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املقدمة

أمام  التعثر  من  املستقبلية  الرؤية  حّيصن  املطلق  حقيقة  إدراك  كان  إذا 
عقبات الزمن، فإن إدراك حقيقة التاريخ حّيصن الرؤية املستقبلية من البقاء 
يف فلك الزمن الدائر. فالتاريخ هو مقدمة الوجود الفعيل والبدائل املستقبلية 
بمختلف مستوياهتا ونامذجها. والقضية هنا ليست يف أن عدم األخذ بالعربة 
التاريخ سوف جيعل املرء والشعوب واألمم تكرر نفس هفواهتا، ومن  من 
الرؤية  العقل إمكانية  الفارغ، بل وألهنا تقفل عىل  الزمن  البقاء يف فلك  ثم 

النقدية واسترشاف املستقبل. ومن ثم البقاء يف مراحل التاريخ املنرصمة. 

ضامنة  هو  املستقبل  بتاريخ  ادعوه  ما  أو  املستقبلية،  التارخيية  فالرؤية 
الرؤية  تشحن  إهنا  كام  جهة،  من  نفسها  املستقبلية  للرؤية  الدائم  االنقاذ 
هّيذب  املوقف  هذا  إن  بمعنى،  أخرى.  جهة  من  اإلرادة،  بقوة  املستقبلية 
ويستحيل  املغري.  التفاؤل  روح  فيها  وينفخ  التشاؤم  من  املستقبلية  الرؤية 
بلوغ ذلك بدون فلسفة للتاريخ بشكل عام وفلسفة للتاريخ القومي بشكل 
املسار  يف  اخلاصة  صريورهتا  كربى  وأمة  قومية  لكل  ألن  وذلك  خاص. 

التارخيي العام، وجتارهبا الذاتية يف مراحله الثقافية. 

بالنسبة  املجرد  باملعنى  مشرتك  فإنه  العام،  التاريخ  املسار  خيص  ففيام 
املنطقي  بالعقل  واستمراره  باألسطورة  وعيه  وبداية  اإلنساين.  للوجود 
جمرى  يف  التارخيية  الفكرة  تتحقق  بينام  والعلمي.  الفلسفي  بالعقل  وتكامله 

جتارب األمم بالشكل الذي يستجيب ملراحل التاريخ الثقافية. 
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بوابة التاريخ األبدي

من	بدائية	الرمز	إىل	بداية	الرمز	التارخيي
العموم.  عىل  والبرشية  لإلنسان  األول  احللم  األسطورة  كانت  لقد 
اعامقها  يف  أيضا  تتمثل  لكنها  األولية.  انفعاالهتام  مالمح  تعكس  ثم  ومن 
يف  تضمنت  قد  تكون  وهبذا  وجيري.  جرى  ما  لتأمل  العميقة  اهلواجس 
البدائية عىل مالمح االكتشاف األويل ملعنى وجودها وقيمة أفعاهلا  رمزيتها 
يف الزمن. فاألسطورة هبذا املعنى تّعرب عن املرحلة األولية يف جتريد الوعي. 
املبارش. األمر الذي جعل من موضوعاهتا  إهنا متثل مستواه احليس احلديس 
التارخيية أجزاء متناثرة يف ليل املايض، شأن نجوم الكون الالمعة. ومن ثم 
التي تتحكم يف كل ما  اخللفية اجلامعة واملرّبزة هلا، بوصفها ظلمة املجهول 

كان ويكون عىل انه قدرا حمتوما.  
وقد اعطى ذلك بالرضورة لفكرة القضاء والقدر واملصري معناه اخلاص 
يف األسطورة. إذ ما وراء هذه املفاهيم القيميية يكمن الرّس الذي يقلق عامل 
اقناع  عىل  القادر  املعنى  عن  البحث  قلق  إال  ليس  بدوره  وهذا  األسطورة. 
اجلميع بوصفه رّسهم اخلاص ويقينهم الكامل. هلذا كانت األسطورة حتمل 
عىل الدوام معاين القوة واالندفاع والتلذذ باالنتصار واهلزيمة عىل السواء، 
يف  الفعال  واشرتاكها  املتعددة  اآلهلة  نسامت  ذلك  كل  يف  جتد  ألهنا  وذلك 

صنع أحداث التاريخ الكربى.

البدائي  الوعي  باطن  واستظهرت  املعنى،  هبذا  األسطورة،  قدمت 
هذا  ويف  مطلق.  تفاؤل  انه  عىل  وجيري  جرى  ما  جتاه  املبارشة  واملشاعر 
التفاؤل افرزت عنارص اليقني املتجددة يف التاريخ باعتباره مثال إهليا إنسانيا 
مشرتكا. ومل يكن هذا اإلبداع املتنوع للعنارص املشرتكة يف األساطري القديمة 
سوى الشكل املناسب واألويل للدخول يف معرتك التاريخ الفعيل، أي تاريخ 

الدولة واحلق والسياسة، أو تاريخ املدنية واحلضارة. 

وكان الدين هو الشكل األويل املناسب، سواء يف أشكاهلا الوثنية وتعدد 
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اآلهلة. إذ نعثر عليه يف مجيع احلضارات القديمة مثل وادي الرافدين ومرص 
إىل  األسطورة  حتولت  بحيث  والرومان.  واليونان  وإيران  والصني  واهلند 
إدراك  املتبادلة جرت حماوالت  العملية  دين والدين إىل أسطورة. ويف هذه 
وقيمة  والزوال،  واخللود  واملوت،  احلياة  وقضايا  احلياة،  ومعنى  النفس، 
األفعال الكربى، وحقائق احلق ورذائل الباطل، أي كل ما يكّون يف حصيلته 
رصاعه  ومستويات  أشكال  بمخلف  التارخيي  الوجود  والفعلية  الواقعية 

الداخيل.

الرؤية األسطورية،  تبلورت معامل  التارخيي  الوجود  وما وراء كل هذا 
باعتبارها املقدمة األولية والرضورية للوعي التارخيي واملنطقي أيضا. ومن 
ثم مل يكن بإمكان هذه احلصيلة املتعلقة بوعي الذات أن تتكامل بام يف ذلك 
يف األسطورة ما مل تكون األمم قد قطعت يف دوهلا مراحل املدنية الرضورية. 
بينام األسطورة تعكس يف حوافزها وغاياهتا اآلثار املتحركة للاميض يف خيال 

األمم وضمريها الوجداين. 

صيغة  إىل  تفتقد  فهي  ثم  ومن  منطقا.  وال  نظرية  ليست  فاألسطورة 
للتفكري  األعىل  النموذج  بوصفه  العقلية،  املنظومة  أو  املنَّظم،  التفكري 
بام  ويظهر  فيها  يذوب  التاريخ  إن  بمعنى  تاريخ.  األسطورة  إن  املنطقي. 
احلكمة  فيها  جتتمع  بحيث  والتقييم،  واملواقف  الفكر  خرافات  يف  ذلك  يف 
احلياة  مضمون  يشكل  مما  غريها  وكثري  والقيم  واإلحياء  والرمز  العملية 
املتّوحد،  الثقايف  الذات  لوعي  األولية  املالمح  تربز  ذلك  كل  ويف  البرشية. 

وجتزئته الدائمة يف عامل الثقافة املتغري. 

باعتبارها  األعمق،  حمتواها  عىل  الدائم  التغري  فكرة  حتصل  أن  وقبل 
أحد قوانني الوجود الكربى، وقبل أن يبلغ الفكر العقيل حترره من خرافات 
األسطورة، كان البد هلا من املرور يف كل دهاليز الوجود والوعي لكي تبلغ 
حريتها اجلديدة. بمعنى حترر العقل من السامع واالنصياع الكامل له، شأن 
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اندهاش وتلذذ األطفال بحكايات األمهات واجلدات. حينذاك يتخذ التغري 
واألفراح  واهلزيمة  واالنتصار  واخلنوع  والكفاح  املواجهات  يف  والتبدل 
يف  املستقلة  هيئته  احلي،  الوجود  متناقضات  كل  يف  باختصار  واألحزان، 
والفكرة  السؤال  بالرضورة  يظهر  عندها  وحيدث.  حدث  ملا  املتأمل  الوعي 
املتعلقة بالقوة القائمة وراء كل ما جيري. ولعل قوة القضاء والقدر من بني 
أكثرها فاعلية وجاذبية. والسبب يقوم يف أن كل األفعال ونتائجها جتري يف 
تتطابق  التي  الفرتة  وهي  طويل.  أو  رسيع  انقطاع  بالرضورة  يتخلله  مسار 
مع فكرة الرّس القائم وراء األحداث ككل. إذ ليست فكرة القضاء والقدر 
وما يالزمها من إرادة وحتدي سوى الصيغة املعقولة المتالك املعنى بوصفه 

الرّس اآلرس يف كل ما جرى وجيري وسيجري. 

للعقل  استبداهلا  يف  تقوم  األسطورية  والفكرة  األسطورة  ومفارقة 
واملنطق يف الرؤية بأسلوب »التشويش« اخليايل، الذي تبتدع فيه ومن خالله 
أي  املرئية،  غري  الوجود  عوامل  إىل  وجتاوزه  بالواقع  االحتكاك  صيغ  خمتلف 
إذ  والثقايف.  املدين  تكوهنا  مراحل  يف  لألمم  التارخيي  اخليال  يدغدغ  ما  كل 
ليس التكون الثقايف لألمم سوى االستظهار الواقعي والرؤية الفاعلة لألنا 
الثقافية يف وحدة مقوماهتا املادية والروحية بوصفها كيانا تارخييا متحققا يف 
الكربى، أي  الثقافات احلية  الدولة. واملقصود باألسطورة هنا هي أساطري 
تلك التي جتاوزت يف آرائها ومواقفها ضيق األفق املحيل، أي بدائية الرمز. 
البحث  مساعي  األسطوري  نسيجها  وحدة  يف  أبدعت  التي  تلك  وكذلك 
يف  املسامهة  أساطريها  استطاعت  التي  تلك  وكذلك  واخللود،  احلقيقة  عن 

إبداع منظومات الفكر العقيل والتأمل الفلسفي.

كام  االستظهار  هذا  مكونات  حتديد  اآلن  الصعب  من  كان  وإذا   
األمر  فإن  الثقافية،  لألنا  األسطوري  الذات  وعي  دهاليز  يف  بالفعل  جرى 
وبالعامل  بنفسها  لعالقتها  واحلديس  احليس  متثلها  يف  يقوم  فيه  شك  ال  الذي 
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الوعي  تبلورت عنارص  املحيط  العامل  املتبادلة مع  العالقة  املحيط. ويف هذه 
بني  احلية  العالقة  من  جزء  أهنا  لو  كام  األمر  بادئ  يف  واختذت  التارخيي. 
اإلنسان والوجود. فاإلنسان القديم مل يعرف املوت يف األشياء ومل يره فيها. 
احلياة  امتالء  هو  الوجودي  وعيه  يف  واملسيطرة  السائدة  الفكرة  كانت  فقد 
ومتوجها الدائم يف كل موجود من حجر وشجر وظل وظالم ونور وشعاع. 
أما عالقته هبا فيعادل معنى االكتشاف الدائم هلا عىل أهنا مقابله احلي. وقد 
كانت هذه العملية من حيث طابعها التارخيي، الصيغة املقلوبة لألنا الثقافية. 
فهو يكتشف يف كل معاناة ومعايشة أناته عىل أهنا وجود آخر. وهي عملية 
معقدة من حيث تأثريها يف الوعي. لكنها تساعد عىل تعميق شعور االرتباط 
بالكّل. ويف الوقت نفسه تعمل عىل هتشيم هذا الكّل من خالل ارجاعه إىل 

معادلة العالقة احلية بني وجودين: أنا وأنت.

وشكلت هذه املقدمة االطار الذي حدد بالرضورة صيغ إدراك مظاهر 
موجود  كل  يف  واحلركة  احلياة  فكرة  سيطرة  حددت  إذ  والنفس.  الوجود 
إىل  أدى  مما  سحري.  فعل  أو  ساري  تيار  أهنا  عىل  معها  التعامل  »سيولة« 
الدرجة  باعتبارها  املقارنة،  »منطق«  إثراء  اجلامح، ومن خالله  اخليال  هتور 
الدنيا للتفكري املنطقي. هلذا استعاض اإلنسان القديم أو اجلامعات واألقوام 
ومن  واحلكايات،  بالقصص  األفكار  ولضم  املنطقي  التحليل  عن  األولية 
وراءها أسطورية الرؤية. فسقوط املطر بعد جفاف طويل كان جيري تصويره 
يف األسطورة البابلية عىل انه فعل الطائر العمالق )امدوغود(، املنقذ الذي 
قىض عىل »ثور السامء« الذي أحرق الزرع بأنفاسه امللتهبة. كل ذلك يكشف 
تنس  مل  فإهنا  اخليال واألوهام،  بحر  ترمتي يف  أن األسطورة حتى حاملا  عن 
وحدسها  حسها  يف  تكشف  فهي  اليقني.  ساحل  رؤية  واحدة  للحظة  ولو 

ويقينها عام ينبغي االعرتاف به وليس الدفاع عنه. 

الشعرية  الصيغة  نفسها  أهنا  أو  الشعر،  من  األسطورة  تقرتب  وهبذا 
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بفعل تداخل االثنني يف األسلوب والغاية. فكالمها ينحدر صوب األعامق 
احساسه  يف  املطلق  يدعي  منهام  وكل  عليها.  يتسامى  لكي  فيها  ويغوص 
وحدسه. ووراء هذه »املغالطة« املنطقية تكمن »سفسطة« التاريخ الطبيعية. 
والنهاية  )األصل(  البداية  نقطة  عن  اآلخر  هو  يبحث  األسطوري  فالوعي 
والظلم  والنظام،  الفوىض  وحدة  البحث  هذا  يف  ويكتشف  )التاريخ(. 
والعدالة، واحلق والباطل، أي كل تناقضات الوجود يف وحدهتا، كام لو أهنا 
وبرودة  وحرارة  وهنار  ليل  من  الزمنية  جتليتها  وتعاقب  الطبيعة  حلركة  جتل 
وصيف وشتاء وربيع وخريف، أي كل ما أعطى له واستثار فيه وحي اهلرمية 

املبدعة يف الكون. وسوف تدخل كل ذلك يف الوعي الفلسفي األويل. 

وقبل ان يصل الوعي اىل هذه النتيجة وإدراكها املناسب كان ينبغي له 
الوعي  بداية  هو  األسطوري  فالوعي  االسطوري.  الوعي  بدهاليز  يمر  ان 
أمام  اإلنساين  العقل  وضع  ألنه  نفسه،  الوقت  يف  حتلله  وذروة  التارخيي 
مهمة التأمل النقدي أو رفع أساطريه إىل عامل ما وراء الطبيعة )اآلهلة ثم اهلل 
التارخيية يف أصنام ومراكز عبادة  الرؤية  تنّوع وجّتمع  الواحد( وفيها جرى 
بالنفس  التضحية  خالل  من  الطبيعة  وراء  ما  إىل  ممر  هي  وهياكل  وكعبات 
إهنا خليط اخالط  العطرة.  واإلنسان واحليوان والشجر واحلجر والروائح 
احليوان  حال  من  االنتقال  بمعنى  اإلنسانية،  والكينونة  البرشية  الصريورة 

الغريزي إىل حال احليوان العقيل.

تذليلها  بمعنى  الكيل،  نفيها  بالرضورة  تفرتض  األسطورة«  و«هناية 
حدود  إىل  باملواقف  واالرتقاء  األسطورة،  تذليل  إن  غري  العقيل.  باملنطق 
ختليها  التارخيية،  للنظرات  بالنسبة  األقل  عىل  يعني،  ال  وقواعده  املنطق 
الكامل أو حتررها من أثر األسطورة، وذلك ملا هلا من فاعلية خفية ومستمرة 
يف اخليال واحلدس والرؤية الرمزية. وهذا كله ما ال يمكن للفكر والتفكر 
التخيل عنه يف تعامله مع التاريخ. بام يف ذلك يف تلك اللحظات التي يدعي 
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فيها التزامه باملوضوعية التامة. 

فأثر األسطورة يف الفكر الالحق شبيه حلد ما بأثر الطفولة يف الشباب 
والشيخوخة. إذ عىل قدر األسطورة تبلورت معامل املعمورة يف تارخيها. فهي 
تعكس يف كل ثناياها معامل التحوالت العميقة يف الوجود التارخيي من جهة، 
تبلور  وإفرازها  للقيم، من جهة أخرى. ففي هذه األساليب والقيم جرى 
عن  املثال،  سبيل  عىل  جلجامش،  أسطورة  تكشف  إذ  »املنطقية«.  رؤيتها 
أسلوب التحدي وقيم احلياة اخلالدة. كام نعثر يف أسطورة االلياذة عىل نفس 
املسار واملذاق، بمعنى اهنامكها يف عوامل البطولة والتحدي والتفاؤل املغري 

للمصري والقدر. 

إن اقرتاب معضالت األسطورة يف صيغها الفكرية من حدود التفكري 
املنطقي، كانت تعني فيام تعنيه بالنسبة للرؤية الفلسفية عن التاريخ، اقرتاهبا 
من أسلوب التفكري املنطقي يف النظر إىل خمتلف احلاالت والظواهر واملوقف 
الفعل  حتديد  جتاه  واستقالهلا  اإلنسانية  الذات  هوية  إبراز  بمعنى  منها، 

ومضمونه وغاياته. وهو اليشء اجلوهري بالنسبة للتاريخ. 

لكن ما هو أكثر جوهريه يقوم يف رؤية املسار الذي قطعه الفكر اإلنساين 
يف حماوالته تذليل الطابع احليس واملضمون احلديس للتفكري األسطوري من 
الرضوري  األسلوب  باعتباره  والتعميم،  املنطق  مصاف  إىل  رفعه  خالل 

لبلورة املفاهيم الفلسفية، والرؤية الفلسفية عن التاريخ.

فلسفة	التاريخ	الثقايف	
وهو ما اطلق عليه أيضا عبارة فلسفة حتقيق الفكرة التارخيية يف جمرى 
جتارب األمم وبام يستجيب ملراحل التاريخ الثقافية. فحاملا ننظر، عىل سبيل 
باعتبارها  الكتاب،  هذا  يف  اتناوهلا  التي  الكربى  الشخصيات  إىل  املثال، 
فلسفتها  يف  جوهرية  قضية  السياسية  الفكرة  من  جعلت  شخصيات 
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وماركس  وهيغل  ومكيافييل  خلدون  وابن  اوغسطني  مثل  التاريخ  عن 
باختالف  مرتبط  بينها  النوعي  االختالف  أن  نالحظ  فإننا  ودانيليفسكي، 
والتعبري  اللغة  يف  الظاهري  تباينها  هنا  من  الثقافية.  التارخيية  املراحل 
مصري  عن  فيه  والبحث  الثقايف  التاريخ  تأمل  يف  واشرتاكها  واألسلوب 
وميدان  )مكيافيليل(،  ومعني  ومصدر  خلدون(،  )ابن  وعربة  )اوغسطني( 
الذات  ووعي  )ماركس(  املستقبل  واسترشاف  )هيغل(،  والروح  العقل 
فلسفتي  يف  وتذويبها  النقدي  وتوليفها  )دانيليفسكي(،  القومي  الثقايف 

)فلسفة البدائل املستقبلية(. 
وهناية  بداية  تنعكس  خلدون  وابن  اوغسطني  وابادع  شخصية  ففي 
الدينية  املرحلة  بداية  يمثل  اوغسطني  اكن  فاذا  السياسية.  الدينية  املرحلة 
السياسية )النرصانية –االوربية(، فان ابداع ابن خلدون يمثل هناية املرحلة 
ما  يف  فقط  ليس  اختالافهام  هنا  من  االسالمية(.  )العربية  السياسية  الدينية 
بل وبفعل  السياسية(  )الدينية  الثقافية  التارخيية  املرحلة  ببداية وهناية  يتعلق 

تباين التجارب الثقافية املختلفة. 

التطور  يف  االقتصادية  السياسية  املرحلة  بداية  مكيافيليل  يمثل  بينام 
دانيليفسكي  يمثل  بينام  فوسطها،  هيغل  اما  االوريب.  الثقايف  التارخيي 
احلد  هذا  وعند  التوايل.  عىل  الناضج  واستكامهلا  نضوجها  بداية  وماركس 
واالفاق  املنعقد  املسار  مشارف  عند  التاريخ  عن  الفلسفي  الفكر  يقف 
املدارس  تنوع  هنا  من  الالحق.  التارخيي  التطور  آلفاق  بالنسبة  غرياجللية 
التي مل خترج يف االطار عام بلوره هيغل وماركس. أي أن أي منهم لن يتناول 
)فلسفة  مضمون  شكلت  التي  القضية  وهي  املستقبيل.  التاريخ  اشكاليات 
الكتاب.  هذا  يف  املخترصة  األولية  صيغتها  اضع  التي  املستقبلية(  البدائل 
املسار  يتأمل  مستقبليا  تارخيا  بوصفه  املستقبل  لتأسيس  تسعى  فلسفة  وهي 
الذايت  التارخيي  املسار  ووعي  الكربى،  الثقافية  ومراحله  الالحق  التارخيي 
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يف  القائم  العقالين  االحتامل  بفكرة  حمكومة  مشاريع  أو  مرشوعا  بوصفه 
الكاملة  صيغتها  أنرش  وسوف  املستقبلية.  الرضورية  اإلمكانيات  صلب 

قريبا. 

 هلذا مل اتناول خمتلف املدارس الكربى املهمة، التي جعلت من التاريخ، 
وذلك  األسايس.  اهتاممها  موضوع  احلضارات  وتاريخ  الثقايف،  والتاريخ 
قيمتها  من  يقلل  ال  وهذا  املكتبية.  الفلسفة  إىل  أقرب  كانت  مجيعا  ألهنا 
ومقيدة  حمكومة  تبقى  أمهيتها  لكن  أحيانا،  والعظيمة  الكبرية  اإلبداعية 
أي  واحلضاري،  والثقايف  التارخيي  الذات  لوعي  والعميق  اخلفي  بالتأثري 
الكثري  إن ظهور  لذلك،  اضافة  التأميل.  النظري  العقل  البقاء ضمن حدود 
من التيارات الفلسفية الكربى عن التاريخ ليس إال نامذج متنوعة من إعادة 

»قراءة« التاريخ.

السياسية،  الناحية  من  مؤثرة  تيارات  عىل  نفسه  الوقت  يف  نعثر  لكننا 
وغري  املبارش  االثر  عن  معزوال  بدوره  هذا  يكن  ومل  املكتبي.  طابعها  رغم 
فإنه ينطبق أيضا  املبارش للامركسية. وبقدر ما ينطبق ذلك عىل ماكس فيرب، 
اجلديدة(  )الكانطية  كانط  إىل  بالرجوع  الداعي  الفلسفي  التيار  تراث  عىل 
وباألخص  التاريخ  بفكرة  النوعي  واهتاممها  بادن  مدرسة  يف  وباألخص 
نفسه يمكن قوله  فيندلباند وهنريخ ريكرت. واليشء  فيلهيلم  عند كل من 
امتداد  العامل عىل  اكتسح  الذي  اجلديد  لليسار  النقدية  التيارات  خمتلف  عن 
عقود، وباألخص يف ستينيات وسبعينات القرن العرشين، سواء يف مدرسة 
عن  الفكرية  وتأمالته  ياسربس  )وباألخص  الوجودية  أو  فرانكفورت 
التاريخ  »قراءة«  وشخصيات  نامذج  كل  وأخريا  التاريخ(.  ومعنى  التاريخ 
للاميض  الفعلية  التارخيية  الصورة  وتركيب  بناء  إعادة  اجل  من  والنصوص 
واحلارض كام نراه عند غادامري وفوكو ودريدا وغريهم. إضافة إىل مدارس 
التأويل احلديثة بل وحتى املناهضة للامركسية كام هو احلال عىل سبيل املثال 
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غري  البيان  االقتصادي:  النمو  )مراحل  كتابه  يف  روستاو  ومتان  والت  عند 
التشكيلة  مراحل  عن  املاركسية  الفكرة  لصدى  ترديده  أي  الشيوعي«، 

االجتامعية االقتصادية.

التيارات	والشخصيات	احلديثة	
يف  كبريا  دورا  لعبت  التي  ومدارسها  الكبرية  الفلسفية  التيارات  اما 
فيعود  والثقافة واحلضارات،  للتاريخ  العقالنية  النقدية  الرؤية  بلورة اسس 
التارخيية  الناحية  فمن  واالنجليزية.  والفرنسية  االملانية  املدرسة  اىل  اغلبها 
عن  األملانية  الفلسفة  مدارس  وثقل  أمهية  حتديد  يمكن  العامة  والنظرية 
الضيق  باملعنى  أملانية  تكن  ذلك  ومع  التارخيية.  الفكرة  وتأسييس  التاريخ 
متوازي  رصاع  يف  والرؤية،  املنهج  حيث  من  كانت،  ألهنا  وذلك  للكلمة، 

وتتنافس مع تقاليد املدرسة )التنويرية( للفرنسيني والعملية لإلنجليز. 

وخصوصية الفلسفة األملانية ومدارسها هبذا الصدد تقوم يف أهنا مثلت 
من الناحية النظرية يف ميدان الرؤية الفلسفية للتاريخ ما مثّلته مدارس عرص 
املرحلة  ومرجعيات  أسس  لتهديم  املبارش  غري  التأسيس  جمال  يف  النهضة 
التنوير  مدارس عرص  مثّلته  وما  والكنيسة،  الدين  السياسية وهيمنة  الدينية 
يف إرساء أسس الرؤية العقالنية واحلداثة. وليس مصادفة أن تصبح الثقافة 
اإلغريقية مثاال ملهام للثقافة األملانية، بحيث يندر العثور عىل فيلسوف أملاين 
قاله غوته من  ما  ولعل  الفلسفي.  بداية مساره  تكون  أن  أو  إليها  يتطرق  مل 
ما  وعرصيا  ومثقفا  عارفا  يكون  أن  للمرء  يمكن  وال  يونانيون.  كلنا  »إننا 
البالغية والوجدانية الشعرية عن هذه  مل يكن يونانيا« سوى إحدى الصيغ 
احلالة. اضافة إىل البواعث العميقة لفكرة املركزية الثقافية. من هنا إبداعها 
إىل  إضافة  والثقايف.  التارخيي  الذات  وعي  إلشكاليات  التأسيس  يف  الكبري 
هنا  من  واألصيلة.  اخلاصة  وعواملها  الثقافات  تنوع  فكرة  وتأسيس  حدس 
الفلسفية  النظرة  هبيمنة  وإشكاالته  التاريخ  بصدد  األملانية  التقاليد  امتالء 
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عن  العقالنية  الفرنسية  النظرة  خالف  عىل  األمم،  جتارب  يف  املعقد  ملساره 
النوع اإلنساين الواحد.

احلرية،  ملكوت  هو  بأن التاريخ  القائلة،  الفكرة  إىل  كانط  توصل  فقد 
الفنية  نيتشه مثال نموذجيا للرؤية  بينام نرى  الطبيعة.  وانه خيتلف عن مسار 
أو اجلاملية عن التاريخ. إذ اعترب تاريخ الروح هو التحقيق الفردي للحياة، 
واألهداف.  الغاية  لبلوغ  العقالين  املسار  يف  العقالنية  غري  الطاقة  وجتسيد 
اليونان  يف  اجلميلة  نامذجه  وجد  الذي  السوبرمان،  ونموذج  فكرة  هنا  من 
اما  النرصانية.  سيطرة  خالل  والشخصية  الروح  هذا  انكرس  بينام  وروما. 
العرص  فهو  النهضة.  عرص  يف  فنراها  للتاريخ  األخرى  اجلميلة  املرحلة 
الذهبي بغض النظر عام فيه من نواقص. من هنا قوله »إننا مدينون هلا بكل 
املحنطة  القوة  أن  غري  واحتواءها«.  والعلوم  املعرفة  حب  من  متنور  هو  ما 
للحرية  العارم  التيار  هذا  مسار  سد  استطاعت  التقليدية  لالرستقراطيات 
والرجوع  االنحطاط  اجلديدة زمن  التقاليد قوهتا  والتنوير. واستمرت هذه 
النسوية  احلركة  صعود  يف  نراه  كام  األوريب  عرش  الثامن  القرن  يف  القهقري 
الباقية فهي شخصية  النرية  الوحيدة  البقعة  أما  واالشرتاكية والديمقراطية. 

غوته وعبقريته التي مل حتصل عىل أتباع وأنصار، كام يقول نيتشه.  

جيري  ما  وكل  االنحطاط،  استمرار  هو  لنيتشه  بالنسبة  التاريخ  إن 
رفعه من شعارات وقيم هي يف جوهرها انحطاط. من هنا فكرته عن القيم 
واالنطالق  زرادشت  زمن  إىل  بالرجوع  الزمن  تقويم  ذلك  يف  بام  البديلة، 
منه كام نعثر عليه يف كتابه )هكذا تكلم زرادشت(. والشيئ نفسه نعثر عليه 
يف االستلهام العميق للرتاث اهلندي يف فلسفة شوبنهاور. وحصلت هاتني 
ابداع اوسفالد شبنغلر، والذي  املتميز يف  تأويلها وتأسيسها  املدرستني عىل 
للثقافات  الكبري  التفسري  منهج  بوصفه  املورفولوجي،  منهجه  يف  وضعها 

الكربى وتأويلها الفني)ليس العلمي الدقيق(.
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التارخيي  العلم  جهابذة  من  كبرية  إعداد  األملانية  املدرسة  أنتجت  لقد 
وفندلباند،  وديلتي،  وريكرت،  غومبولدت،  التارخيي، امثال  والفلسفي 
كون  اهلائل،  االبداع  هذا  وحقيقة  امهية  من  يغري  وال  وغريهم.  وترويلج 
اهليغلية كانت تقبع يف قاع أغلب إن مل يكن مجيع املدارس الفلسفية األملانية 

يف مواقفها من التاريخ، وفكرة التاريخ العاملي، وفلسفة التاريخ. 

التارخيي،  للعلم  العام  الربنامج  أو  العامة  الصيغة  ريكرت  وضع  فقد 
ومن ثم فلسفة التاريخ. واستند يف فلسفته هذه عىل أساس تعميم احلصيلة 
املعرفية للمسار التارخيي، ومن ثم مجع تواريخ األمم يف تاريخ واحد. إضافة 
للمعرفة  املنهجية  األسس  وضع  واخريا  التاريخ،  معنى  عن  البحث  إىل 

التارخيية. 

)النزعة  كتابه  يف  خاص  بشكل  نراها  كام  ترويلج  ارنست  اعتقد  بينام 
الروية  يميز  ما  بان  التاريخ(،  لفلسفة  املنطقية  القضية  وقضاياها.  التارخيية 
خصوصية  حول  متحورها  يف  نراه  كام  الصويف،  الديني  طابعها  هو  األملانية 
يف  مثاهلم  وجدوا  الذين  واإلنجليز  الفرنسيني  عكس  عىل  الثقافة  وفردانية 
العلوم  أساس  عىل  املبني  والشامل  العقالين  الطابع  يف  أي  التنوير،  حركة 
بالنسبة  املنهجية  الفكرة  هذه  بدت  )الرياضية(. بينام  واملنطقية  الطبيعية 
للفالسفة األملان جمرد صيغة مسطحة بالنسبة للوعي الفلسفي التارخيي. اما 
الصفة االخرى فهي الدخول أو التغلغل إىل جوهر األشياء كام يقول كارل 
ايضا  اليها  أشار  التي  الفكرة  وهي  التارخيية(.  النزعة  كتابه )بؤس  يف  بوبر 
األملانية  الفلسفة  إىل  نظر  والتاريخ( الذي  الروح  كتابه  )يف  فينديلباند  ف. 
الفكرة  وهي  القديمة،  اإلغريقية  الفلسفة  تناولته  ملا  التام  الوعي  باعتبارها 

التي شاطرها كارل بوبر ايضا.

