إىل مفكر هرم: قراءات يف الفلسفة احلديثة، دار توبقال للنش، الدار البيضاء، . 2
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ة التي تمل يف يديولوجيي ن أجل إثارة مجلة من اخلطابات األم  شامل متكامل  ألجل خلق نظام كويني 

 حفيز عىل الرصاع بني اجلنسني. اهتا التطيي 

العامي   رغم أني بو النشأة،    املرتبط بحقوقها يف العامل اإلسالميي   املرأة املسلمة والوعي  ليس حديث 

النساء حلقي وإني  التاسع عش حيث نشهد ممارسة بعض  القرن  ببعض   االنتخابي   هني ام تعود جذوره إىل 

الغرب قد     أني ، إالي لنساء ال يتمتعن هبذا احلقي فاة الغربيي  بعض الدول ة بينام يف ة واإلسالميي الدول العربيي 

اظى ة والغلبة لذلك راهن عىل تشويه واقع النساء املسلامت وتغباعه سياسة القوي تي  الأخفى ذلك علنا  

ة ال من املتعة اجلنسيي   ة يف معظم فنونم تبدو رضبا  صورة املرأة الغربيي   ني عن واقع نسائه. زد عىل ذلك أ

 ة. ة اجلنسيي تها إىل الفجور باسم الديمقراطيي عىل إخراج املرأة املسلمة من عفي  ا لك راهنو غري لذ

ة  يديولوجيي  هبا يف خطابات أالغرب استهدف املرأة املسلمة ألجل الزجي   وال يفوتنا هنا التذكري بأني 

تفكي  إىل  هبا  تفيض  فضال  جوفاء  هذا  وانحالهلا،  أرسهتا  اجلادي   ك  التعاليم    سعيهم  عن  القضاء  إىل 

ة ة اإلسالميي السواء ألجل تفكيك القيم املجتمعيي   هبا اهلل املرأة والرجل عىل حدي   ة التي خصي اإلسالميي 

بدرجة   موقعها األرسيي   م استهدفوا دينها بدرجة أوىل ثمي والدفع نحو السفور والفجور وذلك ألني 

 ة بالفطرة. ا غربيي ا ال تعنيهم ألني  أني هيم تعاين الويالت إالي املرأة لد   واحلال أني  ة الظلم اجلنسي ثانية بحجي 

إفساد    ة كربى لدهيم باعتبار أني ة وأمهيي لة قفد كان ملحاولة تغريب املرأة املسلمة أولويي املحصي ويف  

ذي ال للدور الرياديي  للمجتمع وذالي   ك األساسي ل املحري املجتمع باعتبارها متثي   يفاملرأة من شأنه التأثري 

ى بشتي   موا عن الظلم اجلنسي فتكلي   تقوم به داخل األرسة وخارجها لذلك استهدفوا نظام حياهتا العامي 

 سالسة.  ل ذلك بكلي قد حلي   الشع اإلسالميي   الزواج والطالق واحلضانة واملرياث واحلال أني كرضوبه  

املرأة املسلمة رضبا   الدينيي   من إفساد املجتمع اإلسالميي   تبدو إذن حماولة تغريب  ة  وخلخلة قيمه 

عموما ، حيث وذلك من أجل زرع الفتنة بني املرأة والرجل واملجتمع    التي رشعها الدين اإلسالميي 
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ة عن قيمها التي جبلت عليها بالفطرة إىل ممارسة قيم غربيي   حمالة إىل التخلي   هذه املحاولة ستدفعها ال  ني إ

 األفراد.  مع جلي  جتعلها يف رصاع مستمري 

الكامن خلف قضيي   إني  الغربيي الدافع  املسلمة سواء من قبل  املرأة  أنفسهم أو من قبل  ة تغريب  ني 

بالعامل اإلسالميي  التغريب  الداخلي   دعاة  البناء  النيل من  املسلمة    هو  وحماولة قطع أوارصها  لألرسة 

ة خللع احلجاب ى الزوايا سواء من خالل الدعوات امللحي السليمة، لذلك راهنوا عىل مهامجتها من شتي 

االختالط والسفور والرصاع مع الرجل،   عىلألجل تفيزها    داخل األرسة  وه بالظلم اجلنسي أو ما سمي 

ةوج يف وسائل اإلعالم شبه  عىل تفيزها عىل اخلر   هذا فضال   مقتضيات العمل وما تفرضه   عارية بحجي

   .من رشوط

ة األخرى  ة املرأة يف صلة مبارشة بالعديد من القضايا االجتامعيي لقد سعى الغرب إىل إثارة قضيي  

وذلك ألجل مهامجة اإلسالم كحقوق املرأة واحلجاب واالختالط  صال مبارش معها  والتي هي يف اتي 

تلفيق األكا أبشع وحماولة تشوهيه من خالل  الباطلة حوله والعمل عىل إخراجه يف  ذيب والشبهات 

 الصور.

يف نش  اببالد املسلمني سامه  ة وهشاشة الوضع االجتامعيي العوامل الداخليي  فام نخلص إليه هو أني 

ني  بعض املسيحيي   كتظاهرة األخرى  ظاهرة التغريب هناك، فقد نجد كذلك العديد من العوامل اخلفيي 

ة، يم وأفكار الغرب وحماولتهم زرعها بني املسلمني وغري املسلمني بالبالد العربيي باإلعجاب الشديد بق

ت قد فىض إىل اهلجنة باعتبارها فأوكها  وتفكي الواقع املعيش لتلك املجتمعات    يهوهو ما ساهم يف تشو

 ة.ة واألخالقيي االجتامعيي التي بنت عليها قيمها ة لرمزيي ا  ماهتاقوي م

حم من حيث املبادئ والقيم  فاق والتالة هو عدم االتي ة واإلسالميي املجتمعات العربيي فام يعاب عىل 

التغريب إىل جمتمعاهتم بكلي بوا عليها، لذلك ساهم هذا التنافر يف تسلي التي دأ سهولة. هذا    ل ظاهرة 

ا   فضال   مسايرة  منعن  للعديد  أفكار ما    كلي بالكبري  واهتاممهم  ة  التغريبيي ألفكار  هم  من  الغرب  بلغه 

هو ما ساهم يف تاليش علومهم واعتامدهم املطلق عىل علوم الغرب   لعلمهم  الواضح  وإمهاهلموعلوم  
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هو   ألني ؛ واملشي املؤسي   العلم  الس  فباستهداف  ناجح،  ملجتمع  الرئيس  األمم  ي  علمع  استهداف  سهل 

علومها ومعارفها يف ي فقدت  الت  ةرصدنا صداه لدى العديد من الدول اإلسالميي وهذا ما    والشعوب

 مت علومها.يف مسايرة العلوم وحطي  ا  تغريبيي  نتهجت نجا  باعها للغرب، بل ا تي ا 

كها منذ  ة من العمق وسامهت يف تفكي لت األرسة الغربيي شمات التي  ما يسرتعي انتباهنا يف التغريي   إني 

الصناعيي  ما  الثورة  وهو  الرجل،  جانب  إىل  للعمل  املرأة  هو خروج  احلركات مهي ة  لظهور  الطريق  د 

الغربيي عن تبني  ة املطالبة بتحرير املرأة ومساواهتا مع الرجل. هذا فضال  النسويي  ة لفكرة ي أغلب األرس 

النظرة االقتصاديي  النامجة عن  النسل  التي تقري ختفيض  السكي بمحدوديي   ة  أمام زيادة  املوارد   ان، كام أني ة 

ةبعض النساء يعرضن عن اإل الزواج    ر سني عن تأخي   ، فضال  لعمل والوضع االقتصاديي ا   نجاب بحجي

ة ويف  أفراد األرسة الغربيي ة لتساهم يف تديني ات السلبيي تضافرت بذلك هذه املؤرشي ة، ولدى النساء خاصي 

 بعض األحيان يف اندثارها وانعدامها.

 خامتة:

ات العالية زة عن غريها من اهلويي ة املتينة واملتميي ته اإلسالميي سم هبويي اتي   املجتمع اإلسالميي   رغم أني ب

ل ظاهرة التغريب إليهم عرب  ذلك مل يمنع تسلي    أني األخرى التي بناها اإلسالم منذ غابر األزمان، إالي 

ة ة والقضاء عىل الوجهة اإلسالميي ه اهلويي ذالعديد من العوامل التي فسحت هلا املجال ألجل الفتك هب 

 . سمت بهز الذي اتي التميي األصيلة ألجل القضاء عىل ذاك  

ى شعوب  شتي ق عىل  التفوي و  اإلنسايني   م والرقيي للتقدي   لون رمزا  م يمثي بأني عتقادهم اخلاطئ   النظرا  و

 ى السبل إىل تغريب العامل اإلسالميي ون بشتي فقد سعى الغربيي   ،انب احلقي ال جي   اعتقاد دويني   و العامل وه

ومقوي  أسسه  تفكيك  إىل  األساسيي والسعي  حرب ماته  ال  الكلمة  حرب  عليه  أطلقوا  ما  طريق  عن  ة 

 السيف.
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عن طريق التعليم والصحافة،  وال سييام    ا  لقد سعت حركة التغريب إىل غزو العرب واملسلمني فكريي 

اإلسالميي  الفكر  وحدة  عىل  القضاء  مقوي وذلك ألجل  طمس  وحماولة  األساسيي ة  منهم ماته  لتجعل  ة 

ة بام حيول ة اإلسالميي القضاء عىل وحدة األمي »سعيهم الدائم من أجل  بال فكر وبال ذاكرة وذلك ل  شعوبا  

 (1)«.اتات والقوميي قليميي ة، وتعميق مفهوم اإلدون عودة اخلالفة اإلسالميي 

 جهودها إىل تغريب العامل اإلسالميي   ة قد سعت بكلي القوى الغربيي   ما نخلص إليه بالقول هو أني 

وركب قطار   نياإلنسانيي   م والرقيي ة باسم التقدي ة وعلنيي باستعامل أساليب خفيي ته وحضارته  وطمس هويي 

ة وتقزيم وحدهتا وجعلها تابعة هلا يف ة اإلسالميي ة كانت من أجل تشيد األمي ا اخلفيي يياهت ن ن أي احلداثة، إالي 

 ى املجاالت. شتي 

قد هدفت إىل     اإلسالميي جتسيدها بالعاملو ظاهرة التغريب التي سعى الغرب إىل  ويف احلقيقة تبد

يف   ها وذلك ألني زعم قادهتا ومنارصو هبا كام    ة، ال من أجل الرقيي ة اإلسالميي فرض وصاية عىل األمي 

عليه الدين    الذي نصي   ايني واملنهج الربي  قبول مناهج الغرب وثقافته ما يدفع إىل جتاهل الدين اإلسالميي 

التبعيي   ، هذا فضال  اإلسالميي  لتي جتعل من املسلمني غري قادرين عىل جتسيد حضارهتم  ة ا ة الغربيي عن 

    ملفاهيمها السليمة.  ة وفقا  اإلسالميي 

  

 

، األمانة العامة ل.  1 ،  1987لجنة العليا للدعوة اإلسالميية باألزهر الشيف،  أنور اجلنيدي، أهداف التغريب يف العامل اإلسالميي

 . 14ص. 
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 ة ة الغربّيالثقافة الرأمسالّي يف التغريبمعامل 

 ةة واحلضارّيقيمنا األخالقّي يفوتأثريها 

اوي عبد اخلالق الُغري
 (1)  

 : ا نظام اقتصاديّ ة عىل أهّن تعريف الرأسامليّ 

املتقدي   ة هي نظام اقتصاديي الرأسامليي  ة، حيث تكون  مة اليوم خصوصا  الغربيي سائد يف أكثر الدول 

كبري من    توجيه اإلنتاج وتوزيع الدخل إىل حدي   ريوجي  اإلنتاج مملوكة للقطاع اخلاصي معظم وسائل  

 . (2) قة ودافع الربح ومنافسة السوة اخلاصي ة عىل مفاهيم امللكيي خالل تشغيل األسواق. بالتال فهي مبنيي 

الرأسامليي  اخلاصي تعتمد  األموال  رؤوس  عىل  واحلريي ة  االقتصاديي ة،  فردايني ة  ة  طابع  مع   املطلقة، 

ة مطلقة يف خياراته  واضح. وحني يكون اقتصاد املجتمع بأكمله ُمناطا  بالفرد نفسه، وتكون له حريي 

يؤدي االقتصاديي  بنحو  القيم    -ا   تلقائيي   -ي  ة  ستكون  املال،  لصناعة  األفراد  بني  ساخن  تنافس  إىل 

ت يف يشء جعلته األهمي   ة،واألخالق آخر االهتاممات، هكذا هي الطبيعة البشيي  واأل وىل ال   إن ركزي

 ا .  شعوريي 

 أم ثقافة حياة؟  ة نظام اقتصاديّ الرأسامليّ 

فناه، لكن   أن الذي سبق  ة ُيطلق عىل النظام االقتصاديي ح الرأسامليي  مصطلمن املعروف أني  ليس    عري

تأثريا    له  أن   الناس  أكثر  أذهان  يف  الفكريي   يفسائدا   والثقافيي األبعاد  واألخالقيي ة  فاالقتصاد ة  أيضا .  ة 

 

 العراق.  ، وباحث، بغداد . طالب جامعيي 1

2. Encyclopedia Britannica, "Capitalism". 
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بدي  يؤثي   وطبيعته ال  األبعاد، ألني أن  ُمشارك أساسي را يف هذه  البشيي   ه  املسرية  الفرد يف  ة، ويمسُّ حياة 

تأثريه،   من  مهرب  فال  مبارش،  االقتصاديي   خمتلفةدرجات  ببشكل  النظام  طبيعة  واملجتمع   حسب 

 :(1) ة جويس أبلبايدة للرأسامليي ة املؤيي ريكيي خة األموالثقافة وعوامل أخرى. وتقول املؤري 

خالل   من  تفسريها  يستحيل  فإّنه  فحسب،  اقتصادياً  ال  ثقافيّاً،  نظاماً  الرأسامليّة  كانت  »ملّا 

 . (4)  (3) ة يف كتابات ماكس فيرب، كام َوَرد هذا املعنى أكثر من مرّ (2) العوامل املاّدية وحدها«

ة،  ة والبشيي ة واملوارد الطبيعيي ة والزراعيي ة والصناعيي ينظم احلركة التجاريي   اقتصاديي إذن لدينا نظام  

الذي نسمي  الرأساملي وهذا هو  النظام  تأثرياته  يه:  اجلانب   ة، ختصي اقتصاديي ليست    جوانب  يف . ولدينا 

التأثريات تدعى    املعنويي  الرأسامليية«من حياة اإلنسان، وهذه  فها عامل»الثقافة  األنثروبولوجي، وعري   ا 

 ا:أني ب (5)ريتشارد روبنز

النظام   إىل  ت نسب  التي  السلوك  وأنامط  والقيم  االجتامعيّة  واألعراف  املامرسات  »جمموعة 

 . (6) االقتصادّي الرأساميّل يف املجتمع الرأساميّل«

 بمعنى أوضح يمكن أن نقول: 

املعنوّية لإلنسان واملجتمع، أي اجلوانب الثقافيّة »هي تأثريات االقتصاد الرأساميّل عىل اجلوانب   

والفكرّية واألخالقيّة واملعرفيّة، حيث تتكّون أفكار وأخالقيّات تابعة للنظام الرأساميّل وناجتة من 

 .  حركته وحاجاته وغاياته«

نتي وكلي  املتي   أني عىل  فق  نا  الواليات  الغرب، خصوصا   هو  الثقافة  األمريكيي منبع هذه  فحدة  كبار  ة، 

في الرأسامليي  ابوومنظير  ،ةُمثق    ن، حكومة  ورؤوس أمواٍل ومشاهري ها يف يومنا هذا هم األمريكا وها وعري

 ة أحد معامل التغريب. الثقافة الرأسامليي   ا يوصلنا إىل أني ى املجتمع، ممي حتي رين وإعالما  ومفكي 
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الرأسامليي أسواء   بالثقافة  األخرى  تغريب احلضارات  أكان  فالتغريب هو مفهوم    مة مقصودا   ال، 

دا  من قبل الغربيي أاته، سواء  باته وحيثيي النظر عن مسبي   قائم بذاته بغضي  ا  من قبل عفويي   مني أ كان ُمتعم 

 .  الشعوب التي يطرأ عليها التغريب بسبب التأثُّر الثقايفي 

إثمي  الرأسامليي ني   اعتبار  اجليد  ثقافيي ه من  أوجه  ذات   اقتصارها عىل كونا  ة  ة ومعنويي ة ومعرفيي ة  بدل 

ة ة واألخالقيي اإلنسان واملجتمع، من الناحية الفكريي   يفا يفتح املجال ملناقشة آثارها  ا ، ممي نظاما  اقتصاديي 

 . ة، ومقاضاهتا من هذه النواحي، بدال  من عزهلا يف غرفة التنظري االقتصاديي والنفسيي 

،  مضادي   آثارها فال نرمي إىل نرصة نظام اقتصاديي ة أو  حني ننقد الرأسامليي   : أمر مهمي به  ومن هنا ننوي 

كالرأسامليي كاالشرتاكيي  فادحة  أخطاء  فهي ال ختلو من  مثال ،  بعض ة  أقوال  اعتامد  لكن ال ضري يف  ة، 

 ة، خصوصا  إذا أصاب نقدهم. ني يف نقد الرأسامليي رين املاركسيي املفكي 

 ة: طة القيم الغربيّ ية وتغيريها خلرالثقافة الرأسامليّ 

ة؟ وهل يمكن  رة يف األبعاد اإلنسانيي ة أن تزرع ثقافتها املؤثي ة: كيف للرأسامليي هنا سرتد مسألة أساسيي 

 نة أو صناعة منظومة قيم جديدة؟ ة معيي هذه الثقافة تغيريات كبرية يف منظومة قيميي  دثأن ُت 

الرأسامليي   صلونجيب: ذلك حي الثقافة  اآلثار املعنويي عن طريق  التي هي  النظام، وهذه  ة لذلة،  ك 

ية م  -كام ذكرنا    - اآلثار   ة بت احلركة االقتصاديي باهتا ونتائجها. فإذا تطلي ة ومتطلي ن احلركة االقتصاديي ُمتأتن

 . وف حيصلسذلك  فنة ألجل زيادة الربح، رضبا  لقيمة معيي 

أصبحت ال  ا  ة ألني ا ، حيث يبدأ الناس بالتفكري يف ترك القيمة الفالنيي قد يكون رضب القيم عفويي 

ا ، إذ ة أو ال توافق رغباهتم وثقافتهم اجلديدة، وقد ال يكون عفويي توافق العرص من الناحية االقتصاديي 

ة ة بّضب قيٍم ونش أخرى عن طريق اإلعالم أو دعم بعض احلركات السياسيي تقوم الصفوة الرأسامليي 

د هنا ة. الفرق بني التغيري العفويي واحلقوقيي  يقترص غالبا  عىل ترك قيمة،  العفويي  ، هو أني والتغيري امُلتعم 

دبينام يتعدي  . ا ستكون عمليي إىل تشوهيها أو تبديلها بأخرى، ألني  ذلك ى امُلتعم   ة  أكثر تنظيام 
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 مرحلتني:  عرب يف العامل الغربي   يمكن تصنيف النظام الرأساملي 

 . (1)ية. مرحلة الربجوازي 1

 .(2) ة. مرحلة النيوليرباليي 2

الكالسيكيي  املرحلة  هي  األوىل  الربجوازيي   حنية،  لرأسامليي لة  املرحلة  الطبقة  )الوسطى( ظهرت  ة 

أول   -ار، وهذه الطبقة  ني وجتي نة  من ُصنياع وحرفيي ة يف القرن احلادي عش، مكوي بداية  يف أوروبا الغربيي 

حني. بمرور بقة العبيد والفالي ني( وبني طقطاعيي طبقة النبالء اإلة )كانت تقع بني األرستقراطيي   -األمر  

ني تتنامى، وصار أغلب رأس املال بيدهم، وصاروا يميلون ة للربجوازيي ة االقتصاديي الوقت بدأت القوي 

ة، لذا حاولوا القضاء م تبنيوا الليرباليي ني د بقيود املجتمع، أي إة وعدم التقيي ة التامي ة االقتصاديي يي إىل احلري 

تالحقت   ة يف القرن السادس عش يف إنگلرتا وهولندا. ثمي ل مري أوي  ذلك  ة، ونجحوا يفعىل األرستقراطيي 

ت أغلبها إىل تعاظم  ة، أدي ة والثورة الفرنسيي كالثورة الصناعيي   ة يف تاريخ أوروبااحلقب واألحداث املهمي 

 . نيون بمرور الوقت هم الرأسامليي ة ومتلُّكها لرؤوس األموال، فصار الربجوازيي الربجوازيي 

الثانية  أمي  املرحلة  الرأسامليي النيوليرباليي   ؛ا  من  املعارصة  املرحلة  فهي  باحلداثة ة،  مرتبطة  وهي  ة، 

العامليي  بعد احلرب  الغرب  إني والعوملة وشكل  الثانية.  النيوليرباليي   ة  )الليرباليي مصطلح  اجلديدة( قد  ة  ة 

دي مؤيي   جالن كانا من أشدي رين، إذ صاغه رم يف اجتامع يف باريس بني عدد من املفكي 1938صيغ عام  

اليهوديي ة مها: املفكي الرأسامليي  ان من وكالمها منفيي   (4) وتلميذه فريدريك هايك  (3) لودفيغ فون ميسز  ر 