نيتشه،  معاملها  بلور  التي  احلياة  بفلسفة  تاثر  ديلتي، الذي  فيلهلم  اما 
ومنهج  موقف  بلورة  اىل  ادت  بحيث  الالهويت  بالنزوع  اختالطها  ثم  ومن 
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خاص يف نظرته إىل التاريخ. ووجد ذلك انعكاسه يف الفكرة العامة القائلة، 
بان مهمة البحث الفلسفي يف التاريخ تقوم يف الكشف عن الطابع الشخيص 
امللموس والفردي والروحي املضمون يف الدين والفقه واحلقوق، والفلسفة 
فالتطور،  للتاريخ.  املّحركة  أو  املوجهة  القوة  إىل  يتحول  ما  اي كل  والفن، 
موجهة.  روحية  وبؤرة  وفكرة  وقيمة  معنى  عىل  حيتوي  ديلتي،  حسب 
أما  الكوين.  التارخيي  وارتقاءها  الروح  تاريخ  هو  التاريخ  فإن  وبالتايل، 
والتعليم  املعرفة  منهج  مع  فيتطابقان  ديلتي  عند  التاريخ  وغاية  مضمون 
وتأثريمها عىل الدولة واملجتمع. من هنا خلو فلسفته عن التاريخ من الفكرة 
التي  هي  التارخيية  القيم  أن  عن  فكرته  أيضا  هنا  ومن  والشكوك.  النسبية 

تصبح بؤرة أو مركز الواقع احلي وتنوع ما فيه. 

أو  املقوالت  خصوصية  صوب  فيندلباند  فيلهلم  اهتامم  سار  بينام 
التاريخ  عن  العلمية  الرؤية  بلورة  يف  يساهم  ما  كل  أي  التارخيية،  املفاهيم 
التاريخ  عن  فلسفته  يف  وانطلق  واألنامط.  الصور  يدعوه بملكوت  ما  أو 
من أن هناك نمط تفكري صوري )من الصورة( عن التاريخ )التي سيحوهلا 
العلم  ومّيز  التاريخ(.  تفسري  يف  االشكال  نمط  مفهوم  اىل  الحقا  شبنغلر 
التارخيي وإشكاالته مقارنة بالعلم الطبيعي يف كونه هيتم بملكوت الصور، 
ونظر  وملكوته.  اهتاممه  ميدان  القوانني  تشكل  الذي  الطبيعي  خالف  عىل 
التارخيي  املسار  مفاهيم  أو  منظومة  باعتباره  التارخيي،  التطور  مفهوم  إىل 
الشعوب  خمتلف  من  نفسها  تنتج  فاإلنسانية  السببية.  النفسية  العملية  أو 
وهو  لذاهتا،  واعية  وحدة  بوصفها  البسيطة  سطح  عىل  املتناثرة  واألقوام 
املقصود بتارخيها. ووضع هذه املقدمة النظرية العامة ومنهجها يف موقفه من 
التاريخ االنساين وثقافاته. وحرصها يف كل من أمريكا الوسطى، واآلسيوية 
أسس  بلورة  جرى  األخرية  هذه  ويفيِ  املتوسط.  البحر  وحوض  الرشقية، 
العلوم والفكرة العلمية )اليونان(، وفكرة الدولة واحلقوق )روما(، وفكرة 
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اإلنسانية اجلامعة )أوربا(. فإذا كان افالطون يمثل شباب الثقافة، فإن كانط 
يمثل نضوجها، بمعنى نضوج وتنوع الثقافة، وأولوية النقد عىل اإلبداع. 

يف حني أنتج ماكس فيرب وأسس وبلور فلسفته عن التاريخ بمعايري منطق 
التاريخ. من هنا خلوها من األحكام القيميية. أما فكرته عن األنامط املثىل، 
فهي نتاج املقارنة املبنية عىل أساس وجود الصفات اجلوهرية املتشاهبة. وإن 
هذه الصفات مثالية، أي ال توجد يف الواقع كام هو. انه حاول البحث عن 
فيرب  ملاكس  املثايل، بالنسبة  وإن النمط  تارخيية.  مرحلة  لكل  املثالية  األنامط 
اخلاصية  أو  العالقة  قياس  إمكانية  وكذلك  تفكرينا.  ينتج  الذي  هو البناء 
هو  مثلام  خصوصيتها  يف  أمهيتها  عن  تكشف  التي  الصالت  أي  الفردانية، 
هبذا  غايته  وكانت  ذلك.  شابه  وما  والنرصانية،  بالنسبة للرأساملية،  احلال 
السائد  والقائل  التصور  إزالة  عىل  القادرة  الفكرة  تأسيس  يف  تقوم  الصدد 
الثقافية.  تتطابق مع األصل املجرد يف الظواهر  العادية املجردة  النمطية  بأن 

بينام ال وجود يف الواقع هلذا التطابق. 

الفلسفة  ومدارس  شخصيات  لبعض  املكثف  االستعراض  هذا  إن 
خمتلف  يف  والعقالنية  واحلتمية  الغائية  تغلغل  عن  يكشف  األملانية  التارخيية 
مدارسها ومناهجها وشخصياهتا الكربى. إضافة إىل عمقها املعريف ودقتها 

املنهجية وروحها العقالين ونزوعها اإلنساين أيضا.  

فيام خيص املدرسة الفرنسية، فاكتفي باإلشارة إىل ثالثة مدارس فكرية 
وشخصياهتا األساسية. 

املمثل  باعتباره  كوندرسيه،  أنطوان  جان  شخصية  يف  وتتجسد  االوىل 
النموذجي لفكرة التقدم اإلنساين. ففي مواقفه ينعكس تراكم فكرة التطور 
والتقدم وآفاقها غري املتناهية بوصفها متثال حلقيقة العقل وحتقيقها غري متناه 
ملا فيه. ووضع ذلك يف كتابه عن )الصورة التخطيطية للوحة التارخيية لتقدم 
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هبا  يمر  التي  العرش  باملراحل  اسامه  ما  يف  لذلك  وأسس  اإلنساين(.  العقل 
و  والرعي،  الصيد  القبيل ومزاولة  النظام  وهي: مرحلة  االنساين  العقل 
رجال  نشوء  وبداية  واألوهام،  اخلرافات  وكثرة  البدائية،  األولية  املعارف 
الدين والعرافة والكهنة والسحرة؛ والثانية هي مرحلة االنتقال من الرعي 
إىل الزراعة. وهنا يتقدم العقل بمختلف امليادين؛ والثالثة هي مرحلة ظهور 
اخلط والكتابة. حيث يظهر هنا التفاوت الطبقي والنظام السيايس، وكذلك 
للسيطرة عىل  الكهنة  بيد  أداة  إىل  الدين  الكهنة، وحتول  املدن وطبقة  ظهور 
عقول الناس عرب نرش وزرع اجلهل واألمية بني العوام× والرابعة هي مرحلة 
العامل القديم )اليونان( حيث يأخذ العقل النظري بالتطور، اضافة إىل ظهور 
اخلرافات  تستمر  الوقت  نفس  ويف  والعملية،  العلمية  املالحظة  وتطور 
وفيها  وختصصها.  العلوم  وتنوع  تطور  مرحلة  هي  واخلامسة  واألساطري؛ 
السقوط  إىل  تعرضت  لكنها  القديمة،  الفلسفة  من  العلوم  خمتلف  خرجت 
الغزوات  قبل  ما  مرحلة  هي  والسادسة  النرصاين؛  الدين  سيطرة  بسبب 
سار  بينام  بطيئة،  بصورة  ولكن  باالنحطاط  اخذ الرشق  حيث  الصليبية، 
وحتريرهم  روما  عىل  القضاء  يف  الربابرة  به  قام  الذي  الدور  بأثر  الغرب 
النهضة  مرحلة  سابعا  الفالحية؛  اإلقطاعية  مرحلة  بدأت  حينذاك  للعبيد. 
حتى اخرتاع آلة الكتابة والطباعة. وهنا يبدأ التقدم. ومع اكتشاف البوصلة 
والبارود جرى التغري اهلائل يف التاريخ اإلنساين. حيث يأخذ العقل باالنتشار 
مرحلة  وهي  الثامنة  القيود؛  من  كليا  يتحرر  مل  لكنه  األماكن،  خمتلف  يف 
االكتشافات مسجلة ومنترشة بني اجلميع؛  إذ اصبحت كل  الكتب.  طباعة 
الفرنسية. فهنا  تبدأ من ديكارت حتى اجلمهورية  التي  املرحلة  تاسعا وهي 
يأخذ العقل بشق الطريق والثبات الدائم؛ واخريا مرحلة العلم. إذ ال حدود 

مقيدة للعقل، وفيها تبدأ آفاق غري حمدودة أمام العقل املتحرر.

تصنيف  أساس  عىل  مبنية  للتاريخ  رؤية  كونت  أوغست  أسس  بينام 



بوابة التاريخ األبدي22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بثالث  مّر  وتطورها  التارخيي  الذهنية  هذه  مسار  وإن  العلمية.  الذهنية 
مراحل هي عىل التوايل: املرحلة الالهوتية، واملرحلة امليتافيزيقية، واملرحلة 

اإلجيابية )العلمية( او الوضعية. 

فاملرحلة الالهوتية هي التي أخذ االنسان بإلباس مالحمه وصفاته عىل 
الطبيعة واحليوان والوجود ككل. وفيها جرى االنتقال من تعدد اآلهلة إىل 
من  والذهنية  الوعي  انتقال  مرحلة  امليتافيزيقية فهي  املرحلة  أما  الوحدانية. 
املجردة.  النظرية  الصيغة  إىل  والنباتية(  )احليوانية  املبارشة  الطبيعية  الصيغة 
والنتائج،  االسباب  عن  والعلمية  والفلسفية  الفكرية  املقوالت  تظهر  وهنا 
املرحلة  تشكل  بينام  ذلك.  اىل  وما  واملثال  والوقع  والعرض،  واجلوهر 
والوجود  للمجتمع  العقالين  التنظيم  مرحلة  إهنا  التطور.  اإلجيابية قمة 
عن  والكشف  للظواهر  الدقيقة  العلمية  الدراسة  مرحلة  أهنا  كام  ككل. 
وكشف  العلمية  املهامت  مرحلة  إهنا  وأخريا،  وارتباطها.  الواقعية  أسباهبا 

القوانني وإرساء أسس الرؤية العلمية للعمل واإلنتاج.  

التي  املدارس  أن  تكمن يف  التاريخ  الفرنسية عن  الفكر  ان خصوصية 
األزمات  وتكرار  وحجم  بطبيعة  ارتبطت  احلديث  العرص  يف  فيها  نشأت 
سيايس  وعي  هو  الفلسفي  ذلك  يف  بام  الفرنيس  فالوعي  احلادة.  السياسية 
منذ  التارخيية  الفكرة  تتحرر  مل  هلذا  وفني.  أديب  نزوع  ذو  ملموس  اجتامعي 
التي  واالجتامعي،  االقتصادي  التاريخ  فلسفة حوليات  وحتى  غيزو  زمن 
وضع أسسها كل من لوسني فيفر ومارك بلوك. فقد كان هلذه املدرسة تارخيها 
اخلاص او وعيها النقدي الذي جرى التأسيس هلا يف )احلوليات الفرنسية( 
السوسيولوجية ألميل  املدرسة  تأثري  عن  معزلة  بدورها  تكن  مل  والتي 
أثر  عىل  فيفر  عند لوسني  وباألخص  فيها،  العثور  يمكن  كام  دوركايم. 
العامل  عىل  تركيزها  بمعنى  االقتصادية.  التارخيية  املاركسية  الفلسفة 

االقتصادي يف دراسة التاريخ اإلنساين امللموس. 
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فيه  لعبت  الذي  احلداثة«  بعد  »ما  تيار  عن  قوله  يمكن  نفسه  والشيئ 
الشخصيات واملدارس الفرنسية دورا حموريا. فقد كان نقدها لتاريخ التقدم 
واحلداثة استمرارا له ولكن بطريقة مقلوبة. غري أن قيمتها اجلوهرية بالنسبة 
حماولتها  يف  تقوم  خاص،  بشكل  والفرنسية  عام  بشكل  األوربية  للتقاليد 
التارخيية بطريقة حتررها من »العقل« السابق! من هنا  إعادة تأسيس الرؤية 
نقد مجيع تقاليد العلم والعقل القديمة، وحماولة تفتيت اليقني الصارم للعلم 
واآلفاق  التنوع  فكرة  تأسيس  ثم  ومن  العلمية.  للرؤية  الكلية  والصورة 
الصغرى،  بالعوامل  االهتامم  أولوية  هنا  من  واحلقائق.  للمعرفة  املتنوعة 
اخلاصة،  واحلاالت  الذرية،  والتيارات  اجلزئية،  واملجريات  واالجتاهات 
فوكو  وضعه  الذي  املنهج  يف  تعبريه  ذلك  كل  ووجد  والفردانية.  والفردية 
ضد  والتمرد  االنتفاض  حق  تأسيس  احلداثة هو  بعد  ما  توجه  اعترب  الذي 

العقل )القديم أو التقليدي أو السائد يف التاريخ العقيل األوريب(.  

لقد سامهت كافة هذه املدارس وكثري غريها ما مل جير التطرق إليه هنا يف 
تعميق وتدقيق الفكرة التارخيية ومناهجها اخلاصة. ومن ثم إرساء وتأسيس 
وتعميق الرؤية العقالنية والنقدية يف املوقف من املايض واحلارض. ومن ثم 
كان بإمكاهنا التأثري بصورة غري مبارشة يف احلياة السياسية، لكنها مل تنظر إىل 

هذه املهمة، كام لو أهنا مهمتها العملية.

هلذا مل اتناول يف هذا الكتاب سوى بعض الفلسفات التي لعبت دورا 
كانت  ألهنا  وذلك  ككل.  البرشي  والتاريخ  األمم  تاريخ  يف  كبريا  سياسيا 
العملية  اإلرادة  تنشيط  مهمة  وغاياهتا  ومهومها  تصوراهتا  صلب  يف  تضع 
للتغيري االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف، أي تلك التي سامهت 
وتساهم يف تأهيل املجتمعات واألمم لالنتقال من مرحلة تارخيية ثقافية إىل 
التارخيية وغاياهتا. ومع  املهمة  تأسيسها هلذه  لكنها ختتلف يف  أرفع.  أخرى 
ذلك مل يستطع أي منها التحرر من ثقل الرؤية السياسية واأليديولوجية يف 
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املوقف من التاريخ. 

الفكرة  استمداد  تقوم يف  للتاريخ  فلسفة  فهو  تأسيسه  إىل  ما اسعى  أما 
السياسية ومهامهتا من التاريخ العام )قانون املسار التارخيي الثقايف( والتاريخ 
القومي )منطق العقل الثقايف( بوصفها جتربة ثقافية ضمن هذا املسار، وليس 

بالعكس.

ميثم اجلنايب       
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فلسفة	التاريخ	الالهوتي	عند	القديس	اوغسطني

فلسفة	التاريخ	الالهوتية
نواحي  كافة  يف  النرصانية  احدثته  الذي  اهلائل  التارخيي  االنتقال  إن 
لإلمرباطورية  الشامل  االنحطاط  مرحلة  مع  وتزامن  جرى  والذي  احلياة، 
الدينية  الثقافية  املرحلة  من  التارخيي  االنتقال  معنى  يعادل  الرومانية 

)الرومانية( إىل املرحلة الدينية السياسية. 
اإلمرباطورية  جسدت  التي  الدينية  الثقافية  املرحلة  استنفذت  فقد 
من  ووقفت  الذاتية.  طاقتها  واألخري  واألرقى  األكرب  نموذجها  الرومانية 
الذي  بالتحلل واالنحدار،  تبدأ  حيث طموحها وأهدافها عند هنايتها لكي 
وجد يف النرصانية القوة اجلديدة للتحدي واإلرادة بروحها الديني وغايتها 
يف إعادة ترتيب األشياء والوجود حسب »منطقها« أو عقلها الثقايف اخلاص، 
الصيغة  باعتبارها  وكنيستها،  النرصانية  هيمنة  إىل  الحقا  أدى  ما  كل  أي 
السيايس  نمطها  أي  النرصانية،  بصيغتها  والدنيا  الدين  لوحدة  املجردة 
هذا  حاملة  النرصانية  الدينية  الفكرة  كانت  فقد  التارخيية.  وثقافتها  اخلاص 
االنتقال التارخيي الثقايف. متاما كام ستفعل الفكرة الدينية اإلسالمية يف نقل 
العرب )والحقا الشعوب اإلسالمية( إىل املرحلة الدينية السياسية. غري أن 
اختالف  إىل  ادى  قد  العميل  العقائدي  الديني  والنمط  املقدمات  اختالف 

منطق تطورمها الثقايف. 

وخصوصية العقل الثقايف الذي تبلور يف جمرى القرون العديدة لظهور 
يف  تقوم  السياسية  وهيمنتها  النرصانية  الديانة  واستتباب  وتبلور  وتطور 
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ولعل  فيها.  والظاهرية  والعلنية  املبارشة  السياسية  األبعاد  ضمور  مفارقة 
املسيح  صلب  عقيدة  يف  تقوم  الصدد  هبذا  »املتسامية«  الالهوتية  صيغتها 
تعبري  عىل  والسياسية،  الثقافية  التارخيية  الناحية  من  فيها  نعثر  إذ  وبعثه. 
السيايس.  استعبادها  خالل  من  بعثها  وإعادة  النرصانية  صلب  عن  الهويت 
الباطن  تقاليد  بلورة  ثم  ومن  واخلنوع.  الليونة  خالل  من  السيطرة  بمعنى 

األخالقي. 

والسيايس  االجتامعي  االحتجاج  أبعاد  الرومانية  الدولة  امتصت  فقد 
للنرصانية األوىل من خالل العنف الشامل واملنظم. بحيث جعلت من زمن 
ترويض  إىل  ذلك  وأدى  اهلائل.  السيايس  القمع  تاريخ  و«املحبة«  اخلنوع 
النرصانية وحتوليها إىل الهوت اخلضوع واخلشوع، بام يف ذلك عرب االستهزاء 
النقد الروماين للنرصانية كان  الدائم والشامل جتاه كل ما فيها. وذلك ألن 
تيار  وتالزم  ظهور  هنا  من  واألخالقي.  العقيل  تسخيفها  تيار  يف  يصب 
اإلنزواء واخللوة الروحية وتيار التربير املدافع عن عقائد النرصانية وقيمها.

والعميل  والديني  والالهويت  الفلسفي  الفكري  التيار  كان  هنا  من 
برتتوليان  بدأ  وقيمها  ومبادئها  النرصانية  الفكرة  »تربير«  اجتاه  يف  يصب 
الشهيد،  جوستني  أمثال  والقفار  الصحارى  بآباء  مرورا  املفارقة  وفلسفته 
وغريغوريوس  الكبري،  وفاسييل  السوري،  وأفرام  الكبري،  وانطونيوس 
أورجني  أمثال  الكنيسة  بآباء  وانتهاء  النييس،  وغريغوريوس  الالهويت، 
األسس  أرسى  قد  واالنزواء  اخللوة  تيار  كان  فإذا  وغريهم.  وكليمنت 
يف  ساهم  والدفاع  التربير  تيار  فإن  النرصانية،  للديانة  واألخالقية  الروحية 
تتكامل بصيغتها  أن  قبل  النرصانية  مفاهيم وقواعد وقيم  الكثري من  إرساء 

»الرسمية« بعد املجمع النيقي. 

واجلسد،  والعقل  الروح  باآلم  واملليئة  واملعقدة  املديدة  املرحلة  فهي 
التي قّدم النصارى اعداد ال حتىص من التضحيات و«الذبائج« عىل حمراب 
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كفاحهم الشاق من اجل »اخلالص«. وقد كثف أوغسطني نفسه هذا الزمن 
يقوم  عمل  كل  باعتبارها  احلقيقية،  الذبيحة  معنى  عىل  تركيزه  عرب  الشاق 
نموذجها  الفكرة  هلذه  واعطى  مقّدسا«)1(.  احتادا  »باهلل  يتحد  لكي  املرء  به 
اهلل  بني  احلقيقي  »الوسيط  بوصفه  املسيح،  شخصية  يف  والتام  اخلالص 
الذي  اهلل،  مثال  عىل  القابل  واإلنسان  العبد«  »صورة  اختذ  عندما  والناس« 

» ّفضل أن يكون الذبيحة بدال من أن يقبلها«)2(.

إن هذه الصيغة املتسامية ألحداث الزمن الغابر وجمراه الطبيعي قد ّلفت 
ابتدعها  التي  اجلديد«  و«العهد  القديم«  »العهد  عبارات  فحتى  شيئ.  كل 
ترتوليان، والتي ارتقت الحقا إىل مصاف »الكتاب املقّدس« مل تكن يف بداية 
األمر أكثر من »كتاب مبتذل« حسب وصف التقاليد الرومانية املتأثرة بخطب 
وبالغة شيشريون يف موقفها منه. بل يمكننا رؤية الرتمجة احلرفية »للكتاب 
املقدس« مؤرشا عىل عناد الروح اإليامين وليس مجال الروح البالغي. بعبارة 
اللغات  كل  يف  عليها  باإلبقاء  والولع  احلَرفية  الصيغة  هذه  رفع  إن  اخرى، 
يعكس  املنطقي واجلاميل  وتركيبها  العبارة  وتباين  اختالف  النظر عن  بغض 
اإليامن  أمام  املجال  يفسح  لكي  للعقل،  املناهض  العقيل  بالعناد  اسميته  ما 
لكي يكون بداية وهناية كل عقل ووجدان. وهذا أمر سبق وأن بلور أسسه 
وغري  والعميقة  املفارقة  عباراته  يف  تريتوليان  واإليامنية  واملعرفية  املنهجية 
بأنه  قوله،  مثل  وغريها.  واإليامن  والبعث  والصلب  املسيح  عن  العقالنية 
»ما بعد املسيح ال حاجة للفضول، كام انه ال حاجة للبحث بعد اإلنجيل«، 
وكذلك قوله »لقد صلبوا ابن اهلل، وال نخجل هلذا الفعل مع انه خزي. لقد 
حيا.  بعث  دفنه  وبعد  شيئ.  عىل  قياسه  يمكن  ال  يقني  وهو  اهلل،  ابن  مات 
وهو أمر ال شك فيه وذلك ألنه مستحيل«، وما شابه ذلك. إن هذا العناد 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، دار الرشوق، بريوت، ط2، 2006، ج2، ص464.
)2(    أوغسطين: مدينة اهلل، ج2، ص490.
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العقيل لالعقالنية يعكس ثقل اإليامن والذوبان فيه، الذي كان بمعنى ما ردا 
وجدانيا وفلسفيا عىل نوعية األزمة املعرفية واألخالقية التي مر هبا. بحيث 
دفعته صوب الصيغ الوجدانية األكثر غلوا »للربهان« الفلسفي املقبول بني 

النصارى. والشيئ نفسه نالحظه عند اوغسطني. 

إذ  واستعامال.  انتشار  االكثر  املقدس  كلمة  تصبح  أن  مصادفة  وليس 
املخزية  وخشونته  الواقع  »هتذيب«  جيري  كان  وغاياهتا  خالهلا  ومن  فيها 
أحيانا، إضافة إىل رمي العقل وراء حائط اإليامن الصلب لكي ال تعود مرة 
تثليم  يمكنه  ما  كل  أي  والربهان،  والتدليل  للشك  العقل  دعاوي  أخرى 
قديسون وقداسة يف  أمام  نقف  ما عداه. هلذا  وأوليته عىل كل  اإليامن  قيمة 
كل شيئ. بل إن الدول النرصانية الالحقة امتصت فكرة املقدس من خالل 
اطالقها عىل اسامء دوهلا )اإلمرباطوريات املقدسة(. بحيث أصبحت كلمة 
املقدس تّلف كل شيئ: الناس والدولة والكنيسة والكتاب، أي كل ما كان 
كانت  التي  السياسية  القدرة  فقدان  عن  روحيا  تعويضا  يكون  أن  بإمكانه 

تعتمل يف بواعث النرصانية األوىل.

مبنيا،  أوغسطني  فكر  يف  احلصيلة  هذه  لكل  املنهجي  األساس  كان 
شأن كل من سبقه من شخصيات الفكر النظري والعميل النرصاين )قديسو 
الصحارى والقفار وآباء الكنيسة( عىل أساس حل طبيعة العالقة بني الفلسفة 
هبذا  وخالفاهتم  اخالفاهتم  عن  النظر  وبغض  واإليامن.  العقل  أو  والدين، 
للالهوت،  خادما  الفلسفة  جعل  يف  تقوم  املشرتكة  الفكرة  أن  إال  الصدد، 

والعقل لإليامن، والواقع للعقائد، والتاريخ الفعيل ألساطري الدين. 

املدرسة  له  أسست  الصدد  هبذا  كبري  تراث  من  أوغسطني  انطلق 
احللول  أن  غري  وكليمنت.  بأورجني  وانتهاء  فيلون  من  بدأ  االسكندرانية 
املدرسة املحدودة بني االنزواء يف  آفاق هذه  التي قدمها أوغسطني تتجاوز 
قضايا التأويل العقيل للنصوص الدينية واإلفراط الشكيل يف تنظيمها. رغم 
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أهنا مل هتمل الكثري من القضايا االجتامعية واألخالقية. لكنها مع ذلك كانت 
مهمومة بالدفاع والتربير. بينام اختذت عند أوغسطني بعد انتصار النرصانية 
صيغة  واملبادئ،  الروح  بمعايري  األقل  عىل  الدولة،  يف  الرسمية  وهيمنتها 

اهلجوم النقدي وتأسيس البدائل.  

»الوثنية«  للثقافة  والروحية  العقلية  الكينونة  عمود  الفلسفة  كانت 
وأن  له  سبق  التي  الصلة  هذه  أوغسطني  أدرك  وقد  والرومانية.  اإلغريقية 
تربى هبا وعليها قبل انكساره العقيل، شأن تريتوليان، بعد أن مّر بمختلف 
الكربى من فلسفية )أرسطية وافالطونية وافالطونية حمدثة  العرص  تيارات 
)من  عديدة  نرصانية  وفرق  فارسية(  ومانوية  وثنية  )من  ودينية  ورواقية( 
اريانية ومونتانية وغريها(، وحتوله اجلذري صوب الرؤية الدينية النرصانية 
وعقائدها اإليامنية. ووضع ذلك يف موقفه العام من الفلسفة. إذ اعتربها يف 
األصل ليست رومانية بل إغريقية. وإن كان البد من اعتبارها رومانية، كام 
يقول أوغسطني، فألن اليونان أصبحت مقاطعة يف اإلمرباطورية الرومانية. 
ومهمتها األساسية تقوم يف نرش ما يسميه أوغسطني باخرتاعات البرش وليس 
احلاد  ونبوغهم  عبقريتهم  لفضل  ما  ينكر  ال  انه  ومع  اإلهلية.  التعاليم  نرش 
الذي جيد تعبريه الكبري يف اكتشافاهتم العقلية ملا ختفيه الطبيعة من أرسار وما 
ينبغي القيام به أو جتنبه يف جمال السلوك االجتامعي. بل أن بعضهم اكتشف 
اهلل  بعون  جرت  اكتشافات  لكنها  أوغسطني،  يؤكد  كام  عظيمة،  حقائق 
الغواية  صوب  دفعهم  البرشي  ضعفهم  لكن  املعرفة.  بقدرة  ومدهم  إياهم 
والضالل، التي جرى الكشف عنها بفضل العناية اإلهلية، عرب الكشف عن 
التقوى هو الذي يرفع  بينوا هلم بأن سبيل  الذين  كربياءهم بواسطة أولئك 

البرش إىل السامء)1(.

اجيايب  األول  بشقني،  يتسم  الفلسفة  من  موقف  أمام  هنا  نقف  إننا 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص70.
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اإلنسانية  العقلية  اجلهود  يعترب  لكنه  اإلنسانية.  بالعبقرية  ربطها  خالل  من 
ال  ثم  ومن  نفسه.  البرشي  الضعف  عن  تعبري  جمرد  النظري  واجتهادها 
اإلهلية.  بالعناية  اإليامن  يوفرها  احلقيقة  أن  والثاين،  احلقيقة.  إىل  توصل 
الذين  الفالسفة  رفعه  هنا  من  العقل.  عىل  اإليامن  وأفضلية  أولية  بمعنى 
خالفا  جيد  ال  فهو  والنور.  احلق  عني  هي  عليا  مراتب  إىل  باإللوهية  اقروا 
األرواح  »إن سعادة  اعتربوا  الذين  الفالسفة  وأولئك  الدين  بني تصورات 
التي  اآلهلة  مصدر  هو  واحد«،  مصدر  من  تنبع  اإلنسان  وسعادة  اخلالدة 
افالطون  عن  يدافع  نراه  أخرى  حاالت  ويف  عقالين)1(.  بنور  تنورهم 
إذ  الوثنية.  التقاليد  عىل  افضليتها  منطلق  من  ولكن  االفالطونية  والفكرة 
اعترب من األفضل واألحسن مطالعة افالطون من أن حيرض أحدهم لرؤية 
برت االعضاء التي يقوم هبا الكهنة يف هياكلهم. من هنا قوله بأن قراءة كتاب 
التي  وترتيباهتم  العقيمة  املدائح  تلك  من  أفضل  ألفالطون  اإلهلية  الرشائع 

وضعها اسالفنا)2(.

غري أن هذه املقارنات والتقييامت تضمحل أمام املوقف املبدأي الذي 
وضعه أوغسطني يف عالقة النرصانية بالفلسفة. من هنا مطالبة اتباعه اجلدد 
ال  إذ  فقط.  ورسائلهم«  الرسل  وأعامل  املقدس  واإلنجيل  »االنبياء  بقراءة 
مكان فيها »للضجيج الباطل الذي تثريه املامحكات الفلسفية«. فهي القراءة 
اإلهلية«)3(.  للمعجزات  الصاعق  »الصوت  إىل  يستمع  املرء  جتعل  التي 
كل  »يتضمن  أوغسطني  يقول  كام  العقل،  خالف  عىل  املقدس«  »فالكتاب 
ما يلزم بشأن الشهوات. انه يدعو العقل إىل اخلضوع هلل. وخيضع الشهوات 

للعقل لكي يضبطها ويرّوضها وجيعلها أسرية الرّب«)4(.

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص458.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص71.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص88-87.
)4(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص426-425.
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التي  املنهجية  املقدمة  هي  بالعقل  مقارنة  اإليامن  وجوهرية  اولوية  إن 
السابق، لكنه دفعها صوب  النرصاين  الالهوت  تقاليد  متثلها أوغسطني من 
واإلنساين  الطبيعي  الوجود  قضايا  كافة  جتاه  للمواقف  األوسع  التأسيس 
الرؤية  صلب  يف  الدينية  والقيم  اإليامن  فكرة  حرش  بمعنى  واإلهليات. 
تفكري  من  موقفه  ففي  والتأسيس.  والنقد  والتأويل  والتحليل  واملواقف 
عىل  يشدد  السعادة  فكرة  جتاه  والباطل  احلق  إشكالية  مثال  عىل  الفالسفة 
هلل.  النقي  التقي  باحلب  تّوحدها  بدون  احلقيقة  السعادة  بلوغ  استحالة 
بام  األصل  حيث  من  حمكوم  الفالسفة  وتفكري  نفسها  الفلسفية  فالفكرة 
وجد  التي  الفكرة  وهي  الباطلة«.  الشعبية  »بالضالالت  أوغسطني  اسامه 
الفكرة  إن  بمعنى  تفكريهم«)1(.  ظالم  يف  الرسل:تاهوا  »قول  يف  نموذجها 
إن  العوام! مع  استامع واستمتاع بضالل  إال  ما هو  العقل  املنطقية واجتهاد 
ابسط مظاهر الفكر والتفكري والفكرة تشري إىل العكس. بمعنى انتامء الوعي 
اساطري  الدين واإليامن هو من  بينام  الذهني،  باملعنى  اخلواص  اىل  الفلسفي 
والنفسية  الذهنية  جممل  قوام يف  هلا  يعد  مل  اجللية  احلالة  إن هذه  اال  العوام. 
زوبعة  كل  أثار  الذي  روما  سقوط  وبعد  قبيل  وباألخص  آنذاك،  السائدة 
الالهوت  النموذجي يف  تعبريها  والتي وجدت  والثقايف،  التارخيي  الوجود 
لبلوغ  تسعى  كانت  التي  املهمة  فهي  الفلسفة.  من  وموقفه  األوغسطيني 
كل  ارجاع  خالل  من  الفلسفي  والديني  الالهويت  للتفكري  اجلوهرية  الغاية 
إشكاليات الوجود املعقدة إىل صيغ بالغية وأساطري األولني ومذاق العوام. 
بالغة  إىل  الذايت  ومنطقها  واملقوالت  املفاهيم  ارجاع  أسلوب  كان  وقد 

»الكتاب املقدس« الركيكة وعجنها يف منظومة القيم هو أحد نامذجها. 