س  ى ناية حياته، وقد أسي ة حتي ة( بحمل راية النيوليرباليي لليهود بشدي   بلدمها النمسا. قام هايك )املحبي 

مجعيي  تروي أول  هه   جة  األيديولوجيا  مجعيي ذه  بيلريين ي  مونت  الثروات   دعمهاالتي    ،(5)ة  أصحاب 
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ة، ة خصوصا  اإلدارة األمريكيي بقي هذا الرجل حمرتما  لدى احلكومات الغربيي .  (1)ةورؤوس األموال بقوي 

مه رونالد ريغان بأزرار رئاسيي  مه جورج بوش األب بوسام احلريي 1983ة عام حيث كري ة عام  م، كام كري

  (2) م.1991

  اإلنسان واملجتمع وبني نظام اقتصاديي   ل معي نتيجة هذه العالقة الوثيقة بني فلسفة ختصي فتخيي 

هلذه الفلسفة التي ترسم قيام    ها عالقة فائدة متبادلة، بل عالقة استغالل رأساملي بحت، ال أظني  ربحيي 

املرحلة الثانية هي األقوى   أني ب  ة. علام  ة أحد أوجه الثقافة الرأسامليي ة جديدة، لتصبح النيوليرباليي حضاريي 

ة روا من قيود اقتصاديي ني أن يتحري ل من حماولة الربجوازيي األمر توي   من ناحية ترسيخ هذه الثقافة، ألني 

قيمة تعارضهم بواسطة أدوات   ني بتغيري كلي ني النيوليرباليي ة مفروضة عليهم، إىل قيام الرأسامليي وأخالقيي 

 ون. من الفلسفة التي استخدمها أسالفهم الربجوازيي رة عديدة منها النسخة املطوي 

السلوكيي  أو  القيم  من  اثنتني  هنا  الرأسامليي سنذكر  الثقافة  هبا  أتت  التي  احلديثة  ة يف جمتمعات  ات 

ة ة ال احلرص، ومها الفردانيي ة نبيلة، عىل سبيل املثال والنموذجيي الغرب، وقامت عىل أنقاض قيم إنسانيي 

 ة. ة اجلنسيي واملثليي 

 3ةأوالً: الفردانيّ 

الفرديي الفردانيي  القائل بأني ة )أو  املفهوم  تنبع من األفراد،    ة( هي  القيم واحلقوق والواجبات  مجيع 

 .(4) ة والعمل واملصالحد املبادرة الفرديي للفرد، وتؤكي  واالقتصاديي   وتافظ عىل االستقالل السياسي 

، إذ تلغي مفهوم االشرتاك  ومنفصلة عن واقعه االجتامعيي ة س للفرد مساحة مستقلي ة تؤسي الفردانيي 

  ما كان عائدا  بالنفع عىل كلي ة إالي واالجتامع، بمعنى أوضح: تنفي مفهوم املصالح املشرتكة واالجتامعيي 

ي أيضا  إىل . وهذا يؤدي فرد نفعا  بنفسه ومن منظوره اخلاصي   فرد، وهذا النفع العائد جيب أن يراه كلي 

 

1. The Guardian, Neoliberalism – the ideology at the root of all our problems, by George Monbiot. 
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أن حيدي ة واالقتصاديي السياسيي ة  الفردانيي  للمجتمع  أو  للدولة  ليس  بل هو ة، حيث  الفرد،  دوا مصلحة 

النظريي حيدي  الليرباليي ة متمخي د مصلحته كام يشاء. هذه  أني ة ومفهوم حموريي ضة عن  أداة ة اإلنسان، كام  ا 

ي إىل تريك العجلة ا يؤدي ، ممي إنساٍن فردا  منافسا  يف جمتمع تنافسي   ا جتعل كلي ة ألني ا  للرأسامليي نافعة جدي 

 ة. ة بال هوادة، وهذه هي غاية الرأسامليي ة احلري االقتصاديي 

»كلي فرد أدرى من القائلة:    (1)جرييمي بنثام  تقوم هذه الفلسفة عىل مقولة الفيلسوف اإلنگليزيي 

رها بعد بنثام عدد من فالسفة (2) واحد ال أكثر«غريه بمصلحته، وجيب أن ُيعترب كلي فرد كفرد   . وقد ط و 

الذي   «رجل ضد الدولة»تابه  يف ك  (3)هربرت سبنرس  ري الغرب، أبرزهم التحرري اإلنگليزيي ومفكي 

 املعسكر الرأساملي   رفعم، فضال  عن آخرين غريهم. ويف زمن احلرب الباردة  1884ة عام  ل مري أوي نشه  

حني احتدم الرصاع بينه وبني املعسكر   -ة  يف بدايات املرحلة النيوليرباليي   -ة  ة بقوي نيي يف الغرب راية الفردا 

الفردانيي االشرتاكيي  بدل  االجتامع  راية  األخري  ورفع  ومبدأ  ،  للجميع«ة،  »اجلميع   بدل  »الواحد 

 ف وإفراط. ، وحني يكون هناك رصاع، سيكون هناك تطري للواحد«

الفردانيي  يتوىلي ة، بدل أن  يف  ة   مسؤوليي يكون اإلنسان جزءا  من منظومة كربى )الدولة واملجتمع( 

اخلاصي  منظومته  له  األفضل، ستكون  إىل  هبا  إالي محايتها واالرتقاء  يسعى  التي ال  به  هلا، وإن سعى ة   

الفرد   الدولة واملجتمع سي ني عليها، أي إلغريها فبشط أن تعود بالنفع   العكس.    الكونان يف خدمة 

يف   -بال مقابل    -ى كثري من الفضائل واملساعي الكريمة، ومتوت روح البذل والفداء والتضحية  فُتلغ

ة والتنافس. وهذه  سبيل املجتمع والوطن والقوم واملبادئ واملعتقدات، وال يبقى يشء سوى األنانيي 

فرٍد   رش يكون بجعل كلي ، النفع املباة هلا نفع مبارش وغري مبارش يعود عىل النظام الرأساملي ثقافة رأسامليي 

ا النفع غري املبارش فيكون عن طريق  ة، أمي ا جيعل اجلميع وقودا  للرأسامليي ة األفراد ممي ا  لبقيي منافسا  اقتصاديي 

 . عطي، ليكون منتجا  ومستهلكا  وحسبإلغاء نموذج اإلنسان الباذل واملُ 
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 1ةاملثليّ :  ثانياً 

 هي  كام  -  غريه  وال  الغرب  يف  ال  -  ةاملثليي   تكن   مل  احلديث،  الرأساملي   للنظام  األمر  استتباب  قبل

 ةوعاطفيي   ةشهوانيي   وميوال    اتسلوكيي   كانت  بل  جمتمع،  داخل  تكتُّال    أو  مستقالي    جمتمعا    تكن   مل  إذ  اآلن،

ا    وناملثليي   يامرسها   ة،بشدي   املجتمع  ينبذها  ،  ليس أكثرفرديي   طابع  ذات  ةالرأسامليي   تصاعد  مع  لكن .  رِس 

 أصبحت  واآلن  ونتيجة  أثرا    كانت  البداية  يف  بحتة،  ةرأسامليي   ثقافة  ةاملثليي   لتصبح  يشء،  كلي   تغري    احلديثة

 أن   يمكن  بحتة،  ةرأسامليي   ثقافة  إىل  ة املثليي   لوتوي   ، الرأساملي   والنظام   ةاملثليي   بني   العالقة  ذهه   إني .  أداة

مهن  :مرحلتني عىل قسي

 قبل   ما   العامي   اجلوي   إني (:  ةاالجتامعيي )  الضخمة  ةالرأسامليي   إىل  األرسيي   االقتصاد   من  االنتقال  -الف

 بسبب   ال  ،كهذه  ميول  له  كانت  ملِ ن  ىحتي   ةمثليي   اتبسلوكيي   القيام  عىل  دائام    عيشجي   ال  كان  الرأساملي   النظام

 أكثر  اكان  والكسب  فالعمل  متاما ،   خمتلفا    كانأيضا     األرسة  نظام  ألني   بل  ،وحسب  لذلك  املجتمع  ازدراء

  صغريا ،   ا  صناعيي   أو   ا  زراعيي   أو  ا  جتاريي   يكون  كأن  هبا  خاصي   اقتصاديي   مشوع  أرسة  فلكلي   ة،استقالليي 

األرسة  فيه  ويعمل ومدير    األرسة  ربي   هو  الرجل  ويكون  واألبناء،  والزوجة  الزوج؛  مجيعا    أفراد 

 عىل   عيشجي   االقتصاد  هذا   كان.  «األرسيي   االقتصاد»   بالـ  النظام   هذا  نسمن فل  ،نفسه  املشوع يف الوقت

 يف   ساهم  األمر  هذا .  العائلة  مشوع  يف  عامال    سيكون  العائلة  هذه  من   فرد  كلي   ألني   بكثرة،  اإلنجاب

 وزيادة   اإلنجاب  سيكون  منه  واألصيل  األساسي   اهلدف  ألني   ،  هاموانضباط  والرغبات  اجلنس  تقنني

 .  واللذة املتعة ال النسل

مراحل    الضخمة  الصناعات  وانتشار  األموال   رؤوس  تصاعد  مع آخر  وما    ة الصناعيي   الثورةيف 

  تهاستقالليي   وأخذت  ،يضمحلي   األرسيي   االقتصاد  بدأ  دة،املتحي   والواليات  ةالغربيي   أوروبا   يفبعدها  

 واملصانع   ةالرأسامليي   الشكات  يف  فا  موظي   أو   عامال    يستطيع أن يكون  األرسة   يف  فرد   كلي   ألني   ،بالتاليش

 

1. The Homosexuality 
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ة األفراد، فزالت احلاجة إىل إنجاب بقيي   عن   األرسة  داخل  فرد  لكلي   أكثر  ةاستقالليي   أعطى  وهذا   الكربى،

 والتناسل   اإلنجاب  جعل  إىل  حاجة هناك  تعد ملبالتال    ،األبناء ليكونوا مشاركني يف االقتصاد األرسيي 

 عىل   واحلصول  ذةواللي   املتعة  هي  منه  ةاألساسيي   الغاية  تكون  أن  املمكن   من   وصار  ،للجنس  ة  أساسيي   غاية  

 ة،الرأسامليي   جانب  إىل  ةالفردانيي   تنامي  هو  مساعد  آخر  عامل  وهناك(.  هلا  مفهومهم  حسب)  السعادة

 أن   إىل  منها،  االنسالخ  بالتال  قيمهم،  عن   االستقالل  يعني  وجمتمعه  عائلته  عن   الفرد  استقالل  ني إ  حيث

 . القيم  تلك اختفت أو ضعفت

  تقنني   أيي   هناك  يكون  ال  فحني  ة،البشيي   احلضارة  يف  مسبوق  غري  جنسي   انفجار  إىل  ىأدي   هذا   كلي 

اسة،  ل ذةمل    الغرب   يف  اجلنسي   االنفجار  أثناء.  ة طبيعيي   نتيجة    السيطرة  ن ع  خروجها  سيكون  كهذه  حسي

 الركب  هذا  يف وناملثليي  صار ،بدايات القرن العشين  منذ - متنامٍ  تصاعديي  وبشكل - ةبشدي  بدأ الذي

  يف   يامثلونم  نيوعاطفيي   نيجنسيي   رشكاء  عن   يبحثون  املنضبطة،  غري  اتامللذي   عن   الباحثني  من   كغريهم

 . اجلنس

  ظروف   وجود  ظلي   يف  كافية  تكن   مل  القيود  هذه  لكني   ة،املثليي   عىل  ةقانونيي   قيود  هناك  كانت  نعم

 أكثر  جعلهم  هبم،  خاصي   جمتمع  يف  معا    ني املثليي   تكتُّل  أني   كام.  املنضبطة  غري   اتامللذي   كلي   عىل  عةمشجي 

 ونيتحدي   جعلهم  ا ممي   هلم،  ةواليساريي   ةالليرباليي   ةالسياسيي   احلركات  دعم  إىل  إضافة    ة،وقوي   تنظيام  

 أيتجزي  ال جزءا   اليوم أصبحوا  ىحتي  ذلك حدث ا  حقي  فسادهم، من  تدي   التي القوانني لتلغي احلكومات

 .  احلديثة ةالغربيي  احلضارة من 

 احللقة  كانت   بل  ذلك،  كلي   يف  الوحيد   السبب  تكن   مل  ةالرأسامليي   إني :  مهامي    أمرا    نذكر  أن  جيب  وهنا

  من   النهضة  عرص  منذ  الغرب  عاشه  ما  كلي   هي  باتاملسبي   وهذه  بات،املسبي   من   سلسلةل  األخرية

 . ةواجتامعيي  ةوسياسيي  ةوأخالقيي   ةوفكريي  ةدينيي  رصاعات

  الفلسفات  وسيادة  واألخالق،  احلقائق  ةبنسبيي   االعتقاد  وانتشار  والثوابت،  القيم  اضمحالل

 واملعرفة،   احلياة  عن   الدين   وفصل  اهلل،  ن م  بدال    والقيم  للحقيقة  حمورا    اإلنسان  جعلت  التي  ةالعلامنيي 
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دت  الكثري   وغريها  هي  بمثابة   ةالرأسامليي   وكانت  اته، مللذي   إالي   يسعى  ال   املعنى  من  فارغ  إنسانلصناعة    م 

ج ر  ه اإلنسان  هذا إىل  ةبالنسبي  الف   .ةاإلنسانيي  مشو 

قزحرأسامليي   -ب املثليي (1) ة قوس  تصاعد  مرحلة  انتهت  املبارش  :  غري  التأثري  بسبب  ة، للرأسامليي ة 

 تفويته.  نبغية استثامرا  مربحا  ال ية علنا ، إذ وجدت يف املثليي ة للمثليي وبدأت مرحلة استثامر الرأسامليي 

عىل    ة، التي تدلي ة واالقتصاديي ة قوس قزح لوصف تلك الظاهرة االجتامعيي ظهر مصطلح رأسامليي 

املثليي  الرأسامليي إدخال  السوق  اقتصاد  إني ني يف  الرأسامليي ا  ة.  اجلنسي ة والتوجي مزيج من  ُيعترب  ه  ، حيث 

 .  (2) حمتملني أو مشرتين أثرياء ة  أو عمالءسوقا  مستهدف « LGBTQ»جمتمع 

اقتصاديي  موارد  املثليي هناك  لدى  الربح  السنويي ة وافرة  ُتستثمر، كمسرياهتم  أن  يمكن  ُتقام  ة  التي  ة 

ى   ة، وغريها من األمور التي ، وكذلك املوضة املثليي ر«»مسريات الفخغالبا  يف أوائل حزيران تت مسمي

 يمكن استثامرها. 

ة تنظر إليهم نظرة  ني كثريا ، إذ أصبحت احلكومات الغربيي ة قوس قزح يف تقبُّل املثليي سامهت رأسامليي 

ة كربى ة الكربى. رشكات عامليي ال بأس باالستفادة منه عن طريق الشكات الرأسامليي   مورد اقتصاديي 

ستاربكس   نيتورك،  كارتون  أديداس،  فيسبوك،  يونليفري،  دبليو،  أم  ب  فولكسفاغن،  كمريسيدس، 

الكثري كلي  املثليي وغريها  الفخر  بألوان  ها تضامنت مع مسريات  تلوين شعارات رشكاهتم  ة عن طريق 

 ة ذكية هتدف إىل جذهبم كزبائن. ، وهذه سياسة اقتصاديي LGBTQلـعلم ا

ة إىل  ل املثليي يف مقالة له يف صحيفة الغارديان منتقدا  توي   (3)بيرت تاتشيل  الربيطايني  يقول الناشط املثلي 

 ة:  سوق من أسواق الرأسامليي 

 

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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ستََغّلة، حيث غالباً   مؤّسساتيّة وم  )املثّل(  ما هييمن رجال األعامل  »أصبحت منظاّمت جمتمعنا 

الكبار والساسة الساعون للتصويت ووكالء الدولة مثل الرشطة عىل مسريات الفخر يف بريطانيا. 

لقد أصبح األمر جتارّياً، ندفع املال للمسرية، ،  مسريات الفخر هي اآلن رأسامليّة ذات صبغة وردّية

عنا عىل رشاء سلع حتمل عالمة  ، وتشّج رضائب ضخمة  ب  وسلطات املدينة تبتّز منظّمي املسريات

هم جزء من املؤّسسة    LGBTQالـقوس قزح للتعبري عن هوّيتنا اجلنسيّة واجلندرّية. الكثري من  

  (1)  النيوليرباليّة.«

ة عىل تغيري القيم وتبديلها،  ة هلا القوي الثقافة الرأسامليي   أني   -عزيزي القارئ    - لك  هذا تبنيي   بعد كلي 

  نينحن الشقيي   -بشكل مبارش أو غري مبارش، وهذا يستدعي أن ننتبه ألنفسنا وقيمنا  ،  فعال  هتا  وغريي 

 ة؟ سنستعرض ذلك كام سيأيت...  ة قيمنا احلضاريي ت الرأسامليي هل غريي  -ن بالغرب كثريا  ي راملتأثي 

 ثتها  ة أو لوّ الرأسامليّ الثقافة قتلتها  ةإسالمّي ة قيم أخالقية وحضاريّ 

ُيطرح تساؤل مهمي  للرأسامليي جدي   قد  فُيقال: كيف  تؤثي ا  هنا،  التي ال جمتمعاتنا اإلسالميي   يفر  ة أن  ة 

 ؟ ونجيب بنقطتني: تعتمدها بالكامل كنظام اقتصاديي 

إني 1 األوي الرأسامليي   .  ج وُمستهلِك. 
ُمنتِ إىل قسمني:  العامل  مت  الرأسامليي ة أصال  قس  الدول  ة ل هو 

وا  اإلنتاج  تقبض عىل عجلة  التي  االقتصاديي الكربى  وتتفري حلركة  واملوارد  ه ة  الثاين  والقسم  هبا.   ود 

 أن تشرتي وتستهلك ما لدى امُلنتجني، وتطيع ت سلُّطهم  نحن، أي دول العامل الثالث التي ليس هلا إالي 

قها كنظام ى وإن مل تكن تطبي ة وعاملة هبا، حتي ة للرأسامليي ، فهي ضحيي العامليي   عىل الوضع االقتصاديي 

 هبا.  خاصي  اقتصاديي 

تتمخض عنه ثقافة حياة، فاألمر ال يقترص عىل كونه نظام   النظام الرأساملي   أرشنا إىل أني . سبق أن  2

ت فينا كثقافة اجتامعيي عمل اقتصاديي  ة ُمصاحبة للعوملة، كغريها من معامل التغريب كالتأثير  . فهي رس  

 

1. The Guardian, Pride has sold its soul to rainbow-branded capitalism, by Peter Tatchell. 
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يرى الربح قيمة  عليا ال يعلو   ي جمتمعٍ ة تبنياهتم. الرأسامليي اهتم وتبنيي أيديولوجيي ني وأخالقيي بأزياء الغربيي 

الرأسامليي ،  عليها يشء نقد  نعوم تشومسكي يف  إىل قول  اإلشارة هنا  أزمة وباء وجتدر  ة وتعاملها مع 

، فالربح  (1)»كانت إشارات السوق واضحة، ليس هناك ربح يف منع وقوع كارثة مستقبليية«كورونا:  

ة وبني حياة اإلنسان وقيمته وغريها من ه الثقافة، وإذا صار تعارض بني هذه األولويي ات هذأ وىل أولويي 

 القيم، فالربح أ وىل.  

الرأسامليي  عمليي الثقافة  خالل  الغرب  من  ِردنا  ت  التي  احلديثة  األمور  ألغلب  مصاحبة  التبادل  ة  ة 

السينامئيي الثقايفي  ى العلوم واملعارف، وال ننسى حتي ، وسائل اإلعالم،  والدراميي   ، عن طريق اإلنتاج 

الطر أبرز  الرأسامليي ائأحد  الثقافة  انتشت عربها  التي  احلديثة  كتب ق  أال وهي  ة يف جمتمعنا برسعة، 

»دورات ة باسم  شكل دورات معروفة يف األوساط االجتامعيي ب، التي ُتطرح  (2) ودراسات تطوير الذات

مة لتناسب جمتمعا  ة، مصمي ة وُخُلقيي ة وأحيانا  ذاتيي ة ومهنيي علميي  قيام  ج ، وهذه بدأت تروي التنمية البشيية«

، أو اجتياح ة مؤامرة بقدر ما هو تأث ر ثقايفي  االنتاج والربح. فاألمر ليس نظريي إالي ا ، ليس له غاية  رأسامليي 

 إن صح  التعبري.   ثقايفي 

ثتة  الثقافة الرأسامليي   تلتوقد ق وسنذكر هنا نموذجني: ثقافة طلب  من قيمنا األصيلة،    ا  عدد  ولوي

 ة. العلم، والثقافة الرتبويي 

 ثقافة طلب العلم:  .1

عرب    احلضارات  من   كثري  يف  نعم.  العلم  طلب   قيمة  ة،اإلسالميي   حضارتنا  هبا   زتمتيي   التي  القيم  من 

 فحسب،   العلميي   قالتفوي   ليس  -  سابقا    -  حضارتنا  زميي   ما  لكن   العلامء،  نبغو  العلوم  التاريخ ازدهرت

 نبيي :  األقدس   ورمزها  احلضارة  هذه  سمؤسي   فأحاديث.  يا  عال  ا  وشأن  قداسة العلم    طلب  إيالء  بل

 

 . Jazeera.net .« مقالة لنعوم تشومسكي بعنوان »نقص أجهزة التنيفس االصطناعيي يكشف قسوة الرأسامليية وفشل أمريكا . 1

2. Self-Development 
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  ومنذ.  اإلنسان  عليه  اهلل  يكافئ  صاحلا    عمال    التعلُّم  إىل  السعي  اعتربت  ،’   اهلل  عبد  بن   دحممي   اإلسالم

 امليزات   جانب  إىل  املجتمع،  يف  صاحبها  هبا  يرتفع  ةاجتامعيي   كِميزة  العلم  ُأضيف  لإلسالم  األول  الصدر

ب  كالشجاعة  األخرى  ةالعقليي   والفنون  صاتالتخصي   خمتلف  يف  العلم  أهل  وبرز.  واجلاه  واملال  والن س 

  األموال،  ورؤوس  األغنياء  من   ىحتي   أعىل  ،اإلسالميي   املجتمع  يف  عليا  طبقة    وأصبحوا   ة،والنقليي 

 .  ةاالجتامعيي  املكانة يف نيوالسياسيي   الرياسة أهل ُمناهزين 

  كونا   عىل   تقترص   مل  عندهم  األني   بامتياز،  ةإسالميي   قيمة  هي  العلم  طلب  قيمة  ني إ:  القول  بنا   جيدر  لذا 

 إىل   ارتقت  اأني   يعني  اممي   وتعظيم،  تقديس  مع  ،  وترويجهلا    تنظري  هناك  كان  بل  فحسب،  ةوجدانيي   قيمة  

فوا   املسلمني  العلامء  ني إ ىحتي   لدهيم،  ةحضاريي   قيمة  كونا  العلم  طلب  عىل  التشجيع  يف  ة  خاصي  رسائل  أل 

 وكتاب  ،الطوسي   الدين   نصري  للخواجة(  منياملتعلي   آداب)  رسالة  منها  نذكر   آدابه،  من  مجلة  وبيان

م ونصائح  فوائد   العلم،  طلب)   زين   الثاين للشهيد(  امُلريد  ُمني ة)  ورسالة  ، الذهبيي   الدين لشمس(  وِحك 

 ة حديثيي   فاتمؤلي   يف  تضمينه  عن   ناهيك  املوضوع،  هبذه  ةاملختصي   الرسائل  من   وغريها  ،العاملي   الدين 

 .خمتلفة ةوأخالقيي  ةوفلسفيي  ةوكالميي 

ة، فلم تكن  يي ة  ال مادي ه كان قيمة معنويي آنذاك، أني   ومن ميزات طلب العلم لدى املجتمع اإلسالميي 

هتم نابعة  من اعتبار العلم ال، أو إجياد وظيفة أو معاش، بل نظر تهم هي كسب امل غاية التعلُّم يف نظريي 

ا  أم مل يربح. ة عليا سواء ربح منه اإلنسان ربحا  ماديي ا ، إذ هو رشف  وقيمة إنسانيي كامال  معنويي  -ذاته ب -

 :فيقول اخلواجة نصري الدين الطوسي 

سوى    -باإلنسانيّة، ألّن مجيع اخلصال  »رشف العلم ال خيفى عىل أحد، إذ العلم هو املختّص   

  (1).يشرتك فيها اإلنسان وسائر احليوانات كالشجاعة، والقّوة، والشفقة، وغريها« -العلم 

 ة.  ة واحليوانيي ا  فاصال  بني اإلنسانيي فهم كانوا يعتربون العلم حدي 

 

، رشح وتعليق حممد البنداوي الكعبي، ص.  1 ق اخلواجة نصري الدين الطوسي  .28بغية الطالبني يف رشح آداب املتعليمني، املحقي
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الرأسامليي لكن   الثقافة  صاحبة لغريها من معامل  ة امللألسف الشديد يف يومنا هذا، حني أث رت فينا 

فالرأسامليي  العلم، وتشوهيها وتريف مقصدها.  قيمة طلب  بإفساد  قامت  أني التغريب،  ترى  طلب   ة 

ل. بمعنى أوضح: تركز الرأسامليي مل تكن هناك فائدة إنتاجيي  العلم ال فائدة منه ما ص   يف ة  ة من العلم امُلح 

والتخصي  األكاديميي العلوم  تساهم  صات  التي  مبارش  بش  - ة  غري  أو  مبارش  وخلق    -كل  اإلنتاج  يف 

ِدرُّ األرباح ال ت   علوم ومعارف  أيي   غب يف دراسة ا ر غري  ا جيعل طالب العلم  ممي األرباح وصنع الثروات،  

ة. ة ومسامهتها يف تكوين املعرفة البشيي ر املعاش، مهام كان رشف هذه العلوم وقيمتها املعنويي وال توفي 

ه ال ، ألني ام، والصديق يوص صديقه، أن ال يضيع وقته يف العلم الكذائيي فتجد األبوين يوصيان ابنه

ة اللغة العربيي يساعده يف إجياد وظيفة! وعىل سبيل املثال ال احلرص، كلي  ة نا سمعنا عبارة  تنتقد دراسة مادي

ة دراسة اللغة العربيي ة والعلوم(، إذ ُيقال: ما فائدة  ة واهلندسيي ة )الطبيي التطبيقيي  اتصاصتخات االيي يف كلي 

، بقدر ما هي نتيجة لتأثُّرنا طبيب أو مهندس؟ وهذه العبارة ال تنطلق من تساؤل عفويي بالنسبة إىل  

ى الرأسامليي   ة اإلنتاج.   ما كان مربحا  وعامال  مبارشا  يف عمليي ة، حيث ال علم ينفع إالي بُحمي

 شأنه بني املخلوقات،  ته، وُتعل ي بإنسانيي طلب العلم يعني أن يطلب اإلنسان الوسيلة التي ترتق  إني 

 كي يثبت فضله وعظمته.  يي فالعلم قيمة قائمة بذاهتا، ال حيتاج يف نفسه إىل أن يكون ذا نفع مادي 

 ة وحدها هي املفيدة؟ وهنا علينا أن نواجه اإلشكال الذي يقول: هل العلوم املربحة واإلنتاجيي 

ة  ة أو التذاذيي يي ة ال مادي إضافة إىل كون الغاية من التعلُّم هي غاية أخالقيي أ كبري، ف لو قلنا نعم فهذا خط

ة ذات الطابع من العلوم التطبيقيي   ة مفيدة أيضا ، بل أهمي العلوم غري املربحة وغري اإلنتاجيي   كام أرشنا، فإني 

مة  ومؤسي ، ألني اإلنتاجيي  دن  سة هلا، ولوال األوىل ملا ُوِجدت الثانية.ا ُمق 

العقليي فمث الفلسفة  لوال  تطوي ال   أو  ُوِجدت  ملا  التطبيقيي ة  العلوم  فرعا  من  ة، ألني رت  كانت  ا مجيعا  

ى   ( املعمول )الفلسفيي   املنهج العقلي   . كام أني »الفلسفة الرياضيية والطبيعيية«الفلسفة، ضمن ما كان ُيسمي

ات، هو رئيس املناهج مجيعا ،  إلهليي ة املعرفة وأحكام الوجود وا مباحث الفلسفة: نظريي   به لتحديد أهمي 

ت مجيع املناهج التي متخي  ح  د حاليي  ضت عنه، كاملنهج التجريبيي فإن صح  هذا املنهج، ص  ا  يف الذي ُيعتم 
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 ة اإلنتاج وصناعة األرباح منة هي املساهم األكرب يف عمليي . والعلوم التطبيقيي (1)ةمجيع العلوم التطبيقيي 

 ة.كون هناك علوم منتجة تنفع الرأسامليي بني العلوم األخرى، فبدونا لن ي 

  رت بالتفكري الرأساملي ة لو فكي البشيي   ستالحظ أني ف  - عزيزي القارئ    -قت يف فكرتنا هذه  دقي   إذا 

احلديث الذي نناقشه هنا، ملا وصلت إىل هي ما عليه اآلن، ولكان حاهلا أردأ بأضعاف. فلو ُوِجدت 

وبقيي امليي الرأس أرسطو  قبل  املعارصة  القديم،  ة يف صورهتا  العامل  أرجاء  كثقافة يف  احلكامء، وسادت  ة 

دة هدفها تأسيس املعارف اإلنسانية جدت علوم غري مربحة وجمري ت يف قيمة العلم والتعلُّم، ملا وُ لوتدخي 

األساسية وغري  احتامليي ممي   اوتبيان  األساسية  جيعل  تطوي ا  املختلة  العلوم  خصوصا   ر  معدوم،  شبه  فة 

ر  يف وقت متأخي ليه أغلب العلوم احلديثة( إالي  )الذي استندت إة، ولن يظهر املنهج التجريبيي التطبيقيي 

املنطقيي ا ، لعدم ظهور منهجيي جدي   عصور شديدة الظلمة ة يف ، ولعاشت البشيي ة صحيحة لالستقراء 

 ى يومنا هذا.  حتي  تستمري وا ، عىل مجيع الصعد 

ر  ، هو ما ساهم يف تطوي د تامي سيادة العلوم غري املربحة، التي غايتها فهم احلقائق بتجري   بالتال فإني 

 ة.  حلاجة إىل الفلسفة والعلوم العقليي ة. هذا بالنسبة إىل االبشيي 

من جنس  ة كالعقائد واألخالق والتشيعات، فهي حاجة  حلاجة إىل العلوم الدينيي ا بالنسبة إىل  أمي 

باهلل، وبخلقه لإلنسان والعامل، وبوجود مصري أخرويي  باهلل واليوم اإليامن  ، فإن كان اإلنسان مؤمنا  

تعلُّم هذه العلوم، من باب طاعة اهلل ومعرفة أوامره ونواهيه، واجتناب عقابه فاآلخر،   سيحتاج إىل 

اهلل واحلقائق   معرفة  يستثمر عقله يف  مل  الذي  لإلنسان  ه  أعدي اهلل  الكربى كغاية خلقه وجتلي الذي  يات 

ة ة، حيث حموريي ر بالقيم الرأسامليي هناك خريا  يف إيامن يتأثي   أني   )األنبياء واملرسلني واألولياء(، وال أظني 

 اإلنتاج والربح، بني ُمنتِج وُمستهلِك، ورابح وخارس. 

 

املنهج    راجع.  1 العلميية هو  املناهج  أن األصل يف مجيع  الصدر وكيف برهن  للسيد  املعرفة من كتاب فلسفتنا  ة  مبحث نظريي

.  العقلي
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، إذا  م والتواصل البشيي اللغة هي أداة الفه  علوم اللغة، فهي علوم مفيدة، ألني وهكذا بالنسبة إىل  

سقطت اللغة فسيسقط الفهم، فتسقط احلضارة والتاريخ بسبب حصول الكثري من األخطاء يف فهم 

 . والعلميي  ، ويف فهم الرتاث الثقايفي ا  بعضضنا بع

ى العلوم  حتي ،  ، كل  منها مفيد يف موضعه اخلاصي وال ربحيي   علم غري إنتاجيي   كلي وهكذا بالنسبة إىل  

قة عىل غريها  ة ال جيعلها متفوي يي ها عىل منفعة مادي  احتواءة فهي مفيدة يف موضعها، وإني ة والربحيي اإلنتاجيي 

يشء   ، حيث الربح واإلنتاج مها الغاية، وكلي ة أتت هبذا الفهم السييئالثقافة الرأسامليي   من العلوم، بل إني 

م عىل غريه.   فيه إنتاج وربح فهو ُمقد 

فيد، عن طريق حرص مفهوم فائدة العلم يف الربح واإلنتاج، هو حكم  م  علم بشيي   تقويض كلي   إني 

ت ى لإلنسان لو اضمحلي قيمة املعرفة وقداسة احلقيقة، فام الذي يتبقي   إعدام آخر يصدره الغرب بحقي 

ة يف الغرب ى املناصب والوظائف العلميي ة؟ فحتي بيد الرأسامليي   ا  ة بيدقعلومه وبقي هو وطاقته الذهنيي   كلي 

الرأسامليي  املنظومة  من  أجزاء   هلا  أصبحت  فالراعي  متى سات جتاريي مؤسي هو  ة!  ننتظر  أن  لذا جيب  ة. 

ة هؤالء إن مل جيلبوا أرباحا  كافية، كي يكون بمثابة إطالق رصاصة الرمحة عىل احلضارة الرأسامليي   حترسي 

 ة.اإلنسانيي 

  - ة علينا، وجيعلنا  يؤيت بمنافع اقتصاديي   -  ةكمجتمعات رشقيي   -ة  ويا ليت تأثُّرنا بالثقافة الرأسامليي 

الغرب، كلي ما يف  ة تضاهي  يف رفاهية معيشيي   -  عىل األقلي  أني   دول  إالي نا  ما يف األمر  مستهلكني    لسنا 

ل نحو األسوأ. مل تكن هناك جهود حقيقيي  دين، وسنبقى كذلك ماومقلي   ة لوقف هذا التحوُّ

 ة: تلويث الثقافة الرتبويّ  .2

ة ة الثقافة الرأسامليي كميي   ُيفرتض أن تكون صفوة جمتمعنا، لرتى  بني العوائل التيل  يكفي أن جتو 

 يي ق املادي مقياس النجاح يف احلياة هو التفوي   فون هبا أبناءهم، بدءا  من إهيام هؤالء املساكني بأني التي يثقي 

ليشء منه، ما خال التفاصيل التي قون ، فنادرا  ما يتطري والدينيي  واألخالقيي  ق املعريفي ا التفوي ، أمي واملهنيي 

 ( اجلديد. تتوافق مع مقياس النجاح )الرأساملي 
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 فيقول األب:  

فيام   الرتكيز  بفضل  تطّوروا  لقد  اليابانينّي،  إىل  وانظر  تطّوروا،  كيف  الغربينّي  إىل  انظر  »ب نَي، 

جُّ به من خرافات«
 ، يفيدهم يف احلياة، من دون أّي اهتامم بام َنضر

  ا األب واألمي ، ساحمكام اهلل أهيي »أنت لست ناجحا  كفالن، ألنيك ال متلك ثروة كثروته«  :وتقول األمي 

ر.  عىل هذا األسلوب الرتبويي   امُلدمن

ة، ة والنفسيي ة واألخالقيي ب أوائل أبعاده املعرفيي الرتبية هي البناء األول لإلنسان، وهي التي تركي   إني 

ن اجلميع من تغيريه الحقا ، النطباعه ذه األبعاد تأثريا  قد ال يتمكي ر يف هة معينة، ستؤثي ممارسة تربويي   فأيي 

 فيهم، ولعدم تركيزهم يف أعامقه.  

 ؟يي ق املادي للنجاح هو التفوي  ا  املقياس احلقيقيي هل حقي 

التفوي هذا السؤال واضحة جدي   ن اإلجابة ع املادي ا :   ليس مقياسا . فاإلنسان باملفهوم العقالئيي   يي ق 

ا  من احليوان، وعليِه: جيب أن تتعاىل تراكيب اإلنسان املختلفة كغايته يف احلياة ألرقى معنويي هو الكائن ا 

 ة قدر املستطاع.  عن مفهوم احليوانيي  واألخالقيي   ومعتقده وتركيبه املعريفي 

املادي التفوي   ا يعني أني ممي  ته. نعم لو كان الكالم  يف تديد نجاح اإلنسان يف إنسانيي   ليس له حظي   يي ق 

 يي ق املادي املقياس ، أي لو كان الكالم خمصوصا  يف التفوي هذا هو  دون غريه لكان    يي اجلانب املادي   خيصي 

م عن الُكلنيات واألسس، كمفهوم اإلنسان  ا حني نتكلي ة، أمي يي لكان املقياس هو الثروة واالمكانات املادي 

إنسانيي   الناجح تطبيق  أوي يف  الرتكيز  فعلينا  ختصي اآلاجلوانب    يفال   ته،  التي  الذكر  معنى   نفة  ارتفاع 

 . دنياة عن املعاين الاإلنسانيي 

وة  ة املرجي رتبية، فهذا هو النظام األكمل، وهذه هي اإلنسانيي عىل األهل أن يربيوا أوالدهم كهذه ال

 ة. التي مل تدركها الليرباليي 

فسيجعله قيمة  عليا، وتكرار هذا املفهوم لطبعه يف أذهانم،    يي ق  املادي اء عىل أن التفوي ا تربية األبنأمي 

خ ونه غاية احلياة وحمورها، فنصنع أجياال  ال هم  هلا  ا ، وسيتومهي ا  أو ال شعوريي ا  يف أنفسهم شعوريي ُمرتسي
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لسنا ن الغرب،  ة، فنكون نسخة عليي ا القيم األخرى فتسقط فداء  هلذه القيمة الرأسام مجع األموال. أمي إالي 

ة ، النعدام القيم احلقيقيي يشء سلبيي   ل أيي لتقبي   من الداخل وخاٍل من القيم، مستعدي   جمتمع فارغ  سوى

السوق. بل سنكون أسوأ حاال  منهم،   القانون واقتصاد  للتحسني والتقبيح، وال حيكمه يشء سوى 

اقتصادنا هش  ورسيع االنكسار، وهو بيد    دوهلم، كام أني فليس لدينا تطبيق صارم للقانون مثل أغلب  

 ة.ة رأسامليي غرينا، أعني الدول الكربى التي ثالث منها غربيي 

ليس متاحا  للجميع، وتلعب فيه    - مجع ثروة طائلة    إىل حدي   -  يي ق املادي التفوي   عىل األهل أن يعوا، أني 

 ، كام أني ا  جاح مجيع أوالدكم فيه ليس مضمونعوامل االقتصاد والسياسة واملجتمع والفرص دورا ، فن

، فشخص الزهدطة و ابسالا  أو عاشوا حياة يي قوا مادي ة سواء تفوي أن حيافظوا عىل معانيهم اإلنسانيي  األهمي 

املعرفيي  تراكيبه  اهلل هلا، وحيافظ عىل  التي خلقه  ة من ة واألخالقيي ذو دخل حمدود يعرف غاية وجوده 

مريوي التش ع  لألسئلة الكربى )اخلالق، الغاية، املعاد( وال   ال هيتمي   هو أفضل بكثري من غنيي   ه والنقص، ل 

 يف املعرفة واألخالق.  هيمه مستواه الشخيصي 

إ إىل  اإلشارة  جتدر  الكاظم    ىحدوهنا  جعفر  بن  موسى  اإلمام  لتلميذه   السالم()عليهاموصايا 

 الكبري هشام بن احلكم، قال اإلمام:   م الشيعيي املتكلي 

هشام! من أراد الغرنى بال مال، وراحة القلب من احلسد، والسالمة يف الدين فليترّضع إىل اهلل    »يا

 (1) .عّز وجّل يف مسألته بأن يكمل عقله، َفَمن َعَقَل َقنرع بام يكفيه«

مهمي  مفهوم  تثبيت  اإلمام  أني يريد  وهو  التفوي   ،  عىل  م   ُمقد  احلميدة  باألخالق  والتخلُّق  ل  ق التعقُّ

، أعني صيغة السالم()عليهموأهل بيته    ’  رت مرارا  يف أحاديث الرسول ، وهذه الصيغة تكري يي املادي 

 

 .18ص 1كايف للشيخ الكليني جال. 1
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اللغويي   (1)استعارة التي يشري معناها  الِغنى  التفوي   مفردة  املادي إىل  بكثرة األموال، الستخدامها يف   يي ق 

التفوي تبيان ق املادي يم أعىل من  بالثروات، فهي استعارة بالغيي   يي ق  التذاذهم  الناس بسبب  ينتبه هلا  ة ال 

ِغنى  م )عليهم السالم( يريدون نش انطباع يف األذهان مفاده أني ة، وكأني ة، وفيها جنبة سيكولوجيي ذكيي 

فإن مل يسع  اإلنسان إىل احلصول عىل    ة(،ة واخُللقيي ة )املعرفيي املال ال قيمة له مقارنة  بالكامالت املعنويي 

 الثانية، كان حصوله عىل األوىل نقمة ال نعمة. 

 سبل املعاجلة: 

  كة، والثانية بدأت ُتنسى ويقلي ة  ومتحري ة بأخرى، وكانت األوىل حيي ة منظومة قيميي إذا اصطدمت أيي 

مل ل  توُّ لدينا  فسيكون  النفوس،  يف  ألني   ةلحصوقعها  مبارزة األوىل  عىل  يقوى  ال  فامُلتع ب  أقوى،  ا 

كرنا وأخالقيي 
ا  اتنا كاحلرب يف املاء، ألني النشيط. هذا متاما  ما جرى حني بدأت معامل التغريب تنتش يف فِ

 ها.  تحصلر ملزال األمر يف تطوي  ماطة يف النفوس، ويحيية  ونش

اإلسالميي أمي  احلضارة  معامل  النطاق،  ا  وضيق  واهلجر  اإلمهال  فتعاين  جمتمعا   ة  نحن،  بسببنا  طبعا  

 ة.  ة وتربويي ة وعلميي اسة  وطبقات ثقافيي وس

لرأيناها مشتملة  عىل احللي  انتبهنا إىل هذه احلقيقة،  اهتا، فمعاملنا ليست ضعيفة وبالية،  بني طيي   لو 

إعادة العمل إىل  ا مهجورة وتتاج  ما يف األمر أني   رص احلديث، كلي وأخطأ من قال بعدم مناسبتها للع

 هبا.  