لقد جرى إرجاع التفكري إىل قاع الضمري امللتهب بنار اإليامن والعوام 
منظومة  إىل  القيم  منظومة  حتولت  بحيث  القيم.  بمفاهيم  حمارصته  عرب 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص457.
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الديني ويتجاوب معه يف كل  املنطق. وهو »منطق« يستجيب ملاهية اإليامن 
تأويال حمرتفا ال غري. من  يتعدى كونه  النظرية ال  نامذجه  افضل  شيئ. ويف 
هنا يمكن فهم فكرة أوغسطني عام اسامه بعالقة الشعور الباطني بالعقل. اذ 
به موافقا  العقل حاملا يكون ما يوحي  الباطني قوة ختدم  الشعور  نراه يعترب 

للرّب واإلحسان)1(. 

بفكرة  وتشبعهام  اإليامين  الروح  وقوة  األخالقي  الباطن  صعود  إن 
املحبة هو الذي جيعل من كل علم أخر ال قيمة له مقارنة هبا. من هنا يمكن 
فهم استنتاجه القائل، بأن »علم األشياء املحسوسة والزمنية، من وجهة نظر 
حبهم  هي  هلم  بالنسبة  اهلل  »حمبة  ألن  وذلك  حقرية«،  علوم  هي  القديسني، 

الوحيد. وهو رّس تقّدسهم«)2(.

إىل  قيمها  النرصاين ومنظومة  باهلل ورموز اإليامن  من هنا حتول اإليامن 
ففي موقفه من قضايا  النهائية.  واملواقف  والتأسيس  والرؤية  الفهم  مصدر 
املجد، املميزة والكبرية بالنسبة للذوق والقيم الرومانية، نراه يشدد عىل أن 
املجد من اهلل وهلل. وذلك ألن مقاومة الشهوة، كام يقول اوغسطني، أفضل 
به. مع  بالتشبه  من االستسالم هلا. وبقدر ما يسمو اإلنسان يقرتب من اهلل 
هنا  من  احلياة«)3(.  هذه  يف  اإلنسان  من  كليا  استئصاهلا  باستحالة  اقراره 
بينام املجد احلقيقي يقوم يف ارضاء اهلل  استنتاجه، بأن املجد البرشي باطل، 
ورضاه. ووضع هذه الفكرة يف اساس بعض مواقفه االجتامعية مثل قوله، 
والشيطان.  واملوت  اخلطيئة  نري  من  حتررنا  التي  هي  الصحيحة  احلرية  بأن 
وهي التي ينبغي أن تدفعنا صوب تعدى املصالح االنانية املحصورة باألبناء 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص426
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص449.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص247.
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جتاه »تبني فقراء املسيح بمثابة عائلتنا«)1(. بل ونراه يدفعها صوب ما يمكن 
دوعته بالشيوعية النرصانية عندما شدد عىل رضورة وضع الثروات اخلاصة 
بخدمة الغايات السامية، استنادا إىل قول الرسل »أال يقول أي منهم انه ملكه 
اخلاص، بل هو امللك املشرتك، حيث يوزع لكل واحد حسب حاجته«)2(. 
شعار  تطبيق  عرب  العامة  للمصالح  وإخضاعها  اخلاصة  امللكية  نفي  بمعنى 
به  سيقول  ما  كل  اي  حاجته«،  حسب  ولكل  امكانيته  حسب  كل  »من 
ماركس بعد ألف ومخسائة سنة! والشيئ نفسه يمكن قوله عن قضايا احلق 
ال  اوغسطني،  يقول  كام  األبدية،  احلياة  اجل  من  يعملون  فالذين  املتنوعة. 
يفكرن باحلصول عىل ممالك األرض وأجمادها. وبالضد من ذلك، من يسعى 
األبدية  بني  الفرق  وهو  الشيطان.  رضا  عىل  حصل  ممن  فهو  الغرض  هلذا 
والزمن العابر. فاألوائل حمكومون يف نظرهتم للحق والباطل بمعايري األبد، 
بينام الثواين حيكمون عىل ذلك »بالنجاح يف األمور الزمنية«، أي الدنيوية)3(. 
باعتياد  اسامه  مما  انطالقا  البرش،  سلوك  حيكامن  نموذجان  ذلك  يف  ووجد 
»الباطل عىل حماربة احلق. وهو ما يؤكد هالك اإلنسان«)4(. ومن ثم ال بديل 
لذلك إال بإتباع طريق احلق احلقيقي، أي كل ما يمكن رؤيته، حسب عبارة 
اوغسطني، بالعناية اإلهلية وتدبريها، بوصفه أسلوب رؤية اآلفاق أيضا. من 
هنا يمكن فهم موقفه من آراء الفيلسوف الروماين سينيكا، الذي انتقد شعائر 
اليهود واحتفاالت بوم السبت، من ثم تأثري شعائرهم فيمن انترص عليهم. 
فقد قال سينكا عن اليهود وشعائرهم بأن »العادة املتبعة لدى تلك الساللة 
املجرمة قد تغلبت عىل كل شيئ، حتى إن العامل بأرسه قد قبل هبا تقريبا فراح 
بصدد  اليهود  من  النصارى  مواقف  أما  للغالبني«.  الرشائع  بسّن  املغلوبون 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص245.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص257.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص268.

)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص277.
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يقول اوغسطني. واعترب  الذم واملدح، كام  بعدم  فتقوم  القضية واحلالة  هذه 
اإلهلي«)1(.  التدبري  »أرسار  بمعايري  احلالة  هذه  إىل  النظر  الرضوري  من  أن 
التارخيية، سوى  الدينية، بام يف ذلك  الالهوتية  وال يعني ذلك ضمن رؤيته 
أن كل ما جيري حمكوم »بعناية إهلية« يمكن رؤيتها يف النرصانية وشخصية 

املسبح. إذ فيهام تتجىل حقيقة املصري والبديل. 

فمصري اإلنسان هو املوت. وإذا كان األمر كذلك فلامذا يا ترى البحث 
عن السعادة، كام يقول اوغسطني. وهي معضلة ال حيلها حسب نظره سوى 
وليس  الوجودي.  اهللع  هذا  من  ينقلهم  وسيط«  عن  »البحث  فكرة  ظهور 
هذا الوسيط إنسانا باملعنى العادي، بل هو إله خيرج الناس من هذا الشقاء. 
انه ليس معصوما من املوت، لكنه يف الوقت نفسه ال يبقى أسريا له إىل األبد. 
مع  ميتا  يكون  أن  بمعنى  واحلياة.  املوت  ذاته  يف  جيمع  أن  رضورة  هنا  من 
األموات، وحيا مع األحياء«)2(. وليس هذا يف الواقع سوى يسوع املسيح، 
)الرومانية( وزمنها  الوثنية  بقايا  تذلل كل  التي  والفكرة  الشخصية  بوصفه 

الدنيوي ومدينتها األرضية.  

النقد	الالهوتي	الفلسفي	للوثنية
التي  املقدمة  النظرية  وحصيلتها  واملواقف  اآلراء  هذه  وشكلت 
مظاهرها  بمختلف  الرومانية  للوثنية  الشامل  نقده  أوغسطني  عليها  أرسى 
الدين  عن  والدفاع  التربير  وحدة  عىل  النقد  هذا  واحتوى  ومستوياهتا. 
عيوب  من  الرومانية  الوثنية  يف  عام  نفسه  الوقت  يف  والكشف  النرصاين 
خمتلف  النقد  هذه  وتناول  النرصاين.  باخلالص  اإليامن  غري  يمسحها  ال 
والتقاليد  والعادات  واألخالقية  والسياسية  االجتامعية  احلياة  جوانب 
والقيم املميزة للثقافة الرومانية آنذاك وموقف الدين اجلديد منها. وهو نقد 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص307.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص439.
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التي  األوىل  وشخصيته  احلياتية  جتربته  عن  نفسه  الوقت  يف  معزوال  يكن  مل 
ما  كل  يف  العبارة  برصيح  ذلك  عىل  ونعثر  الثقافة.  هذه  حضن  يف  تبلورت 
معرض  ففي  اهلل(.  )مدينة  يف  انعكاسه  وجد  وما  )االعرتافات(  يف  وضعه 
انتقاده للتقاليد الرومانية يف احلياة ومالهيها، نسمعه يقول "أنا أيضا يف سن 
بتلك  وأتلذذ  املدنسة،  واالستعراضات  املشاهد  تلك  احرض  كنت  املراهقة 
عىل  تقام  التي  السافلة  واأللعاب  املوسيقية  واحلفالت  املجنونة  احلركات 

رشف اآلهلة")1(.
تعرض  عام  األخالقي  والدفاع  العميق  التربير  رّس  فهم  يمكن  هنا  من 
له النصارى من مهانة كربى وجرائم ال تغتفر من جانب الرومان وثقافتهم 
الكثري  قامت  التي  االنتحار  وحاالت  لفكرة  رفضه  جمرى  يف  فنراه  الوثنية. 
أعامل  من  ذلك  شابه  وما  لالغتصاب  تعرضن  اللوايت  النرصانيات  من 
من  اجلسد  حيرر  الذي  هو  اخلالص  والضمري  العفة  أن  عىل  يشدد  رذيلة، 
بقيمة  دعوته  يمكن  ما  وضع  ثم  ومن  األرشار.  جانب  من  له  تدنيس  كل 
املجيدة  »العفة  بأن  يقول،  أيضا  وكتب  احلق.  بمعايري  والتحدي  اإلرادة 
وشهادة الضمري فيهن أمام أعني اهلل....وإن اهلروب بواسطة الرش من إهانة 
يرفع  نراه  بل  اإلهلية«)2(.  الرشيعة  سلطان  عن  التخيل  يعني  البرشية  التهم 
وضع  ثم  ومن  واجلسد.  الروح  بني  اجلديدة  النوعية  العالقة  مصاف  ذلك 
أولوية وجوهرية الروح مقارنة باجلسد. وهي فكرة كانت تسعى اىل تأسيس 
األبعاد السياسية األخالقية يف مواجهة مهجية الرومان ضد النصارى. لقد 
بأن  قوله،  هنا  من  النرصاين.  الروح  ضد  الرومي  اجلسد  معركة  منها  جعل 
النفس  دامت  ما  قداسته  من  شيئا  يفقد  ال  للعنف  يتعرض  الذي  »اجلسد 
نقية«، والعكس هو الصحيح. ومن هنا أيضا استنتاجه القائل:«لو حافظت 
عىل  وليس  الظامل  عىل  فالذنب  اجلسد،  سقوط  لدى  طهارهتا  عىل  اإلرادة 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص66.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص39.
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للنساء  الباطنية والقداسة اجلسدية  القداسة  الضحية.... ندافع ضدهم عن 
اللوايت يتعرضن لإلهانة خالل ارسهّن«)1(. 

ونتائجها.  الرومانية  الوثنية  لآلهلة  األخالقي  النقد  جوهرية  هنا  من 
ولعل أهم ما فيها من خراب هو أهنا صانعة الفوىض األخالقية، كام يقول 
يف  عام  النظر  وبغض  »مقدس«.  بقانون  حتكم  ال  آهلة  فهي  اوغسطني)2(. 
الباحثة  الفكرة  بمعايري  سليمة  لكنها  اجلانب،  احادية  نظرة  من  احلكم  هذا 
هنا حكمه  والقانون. من  القيم  منظومة  احلق يف  الثبات  لتأسيس  والساعية 
وضبط  املدن  وسكان  الشعوب  حياة  بتنظيم  تبايل  ال  الوثنية  االهلة  أن  عن 
أخالقهم. وبأثر ذلك جيري التهام كل شيئ، وأوال وقبل كل شيئ الرشف 
يقول  كام  آهلتها،  من  تستفد  مل  روما  أن  بل  والعقل)3(.  والنفس  واجلسد 
اوغسطني. وهي مفارقة استغرهبا لكنه حللها بمعايري رؤيته الالهوتية. فقد 
وقف هو كام يقول عن نفسه، أمام ظاهرة عظمة الدولة الرومانية وضعف 
إىل  تستند  ال  روما  عظمة  أن  يف  ذلك  سبب  ووجد  نفسه.  الوقت  يف  آهلتها 
مملكة  وكل  وهناءها.  عظمتها  للمدن  حيفظوا  أن  من  أضعف  ألهنم  آهلتها 
اللصوص)4(.  تقيم هلا وزنا، تصبح جمموعة من زمر  العدالة، وال  ختلو من 
العدل  الفكرة للربهنة عىل أن فقدان  وتوسع أوغسطني يف استعارض هذه 
انتشال  عىل  القادرة  فالدولة  اللصوص.  من  كبرية  مجاعات  املاملك  جيعل 
تعمل  ثم  ومن  األمان  امكانية  له  تعطي  واملجاعة  والذلة  اخلوف  من  الفرد 
عرضة  هو  كان  أيا  اإلنسان  ألن  وذلك  اجلريمة.  ارتكاب  من  ختليصه  عىل 
فكرة اخلري)5(.  يعادل  ما  إال  منه  يبقى  وبالتايل ال  الزمن.  مهام طال  للموت 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص37.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص66.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص69.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص165.

)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص173-172
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متاما كام انه ال فضل لآلهلة الرومانية يف توسع اإلمرباطورية. إذ كيف يمكن 
لأللعاب  توكل  بانتصاراهتا  االحتفال  وأن  السيام  الفكرة،  هبذه  اإلقرار 

الشائنة التي يقوم بتنفيذها خدمة سافلني؟)1(.

ما  كل  عىل  أيضا  ينطبق  والقانون  اآلهلة  عىل  ذلك  ينطبق  ما  وبقدر 
التمثييل  األدب  من  لكل  بالنقد  اوغسطني  تعرض  وقد  بالروح.  عالقة  له 
والشعري للرومان. ويف نقده يكشف عن احلالة الرومانية ككل. فالرومان 
جيري  حيث  الشعراء،  يتخيلها  التي  واهلزلية  املأساوية  التمثيليات  يقدمون 
فتكون  مواضيعها.  قذارة  لبقة،  عبارات  حتت  وختفي  املسارح  عىل  عرضها 
»الفن  كان  فإذا  وبالتايل،  الرشيفة)2(.  األدبية  بالدروس  يسمونه  مما  جزءا 
مع  أبطاهلام  بصنّف  أن  املعقول  من  فهل  اآلهلة  إليهام  يرتاح  شيئني  واملرسح 

سفلة املواطنني؟«)3(. بينام نراه اكثر تشددا يف املوقف من الشعراء.

التدجيل،  »زبانية  أهنم  من  الشعراء  من  موقفه  يف  اوغسطني  انطلق 
الذين يغرون الناس الضعفاء دافعني هبم إىل االقتداء باألعامل األشد قبحا 
اإلثارة اخلربة  بل أهنم مصدر  أفعال اآلهلة«)4(. ليس ذلك فحسب،  وكأهنا 
بالنسبة لألخالق والسلوك والقيم واملواقف. إضافة إىل استغالهلم خمتلف 
الدائم.  التخريب  حلبة  إىل  خالهلا  من  يدخلون  التي  والثغرات  األساليب 
ألن  رفضهم  ثم  ومن  خماطرهم  إدراك  إىل  توصلوا  قد  الرومان  كان  فإذا 
»تظل حياهتم وشهرهتم فريسة ملكر الشعراء« بحيث »هددوا باإلعدام كل 
من يتهم بقول شعر يّشهر فيه باآلخرين«)5(، إال أن الشعراء ظلوا متجانسني 

مع أنفسهم بحب النقد واهلجاء. 
)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص170.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص72. 
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص75.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص80.
)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص76.
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بسبب  ختريبيا  عمال  النقدية  الشعر  فضيلة  يف  أوغسطني  وجد  لقد 
متاما  املجيدة.  األعامل  للقيم، واخلايل من  املدمر  الكالم  احظان  ارمتائهم يف 
كام سيقرر اإلسالم الحقا نفس املوقف. بعبارة أخرى، لقد أراد أوغسطني 
ازالة اللسان السيئ من خالل جعل الشعر شعورا بالقيم املتسامية والعمل 
بموجبها. غري أن خطيئة الرومان هبذا الصدد تقوم يف منعهم الشعراء بإشهار 
سالح ألسنتهم ضد املواطنني، لكنهم فسحوا هلم املجال وأعطوا هلم احلرية 
االستهزاء والسخرية جتاه اآلهلة. بحيث »ال خيشون شيخا وال رئيسا أو رقيبا 

وال حربا. ويمكنهم أن يشتموهم وال لوم عليهم«)1(.  

بالنسبة لروما بسبب  ومل جيد أوغسطني يف كل هذه املظاهر أمرا غريبا 
يتعلق منه  ما  انحطاطا أخالقيا، وباألخص  اعتربه  كمية ونوعية وتقاليد ما 
اوغسطني،  يقول  كام  اآلهلة،  إىل  ينسبون  ألهنم  وذلك  اآلهلة.  من  باملوقف 
بالقبائح،  اعيادهم هي جمرد احتفاء  البغاء والقسوة. كام أن  خمتلف أصناف 

بحيث ال نعثر فيها إال عىل شهوات دميمة وأرواح رشيرة)2(. 

لقد انقضت تلك املرحلة واحلالة التي كانت روما تعيش بمعايري الضمري 
الذي كان يرتقي إىل مصاف القانون حسب قول احد مفكرهيم )سلُّستس(، 
وبالتايل، مل يكونوا بحاجة إىل قوانني إهلية، كام يقول اوغسطني)3(.. غري أن 
االنحطاط الروحي والعقيل واألخالقي الذي لّف حياة الرومان قد أدى يف 
بحيث  والتقييم،  املواقف  يف  الغبية  الصورة  خمتلف  ابتداع  إىل  املطاف  هناية 
اعتربوا النصارى سببا اساسيا بام يف ذلك حال احتباس املطر واجلفاف)4(. 
وتوسع اوغسطني يف تناول خمتلف مظاهر هذا احلالة لكي يتوصل يف هناية 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص77-76.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص103.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص83-82.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص65. 
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املطاف إىل ما يمكن دعوته بانغالق آفاق اآلهلة الرومانية وانغالق مسارها 
التارخيي. 

إن انغالق األفق التارخيي بالنسبة لروما والذي سيجد نتيجته املحتومة 
املحكوم هبا  وثنيتها وسلوكها  نتاج  بالنسبة ألوغسطني  كانت  يف سقوطها، 
»اآلهلي«.  والقانون  إىل وحدة األخالق  أهنا ال ختضع  بمعنى  يف كل شيئ. 
بالقوة  امليادين،  خمتلف  يف  عظمة  من  فيه  ما  كل  رغم  تارخيها،  متيز  هنا  من 

والعنف وديمومة احلروب التي مل تنه إال بانتهائها. 

كانت روما بالنسبة ألوغسطني هي زمن احلرب الدائم. إذ ال نجد يف 
احلقبة املمتدة بني تأسيسها وحكم القيرص أوغسطني، كام يقول اوغسطني، 
معجزة  أهنا  لو  كام  السبب  هلذا  وتبدو  السالم.  فيها  عّم  واحد  سنة  سوى 
الذي  بالنرص  يغتبطون  نراهم  بل  والقتال.  باحلرب  تغتبط  فروما  كربى)1(. 
يكلف اهنارا من الدماء. وكل منه يغايل بأوصاف املجد والنرص واالنتصار 
الباطلة)2(. وأدى ذلك إىل أن تصاب روما بام يمكن دعوته بالفتك األخالقي 
لالنتصار احلريب. فقد أخذت روما تغرق يف الفساد نتيجة النرص واألمان، 
كام يقول اوغسطني. ووجد ذلك عىل مثال احلرب مع قرطاجة. وتوصل إىل 
»أن سقوط قرطاجة الرسيع كان أشد فتكا بروما من صمودها الطويل«)3(. 
الداخلية واألهلية فيها هي  لقد أوقعها يف أوهام ال حتىص. ولعل احلروب 
بكل  فضيع  بشكل  تفتك  مدنية  »نزاعات  تظهر  أخذت  إذ  نتائجها.  احد 
فعلية  حروب  بل  طفيفة،  مناوشات  جمرد  تكن  مل  بدورها  وهذه  مدينة«. 
والتهم  الشتائم  تبادل  عن  فيها  األحزاب  تتوقف  وال  الدماء.  فيها  تسفك 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص122.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص131.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص152.
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من عىل املنابر. باختصار، إهنا حتولت ‘ىل حروب بني اجلميع)1(. وترتب عىل 
ذلك غرس خمتلف مظاهر العنف الالعقالين وغري األخالقي كام هو جيل يف 
توسع وتعمق خمتلف مظاهر االنانية والوحشية. إذ أصبح التعذيب اهلمجي 
مدن  وبيع  الرجال،  جلود  وسلخ  سكاكني،  بال  البعض  أيادي  متزيق  مثل 
باملزاد كام تباع إحدى املزارع، ومدن حيكم عليها باملوت كام حيكم عىل جمرم. 
وفضاعة هذه األشياء تقوم يف أهنا جتري وحتدث زمن السلم. بمعنى حتول 
السلم  أخذ  بحيث  العسكري.  لالنتصار  املكمل  األسلوب  إىل  اإلرهاب 
واحلرب يتسابقان يف رشاستهام. وإذا كانت احلرب تقتل الرجال املسلحني، 

فإن السلم ينتزع منهم سالحهم ليقتلهم، كام يقول اوغسطني)2(. 

إن كل هذه املظاهر العنيفة والدموية واهلمجية هي انتاج العقائد الدينية 
بأثر  أنه  عىل  عندهم  وجيري  جرى  ما  بكل  اهتامهم  أما  وآهلتهم.  الرومانية 
املسيح  قبل  جرى  قد  ذلك  كل  ألن  وذلك  وهذيان،  خرافة  فهو  النرصانية 
اخلاضعة  وآهلتم  الوثنية  والديانة  التقاليد  هذه  كانت  لقد  طويل)3(.  بزمن 
نزع  خالل  من  بروما  تفتك  أخذت  التي  الرذائل  رّس  هو  ألهوائهم  أو  هلا 
العقل واالعتدال واألخالق السليمة منها. من هنا توصله إىل أن قوة األمم 
عليها  أو  للفضيلة  دليال  ليست  أهنا  كام  واالنتصارات.  باحلروب  تقاس  ال 
بأن  القائلني،  ألولئك  عىل  السياق،  هذا  ضمن  رد،  وقد  كان.  شكل  بأي 
بأنه  التي قامت هبا روما قد أدت إىل توسع امرباطوريتها،  العنيفة  احلروب 
والعافية  اجلسد  سليم  القامة  متوسط  اإلنسان  يكون  أن  األفضل  من  أليس 
من قامة عمالق ال تنمو إال بواسطة أزمات متالحقة. ومن ثم هل هناك من 
رضورة للمرور هبذا النمط من االنحالل األخالقي لكي جيري تصنيع دولة 
»يأخذ  فرجييل  الذي صاغه  الوصف  عليه يف  نعثر  ما  أي كل  إمرباطورية؟ 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص153.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص159.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص161.
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والعطش  السالح  بثورة  يفاجأ  ثم  ألوانه  وتشحب  بالذبول  اجلديد  اجليل 
للذهب«)1(. بمعنى تكرار كل ما جرى بمستوى اشد واعنف للشدة والعنف 
يف احلصول عىل مكاسب عابرة وأوهام املجد! واستند أوغسطني يف موقفه 
القائل،  سّليتوس  الروماين  املؤرخ  فكرة  إىل  احلرب  من  األخالقي  الفكري 
بأن الشعوب بدافع شهوة التسلط يقيسون العظمة بمساحة اإلمرباطورية، 
اجلنس  عند  التسلط  »شهوة  بأن  القائلة،  املنطقية  هنايتها  صوب  ليدفعها 

البرشي هي ينبوع ما يعيش من مآس تسحقه وتقلبه رأسا عىل عقب«)2(. 

هلذا  الشنيعة.  األهوال  سبيل  هي  ألوغسطني  بالنسبة  فاحلروب 
ألعداد  العنيف  التدمري  مسلسل  وقرطاجة  روما  بني  الرصاع  يف  يرى  نراه 
وتدمري  ختريب  بأثرها  جرى  بحيث  الزاهية.  واملدن  املاملك  من  هائلة 
والشجر  واجلنود  للبرش  والدمار  اخلراب  مرحلة  إهنا  شاسعة.  أراض 
الشعوذة  دور  استفحال  جرى  أيضا  وبأثرها  واحليوانات.  واملدن  واحلجر 
أن  عن  يكشف  ذلك  كل  وآفاقه.  االنتصار  إمكانية  الكتشاف  والعرافني 
سلوكهم يكشف بأن الرومان برش من نحاس ال دماء يف قلوهبم، كام يقول 
حصيلة  أن  يف  يقوم  أيضا  ختريبا  واألكثر  ذلك  من  واألتعس  اوغسطني)3(. 
هيمنة  بمعنى  باهلزيمة«)4(.  أشبه  أصبح  النرص  »أن  يف  تقوم  احلروب  هذه 
وسيادة نفسية وذهنية التدمري والعنف الالعقالين. اهنم يدمرون كل ما هو 

حي ومجاد بعد احتالله)5(.

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،، ص123.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص132.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص145-144.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص147.

وسوف تتبع النرصانية بعد استتباب سيطرهتا نفس األسلوب مع »بقايا الوثنية«.     )5(
وانتقلت هذه التقاليد ونفسيتها وذهنيتها الحقا ألغلب الشعوب األوربية املتنرصة. 
يف  دمروا  فقد  الصدد.  هبذا  »نموذجية«  أكثرها  بني  من  األسبان  مثال  يكون  وقد 
مدن  اغلب  وحرقوا  االسرتداد«،  »معارك  بعد  األوىل،  اخلارجي  الغزو  مراحل 
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االهنيار  رّس  اوغسطني  فها  وجد  التي  املأساوية  اخلامتة  هذه  أن  غري 
الرومانية، كانت حتتوي يف أعامقها عىل تفاؤل  الروحي واألخالقي للوثنية 
الهويت يقوم يف اعتقاده بأن احلروب هي مشيئة إهلية. بمعنى أن »اهلل يستعمل 
العدل أو الرمحة فيرضب اجلنس البرشي أو يواسيه عندما يطيل مدة احلرب 

أو يّقرصها«)1(. 

وبام أن السالم هو النقيض الفعيل للحرب، من هنا حتديد حلده وحقيقته 
من  النرصانية.  بالفكرة  ونقدها  الرومانية  الوثنية  تقاليد  استلهام  خالل  من 
أال  السالم،  من  نوعني  عن  حديثه  وراء  القائمة  البواعث  فهم  يمكن  هنا 
ومها سالم األرشار وسالم األبرار. فسالم األرشار ال يسمى سالما مقارنة 
بسالم األبرار. وهو أمر جيل بالنسبة ألولئك الذين يميزون بني االستقامة 
السالم  بفكرة  ذلك  واستكمل  والفوىض)2(.  النظام  وبني  واالعوجاج، 
يسمح  ال  الذي  النظام  يف  االتفاق  وهو  األول  اإلهلي.  والسالم  البرشي 
إليه سبيال)3(، والثاين  نافعا ملن استطاع  ألحد بأن يؤذي اآلخر، وأن يكون 
يتطابق مع معنى ما اطلق عليه اوغسطني عبارة »سالم الكون وسالم احلياة 
اإلنسانية«. ولسالم الكون ضوابط يف الكون نفسه، بينام يف عامل اإلنسان فال 
سالم  الطبيعة  مظاهر  كل  ففي  اهلل.  رسمه  ما  غري  له  وحقيقي  فعيل  ضابط 
فتقوم يف طاعته يف اإليامن وبام  أما »سالم اإلنسان مع اهلل  حيدده مكوناهتا. 
»امريكا احلنوبية« وخربوا طرقاهتا! وسوف تطبق هذا األسلوب الدول الكولونيالية 
واحلروب  االملانية  النازية  يف  ذروهتا  رؤية  يمكن  كام  احلديث.  العرص  يف  األوربية 
)الشاملية( والعراق وأفغانستان وكثري غريها،  فيتنام واليابان وكوريا  األمريكية يف 
كل  إبادة  بمعنى  املحروقة«.  »األرض  عبارة  عليه  انفسهم  هم  اطلقوا  ما  اتباع  أي 
املقدس«  »بالكتاب  ملا يسمى  اليهودية  الفكرة  يطبقون  أهنم  لو  فيها، كام  شيئ حي 
برضورة تدمري املدن املعادية وقتل رجاهلا ونساءها وأطفاهلا وكل ما فيها من حيوان 

وشجر وحجر!
)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص264.

)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص134.

)3(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص140.
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اهلل  مع  هو  احلقيقي  السالم  فإن  وبالتايل،  اإلهلية«)1(.  الرشيعة  مع  يتوافق 
يف  فرحا  وليس  الشقاء  يف  عزاء  فهو  والبرش  اإلنسان  مع  السالم  أما  فقط. 

السعادة، كام يقول أوغسطني)2(. 

واملعنوي  املادي  االهنيار  ألسباب  حتديده  يف  املقدمة  هذه  كل  ووضع 
الداخلية  احلروب  إىل  االزدهار  من  فاالنتقال  لسقوطها.  والحقا  لروما 
والفوىض مرتبط بكون التقاليد الرومانية القديمة مل تعد تسري كام يف املايض، 
بل راحت تطغي كالنهر الطامي. إذ طغى الرتف والبخل عىل قلوب الشبيبة 
روما  كانت  لقد  نفوسهم.  يف  تراثهم  عىل  احلفاظ  عليهم  استحال  حتى 
تعيش يف بؤرة الفساد قبل جميء »ملك املجد«)3(. إذ إن فساد األخالق أشد 
تأييده  يقول اوغسطني)4(. من هنا يمكن فهم  باملدينة من احلرب، كام  فتكا 
لفكرة شيشريون القائل، بأنه كان من األفضل أن يؤّله البرش بالضد مما قاله 
هومريوس يف أشعاره الداعية ألنسنة اآلهلة. واعتربها فكرة سليمة لشجب 
اجلرائم اإلهلية وخمرتعيها)5(. بمعنى شجب كل ما ينسب إىل اآلهلة الوثنية، 

بوصفها مصدر اخلراب الفعيل لكل ما هو حق. 

إذا  انه  يف  يقوم  الرومانية  املجد  لتقاليد  النايف  املجد«  »ملك  جميء  إن 
النرصانية عىل  فإن  احلربية،  البطولة  فكرة وشعار جمد  يتبعون  الرومان  كان 
املجد« سوى  العدل)6(. وليس »ملك  تعلن وترفع شعار جمد  إهنا  العكس. 
الوثنية الرومانية. فالسيد املسيح،  النفي األشمل لألخالق  املسيح، بوصفه 
الدجالني«.  الكذبة  اآلهلة  عبادة  بتعاليمه  »يشجب  أوغسطني،   يقول  كام 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص136.
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص164. 

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص86.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص151. 
)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص201.

)6(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص265-264.
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حتريم  اعترب  هلذا  واألبدية«)1(.  املمجدة  »مدينته  لبناء  يسعى  ألنه  وذلك 
إىل  هتدف  الوثنية  والتعاليم  بالعرف  أهنا  من  ينطلق  الوثنية  لآلهلة  الذبائح 
الفعلية  العبادة  ألن  وذلك  مزيفة.  عبادة  وهي  وعادية.  مادية  غاية  بلوغ 
واحلقيقة لآلهلة ال تقوم من اجل املصلحة احلياتية احلارضة، بل لتلك التي 

ما بعد املوت. 