خيتصي أمي  الذي  العالج  الرأسامليي   ا  حيتاج  بالثقافة  فهو  عدي إىل  ة،  املجتمع  خطوات  صعيد  عىل  ة، 

الي  راه يصلح ، وسأذكر ما أة والرتبية والتعليم والتثقيف العامي سوالسيا  .ح 

 

كاجلاحظ  .  1 والبلغاء،  األدباء  من  كثري  فها  عري التي  البالغة،  فروع  أحد  البيان  بعلم  املُتعلنقة  البالغة  فنون  من  االستعارة: 

ا استعامل كلمة أو معنى لغري ما ُوِضعت، ه أو جاءت له لوجود شبه بني   أن  ص يف  ، وكلي أقواهلم عنها تتلخي الكلمتني،  واجلرجايني

ع يف الفكرة. كقول الشاعر: »وإذا املنيية أنشبت أظفارها«، إذ إني املنيية التي تعني املوت ليس هلا أظفار، لكنيه شبيهها    وذلك هبدف التوسُّ

ف(.175 - 173بالوحش الذي يملك أظفارا . )علم البيان، د. عبد العزيز عتيق، ص  ، طبعة دار النهضة العربيية يف بريوت، بترصي
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 : السياّس   احلّل  .3

املؤثي   من أهمي  ة عموما ، والطبقة احلاكمة جمتمع الشؤون السياسيي   أيي   يف  رة بشكل أساسي العوامل 

بدي  وال  يشملخصوصا .  أن  القيميي     املنظومتني  التأثري  والثقافيي هذا  تركي ة  فالناس  ات سلوكيي   يفز  ة، 

 . اتى وإن مل تكن مقتنعة هبذه الشخصيي ر هبا، حتي وتتأثي   هاوأفكاررة  ات املتصدي الشخصيي 

 : ا  صوصخة والثقافة الرأسامليي   عموما  بون يف انتشار التغريب ني الذين يتسبي من نامذج السياسيي 

ة، ويفسح جماال  واسعا  الستثامراهتم  منبطح للغرب، خصوصا  من الناحية االقتصاديي   سياسي  •

 ة كمستهلك.  ة العامليي التي تدِخل البلد يف دوامة الرأسامليي 

تلفزيونيي   تغريبيي   سياسي  • لقاء   يرتك  ال  إالي النزعة،  حيّضه  احلضارة  ا   معامل  من  معلام   وينبز   

 بالغرب. ا  عن اظهار نفسه متأثنر ة، وال يكفي اإلسالميي 

هلا وال يعمل ة، فيكون مهمال  ة معامل احلضارة اإلسالميي يي ه ال يعي أمهي لكني غري تغريبيي   سياسي  •

 .  عىل إنعاشها

 إذا كانت  إالي  ل أعامل، ال يطرح فكرة أو فقرة من برناجمه االنتخابي رجاألصل يف  هو  سياسي  •

 ة. ة والتعليميي وهيمل اجلوانب الثقافيي ، ذات نفع مادنيي 

ته ويسعى هلنائها، أن ال يكون أحد هؤالء، بل يكون عىل العكس متاما ،  حيب أمي   سياسي   لذا عىل أيي 

 حامال  لراية حضارته وخادما  هلا. 

 : والتعليميّ  بويّ الرت  احلّل  .4

ل  تهام القصوى، الفرع األوي مهام يف اجلامعات واملدارس ألمهيي هناك فرعان من العلوم جيب أن نتعلي 

العقليي  العلوم  بقيي   - ة  هو  عن  فضال    ، املنطق  العقليي خصوصا   املباحث  املهمي ة  يي ة  كاإلهله وأحكام ة  ات 

 ني.  بأسلوب يناسب الطلبة اجلامعيي ة املعرفة، مع مراعاة طرحها الوجود ونظريي 

البيت   الثاين هو علم األخالق، وفق مدرسة أهل  التجلي األعىل  ، ألني السالم()عليهموالفرع  م 

ا ال يقرُّ  عدمه، فمن مني  أوالنظر عن إيامنك بكونم حجج اهلل يف األرض    ة، بغضي لألخالق اإلنسانيي 
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األخالقيي  اللمسات  وا بعظمة  البالغة  نج  يف  اديي ة  جي الس  األخالقيي لصحيفة  التعاليم  ة  وعامي ألهل ة  ة 

 ؟السالم()عليهمالبيت 

ني، وأناسا  ذوي فكر منضبط وقويم، يعرفون  سيصنع علامء حقيقيي و هو علوم العقل،  ل،  الفرع األوي 

ة يف احلكمة، وُيتاح  احلقائق الوجوديي   ة التفكري الصحيح واالستدالل واالستنتاج، ويعرفون أهمي كيفيي 

 ة.  ة، ويعطون العلم منزلته احلقيقيي م التعامل مع الواقع واالعتبار بمعانيهام احلقيقيي هل

، وجيعله  احلقيقيي   الفرع الثاين، وهو علم الذات والقيم والكامالت، علم يرتقي باإلنسان إىل الُرقيي 

فنعا  عن املادي  وغريها من مثالب النفس    ة والشهوة والسيطرةذي ة والسعي وراء اللي يي فاضال  وصاحلا ، ُمرت  

 ن رايات احلداثة والعوملة والتغريب.  رموزا  وعبارات تزيي  - بشكل جلي  - التي أصبحت ة، البشيي 

ة التي ال فائدة منها،  ة اجلامعيي رات الدراسيي هام أكثر بكثري من بعض املقري إلي هذان الفرعان ، نحتاج

د يت  احلقوق والديمقراطيي  امه ة ل وجهة نظر السياسة الغربيي ة متثي تفلسفات ليرباليي   ليست سوى  ة التي هي ك 

بة  ن  ة.  ة وثقافتها، لسنا بحاجتها أكثر من علوم حضارتنا اإلسالميي الرأسامليي امُلتش 

 : االقتصاديّ   احلّل  .5

نحتاج  كلي  اقتصاديي   إليه   ما  نظام  اخلانة هو صناعة  الرأسامليي   يف هذه  دائرة  ة متكامل خيرجنا من 

ج اجلشع واملستهلك املغلوب. جيب أن تكون أدواتنا االقتصاديي يي العامل
بشكل   -ة  ة مستقلي ة، دائرة امُلنتِ

 .  ة، كالعملة واالستثامرات وغريهاة العامليي عن الرأسامليي  - إجيابي 

بتعاون حقيقيي ال يمكن تطبيقه إالي   ا  كهذا نظام  إني  السياسيي     الطبقة  ة واملجتمع، وبجهود من بني 

 ني. ين االقتصاديي راملفكي 

 : الثقايفّ   احلّل  .6

أهمي  الثقافيي   من  الطبقة  التغريب وأسبابه:  القلي عوامل  فام عدا  السائدة يف جمتمعاتنا.  املخلصني  ة  ة 

الثقافيي ة، كانت ومة واملشقيي تهم اإلسالميي حلضارهتم وهويي    ة يف املجتمع العربي ا زالت أغلب الطبقة 

 بمعامل التغريب.  همونفوسعقول الناس    سببا  مبارشا  مللء
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د خارج الرسب حني هيجرها،  ه يغري ل أني ة، فال يتخيي ف أن يكون خملصا  حلضارته األصليي عىل املثقي 

، وال بأس إن غاص املشقيي  بل هو يسري خلف قطيع العوملة. ومن األفضل أن يعود لرتاثه اإلسالميي 

به أن ال ينسلخ عن    ا وإحيائها من جديد. وحريي فيه لتحصيل معارف حضارته وفهمها الستعادهت 

 ىل تراث ليس بأفضل وال أكمل.اث الرائع باحثا  عن بديل يستند إهذا الرت 

ة مرتمجة ال حيتوي كثري منها  فات غربيي ة بمؤلي ة والشخصيي بدال  من إغراق األسواق واملكتبات العامي 

عارفنا األصيلة، وتكون خبريا  فيها، ويمكنك  أن تعود إىل م  -ف  عزيزي املثقي   -ة، يمكنك  فائدة مرجوي 

  هلم   ا قني لن ينظر إليك العامل إن كنت ُمقلند ا  كام كان ابن سينا وابن رشد. صدي أن تكون هبا قطبا  عامليي 

هنري   شأنا . رأينا كيف انبهر الفيلسوف الفرنسي   سلم سيعتربونك امُلقلند األقلي امل  عربي ام أنت ال، إني فقط

مة السيي صيي كوربان بشخ را  غربيا  ، وكيف ُأعجب به إعجابا  شديدا  ، بينام مل نر  مفكي د الطباطبائيي ة العالي

  .  واإلسالميي  يف العامل العربي   هجيومروي ري التغريب فكي ا  بمى اهتامما  حقيقيي أبدبوزن كوربان قد 
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 احلديث واملعاصر  العامل اإلسالمّي ب يفيارات التغرّيت

 »عرض ونقد«

 ( 1) رمضان خلف حممد رسالن

 

 مة: املقدّ 

احلديث واملعارص،    واإلسالميي   ربي فكرنا الع ات يفاالشكاليي   من أهمي  ةشكاليي إ البحث  يعالج هذا  

املفكي تيي   هي بعض  لدى  التغريب  ممي ارات  واملسلمني  العرب  أرين  نش  تبنوا  عىل  ن  وفرضها  فكارها 

، وهي تيي   يف  جمتمعنا العربي واإلسالميي جاألساس  اهات ما نت اجتي ها فالسفة الغرب وتضمي ارات روي

)ليرباليي  وعلامنيي بني  وماركسيي ة،  واشرتاكيي ة،  ذة،  كلي ة(  يفلك  غايته  لتحقيق  احلضارة   ه  عىل  السيطرة 

ة، وتارة أخرى من خالل من احلمالت االستعامريي   طورا   وة تارة من خالل املستشقنية اإلسالميي العربيي 

من  ريمفكي  واملسلمني  ال  التغريب  ال  يفعرب  رؤى القرنني  هؤالء  قدم  والعشين حيث  تاسع عش 

التعامل مع هذه   يفة الغرب  عىل منهجيي   وسريا    ة، تقليدا  السياسيي ة وت االجتامعيي املجاال  ة يفإصالحيي 

 ني السابع والثامن عش. القرن يف اجلوانب

التغريبيي   جييء  للفكر  عرضا  البحث  املفكي   هذا  يف  رين لدى  واملسلمني  العربي    العرب  فكرنا 

، ة املجتمع العربي اإلسالميي بنية وعقليي   يفاحلديث واملعارص وقد حاولوا من خالله التأثري    اإلسالميي 

 

 مرص. ، جامعة املنيا،  ة اآلدابكليي ، . باحث دكتوراه1
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 ألني القرنني التاسع عش والعشين فرتة ما بني  خصوصا  يف صفحات البحث خالل يه فز وهذا سنركي 

؛ وعادوا إىل بلدانم  ىل الغربفوا إأوروبا وتعري إىل  ن كبار سافروا  روة ظهر فيها مفكي التارخييي   هذه الفرتة

  وخري الدين التونسي   رفاعة الطهطاوي  جمتمعاهتم ومن بني هؤالء:  موه وشاهدوه يف روا ما تعلي ليسطي 

 . وعل عبد الرازق وسالمة موسى وقاسم أمني وجورجي زيدان  

التعري   إىل  البحث  إهيدف  التغريبيي التيي   ىل ف  التي ارات  مف  ينتمي  ة  روإليها  يف كي العربي   نا    عاملنا 

املسلم بام فيها من أفكار   يف املجتمع العربي مدى كان تأثريها    يي احلديث واملعارص، وإىل أيي واإلسالم

أفكارهم داخل   هل تغلغلت كلي   :ة، وهذا يقودنا إىل القولة واإلسالميي ورؤى مغايرة لثقافتنا العربيي 

 ة حضارتنا العربية واإلسالمية فقاد هلويي  هذا إضعاف وإاهلدف من كلي   عاداتنا وتقاليدنا األصيلة، ألني 

دة ملا كانت عليه أوروبا ىف عرص النهضة ، عن طريق فرض ثقافة الغرب عليها لتكون تابعة مقلي   تناوثقاف

 احلديثة.  

ة،  فاهتم األساسيي من خالل مؤلي  م وأقواهلرين ص املفكي نصوتليل    يفعتمد عىل املنهج التحليلي سأ 

ة غريبيي ارات التما التيي و ؟اراته أم الوتيي  تغريبيي بالفكر ال  روا هو: هل تأثي   رئيس  ذلك لإلجابة عن تساؤل 

 تياراهتا الة وتيي توجيه النقد ملثل هذه األفكار التغريبيي   يف  يي االعتامد عىل املنهج النقد  ثمي ؟  روا هباتأثي   التي

 ة.ة واإلسالميي تتعارض مع ثقافتنا العربيي 

 عرش  التاسع القرن يف التغريب ارات تيّ : لاملبحث األوّ 

 اسع عش من خالل بعض النامذج التي القرن الت  ارات التغريب يفتيي لهذا املبحث    ض يفسنتعري  

التغريبيي ت  تبني يفالفكر  السياسي   ؛  الطهطاويي   ومن ،  ا  تديد  اجلانب  رفاعة  النامذج  هذه   أبرز 

   تفصيل ذلك: م( وفيام يل1873)ت وخري الدين التونسي  (م1873)ت

الشخصيي   احلديث عن  اللقبل  فإني تني  تني  آنفا  بأوروبا ونضتها كان من خالل    ذكرهتام  االهتامم 

  ا  هامي   ن أدركوا ادراكا  اط واألساتذة ممي فني والضبي م نخبة من املوظي 1860عام    ة؛ إذا نشأ يفالدولة العثامنيي 
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االمربطوريي يي أمهي  إصالح  اقتعنوا  ة  فقد  جي   أني بة  لن  اإلصالح  بتبنيإالي   ريهذا  املجتمع   ي  صيغ  بعض 

، وكان من بني هؤالء يفاألورو  تأثري بيانات اإلصالح  العرب؛ وعىل ذلك فقد كاناسطنبول بعض   بي

ني من  فني العثامنيي كان من بني املوظي   ة، أنذاك أيضا  ت أرجاء االمربطوريي وما نجم عنها من قوانني عمي 

 ن احتلي يف مرص م كان  فة وغريها،  الواليات العربيي   ة نفر قد اشتغلوا بمناصب يفهذه املدرسة الفكريي 

م( ومن 1861)تباشا  ة مثل إسامعيل  بعض املناصب من رجال كانوا عىل يشء من الرتبية الفرنسيي 

 قد احتلي  زعيم دعاة اصالح الشباب  تونس فكان خري الدين التونسي   ا يف، أمي بعده رفاعة الطهطاويي 

لبنان   ة يفات املسيحيي رساليي ب مدارس اإلعن طالي   فضال  شوؤن الدولة آنذاك، هذا    قوفة يفمكانة مر

وما زالت   الدولة إسالمية  حكم البالد فقد كانت  بارش يفوسع هوالء االشرتاك امل  كن يفوسوريا إذ مل ي

كان  قائمة ذلك  ومع  يف ،  كرتامجة  املبارش  التأثري  املحلي   لبعضهم  احلكومات  والقنصليي يي مواقع  ات ة 

التاسع عش كسب قوي ض هلم يف ستينيي يي قُ   ىة حتي االجنبيي  القرن  ة جديدة، وقد شاركوا ىف النهضة ات 

 ( 1) . يشءت عىل كلي ة انكبي حركة فكريي  القرن يفذلك  ات ستينيي   ى نمت هذه الفكرة يفة حتي املدنيي 

القنصليي   ات يفرساليي ب اإلعمل طالي    أني ا سبق يتبنيي ممي   ة كان  ات واملواقع األجنبيي الرتمجة لبعض 

؛ ة  كافي   ونضة ىف جوانبهاة  ت عليه أوروبا من مدنيي إلصالح والنهضة والسري عىل ما كانبفكرة ا   يذانا  إ

ة عىل ا عىل اجلانب اآلخر فقد عمل الغرب نفسه من خالل احلمالت االستعامريي جانب، أمي   ن هذا م

هذا    صاحبت محلة نابليون كلي   ة التية عىل مرص وكذلك البعثة العلميي بالد العرب، واحلملة الفرنسيي 

ة، ة واإلسالميي املجتمعات العربيي   ة يفيي فرض أنظمة احلكم املدن  ء من ن الغرب بعض اليشمكي قد  كان  

تتوقي  احلدي ومل  هذا  عند  الغاية  الغربية  ف  الثقاقات  فرض  حاولوا  مناحيكلي   يف   اواحالهل  بل  احلياة    

والسياسيي االجتامعيي  والفكريي ة واالقتصاديي ة  األوروبيي ة  من  تارة  من خالل ة،  أخرى  وتارة  أنفسهم  ني 

 ما شاهدوه يف   -العرب    –ا زاد اهتاممهم  عجبوا بثقافة الغرب، وممي ن أجمتمعاتنا ممي   رين العرب يفاملفكي 

 

 .  89ص انظر، م1968، بريوت، للنش النهار ر دا، عزقول ترمجة، يف عرص النهضة  . ألربت حوراين: الفكر العربي 1
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ا دفعهم إىل  هذ  باشا؛ وكلي   د علعهد حممي   يف  ةرحاالهتم إىل أوروبا وذلك من خالل البعثات العلميي 

 .املجتمع العربي اإلسالميي  يفمجيعا    وتبنيه  لوه من دراساهتم للفكر األوروبي لعمل عىل نش ما حصي ا 

  هبا، فكان سفره إىل فرنسا من أبرز طالي   الذي كان واحدا    رفاعة الطهطاويّ   البعثةهذه    أفرادمن   

تبعه فيام بعد    ، وقدةة الفرنسيي األمي   احلياة يفومشاهدة ما كانت عليه    اوفنون أوروبا  ىل علوم  ف إللتعري 

منهم عىل سبيل املثال قاسم أمني  ،    ه نفس  ن ساروا عىل النهجالقرن العشين ممي   رين يفاملفكي   العديد من 

معظمهم قد درس عىل   عن أني   أوروبا فضال    ه حسني وسالمة موسى يف السفر للدراسة والتعلم يفوط

طبيق  ة فأراد ت ة األوروبيي روا باحلياة املدنيي ة مثل طه حسني، وقد تأثي اجلامعات العربيي   ي مستشقني يفيدأ

ة ة اإلسالميي ة العربيي ة واهلويي ى وإن كان ذلك غري متوافق مع اخلصوصيي جمتمعه حتي   يفهناك    ما شاهده  كلي 

 ليه.وهذا ما سنتعرف إ

تلك    ة يفشاهد ما كانت عليه اململكة الفرنسيي   وقدفرنسا    وسفره إىل  رفاعة الطهطاويي   نعود إىل 

ة( ومن هنا  ة والعلميي ة واالجتامعيي ة والسياسيي هتا )العسكريي جماال  كلي   ة من نضة حديثة يفالفرتة التارخييي 

.  ا كان عليه املجتمع األوروبي ة ينقصها الكثري والكثري ممي ة واإلسالميي ة والعربيي ة املرصيي األمي   درك أني أ

، املجال السياسي   السيياماملجاالت و  كلي   وطنه تقيق تلك النهضة احلديثة يففأراد رفاعة بعد عودته إىل  

سنبيي  ما  بعد،  نهوهذا  تأثي   فيام  كان  التغريبيي   الطهطاويي   روكيف  أيبالفكر  املاملك ما      عليه  كانت 

   .قت من خالله النهضة احلديثةحقي  وضعيي  ة من نظام سياسي ة خاصي ة والفرنسيي ة عامي األوروبيي 

 اجلوانب ة باعتباره من أهمي اصي بصفة خ  السياسي اجلانب    يف  ز حديثنا عن رفاعة الطهطاويي ركي نس 

ج روي يفالتى  العربي   ها  اإلسالميي جمتمعنا  احلريي     بمشكلة  الرتباطه  أشدي وذلك  املرتبطة  االرتباط   ة 

الفكريي  واحلياة  والتجارة  والصناعة  تناوهلابالزراعة  حيث  احلريي   يف تاباته  ك  يف  ة  لتحقيق  منه  ة حماولة 

  نظامها السياسي ة ألني ة الفرتسيي نضة األمي   السبب يف  وباعتبارمها دمها جمتمعنا  واملساواة ومها ما يفتق

 ة واملساواة املطلقة.تقيق احلريي عىل قائم 
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  يطلق عليه ؛ كذلك  دارةاإل  علم تدبري اململكة أو فني   الطهطاوي  فكر رفاعة   علم السياسة يف  يعني 

وهلذا جرت   ؛وأحكامها وأصوهلا وعالئقها وروابطهاق بالدولة  ما يتعلي   كلي   تعني  هيو  (ة)البوليقيي اسم  

  تعليم  فإني   علم السياسة عىل العكس من ذلك  مبادئ فني   م األطفال أن يتعلي نة  البالد املتمدي   العادة يف

ل امللكيي األطفال  السياسيي لعلوم  رفاعة   ،ةاإلسالميي و  ةالعربيي   بالدنا  يف  مهمال    ظلي ة  ة  اقرتح  هنا   ومن 

السياسة للصبيان،    تعليم  ريأن جي  الطهطاويي  ممي   يف  خصوصا  مبادئ علم  الصغرية  ا  املاملك والقرى 

م يقرأ  علي مل  يسند فيها  ةدائرة بلديي   كلي   يف  رأيه  وذلك جيري يف  ة،لألمي   ةللمصالح العموميي   ا  مفيد  يكون

تعلي  بعد  العربيي للصبيان  القرآن والعقائد ومبادئ  السيام  ة فيوقفهم عىل ة واإلداريي سيي ة مبادئ األمور 

العموميي  املنافع  أرسار  فهم  وهو  إدارة نتائجها  من حسن  والفائدة  بالنفع  العموم  عىل  ستعود  التى  ة 

 (1)السياسة والرعاية.

لقرآن ا  حفظ يتقن  أن مراحل نشأته األوىل  الصبيي يفم  رضورة تعلي    تأكيد الطهطاويي ا سبق تبنيي ممي  

قيم ومبادئ  الكريم فيه من  ما  الدينيي الشؤ  واالستقامة يف  ة العدل واحلريي   مثل  وأخالق  ففيه  ممي ون  ا  ة 

  ام يقوم عىل املعامالت بني الناس؛ وهذا بال شكي ذاته إني   ، فالدين يف حدي ةالدنيويي احلياة    يفثارها  ينعكس آ

فرد فيه ما له   كلي   فيعرفة  عدل وحريي بيعيش  أن  إىل  سلم  اململجتمع  ا   يدفع   اممي   ة، الراعي والرعيي   يفر  يؤثي 

 وما عليه من احلقوق والواجبات. 

ة  ة واخلاصي ة والعامي ة وامللوكيي مخسة هي عىل الرتتيب السياسة النبويي   يي أقسام السياسة لدى الطهطاو 

 ( 2)منها: تفصيل باجياز لكلي  ة وفيام يلوالذاتيي 

باعهم من  التي   يشاء من عباده وهو الذى هيدي  تار من خياهلل سبحانه    أني   ة: وهيالسياسة النبويي  •

  يفعل وهم يسألون. ب حلكمه ال يسأل عامي يشاء بفضله بسابق السعادة، وال معقي 

 

  ، 1  ج،  عامرة  حممد  وتقيق  دراسة،  الكاملة  األعامل  ضمن،  ة ىف مباهج اآلداب العرصيةمناهج األلباب املرصيي   :يي . الطهطاو 1

 .  657-656ص ، الفصل األول، اخلامتة، الباب اخلامس انظر ،م2010 ، القاهرة، ة للكتابة املرصيي العامي  اهليئة
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امللوكيي  • هيالسياسة  األمي   ة:  عىل  الشيعة  وإحفظ  السنية  والنهيحياء  باملعروف  واألمر  عن    ة 

 املنكر. 

العامي  • أو عىل    ة: هيالسياسة  والدول  البلدان  األمراء عىل  رياسة  اجلامعات كمثل  رياسة عىل 

بعني من   فيها  ما جيب من إصالح لألمور واتقانا والنظر  األحوال عىل  اجليوش وترتيب 

 الضبط والربط. 

إنسان بحاله    معرفة كلي   ة فهيى السياسة املنزليي املنزل وتسمي   ة: هي الرياسة يفالسياسة اخلاصي  •

 . ة وعرفا  وفتوي   مور بيته ونفسه وقضاء حقوق إخوانه رشعا  من تدبري أل

أمر    د اإلنسان ألفعاله وأحواله وأقواله وأخالقه وشهوته وزمام كلي ة: هى تفقي السياسة الذاتيي  •

 له ومنه بزمام عقله وقلبه. 

  هم الواحد من هى ينزي حتي   اممراء أو احلكي رضورة لأل   السابقة السياسات اخلمس  أني   رأى الطهطاويي  

النقائص، ألني وو  نفسه إني   طنه عن  التهو  ام  تفاضل األنفس  ا منهيظهر    يبقدر تصيلها من الفضائل 

القيم، وذلك بمقدار ترفي  النفيس واألنفس حتي   ن ينافس يفس مع اهلمم والكيي التفاوت يف  ى تصيل 

 .(1)أصون حلفظ الناموس أو القوانني هي التي ق ويصل إىل درجة الكاملحيقي 

  فهم مناط وظيفتهم من أعظم واجبات الدين،    فإني ام  عن والة األمور أو احلكي   طهطاويي ث التدي  

الد  لفهم ة  كانت أمهي   اآدم ولذ  لوجود املفسدين من بني  نظام اململكة  فبدونم خيتلي ،  ان والدنيي قوام 

اج احتي   فاعة أني ر  اململكة، ومن هنا رأى  يع املصالح يفة وقضاء مجون الرعيي لتنظيم شؤ  وجود احلاكم

ة املحرزة هليي ة األالقوي   ة حمكومة هيوجالبة للمصالح، وقوي   ة حاكمةقوي   تني:إىل قوي   االنتظام العمرانىي 

احلري  التييي لكامل  العموميي تتمتي   ة  باملنافع  كلي ع  أي  يف  ة  اإلنسان  إليه  ليحصي   ما حيتاج  ل معاشه وكسبه 

ى باحلكومة ما يسمي   ها أيضا  ع منيتفري   -ة  احلاكمة العموميي   –ة األوىل  سعادته يف الدنيا واآلخرة، فالقوي 
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ة لتقنني القوانني وترجيح أركان احلكومة وقواها: قوي ى  ية تسمي ة قوي ثالثة أشعي   انبعث منهي  التية  وبامللكيي 

تنفيذ    ةة القضاء وفصل احلكم، والثالثة قوي قوي   ة ثانية هيوقوي   منها ما جيرى عليه من أحكام الشيعة،

، وهذا  ة مشوطة بالقوانني ة واحدة ملكيي النهاية إىل قوي   رجع يفها ت ألحكام بعد حكم القضاء فيها وكلي ا 

 (1) ا من حيث فصل احلكم.هلم مجيع   امن األمر هبا ض   لي و العتبار أني 

ة  املاملك األوروبيي    احلديث القائم يفالليربالي   الديمقراطىي   هذا النظام السياسي   أني ا سبق  ممي    لنايتبنيي  

وهذا ما   ة(قضائيي الة و تشيعيي الة و تنفيذيي ال) طات الثالثالفصل بني السل مبدأ  الذي يقوم عىل   نةاملتمدي 

  آنذاك،   تطبيقه يف جمتمعه املرصيي   ، وقد أرادللدولة  عن النظام السياسي   ثتدي   عندما  الطهطاويي   قاله

أبرز فالسفة سه  الذى أسي   ، النظام الليربالي   تديدا  و  الغربي   بالفكر السياسي   الطهطاويي   ر تأثي   ومن هنا فقد 

م( يف كتابه 1778)ت  جان جاك روسوو  روح القواننيكتابه  م( يف  1755و)تل مونتيسكامثأ  الغرب

 . العقد االجتامعيّ 

ة جدير بالذكر  ة األوروبيي أراد االستفادة من القوانني التشيعيي    الطهطاويأني   تأكيدا  ذلك  ا يزيد  وممي  

نة، وعليها قامت القوانني  األمم املتمدي   وصل إليها العقل األوروبي يف  ة التيت العقليي اطاهذه االستنب  أني 

ة تعرف عند العرب بالفروع الفقهيي    رأي الطهطاويعىل حدي   ة احلديثة وهية الغربيي املدنيي   ة يفالوضعيي 

 ة فهي ة أو النواميس الفطريي عروفه باحلقوق الطبيعيي ى بعلم أصول الفقه وهي عند الغرب مأو ما يسمي 

ة وا عنها بقيم احلريي ة، وقد عربي حكامهم املدنيي يها أسوا علأسي   وتقبيحا    قوانني صادرة عن العقل تسينا  

  (2)والتسوية.

ة تنا العربيي أمي   ة وحماولته حماكتها يفة األوروبيي حول النظم السياسيي    ما عرضه الطهطاويي رغم كلي ب 

العربيي رأينا هو االعتامد عىل عقليي    أني ة، إالي ة خاصي ة واملرصيي واإلسالميي  تشيع نظم    ة يفة اإلسالميي تنا 

 

 . 656 – 655 ص  انظر، . املصدر السابق1
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السياسيي احل التيكم  اإلسالميي تتي   ة  عقيدتنا  وطبيعة  بدال  فق  للنظم  ة  والتقليد  االعتامد  من  ة السياسيي  

 االنتقاص من الغرب.  ة؛ وهذا األمر ال يعنياألوروبيي 

إىل واحد   بعد ذلك  أهمي   ننتقل  ممي املفكي   من  العرب  الطهطاويي يفرين  اجلانب   ن ساروا عىل نج 

فرنسا    إىلوقد سافر إىل أوروبا وتديدا    م(1890)تخري الدين التونيّس هو  وة  بصفة خاصي   السياسي 

هناك    فقد استمري   هذا ال يعنينا كثريا    ملقضاة ملتزم الّضائب آنذاك، ولكني   د أمحد البايبتكليف من السيي 

التونسي   – مي ة سنوات حتي عدي   –  خري  بينه وبني أحد ى عاد  رة أخرى إىل بالده، وقد نشبت خالفات 

تونس مري  هلا الجتامعات جمالس  خالة أخرى وسافر إىل أوروبا واسطنبول وقد حّض  الوزراء فرتك 

الباي« للتأمي   »أمحد  السياسة،  اهلامي ل والدراسة حتي فابتعد عن  كتابه  املسالك يف )  ى كتب  معرفة   أقوم 

املاملك سطي   (أحوال  األوروبيي الذى  رحلته  فيه  واصفا  ر  مجيعة  يف  نضة  من  أوروبا  عليه  كانت  ما    

 ( 1) هناك.ة القائمة ة االنظمة السياسيي اجلوانب وخاصي 

أن تقوم عىل    ينبغية  ة اإلسالميي ة باململكة العربيي ة اخلاصي التنظيامت السياسيي   خري الدين يرى أني   إني  

ع دوائر العلوم ه يكون بتوسيتحسني أحواهلا من أجل نضتها، وذلك كلي لالوسائل املمكنة   التامس كلي 

ممالك أوروبا، فعمل  ، وهذا ما شاهده يفزراعة والصناعةجمال ال واملعارف فيها إضافة إىل التوسعة يف

تطبيقه يف العربيي   عىل  فأوي ة واإلسالميي املاملك  لذوية  إليه هو تذيره  أشار  ما  من حكي   ل  ام الغفالت 

التامدي يفماملسلمني   بام حيمد لآل  ن  اجليي   خرعدم األخذ  السري والرتاتيب  النافعة  من  وافقة املغري  دة 

هجره وعدم االلتفات   ريون جيب أن جيما كان عليه األوروبيي   أني ن  يروامنا  حكي   ألني لشعنا وذلك  

   (2)إليه.

 

ذلك   ىف   انظر،  م2011  ،  كندريةاإلس  مكتبة ،  تقديم حممد احلداد،  : أقوم املسالك ىف معرفة أحوال املاملك. خري الدين التونسي 1

 حياة خري الدين التونس. عن  مة الكتاب مقدي 
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م يف املعارف  ة من تقدي ا قال بوجوب األخذ عن نظم األمم االفرنجيي  يف رأينا عندمبالغ التونسي  

م  الناجتة  املؤسي والعلوم  التنظيامت  واحلريي ن  العدل  عىل  يفةسة  فيقول  يسوّ »ذلك:  ،  العاقل  غ  فكيف 

   «(1) ذاته؟ ا هو مستحسن له يفحرمان نفسه ممّ 

عليها العرب واملسلمون ىف   ىبن   ومعارفوفنونا    موا علوما  العرب قدي   فام سبق ال نوافق عليه ألني  

 ل عليها يفال نعوي   قها علامء الغرب أنفسهم، فلم  ة عظيمة شهد بتفوي العصور اخلالية حضارة إسالميي 

 ؟!أمل ينظر إىل ذلك خري الدين التونسي  ؟ة احلديثةية واإلسالميي نضتنا العربي 

أني   إىل  األمي   إضافة  يستقيم  حال  الدين    -ة ال  يرى خري  احلاكم ضعيفا    –فيام  كان  أهل    إذا  ومن 

للسلطة   الدين  وقد بنيي   فال يستبدها بمفردهالشهوة  الغربي   بمثال ، ذلك   خري  لفيلسوف    فذكر قول 

ة امللك جورج مدي   ة وبلوغ الغاية واهلدف يفة االنجليزيي رفعة شأن األمي   : إني يورات ميل االنجليزىي ست

الوزراء معه، وهذا  وليي  والعقد ومسؤ بمشاركة أهل احللي وما كان حكمه إالي   مل يكن جمنونا  الثالث   ة 

يف هذا تقيقا  ملصلحة اململكة   اململكة ألني   يف  من األقرباءجيب أن يستشري أعوانه  ة  ملك األمي   أني   يعني

   (2).هاكلي 

فإني ممي   سبق  التونسي األدلي   ا  اقتناع  عىل  واضحة  يفة  احلكم  بنظم  هبا      األخذ  ووجوب  الغرب 

ر  ة املطلقة، فقد تأثي يي سة عىل العدل واحلري مؤسي   -  نظم احلكم  –ا  ة ألني وتطبيقها عىل املجتمعات العربيي 

للتيي   كثريا    التونسي  تبنيه  من خالل  التغريب  الليربالي بنزعة  الغربي السياسي   ار  اتي   نجد  و  فاقا  ،  بني  بينه 

د املطلقة الختيار احلاكم  ة الفر، ودعوهتام إىل حريي ر بفكره السياسي ة للغرب والتأثي التبعيي  يي يفالطهطاو

 ة.  ة والصناعيي جوانب حياته الزراعيي  كلي  ته يفيي عن حري  فضال  

 

 عىل رأية السابق ذكره.    خري التونسي  يدإذا يؤ  65ص   أيضا   وانظر 15 – 14 ص، . املصدر السابق1
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التونسي ال  أنينا    نا إىلأرشلكن    األخذ    إىل عىل ما ذهب إليه ىف دعوته الرصحية    نوافق خري الدين 

الشيعة   ، ألني  يشءكلي   يفة  يي سة عىل العدل واحلري ة حديثة مؤسي يي نمد  ةعربيي   ة لبناء نضةبالوسائل الغربيي 

بالعدل،  إىل  دعتة  اإلسالميي  الناس  بني  الظلم    احلكم  أفألوعدم  الناس يفيي من    ، وهذالدولةا   راد 

يف  يفآيات    واضح  الكريم  تعاىل  القرآن  وا  َأن   النَّاسر   َبنْيَ   َحَكْمت م  َوإرَذا»  قوله  م  ك    «براْلَعْدلر   حَتْ

ة أو أفراد املجتمع ذلك مر عىل األمي األكان والة    ا  مجيع الناس أيي هة إىل  فاآلية هنا موجي   [.58]النساء:آية

 ة ومساواة وكرامة ليسود السالم. يي دون عدل وحري من احلياة فيام بينهم ال تستقيم  ني أل

 القرن العرشين  ارات التغريب يفاملبحث الثانى: تيّ  

القرن العشين من خالل عرضنا لنامذج من    ارات التغريب يفهذا املبحث عن تيي  يأيت احلديث يف 

واملسلمنياملفكي  العرب  ممي رين  قدي   والسياسي موا  ن  االجتامعيي  اجلانب  يف  املدنيي   رؤى  منها  ة أرادوا 

ل املثال: قاسم أمني، وسالمة موسى، وإسامعيل ة وهؤالء عىل سبية واإلسالميي تنا العربيي والنهضة ألمي 

 تفصيل ذلك.  مظهر، وفيام يل

ه يشتمل  املعارص ألني   اإلسالميي  اجلوانب يف فكرنا العربي  رأينا من أهمي   يعترب اجلانب االجتامعيي يف 

قضيي  التيعىل  القضايا  أوىل  من  وهي  املرأة،  مظهر،   ة  وإسامعيل  موسى  وسالمة  أمني  قاسم  بحثها 

العربيي  للمرأة  تقديم صورة جديدة  التي ة  فحاولوا  الصورة  تلك  كانت عليها يف   املسلمة ختتلف عن 

 ن عاداهتا وتقاليدها القديمة. أة مه بقصد ترير املر، وهذا كلي جمتمعنا العربي اإلسالميي 

زا  كبريا  لدى قاسم  أخذ حيي   يف املجتمع العربي واإلسالميي   وصورهتاة تغيري وضع املرأة  قضيي   إني  

 فيهام ما جيب فعله يف جمتمعنا العربي لتحرير املرأة كتابيه )ترير املرأة( و)املرأة اجلديدة( فقد بنيي   أمني يف

قت باملرأة املساواة تعلي   ذه املسائل التياحلضارة املعارصة، ومن أوىل ه   صلح هلا يف قديم باٍل، ال ين كلي م

 ذلك:  . يقول يفةمساواة تامي ،بينها وبني الرجل  



 377  ❖ تييارات التغريب يف العامل اإلسالميي احلديث واملعارص

 

 واجباً   القال هبا  واعتربنَ   قدرها،  اجلديدة حّق   حقوقهنّ   نَ السواد األعظم من نسأئنا قدرْ   إنّ » 

فإنّ   اً وطنيّ  إنّ   نيوباجلملة  اثنتي  أقول:  مكّ   جتربة  قد  الباهر  النجاح  مع  سنة  عقولنا    نت يفعرشة 

 (1) «ب فيها. مساواة املرأة للرجل ال ريونفوسنا أنّ 

ووقاية    رأةضافة إىل تربية امل ة،إفهذه املساواة التى يطلبها ويريد تقيقها قاسم أمني للمرأة العربيي  

اتي   ام كلي تها إني عفي  أمني    ة احلديثة، فقاسماملدنيي   ني وما فعلوه مع املرأة يفلألوروبيي   وتقليدا    باعا  هذا كان 

  (2) .ة داخل املجتمع األوروبي ة حقيقيي هذا مشاهدة حيي  ه شاهد كلي ه ألني ذلك كلي يدعو إىل 

 فقال:  ة، والتعامل معها بطبيعتها كإنسانة املرأة التامي يي إذا نادى قاسم أمني بحري  

وبني   بيننا  فاالختالف  وقّدموا  »وباجلملة  اإلنسان  طبيعة  فهموا  الغربينّي  أّن  منشأه  الغربينّي 

شخصيّة فمنحوا املرأة ما منحوا أنفسهم من احلقوق يف مجيع ما يتعّلق باحلياة اخلاّصة، ومل ينازعها 

أحد فيها من حّق التمتّع بحّرّيتها يف األعامل البدنيّة والعقليّة إاّل ما حّرمته اآلداب، وساووا بينها 

الرجل يف كّل ذلك وإّنام اختلفوا يف مسألة مساواهتا بالرجل يف احلياة العاّمة فرأى بعضهم أّن   وبني

النهاية  اشتغاهلا باألعامل خيرجها عن وظيفتها الطبيعيّة ورأى بعضهم األخر العكس إاّل أهّنم يف 

  (3) .فقّرروا املساواة بينها وبني الرجل يف جمال احلياة العاّمة«

 ة. ة واخلاصي العامي  ة كافي  ون احلياةيف شؤ ة للمرأةة التامي عطاء احلريي سبق إا ممي  يعني

  : هذه املسألة  فيقول يفة مساواة املرأة  شكاليي ع قاسم أمني فيام سبق بيانه حول إ مسالمة موسى  فق  يتي  

 

سة،  . قاسم أمني: املرأة اجلديدة1  مطبعة  ––    نظر كتاب ترير املرأةاو،    23ص  ،  تاريخ  بدون،  القاهرة،  للنش  هنداوي  مؤسي

 . 53ص  ، تاريخ بدون، 2ط، القاهرة، الرتقيي

 . 41 ص انظر، . قاسم أمني: املرأة اجلديدة 2

 . 24انظر ص ، قاسم أمني: املرأة اجلديدة. 3
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»إّننا نعيش ىف حضارة قد انتهت بالتسليم باملساواة بني اجلنسني ويمكن أن نقول إّننا ال نعيش  

يف هذه احلضارة ولكنّنا ننشد هذا األمل وهذه احلضارة أجزاء ال تتجّزأ، فال يمكن أن نأخذ بجزء 

   (1)أو أجزاء منها ثّم نرتك الباقي. 

أ فيه سالمة  يؤّكد  النّص  املدنيّة احلديثة واجلزء األخري من  الواجب األخذ بكّل مظاهر  ّنه من 

للحضارة األوروبيّة وهذا يعني يف رأينا التقليد والتبعيّة هلذه احلضارة الغربيّة يف كّل جوانبها وذلك 

ما ال نوافق عليه؛ ألّنه يتعارض مع هوّيتنا وثقافتنا العربيّة اإلسالميّة وحتديدًا ما يتعّلق بقضيّة املرأة،  

التمّدن  –املرأة    –رأى أّن حّرّيتها    -إىل ما سبق فإّن سالمة موسى    إضافة فواجبها يف   بذاته  هي 

  (2)اإلنتاج، وحّقها يف كّل يشء كاملساواة بالرجل وزمالتها له ال مرؤسيّتها له«

لعمل ا   ع هبا يفعلينا تعليم املرأة وتثقيفها والتوسي   زيدان حني قال إني    جورجيوهذا ما دعا إليه أيضا  

دي ااجل 
(3). 