ان العيش بمصلحة ما بعد املوت حتتوي بقدر واحد عىل أبعاد دنيوية 
املدينة  و«ساموية«، أو أرضية و«إهلية«. ومن ثم حتدد معنى احلياة من اجل 
بالعيش  املسيح  اتباع  حتارص  ثم  ومن  األبدية«.  اهلل  »مدينة  املثىل،  الفاضلة 

بمعايري الرجاء واخلري  من اجل بلوغ السعادة احلقيقية.

التاريخ	والعناية	اإلهلية
و"الذنب  اخلليقة  بفعل  لإلنسان  البالء  مالحقة  من  اوغسطني  انطلق 
مع  للنرصانية.  الدينية  االعتقادات  حسب  األوىل"  و"اخلطيئة  األول" 
ال  هلذا  واالبتالء.  املعاناة  بني  يفّرق  لكنه  خري.  موجود  كل  يف  بأن  يقر  انه 
الرذيلة  بني  مطابقة  هو  اإلنسان  منه  يعاين  الذي  العذاب  اعتبار  يمكن 
والفضيلة. ففي البوتقة الواحدة "يلمع الذهب بينام حيرتق القش"، كام يقول 
أوغسطني. ويف هذه البوتقة جيري امتحان وتنقية املحبة يف النفس. بينام تثري 
إن  لذلك،  إضافة  والشتيمة.  السب  أصناف  خمتلف  الرشيرة  النفوس  عند 
اليشء األهم هو ليس مم يعاين اإلنسان، بل املهم هو كيفية قبوله)2(. وهي 
فكرة عميقة كانت تؤسس ملعنى الرجاء النرصاين. فوجود اإلنسان هو سفر 
الغاية  بلوغ  اجل  من  االبتالء  معنى  يعادل  الذي  والعذاب،  باملعاناة  ميلء 
املثىل أو »مدينة اهلل«. وكتب هبذا الصدد يقول، بأنه »عىل من يسافر يف هذا 
باملسيح  ويؤمن  يعرتف  ومن  الساموي«.  بالوطن  الرجاء  يقوده  أن  العامل 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص87.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،ص19.
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تتعرض  ال  اخلري  حمبة  فإن  وبالتايل،  اخلري.  سوى  املسيح  وليس  خيرسه.  ال 
للتلف واخلراب والفساد عىل عكس أولئك الذين يعانون من »حزن عقيم« 
الثروة  يف  ليس  العذاب  سبب  فإن  وبالتايل،  ثروات.  من  أيدهيم  يف  ما  عىل 
الثروة)1(. من هنا قيمة ما اسامه »بالفقر املقدس«. ومن ثم، فإن  بل بشهوة 
عذابه  عىل  يكافأ  كافرة  مهجية  ضحية  ويقع  املقدس  بالفقر  يعرتف  من  كل 
بالسامء، كام يؤكد اوغسطني)2(. من هنا تصويره البالغي اجلميل القائل، بأن 
النصارى يعرفون إن موت املسكني حتت ألسنة الكالب التي تلعق قروحه 

أفضل بكثري من موت الثري بني أزهار االرجوان)3(. 
وفيام لو جرى امهال التجميل املفرط هلذا العذاب احليايت، فإن »املعقول« 
بال  الوجود  حالة  بلوغ  يعني  اهلل«  »مدينة  صوب  السعي  فكرة  ضمن  فيه 
عذاب، ومن كل متناقضات الوجود نفسه. متاما كام أن حقيقة اخلري بالنسبة 
ألن  وذلك  اخلري.  مصدر  هو  له  بالنسبة  فاإليامن  اإليامن.  هو  ألوغسطني 
الغاية مما قوم به اإلنسان من أعامل اخلري ينبغي أن توضع يف صلب ما يسعى 
إليه بكّليته وبحد ذاته. واملقصود باخلري من وجهة نظر أوغسطني هو العمل 
عىل خالف الرش، أي كل ما ينبغي جتنّبه، وما يمكنه أن يوصله إىل الكامل)4(. 

ووضع هذه الفكرة بالضد من التصورات والرؤية العقالنية للفالسفة، 
الفالسفة،  قال  فقد  اخلري.  بامهية  املتعلقة  النظريات  ملختلف  أسسوا  الذين 
حسب رؤية أوغسطني، بأربعة أشياء يسعى إليها اإلنسان بالفطرة وهي كل 
من اللذة احلسية؛ والراحة، بمعنى اخللو من األمل اجلسدي والنفيس؛ واخلري 
األويل املجموع مما سبق قوله؛ واخلري األديب والعقيل)5(. وبالتايل، فإن اخلري 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،ص26.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص26.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،ص27.

)4(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص102.

)5(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص103.
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النبات  »خري  ليس  هو  لتأسيسه  والفالسفة  الفلسفة  تسعى  الذي  األسمى 
النرصانية  الرؤية  تقف  بينام  اإلنسان«)1(.  خري  بل  اهلل،  حتى  وال  واحليوان، 
التناقض  وإن  الفالسفة.  فكرة  من  نقيض  طريف  عىل  األسمى  للخري 
واالختالف بينهام مبني عىل اساس االختالف بني اإليامن والعقل. فبالنسبة 
اإليامن هو مصدر  أن  أي  باإليامن،  الذي حييا  البار هو  اإلنسان  للنرصانية، 
إليه  احلق  الطريق  بينام  لنا«،  خري  هو  ما  نعرف  ال  »إننا  هو  والسبب  اخلري. 
احلياة  يظنون أهنم جيدون يف هذه  الذين  أما  يعتقد أوغسطني.  باإليامن، كام 
غايات اخلري )من لذة أو فضيلة( فإن سعيهم يتسم بالباطل. والسبب أهنم 
احلكامء  أفكار  أن  يعّلم  »الرب  بينام  سعادهتم)2(.  مبدأ  أنفسهم  من  جيعلون 
ضمن  صياغتها  جرى  لو  وفام  واألناجيل.  الرسل  أعامل  تقول  كام  باطلة« 
تقاليد العربية السليمة فإن نموذجها األفضل هو »إن ربك ليعلم بأن أحكام 
ألوغسطني  بالنسبة  هلا  عالقة  ال  والقضية  فيها«!  خري  وال  باطلة  احلكامء 
فيها من خري إال  إدراك ما  بالفصاحة، بل بام يف احلياة من حقائق ال يمكن 
باإليامن. إذ أي سيل من الفصاحة قادر عىل أن حيمل يف جمراه كل ما يف هذه 

احلياة من بؤس وشقاء، كام يستفرس أوغسطني. 

واإلجابة عىل هذا السؤال ال خترج عنده، من حيث اجلوهر، عن فصاحة 
البالغة الدينية. فكام إن اإليامن هو مصدر اخلري، فإنه مصدر السعادة أيضا. 
متام كام أن الرجاء يف االبتالء هو مضمون اخلري املحكوم باإلبامن، وبالتايل، 
حمكومة  اإلنسان،  اليه  يسعى  ما  ذروة  بوصفها  األخرى،  هي  السعادة  فإن 
بالرجاء. من هنا قوله »خالصنا بالرجاء. وسعادتنا أيضا«. غري أن مغزاها 
وأسلوهبا وغايتها عىل خالف ما يقول به الفالسفة. إذ أن السعادة واخلالص 
من وجهة نظر أوغسطني، ليس يف احلارض املوجود بل يف املستقبل الغائب. 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص110.
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص114-113.
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ينبغي  التي  الرشور،  خضم  يف  نعيش  إلننا  بالصرب  »ننتظره  قوله  هنا  من 
القبول هبا حتى يوم ال رش فيه«، أي اليوم الذييناقض كل ما يف عامل اليوم. 
يصنعون  »ألهنم  وذلك  هبا،  القبول  الفالسفة  يرفض  التي  السعادة  وهي 
ألنفسهم بدال منها شبحا خياليا استنبطته فضيلتهم املتعجرفة والكاذبة«)1(. 
فاخلالف بني سعادة األرشار واألبرار يقوم، حسبام يقول أوغسطني، يف أن 
األرشار يعتربون تقاتل األمم وتسلط الواحدة عىل األخرى، والتوسع عىل 
أليمة.  حاجة  املصلحني  نظر  يف  هي  بينام  السعادة.  عني  هي  اآلخر  حساب 
ويزداد األمل عندما يصبح الظاملون أسيادا)2(. وإذا كان البد من سفك الدماء 
حبا  دمه  املرء  يسفك  عندما  فهو  واحلقيقية  األبدية  السعادة  بلوغ  اجل  من 
الساعي  ألن  وذلك  دمائنا.  يسفكون  الذين  لألعداء  حبا  وكذلك  لألخوة 

للسعادة األبدية هو من »حيارب بإيامن املحبة وحمبة اإليامن«)3(.

ويف هذا تكمن حقيقة الفكرة النرصانية عن السعادة. أهنا فكرة السعادة 
أوغسطني، من  يقول  كام  املسيح،  فقد جاء  العابرة.  السعادة  وليس  األبدية 
اجل سعادة ال حدود هلا وأبدية، بالضد من آهلة الرومان التي تقابل خدمة 
الناس بسعادة رسيعة العطب)4(. ذلك يعني، إن السعادة الوثنية هي سعادة 
احلظ وليس سعادة حقيقية. وذلك ألن سبب اخلالف اجلوهري بني الفكرة 
بالنسبة  السعادة  أساس  هو  اهلل  أن  يف  يقوم  )الرومانية(  والوثنية  النرصانية 
للنرصانية وليس احلظ. فاهلل »وحده جدير بأن يعبده اإلنسان، وهو وحده 
من يستطيع أن جيعله سعيدا«)5(. فاهلل هو الذي »يصنع السعادة ويوزعها«. 
واألرشار،  للصاحلني  األرض  ممالك  هيب  احلقيقي،  الواحد  »اإلله  فهو 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص120.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص187.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص255.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص150.
)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص219.
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األشياء  نظام  بحسب  هيبها  احلظ،  وليس  اهلل  ألنه  عشوائيا،  وال  عفوا  ال 
واألوقات الذي ال نعرفه«)1(.  

إن الفكرة أو احلصيلة النظرية التي توصل إليها أوغسطني عن »حاكمية 
هيب  اهلل  إن  عبارة  عليه  اطلق  ما  أو  وموجود،  وجود  كل  يف  املطلقة  اهلل« 
السعادة وكل شيئ آخر بحسب »نظام األشياء واألوقات الذي ال نعرفه«. 
هو  الوجود  ما يف  بأن كل  القائلة،  املعرفة  يعادل  املعرفة  فإن عدم  وبالتايل، 
أهنا  بمعنى،  معرفتها.  هبا هو عني  واجلهل  وحكمته.  وتدبريه  اهلل  صنع  من 
تدفع اإلنسان وعقله يف هناية املطاف إىل االستسالم أمام »حقائق« اإليامن. 
مع أهنا ال تعادل يف الواقع سوى رجحان العقل اخلائب! وهي صفة مالزمة 

بالرضورة للوعي الالهويت العنيد. فهو عنيد عىل العقل أيضا!

حيارهبا.  التي  ومنطقها  الفلسفية  الفكرة  بصامت  حيمل  ذلك،  مع  لكنه 
كل  وإن  للكون،  املطلقة  الوحدة  قوة  معنى  تعادل  املطلقة  اهلل  بقوة  فالقول 
الوحيدة، أي  املطلقة  احلقيقة  ترتيبه، بوصفها  منه ومن  ما هو موجود جزء 
حقيقة حركته يف الوجود والعدم، والنشوء والفساد. وقد اعطى أوغسطني 
ملالمح  ظهور  أول  منذ  املنطقي  الفلسفي  الوعي  يف  البدهيية  احلقيقة  هلذه 
الرؤية الدقيقة يف الفلسفة الطبيعية، أبعادها املسترتة يف »غيب« اهلل وأرسار 

خلقه اخلفية عىل العقل. 

هو  اهلل  بأن  القائلة،  الالهوتية  املقدمة  من  هنا  أوغسطني  انطلق  فقط 
صانع اإلنسان، بوصفه حيوانا عاقال، مركبا من نفس وجسد. وأنه ال يرتك 
فهو  األوىل  اإلنسان«  »خطيئة  وبعد  الضعيف.  ويرحم  عقاب،  بال  األثم 
للنبات  يعطي  كام  كينونتهم)2(،  واألرشار  الصاحلني  من  لكل  يعطي  الذي 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص213.
رهينة  زال  ما  التكنولوجي  العلمي  واإلبداع  الدقيقة  العلوم  مفارقات  إحدى  إن     )2(
األساطري عام يسمى باخلطيئة األوىل للوجود اإلنساين. كام نراه عىل صورة منتجات 
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البهائم، وعقول  والبهائم واملالئكة أنامط وجودها من حياة نباتية، وحسية 
املالئكة. وبالتايل فهو »مبدأ كل قاعدة ومجال ونظام وقياس وعدد ووزن، 

وأصل كل والدة طبيعية«)1(.

مصدر  من  املوقف  يف  الالهوتية  اهلرمونيا  هذه  امهال  جرى  لو  وفيام 
الديني  املفهوم  يف  يصب  والفعيل  الواقعي  مضموهنا  فإن  األول،  اإلبداع 
»للعناية اإلهلية«. انه أراد القول، بأن العناية اإلهلية أرادت أن تفرض عىل مر 
الزمن نظاما معينا، تأمر بعبادة اهلل الواحد احلي بواسطة املالئكة)2(. بمعنى 
أن الرجوع إليه هو إدراك ما يف الوجود بمعايري العقيدة الدينية )النرصانية(، 
القدير  الواحد  اإلله  القدوس  وروحه  وكلمته  احلق  اهلل  »إن  قوله  يف  كام 
هذه  بمعايري  اإلنسانية  للقدرة  حمل  ال  فإنه  وبالتايل،  شيئ«)3(.  لكل  اخلالق 
الرؤية الدينية الشاملة. هلذا نراه يعترب قدرة اإلنسان هي جمرد هبة صغريه من 
جانب اهلل واملسيح، أو كام يقول »بالوسيط وصلتنا النعمة«)4(. ووضع ذلك 
يف صلب انتقاده للرؤية الفلسفية هبذا الصدد. بحيث نراه يرى يف اكتشاف 
بعض الفالسفة للحقائق نتاجيا لتأثري »العون اإلهلي«. متاما كام أن ما حتتويه 
كتب العلامء النافية لتعدد اآلهلة هي »ليست أنوارا يسعون إىل نرشها تنويرا 
للشعب، بقدر ما هي اعرتافات تدفعهم إليها إرادة العناية اإلهلية املسترتة«)5(. 
بالضالل.  اصيبوا  قد  البرشي«  الضعف  »أرسى  بصفتهم  ألهنم  وذلك 

 apple )التفاحة( التي قرضتها حواء “أم البرش” أو األم األوىل للوجود اإلنساين. 
وبغض النظر عن أن املقصود هبا هنا هو مغامرة املعرفة وجتاهل املجهول العارض، 
املرأة  من  املوقف  يف  اخلطيئة   - واخلطأ  الومهية  الصورة  هذه  حتمل  يتبقى  أهنا  إال 

واإلنسان عموما. 
)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص239.

)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص471. 
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص238.

)4(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص493.
)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص212.
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وأسلوب  سلوك  عرب  هلم  لتّبني  كربياءهم«  اإلهلية  العناية  »مقاومة  هنا  من 
بعبارة  التواضع)1(.  بقوة  السامء  إىل  ترفعهم  التي  التقوى  »القديسني« سبيل 
أخرى، إن أسلوب املعرفة احلقيقية هو أسلوب أخالقي رصف، ألنه يرصف 
عامل  يف  هرمونيا  وكل  وجود  كل  مصدر  بوصفه  اهلل  صوب  املعرفة  حقيقة 
بأعامل  الترصف  قدرة  الكواكب  إىل  ينسب  من  اعترب  هلذا  والفساد.  الكون 
محقى)2(.  اناس  اإلهلية،  اإلرادة  عن  بمعزل  وأحزاهنم  وأفراحهم  الناس 
وحتى يف حال االقرار، بأن »للشياطني بعض السلطان« يف احلياة، كام يقول 
أوغسطني، فذلك يكون »بقدر ما تسمح هلم به مشيئة اهلل القدير اخلفية، لكي 
جتعلنا نرتفع عن مباهج األرض التي هي من حظ األرشار«. وهذه الفكرة 
بدوره ليست إال الصيغة الساعية للربهنة عىل أن سعى البعض »السرتضاء 
هو  االرض«  هذه  »خريات  عىل  للحصول  يستجيب  بام  الرشيرة«  األرواح 
جمرد خروج عىل احلقيقة اإلهلية واألخالق القويمة)3(. وهذه بدورها ليست 
من  اهلل  جتريد  وهي  أال  الفكرة،  غاية  إىل  للوصول  الرضورية  احللقة  إال 
الرذيلة والدنس األريض! من هنا رفضه لفكرة احللول أو اعتبار اهلل جزءا 
من هذا الكون. وكتب هبذا الصدد يقول، بأنه إذا كان اهلل هو روح العامل، 
نفس  من  مركب  حيوان  ذلك  عن  ينتج  فإنه  الروح،  هذا  جسد  هو  والعامل 
وجسد. وإن هذا اإلله هو الطبيعة نفسها وصلبها. وبالتايل، فإن ما ندوسه 
بأرجلنا هو جزء من اهلل. وأن احليوان املذبوح هو أيضا جزء من اهلل الذي 
املفزع  التضاد  إن  ماثله من مقارنات وأمثلة)4(.  يذبح، وهكذا دواليك وما 
للروح األخالقي عادة ما يضع التأسيس الديني يف مهب الغفلة والتغافل أو 
انتهاكا  التربير من اجل جتنب ما يمكنه أن يكون  الرتاجع »املنظم« بمعايري 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص70.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص219.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص99.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص185.
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أماكن عديد يف  عنده يف  نعثر  وإننا  هلا. السيام  امتهانا  أو  اإلهلية«  »للحقيقة 
مؤلفاته، وباألخص يف )اعرتافات( عىل فكرة إن اهلل موجود يف كل موجود 
وكل ما يف الوجود اإلنساين هو اكتساب، فيام لو استعملنا العبارة األشعرية. 

للتربير والفهم  »العناية اإلهلية« أسلوبا  لقد جعل أوغسطني من فكرة 
شيئ  كل  استيعاب  عىل  القادرة  الفكرة  إىل  باختصار  والنقد،  والتأسيس 
غرس  من  عنده  وأسلوهبا  الفكرة  هذه  ختلو  وال  الديني.  اإليامن  بسهولة 
واجهها  التي  احلياتية  وعذاباته  الوثني  الزمن  امتحان  أمام  املغري  التفاؤل 
اهلل  بأن  الدائم،  األمل  بصيص  عىل  حتتوي  نفسه  وبالقدر  آنذاك.  النصارى 
البارصة من تركيز رؤيتها. وما  العني  التي تعمي  يتألأل يف ما وراء األشعة 
الغشاوة املذهلة يمكن رؤية كل ما وصفه أوغسطني من مظاهر  وراء هذه 
التجانس الكيل يف الوجود. من هنا فكرته عن أن احلياة التي تشعرك باملرارة 
بعد التطيب منها هو عني العدل. كام أن من العدل أن ترسل العناية اإلهلية 
بعض العذاب لإلنسان الذي كف عن تقديم كأس املرارة النقية لألرشار)1(. 
وبالقدر ذاته تصبح احلرب ومآسيها، بفضل العناية اإلهلية، سالحا لإلصالح 
الذي يؤهل  البرشي. وهذا بدوره ليس إال بصيص األمل  للفساد  وسحقا 
النفس البرشية بعد امتحاهنا إىل مصري أفضل، أو يبقيها عىل األرض ملقاصد 
أخرى)2(. بمعنى، إن كل ما يف الوجود أما صائر أو يصري أو معلَّق يف حكمة 
العناية اإلهلية التي يف رضهبا تؤدب الفضيلة، ويف أدهبا ترضب الرذيلة، كام 
أهنا لولب احلركة الدائمة للقدر اإلهلي. من هنا قول أوغسطني عن »أن اهلل 
بصربه، يدعو األبرار إىل التوبة، كام أن التجارب هي رضبات متّرن الصاحلني 
عىل الصرب. وقد شاءت العناية اإلهلية أن تعّد لألبرار يف املستقبل خريات لن 

يتمتع هبا األرشار، ولألرشار ويالت لن يذوقها األبرار«)3(.

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،ص21.
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص10.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص18.
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العناية اإلهلية وتناثر وجودها  الكامنة يف خفاء  املطلقة  إن هذه اجلربية 
مسار  كل  يف  املتفائل  اإلهلي  القدر  معنى  تعادل  موجود  هو  ما  لكل  املنظِّم 
للنرصانية  الشامل  الروحي  البديل  سوى  القدر  هذا  وليس  ووجود. 
وكنيستها. إذ وجد فيهام اساس كل فضيلة. والسبب يكمن من وجهة نظر 
ليس  هو  األكرب  املبدأ  أو  احلقيقية،  الكربى  املبادئ  أن  يف  تقوم  أوغسطني، 
من صنع اإلنسان بل من صنع اهلل. ووضع هذه الفكرة يف عبارة تقول، بأن 
السعادة،  يف  اإلنسان  حييا  ممن  اإلنسان،  فوق  بل  اإلنسان  من  ليس  »املبدأ 

وليس اإلنسان وحده، بل كل سلطان وفضيلة ساموية«)1(. 

الكربى  معجزهتا  والكنيسة  املسيح  شخصية  يف  النرصانية  قدمت  لقد 
الوثنية  حتلل  مراحل  اشد  يف  الناس  الكنيسة  انقذت  فقد  الصدد.  هبذا 
وسقوط روما من قبل الربابرة. ففي كل تاريخ روما، كام يقول أوغسطني، 
اهلياكل  يدخل  حاملا  حتى  القتل  من  االختفاء  يمكنه  ال  اإلنسان  أن  نرى 
)الدينية(. بينام أوقف دخول الناس يف الكنائس، الربابرة وكفهم عن القتل. 
وهنا تظهر للمرة األوىل معجزة الكنيسة، أي معجزة اهلل)2(. وهي املعجزة أو 
النرصانية  التي تكشف طبيعة ونوعية االختالف بني  الواقعية  احد نامذجها 
والنهب.  للرسقة  يرمون  قتاهلم  يف  واإلغريق  الروم  كان  فقد  والوثنية. 
األوائل  أن  هو  والكنيسة  النصارى  الرسل  سلوك  وبني  بينهم  والفرق 
واليونان  الروم  األرس.  من  والعتق  احلرية  الثواين  يمثل  بينام  القيود  يمثلون 
يعاملون البرش معاملتهم للحيوانات، بينام متثل النرصانية والكنيسة نموذج 
جمرد  فهو  ملحمته  يف  فريجييل  نسجه  ما  أما  اخلالص.  إىل  والسعي  الشفقة 
يف  والناس  املدينة  مصري  كان  فقد  أوغسطني.  يقول  كام  شعرية«  »اكذوبة 
النرصانية خرافات  لذلك، حطمت  إضافة  البؤس واخلراب)3(.  الوثنية هو 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص163.
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج1 ص11.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1 ص15.
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الوثنية. فقد كانت احلياة الرومانية مليئة باخلرافات. فهم يضبطون ايقاعات 
وال  الرب  تشكر  النصارى  بينام  واحليوان،  الطيور  أصوات  حسب  حياهتم 
الدين  بأثر  الوثنية  تتحطم  أن  إىل  أدى  ذلك  كل  واألرض)1(.  السامء  تشكر 
النرصاين وتواضع السيد املسيح ووعظ الرسل وإيامن الشهداء الذين حييون 
باملحبة ويف سبيلها يموتون)2(. فاملسيح هو قوة اهلل وحكمته. إذ لو احبه املرء 
بصدق لعرف املسيح بوصفه قوة اهلل وحكمته، كام يقول أوغسطني)3( ومن 

ثم هو الطريق الوحيد الذي جيعل اإلنسان نقيا ومؤهال للحياة األبدية.

لقد أراد أوغسطني التوصل والقول إىل أن اآلهلة احلقيقية التي تقدمها 
األصنام  أما  البرش.  حيمي  من  وحدها  هي  هبا  وتعيش  وتستضئ  النرصانية 
فإهنا بحاجة إىل حراس. آهلة عاجزة عن محاية حراسها)4(. أما اآلهلة القديمة 
جانب  من  وهياكلها  طروادة  آهلة  حتم  مل  إذ  وهيبتها.  قيمتها  فقدت  فقد 
ال  لآلهلة  مكرسا  مكانا  و«اختاروا  اآلهلة.  نفس  يعبدون  الذين  اإلغريق 

ليكون ملجأ بل سجنا للمغلوبني«)5(.

لقد قدمت النرصانية وكنيستها نموذجا للعدل اآلهلي حيمي البرش. إذ 
لو أن اهلل مل يستجب لطلباتنا لقلنا أهنا غري متوفرة لديه. ولو اعطانا باستمرار 
املكافأة. إن عبادة كهذه لن تكون مدرسة  لظننا إن خدمته واجبة من أجل 

للتقوى، بل للجشع والنفع اخلاص)6(. 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص209.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص209.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص503.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1 ص12.  

)5(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1ص14.
)6(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1،ص19.
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البديل	التارخيي	النصراني
التي  املقدمة  هي  وكنيسته  املسيح  يف  النرصاين  وبديلها  الوثنية  نقد  إن 
وضعها إوغسطني يف فلسفته عن التاريخ. وقد كانت تلك الفكرة السياسية 
األكثر وضوحا يف موقفه من  والتي ستجد طريقها  فلسفته هذه،  املبطنة يف 
يكن  ومل  اهلل.  ومدينة  اإلنسان  مدينة  أو  الساموية  واملدينة  األرضية  املدينة 
بإمكان وغسطني تعدي هذه الرؤية واملواقف. والسبب هو فقدان النرصانية 

لتارخيها السيايس.
من  جعل  ألوغسطني  السابق  للنرصانية  السيايس  التاريخ  فقدان  إن 
إذ ال تاريخ  "التاريخ".  الرؤية الالهوتية والدينية املبارشة طريق البحث يف 
األسلوب  إىل  والتأويل  التفسري  حتّول  هنا  من  للكلمة.  الدقيق  باملعنى  هنا 
"مدينة  فكرة  يف  نراه  كام  بالبدائل  اإليامن"  "حقائق  لبلورة  الوحيد  العقيل 

أو "املدينة املقدسة".  اهلل"، 

فقد أدى فقدان التاريخ السيايس النرصاين إىل فقدان الفكرة التارخيية. 
ومن ثم حتول "الكتاب املقدس" إىل بؤرة وحمور كل رؤية وموقف وتقييم. 
وينطبق هذا بشكل جيل عىل املوقف من التاريخ. فالفكرة اجلوهرية بالنسبة 
ألوغسطني يف ما يتعلق بالتاريخ ال تقوم يف معرفة املسار التارخيي أو إدراك 
الضعف  إبراز  بل  واملستقبل،  احلارض  أجل  من  العمل  ثم  ومن  قوانينه 
الرومانية، ومن خالله الكشف عن  األخالقي والروحي والفكري للوثنية 
بني  أو  السامء"  و"مدينة  األرض"  "مدينة  بني  والتناقض  االختالف  طبيعة 
ومن  الرومية،  الوثنية  نقد  اولوية  هنا  من  اهلل".  و"مدينة  اإلنسان"  "مدينة 
"التاريخ".  وغاية  ومضمون  مسار  باعتباره  النرصاين  البديل  إبراز  خالها 
بعبارة أخرى، إن موقفه من التاريخ ومواقفه النقدية تقوم يف تأسيس البديل 

النرصاين.

أو  "املنطقية"  وهنايتها  ألوغسطني  النقدية  الفكرة  مسار  نتأمل  فعندما 



55ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسفة التاريخ الالهوتي عند القديس اوغسطني

بصورة أدق اإليامنية، فإننا نعثر فيها عىل تدرج النقد الشامل ملدينة اإلنسان 
)الروماين(، بوصفها املدينة الوثنية )األرضية( أوال. وانتقاد القيم األخالقية 
للوثنية الرومانية ثانيا. وانتقاد الفكر الفلسفي الروماين )اإلغريقي املسطح( 
ثالثا. وهذا بمجمعه كان هيدف إىل إحالل النرصانية عوضا عنها. غري أن هذا 
باملستقبل.  الديني  التأمل  إىل مقدمة  يتحول  يبلغ غايته،  الشامل حاملا  النقد 
األرضية"  "املدينة  لتشوه  اآلخر  الوجه  النموذجية  اهلل"  "مدينة  كانت  فقد 
من هنا  "الربابرة".  )روما( وخامتتها بالسقوط املروع واخلاطف من جانب 
كان البحث يف كل زوايا تارخيها املنرصم املقدمة الرضورية للرؤية املستقبلية. 

غري أن املستقبل بالنسبة ألوغسطني هو ليس مستقبل الوجود التارخيي 
هنا  من  النرصانية.  للفكرة  املثايل  أو  النموذجي  الوجود  بل  اإلنساين، 
اليهودية  األساطري  و"تاريخ"  اليهودي  الديني  الرتاث  توظيف  يف  الولع 
فك  من  جيعل  الذي  بالشكل  فيها  التأوييل  البحث  بمعتى  "تنصريها".  عرب 
وقد  املجد".  "ملك  املسيح  أيدي  عىل  اخلالص  قدوم  إىل  إشارة  رموزها 
أشار أوغسطني إىل ذلك بوضوح عندما قال بأن كتب "العهد القديم")كتب 
اليهود الدينية( هي جمرد رسد للاميض، حتتوي عىل رموز ينبغي فك شفرهتا 
لكي يتبني يف هناية املطاف اهنا كلها ينبغي أن ترمي إىل ظهور املسيح. وهي 
اجلربية  الفكرة  وتالزم  وحدة  يف  نفسه  الوقت  يف  واجللية  الكامنة  الفكرة 
قد  تقاليد  وهي  املفتعل.  التأويل  وأسلوب  اإلهلية  العناية  بمفهوم  املغّلفة 
بدأ من  املدرسة االسكندرانية  تقاليد  مهد هلا تراث عريق نسبيا وباألخص 
الرؤية  توظيف  خالل  من  عنهم  خيتلف  لكنه  الكنيسة.  بآباء  وانتهاء  فيلون 
التاريخ  حرش  خالل  من  "حتقيقها"  جرى  وقد  و"التارخيية".  الوجدانية 
ضمن رؤية عقائدية مّفصلة حسب األسطورة اليهودية. بعبارة أخرى، لقد 

جري تفصيل التاريخ حسب األسطورة وال عالقة له بالتاريخ الفعيل. 