نوافق  لكني  املفكي عىل  نا ال  األوروبيي رؤية  األمم  املساواة عن  بأخذ  السابقني  الشيعة   ألني   ؛   ةرين 

ختة  اإلسالميي  ا فال صالح ملجتمع يفوته بني املرأة والرجل أو الذكر واألثنى، ومن هن  املساواة  رسي

  ا  لقطبتكافؤ الفرص وجيعل املساواة يف الفرصة منن ام املجتمع الذى يدي هذه املساواة وال سيي   العدل يف

الكريم  القرآن    جاء يف ما  نورد  ولتأكيد ذلك    (4) فاملرأة هلا مثل ما للرجل وعليها مثل ما عليه،  ؛نصافلإل

يع    اَل   َأنِّ »  قوله تعاىل  يف
لٍ   َعَمَل   أ ضر م  َعامر نك  ن  مِّ َجالر »تعاىلوقوله  .  [195]آل عمران:«أ نَثى    َأوْ   َذَكرٍ   مِّ  لِّلرِّ

يٌب  َّا َنصر يٌب  َولرلنَِّساءر  اْكَتَسب وا  ممِّ َّا َنصر  [. 32]النساء: «اْكَتَسْبنَ   ممِّ

 

 . 80 ص،  للنش يسة هنداومؤسي ،  لعبة الرجل ت. سالمة موسى: املرأة ليس1

 .104 ص انظر، لعبة الرجل ت: املرأة ليس. سالمة موس2

 .47 ص،  زيدان: رحلة إىل أوروبا  ي. جورج3

 . 65ص   ، دار نضة مرص للطباعة والنش بدون تاريخ، القرآن اد: املرأة يف . عباس حممود العقي 4
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م  إىل  املفكي عري ت   -احلجاب    –سألة أخرى  ننتقل  هلا  العرب واملسلموض  أهمي رون  وتعبرت من    ن، 

م اعتربوا احلجاب بأني من قاسم أمني، وسالمة موسى، وإسامعيل مظهر ذلك    ناقشها كلي   املسائل التي

هذا    ينشدونا ويف  ة احلديثة التيللمدنيي   يريدونا وفقا    للمرأة التي  صورة اجلديدةأمام تقيق ال  عائقا  

ونة تعيش مسج  املرأة التي  ألني   ؛يقول قاسم أمني: واحلجاب مانع للمرأة من ورورد هذا املنبع النفيس

بيتها، وال تبرص العامل إ نوافذ اجلدران  الي ىف  ة  وهي  إالي   أو من بني أستار العربة ، وال متيش  من  »ملتفي

   (1) عىل العيش معهم. بأحوال الناس قادرا   خبريا   شاعرا   ا  حيي   ال يمكن أن تكون إنسانا   بكفن«

ده مدعاة للخمول ار اللباس عنص قاسم أمني ف  نجسالمة موسى قد سار عىل    ا سبق عرضه فإني وممي 

با إىل  والكسل  بالتال  ملرأةلنسبة  أقلي   فيكون  املرأة  نزع نشاط  من    نشاط  إىل  يدعو  هبذا  وهو  الرجل 

 . (2) ةة واخلاصي األعامل العامي  كلي  ر املرأة ومشاركتها يفى يتوافق مع رؤيته حول تري احلجاب حتي 

 يف احلياة  كبريا    للمرأة دورا    بأني   قري أ   وسالمة موسى، إسامعيل مظهر الذيسار عىل نج قاسم أمني  

رأينا حينام ذكر     مرافق احلياة وبالغ يف ذلك يفكلي   يدعو إليها فهي تشارك الرجل يف  ة التيراطيي الديمق

، يي عن الرق   ا  من أصوله عاجز   املجتمع سيكون فاسدا    دعا إليها فإني   د تلك الصورة التيه إذا مل تُس أني 

 ها واتباع  ةذلك إىل تقليد األمم األوروبيي   ودعا يف  (3) أبشع صوره.   االنحالل ىفهو  ما يصل إليه    منتهى

 فيقول:

 (4) .«وما من شكي يف أنينا يف مرص اآلن نجتاز الطور نفسه الذي نبذ فيه أهل أوروبا» 

 

أمام   ا  ق عائ  احلجاب يعدي  من أني  هالكتاب نفس يف ما قاله قاسم أمني أيضا   40 ص وانظر  84 ص،  . قاسم أمني: املرأة اجلديدة1

 يه. هات قادرات عىل تربية األوالد، وبه تكون املرأة قد أصيبت بالشلل ىف أحد شقي ة بل ال يأتى معه أمي ة والعقليي ع املرأة باحلياة األدبيي متتي 

 .65 ص،  تاريخ بدون، حدةكلة املتي املم ، للنش ي سة هنداومؤسي ، . سالمة موسى: اليوم والغد 2

 .44 ص الصفحات كذلك وانظر 45 ص،  القاهرة، سة هنداوى للنشمؤسي ، ةل مظهر: املرأة ىف عرص الديمقراطيي . إسامعي3

 . 54-53 ص، . املصدر السابق4
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األمر    البيوت ألني   خفاء املرأة وحبسها يف إاملراد باحلجاب ليس    ا سبق ال نوافق عليه، ألني مكلي   

ن  و ملزاولة الشؤ وراء اجلدران وتريم اخلروج عليهني    البرص ال يكون بإخفاء النساء وحسبهني بغضي 

النبيي عليه السالم    نعيمالقرآن الكريم مل    ام احلجاب كام ورد يف، وإني تباح هلني   التي من  املرأة يف حياة 

ة ىف املساجد، وال أن تزاول التجارة مي ج مع الرجال إىل ميادين القتال، وال أن تشهد الصالة العاور اخل

وهلا، فال عائق  تزا   مصاحلها الالزمة التي  كلي   لرجال والنساء عىل السواء، بل يفلة لومرافق العيش املحلي 

ه يطلب من الرجل فيام يناسبه أوجبه القرآن الكريم بل ال عضاضة عليها فيه، ألني   له من احلجاب الذي

   (1)يناسبها.كام يطلب منها فيام 

أمني    قاسم  عند  األمر  فقد رصي   يفمبالغة  يزيد  ىف    أني بح  احلجاب  عليه  منصوص  احلجاب غري 

 قال فيه:  ، رصيح ة بنصي الشيعة اإلسالميي 

  فيها ذلك ألنّ   واحداً   كتبت حرفاً   اة وملتناولت بالبحث هذه القضيّ   امل  رصحياً   اً لو وجدت نّص » 

أو مناقشة هلاة جيب اإلذعان هل األوامر اإلهليّ  التي    ا من دون بحث  العادات  كانت فهي عادة من 

 (2)«عليها بعض األمم فاستحسوهنا وأخذوا هبا.

البتي   عه يف اإلسالم، كام يفألني   ؛  ةما سبق غري صحيح  السامويي    احلجاب رشي السابقة  األديان   –ة 

قوله   قع، فام جاء ىف القرآن الكريم يفاليهود قد زادوا عليه ما يعرف بالرب  بل إني   –ة  ة واملسيحيي اليهوديي 

 تعاىل 

ٰ   ِِبُُمرِِهنَّ   َوَْلَْْضِْبنَ »  وْ   ِْلُُعوََلِِهنَّ   إَِلَّ   زِينََتُهنَّ   ُيْبِدينَ   َوََل   ُجُيوبِِهنَّ   لََعَ
َ
وْ   آبَائِِهنَّ   أ

َ
  ُبُعوََلِِهنَّ   آبَاءِ   أ

وْ 
َ
ْبَنائِِهنَّ   أ

َ
وْ   أ

َ
ْبَناءِ   أ

َ
وْ   ُبُعوََلِِهنَّ   أ

َ
وْ   إِْخَوانِِهنَّ   أ

َ
وْ   إِْخَوانِِهنَّ   بَِن   أ

َ
َخَواتِِهنَّ   بَِن   أ

َ
وْ   أ

َ
وْ   نَِسائِِهنَّ   أ

َ
  َملََكْت   َما  أ

ْيَماُنُهنَّ 
َ
وِ   أ

َ
وِل   َغرْيِ   اَلَّابِِعْيَ   أ

ُ
ْرَبةِ   أ وِ   الرَِّجالِ   ِمنَ   اْْلِ

َ
ْفلِ   أ ِينَ   الطِّ َ   اَّلَّ ٰ   َيْظَهُروا   مْ ل  َوََل   النَِّساءِ   َعْوَراتِ   لََعَ

رُْجلِِهنَّ  يَْْضِْبنَ 
َ
 [.  31]النور:«زِينَتِِهنَّ  ِمن ُُيِْفْيَ  َما َِلُْعلَمَ  بِأ

 

 . 60ص ، املرأة ىف القرآن :. عباس حممود العقاد1

 . 68انظر ص ، . قاسم أمني: ترير املرأة2
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تها وليس كام ذهب  هلا ولعفي   للمرأة املسلمة حافظا     عىل أدب أخالقيي ام تدلي وهذه اآلية الكريمة إني 

أني مفكي  من  التغريب  سبب  رى  ممي ه  فهذا  خروجها  وعدم  بالبيت  املرأة  العقل حبس  منطق  يقبله  ال  ا 

 السليم. 

ممي يتبنيي   قضيي   بخصوص  تناولته  أن  سبق  أهمي ا  من  واحدة  باعتبارها  املرأة  اجلانب  ة  يف  القضايا   

ة وا الرؤى التغريبيي زيدان، فتبني  سم أمني وسالمة موسى، وجورجيمن قا   تناوهلا كلي   االجتامعيي التي

روه من  ار، وما صدي من كبار املنتمني هلذا التيي وا  فصار   ار العلامنّ للتيّ   هم كانوا تابعنيفكلّ   يا املرأةقضايف  

ة ة يتناىف مع ثقافتنا اإلسالميي ة واإلسالميي ن عاداهتا وتقاليدها العربيي لتحريرها م  راء حول قضايا املرأةآ

إذوالعربيي  من    لكلي   ة  له  ما  املجتمعات  من  و الجمتمع  والعادات  هذا  املميي   الثقافةتقاليد  ليس  له،  زة 

فاألوىل بنا    ،رشائع األديان وامللل األخرى  هملرأة ما مل تعطة أعطت ا رشيعتنا اإلسالميي   فحسب بل إني 

حة ىف ضوء ام قراءة منفتب أو ضيق وإني غري تعصي  قراءة دقيقة من  ة  وسني  ا  أن نقرأ نصوص رشيعتنا قرآن

 العرص. 

رن العشين،  الق  ة كبرية يف فكرنا العربي واإلسالميي املعارص يف يي نجده ذا أمهي  فا اجلانب السياسي أمي  

ة، هذه الفرتة التارخييي   ف كتاب اإلسالم وأصول احلكم، يفمؤلي   عبد الرازق  وذلك لوجود الشيخ عل 

اإلسالم وصلت إىل أن أصدر   حلكم وأصوهلا يفلسفة ا نه من رؤية حول فوقد أثار هذا الكتاب بام تضمي 

 ة. املحاكم الشعيي  يف كان قاضيا    بعزل عل عبد الرازق من منصبه، إذاألزهر آنذاك حكام  

إلسالم مل  رسالة ا    أني اإلسالم، وقد بنيي   تناول عل عبد الرازق يف هذا الكتاب أصول احلكم يف 

 قال: .  فقطام رسالة دين إني تكن رسالة حكم وسياسة 

عن األغراض الدنيوّية    يتملكرسالة اإلسالم كانت دينيّة وليست سياسيّة بمعنى أّن دين مل  » 

ها  ة، منشأوالية روحيّ   م اهلل عليه وآله وسلّ والية الرسول صىّل   نّ إ »  ذلك بقوله:د  ويؤكّ   «وشؤوهنا

القلب، وخضوعه خضوعاً  يتبعه خضوع اجلتامّ   صادقاً   إيامن  ماديّ اً،  ة سم، ووالية احلاكم والية 
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صال، تلك والية هداية وإرشاد إليه، تعتمد عىل اخضاع اجلسم من غري أن يكون هلا بالقلوب اتّ 

 (1) .«األرض ةوهذه والية لتدبري مصالح احلياة وعامر

 –ام  مفادها أني   ثبات رؤيته السابقةة إلة من القرآن الكريم والسنيومل يكتف بذلك بل استعان بأدلي  

  ’   الرسول   القرآن أني بامللك والسياسة بشكل قاطع، فقد بنيي   ن هلام شأنمل يك   -ة  أي القرآن والسني

 لنبيي ل عىل هذا بحديث جاء فيه ا ة ويدلي ة النبويي وبشكل قاطع ىف السني  (2) .مل يكن له شأن بامللك السياسي 

لست بملك وال   ن عليك فإيني يقول له هوي   ا بالنبيي رجل فقام بني يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فإذ

  ا  عبد   وأا   بني أن يكون ملكا  نبيي    النبيي خريي   نيح وكذلك  ام ابن إمرأة من قريش تأكل القديد،  ار وإني جبي 

 ة الغرب ونظامه السياسي ىل األخذ بديمقراطيي إ  ه أيضا  طه حسني حيث نبي   من   ذلك   يف   وكان قريبا    (3)ا .نبيي 

الدين   السلطة عن  بسني  م اهلل عليه وآله وسلي صىلي   اإلسالم والنبيي   وأني ،  القائم عىل فصل  ته مل يرسم 

 (4)للحكم والسياسة. نا  معيي  نظاما  

تعاىل يرسل الرسل هلداية البش  اهلل    أني زعم    يقبل  ال نوافق عىل ما عرضه عل عبد الرازق؛ فال عقل   

م حياهتم اجلديدة بعد  م هل تنظي   ضع هلم من األصول أو املبادئ التيدون أن يمن  رشادهم إىل النور  وإ

  من آيات القرآن التي هناك بعضا    ة(، والدليل عىل هذا أني الظلامت واجلهل )احلياة اجلاهليي   معيشتهم يف

ومن  ،  ال تكون فوىض فيام بينهم    ىإىل االهتامم بمصالح الدنيا حتي   م اهلل عليه وآله وسلي صىلي   تدعو النبيي 

ُ   آتَاكَ   فِيَما  َواْبَتغِ »  قوله تعاىل  عامرهتا. كام يف  ثمي  ارَ   اَّللَّ ْنَيا  ِمنَ   نَِصيَبَك   تَنَس   َوََل   اْْلِخَرةَ   ادلَّ ْحِسن   ادلُّ
َ
 وَأ

 

 . 69 ص،  القاهرة ، 2ط، مرص مطبعة،  اإلسالم( اخلالفة واحلكومة يف  . عىل عبد الرازق: اإلسالم وأصول احلكم )بحث يف 1

 .  72 – 71انظر ص ، . املصدر السابق2

 . 77 -76 ص  انظر، . املصدر السابق3

الديمقرطيي 4 املرصيي العامي   اهليئة،  العزيز  عبد  إبراهيم   وتقديم   إعداد،  ة. طه حسني:  للكتابة    ص  انظر،  م2013  ،  القاهرة،  ة 

110 . 
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ْحَسنَ   َكَما
َ
ُ   أ ْرِض   ِِف   الَْفَسادَ   َتْبغِ   َوََل   إََِلَْك   اَّللَّ

َ
َ   إِنَّ   اْْل [. وقوهل 77]القصص:الُْمْفِسِديَن«   ُُيِبُّ   ََل   اَّللَّ

يَُّها يَا» تعاَل
َ
ِينَ  أ ُموا   ََل  آَمُنوا   اَّلَّ َحلَّ  َما َطيَِّباتِ  َُتَرِّ

َ
ُ  أ  [.  87]املائدة: «لَُكمْ  اَّللَّ

يس  سالم لإل اها اهلل لرسوله وعباده فحلي باهتا التى أع بطيي اآليات دعوة لألخذ بالدنيا والتمتي   يف هذه

ه فيها عىل  حيثي   م اهلل عليه وآله وسلي أنزهلا اهلل عىل رسوله صىلي   قط كام زعم، فاآليات التيلة دين فرسا

د ذلك  احلكم بني الناس نِ »  تؤكي
َ
نَزلَ   بَِما  بَيَْنُهم  اْحُكم  وَأ

َ
ُ   أ ْهَواَءُهمْ   تَتَّبِعْ   َوََل   اَّللَّ

َ
ن  َواْحَذْرُهمْ   أ

َ
 َيْفتُِنوكَ   أ

نَزلَ   َما   َبْعِض   َعن
َ
ُ   أ َ   إِنَّ »  [ وقوله49]املائدة: «اَّللَّ ُمُرُكمْ   اَّللَّ

ْ
ن  يَأ

َ
وا   أ َمانَاتِ   تَُؤدُّ

َ
ْهلَِها  إََِلٰ   اْْل

َ
 َوإَِذا  أ

ن انلَّاِس  بَْْيَ  َحَكْمُتم
َ
 (1)[. 29]النساء: «بِالَْعْدلِ  ََتُْكُموا  أ

وضع فيه من رؤي تضعه لسابق وما  ره من خالل كتابه ا عبد الرازق وما أثا   علا سبق أني  ممي يتبنيي  

 له  نصي   د وهذا ظاهر يف الذى يفصل الدين عن الدنيا وعن السياسة بشكل حمدي   ار العلاميني التيي   خضمي   يف

 قال فيه:  

ها،  علوم االجتامع والسياسة كلّ   خرى، يفاأل  الدين يمنع املسلمني أن يسابقوا األمم  ال يشء يف»

ذلّ  الذى  العتيق  النظام  له واسوأن هيدموا  يبنوا ملكهم  وا  إليه، وأن  نظام حكوماهتم عىل  وتكانوا 

  (2)«.ه خري أصول احلكمنّ ت جتارب األمم عىل أة، وأمتن ما دلّ أحدث ما انتجت العقول البرشيّ 

 : اخلامتة

  ب واملسلمني أمثال رفاعة الطهطاويي وخري الدين التونسي رين العربعض املفكي   واخلالصة أني تبنيي 

السياسي ار  التيي  الغربي يف فكرهم  الديمقراطيي  التيي الليربالي  ار وفرض رؤيته يف املجتمع ، وتقليد هذا 

 ة الكاملة للفرد. بإطالق احلريي  العربي واإلسالميي 

 

 . 19 –  18ص، ه1414، القاهرة، تقديم السييد تقى الدين، هيئة كبار العلامء باألزهر الشيف انظر ردي . 1

 .103 ص، . املصدر السابق2
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كلي تبني  أمني  ى  قاسم  وعل من  مظهر  وإسامعيل  موسى  وسالمة  التيي     الرازق  يفعبد  العلاميني   ار 

فكرنا العربي املعارص وجمتمعنا العربي اإلسالميي   ار يف هم لفكر هذا التيي وذلك ببثي ،  اجلانب االجتامعيي 

 ة.ة واإلسالميي تقاليدها وعاداهتا وثقافتها األصيلة العربيي  ن كلي من خالل تريره املرأة م

  ا  تامي   فأراد فصل الدين عن السياسة فصال    بالفكر العلاميني يف اجلانب السياسي عبد الرازق    ر علتأثي  

 عن الدين.   حكام العقل بعيدا  ة عىل أة السياسيي احلياة املدنيي  علينا تنظيم كلي  ه إىل القول بأني فاجتي 

العرب واملسلمني من أفكار تدعو إىل    رين اه مجيع املفكي ما تبني  نا ال نوافق عىل كلي ني ه فإا سبق كلي وممي  

لنا نحن العرب أن   ن  ا آ، أمي يي ة عىل نضة الغرب وفكره املادي ة واإلسالميي ة العربيي تأسيس النهضة واملدنيي 

رت يف فجي   ة التيتلك األمي   ؛تنا عىل علومنا ومعارفنا بسواعد أبناء العرب واملسلمنيس نضة أمي نؤسي 

أ التي  احلضارات  أعظم  ممي ماضيها  أمجع  العامل  إىل  هبرت  نفسه  الغرب  دعا  ومعارفنا  ا  علومنا  نقل 

ليتعري  واملسلمني  العرب  املسلمنيفوا إوخمطوطات  العرب  األندلس    هم يفوازدهار  ىل سبب نوض 

الفكريي بصفة خاصي  اليوم إىل الرجوع إىل تراثنا   ما يفيدنا يف الضخم لنستبنط منه كلي   ة، فام أحوجنا 

بع وال تتي   خر د اآلة ال تقلي ة عربيي ة بعقليي ة وإسالميي ى الفنون والعلوم لقيام نضة عربيي شتي   الوقت احلالي يف

ة، ة وإسالميي نفسه ال يريد أن تكون هناك حضارة عربيي   –الغرب    –ه  هاته ألني اراته وتوجي تيي   الغرب يف

ليبدي   فعمد األمي الغرب  العربيي د حال  للعرب  صدي يأن  إىل  ة  ة  تيي ر  التغريبيي واملسلمني من  ليشتي اراته  ت ة 

وهويي  وثقافتهم  ثحملي   لي حُي تهم  الغرب،ها  االستعامريي فصدي   ه،وتقاليد  قافة  احلمالت  لنا  يفر  بالدنا،   ة 

املستشقني و محالت  كانكذلك  وما  خفيي   وا   أهداف  من  العربي  حيملونه  الرتاث  هدم  إىل  هتدف  ة 

املسلملتشكي و  واإلسالميي  بأنفسهم،نيك  إذا      إىل  فالدعوة  العقليي   العربيي تأسيس  ت ة  من    أيتة واملسلمة 

لعربي واإلسالميي جمتمعنا ا   ة يفتقيق نضة حقيقيي   ليد ورفضه واالعتامد عىل الذات يفخالل نبذ التق

يف النظر  العربيي   من خالل  واملعارف  واإلسالميي العلوم  مكنوناهتا  ة  تستكشف  وفاحصة  ثاقبة  نظرة  ة 

 م.  إلمام لريادة ونضة وتقدي  إىل ا عا  لتدفع بنا مجي
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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 . 