فقد مر تاريخ "العامل" بالنسبة ألوغطسني بسبع مراحل هي عىل التوايل:
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من آدم اىل الطوفان. 1
من الطوفان حتى ابراهيم. 2
من ابراهيم حتى داوود. 3
من داوود حتى األرس البابيل. 4
من األرس البابيل حتى ظهور املسيح. 5
والتاريخ احلايل واملستمر هو زمن املسيح. 6
وما بعده هو سبات )موت( ما قبل البعث . 7

ومسهبة  موسعة  بصورة  »التاريخ«  هلذا  تأويله  يف  أوغسطني  تتبع  وقد 
الستة  فصوله  يف  وباألخص  الثاين،  اجلزء  من  عرش  السادس  الكتاب  يف 
الفصول نعثر عىل ما يمكن دعوته بقدر املدن  والعرشين األوىل. ففي هذه 
اجلزء  ويف  إبراهيم.  إىل  نوح  من  املقدس«  »التاريخ  يف  والساموية  األرضية 
األخري يتعامل فقط مع مصري مدينة اجلنة )أو مدينة اهلل(. فام بعد الطوفان 
اقوام  أو  عائالت  هناك  كانت  إذا  فيام  معروف  غري  إبراهيم  إىل  نوح  من 
آثار  عىل  أوغسطني  يقول  كام  املقدس«  »الكتاب  يف  نعثر  ال  إذ  باهلل.  تعيش 
واضحة ملصري املدينة املقدسة بعد الطوفان، سواء استمرت يف الوجود، أم 
واحد  عابد  هناك  يكون  ال  لكي  الرش  من  وسيطة  فرتة  بسبب  توقفت  أهنا 
إبراهيم  قبل  الكنسّية  الكتب  نجد يف  نوح ال  وبعد  الناس.  بني  احلقيقي  هلل 
شخًصا واحًدا تتعّرض التقوى عنده للكلمة اإلهلية بكل وضوح، باستثناء 
بنوح  املتعلقة  األسطورة  مسلسل  أوغسطني  يستعرض  والحقا  نوح. 
وأوالده وأحفاده. وينطبق هذا عىل ما يدعوه أوغسطني، استنادا إىل أساطري 
التوراة عن مدينة بابل التي »تبلبلت فيها األلسن« بعد إن كانت لغة واحدة 
)هي اللغة العربية!!( وأشياء أخرى ال تقل سخافة بالنسبة للعقل والتاريخ 
الفعيل. لقد كانت اللعنة اليهودية عىل بابل هي باثر األرس ال غري. وبالتايل 

ال حقيقة فيها باستثناء احلنق اليهودي. 
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»الرتتيب  بداية  بوصفه  إبراهيم،  عرص  من  وباألخص  »التاريخ«،  أما 
من  أكثر  ليس  فهو  اهلل«  مدينة  »مصري  بداية  أو  املقدسة«،  للخالفة  اجلديد 
نفسه  أمام  أوغسطني  وضعها  التي  الغاية  أن  غري  التوراة.  يف  ملا  استعراض 
أجيال  يف  املؤقتة  اهلل  مدينة  بمصري  اسامه  ما  تتبع  هو  االستعراض  هذا  من 
والديانة  العربانى  اجلنس  املعهودة يف  اهلل  مدينة  إن  إخرى،  بعبارة  إبراهيم. 
اليهودية هي جمرد مرحلة عابرة، أهنا »مرحلة مؤقتة« متّهد ملدينة اهلل احلقيقية 
اهلل  مدينة  فيه  حتولت  الذي  املسيحي«،  »الشعب  بمصري  امتامها  جرى  التي 
هو  اجلسد  بمعايري  ذلك  يف  بام  نفسه،  املسيح  أن  إذ  األرض.  عىل  بالفعل 
فعلها  تفعل  أن  هنا عن  الدينية  اخلرافة  تنفك  إبراهيم. والحقا ال  نسل  من 
لكي تبلغ مداها النهائي. وهي الصيغة التي نعثر عىل صداها غري املبارش يف 
تتبع  بأن ما يضعه هنا هو  املوقف الذي حدده أوغسطني نفسه عندما قال، 
أرسار »الكتاب املقدس« بقدر االستطاعة مع التمسك بحزم بريط كل ذلك 
باملسيح وكنيسته، بوصفهام مدينة اهلل، أي البديل النموذجي واملثايل الكامل 

لكل ما سبقها من مدن األرض والطبيعة والعقل اإلنساين.

الساموية« هي فكرة  اهلل« و«املدينة  املقدسة« و«مدينة  »املدينة  إن فكرة 
البديل النموذجي واملثايل الكامل لكل ما سبقها من مدن األرض والطبيعة 
والعقل اإلنساين. اهنا تعكس تارخيان وموقفان ومساران خمتلفان يف املوقف 

من ماهية وحقيقة املدينة وأصوهلا وقيمها وغاياهتا. 

املدينة  بلورة  يف  وأثره  الرومي  التاريخ  أصول  أوغسطني  حيدد  فعندما 
شجاعة  بفضل  ونشأت  ولدت  التي  روما  أن  إىل  يشري  فإنه  الرومية)روما( 
األسالف، الذين جعلوها يف عزها اشد خجال منها يف هزيمتها، قد تعرضت 
الحقا إىل اخلراب والدمار الذي لف حتى النبات واحلجر. وحاملا سقطت 
تتحرق  »قلوهبم  القوة واجلامل األخالقي، حينذاك أخذت  قيم  من حياهتم 
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بالشهوات أكثر من النريان التي تلتهم سطوح املنازل«)1(. بمعنى، إن الفارق 
هلا.  املالزم  الداخيل  اخلراب  طبيعة  إىل  يشري  والالحق  األول  تارخيها  بني 
حمكومة  أوغسطني،  يقول  كام  واألصلية،  األولية  القديمة  روما  كانت  فقد 
بينام  األسالف.  ومؤسسات  البطولية  والشخصيات  واألخالق  بالشجاعة 
جتديد  بال  إهنا  الزمن.  شوهها  رائعة  بلوحة  يكون  ما  اشبه  الحقا  أصبحت 
وليس هناك من يفكر حتى باملحافظة عىل رسومها وخطوطها)2(. كل ذلك 
يشري ويربهن، عىل أن خراب روما هو أوال وقبل كل شيئ خراب الروح. 
بالرشور  عالقة  له  ما  ليس  هو  الصدد  هبذا  يتناوله  ما  بأن  قوله،  هنا  من 
البداية  يف  رضبت  »التي  األخالق  أدران  أو  النفس  بأمراض  بل  اخلارجية، 
يبق  ومل  اخلراب،  يف  واستقرت  الطامي  كالنهر  انجرف  ثم  الزاهية  بألواهنا 
من  شأن  املحتوم  مصريها  وهو  واجلدران«)3(.  السطوح  سوى  ساملا  منها 
سبقها، ممن يطلق عليها أوغسطني عبارة »املدن الكافرة« أو »دول الكفرة« 
أثينا وروما ومرص وبابل وأشباهها. والسبب هو أهنا مدن ال تعرف  أمثال 
العدالة احلقيقة. وليس فيها فهام سليام للطاعة والقانون. فهي مدن ال تعمل 
بمعايري اإليامن املستقيم، أي بمعايري سلطة النفس عىل اجلسد وسلطة العقل 

عىل العيوب)4(. 

»املدينة األرضية« و«مدينة اإلنسان« رؤيته عن  وحدد موقفه هذا من 
االختالف اجلوهري مع »مدينة اهلل« يف القيم والوسائل والغاية. وهذا بدوره 
هو حصيلة املوقف املختلف واملتباين واملتعارض واملتضاد بينهام يف املوقف 
الساموية«  »للمدينة  املطلقة  اجلوهرية  املصادر  جتاه  أي  واهلل،  اإليامن  من 
»املقدسة«. ذلك يعني أن »مدينة الدنيا« و«مدينة السامء« بالنسبة ألوغسطني 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص65.

)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص93.

)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص96.
)4(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص162.
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يف  يتداخالن  لكنهام  املجرد،  اجلوهر  حيث  من  املتوازية  اخلطوط  يمثالن 
للثانية. فهام خيتلفان  الزائلة لألوىل والباقية  القيمة  احلياة. وهو تداخل يرّبز 
اختالفا جوهريا يف جمال القيم. فمن وجهة نظر »النظام األريض والساموي« 
الوسيلة  يف  خيتلفان  لكنهام  البرشي.  املجتمع  مصالح  عىل  حيافظان  كالمها 
والغاية. ففي »مدينة األرض« جيري استعامل ما يف األرض نفسها بالشكل 
الذي يرتبط بمصلحة السالم األريض فيها. بينام يف »املدينة الساموية« جيري 
مثال  عىل  األرضبة«  »املدينة  ففي  األبدي«)1(.  السالم  »ملصلحة  ذلك  كل 
املجد واملحبة والتضحية والسمو وما  فيها من قيم مثل  ما  يرتبط كل  روما 
حب  »يرفعنا  أال  املخجل  من  بينام  اخلاصة.  األرضية  باملصالح  ذلك  شابه 
بالنسبة  أوغسطني  يقول  كام  الصحيحة«،  الفضيلة  سلوك  اىل  اهلل  مدينة 

للبديل النرصاين، أو »املدينة الساموية«)2(. 

املواقف  الوسيلة والغاية يقوم يف اختالف  الفرق اجلوهري يف  إن هذا 
اىل  تطمح  باإليامن  تعيش  ال  التي  األرض«  »مدينة  ففي  واهلل.  اإليامن  من 
توحيد  اجل  من  لنفسها  ترسمه  الذي  اهلدف  بوصفه  األريض،  السالم 
بام  الناس  إرادت  بني  التنسيق  يتم  لكي  املواطنني  لدى  والطاعة  السلطة 
الذي حييا  السامء« أو جزءها األريض  أما »مدينة  خيدم مصاحلهم يف احلياة. 
باإليامن، فإنه »ال يستعمل السالم إال عند الرضورة«)3(. وهذا بدوره مرتبط 
بطبيعة اخلالف اجلوهري يف املصدر األول واألساس لكليهام. فقد صنعت 
الساموية« تسري فوق  »املدينة  بينام  آهلة،  تراه من  ما  لنفسها  »مدينة األرض« 
له  لتصبح  صنعها  الذي  هو  اهلل  ألن  آهلة،  لنفسها  تصنع  أن  دون  األرض 
قربانا حقيقيا، كام يقول أوغسطني. إذ أن »مدينة اهلل« هي املدينة التي تقوم 
بالعبادة احلقيقة هلل الواحد. ومن هنا مسارمها املختلف، والذي جيد تعبريه 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص139.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص257.

)3(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص144-145.
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االرض  بأن  تقول،  فكرة  من  أوغسطني  وضعه  ما  يف  واخلاص  النموذجي 
الوحيد  القادر  هو  اهلل  ألن  وذلك  فقط.  فللصاحلني  السامء  أما  للجميع، 
عىل الترصف بماملكه. وهو الذي يعطي للصاحلني، دون سواهم، ملكوت 
وبالتايل،  وأرشار.  صاحلني  من  فللجميع  األرض  ملكوت  أما  الساموات. 
فإن هذا اإلله الواحد احلق الذي ال يتخىل بعدله وعنايته عن البرش، أعطى 
أعطى  كام  لالشوريني،  وأعطاها  شاء.  وكام  شاء  ساعة  اململكة،  للرومان 
للفرس الثنوية، إي إله خري وإله رش. ووراء كل ذلك حكمة غري مرئية. فاهلل 
الواحد احلق يّرتب األمور ويدّبرها كام يشاء)1(. كام أنه من يمد الناس بالقوة 
العقل  »كان  وإذا  احلقيقية«)2(.  والتقوى  املقدسة  »املدينة  فيها  نثبت  التي 
عالج  فإن  احلقيقة،  هباء  مقاومة  عن  يعجز  واملريض«  الضعيف  البرشي 
بواسطة  اإلهلية  النعمة  »تشفيه  أن  يف  أمال  اخلالص،  بتعاليم  ممكن  أمراضه 
اإليامن واملحبة«)3(. ولعل واجب سكان »املدينة األرضية أن يرفعوا الشكر 
للمسيح عىل الرأفة الغريبة التي اظهرها هلم الربابرة، حبا السم املسيح«)4(. 
ويقصد بذلك إن الربابرة الذين احتلوا روما ودمروها مل يقتلوا أولئك الذين 
دخلوا معابد النرصانية. فهي »املعجزة« الكربى التي يمكن من خالهلا رؤية 
احلقيقة القائلة، بأن »املدينة املقدسة هي مدينة املسيح«. وهي الغاية التي كان 
يرمي إليها اوغسطني، بمعنى »نقض آراء من ّفضل آهلته عىل مؤسس املدينة 
املقدسة«)5(. من هنا رضورة الصرب الدائم لكي جيري بلوغها. من هنا أيضا 
دعوته ملا اسامه بالصرب من اجل »اجلمهورية الساموية«. وخاطب النصارى 
بعبارات عديدة لعل اكثرها نموذجية هي التي قال فيها:«عىل خدام املسيح 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص263.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص59
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص63

)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص64.
)5(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص519.
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أيا كانوا ملوكا وأمراء، قضاة وجنودا وأبناء الريف، فقراء وأغنياء، احرارا 
أو عبيدا أن يتسلحوا بالصرب، وعليهم أن حيتملوا هذه اجلمهورية مهام كانت 
املالئكة  بالط  يف  مرموقا  مركزا  ألنفسهم  يضمنون  الصرب  وهبذا  سافلة. 
املقدس والسامي، يف تلك اجلمهورية الساموية حيث إرادة اهلل هي الرشيعة 
الوحيدة«)1(. فبلوغ »املدينة اإلهلية«  الختاو من األم الصرب. لكنه يف الوقت 
نفسه هو األسلوب الوحيد لبلوغ هذه الغاية. وهنا ختتلف املواقف. فالفرق 
كبري »بني جزاء القديسني الذين يتأملون يف سبيل املدينة اإلهلية« وبني أولئك 
ال  إهنم  العامل.  هذا  بمحبة  املغرمني  اولئك  أي  كرهيا،  امرا  يعتربونه  الذين 
إذ  فيها  أبدية، ال والدة  بوصفها »مدينة  اهلل«  يدركون حقيقة وغاية »مدينة 
ال موت فيها. هناك سعادة حقيقة ال ينقصها شيئ. إهنا عطية إهلية«، حيث 
ال ترشق فيها الشمس عىل االخيار واألرشار، ألن شمس الرّب تنري األبرار 

فقط. وال مهوم فيها وال قلق، حيث تكون احلقيقة فيها »كنزا مشرتكا«)2(. 

الوجود  لتنظيم  األرقى  النموذج  هي  اإلهلية«  »املدينة  إن  يعني،  ذلك 
تتميز  )الساموية(  العلوية«  »املدينة  هذه  ألن  وذلك  اإلنساين.  ومعناه 
والسالم  ومقّدسة،  قداسة  الكرامة  فيها  تصبح  كام  للحق،  بانتصارها 
سعادة، واحلياة خلود)3(. أهنا »الفضيلة الكربى« التي تنفي كل فضائل من 
وبرشي،  وزمني  أريض  هو  ما  متّجد  الرومانية  البطولة  كانت  فإذا  سبقها. 
يف  واملشاركة  يفنى  ال  الذي  واجلزاء  األبدية  »باحلياة  تبرش  النرصانية  فإن 
املدينة العلوية. حيث اهلل هو املعبود الوحيد وليس خلريات أرضية وفانية«. 
أشكال  النافية ملختلف  املدينة  إهنا  اجلميع«)4(.  »يوزعها عىل  الذي  فاهلل هو 
الذين قتلوا املسيح هم ممثلون  اليهود  بأن  الرذيلة. من هنا قول أوغسطني، 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص88.
)2(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص250.
)3(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص109.
)4(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص257.
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املدينة اخلالدة إشباعا  الرومانية، »اهنم مستعدون لصلب رب  لفكرة املجد 
أن  من  بالضد  ليس  أوغسطني  إن  لذلك،  إضافة  ورذائلهم«)1(.  لرغباهتم 
تكون حياة الناس حياة اجتامعية. وهو أمر بدهيي، ألنه لوال هذه النمط من 
احلياة، فكيف يمكن أن تظهر »مدينة اهلل« التي يعمل من اجلها القديسني)2(. 
البرش.  سعادة  اجل  من  تقام  اهلل«  »مدينة  بأن  للقول،  أوغسطني  سعى  لقد 
واهلدف منها سعادة اإلنسان. وبالتايل، فإن »الذبيحة الوحيدة الواجبة هي 
واحدة  مدينة  األرواح  مع  »يكّونون  البرش  من  جتعل  التي  النفس«،  قربان 
تعبد فيها مع املالئكة عبادة موحّدة هلل«)3(. إذ ال تعرتف »املدينة الساموية« 
الدخول يف رشاكة مع »مدينة األرض  تستطيع  ثم ال  إله واحد. ومن  بغري 
األرضية  »فاملدينة  بينهام.  واخلصام  اخلالفات  هنا  من  الدينية«.  الرشيعة  يف 
رغبة  متثل  ألهنا  وذلك  التاريخ،  يف  األخرية  صمدت  بينام  الساموية«  تكره 
اجلميع يف السالم األريض أيضا، بغض النظر عن تنوع الشعوب واللغات. 
إهنا »تصنع اجلسد الروحاين وتذلل كل غرائز احليوان«. إهنا »تعمل بمعايري 
إىل  يقوده  الذي  اإليامن  يامرس  فيها  من  »كل  وأن  اهلل«،  مع  املتبادل  الكّل 

اهلل«)4(. 

إننا نقف هنا أمام »مدينة« و«دولة« و«مجهوربة« ال وجود فعيل هلا إال 
اشعاع  عىل  القادر  الالهويت  اخليال  نموذج  إهنا  الالهوتية.  الرؤية  خيال  يف 
ما هو موجود بأشعة اإليامن ال غري. بمعنى أهنا فكرة جاذبة للروح والعقل 
والوجدان ال غري. إهنا أشبه ما تكون بمدينة الكنوز الفارغة باستثناء خيال 
هذه  إىل  نفسه  أوغسطني  أشار  وقد  األبدية!  متاع  من  فيها  املخفي  الربيق 
باملعنى  بأنه »ال توجد دولة وال شعب  الفكرة عندما كتب يقول،  احلالة أو 

)1(   أوغسطني: مدينة اهلل، ج1، ص258.
)2(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص120-121.

)3(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج2، ص455.
)4(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص145-148. 
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الدقيق للكلمة يف املدينة الساموية. اهنا كّل واحد كفرد واحد من األبرار«)1(. 

املضمون	التارخيي	لفلسفة	التاريخ	الالهوتية
إن فلسفة أوغسطني بشكل عام و"التارخيية" بشكل خاص هي فلسفة 
الوجدانية  بصفة  اتسامها  هنا  من  والديني.  والعقائدي  الفكري  تارخيه 
املفرطة كام نراها يف )االعرتافات( و)مدينة اهلل( نفسها. وهي النامذج األكثر 
املعنى  وهبذا  والتدليل.  واالستعراض  والنقد  التفكري  من  النمط  هلذا  رفعة 
يستعيد يف ذاته شخصية ترتوليان وتقاليد الفلسفة التريتوليانية، بام يف ذلك 
فكرته عن املدينة األرضية واملدينة الساموية. إذ نرى يف فلسفة أوغسطني يف 
ظهور  عن  ترتوليان  وضعها  التي  املخترصة  للفكرة  كبريا  توسيعا  األغلب 
االختالف  فكرة  بوصفها  الساموية"،  و"املدينة  األرضبة"  "املدينة  ومغزى 
تارخيهام  اختالف  ثم  ومن  )الرومانية(،  والوثنية  النرصانية  بني  اجلوهري 
احلصيلة  أن  يف  يقوم  بينهام  االختالف  لكن  أيضا.  التاريخ  فلسفة  بوصفها 
واملواقف  الرؤية  تأسيس  إىل  تسعى  كانت  ترتوليان  عند  السياسية  الفكرية 
أوغسطني  مساعي  كانت  بينام  السيايس،  العمل  عىل  وأولويتها  األخالقية 
نموذج  بوصفها  النرصانية  اهلل"  "مدينة  مضمون  تأسيس  صوب  موجهة 
املثال الروحي والنعيم األبدي. ومن حيث اجلوهر ال خيتلفان يف األسلوب 
والغاية. والفرق بينهام هو أن ترتوليان أّسس فكرته والغاية منها قبل سقوط 
روما، بينام كان كتاب )مدينة اهلل( ومن ثم أفكاره بعد سقوطها. بمعنى، إن 
فكرة ترتوليان كانت حدسا واقعيا جتاه املستقبل، بينام كانت فكرة أوغسطني 
إعادة نظر بالتاريخ بعد وضوح وجالء نتائجه يف ما خيص عالقة النرصانية 

بالوثنية الرومانية ومصريمها. 
التاريخ  من  موقفه  يف  املهمة  األفكار  إحدى  ترتوليان  أسس  فقد 
يف  ووضعها  الشيطان،  ومعسكر  اهلل  بمعسكر  يسمى  ملا  مساره  وخطوط 

)1(    أوغسطني: مدينة اهلل، ج3، ص161.
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صلب تصوراته األخالقية عن املستقبل. وفيها ومن خالهلا حاول تأسيس 
فكرة االصطفاء اخلاص للنصارى ومهمة الكنيسة التارخيية، وفكرة الرصاع 
اجلوهري الدائم بني عقائد النرصانية والوثنية. وحاول من خالل هذا التضاد 

بينهام التوصل إىل أن لكل منها قيمه اخلاصة، وتارخيه اخلاص، ومصريه.

وهذه  الدنيوية.  بالقيم  حمكومة  األرضية  املدينة  أو  الشيطان  معسكر 
كلها أوهام وأسقام، ألهنا عابرة وومهية. وإن هيمنة مصالح اجلسد تؤدي 
إىل هيمنة القوى الشيطانية التي حترتف التعامل مع احلس واملشاعر اجلسدية، 
مع ما حتتويه بالرضورة عىل معامل اهلالك املحتوم. وبالضد منه يتمتع املجتمع 
باهلل.  املحكومة  الساموي،  العامل  إىل  تنتمى  ثابتة ألهنا  بقيم روحية  النرصاين 
كانت  وإذا  األبدي.  بالنعيم  والتنعم  البقاء  بمعنى  األبدي،  مصريه  هنا  من 
املادي  العامل  عىل  اهليمنة  بمساعي  ترتبط  األول  املعسكر  وغايات  آمال 
األريض وحيازته، فإن النصارى تتجول يف هذا العامل، لكن آماهلم وغاياهتم 

متوجهة صوب العامل اآلخر.

املعركة  ذلك  يف  بام  منها،  كل  قدر  مسبقا  األهلية  العناية  حددت  وقد 
تعرضوا  وما  والنصارى  النرصانية  تاريخ  كان  هنا  من  بينهام.  املحتومة 
اإلهلية،  العناية  حكمة  من  جزء  هو  ومهانة  وتقتيل  وترشيد  عذاب  من  له 
ألهنا أدت يف هناية املطاف إىل اختبار اإليامن وتقوية اإلرادة. السيام وانه ال 
وبالتايل كان  اإلهلية.  العناية  وأثر  دراية  بمعزل عن  الوجود حيدث  شيئ يف 
كل  أي  اخلاص،  مصريهم  بوصفه  األذى،  هذا  كل  حتمل  للنصارى  ينبغي 
ما يؤدي إىل إهناك قسوة العامل املادي الشيطاين وتقوية طهارهتم األخالقية. 
احلكم  وبداية  العامل  بتواضع هناية هذا  ينتظرون  املعاناة  ويف جمرى كل هذه 
اآلهلي وحتقيق عقابه العادل. من هنا دعوته إىل العمل األخالقي والروحي 
والروحي  واملعنوى  انحالهلا األخالقي  بأثر  تسقط  لكي  يف مواجهة روما، 
وليس عرب القوة أيا كان شكلها وحمتواها. فالوقت واملستقبل هلم بالرضورة. 
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الرؤية ونتائجها عىل موازاة تشابه مع طريق كل منها  إننا نعثر يف هذه 
النرصانية  بالديانة  القبول  قبل  وانكساراهتا  وتعرجاهتا  الفكرية  احلياة  يف 
والكنسية.  الدين  تاريخ  يف  اخلاصة  مصريه  منها  لكل  أن  مع  وعقائدها. 
ترتوليان عاش ومات وانعدم أثره يف "تاريخ القداسة" الكاثوليكية، بل بقي 

ضمن تقييم اهلرطقة، بينام حتول أوغسطني إىل قديسها األكرب. 

إن التأمل والتحليل النقدي الفلسفي الدقيق آلراء ومواقف أوغسطني 
الدقيق للكلمة.  باملعنى  تاريخ  التاريخ توصلنا إىل أهنا ليست فلسفة  بصدد 
بل ال يمكن دعوهتا فلسفة )للتاريخ(. إهنا أقرب ما تكون إىل رؤية تأويلية 
والكتب  التوراة  صورته  كام  اليهودي  "التاريخ"  وأساطري  خلرافات  دينية 
وهذا بدوره مل يكن معزوال عن وضع  الالحقة ملا يسمى "بالعهد القديم". 
الفكرة  مبدأ  يف  األخرى(  اليهود  وكتب  )التوراة  القديم"  "العهد  أفكار 
الدينية  اخلرافة  قيود  ضمن  البقاء  بالرضورة  حدد  الذي  األمر  النرصانية. 

والقبول هبا كام هي.

عن  دينية  الهوتية  منظومة  عىل  وحدهتا  يف  اوغسطني  آراء  حتتوي 
يصبح  وعندها  عقائدية.  روية  ضمن  التاريخ  حرش  فيها  جيري  إذ  التاريخ. 
التاريخ مّفصال حسب األسطورة. من هنا حتول حصيلتها صوب ما يمكن 
التاريخ  وبداية  الدنيوي  التاريخ  هناية  ثم  ومن  اخلالص.  بفلسفة  دعوته 
الروحي. وهي حالة مرتتبة بالرضورة عىل طبيعة اخلالف اجلوهري بينهام. 

فالتاريخ الدنيوي هو تاريخ الرذيلة واجلسد، ويقابله تاريخ الروح.

ذلك  وبأثر  التاريخ.  عن  لفكرته  العقائدي  الطابع  بدوره  هذا  وحدد 
وغريب  مغرتب  خمرجه  لكن  ومتوازيا  ومستقيام  واضحا  التاريخ  يبدو 
رؤيته  يف  الديني  املوقف  استقامة  يمثل  انه  الواقعي.  اإلنسان  عامل  عىل 
األبدية.  للحياة  وليس  األبدي  للموت  التحضري  فلسفة  َأي  للمستقبل، 
فاملستقبل احلقيقي بالنسبة ألوغسطني هو هناية العامل املادي األريض وبدية 
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الطريق اإلهلي الفعيل. وذلك بسبب كون مدينة األرض هي مدينة األوهام 
إهنا  األرضية.  الدولة  أو  باملدينة  اهلل  ملدينة  بينام ال عالقة  الوثنية،  واألسقام 
أقرب ما تكون إىل الغاية التي ينبغي أن يسري باجتاهها تاريخ الروح وروح 
بل  واقعي،  تارخيي  مسار  وال  للكلمة  الدقيق  باملعنى  تاريخ  ال  إذ  التاريخ. 
هي روية ملستقبل الفكرة النرصانية، أو ما يمكن تسميته بفلسفة اخلالص، 

بوصفها فكرة التاريخ األوغسطينية. 

  ***   ***   ***
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فلسفة	التاريخ	واحلضارة	عند	ابن	خلدون

فلسفة	العربة	التارخيية
نتأمل وندرس ونحلل  أعيننا حاملا  أمام  تتألأل  التي  الصورة  كانت  أيا 
وننتقد ما وضعه ابن خلدون وأسس له يف املوقف من التاريخ بشكل عام، 
احلضارة،  وفلسفة  التاريخ،  وفلسفة  التاريخ،  فكرة  ثالثية  أمام  نقف  فإننا 
وما يرافقها من ثالثية "التاريخ الطبيعي واملاراطبيعي" أو العمران البدوي 
والعمران احلرضي، و"ديمومة الوالدة واملوت املالزمني لصريورة العمران 
اجلميل".  "املوت  خامتة  بوصفها  احلضاري"،  املوت  و"حتمية  والدولة" 
ووراء كل هذه االكتشافات الكربى التي جرى تأسيسها استنادا إىل التاريخ 
العميق  الفلسفي  املاورائية تكشف عن اإلدراك  الواقعي لإلنسان وأبعادها 
والغاية  اإلنساين،  اإلبداع  يف  وديموته  العمران،  جمرى  يف  التاريخ  حلدود 
ال  التي  نفسها  الثقافة  معاناة  بوصفها  الوجود  وراء  تلتمع  التي  البعيدة 
االتعاظ  ينبغي  "عربة"  إعامقها عىل  لكنها حتتوي يف  املجرد.  املنطق  حيكمها 
منها وهبا من أجل مستقبل أفضل مبني عىل أسس احلق والعدالة، والرؤية 

اإلنسانية الواقعية والعقالنية. 
توحيد  عىل  خلدون  ابن  عند  وفلسفته  التاريخ  فكرة  احتوت  فقد 
التفسري العقيل والواقعي للتاريخ ورؤية آفاقه من خالل دراسة نشوء الدولة 
العربة،  فلسفة  أو  العربة  فكرة  عنده  تبلورت  وبأثرها  ومنها  وانحالهلا. 
والقوانني  الفعيل  مساره  ودراسة  التاريخ  لتأمل  السيايس  الرحيق  بوصفها 
النظري  مستواها  عىل  عنده  العربة  فكرة  احتوت  ثم  ومن  فيه.  املتحكمة 
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والعميل، أي مستواها الفلسفي التارخيي والسيايس املستقبيل. إذ نعثر عنده 
عىل ما يمكن دعوته بالتأسيس الفلسفي السيايس واحلضاري للعربة. ومن 
ثم حتتوي عىل كل ما أراد ابن خلدون قوله. وليس اعتباطا أن يضع هو نفسه 
وديوان  )العرب  أسم  عليه  اطلق  عندما  كتابه  عنوان  صلب  يف  العربة  فكرة 
املتنوعة  العرب  استخالص  أراد  لقد  العرب....(.  أيام  يف  واخلرب  املبتدأ 
بدايتها  دراسة  خالل  من  عارصها  ومن  الكربى  التارخيية  األمم  تاريخ  يف 

وهنايتها يف الدولة )امللك( واحلضارة )العمران(. 

ففي جمال العربة السياسية نراه يتوصل إىل فكرة مفادها، بأن اختالف 
واحد  كل  يقتدي  لكي  بعدهم  ملن  »رمحة  مىض  فيام  بينها  فيام  وقتاهلا  األمة 
منهم بمن خيتاره منهم وجيعله إمامه وهاديه ودليله«)1(. وينطبق هذا بالقدر 
للعقل  »رمحة«  فيها  جيد  إنه  بمعنى  واحلضارات،  الدول  اندثار  عىل  ذاته 
النظري يف تأمل املايض من اجل رؤية مستقبله، من ثم اختاذ ما يراه مناسبا 
لتاليف السقوط، رغم ما يف املسار التارخيي نفسه من قوة تقهر أكرب العقول 

ذكاء وأشد اإلرادات عزيمة. 

نتائج جمردة كربى عىل  نعثر عنده ويف كل ما كتبه واستحصله من  إننا 
أسلوب جيل حينا ومسترت حينا آخر لكنهام يلتقيان يف احلصيلة، أال وهي إن 
الكتب  متون  بام يف ذلك يف  تتبعها  يمكن  التي  األمم  تأمل ودراسة جتارب 
األحكام  صنع  إىل  هتدف  أن  ينبغي  واألديان،  والفلسفة  واألدب  التارخيية 
السياسية منها. األمر الذي يكشف عن أن تاريخ العرب بالنسبة له هو التاريخ 
ملسار  تتبعه  هو  الصدد  هبذا  خلدون  ابن  يميز  ما  أن  غري  ككل.  اإلنساين 
التجربة  ثم  ومن  السيايس،  والواقع  السياسية،  للفكرة  التارخيية  الصريورة 
للمؤسسات  التارخيي  للمسار  وتفسريه  ورسمه  تتبعه  هنا  من  السياسية. 