ة حول: املدن  اخلامس للدراسات العثامنيي   العامليي   املؤمترمن خالل الوثائق«، أعامل    .أمحد قاسم، »مدينة تونس يف العهد العثاميني 7

، صص. 1994، سريمدي، زغوان، ، تقديم: عبد اجلليل التميميي ة والبحر األمحر خالل العهد العثاميني ة التارخييي ة والديمغرافيي العربيي 

 .  277، ص316  -241
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للبالد من جلود وأصواف وأوبار وحرير    كانت تدور حول تويل اإلنتاج الفالحيي »والصناعة نفسها  

 .(1)«وزيتون وزيت وحلفاء وسامر

والتقليد.   التحديث  ثنائييتي  بني  احلديثة  الدولة  أني »بقيت  الوطنيي   فكام  التي  الدولة  احلديثة هي  ة 

تراثا   منها  جاعلة  التقاليد  مفهوم  فإني خترتع  األوروبيي   ،  املستنرية  أسطوريي احلداثة  إطار  يف  ُتوضع   ة 

التحري  املشوع  التغريب  (2)«األمثل  يي ربوصفها  رهان  خالل  ومن  امتالكه ».  مزاعم  الغرب  وضع 

املذه مفهوم  حول  زة  املرتكي القيم  من  اإلنسايني ملجموعة  الرحيم  ب  أني (3)«والسلوك  وامُلثري  بعد  .  ه 

ام االستعامرييون عىل تسليم السلطة إىل حكومات ُمنتخبة وفقا  »التخليص من االستعامر   ملا    أرصي احلكي

ة  .(4)«ُدعي بالتعابري الربيطانيية نموذج ويستمنسرت من أجل ضامن املوافقة العامي

. (5)«مكافحة التخليف»لتونسيية ُبعيد االستقالل عىل سعيه إىل  يف البالد ا   اعتمد اخلطاب الرسميي 

والركيزة األساسيية لألمن    رحى االقتصاد التونسي   حمور، فهي    هاوتديث  واملراهنة عىل تطوير الفالحة

البحث إشكاليية أساسيية وهي عالقة  الغذائيي   القوميي  وأهل   التونسي   «الفاليح». وقد طرحنا يف هذا 

يف عموما   التغريب    الري فام  هومعضالت بعوائق  التحديث.  أمام  عائقا  التصنيف   باعتباره  أشكال  هي 

ص هلا الفالح التونسي   التحقرييي   ؟ وما عالقة إنتاج الصور ة من ناحية العنف اللفظيي خاصي   التي تعري

س يف البالد التونسيية ُبعيد االستقالل؟ وكيف أثير الظيلم   النمطيية بعدم عدالة النظام التنمويي  الذي ُأسي

 

 . 285نفس املرجع، ص. . 1

 .127املرجع، ص. نفس  .2

 .373نفس املرجع، ص.  .3

 .376نفس املرجع، ص.  .4

  ( يف تونس أو خماطر الرغبة يف االنتشار السلطويي 1960فرباير    -هجري  1379حممد العزيز بن عاشور، »أزمة رمضان )  .5

ولة يف بلدان املغارب خالل القرنني التلإلصالح«، ضمن: احلري  اسع عش والعشين، إرِشاف: كات اإلصالحيية وإصالح نظم الدي

، دار أب رقراق،   . 447، ص. 456  -447، صص. 2014أوديل مورو، ترمجة: خالد بن الصغريي
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التونسي  الفاليح  له  ض  املايض    التي تعري التغريب   ؟تهومأسس  رشعنة ظلم حارض   يفيف  خ  وكيف رسي

ة الظليم الذي عاشته الفالحة التونسيي   ستقالل؟ة خالل دولة االومشكالته البنيويي

 ظلم احلارض يعكس خلل املايض: الّريف التونيّس 

 :هني إ 1957ُبعيد االستقالل سنة  قال وزير الفالحة التونسي 

مل تزل الفالحة يف مجيع أقطار العامل متأّخرة يف التطّور، متثاقلة يف التخّلص من وحل التقاليد »

  استثناء إاّل   الالّحقة دائام ال نكاد نجد لهوالعادات املوروثة، فالصناعة هي السابقة والفالحة هي  

 «يف األقطار الشامليّة من أوروبا

 :الفالحة  هوقد نقد الوزير متثيالت التونسييني جتا 

ذلك من جنس    خدمة األرض وبذرها وجني الثامر كّل   أمر بسيط وأنّ   الشغل الفالحيّ   وهي أنّ »

ي عقيدة نراها أرسخ يف البلدان املتأّخرة الناقصة يّة التي ال حتتاج إىل علم أو حيل، وههياألمور البد

 . (1) «مثل بالدنا، ثّم نرى التعّلق هبا أقوى يف اجلهات الضعيفة االقتصاد مثل

ة واملعيشيي   وقد مثيلت الفالحة رهانا أساسييا   ة لدولة االستقالل التونسيية بسبب أمهييتها االقتصاديي

. (2)«مستقبل تونس مرتبط أّوال وبالّذات بالفالحة»أني  تعي  وقد كانت دولة االستقالل    والتشغيليية.

ائم بأني وحرصت الدولة التونسيي  ترغيب »، وهدف الدولة هو  «الفالحة هي األساس»  ة عىل التذكري الدي

. وآمنت (3)«ني يف البقاء بأرضهم وأن يعيشوا فيها عيشة كريمة بفضل ما يبذلونه من جهد جمدي التونسيي 

أني البالد   املطلقة للفالحة»  التونسيية  ة  التغريب هدفا  (4) «األولويي ُعدي  االستقالل.   أساسييا    .وقد  لدولة 

 

ل، السنة األوىل، اجلمعة . 1  .1، ص.  1957مارس  15جريدة املزارع، تونس، العدد األوي

)حممي  .2 الفالحة  حول  أقوال  جمموعة   : حضاريي رهان  الفالحة  مزال،  القوميي 1984  -1980د  اد  االتي منشورات   ،)  

 . 30، ص. 1984للفاليحني، نوفمرب 

 . 33نفس املرجع، ص.  .3

 .46نفس املصدر، ص. . 4
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لت من مشاكل    «تونس اجلديدة»ف حزب ». فقد انحازت دولة االستقالل ل«األقطار املتخليفة»تشكي

 .(1)«حزب القدامى»عىل حساب  «نيالعرصيي 

لتت بالتغريب يف  يمنح لنا صالح الدين التالتل فرصة  ُبعيد االستقالل  التونسيية  بيع عالقة الدولة 

مستقبل البالد  . فقد بنيي الكاتب أني 1957ىل لالستقالل سنة وكتاب مهمي كتبه مبارشة يف الذكرى األ

بالفالحة و الزيتونبمرتبط  الرهان عىل غراسة شجرة  ة  خاصي
التونسيية مرتبط   . ولكني (2)  البالد  م  تقدي

 .(3)والتحديث وتعصري البالد بالتطيور التقنيي 

حمامل تداخل  خاصي   (4)نستنتج  التونسيية  الدولة  يف  الريفيية  احلياة  يف  والباترياركيية  مع احلداثة  ة 

رة اد اقتصاعتامد  يتامهى  ىل تبنيي الدولة حلقوق االنسان،  الدعوة إف  ،هواجس تغريب ُمسقطة وغري ُمربي

الفاليح   عرق  عىل  نفسه  جيمن  الدولة  هنا  ومن  كاملة.  حقوقه  أخذ  النموذج إإعادة    ريدون  نتاج 

ة عندما ي  وولكن بصيغة قانونيية. واخلطر هنا أني خطاب السلطة وهو ماكر  البرتياركيي    تيفقبطبعه خاصي

ة، ُيغطيي عىل ممارسات الفاعلني االجتام عييني وهو أبطال امليكرو،  مع املصالح االعالميية واالقتصاديي

املؤسي  أني  هنا  ونالحظ  اهليمنة.  وتصنع  تنتج  التي  املامرسات  أني هذه  أغفلت  أو  تنتبه  مل  القانونيية  سة 

ة خاضع لرهانات اقتصاديي   املامرسة التغريبيية ليست ممارسة قانونيية، أو ممارسة أفراد، بل هي متثيل مجاعيي 

ة عىل مستوى امليكرو واملاكرو.  واجتامعيية وسياسيية وُينتج من خال  ل تقابل منتجي املعرفة والقوي

للعنف ل  أوي الدولة كمنتج وحمتكر  املاكرو  الفالي   الشعيي   ففي حالتنا عىل مستوى  ح  تستفيد من 

ة احلبوب، أو عىل مستوى تصدير فائض هذه ب ، الغذائيي سواء عىل مستوى توفري االكتفاء الذايتي  خاصي

 

ة التونسيية، الدار التونسيي . 1  . 67، ص. 1968ة للنش، تونس، حمجوب بن ميالد، احلبيب بورقيبة يف سبل احلريي

التالتل، تونس اجلديدة: مشاكل   .2 الدين  ، ص. 1959د السويس، دار بوسالمة، تونس،  ونظرييات، تعريب: حممي صالح 

278 . 

 . 172 -141،  129  -126،  99  -97،  96 -90نفس املرجع، ص. . 3

4. Supports 
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احلبوب  ب)  املواي  ة  من  وخاصي يستفيد  احلقل  امليكرو صاحب  مستوى  وعىل  والُتمور(.  الزيتون  زيت 

شة وتغريب كامل حي عوملة ُمتوإىل    جع سببها األساسي تي يرلا ة  انتشار ظاهرة البطالة يف البالد التونسيي 

ل وبذلك يستفيد من تكلفة السلعة وُيصبح لديه ا وصوال  إىل  ،  لالقتصاد العامليي  ألجر املنخفض للعامي

وق يمكن بيعه بسهولة بعد مجع املحصول، كام أني أصحاب  منتج تنافسي  الشكات   عىل مستوى السي

العمليية من الربح بعد ناية   ا  لكي يوفيروا هامش  ج من الفاليح هبذا السعر التنافسي الغذائيية يشرتون املنت

الذي  ج )الطامطم امُلعليبة مثال( بسعر يقبل عليه املشرتي. إذا الظلم االقتصاديي عيية وتسويق املنتالصنا

ض له   ة للدولة منذ االستقالل.  «حالفالي »تعري د   هو بنية ترتكز عليها السياسة االقتصاديي وهذا ما يؤكي

ل من السياسة االقتصاديي  زعمال ر األوي  .(1)ة اخلاطئة للدولةبأني الفاليح دائام يكون املتّضي

 والتغريب ةاحلياة الريفّية اليومّية التونسيّ 

املنزلي   منهجييا   األثاث  ان    ُيعترب  السكي متثيالت  جتلييات  أهمي  من 
وأمهي (2)  الفاعل  .  حياة  يف  املنزل  يية 

ة مثل كثرة األمثال الشعبيية املتعليقة باألبواب االجتامعيي  تربز من خالل ممارساته اللغويي
. وقد كانت (3)

واستخدمت  ة  االستعامريي الفرتة  خالل  متشابكة  تراثيية/حداثيية  ممارسات  برزت  مدينة  يف  املنازل 

التونسي  اخلزف  شملت  التي  التحويرات  حالة  مثل  للمنازل،  تزويقيية  ال  كمامرسة  فرتة  خالل 

ومنهم   صانعيه  وعي  مع  ة  الرتاثيي بأمهيي خصوصا   ن  واألوروبيي االستعامريي أسسه  عىل  املحافظة  ة ة 

 .(4)ةالتقليديي 

 

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. 227- 

236. 

 . 18 -13، ص. 2017باسكال ديبي، الباب: مقاربة إثنولوجيية، ترمجة: رندة بعث، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، املنامة،  .2

- 32، صص.  2008، أفريل  192ياة الثقافيية، تونس، العدد  سهام القالل، »األبواب يف األمثال واألقوال الشعبيية«، احل .3

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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ات األساسيية أثيرت كثريا   فقد طغى  يف ميدان اإلضاءة وأدوات تنظيف املنزل.    نالحظ أني املتغريي

عىل حساب أدوات  (1)«يد احلشاتمب»استخدام أدوات التنظيف احلديثة إىل جانب وسائل التعقيم و

ة.   التقليديي التقني  التنظيف  ر  التطوي ما حافظ   أيضا  ومع  األساس.  الكهربائيية هي  اإلضاءة  أصبحت 

ة  الفاعل االجتامعيي  عىل طريقة صنع املفروشات التقليديي
ي   ، كام نالحظ أني (2)  حافظ عىل   املجتمع املحلي

عدد مهمي من األدوات املستخدمة عند النسج
ة وتقنينها (3) . كام نالحظ أني مأسسة الصناعات التقليديي

املؤسي  التعليميي وتوظيف  عىل سات  املحافظة  يف  ساهم  هبا  التعريف  يف  اإلعالم  ووسائل  والبحثيية  ة 

 .(4)رغم منافسة أنواع الفرش الصناعيية بسبب ثمنهابصناعتها 

املنزلي وإىل   األثاث  بعض  مازال  مثل    اليوم  ة  يدويي بطريقة  واملرقوم    «الكليم»و  «البطانيية»ُيصنع 

نسائيي  ممارسة  هي  املامرسة  وهذه  بامتيازوالزربيية،  يومييا  (5) ة  ض  يتعري األثاث  وهذا  »ضغط   إىل  . 

الصناعيية« احلقيقة  »ني  إحيث    املنسوجات  يف  يواجه  ة  اليدويي املنسوجات  ا    ضغطا  قطاع   اقتصاديي

 

ة لتونس، املعهد الوطنيي  .1 ة االحصائيية السنويي  208ص.  -199، ص. 2002، 45لإلحصاء، تونس، عدد  النشيي

ا.بالنسبة  2 التق إىل  ةملرقوم وطريقة صناعته  صت ل»مرقوم وذرف« ضمن املشوع  2أنظر »بطاقة جرد عدد   ليديي التي خصي  »

ى »اجلرد الوطنيي  الذي أرشف عليه املعهد الوطنيي   « تت إرشاف األستاذ عامد صولة. أنظر:يي الالمادي  للرتاث الثقايفي  للرتاث املسمي

 http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/Fiche_margoumoudref.pdf 

الوطنيي 29أنظر »بطاقة جرد عدد   .3 املعهد  الذي أرشف عليه  املشوع  صت ل»مشطية جبناية« ضمن  التي خصي للرتاث   « 

ى »اجلرد الوطنيي  « تت إرشاف األستاذ عامد صولة. وقد قام هبذا اجلرد الباحثة اسمهان بن بركة/  الالماديي   للرتاث الثقايفي   املسمي

مي/ حممي  م أنظر:  دسعاد التومي/ إهلام اهلامي  ملقدي

http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis.pdf (4)ص.   . 

اد التقليديي 4 ة، »السجي فريقيية:  أ: املايض واحلارض واآلفاق املستقبليية«،  اإلسالميي   العامل  يف   والكليم ،  الزربيية،  . حفناوي عاميريي

 . 191  -181، صص. 2001للرتاث، تونس،  املعهد الوطنيي ، 13سلسلة الفنون والتقاليد الشعبيية، عدد 

الت احلديثة يف الصناعات اليدويي  .5 ك والنموي يف األرياف التونسيية: التحوي ة املنزليية بسجنان، دار  املولدي األمحر، انتقاليية التفكي

 . 118  -111، ص. 2003سحر للنش، تونس، 
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  . ولكني (1)«كلي يوم  ة وتشتدي وتريته تقريبا  تقوده املنسوجات الصناعيية الوطنيية والعامليي   وثقافييا    ا  واجتامعيي 

وإىل حدود  حياول أن يصمد أمام تسليع ممارساته الثقافيية، ففي منطقة سجنان مثال   الفاعل االجتامعيي 

%   78.5بة  لون نسيمثي   مازالوا يستعملون البطيانية غطاء  نييون الذين  السجنا»بداية األلفيية الثالثة كان  

استنتاج . وهذا ما يدفعنا إىل  (2)«%  51.7لذين يلبسون القشابيية يبلغون نسبة  من جمموع العائالت، وا 

الفاعل االجتامعيي  التقليديي   أني حياة  الواحد جتد  اليوم متداخلة بني األدوات  ة واحلديثة، ففي املطبخ 

ي » املحلي الطيني  من  املصنوعة  والطبخ  والشب  األكل  والبلور   أدوات  واألملنيوم  والبالستيك 

فإني  الريف خصوصا    واإلينوكس،  يف  الوظيفة  مزدوجة  واجللوس  النوم  أيضا    غرفة  ل    معرضا    تشكي

يي ت غطاء والفراش. وكلي هذه األشياء  ألنواع ال دتال  ة وفيرها السوق املحلي وسطاء هلم ارتباطات   هاي يزوي

الدنيا البالد وكلي أصقاع  االجتامعيي (3)«مبارشة أو غري مبارشة بكلي مناطق  الفاعل  عىل   . كام حافظ 

ة مثل   ب انة»جمموعة من األغطية التقليديي وف والقطن  »وهي    «الع  وف أو من الصي غطاء ينسج من الصي

وف أحيانا  .( 4) «أو من احلريير والصي

 

 .118نفس املرجع، ص.  .1

 . 119 -118نفس املرجع، ص.  .2

 .119نفس املرجع، ص.  .3

املنستري« ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد  13أنظر »بطاقة جرد عدد   .4 التقليدي بجهة  صت ل»النيسيج  التي خصي  »

الوطنيي   الوطنيي  »اجلرد  ى  املسمي الثقايفي   للرتاث  الباحثالالماديي   للرتاث  اجلرد  هبذا  قام  وقد  األستاذ عامد صولة.  ة  « تت إرشاف 

 اسمهان بن بركة أنظر:  

(2)ص.   inp.rnrt.tn/images املنستري _بجهة_التقليديي _النسيج_حرفة/  
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عدي  حافظت  أدكام  مثل  ة  وجودها  عىل  للطبخ  والقلية   «النحاسة»و «  املعجنة»وات  والكسكاس 

و(1)والغربال  «الطنجرة»و والتبس   «القصعة»،   «الطياجني »و  « غنجايا»و  «احلاليب»و  ،(2)والداقرة 

وعدد   .(4) «البيدون»ة الوافدة مثل  ولكن نجد بعض األدوات املنزليي   .(3)«خملة»و  «كسكاس الباجي»و

اخلزفيية  أيضا    كبري األدوات  من 
ةب،  (5) املؤونة  خاصي خزن  وأدوات  واألكل  الطبخ   (6)أدوات 

والشبيية  «الغرفيية»مثل والقمصان  والتبس  واملعجنة  والكسكاس  تقنيي .  (7)واحلاليب  بروز  ات مع 

للخزف حديثة  اريي  تزويقيية  الفخي األواين  تعد  مل  بعدا  حيث  تمل  ار   وظيفييا    ة  للفخي أصبح  بل  فقط، 

 

رة املاجستري يف الرتاث  ، العادات والتقاليد االستهالكية بقيادة باجة خالل الفرتة االستعامريي جيهان الكوكي العامريي  .1 ة، مذكي

ة ، إرشاف: أ. عبد السالم بن محيدة، نسخة حمفوظة بمكتبة كليي 2004  -2003ة بتونس،  واالجتامعيي ة  ة العلوم اإلنسانيي ، كليي التقليديي 

 . 36  -34. ص. T7027العلوم االنسانيية واالجتامعيية بتونس تت رقم: 

 شعبيية: املركز القوميي وتقنياته«، جملية الفنون والتقاليد الشعبيية، مركز الفنون والتقاليد ال  ، »اخلزف التقليديي النيارص البقلوطيي 

 . 24 -13، صص. 1987، 9لآلثار والفنون، تونس، عدد 

العائليي  واحلياة  العائلة  )فاطمة جراد،  تطاوين  بجهة  املعارص،  1956  -1881ة  تونس  لتاريخ  العال  املعهد  منوبة:  (، جامعة 

 . 296، ص. 2015

ة يف العادات التونسيية، تق .2 العناب، املطبعة الرسمية، تونس،    يق وتقديم: أمحد الطويل/ حممدحممد بن عثامن احلشاييش، اهلديي

 . 34، ص. 2002

3. G. Marcier, «Proverbes et énigmes tunisiens», IBLA, Tunis, 2e année, N1, 1983, pp. 45- 49, p. 

52- 54 

 .297مذكور، ص. (، مرجع 1956 -1881ة بجهة تطاوين )فاطمة جراد، العائلة واحلياة العائليي  .4

الريفيي  .5 ار  العدد    كامل الكشو، »الفخي الشعبيية،  املأثورات  التعبري«،  ، أفريل  90يف سجنان: اختزال يف األشكال وبالغة يف 

 . 63  -53، صص.  2015

ار نساء سجنان« ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد الوطنيي 1»بطاقة جرد عدد   نظر أيضا  ا صت ل»فخي ث  للرتا  « التي خصي

ى »اجلرد الوطنيي   « تت إرشاف األستاذ عامد صولة. أنظر:يي الالمادي  للرتاث الثقايفي  املسمي

http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/fichepoterie_sejnane1. pdf 

الت احلديثة يف  .  6 التحوي التونسيية:  ك والنموي يف األرياف  التفكي انتقاليية  اليدويي املولدي األمحر،  املنزليية بسجنان،  الصناعات  ة 

 . 60 -48مرجع مذكور، ص. 