واألفكار والقيم والعقائد وليس لتاريخ وسرية األشخاص أيا كانوا. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، دار الفكر، ص173. 
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العمران، أي عن  السياسية ضمن سياق فكرته عن  الفكرة  يتناول  انه 
التطور احلضاري لألمم. من هنا، عىل سبيل املثال، نفيه ورفضه للفكرة التي 
حاولت أن جتعل من النبي والنبوة قيمة ما فوق تارخيية والبد منها بالنسبة 
وجوب  عدم  عىل  يشدد  نراه  إذ  األفضل.  االجتامعي  السيايس  النظام  لبناء 
األمم  جتارب  ألن  وذلك  السياسية.  االجتامعية  العالقات  ميدان  يف  النبوة 
وعندما  النبوة«)1(.  دون  من  تتم  قد  البرش  وحياة  »الوجود  أن  عن  تكشف 
يتكلم عن أثر املناخ يف حياة البرش، فإنه يشري إىل أننا مل نسمع بخرب بعثة النبوة 
الشاملية  )األقاليم  قاسية  مناخية  بظروف  تتسم  التي  املناطق  إىل  )الرسالة( 
املناطق  تظهر يف  النبوة  أن  التاريخ يكشف عن  أن  أكد عىل  واجلنوبية(. كام 
املعتدلة. بل ونراه يشدد عىل أن اهلل خيتص بالنبوة أكثر الناس كامال يف خلقهم 
وأخالقهم. ذلك يعني، إن قدرة النبوة عىل العمل والفعل تفرتض قدرا من 
األقل  عىل  أو  والتأثري،  الفاعلية  عديمة  تصبح  وبدونه  احلضاري.  التطور 
بعبارة  األمثل.  والسيايس  االجتامعي  النظام  أسس  إرساء  عن  عاجزة  أهنا 
الثقايف  التطور  من  قدرا  تفرتض  متسامية  فكرة  بوصفها  النبوة  إن  أخرى، 
أن  يمكن  ال  اهلل  أن  من  انطالقا  رصف.  برشية  قضية  النبوة  وإن  واملعريف. 
يغفل برشا دون آخر العتبارات خلقية وأخالقية. كام يمكن تأويلها بطرق 
باملناخ  وارتباطها  النبوة  فكرة  تأثر  هو  يبقى  فيها  اجلوهري  أن  إال  أخرى، 
دون أن يرجعها إليه. وينطبق هذا يف الواقع عىل كل القضايا والظواهر التي 

تناوهلا ضمن هذا النطاق. 

ففي موقفه من احلرب ومذاهب األمم فيها، ينطلق ابن خلدون من أن 
احلرب »أمر طبيعي يف البرش، ال ختلو عنه أمة وال جيل. وسبب هذا االنتقام 
يف األكثر أما غرية ومنافسة، وأما عدوان، وأما غضب هلل ودينه، وأما غضب 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص34.
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للملك«)1(. ففي فكرته هذه وتصنيفه نعثر عىل أربعة أصناف من احلروب، 
العشائر والقبائل  ما متيز حروب  التي عادة  الغرية واملنافسة  وهي: حروب 
ابن  عليهم  اطلق  من  بني  تكون  ما  أكثر  التي  العدوان  املتجاورة؛ وحروب 
والدين(؛  هلل  )غضب  اجلهاد  وحروب  الوحشية«؛  »األمم  اسم  خلدون 
ضد  الدولة  تشنها  التي  احلروب  إي  للملك،  الغضب  حروب  واخريا 
اخلارجني عليها. ووضع احلرب األوىل والثانية حتت صنف البغي والفتنة، 
إنه  يعني  ذلك  والعدل«)2(.  اجلهاد  »حروب  من  والرابعة  الثالثة  اعترب  بينام 
اعترب  انه  ومع  العادلة.  واحلروب  الظاملة  باحلروب  دعوته  يمكن  ما  افرز 
احلرب بحد ذاهتا »انتقام« أي ال عقالنية ومدمرة بطبيعتها، إال أنه وجد فيها 
رضورة وعدال حاملا تكون فتنة خمربة لوحدة الدولة وقوهتا. ذلك يعني، انه 
يلغيها، ولكنه نظر  انه ال  القيم األخالقية، رغم  بمعايري  ينظر إىل احلرب  مل 
اليها باعتبارها جزء من املسار التارخيي الطبيعي للبرش بشكل عام والدولة 
وأساس  اإلنساين  االجتامع  ذروة  هي  له  بالنسبة  الدولة  أن  وبام  بشكل. 
الصيغة  أهنا  أدق،  بصورة  أو  أخالقية،  املافوق  أمهيتها  هنا  من  احلضارة، 
املنِّظمة والرضورية لفاعلية األخالق بشكل عام والسياسية بشكل خاص. 
التاريخ  تأمل  من  واملستنبطة  العميقة  السياسية  للفكرة  استنتاجه  هنا  من 
الواقعي عن أن حروب ما قبل العمران ال تصنع غري الدمار والفساد. ومن 
الثالثة  بالنسبة للتمدن والثقافة واحلضارة. عىل عكس  ثم ال قيمة فيها وهلا 
والرابعة بشكل خاص، أي تلك احلروب التي تسعى إىل احلفاظ عىل وحدة 
للعمران  الرضوري  الرشط  بوصفه  الداخلية،  الفتن  عىل  والقضاء  الدولة 

املدين.

التارخيية  أصنافها،  بمختلف  للعرب  استنباطه  رؤية  يمكننا  وعموما 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص214-213.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص214.
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فعندما  غريها.  وكثري  واالقتصادية  واالجتامعية  واألخالقية  والسياسية 
ينطلق من  فإنه  والغرامات،  الرضائب  املثال قضية جباية  يتناول عىل سبيل 
رضورهتا بالنسبة للدولة. غري انه حاملا يتأمل التجارب التارخيية هبذا الصدد 
يشدد  نراه  إذ  الظاهرة.  هلذه  السيئة  بالصفات  يدعوه  استنتاج  إىل  يتوصل 
عىل أن ازديادها املستمر عادة ما يكون ليس لالستثامر يف العمران بل لتلبية 
الكساد.  إىل  الزمن  مرور  مع  يؤدي  الذي  األمر  واملتعة.  البذخ  مصاريف 
وذلك ألن هذا النوع من اجلباية كام يقول ابن خلدون يفسد االعتامر. بينام 
أقوى »األسباب يف االعتامر تقليل مقدار الوظائف عىل املعتمرين«، بمعنى 
الدولة  عالقة  من  يستنتجه  نفسه  والشيئ  والغرامات)3(.  الرضائب  تقليل 
بالنشاط االقتصادي. فنراه من جهة يدعو إىل تدخل الدولة من خالل تنظيم 
احلياة االقتصادية، كام يدعوها إىل دعم امللكية اخلاصة واحلفاظ عليها ملا هلا 
سلوكها  ينتقد  نراه  نفسه  الوقت  ويف  االقتصادي.  النشاط  تنمية  يف  أثر  من 
اقتصادية  سياسية  فكرة  إىل  الصدد  هبذا  وتوصل  االستنتاج.  هلذا  املخالف 
والفالحني  للتجار  ومنافستها  الدولة  تدخل  بأن  تقول،  عميقة  وحضارية 
املوارد  متتلك من  الدولة  االقتصاد. وذلك ألن  إفساد  إىل  بالرضورة  يؤدي 
االقتصادية  االجتامعية  القوى  بني  املنافسة  بينام  املتنافسني،  خلنق  يكفي  ما 
الرضورية لالقتصاد واالجتامع والعمران ومن ثم للدولة نفسها. ليس هذا 
فحسب، بل نعثر عىل استخالص العرب من التاريخ يف خمتلف امليادين وجتاه 
للتاريخ  أي  واحلضارة،  للدولة  بالنسبة  واحلساسة  الكربى  القضايا  مجيع 

بوصفه فكرة. 

فكرة	التاريخ	وعلم	التاريخ
التاريخ  إىل  نظرته  هو  الصدد  هبذا  خلدون  ابن  إبداع  يميز  ما  إن 
أحد.  إليها  يسبقه  مل  فكرة  وهي  اإلنسان.  هو  التاريخ  وإن  فكرة،  بوصفه 

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص221.
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التاريخ  يف  جيري  ما  كل  أن  عىل  والربهنة  للكشف  خلدون  ابن  سعى  فقد 
ما  سياق  ضمن  تفسريه  ثم  ومن  طبيعي.  مصدر  ذو  اإلنساين  والوجود 
يسميه بالوجود اإلنساين. وبالتايل نعثر عنده ويف نظرته إىل التاريخ باعتباره 
فكرة ثقافية وأصول طبيعية، عىل ما يمكن دعوته بالوحدة املرنة والواقعية 
يمكن  ومنها  )احلضارة(.  باملاوراطبيعي  الساري(  )الزمن  الطبيعي  لعالقة 

استخالص العربة الرضورية بالنسبة الستمرار وتنظيم الوجود اإلنساين. 
عندما  واألعمق  األوسع  مداها  إىل  احلصيلة  هذه  خلدون  ابن  ودفع 
جعل من فكرة التاريخ علم التاريخ. حيث نظر إىل التاريخ بوصفه فنا. لكنه 
يوقفنا عىل أحوال  انه  إذ  الغاية.  الفوائد، ورشيف  املذهب، جم  فن »عزيز 
دوهلم  يف  وامللوك  سريهم،  يف  واألنبياء  أخالقهم،  يف  األمم  من  املاضني 
تاريخ  أو  واملصلحني،  وامللوك  األمم  تاريخ  تناوله  بمعنى  وسياساهتم«. 

األمم والنخب الفكرية والروحية. واألولوية لتاريخ األمم. 

فالتاريخ الصحيح بالنسبة البن خلدون يعادل معنى السليمة والدقيقة 
والعلمية ملجرياته. كام انه الفن الذي يستند يف رؤيته عن التاريخ إىل »أصول 
العادة، وقواعد السياسة، وطبيعة العمران واألحوال يف االجتامع اإلنساين«. 
ومن ثم فهو الوحيد القادر عىل ختليص املرء من الوقوع يف األخطاء والزلل. 
ووضع هذه املقدمة املنهجية يف متحيص أخبار املايض ونقدها، أي تنقيتها من 
املشهورة  األوهام واملصالح واخلرافات. وتناول عدد من األخبار  شوائب 

والكبرية وكيفية نرشها يف كتب التاريخ.

فقد تناول عىل سبيل املثال ما هو مشهور عن جيوش بني ارسائيل التي 
قادها موسى، والتي بلغت حسب هذه املصادر حوايل ستامئة ألف مقاتل. 
وعّلق ابن خلدون عىل هذا الرقم قائال، بأن افرتاض وجود هذا الرقم جيعل 
من الصعب القتال بينها لكثرة أعداد البرش وصغر مساحة األرض، وكيف 
يمكن وصول الصفوف اخللفية إىل القتال، أي كيف يمكنهم أن يقتتلوا مجيعا 
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ويكون الفوز فيه لطرف عىل آخر. واحلارض الذي نعيشه ونعرف القتال فيه 
يكشف عن ضعف بل استحالة وجود هذه األعداد. إذ املايض أشبه باآليت 
من املاء باملاء كام يقول اين خلدون. وعندما قارن هذا الرقم بأعداد جيوش 
الفرس التي كانت آنذاك من بني أقوى وأوسع جيوش العامل، إىل أن عددها 

يف معركة القادسية مل يكن أكثر من مائة وعرشين ألفا.

تفسري  عن  التاريخ  كتب  يف  ومنترش  سائد  هو  ما  إىل  تطرق  وعندما 
اآليات القرآنية عن )إرم ذات العامد( من تفسري كلمة »إرم« عىل اهنا مدينة 
جرى بناءها يف غضون ثالثامئة سنة، وأن شديد وشداد ابني عاد بن عوص 
بن إرم، وكيف استتب امللك للثاين بعد موت األول، وانه بنى هذه املدينة 
ابن خلون  واعترب  هبا.  تكون شبية  أن  وأراد  فيها،  وما  باجلنة  إن سمع  بعد 
اسامه  ما  عىل  هذا  حكمه  واستنبط  وهذيان.  خرافات  جمرد  احلكايات  هذه 
باقتضاء صناعة اإلعراب يف لفظة ذات العامد. اهنا صفة إرم، وعملوا العامد 

عىل األساطري، فتعني أن يكون بناء، بينام كان املقصود هي عامد اخليام. 

بالضد مما هو سائد  التي فرس أسباهبا  الربامكة،  الثالث هو قصة  املثال 
العباسة مع جعفر بن حييى. ومل  من تفسري عرب إرجاع كل ما فيها إىل قصة 
واإلثارة  املعارضة  حول  والتقليدية  النفسية  اجلوانب  خلدون  ابن  يتجاهل 
املعنية(  احلالة  يف  )الفرس  لألجانب  العربية  تزويج  من  آنذاك  املحتملة 
بسبب واقع التفرقة واالستعالء وما إىل ذلك من قيم نفسية وأخالقية، إال 
انه حال البحث عن جذر القضية وأسباهبا الفعلية، وجدها أوال وقبل كل 
يشء يف األسباب االقتصادية والسياسية. وكتب هبذا الصدد يقول، بأن نكبة 
اجلباية  أموال  واحتجاهبم  الدولة  عىل  »الستبدادهم  نتاجا  كانت  الربامكة 
حتى كان الرشيد يطلب اليسري من املال فال حيصل عليه. فغلبوه عىل أمره 

وشاركوه يف سلطانه«.

لقد كانت آراءه وتفسريه ونقده ملختلف نامذج التأريخ ألحداث املايض 
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تستند إىل منهج خاص وجد تعبريه يف الفكرة الفلسفية املنهجية القائلة، بأن 
نفسه،  عىل  مهيمنا  وليكن  أصول،  إىل  اإلنسان  »يرجع  أن  الرضوري  من 
دخل  فام  فطرته.  ومستقيم  عقله  برصيح  واملمتنع  املمكن  طبيعة  بني  ومميزا 
العقيل  قبله وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا اإلمكان  نطاق اإلمكان  يف 
الواقعات، وإنام مرادنا  يفرض حدا بني  نطاقه أوسع يشء فال  فإن  املطلق، 
اإلمكان بحسب املادة التي لليشء. فاذا نظرنا أصل اليشء وجنسه ومقدار 
باالمتناع  وحكمنا  أحوالنا  عىل  ذلك  نسبة  من  احلكم  اجرينا  وقوته  عظمه 
عىل ما خرج من نطاقه«)1(. إننا نقف هنا أمام ما يمكن دعوته بفلسفة النظرة 
بالنسبة  احليوية  وقيمتها  وآثاره  ومآثره  التاريخ  ألحداث  والعلمية  الواقعية 

للعقل النظري يف تأمله لتجارب املايض واالعتبار هبا.

العلمية  رؤيته  أساس  يف  الفلسفية  املقدمة  هذه  خلدون  ابن  ووضع 
فكرة  يربط  نراه  أعاله  املذكورة  الصيغة  ففي  التاريخ.  جتاه  والواقعية 
والتوفيق  والواقع،  املمكن  بني  التفريق  إليها، ورضورة  والرجوع  األصول 
واإلمكان  املجرد  اإلمكان  بني  والتفريق  والوجدان،  العقلية  الرؤية  بني 
أمام رؤية  إننا نقف هنا  نفسها.  املناسب حلقائق األشياء  الواقعي  أو  الفعيل 
فكرة  بوصفه  التاريخ  مع  التعامل  يف  املنهجية  املنظومة  مصاف  إىل  ترتقي 
اجلأش  ورباطة  األصول  فوحدة  اإلنساين.  للوجود  مالزما  طبيعيا  ومسارا 
املوقف  يف  الكربى  املنهحية  املبادئ  بتحقيق  الدقيق  االلتزام  تعني  العقلية 
من تفسري أو تأويل أحداث املايض واحلارض، وكذلك يف استنباط االحتامل 
املستقبيل، أو ما اسامه ابن خلدون بتمييز املمكن عن املمتنع. وبام إهنام كالمها 
استنتاج عقيل من هنا تفريقه بني ما أسامه باإلمكان العقيل املطلق أي املجرد 
وغري املتناهي، واإلمكان بحسب املادة التي لليشء، أي اإلمكان الواقعي. 
الرضورية  املقدمات  وحدة  هي  املنهجية  الفلسفية  الرؤية  هذه  وحصيلة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص144.
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للحكم العقيل والعلمي عىل املايض واحلارض واملستقبل بوصفه تارخيا، أي 
إبداعا مالزما للوجود اإلنساين وصريورة الثقافة وعمراهنا املدين يف الدولة 

واحلضارة. 

لقد سعى ابن خلدون إىل إرساء أسس الرؤية العقلية النقدية. وحقق 
التي  الروايات  وهذيان  بخرافات  اسامه  عام  الكشف  خالل  من  ذلك 
واستعراضها  عرضها  ونوعية  وأحكامها  وتصوراهتا  التاريخ،  كتب  متلئ 
إرساء  النقدية، حاول  للرؤية  استكامل  أو  لألسباب واملقدمات. وباملقابل، 
التارخيي.  للبحث  بالنسبة  الرضورية  القواعد  أو  باألسس  دعوته  يمكن  ما 
الصدد وهي  مما وضعه هبذا  أساسية  قواعد كربى  استخراج ست  ويمكننا 

كل من: 

العميل . 1 باجلانب  أي  السياسية،  والتنظيامت  السياسة  بقواعد  االملام 
منها؛ 

أي . 2 عيشها،  وأسلوب  حياهتا  نمط  حيث  من  األمم  اختالف  معرفة 
اجلوانب الثقافية واالقتصادية؛

األحداث . 3 إىل  النظر  ثم  ومن  الثقايف،  التارخيي  التطور  واقع  رؤية 
ضمن سياقها التارخيي ومستوى تطور األمم؛ 

املهيمنة . 4 والروحية  والعقائدية  الفكرية  واملدارس  بالفرق  اإلحاطة 
واملعارضة؛

بينها، . 5 مشرتك  هو  عام  البحث  خالل  من  التارخيية  األحدث  مقارنة 
بعبارة  وضعه  ما  أو  اإلختالف،  وأشكال  أسباب  رؤية  وبالتايل 
“اإلحاطة باحلارض ومماثلة ما بينه وبني الغائب من الوفاق، وما بينهام 

من اخلالف، وتعليل املتفق منها واملختلف”؛
وأسباب . 6 ظهورها  ومبادئ  الفكرية  والنظم  الدول  أحوال  دراسة 
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حدوثها ودواعي كوهنا “حتى يكون مستوعبا ألسباب كل حادث، وواقفا 
عىل أصول كل خرب” حسب عبارة ابن خلدون. 

ومن حصيلة هذه القواعد أو املبادئ املنهجية النظرية والعملية يمكن 
للمؤرخ عرض "خرب املنقول عىل ما عنده من القواعد". من هنا تتضح معامل 
وحدود الرؤية املنهجية اجلديدة التي بلورها ودققها وحققها الحقا بالنسبة 
للمؤرخ جتاه املوقف من التاريخ، أي املهمة األساسية واجلوهرية للمؤرخ. 
أما النتيجة النهائية املرتتبة عىل كل ذلك فتقوم أوال وقبل كل يشء يف وضع 
وتأسيس املنهج العام واملبادئ العامة التي ينبغي االستدالل هبا عىل حوادث 

املايض ومقارنتها باحلارض من أجل عربهتا للمستقبل. 

التارخيي  للبحث  بالنسبة  الرضورية  القواعد  أو  الكربى  املبادئ  ان 
إليه أعاله ال متس  ابن خلدون يف ما جرت اإلشارة  بلورها ووضعها  التي 
عن  املعربة  اجلوهرية  الصيغة  أما  الوسائل.  أو  األساليب  سوى  الواقع  يف 
التغري  ونوعية  حالة  تتبع  يف  فتقوم  التارخيية  فلسفته  أو  الفكرية  منظومته 
والتبدل الذي حيدث يف املسار التارخيي للدول واألمم. فقد بدأ ابن خلدون 
تبدلت  التايل:"إذا  العبارة  يف  وضعها  حمددة  بفكرة  التاريخ  جمال  يف  وانتهى 
وكأنه  بأرسه  العامل  وحتول  أصله،  من  اخللق  تبدل  فكأنام  مجلة،  األحوال 
خلق جديد، ونشأة مستأنفة وعامل حمدث")1(. لقد وجد يف التاريخ ومساره 
التّغري والتّبدل بوصفه جزء من صريورة الوجود  الطبيعي عملية دائمة من 
نفسه  فالتاريخ  خاص.  بشكل  احلضاري  والعمران  عام  بشكل  اإلنساين 
خلدون  ابن  إن  أخرى،  بعبارة  الدائم.  والتّبدل  التغرّي  ظاهرة  عن  يكشف 
أن  عن  الفلسفي  الفكر  أبدعها  التي  اجلوهرية  األفكار  إحدى  ويثبت  يقر 
من  ولكن  والتبدل  للتغري  عرضة  يشء  كل  وأن  دائمة،  حركة  هو  الوجود 
أجنة  عىل  نعثر  املوقف  هذا  ففي  اإلنساين.  الوجود  ميدان  إىل  نقلها  خالل 

   )1(
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الدولة  بفكرة  حرصها  خالل  من  ولكن  اإلنساين  الوجود  يف  التقدم  فكرة 
ونظر  واألمم.  الدول  وانقراض  ظهور  يف  جيل  هو  كام  احلرضي  والعمران 
إال  ليست  بدورها  وهذه  الوجود".  يف  اهلل  "سنّة  باعتبارها  احلالة  هذه  إىل 
املوضوعي  الطابع  القائم يف  الفلسفي  للمحتوى  املجردة  الالهوتية  الصيغة 
لقانون وجود األشياء والظواهر. ومع ذلك، فإن هذه الصيغة كانت أقرب 
ما تكون إىل فكرة تابعة أو ثانوية وليست تأسيسية يف فلسفته عن التاريخ. 
يقوم يف االعرتاف بوجود ثالث ظواهر  الصدد  فام هو جوهري عنده هبذا 
كربى وأساسية وهي كل من حالة االنتقال النوعي من حال إىل آخر؛ وتبدل 
وتغري العالقات االجتامعية واألخالقية والروحية يف التاريخ؛ وأن التاريخ 
ليس طريقا معبدا أو مستويا، بل هو استمرار وتعرج وانقطاع واتصال كام 

نراه يف تاريخ الدول واألمم.

اسامء  ما  أبرز  دقيقة عندما  األفكار بصورة  ابن خلدون هذه  بلور  لقد 
مظاهر وحاالت  من  ما جيري عىل سطحه  أن  أي  التاريخ،  بام هو خفي يف 
هي تعبري عن واقع التبدل الفعيل يف تاريخ األمم بمختلف جماالت وميادين 
الصدد  هبذا  وكتب  والروحية.  واألخالقية  واالجتامعية  االقتصادية  احلياة 
يقول، بأن "اخلفي يف التاريخ الذهول عن تبدل األحوال يف األمم واألجيال 
بتبدل االعصار ومرور األيام. وهو داء شديد اخلفاء، ال يقع إال بعد أحقاب 
ونيَِحليِهم  وعوائدهم  واألمم  العامل  أحوال  ألن  جيري  ذلك  وكل  متطاولة. 
األيام  عىل  اختالف  هو  إنام  مستقرا،  ومنهاجا  واحدة  وترية  عىل  تدوم  ال 
األشخاص  يف  ذلك  يكون  وكام  حال.  إىل  حال  من  واالنتقال  واألزمنة، 
واألوقات واألمصار فكذلك يقع يف اآلفاق واألقطار واألزمنة والدولة")1(.

أي  اننا نقف هنا امام رؤية دقيقة وواضحة فيام يتعلق بالتغري "اخلفي"، 
الذي جيرى ما وراء األحداث والظواهر العابرة بطريقة كمية مرتاكمة تؤدي 

   )1(
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االنساين)وهي  الوجود  نظاهر  كل  يف  نوعي  انقالب  إىل  املطاف  هناية  يف 
الفكرة التي سيقول هبا هيغل وماركس الحقا(. بمعنى، إن التحوالت التي 
طبيعي  أمر  وهو  الظاهري.  بالبطء  تتسم  ما  عادة  التارخيي  املسار  يف  جتري 
هنا  من  السالف.  التاريخ  مسار  مع  يتوافق  انه  كام  خلدون  البن  بالنسبة 
توكيده عىل أن هذا التحول يفرتض املرور بحقب أو مراحل تارخيية. وهو 
حتول حتمي البد منه، انطالقا من أن مصادر رزق البرش وأفكارهم ال تدوم 
عىل نمط واحد. بمعنى، إن احلياة االقتصادية التي يرتبط هبا تطور اإلنتاج 
العلمية والفكرية هي عملية دائبة. بل اعتربها أمور بدهيية  واملدنية واحلياة 
يمكن رؤيتها يف كل مظاهر الوجود اإلنساين. غري أن هلذه البدهيية مقدماهتا 
عىل  احلصول  أسلوب  من  كل  ومها  أساسيني  عاملني  يف  خلدون  ابن  عند 
الثروة )اإلنتاج(؛ والتاميز التدرجيي والتغري الكمي املرتاكم الذي يؤدي إىل 

حتول نوعي أو قفزة نوعية. 

تبدل  يف  "الشائع  التايل:  استنتاجه  أو  قوله  يف  الفكرة  هذه  عىل  ونعثر 
األحوال والعوائد هو أن عوائد كل جيل تابعة لعائد سلطانه. والسلطان إذا 
استولوا عىل الدولة واألمر، فال بد وأن يفزعوا إىل عوائد من قبلهم، ويأخذوا 
الكثري منها، وال يغفلوا عوائد جيلهم. مع ذلك يقع يف عوائد الدولة بعض 
املخالفة لعوائد اجليل األول. فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم ومزجت 
أشد  لألوىل  وكانت  الشيئ،  بعض  أيضا  خالفت  وعوائدها  عوائدهم  من 
باجلملة")1(.  املباينة  إىل  ينتهي  حتى  املخالفة  يف  التدرج  يزال  ال  ثم  خمالفة. 
واألمم  الدول  حياة  يف  التارخيي  والتبدل  التغيري  يف  وجد  انه  يعني،  ذلك 
انقطاعا يف مسارها اجلزئي أو اخلاص، وتراكام يف التجارب العامة للمسار 
التارخيي. إننا نعثر عنده عىل ما يمكن دعوته بحالة أو آلية األخذ واإلبداع 
األجيال  بعوائد  اسامه  ما  أو  واألمم  الدول  جتارب  يف  التارخيي  الرتاكم  أو 

   )1(
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والدول السابقة. وهنا يضع ابن خلدون فكرة التأثر واالستمرار يف اإلبداع 
الثقايف. ذلك يعني، انه نظر إىل التاريخ اإلنساين باعتباره مسارا واحدا قابال 
عامليا  تارخيا  تصنع  التي  املستمرة  االضافة  خالل  من  واالستمرار،  للتقطع 
حتقيقها  نرى  كام  اجلزئية  باحلضارات  دعوته  يمكن  ملا  ملموسا  وآخر  جمردا 

عنده يف فكرة التاريخ والعمران.

جهة،  من  التقليد  لنقد  مقدمة  الفكرة  هذه  من  خلدون  ابن  وجعل 
وإلزاما بالنسبة للرؤية الواقعية واملستقبلية من جهة أخرى. فعدم استيعاب 
جمال  يف  باألخص  املطاف،  هناية  يف  تؤدي  والتبدل،  التغري  ظاهرة  وفهم 
متطلبات  خمالفة  ثم  ومن  التقليد،  أوهام  يف  الوقوع  إىل  العملية،  املامرسة 
الواقع ومستلزمات التطور. وأورد ابن خلدون هبذا الصدد مثال يف املوقف 
من حالة وشخصية وأثر ونمط فعل القضاة ومن ثم قواعد القانون واحلق. 
فعندما ينظرون إىل ما كانوا عليه يف املايض بام يف ذلك مراتب الرياسة وقواد 
مسعاهم  إىل  اهلمم  وساوس  يف  ترمى  ما  عادة  فإنه  ذلك،  شابه  وما  اجليش 
"ال  الرتب، العتقادهم بأن األمور هي كام كانت. بمعنى أهنم  صوب هذه 

يفطنون ملا وقع يف رتبة القضاة من خمالفة العوائد")1(. 

لقد أدرك ابن خلدون وحدد معامل علم التاريخ والفكرة التارخيية من 
خالل الرتكيز عىل القانون اجلوهري الفاعل يف جمراه، أال وهو قانون التغري 
والتبدل. وعىل الرغم من انه حدد األطر اجلغرافية والتارخيية بمنطقة حمددة 
العريب.  املرشق  عىل  تطبيقه  بإمكانية  اعتقد  لكنه  )العريب(،  املغرب  وهي 
دقيق  إدراك  عىل  فيها  نعثر  إذ  واحد.  بقدر  عميقة  وفكرة  استنتاج  وهو 
الكشف  أراد  انه  واحلضاري.  الثقايف  التاريخ  عن  الفلسفية  الفكرة  حلدود 
عنها يف منطقة حمددة وثقافة حمدد لكنها حتتوي من الناحية املجردة عىل قوة 

االستعامل يف أماكن أخرى. 

   )1(
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علم	التاريخ	ونظرية	التاريخ
عن  العامة  املنهجية  الرؤية  هي  خلدون  ابن  عند  التاريخ  فلسفة  إن 
حتقيق  فهو  التاريخ  علم  أما  اإلنساين.  الوجود  يف  الفعيل  ومساره  التاريخ 
ذلك  يف  بام  شكلت  وبالتايل  العامة.  النظرية  مبادئ  أو  الفلسفية  الرؤية 
علم  أساسها  عىل  خلدون  ابن  وضع  التي  النظرية  احلصيلة  استنتاجاهتا 
»ذكر  هو  له  بالنسبة  التاريخ  فن  أو  التاريخ  فعلم  التاريخ.  ونظرية  التاريخ 
التاريخ،  فكرة  أو  التاريخ  نظرية  أما  جيل«،  أو  بعرص  اخلاصة  األخبار 
واألجيال  لآلفاق  العامة  »األحوال  بذكر  يقوم  حيث  املؤرخ«،  »أس  فهي 
األحداث  لتأريخ  خالفا  للتاريخ  العامة  النظرية  إن  بمعنى  واألعصار«.  
تقوم يف تأسيس الرؤية النظرية العامة واملجردة عن أحوال الوجود اإلنساين 
ومن  التارخيي.  املسار  هذا  آفاق  رؤية  إىل  إضافة  مراحله.  وتباين  التارخيي 
عرب  سواء  والدول  لألمم  التارخيي  املسار  تفسري  حاول  الرؤية  هذه  خالل 
أو من خالل تفسريها ودجمها يف  له  السابقة  النظريات واآلراء  حتقيق ما يف 

نظريته عن التاريخ. 
لقد سعى ابن خلدون للكشف والربهنة عىل أن رؤيته العامة التارخيية 
نفيها  اآلراء ولكن من خالل  قادرة عىل هضم خمتلف  والفلسفية  والعلمية 
يف  واملناخ  اجلغرافيا  أثر  من  موقفه  اختاذ  املمكن  ومن  العلمية.  منظومته  يف 
ففي  لذلك.  نموذجا  العام(  )التاريخ  واحلضارة  اإلنساين  الوجود  تاريخ 
موقفه من الفكرة املناخية الطبيعية، التي تتناول أثر املناخ يف تاريخ الوجود 
اإلنساين واحلضارة، نراه ينطلق من إقراره بأن للمناخ أثر كبري يف صريورة 
املدنية  لنشوء  بالنسبة  به  االستهانة  ينبغي  ال  دورا  يلعب  ثم  ومن  العمران. 
وباألخص  املعتدلة،  فاألقاليم  ومستوياهتا.  أشكاهلا  وكذلك  واحلضارة، 
نشأت  الذي  الطبيعي  اجلغرايف  املجال  هي  اعتداال(  )األكثر  الرابع  اإلقليم 
من  انطالقا  الفعيل  التاريخ  ميدان  انه  كام  الكربى،  احلضارات  أغلب  فيه 
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فكرته القائلة، بأن التاريخ هو صريورة الدولة واحلضارة. وبالتايل، فإن أثر 
املناخ واجلغرافيا وإنعكاسهام جيل يف العلوم، والصنائع، واملباين، واملالبس، 
وألوان  اجسام  يف  نراه  كام  احليوانات«  يف  حتى  بل  والفواكه،  واألكل، 
ما  يؤكد  ابن خلدون  إن  يعني،  بل ويف أخالقهم ودينهم)1(.  ذلك  الناس، 
فهو  للبرش.  التارخيي  للوجود  بالنسبة  أثر  من  الطبيعية  اجلغرافية  الفكرة  يف 
جيل يف كل مالمح الوجود اإلنساين والطبيعة. وقد تتبع عىل مثال احلضارة 
وهيئة  أشكال  وكذلك  والصنائع  العلوم  خمتلف  وتطور  ظهور  اإلسالمية 
املالبس واملباين ونوعية الغذاء واملطبخ وكثري غريها، أي كل تلك املكونات 
النوع  التي تشكل أساس احلضارة اإلنسانية ومظهرها. وبالتايل ادخل هذا 
أن  من  انطالقا  للحضارة،  الطبيعي  األثر  مظاهر  احد  بوصفه  التفسري  من 
بالطبيعة  مرتبط  أي  طبيعية،  حالة  له  بالنسبة  اإلنساين  والوجود  احلضارة 
وعىل  بأثرها  وتوصل  نفسه.  اإلنساين  للوجود  الرضورية  املقدمة  بوصفها 
عقالنية  أحكام  إىل  التاريخ،  إىل  النظر  يف  والفلسفي  العلمي  منهجه  خلفية 
وإنسانية عميقة. إذ نعثر، عىل سبيل املثال، يف رؤيته هذه عىل تفسري واقعي 
ثم  ومن  واملناخ.  الطبيعة  بأثر  البرش  ألوان  يف  واألبيض  لألسود  وعقالين 
حام  حول  والدينية  األسطورية  التصورات  ومنهجه  هذا  فكره  يف  ينفي 
وسام وما شابه ذلك من تفاسري ال عالقة هلا بالرؤية العلمية. ونفس اليشء 
يمكن رؤيته يف موقفه وتفسريه لتأثري اهلواء يف أخالق البرش. فهو يشري إىل 
واقع بعض الصفات اخلاصة بام اسامه بُخلق السودان )األفارقة( مثل اخلفة 
والطيش وكثرة الطرب، بوصفها صفات ناجتة عن األثر الطبيعي والطبيعة. 
للرؤية  املنافية  والتفسري  التأويل  صيغ  جلميع  النايف  استنتاجه  بنى  وعليها 
العلمية واإلنسانية. واعترب أن هلذه األخالق مقدمات يف الطبيعة اجلغرافية 
واملناخية وال عالقة هلا بالعرق. والتفسري الطبيعي لذلك يقوم يف أن »طبيعة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص65.
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ذلك  وكل  انقباضه«)1(.  أو  احليواين  الروح  انتشار  نتاج  هي  واحلزن  الفرح 
جيري بأثر السخونة. وليس مصادفة أن يغنّي الناس يف احلاممات. بمعنى انه 
نتاج »بخار الروح يف القلب«. ووضع هذه الفكرة يف موقفه املعارض والنايف 
جالينوس،  آلراء  بالنسبة  احلال  كان  كام  الصدد  هبذا  العنرصية  للتصورات 
السودان«.  أدمغة  ما يسمى »بضعف  املسعودي والكندي حول  نقلها  التي 
برهان  وال  له  حمصل  ال  »كالم  قائال:  الفكرة  هذه  عىل  خلدون  ابن  وعّلق 
فيه«)2(. كام قدم ابن خلدون أمثلة كثرية هبذا الصدد للربهنة عىل أن تفسري 
وغريها  والعلمية  واالقتصادية  والسياسية  واألخالقية  االجتامعية  الظواهر 
مما هو مالزم للوجود اإلنساين يفرتض البقاء ضمن حيز الرؤية العلمية التي 
بلور مبادئها وقواعدها التي سبق وأن جرت اإلشارة إليها أعاله. وكان هذا 

بدوره أساس ما يمكن دعوته بنظرية التاريخ عند ابن خلدون.