 .130ص.  ،81 -70نفس املرجع، ص.  .7



 نحن و التغريب    ❖  396

مجاليية وفنيية  أبعاد
للفاعلني  إ  واملحافظة عىل  .(1) اليوميية  احلياة  يقتضيه طبيعة  ة  اريي الفخي األدوات  نتاج 

ة تقسيم العمل تبارش العائلة أو   ففي ظلي اقتصاد بيتي قائم عىل االكتفاء الذايتي »االجتامعييني،  وحمدوديي

احلرفيي  أعامهلا  بنفسها  مدرجا  املجموعة  كان  وبجاوة  وهذيل وجومني  مقعد  يف  ار  ضمن    ة....فالفخي

تها يف غري ما تصنعه أيادي نسا  املنزلي  النشاط العائلي   . (2) «هائوال يمكن للعائلة أن جتد ضالي

ة أدوات نحاسيية ُتصنع إىل اليوم   لألكل والشب والطبخ وحفظ »ومن ناحية أخرى مازالت عدي

حاف وا   (3)«الغربال» ، ومن األدوات نجد  «واملوادي بعض السوائل   حون والصي ألطباق والقدور والصي

املقفول و إىل  طول، إضافة  والطاسات والسي واملهراس  والقطيار» واألواين واألباريق   ، ( 4) «الكسكاس 

التعصيد»و  «النحاسة»و القهوة»و  «الطنجرة»و  «نحاسة  اة   « الدلوة» و  «الززوة» و  «البقراج»و  « رحي

ر»و  «الصحن »و  «الكروانة» و  «احلاليب»و والسكي القهوة  ة  ، (5)«سطل» و  «لييان»و«  إبريق»و  «حكي

و اد  السجي مثل  عف،  السي من  مصنوعة  أخرى  أو    « احلرص» وأدوات  القفاف  أو   « املضلية» واألطباق 

 

ة، دار حممد عل/ املعهد العال للفنون واحلرف  تها العربيي ة وإشكاليي : جذورها الغربيي كامل الكشو، مقاربات اخلزف الفنييي .  1

 . 91-42، ص. 2013بصفاقس، تونس، 

ع احلريفي عامد  .2 ، تونس، العدد ومرجعيياته«، احلياة الثقافيي  صولة، »التوزي   - 62، ص. 65  -56، صص. 2008، أفريل  191ةي

63 . 

صت ل»صناعة الغربال بصفاقس« ضمن املشوع الذي أرشف عليه املعهد الوطنيي 14أنظر »بطاقة جرد عدد  .  3   « التي خصي

ى »اجلرد الوطنيي  الالمادي« تت إرشاف األستاذ عامد صولة. وقد قام هبذا اجلرد الباحث فريد خشارم   للرتاث الثقايفي   للرتاث املسمي

 أنظر:  

inp.rnrt.tn/images بصفاقس _الغربال_صناعة/  

املعهد  34أنظر »بطاقة جرد عدد   .4 الذي أرشف عليه  املشوع  تونس« ضمن  النيحاس بمدينة  صت ل»صناعة  التي خصي  »

ا  الوطنيي  »اجلرد  ى  املسمي الثقايفي   لوطنيي للرتاث  الباحثة  الالماديي   للرتاث  اجلرد  هبذا  قام  وقد  األستاذ عامد صولة.  « تت إرشاف 

م أنظر:   مي/ حممد املقدي  اسمهان بن بركة/ سعاد التومي/ إهلام اهلامي

http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis. pdf ( 2)ص.    

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 
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ُتستخدم خاصي   «املروحة»و الصيفالتي  مثل  .  (1)ة يف  نحاسيية  واملرشي  »وأدوات  والفوانيس  القطيار 

. وكلي هذه األدوات وجدناها  (3)ة اخليزراناملصنوع من مادي   األثاث املنزلي ، و(2) «واملبخرة والشمعدان

ة قبل   نتنا املصدريي إىل   ، واستمري إنتاجها بطريقة تقليديية خالل الفرتة االستعامريية وصوال  1881يف مدوي

 اليوم. 

بداية   يف أوروبا  هأني   (4) التاريخ املقارن خُيربنا نوربت إلياسإذا ما نظرنا إىل هذه املسألة من زاوية  و

، وجتهيز برزت أمهيية ممارسات احلياة اليوميية من خالل أفعال املؤانسة يف احلييز اخلاصي   19من القرن  

ة»ل  العادات الغذائيية، وبعبارة أخرى نشأة مفهوم خاصي   «طقسنة»املنزل باألثاث، و  .(5) «احلياة اخلاصي

العادات هبذه  املستعمرات  جمتمعات  تأثير  إلياس  يربز  التي (6)كام  املامرسات  أني  هنا  القول  ويمكن   .

تارخيييا   وهي  الغرب،  يف  خت  ا    ترسي متغريي تعترب  البالط،  بمجتمع  مرتبطة  إلياس  ألني   وسيطا    حسب 

يف مدينة   1881قبل    ودا  نفسه. هذا املتغريي الوسيط كان موج  املتغريي املستقلي هو احلدث االستعامريي 

خ بعد   من كونا أداة هيبة لدى   ات البالط ُوظيفت بعد االستعامر انطالقا  . فأخالقيي 1881تونس وترسي

تونس   يف  احلاكمة  هيمنة    Un instrument de prestigeالطبقة  وسيلة   Un moyen deإىل 

 

عف يف اجلنوب التونسي .  1   - 154، صص.  2009، خريف  7«، الثقافة الشعبيية، املنامة، العدد  حممد اجلزيراوي، »صناعة السي

 . 161 -160، ص. 161

املعهد  34أنظر »بطاقة جرد عدد   .2 الذي أرشف عليه  املشوع  تونس« ضمن  النيحاس بمدينة  صت ل»صناعة  التي خصي  »

الوطنيي   الوطنيي  »اجلرد  ى  املسمي الثقايفي   للرتاث  ال الالماديي   للرتاث  اجلرد  هبذا  قام  وقد  األستاذ عامد صولة.  باحثة  « تت إرشاف 

مي/ حممي  م أنظر:  اسمهان بن بركة/ سعاد التومي/ إهلام اهلامي  د املقدي

http://www.inp.rnrt.tn/pat_immateriel/indust_cuivre_tunis.pdf    (2)ص.  
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. 

 . 67- 61، صص.  2014، جويلية 87ة، الدوحة، العدد نزار شقرون، املحرس تظفر اخليزران، املأثورات الشعبيي . 3

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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domination  غريبا  الفرنسي   االستعامريي   ةلحصمل ليس  هنا  ومن  أني   ،  إلياس  احلركة   حسب 

ة يف فلك ، أي إدخال املجتمعات غري األوروبيي (1)«احلضارة»ة ارتكزت عىل مفهوم  ة الغربيي االستعامريي 

الت التي تشمل الرتاث الثقايفي   ن. إذ(2) ةاحلضارة األوروبيي   جيب أن نفهم رهانات تغريي األذواق والتحوي

التونسيي  البالد  توسيع »ة من خالل  ة واالستعامريي ة والسياسيي االجتامعيي ة وة االقتصاديي ضمن رهانات 

 . ا  وثقافيي  ا  حضاريي  (3)«نيجمال انتامء التونسيي 

للسلع، وهذا    مستهلكني جدد  االستعامر  مرتبط بكسب  إلياس  نوربرت  األذواق حسب  فتغريي 

استنادا  ُيلزم   األذواق  هنا:  تغريي  واحللي  السلع،  تغريي   Il faut civiliser les peuples» إىل 

sécolonis»(4)  يي احلدث االستعامر  ني إج الذي رسمه إلياس يمكن أن نقول  إىل هذا املنه  . واستنادا 

التعليم والوقاية الصحي  انتشار  ، بسبب  املثاقفة بني اجلنود والسكي يي كمتغريي مستقلي ر ة وعامل  ان وتطوي

 ، ساهم يف تغريي واضح للرتاث الثقايفي (5)«ةبداية الوعي بأمهيية جودة احلياة اليوميي »ة وسات الثقافيي املؤسي 

أصبح  فقد  االجتامعييني.  الفاعلني  وأذواق  ومتثيالت  ممارسات  تغريي  خالل  من  وذلك  تونس  ملدينة 

ق   امللبس أو األثاث املنزلي  ام اجلدد.    املكانة، بلوأدوات مائدة الطيعام ُتقي  احلظوة لدى احلكي

الذي انتش يف    فاملتغريي املستقلي الذي ساهم يف تغريي أدوات املطبخ هو نمط االستهالك األوروبي 

يف   مقترصا    كان تأثري نمط االستهالك الغربي »احلامية الفرنسيية حيث    انتصابعقب    املجتمع التونسي 

ة عىل بالط الباي وبعض العائالت امليسورة. وبمرور الوقت استهوت أنامط بداية الفرتة االستعامريي 

ة ناجتة بالتأكيد  يف العادات االستهالكيي الت  ان. وهذه التحوي ة فئات أخرى من السكي العيش األوروبيي 

 

1. Civilisation 

2. Ibid, p. 290 

 .83ني: مراجعات يف رسدييات االنتامء واألصول، مرجع مذكور، ص. لطفي عيسى، أخبار التونسيي  .3

4. Norbert Elias, La dynamique de l’occident, Op, Cit, p. 290. 

الثقايفي  .5 االبداع  عوي،  نموذجا    أشواق  والكاف  القريوان  ُمست عمرة:  بيئة  للنش،  1956  -1881)  يف  عل  حممد  دار   ،)

 . 131 -128ص.  ،116 -114 ،105 -103، ص. 2019صفاقس، 
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الرأساملي م االقتصاد  ب  ترسي األوروبيي   ن  األهليي واحلضارة  املجتمع واالقتصاد  يف  فقد  (1) «نية  أديى »، 

ل امل جالتحوي إىل إقباهلا عىل استعامل األواين    اوميوهل  يف أذواق رشائح عريضة من املجتمع األهل  تدري

ة  واألدوات املنزليية ار والنحاس التي   عوضا    املعدنيية والبلوريي عن األواين املصنوعة من الطيني والفخي

 . (2) اللباس ، وهذه الظاهرة شملت أيضا  «كسدت سوقها

ا مستقالي   ة يف األثاث ا   مهامي    كام ال ننسى متغريي الت مهمي لع   ملنزلي ساهم يف تركيز توي هو طغيان السي

)خاص املنزلي وصا   املستوردة  األثاث  مثل  الثمن  املنخفضة  املجتمع البالستيكيي   الصينيية(  فطبيعة   .

لعة وسهولة استعامهلا وانخفاض ثمنها وعدم    االستهالكيي  يف هذا اإلطار ترتكز عىل رسعة إنتاج السي

املطبخيي  )األثاث  يع.  الرسي للتلف  ضها  للكرس  اخلزيفي   تعري ض  املطبخيي معري األثاث  من  أكثر    

عامل  البالستيكيي  هنا  نوظيف  فعندما  األدو   «املنافسة»(.  ة  كفي مُتيل  املجتمعيية  البنية  طبيعة  ات فإني 

ةعىل    البالستيكيية مثال   الت  كفي الثيمن ورسعة  صنيع والديمومة وسهولة نقل األدوات اخلزفيية. بسبب 

خ هيمنة نمط تسليع   إىلله  املنتج وبيعة ورسعة نق األسواق. ومن هنا تربز العوملة كمتغريي مستقلي رسي

 اخلياة املنزليية وتنميطها.  

ة، حيث  ختفاء بعض املامرسات احلرفيي كام أشار األستاذ عامد صولة إىل أسباب ا  اختفت  »ة التقليديي

ه  ك الضوابط التي كانت توجي ة...كلي ذلك بفعل تفكي ل مراكزها التقليديي حرف من مناطق كانت تشكي

تعد فاعال   الريفيية مل  عها، فاملرجعيية  الذايت  ا  كثري  التقاليد احلرفيية وتوزي التمحور  انعدم  الذي   (3) بعدما 

يف  كان يطبع حي الري التقنيي ينعدم  أو كاد  اة  التقليدي حتيى عىل صعيد املامرسة  ضت احلرف  ية ة: كام تعري

رغباهتا املدينة  هت  وجي حيث  املدينة  من  خارجها»إىل  «  لإلقصاء  كام  «أسواق  البيئيي »،  املعطى   كفي 

خام بعدما صار موضوع   ة عرب ما يوفيره من موادي يف املامرسة احلرفيي   املبارش عن االضطالع بدور حيويي 

 

ار يف تون.  1  . 588، ص.  2009(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، تونس،  1956  -1881س )حممود فروة، التجارة والتجي

 . 590 -589نفس املرجع، ص.  .2

3. Lautarite 
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االستعامر، فبعد أن كانت   انتصابسيطرة متزايدة عىل النحو الذي حدث بجهة مقعد مع  رقابة بل  

ل فيها وحسب الفصل    غاباهتا...جماال   اريي   185لالستخدام احلري أصبح التدخي خيضع   من القانون العقي

ة، وهو ما كان يعني القضاء    ات تيبإىل تر  جخاصي جمموعة كبرية من املهارات والتقاليد    عىل  بشكل متدري

ماحلرفيية القائمة عىل استخدام ما  ة اليوم . ووجود احلرف التقليديي (1)«خشبيية خام  ه الغابة من موادي تقدي

ة واستخداماهتا الوظيفيية، فقد راحت تفقد  جديدة مرتبطة بتغريي خصائصها التقنيي   عىل معانٍ »ينطوي  

 «التاميز االجتامعيي »ة من أجل ، كام اعتمدت احلرف لتقليديي «لتخضع أكثر فأكثر لآللة طابعها اليدويي 

مبتعدة عن بعدها الوظيفيي 
(2).  

 اخلامتة:  

النمطيية الصور  تعترب 
الداخلي   (3) أهمي جتلييات جدليية  من جهة، ومن جهة أخرى    واخلارجيي   من 

للباحث لتكوين    غنييا    للرسدييات والكتابات التي يمكن أن تكون رصيدا    مهامي    ا  تعترب هذه الصور منتج

ة. وهي تنضوي   نته املصدريي د ذلك هنري بوير  ضمن إطار سيميولوجيي مدوي هذا إىل   ،(4) كامل كام أكي

. إذا الصور النمطيية والشعار أو الوصمة واألسطورة ترتكز  «األسطورة»و (5) «ترسيخ الشعار»جانب 

 .(8)  (7) والرتميز (6)التصنيفعىل آليية 

 

ع احلريفي  .1 ، تونس، العدد  عامد صولة، »التوزي - 63، ص. 65  -56، صص. 2008، أفريل  191ومرجعيياته«، احلياة الثقافيةي

64 . 
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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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ال   الريفيي  «اآلخر» من خالل وضع  «التغريب» حاولت الدولة التونسيية أن ُتشعن  يف الواجهة أوي

بتسبيبه يف فشل هذه املشاريع. فأهل الريف هم وقود   وثانيا    «تغريبي»  لكلي مشوع تديثيي   لكونه رافضا  

ة يف التعامل  ر مشاكلها البنيويي املحرقة التصنيفيية يف البداية ويف امُلنتهى. وهنا حاولت الدولة أن ُتصدي

سة الدولة دراسة  يف، وجتنيبت مؤسي عة أهل الري مع مشاريع التحديث والتغريب عرب تعليقها عىل شامي

اخليي  الدي همة  عاليهتا  أني   ها، وتفي ها  مشوعا    وأمهي كان  مع   ُمسقطا    التغريب  متناسق  وال  متشابك  غري 

 يي واملادي   االستغالل املعنويي ال يمكن لنا فهم    سياقات املجتمعات املحليية املعرفيية والذهنيية. فمنهجييا  

الدولة  ع  الصادر سة  مؤسي ها  من  ن  أمهي املجتمعيية  اهلواجس  من  ملجموعة  االنتباه   « الطيبقة»دون 

العنارص   «العرق»و لنا فصل هذه  يمكن  وال  املصالح،  و  وشبكات  العنف  التحقرييي ا عن   لتصنيف 

ض له   ش عادة «التيابع»الذي يتعري واملهمي
 «أهل املدينة». وتربز خطورة الرهانات التصنيفيية من قبيل  (1) 

ين و يف  أهل»املتحّضي ُخ   «الري ُترسن ا    ا  أمل  املتخليفني يف كونا  ة عندم رشعنة ومأسسة   دائام    معنويي خاصي

اللفظيي  الوصم  العنف  النمطيية وصناعة  للصور 
العنف (2)  نفسه  اآلن  يف  جتمع  هنا  الكلمة  فسلطة   ،

الديمومة  املرتكز أساسا    املعنويي   يي املادي  الرهانات خاصي   . ال يمكن منهجييا  (3)عىل عامل  ة فصل هذه 

عندما تتشابك مع معطى الدولة القوميية
. (5)، أو العوملة وما تفرزه من رصاعات ورهانات ومصالح(4) 

 وصناعة االختالف خاضع للتمثيالت وظرفييات 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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حديثا   املستقلية  الدول  لدى  ل  و  ونسجي التحديثيية  سياستها  يف  الدولة  ُمعضلة  أني  وهي  التغريب 

ثنائيية   عىل  ترتكز  واحلداثة«التقال»احلديثة  األفمن    يد  األسس  الوطنيي يديولوجيي »أوضح  للفكر   ة 

املناهضة  للوطنيية  املزدوج  اهلدف  ي  شقي فأحد  واحلداثة.  التقاليد  بني  اجلمع  لالستعامر  املناهض 

التكنولوجيي  التحديث  الغربي   لالستعامر هو تقيق  ثقافة وطنيية باملعنى  ترسيخ وجود  الثاين  ه  ، وشقي

التقاليد عىل  هذه (1)«مبنيية  ومسامهة  واقعها  عن  ُنخبتها  انسالخ  مفارقة  امُلستقلية  الدولة  عانت  كام   .

ة ، وبقيي إني ما يبزغ نجمه يف العامل العربي »فالُنخبة يف إسقاط مشاريع تغريب غري متوائمة مع الواقع  

الثالث، ليس خطية التاريخ، وإني عامليي   العامل  ة ام  ة ملسرية  الغربيية بوسائل قرسيي لتلك األنامط  هو فرض 

الُنخب الثقافيي  ك  خُمتلفة واعتناقها من قبل  ة يف العامل الثالث، وهو ما ُيغلق مجيع السبل املمكنة للتحري

ل. واستشى والتغيري، بل يقمعها ويكبت مجاحها حتيى ال يبقى أمام النياس سوى سبيل واحد  للتحوي

واملجتمع« الدولة  قمع  العمليية  هذه  أثناء  يف 
و(2)  الناشئة.  النخبة  مايض    »أخذت  عن  تبحث 

خالهلا   من  يمكن  التي  الوسيلة  مها  البعيد  املايض  وإحياء  القريب  املايض  ذلك  نبذ  العرب...وكان 

هات   ة إالي لعرب احلارض صياغة مشوعهم للحياة يف العرص احلديث. وما تلك التوجي من     أثر  الفكريي

 .(3)«آثار احلداثة الفكريية

ة ودواخلها، بل متادت بني سواحل البالد التونسيي   دولة االستقالل اخللل االقتصاديي   نجتاهلت إذ

ست عليه ن ة كاملة، مميا نتج  يف هذا اخللل وأسي ة وسياسيو تعليمي نه اليوم  مامذج اقتصاديي ظلم اقتصاديي

فالسريورة  بارز النظر  التارخييي   وواضح.  طبيعة  تصنع  التي  هي  االجتامعييني  فاعليها  ورهانات  ة 

 

ة الوطنيية يف  .1 ة: تشكيل اهلويي األردن، ترمجة: شكري جُماهد، مدارات لألبحاث والنش، مرص،   جوزيف مسعد، آثار استعامريي

 . 31، ص. 2019

 . 83، ص. 2014جوزيف مسعد، اشتهاء العرب، ترمجة: إهياب عبد احلميد، دار الشوق، مرص، الطبعة الثانية،  .2

 . 85، ص. 2014 جوزيف مسعد، اشتهاء العرب، ترمجة: إهياب عبد احلميد، دار الشوق، مرص، الطبعة الثانية، .3
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ة وجغرافيية شبكات املصالح(1)والتمثيل . والظرفيية هنا، مثل الظرفية السياسيية واالقتصاديي
، هي التي (2) 

ة الطبقيي  والعرقييةة  تساهم يف إنتاج االختالف والظيلم. ومن هنا تربز االختالفات اجلهويي
، التي تكون (3) 

ة أو بيولوجيية خاضعة إىل املصالح والرهانات وبعيدة كلي البعد عن أيي كلي حقيقة علميي 
. وهنا تربز (4) 

من    »التغريب«التحديث ومشاريع  ة التي بنت رشعييتها عىل  املفارقة املؤملة، فدولة االستقالل التونسيي 

عت للظلم االجتامعيي فاليحوال  الحةدون إمهال لبي اقتصادها وهو الفِ  ست ورشي  عرب متييز جهويي   ، أسي

 الفاليح. فحال طبقيي ، وعرب ظلم  لإلنتاج الفالحيي   ة املصدر األساسي من خالل إمهال املناطق الداخليي 

يف اليوم يربز معضلة التغريب التي ُأخضعت هلا البالد التونسيية  .وعالقة املدينة بالري

 

 

1. Marie Rodet, «C'est le regard qui fait L'histoire: Comment utiliser des archives coloniales qui 

nous renseignent malgré elles sur l'histoire des femmes africaines (archives)», Terrains et travaux, 2006, 

N. 10, pp. 18-35. 

ياض، جاك غودي،  . 2  . 459  -431، صص. 2010رسقة التاريخ، ترمجة: حممد حممود الُتوبة، العبيكان للنش، الري

3. Candace West et Sarah Fenstermaker, «« Faire» LA Différence», Traduction de Laure de 

Verdalle et Anne Revillard, Terrains et travaux, 2006, N. 10, pp. 103- 136, p. 130-133. 
4. Anne Revillard et Laure de Verdalle, «Faire» le genre, la race et la classe Introduction à la 

traduction de «Doing Difference», Terrains et travaux, 2006, N. 10, pp. 91- 102. 




	Blank Page
	Blank Page