تتداوهلا  التي  الفنون  من  فن  »هو  التاريخ  أن  من  خلدون  ابن  انطلق 
األمم واألجيال«)3(. بمعنى انه حيتوي عىل توثيق جتارب األمم يف مسارها 
ينعزل  ال  له  بالنسبة  التاريخ  فإن  وبالتايل،  وارتقاءها.  تطورها  أو  التارخيي 
عن وجود األمم وتعاقب األجيال، أي أن وجودها هو وجوده. فهو يبلور 
هنا للمرة األوىل يف الفكر التارخيي املنهج القائل بالفكرة املجردة وارتباطها 
الوثيق بالوجود التارخيي. ومن ثم رمي كل ما ال عالقة له بالواقع والتاريخ 
الفعيل لوجود األمم واألجيال. وإذا كان التاريخ يبدو يف ظاهره كام لو انه 
أخبار األيام والدول كام نعثر عليه عند هزيود و)أيامه( وعند هيغل وفكرة 
خارجي  جانب  جمرد  هو  خلدون  البن  بالنسبة  فإنه  غريهم،  وكثري  الدولة 
للكائنات  وتعليل  وحتقيق  »نظر  كونه  يف  فتقوم  حقيقته  أو  باطنه  أما  فيه. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص68.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص69. 
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ومبادهيا دقيق، وعلم بكيفيات الواقع وأسباهبا عميق«)1(. 

إن حقيقة علم التاريخ بالنسبة البن خلدون تالزم بالرضورة ارتقاءه إىل 
الفعيل  والتحقيق  العقيل  النظر  أولوية وجوهرية  النظري،أي  العلم  مصاف 
والتفسري السببي لكل ما هو كائن وموجود أو ما هو ثابت ومتغري باالستناد 
هنا  نقف  إننا  أعاله.  إليها  اإلشارة  جرت  التي  تلك  هي  دقيقة  مبادئ  إىل 
أمام رؤية تستند إىل معرفة ماهية األشياء وكيفيتها وأسباهبا، أي إىل األسئلة 
اجلوهرية بالنسبة للبحث العلمي. انه يشري بصورة دقيقة إىل رضورة النظر 
األولية،  واألسباب  املقدمات  ومعرفة  موجود،  هو  ملا  والتعليل  والتحقيق 
املقدمة  هذه  ووضع  التارخيية.  الوقائع  يف  وفعلها  احلقيقة  األسباب  وآلية 
النظرية العميقة يف أساس موقفه النقدي جتاه ما اسامه بعدم مراعاة املؤرخني 
الرتهات«.  يرفضوا  »مل  أهنم  كام  واألحوال«،  الوقائع  »ألسباب  سبقه  ممن 
بوصفها  البحث،  يف  التقليدية  البنية  من  النقدي  موقفه  بدوره  ذلك  وحدد 

أوىل املهامت اجلوهرية لعلم التاريخ. 

التي  املجردة  الفكرة  بل  املايض،  ليس  خلدون  البن  بالنسبة  فالتاريخ 
تتأمل املستقبل. من هنا حديثه عام اسامه باألجيال الناشئة. والقضية بالنسبة 
له ال تقوم يف تقديم »صور جمردة عن موادها« كام حاول املؤرخون القدماء 
جتلياهتا  أدق  يف  التارخيية  بالعملية  دعوته  يمكن  ما  استيعاب  بل  به،  القيام 
وذروهتا يف نشوء الدولة وصريورهتا التارخيية والثقافية. وضمن هذا السياق 
الرتابط اجلوهري والرضوري بني  أول من وضع فكرة  ابن خلدون  يكون 
احلضارة الدولة )سبق هيغل(. فالدولة بالنسبة له هي بداية وهناية العمران، 

أو الصريورة الثقافية لإلنسان واجلامعة واألمة والدولة. 

الطبيعي  الوجود اإلنساين  التاريخ من  ابن خلدون فكرته عن  استنبط 

   )1(
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وتطوره الطبيعي الثقايف بوصفه صريورة حضارية. ومنها توصل إىل بلورة 
يف  لطريقته  اعطى  الذي  األمر  واحلضارة.  الثقافة  وفلسفة  التارخيية  فلسفته 
البحث وتأسيسها مستوى جعلها حتتوي أيضا عىل ما يمكن دعوته بفلسفة 
فلسفته  يف  الرفيعة  اجلوانب  احد  تكمن  أيضا  هذا  ويف  املستقبلية.  الرؤية 
لتجارب  تعميمه  يف  تقوم  الصدد  هبذا  إلبداعه  الكربى  فالقيمة  التارخيية. 
الفلسفة يف  إىل مستوى  ونقلها  اإلسالمية،  العربية  التارخيية  والفكرة  الفكر 
اخلاصة  الواقعية  أصوهلا  هلا  للتاريخ  فلسفة  إبداع  أي  التاريخ،  من  املوقف 
أساسية  جوانب  أربعة  خلدون  ابن  عمم  فقد  العامة.  النظرية  وثمرهتا 
الرؤية  وتاريخ  األفكار؛  وتاريخ  األحداث؛  تاريخ  وهي  هذه،  فكرته  يف 

القديمة؛ ومستقبل الرؤية التارخيية والتاريخ املستقبيل. 

ومن  والعلمية  الواقعية  الرؤية  وأسلوب  مقدمة  املنهج  هذا  يف  ووجد 
الذي  األعمى  التقليد  أن  غري  والتقليد.  التقليدية  الصيغ  خمتلف  تذليل  ثم 
تناوله وتكلم عنه ابن خلدون ال ينحرص يف تقييمه واستنتاجه عن أن الرؤية 
املقدمة  هلذه  يعطي  انه  رغم  اجلديد،  رؤية  يمكنهام  ال  والتقليد  التقليدية 
أو  ضعف  بوصفها  ملموسة  بصورة  إليها  نظر  لقد  احلاسم.  العامل  صفة 
املادية  وجوده  وأسس  املجتمع  تطور  ملجريات  والفهم  االستيعاب  انعدام 
األحوال  بطبائع  »اجلهل  عبارة  والفكرة يف  االستنتاج  الفعلية. ووضع هذا 
املصالح  أثر  واملنهجي  املعريف  اجلانب  هذا  إىل  وأضاف  العمران«)1(.  يف 
حاملا  الكذب  إن  قوله،  هنا  من  والعقائد.  السياسية  واألفكار  االجتامعية 
اين  يقول  كام  أبرزها،  بني  ومن  تقتضيه«،  »أسباب  له  فإن  للخرب،  يتطرق 
مولعة  النفوس  و«كون  واملذاهب«،  لآلراء  »التشيع  من  كل  هو  خلدون 

بحب الثناء«، و«الناس يتطلعون اىل الدنيا وأسباهبا من جاه وثروة«)2(. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص28. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص28-27. 
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اسامه  ما  خالل  من  التارخيي  البحث  يف  طريقته  خلدون  ابن  بلور  لقد 
اخلصوص...  عىل  األخبار  إىل  العموم  عىل  األسباب  باب  »من  بالدخول 
والنظرية  املنهجية  الناحية  فمن  وأسبابا«.  علال  الدول  حلوادث  واعطي 
املجردة نراه يضع الفكرة الفلسفية املربى القائلة باالنتقال يف دراسة التاريخ 
)والتي سيقول هبا الحقا هيغل وماركس وغريهم(.  إىل اخلاص  العام  من 
خلدون  البن  بالنسبة  التاريخ  أن  عىل  التأكيد  هو  هنا  جوهري  هو  ما  لكن 
ليس حمال للنزهة أو االحرتاف الفكري املحكوم بنفسية اإلمتاع واملؤانسة، 
بل الستقاء العربة منه، أي وسيلة لفهم احلارض واسترشاف املستقبل. وهبذا 
ليس  له  بالنسبة  فالتاريخ  فكرة مستقبلية.  التاريخ  أول من جعل  يكون هو 
دراسة أحوال امللوك واألمراء، بل دراسة خمتلف جوانب احلياة االجتامعية 
واالقتصادية والسياسية والروحية. وأشار هبذا الصدد إىل انه »مل يرتك شيئا 
يف أولية األجيال والدول، وتعارص األمم األول، وأسباب التعرض واحلول 
ومدينة  َلة،  وميِ دولة  من  العمران  يف  يعرض  وما  وامليَِلل.  اخلالية  القرون  يف 
وحلة، وعزة وذلة، وكثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب واضاعة، وأحوال 
متقلبة مشاعة«. ذلك يعني، انه ال يدرس الواقع كام هو فحسب، بل ويشري 
إىل ما هو كامن، أي إىل ما هو »منتظر« وحمتمل. ووضع هذه الفكرة يف عبارة 
تقول، بأنه »مل يرتك ال بدو وال حرض، وواقع ومنتظر إال واستوعبته مجلة«، 
أي كل ما هو موجود وحمتمل. وهنا نعثر عىل مالمح الفكرة املستقبلية. ذلك 
يعني انه يدرس الواقع كام هو، وكذلك ما هو كامن يف الوجود التارخيي وما 

هو »منتظر«، أي مستقبيل. 

إن احلصيلة العامة واألولية ملا سبق طرحه تكشف عن فلسفته اخلاصة 
يف النظر إىل التاريخ، أو فلسفة التاريخ اخللدونية. وذلك ألنه يبحث عن علل 
األحداث والظواهر وتفسريها وفحصها بمعايري الفكرة السببية. وجعل من 
العلم القوة الوحيدة القادرة عىل انجاز هذه املهمة. من هنا وضعه ألولوية 
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العلم عىل البصرية )العقل(. وانطلق يف موقفه هذا من أن »الناقل، إنام يميل 
جيلو  أن  عىل  القادر  فهو  العلم  أما  الصحيح...  تنقد  البصرية  بينام  وينقل، 
صفحات الصواب ويصقل«. إننا نقف هنا أمام منهجية املستويات املتنوعة 
واملرتابطة: الفحص ثم البصرية )العقل( ثم العلم )املجرد(. وهي درجات 
لكنها متوحدة يف منظومته الفكرية والفلسفية عن التاربخ. فهي املستويات 

التي تؤسس ملاهية وحقيقة علم التاريخ. 

نقال  كونه  يتعدى  ال  أنواعه  أحسن  يف  خلدون  البن  السابق  فالتاريخ 
الكتب.  بطون  نقلها من  أو  املبارشة  معايشتها  وإمالء لألحداث سواء عرب 
جمرد  املطاف  هناية  يف  يبقى  لكنه  التارخيي  التدوين  يف  مهم  مستوى  وهو 
تدوين ال غري. أما حقيقة التاريخ فهي من نوع آخر. كام أهنا املهمة اجلوهرية 
والتمحيص  العقيل  للنقد  النهائية  احلصيلة  هو  فاألخري  التاريخ.  لعلم 
عام  يكشف  أي  الصحيح،  ينتقد  خلدون،  ابن  يقول  كام  فالعقل،  العلمي. 
فيه من دقة وحقيقة، وذلك ألن النقد هو حتديد وفرز األصيل من املزيف. 
ويف جمال التاريخ هو فرز احلقائق عام غريها مما هو نتاج التقليد أو اخلرافات 
العلم فمهمته إجالء  أما  أنواعها.  واألساطري والعقائد واملصالح بمختلف 
صفحات الصواب وصقلها، حسب عبارة ابن خلدون. بمعنى جعلها أكثر 
نقاء ووضوحا. وال يمكن بلوغ ذلك دون العلم، أي تنقية الرؤية التارخيية 
من كل الشوائب التي ال عالقة هلا بالعلم بوصفه أسلوب ومنهج التحليل 

والنقد املبنيني عىل أساس املنطق والتدقيق اخلالص. 

التاريخ	والعمران
التاريخ بالنسبة البن خلدون هو العلم حول املجتمع اإلنساين. انه ليس 
العمران.  تاريخ  بل  والعقائد،  واألديان  واجلامعات  واألفراد  امللوك  تاريخ 
وهبذا يكون ابن خلدون قد نقل فكرة التاريخ إىل امليدان الواقعي بمختلف 
مكوناته ومستوياته ومساره التارخيي. ومن ثم نقل هذه الفكرة إىل مستوى 
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مصطلح  واشتق  الفلسفية.  الرؤية  مستوى  إىل  بعدها  ومن  النظرية  الرؤية 
لألفراد  التارخيية  الصريورة  الفاعلة يف  القوة  معنى  يعادل  الذي  »العمران« 
أي  والروحي،  املادي  وإبداعهم  والدول  واألمم  واملجتمعات  واجلامعات 
من  اإلنساين.  للوجود  اجلوهرية  املكونات  كل  عىل  حيتوى  الذي  املصطلح 
هنا حديثه عن إن حقيقة التاريخ هو »خرب عن االجتامع اإلنساين الذي هو 

عمران العامل«)1(.
اإلنساين  االجتامع  عن  خرب  هو  علام  بوصفه  التاريخ  إن  يعني،  ذلك 
بوصفه عمرانا، أي أن حقيقة الوجود اإلنساين بالنسبة البن خلدون مرتبط 
اإلنسان.  مصاف  إىل  احليوان  مصاف  من  به  ترتقي  التي  العمران  بحالة 
وإبداعه  اإلنساين  للوجود  مالزمة  صفة  أيضا  هو  التاريخ  فإن  وبالتايل، 

النوعي. 

العمران  هو  التاريخ  إن  عن  خلدون  ابن  بلورها  التي  الفكرة  حتتوي 
للوجود  التارخيي  التطور  حمددات  فهم  بصدد  وعميقة  كبرية  أبعاد  عىل 
وما  وجمراها  فاألحداث  والتاريخ.  الزمن  بني  تفّرق  ألهنا  وذلك  اإلنساين. 
العمران، أي يف جمرى  تاريخ يف جمرى  بينا تتحول إىل  شابه ذلك هو زمن. 
والعميل واحلفاظ عليه هبيئة برش وعوائد.  العلمي  والتطور  البناء واالنتاج 
جممل  عىل  أي  الثقايف،  االسالف  تراث  عىل  احلفاظ  سوى  ذلك  يعني  وال 

االنجازات الكربى للثقافة التارخيية وجتارب األمم يف ابداعها. 

بل  فحسب،  واإلنتاج  البناء  ليس  هو  خلدون  البن  بالنسبة  فالعمران 
واستمراره.  النوع  حفظ  عىل  وقدرته  اإلنساين  املجتمع  تشكيل  ومعنى 
فكرة  تصبح  عندها  حياتية.  ورضورة  حاجة  العمران  يصبح  املعنى  وهبذا 
عام  يتكلم  انه  أي  العمران،  فكرة  يف  اجلوهري  األساس  ذاته  بحد  اإلنسان 
بأن  القائلة،  العامة  الفكرة  من  وانطلق  البرشي.  بالعمران  دعوته  يمكن 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص27. 
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العلوم  منها  بخواص  اختصاصه  هو  احليوانات  سائر  عن  اإلنسان  ميزة 
عامل  عن  متيزه  التي  لإلنسان  اجلوهرية  الصفة  إن  يعني،  ذلك  والصنائع)1(. 
والتفكري.  االنتاج  عىل  القدرة  أي  والعلوم،  الصنائع  من  متكنه  هو  احليوان 
ووضع هذه الفكرة يف أساس مقارنته بعمل احليوانات اخلرى. فعندما قارن 
والروية  الفكر  وبني  واجلراد،  للنحل  املميز  االهلامي  بالعمل  اسامه  ما  بني 
يقوم  بينهام  اجلوهري  واخلالف  التاميز  أن  إىل  توصل  فإنه  لإلنسان،  املميزة 
يف أن تفكري اإلنسان ليس معزوال عن عمله غري املتناهي وتطوره العمراين 
خلدون  ابن  يقول  كام  والروية،  الفكر  بلوغ  عىل  نعثر  حيث  )احلضاري(. 
»يف املعاش واالعتامل يف حتصيله من وجوهه واكتساب أسبابه«)2(. وبالتايل، 
وأساليب  بمستويات  والعمل  العيش  ووسائل  لطرق  اإلنسان  امتالك  فإن 
خمتلفة مرتبط بافتقاره للغذاء يف حياته وبقائه. بمعنى إن اإلنسان قادر عىل 
البقاء يف حال قدرته عىل انتاج غذاءه فقط. وإذا كان احليوان يواجه الطبيعة 
فكره  بفعل  وقوة  كامال  أكثر  اإلنسان  فإن  به،  خاصة  وأطراف  بقدرات 
ويديه وآالته، بوصفها امتدادا للبدن. فاليد مهيئة للصنائع. وبخدمة الفكر 
والصنائع حتصل لإلنسان اآلالت التي تنوب له عن اجلوارح املعدة يف سائر 
احليوانات للدفاع مثل الرماح وغريها)3(. وهذا كله مرتبط بالفكرة العميقة 
التي بلورها ابن خلدون عن أن »اإلنسان ابن عوائده ومألوفه ال ابن طبيعته 
ومزاجه. فالذي ألفه يف األحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة تنزل منزلة 
الطبيعة واجلبلة«)4(. بعبارة أخرى، إن حقيقة اإلنسان يف صريورته التارخيية 
الثقافية  الدقيق للكلمة كل من جتاربه  باملعنى  إنسانا  التي جتعل منه  الثقافية 
وبأثر العادة والتقاليد وليس بأثر طبيعته التي ال ختتلف عام هو مميز للحيوان. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 32.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص32.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص33.
)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص99.
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وبالتايل، فإن حقيقة اإلنسان تقوم يف كونه كينونة ثقافية حضارية رصف. 

وضع ابن خلدون هذه احلصيلة يف أساس فكرته وتفسريه عن العمران 
البرشي. فهو ينطلق من الفكرة العامة القائلة، بأن العمران رضورة حياتية. 
هذا  طابع  حيدد  الذي  وإن  عضويا.  ارتباطا  البرشي  باالجتامع  يرتبط  وانه 
كائنات  بوصفهم  وتركيبتهم  املادية  الناس  ظروف  هو  ومقدمته  االجتامع 
بأثر  خلدون  ابن  نظر  وجهة  من  يقوم  )العمران(  اإلنساين  فاالجتامع  حية. 
الرضورة احلياتية، أي بسبب احلاجة الستمرار وجودهم اإلنساين وصريورته 
الدائمة. وهو أمر جيل حاملا ننظر إىل وجوده الذي يستلزم الغذاء من اجل 
ديمومته واستمرار النوع. ففي موقفه هذا وتفسريه هلذه الظاهرة الرضورية 
والدينية، وعوضا  الالهوتية  األفكار  اإلنساين، تضمحل وتتاليش  للوجود 
واملقدمة  القوة  بأن  تقول،  دقيقة  وواقعية  علمية  فكرة  بالتأطر  تأخذ  عنها 
بوصفها  واإلنتاج،  العمل  عالقة  يف  تقوم  الصدد  هبذا  واجلوهرية  املالزمة 
عالقة انتاج اجتامعية. وكتب هبذا الصدد يقول، بأن قدرة الواحد من البرش 
قارصة عن حتصيل حاجته من الغذاء الرضوري لوجوده. إذ »لو فرضنا منه 
أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من احلنطة مثال فال حيصل إال بعالج كثري 
من الطحن والعجن والطبخ«. وكل هذا حيتاج »إىل ادوات واآلت ال تتم اال 
بصناعات«)1(. بل حتى يف حالة كون هذا اإلنسان يأكل أكله دون أن يعاجله، 
فهو حيتاج يف حتصيله إىل أعامل أخرى كالزراعة واحلصاد والدراسة، وهذه 
األعامل بدورها بحاجة إىل اآلت متعددة وصنائع«)2(. فاإلنسان يصنع اآللة 
ويستخدمها يف نشاطه. واآلالت هي امتداد لليد البرشية. وعندما يؤكد ابن 
خلدون، مستندا إىل آراء جالينوس حول أمهية األعضاء لإلنسان الفرد، فإنه 
البرش ال تقاوم قدرته  يتوصل إىل استنتاج اجتامعي مفاده، إن »الواحد من 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص33.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص33.
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واحد من احليوانات العجم والسيام املفرتسة منها. فهو عاجز عن مدافعتها 
للمدافع  املتعددة  اآلالت  باستعامل  أيضا  قدرته  تفي  وال  باجلملة.  وحده 
لكثرهتا وكثرة الصنائع واملواعني املعدة هلا. فال بد يف ذلك كله من التعاون 
غذاء  وال  قوت  له  حيصل  فال  التعاون  هذا  يكن  مل  وما  جنسه.  بأبناء  عليه 
املبارش  والتحقيق  التدقيق  سوى  احلصيلة  هذه  وليست  حياته«)1(.  تتم  وال 
للموقف أو املبدأ العام الذي قال به عن الرتابط العضوي والرضوري بني 

اليد واآللة والفكر بالنسبة لالجتامع اإلنساين. 

أما تأسيس فكرته العامة واخلاصة عن »العمران البرشي«، فقد استندت 
تتناول  والثانية  العمران،  بمضمون  تتعلق  عامة  نظرية  األوىل  مقدمتني،  إىل 
)األرض(  اجلغرافيا  بأثر  العمران  فاختالف  باجلغرافيا)2(.  العمران  عالقة 
يمكن  بام  يقرتن  تأثري  لكنه  اجللية.  احلقيقة  إىل  أقرب  خلدون  البن  بالنسبة 
من  الصدد(.  هبذا  هيغل  وبني  بينه  )قارن  العمراين.  الوجود  بفضاء  دعوته 
هنا اهتاممه بالدور الذي تلعبه اجلغرافيا يف العمران. واعترب ذلك من األمور 
ذلك.  إىل  وما  وأمزجتهم  وبرشهتم  حياهتم  ونمط  البرش  حياة  يف  اجللية 
بحيث نراه يفرد هلذه اجلوانب ما يقرب اخلمس وثالثني صفحة)3(. ثم يفرد 
ثالث مقدمات أخرى لدراسة تأثري اهلواء )اجلو( يف ألوان البرش وأخالقهم 
قوة  أن  إىل  واملناخ  األرض  أثر  دراسة  جمرى  يف  توصل  لكنه  وأبداهنم)4(. 
نجد  فمثلام  االغذية.  بنوعية  مرتبط  برشته  وصفاء  ولونه  وذهنه  اإلنسان 
انعكاسه  جيد  ذلك  فإن  الطبيعة،  تباين  بفعل  أشكاهلا  يف  تتباين  احليوانات 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص33.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص38-35.

خلدون  ابن  يقدمها  التي  املعلومات  ص65-38.  انظر  املقدمة،  خلدون:  ابن     )3(
الثقافة  اجلغرافية يف علوم  الرؤية  ودقة  تطور  العامل تكشف عن مدى  عن جغرافيا 

اإلسالمية آنذاك.
)4(   ابن خلدون: املقدمة، انظر الصفحات 73-65. 



91ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسفة التاريخ واحلضارة عند ابن خلدون

يف اإلنسان أيضا)1(. بمعنى أن الطبيعة تتحكم بمظاهر الوجود بام يف ذلك 
اإلنساين. وذلك ألن اإلنسان حيوان وابن الطبيعة. غري إن هذا االستنتاج 
العمران.  ثم  ومن  اإلنسان  طبيعة  يف  الطبيعي  األثر  ومظاهر  ظاهر  يمس 
املعنوية  واآلثار  الصفات  حتديد  يف  فيقوم  الظاهرة  هلذه  الباطن  اجلانب  أما 
للوجود اإلنساين وقيمه. من هنا قوله بأن البالدة من التخمة، واحلسن من 
االعتدال. ومن ثم يمكن تطبيق ذلك أو رؤيته يف أخالق الناس عىل العموم. 
وبأثر ذلك توصل إىل استنتاج عميق من الناحية العقلية واألخالقية يقول، 
اجلوع  ال  السابق،  املعهود  الشبع  قتلهم  إنام  املجاعات  يف  »هيلك  من  بأن 

احلادث والالحق«)2(. 

إن استعامل ابن خلدون ملصطلح العمران عوضا عن االستعامل الشائع 
ملصطلح املدنية السائد عند الفالسفة يعكس دقته يف التعبري والرؤية. إضافة 
إىل املضمون اجلديد الذي يتضمنه هذا املصطلح. إذ وضع يف أساس فكرة 
العمل«  »وسائل  مفهوم  اإلنساين  للتطور  الدافعة  القوة  بوصفه  العمران 
وأدواته، ودورها احلاسم بالنسبة لفكرة العمران نفسها. فاإلنسان ال يمكنه 
املقدمة  فهي  خلدون.  ابن  يقول  كام  آالت  وبدون  إنتاج  دون  بيشء  القيام 
األولية والرضورية واجلوهرية بالنسبة للوجود اإلنساين والعمران البرشي. 
األمر الذي جيعل من العمران فكرة حتتوي عىل معاين القوة االبداعية للرقي 
حتت  مجيعا  إياهم  مجعه  بمعنى  واحلضارة.  والثقافة،  واملدنية،  اإلنساين، 
مظلة العمران. غري أن املعنى الذي يرتقي إىل مصاف الرديف الفعيل ملعنى 
العمران هو اإلبداع الثقايف املادي والروحي، أي انه يعادل معنى الصريورة 
ما  أساس  عىل  مبني  استنتاج  وهو  وتطوره.  اإلنساين  الوجود  يف  النشطة 
وضعه ابن خلدون من جوانب ثالثة يف صلب معنى أو مقدمة فهم ظهور 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص70. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص71.
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كائن  )اإلنسان  الكينونة االجتامعية لإلنسان  العمران وهي كل من  وتطور 
اجتامعي(؛ والطابع الرضوري والطبيعي لالجتامع اإلنساين؛ وإن االجتامع 

هو العمران. وهو املنهج الذي ميز رؤيته التارخيية عن غريه ممن سبقه. 

إن العمران بالنسبة البن خلدون، هو أحوال الناس ومستوى تطورهم، 
الدول،  تطور  ومراتب  )امللك(،  السيايس  والنظام  والسلطة  والدولة 
حديثه  هنا  من  والزراعة.  والصناعة  العيش،  وسائل  عىل  احلصول  وطرق 
العمران  بني  فيه  يطابق  والذي  احلرضي،  والعمران  البدوي  العمران  عن 
احلرضي واملدنية. من هنا يمكن التوصل، إىل أن أحد معانى العمران يعادل 
معنى الثقافة يف اللغة املعارصة، والعمران احلرضي يعادل معنى احلضارة. 
اخللدونية.  التاريخ  فلسفة  يف  اجلوهري  املعنى  يشكل  العمران  أن  ذلعن، 
وهي  وفلسفته.  التاريخ  علم  مهمة  عن  الكشف  جيري  خالله  ومن  وفيه 
ابن خلدون عن أن صحة  آراء وأحكام  التي يمكن استمدادها من  الفكرة 
فهو  للواقع.  مطابقتها  مدى  يف  تقوم  املعروفة  التارخيية  احلقائق  سالمة  أو 
فهو  ميدانه  أما  الباطل.  من  احلق  أو  اخلطأ  من  الصحيح  يربز  الذي  املحك 
واحلقائق  الوقائع  جوانب  خمتلف  خلدون  ابن  فيه  يقصد  والذي  العمران، 
املقام حاملا  هذا  تبلغ  إهنا  إذ  النظري.  والعقل  للتاريخ  بالنسبة  األمهية  ذات 
تكون جزء من العمران، أي من التاريخ احلقيقي. وكتب هبذا الصدد يقول، 
بأن »القانون يف متييز احلق من الباطل يف األخبار باإلمكان أو االستحالة أن 
ننظر يف االجتامع البرشي الذي هو العمران، ونميز ما يلحقه من األحوال 
لذاته، وبمقتىض طبعه، ما يكون عارضا ال يعتد به، وما ال يمكن أن يعرض 
له. وإذا فعلنا ذلك كان لنا ذلك قانونا يف متييز احلق من الباطل يف األخبار، 

والصدق والكذب بوجه برهاين ال مدخل للشك فيه«)1(. 

والصحيح  احلق  املعيار  رضورة  عىل  الربهنة  خلدون  ابن  حاول  لقد 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص30.
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ومنظومة  كمية  مع  يتطابق  ما  كل  أي  عليه،  االعتامد  للمؤرخ  ينبغي  الذي 
لفلسفة  الرضوري  املنهج  معنى  تعادل  التي  الرضورية  واملبادئ  القواعد 
القدماء  عند  النظري  العقل  تثري  أن  هلا  ينبغي  كان  قضية  وهي  التاريخ. 
كام  إليه،  تصل  ومل  شيئا،  منها  ير  مل  انه  إال  السابقة،  احلضارات  خمتلف  يف 
يقول ابن خلدون. ومن ثم فإن ما يضعه هنا هو من إبداعه الذايت اخلالص 
وقرحيته العلمية. ومن ثم أصالة ما يف فكرته أو فلسفته للتاريخ، رغم »أن 
العلوم كثرية واحلكامء يف أمم النوع اإلنساين متعددون«)1(. وينطبق هذا عىل 
حصيلة الفكر اليوناين. إذ أن إلقاء نظرة عىل ما يف كتبهم هبذا الصدد يشري 
األخبار  هي  الثمرة  هذه  وأن  ثمرة،  بوصفه  التاريخ  فن  إىل  نظروا  أهنم  إىل 
أو  للمناهج  مناقشته  هنا  من  خلدون.  ابن  يقول  كام  األخبار،  وتصحيح 
األفكار الكربى الثالث هبذا الصدد وهي كل من الفكرة الدينية، والسياسية 

)الوضعية الدنيوية(، والفلسفية. 

متعاونون يف  البرش  »أن  اىل  تستند  الفقهاء  يمثلها  التي  الدينية  فالفكرة 
وجودهم، فيحتاجون فيه إىل احلاكم والوازع«. و«أن الظلم مؤذن بخراب 
العمران املفيض لفساد النوع«. بمعنى أهنا تشدد عىل أولوية احلاكم والوازع.

الثقافة  ما هو مشهور يف  فيقدمها عىل  )السياسية(  الدنيوية  الفكرة  أما 
اإلسالمية آنذاك عىل نموذج هبرام، مستندا إىل ما أورده املسعودي يف تارخيه 
عن حكاية البوم والتي تقول:«اهيا امللك! إن امللك ال يتم عزه إال بالرشيعة 
والقيام هلل بطاعته، والترصف حتت أمره وهنيه. وال قوام للرشيعة إال بامللك، 
وال عّز للملك إال بالرجال، وال قوام للرجال إال باملال، وال سبيل إىل املال 
بالعدل...«. بمعنى تركيزها عىل أولوية  بالعامرة، وال سبيل للعامرة اال  إال 
يالشكل  الرتابط  هذا  عىل  تشدد  فإهنا  انورشوان،  نموذج  عىل  أما  العدل. 
بالعامرة،  واخلراج  باخلراج،،  واملال  باملال،  واجلند  باجلند،  »امللك  التايل: 

)1(  ابن خلدون: املقدمة، ص30. 
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والعامرة بالعدل«. 

أما الفكرة الفلسفية كام نراها عند ارسطو يف كتابه )السياسة( فيجري 
حتيا  سلطان  الدولة  الدولة.  سياجه  بستان  التايل:«العامل  بالشكل  عرضها 
يعضده  نظام  امللك  امللك.  يسوسها  سياسة  السنّة  احلياة(.  )قانون  السنّة  به 
عبيد  الرعية  الرعية.  جتمعه  رزق  املال  املال.  يكفلهم  أعوان  اجلند  اجلند. 
وقد  بستان...«.  والعامل  العامل،  قوام  وبه  مألوف  العدل  العدل.  يكنفهم 
انتقد ابن خلدون آراء ارسطو بصدد التاريخ، رغم ما يف كتاب )السياسة( 
نفسه من آراء يمكنها أن ختدم يف هذا املجال، إال أن ما فيه حسب عبارة ابن 
مفاهيم  ألن  وذلك  الرباهني«،  من  حقه  يعطي  وال  مستويف،  »غري  خلدون 
إليها وعليها يف ما خيص  ارسطو تدور يف حلقة مفرغة، ال يمكن االستناد 

تفسري التاريخ والعمران فيه.

خمتلف  تناول  يف  يتعداه  بل  احلد  هذا  عند  خلدون  ابن  يقف  ومل 
التي  املوسوعية  الكتب  إىل  اشاراته  جمرى  يف  واآلراء  واملواقف  النظريات 
فنا  أو  علام  كونه  حيث  من  بالتاريخ  املتعلقة  القضايا  عىل  االجابة  حاولت 
)رساج  الطرطويش  بكر  ابو  كتاب  من  موقفه  يف  جيل  هو  كام  إشكالية،  أو 
تصب  »مل  خلدون  ابن  يقول  كام  الكتب،  هذه  مجيع  ألن  وذلك  امللوك(. 
الباب  بوبت  إنام  األدلة.  أوضحت  وال  املسائل،  استوفت  وال  الشاكلة، 

للمسألة ثم استكثرت األحاديث واآلثار، ونقل كلامت احلكامء«)1(.

مهمة  وفرعية  إضافية  جوانب  عىل  العمران  وفكرة  مصطلح  حيتوي 
من اجل فهمه بوصفه فكرة منظومية، منها تفريقه وتدقيقه ملفاهيم العمران 
البدوي، واألمم الوحشية، والقبائل، وتقسيم العمل الذي يتناول باألساس 
األولية  املفصلية  املفاهيم  فهي  االنتاج.  وفائض  والرعي،  الفالحة  مهنة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص31. 
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وموافقة  مالزمة  ثقافية  تارخيية  ظاهرة  بوصفه  العمران  حقيقة  إلدراك 
للوجود اإلنساين.

والبداوة درجة رضورية وطبيعية يف  البدو  أن  من  ابن خلدون  ينطلق 
وتعيش  تولد  وضمنها  وفيها  الطبيعة.  مع  تعامله  ونوعية  اإلنسان  تطور 
بل  قيميية  أحكاما  ليست  بدورها  وهذه  الوحشية«.  و«األمم  القبائل 
مفاهيم اجتامعية وثقافية. من هنا فكرته عن أن البداوة هي الدرجة األولية 
اإلنتاج«  »فائض  فكرة  أما  واحلضارة.  للمدنية  أو  للعمران  والرضورية 
الثقايف واحلضاري وأسلوب  التطور  املعيار األكرب ملستوى  فإهنا تتحول إىل 
العيش. فازدياد الثروة أو »الثروة الزائدة عن الرضوري« حسب عبارة ابن 

خلدون هو الذي حيدد مدى االبتعاد عن البداوة. 

وجعل ابن خلدون من مفهوم »فائض اإلنتاح« املفتاح املنهجي لرؤيته 
بنى  أساسها  عىل  التي  املقدمة  اإلنتاج  يشكل  إذ  واحلضارة.  التاريخ  عن 
البرش  تعايش  رصح  لبناء  بالنسبة  اجلوهري  طابعه  عن  فكرته  خلدون  ابن 
أساسا  يتحدد  األجيال  حياة  فاختالف  حياهتم.  نمط  وكذلك  وعالقاهتم، 
بأساليب عملهم وبطريقة حصوهلا عىل وسائل العيش. بل ونراه يؤكد عىل 
نفسها.  احلياتية  الرضورة  حتددها  الناس  بني  تنشأ  التي  العالقات  هذه  أن 
وذلك ألن »اختالف األجيال يف أحواهلم إنام هو باختالف نيَِحلهم يف املعاش. 
فإن اجتامعهم إنام هو للتعاون عىل حتصيله واالبتداء بام هو رضوري منه قبل 
احلاجي والكاميل«)1(. فالقائمون عىل الزراعة والرعي كام يقول ابن خلدون 
»تدعوهم الرضورة والبد إىل البدو، ألنه متسع ملا ال يتسع له احلوارض من 
املزارع«)2(. بعبارة اخرى، حاملا يتحدث ابن خلدون عن انعكاس الرضورة 
أرضية  من  ويستخرجه  النمط  هذا  حيدد  فإنه  اإلنتاج،  شكل  بأثر  احلياتية 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص95.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص97.
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حيددها  البدو  بني  اجلامعية  فالعالقات  التطور.  ومستوى  الطبيعة  وأسبقية 
قابلة  عالقة  لكنها  فيه.  الشحيح  الفائض  ومقدار  اإلنتاج  تطور  مستوى 
تقريره  يف  وضعها  التي  األفكار  وهي  اإلنتاج.  زيادة  مع  باالرتباط  للتغري 
اجتامعهم  أمرا رضوريا هلم. وكان حينئذ  البدو  »اختصاص هؤالء  أن  عن 
وتعاوهنم يف حاجاهتم ومعاشهم وعمراهنم يف القوت والسكن والدفء إنام 

هو باملقدار الذي حيفظ احلياة من غري مزيد عليه للعجز عام وراء ذلك«. 

االجتامعي.  اإلنتاج  تطور  يف  الرضورية  العملية  خلدون  ابن  تتبع 
واعترب انتقال املجتمعات البرشية من حالة نوعية إىل أخرى عملية اجتامعية 
حدا  املنتجة  القوى  تبلغ  مل  ما  التحول  هذا  حيدث  وال  حضارية.  اقتصادية 
معينا تتجاوز فيه خضوعها املبارش للطبيعة، أي من دون أن تنتج فائضا عن 
اإلنسان  لتطوير  اضايف  ووقت  مناسبة  إمكانية  معها  تربز  بحيث  حاجتها، 
بوصفها  وختصصه،  املجتمع  تفاضل  من  عليه  يرتتب  ما  مع  واملجتمع، 
األحوال  اتسعت  »إذا  قائال  الصدد  هبذا  وكتب  احلضارة.  ظهور  مقدمات 
الغنى  من  احلاجة  فوق  ما  هلم  وحصل  للمعاش،  املنتحلني  هؤالء  بالنسبة 
بصدد  نسبيا  استفاض  وقد  والدعة«)1(.  السكون  إىل  ذلك  دعاهم  والرفاه 
امللك  أن من طبيعة  )املقدمة( حتت عنوان »يف  القضية يف أحد فصول  هذه 
إىل  يؤدي  امللك  عىل  احلصول  بأن  فيه،  أوضح  حيث  والسكون«،  الدعة 
الدعة  تعني  وال  والعلوم.  والفنون  واملأكل  املسكن  صوب  القوى  توحيد 
إهنا  العكس،  الكسل واخلمول، عىل  ابن خلدون  مفاهيم  والسكون ضمن 
مع  يتطابق  الذي  األسلوب  فهو  األرقى.  احلضاري  النشاط  معنى  تعادل 
ظهور احلرض )بدو األمس(. انه الشكل احلضاري العميل الذي يالزم تطور 

االقتصاد والقوى االجتامعية ذاهتا يف عملية تطورها التارخيي.

الرضوري   - البدو  بني  مساواة  عالمة  يضع  ال  خلدون  ابن  أن  غري 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص96-95.
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ومقدمة  وجذر  أصل  إىل  يشري  بل  العلمية،  دقتها  رغم  الكاميل،   - واحلرض 
وأولوية الرضوري عىل الكاميل. فاحلضارة استمرار للبداوة ولكن عىل نحو 
يف  ووضعها  )املقدمة(  يف  النظرية  الفصول  أحد  القضية  هلذه  وأفرد  أرقى. 

صورة بيانية استنادا إىل البيت الشعري القائل 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها   فلام انقىض ما بيننا سكن الدهر.

للمدن  أصل  »البدو  بأن  قائال  الصدد  هبذا  استنتاجه  وحدد  هنا  وقرر 
ينتهي  واحلرض، وسابق عليهام، ألنه أول مطالب اإلنساين الرضوري. وال 
قبل  البداوة  فخشونة  حاصال.  الرضوري  كان  إذا  إال  والرتف  الكامل  إىل 
بسعيه  وينتهي  إليها  جيري  للبدوي  غاية  التمدن  نجد  وهلذا  احلضارة.  رقة 
إىل مقرتحه منها«)1(. وليس هذه االستنتاج سوى الصيغة العامة التي حتدد 

فكرة الرتابط التارخيي واالنتقال العضوي يف املسار التارخيي.

العصبية	ونشوء	الدولة	والسلطان
أسباب  لفهم  املنهجي  املفتاح  ابن خلدون هو  العصبية عند  إن مفهوم 
التاريخ  فهم  مفتاح  أي  والتطور احلضاري،  الدولة  وآلية ومقدمات ظهور 
واألعصاب.  بالعصب  االرتباط  وثيق  اللغوي  أصله  حيث  فمن  الفعيل. 
الفاعل يف احلركة  إننا نعثر فيه عىل اجلذر الطبيعي  ومنه العصبة والعصابة. 
والذهنية.  العملية  احلياة  ومفتاح  والفرح،  األمل  مصدر  انه  كام  واإلرادة. 
وبدونه جيف وييبس كل ما يف اإلنسان، جسده وروحه وعقله. األمر الذي 
يشري إىل الدفة العميقة بل املذهلة التي بحث فيها ومن خالهلا ابن خلدون 
عن الصعب الذي تتحرك له كافة جوارح اإلنسان واجلامعة )القبيلة واإلثنية 
العالقة  رؤية  يمكننا  وبالتايل  املرام.  بلوغ  أجل  من  وروحه  وعقلة  األوىل( 
العصبية  مفهوم  يف  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود  لوحدة  واملرنة  اخلفية 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص97.
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وقيمته املنهجية العميقة هبذا الصدد. 
الطبيعي  الوجود  عن  والعميل  النفيس  التعبري  هي  فالعصبية 
والدولة،  السلطة  يف  مرامها  تبلغ  وحاملا  واجلامعة،  لإلنسان  )البيولوجي( 
فإهنا تضمحل وتتالشى يف بنية وأنساق اإلبداع الثقايف واحلضارة، أي أهنا 
القاعدة  هي  العصبية  فإن  املعنى،  وهبذا  املاوراطبيعي.  ميدان  إىل  تتحول 
واملعنوي  واألخالقي  اجلامعي  الروح  لقوة  األساسية  واالجتامعية  املادية 
عادة  عصبيتهم  يفقدون  الذين  أن  خلدون عىل  ابن  توكيد  هنا  من  لألتباع. 
إهنا  ومكتسبة.  طبيعية  إهنا  بمعنى  واخلضوع)1(.  االنقياد  رسيع  يكونوا  ما 
ليست شيئا ما أو حالة معطاة منذ البداية. وبالتايل فهي صريورة. كام يمكن 
فيه  استند  الصدد  هبذا  تأويليا  مثاال  خلدون  ابن  وقدم  جديد.  من  صنعها 
يعرف  ال  جيل  فيه  نشأ  إذ  موسى.  بقيادة  اليهودي  للتيه  القرآنية  القصة  إىل 
العصبية يف  بينام تتحول  القهر واملذلة، فنشأت هلم بذلك عصبية أخرى)2(. 
جمرى صريورة الدولة إىل مؤسسة قائمة بذاهتا يربطها ابن خلدون باجليش 
والعسكر. من هنا قوله، بأن »الشوكة والعصبية هي اجلند«)3(. وبالتايل، فإن 
العصبية صريورة وكينونة وليست كيانا معطى منذ البدء ومرة واحدة وإىل 

األبد.

ويربط ابن خلدون أصل العصبية وظهورها بأسلوب العيش البدوي. 
اهنا تظهر بوصفها املناعة الداخلية ضد العدوان اخلارجي. وبالتايل تستلزم 
الفردية  من  بالضد  أهنا  كام  القبلية.  الطاعة  يعادل  ما  أو  الطوعي  اخلضوع 
الواحد)4(. وكتب يف معرض حديثه  النسب  مبنية عىل  بسبب كوهنا  وذلك 
من  تكون  إنام  »العصبية  بأن  واألرحام  بالنسب  العصبية  ارتباط  حول 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 112. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص 112. 

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص233.
)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص101. 
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االلتحام بالنسب أو ما يف معناه«.

إذ  اخلارجي.  االسم  جمرد  يعني  ال  خلدون،  البن  بالنسبة  النسب  إن 
وااللتحام«)1(.  الوصلة  يف  هو  نفعه  إنام  له،  حقيقة  ال  ومهي  أمر  »النسب 
إنام  خلدون،  ابن  يقول  كام  االنساب  ثمرة  هي  التي  العصبية  فإن  وبالتايل، 
االجتامعي  التطور  مستوى  حيدده  الذي  القبيل،  بالوجود  مرتبط  وجودها 
االقتصادي. وهو الطور األدنى يف التطور. فالقبيلة، وباألخص يف بدويتها 
ومهي  النسب  من  الرصيح  هذا  أن  غري  النسب«.  من  »الرصيح  عىل  حتافظ 
القبلية، إي يف مرحلة بلوغ املدنية حالة احلضارة.  يف مرحلة هتشم األسس 
القبلية  اندثار  إىل  بالرضورة  تؤدي  القبيل  التطور  بأثر  تظهر  التي  فاحلضارة 

والعصبية)2(.

ذلك يعني، إن القاعدة املادية للعصبية مرتبطة بنمط بالبداوة بوصفها 
حالة اجتامعية وثقافية تارخيية حمددة. . وهو ما اكد عليه ابن خلدون عندما 
تكلم عن استحالة تصور العصبية دون أنساب، وأن كثرة االنساب بالنسبة 
العصبية  تكون  حاملا  أوضح  تكون  النسب  فائدة  أن  غري  رضورية)3(.  هلا 
مرهوبة وخمشية)4(. أما امتدادها التارخيي فيعثر عليه ابن خلدون يف ما اسامه 
العصبية. وذلك ألن  باحلسب والرشف، بوصفهام مكونات أصيلة يف أهل 
وجود ثمرة النسب وتفاوت البيوت يف هذا الرشف مرتبط بتفاوت العصبية 
اآلباء)6(.  وتعدد  النسب  ثمرة  العصبية هو  رّس  فإن  وبالتايل،  ألنه رّسها)5(. 
عىل  القائمة  هي  العصبية  رّس  فيها  يكمن  التي  الوالء  نسبة  فإن  وبالتايل، 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 102. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص 103.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص 106.
)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص 106. 
)5(   ابن خلدون: املقدمة، ص 106.
)6(   ابن خلدون: املقدمة، ص 106.
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البيت والرشف)1(. ذلك يعني، إن الرشف باألصالة واحلقيقة إنام هو ألهل 
العصبية)2(. وال يفصل ابن خلدون العصبية عن النسب، لكنه يتتبع عملية 
الزمن. ففي معرض حديثه عن زوال  بمرور  التي جتري موضوعيا  فصلها 
النسب  بأن  يتوهم  الذي  الرابع،  يتكلم عن  فإنه  آباء،  أربعة  العصبية جمرى 
هو الذي يرفعه فريبأ بنفسه عن أهل العصبية)3(. واخلالصة هنا تقوم يف إننا 
البنية  أوجها يف  تبلغ  العصبية  تارخيية ومعنوية يف صريورة  أمام دورة  نقف 
نمطا  بوصفها  البداوة،  خلفية  عىل  قادرة  جتعلها  التي  النفسية  االجتامعية 
حياتيا يف اإلنتاج والعيش والقيم، إىل اخلروج منه إىل ميدان احلرب وعربه 

إىل السياسية واالستحواذ عىل امللك ومن ثم بناء الدولة.

إن ارتباط العصبية بالبداوة بالنسبة البن خلدون هو ارتباط عضوي. 
فعندما يقارن بني أحياء العرب، فإنه يرى يف القبائل التي مل تصل إىل امللك 
هنا  من  عصبيهم)4(.  قوة  عليهم  البداوة  حال  امسكت  كيف  )السلطة( 
مقارنته بني عصبية امللك والعصبية البدائية قائال، بأن اجلمهور داخل املدينة 
بينام تقيه األسوار اخلارجية من العدوان االجنبي.  مقهور بسلطان احلاكم، 
من  هلم  الكافة  نفوس  يف  وقر  بام  مشاخيهم  عن  البدو  دفاع  يكون  حني  يف 

الوقار واإلجالل)5(. 

النعرة.  من  الذاتية  طاقتها  خلدون،  ابن  اراء  حسب  العصبية،  تستمد 
وهذه بدورها ليست معزولة عن النسب. حيث يؤكد أيضا عىل أن النسب 
للتغري  عرضة  وأهنام  األبد،  وإىل  واحدة  مرة  معطاة  امورا  ليست  والنعرة 
سوى  الرحم  صلة  أو  النسب  ليس  إذ  ومتغريان.  متحركان  اهنام  والتبدل. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 108.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص107. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص 109. 
)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص 110.
)5(   ابن خلدون: املقدمة، ص 101.
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خلدون  ابن  نظر  وجهة  من  فالعصبية  العصبية.  صريورة  يف  الذايت  اجلانب 
املالزمة  الرياسة  وان  والنعرة.  بالنسب  تطورها  مراحل  أوىل  يف  مرتبطة 
يعني  ذلك  القبيلة.  من  اصالته  يستمد  رصحيا  نسبا  البداية  يف  تستلزم  هلا 
والبنية  السلطة  أي  والعصبية،  والقبيلة  الرياسة  بني  جوهرية  عالقة  وجود 
السلطة  صريورة  من  جزء  الرتابط  هذا  يعترب  لكنه  والعصبية.  االجتامعية 
يف  للتغري  قابلة  وبالتايل  مستمرة.  عملية  هي  ثم  ومن  واحلضارة.  والدولة 
االجتامعية  املادية  وقاعدهتا  أصوهلا  حيث  من  ذلك  يف  بام  جوانبها،  خمتلف 
القبيل  االنتامء  أمهية  عىل  تؤكد  التي  األمثلة  بعض  يورد  نراه  هلذا  واملعنوية. 
الفكرة  بمعايري  هلا  واخلضوع  الرياسة  شأن  إعالء  يف  القبيلة  ودور  األصيل 
االنتقال  ظاهرة  إىل  يشري  أخرى  جهة  من  لكنه  جهة،  من  للنسب  املعنوية 
النسبي  التفتت  حالة  تنعكس  وفيها  أخرى.  إىل  قبيلة  من  اجلامعي  الفردي 
مفاهيم  وفعالية  تأثريا  وتزداد  تربز  عنها  وعوضا  القبلية.  والفكرة  للقبيلة 
وقيم الكرم، واملروءة، والدخيل، واحلامية، إىل جانبها أو عوضا عن مفاهيم 

وقيم القرابة والدم. 

املنحى  نامذج  لتحديد  خلدون  ابن  مساعي  رؤية  يمكن  سبق  مما 
يربطها  لكنه  العصبية.  رّس  عن  الكشف  يف  »البيولوجي«  أو  »الطبيعي« 
لكن  االجتامعي.  والتنظيم  االجتامعية  العالقات  من  حمدد  بمستوى  اساسا 
خلدون  ابن  عند  للعصبية  الفعيل  املضمون  بفهم  واملتعلق  األكرب  التعقيد 
والرياسة،  العصبية  بني  املتبادل  التأثري  كيفية  عن  يكشف  ال  كونه  يف  يقوم 
وأسباب نشوء األخرية. إذ ال نعثر يف ما كتبه عن منهج واضح هبذا الصدد، 
لكننا نعثر عنده عىل اشارات متفرقة مثل أن »الرياسة قد تأيت بأثر الشجاعة، 
معقولة  حمددات  وهي  والدين)1(.  العلم  أو  السيف،  أو  )الثروة(  الكرم  أو 
ومستمدة من تأمل صريورة اخلالفة الكربى ودوهلا الصغرية الالحقة. غري 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 106-105.
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أن الفكرة العامة املنهجية هبذا الصدد تبقى ثابتة أال وهي تقرير فكرة تلقائية 
الرياسة من القبيلة وارتباطها بالعصبية. 

غري أن هذه العصبية حاملا تستفحل وتنترص فإهنا تصبح القوة القادرة 
قوله،  هنا  من  الدولة.  بناء  إمكانية  هلا  تتوفر  ثم  ومن  بامللك  اإلمساك  عىل 
بأنه إذا حصل التغلب بفعل عصبية ما معينة، فإن ذلك يستلزم بالرضورة، 
عىل  والغلبة  السيطرة  نحو  السري  نفسها،  العصبية  طبيعة  من  انطالقا 
بطبيعتها  العصبية  إن  يعني،  ذلك  األخرى.  واألماكن  القبائل  عصبيات 
قوة  نفسه  الوقت  يف  وهي  للنزاع.  حمّرك  عامل  إهنا  للسيطرة.  تسعى  قوة 
متتلك  أهنا  بمعنى  قة.  حدة-مفرِّ موِّ قوة  العصبية  فإن  وبالتايل،  حدة.  موِّ
ق، هو جمرد حلظة  حد أو املفرِّ طاقتها الذاتية. ومن ثم، فإن غلبة اجلانب املوِّ
معنى  ويعادل  يعني  حد  املوِّ جانبها  فانتصار  للعصبية.  التارخيي  التطور  يف 
التهام العصبيات الصغرية األخرى أو األضعف. وهنا يكمن معنى التفرقة 
ولكن عىل أسس أخرى جديدة تعادل معنى القهر بوصفه القوة الرضورية 
واملالزمة لظهور واستتباب امللك. وتؤدي هذه العملية بالرضورة إىل ظهور 
قوة الدولة. األمر الذي جيعل من العصبية القوة املحركة لصريورة الدولة. 

مما سبق يتضح، بأن العصبية بالنسبة البن خلدون ليست فقط عرضة 
شأن  أي  القبيلة،  شأن  بذلك  شأهنا  أيضا،  وللزوال  وبل  والتبدل،  للتغري 
االنحالل  هذا  أن  عىل  نفسه  الوقت  يف  يشدد  انه  غري  موجود.  هو  ما  كل 
خلدون  البن  بالنسبة  فالتاريخ  ومعنى.  وبقايا  أثر  دون  جيري  ال  والزوال 
ليس عشوائيا، كام انه ليس عقليا وعقالنيا بذاته. وال حيتوي أيضا عىل عقل 
ذايت خاص به )قارن هبيغل(. إننا نعثر فيه عىل »قانون« أو »سنّة« تتحول أو 
تصبح فيها حاالت االنحالل واالندثار عملية وظاهرة طبيعية. وكتب هبذا 
ما يعرض  فاسد. وكذلك  فيه كائن  بام  العنرصي  »العامل  بأن  يقول،  الصدد 
من األحوال وخصوصا اإلنسانية. فالعلوم تنشأ ثم تدرس، وكذا الصنائع 
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وأمثاهلا. واحلسب من العوارض التي تعرض لآلدميني. فهو كائن فاسد ال 
حمالة«)1(. 

ألثرها  حتديده  أساس  يف  العصبية  عن  العميقة  املقدمة  هذه  ووضع 
كام وضعها  وانحالهلا وموهتا.  ثم ضعفها  وقوهتا  الدولة  نشوء  التارخيي يف 
خالل  من  العصبية  الضمحالل  »التارخيية«  للمراحل  حتديده  أساس  يف 
التي  األربعة،  األجيال  فكرة  أو  األربعة،  اآلباء  بمراحل  أسامه  فيام  دجمها 
الذي  املعنى  مع  بل  الوجودي،  معناها  بالنسبة البن خلدون مع  تتطابق  ال 
والدولة  امللك  العصبية يف جمرى صريورة  يوازي ظاهرة صعود  أو  يتامشى 
واضمحالهلا. وينطبق هذا يف الوقت نفسه عىل احلضارة. فاحلضارة بالنسبة 
له وثيقة االرتباط أو ترتبط بصورة عضوية بالدولة. ووضع هذا التسلسل 

للمراحل االربع كام ييل:

املؤسس: ويعرف معاناة البناء؛. 1
االبن: مّقرص كالسامع باليشء عن املعاين؛. 2
الثالث: تقصري املقلد عن املجتهد؛. 3
انه . 4 يف  يكمن  ذلك  وسبب  مّهدم.  اجلميع...  عن  مّقرص  الرابع: 

»يتوهم بأن صلته بالنسب هي األعمق، وليست العصبية«.
الدولة  ونمط  اإلنسان  حياة  فيها  تتوازى  صيغة  أمام  هنا  نقف  إننا 
القائم والسائد آنذاك. لكن اجلوهري فيه ليس واقعيته بل مضمونه املنطقي 
وتعميمه  استنتاجه  يف  نفسه  خلدون  ابن  شدد  وقد  التارخيي.  والفلسفي 
التايل: »اشرتاط  العامة عن مسار العصبية وامللك والدولة بالشكل  للفكرة 
دون  من  البيت  يدثر  فقد  وإال  الغالب.  يف  هو  إنام  األحساب  يف  األربعة 
إال  والسادس.  اخلامس  إىل  أمرها  يتصل  وقد  وهيدم.  ويتالشى  األربعة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 108.
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يف  واجلوهري  الثابت  اليشء  إن  يعني،  ذلك  وذهاب«)1(.  انحطاط  يف  انه 
قابل  زمن  ذلك جمرد  وما عدا  وامللك.  العصبية  اندثار  يقوم يف  احلكم  هذا 
للزوال  عرضة  كوهنا  يف  يقوم  الظاهرة  تاريخ  لكن  التقلص،  أو  للتمدد 
املحتوم. وبالتايل، فإن الدولة واحلضارة هي كيان حي وكينونة تارخيية قابلة 

لالنحالل واالضمحالل شأن كل ما هو موجود وحي.  

الحق  وقت  يف  العصبية  زوال  حتمية  عن  خلدون  ابن  يتكلم  وعندما 
املرتتبة  النظرية  اإلشكالية  فإن  امللك،  تأسيس  يف  وقوهتا  وسيادهتا  هليمنتها 
التطور  مقدمة  أهنا  رضورية.  فالعصبية  هلا.  حله  كيفية  يف  تقوم  ذلك  عىل 
السيايس واالجتامعي، لكنها عرضة للزوال. وزواهلا هو نفيها، ومن ثم هو 
بالنسبة للدولة واحلضارة. فالدولة هي ذروة  املتكرر، كام هو احلال  البديل 
الدولة  العصبية تذوب يف  العصبية ومن ثم فهي نفي هلا. بمعنى إن  جتسيد 
النفيس  االجتامعي  وجذرها  السياسية  التارخيية  الصريورة  رحيق  بوصفها 
أن  إىل  العصبية  إليها  جتري  التي  الغاية  من  موقفه  يف  يتوصل  هلذا  األول. 
»العصبية هبا تكون احلامية واملدافعة واملطالبة وكل أمر جممع عليه«)2(. لكنه 

جيد يف تلقائية حتوهلا إىل وسيلة نفي هلا بفعل حتوهلا إىل ملك. 

إن زوال العصبية واندثارها هبذا املعنى يعادل نفي املكونات الرضورية 
العمران  من  لالنتقال  الطبيعي  باملجرى  خلدون  ابن  اسامه  ملا  والتأسيسية 
والتارخيية  والطبيعية  املادية  املقدمة  فهي  احلرضي.  العمران  إىل  البدوي 
لصريورة املجتمع والسلطة والدولة واحلضارة. من هنا أمهية ما يدعوه ابن 
الطبيعة اإلنسانية  اللذان يستمدان وجودمها من  بالوازع واحلاكم،  خلدون 
ابن  يضعها  التي  الصيغة  أو  الصورة  هذه  لكن  اجتامعهم.  حال  لآلدميني 
والطبيعة.  الصريورة  هلذه  الفعلية  احلالة  عن  التارخيي  التعبري  هي  خلدون 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 109.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص 110.
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اجلوهرية  خصوصيتها  هلا  خلدون  ابن  عنها  يتكلم  التي  اإلنسانية  فالطبيعة 
التي  السيطرة  حتمية  عىل  يؤكد  فهو  النظري.  وحتليله  الفكرية  منظومته  يف 
يفرضها صعود احدى القبليات التي تؤدي بدورها إىل امللك)1(. وال حتدث 
تطور واضح وجيل يف  نتاج سلسلة من  بل هي  دفعة واحدة،  العملية  هذه 
امللك.  غايتها  فالعصبية  وامللك)السلطة(.  الرياسة)السؤدد(  وهي  مراحله 
هذا  خلدون  ابن  ووضع  الدولة.  نشوء  إىل  بالرضورة  يؤدي  ال  ذلك  لكن 
حصل  غايتها  إىل  بلغت  إذا  وإهنا  العصبية.  غاية  ييل:«امللك  كام  االستنتاج 
واملنارصة)2(.  باملعاونة  أي  باملظاهرة«،  أو  باالستبداد  أما  امللك  للقبيلة 
إليه  تؤدي  ليس كل عصبية  لكنه  للملك  العصبية رضورية  إن  يعني،  ذلك 
أمهها،  بني  من  ذلك  دون  حتول  التي  العوائق  من  مجلة  فهناك  بالرضورة. 
حسب ابن خلدون، عائقان مها كل من ترك منازعة امللك والتوجه صوب 
ضعف  إىل  يؤدي  الذي  األمر  النعيم،  يف  واالنغامس  الرشف  عىل  احلصول 
االستعداد  من  ذلك  عن  يتفرع  ما  هو  والثاين  الحقا.  وانقراضها  العصبية 
الداخلية  القوة  ذلك  مع  تبقى  العصبية  أن  غري  لألمر.  واالنقياد  للذلة 
قوى  بلورة  عىل  تساعد  إهنا  بمعنى  )القبائل(.  البرشية  للتجمعات  املحركة 
متاميزة داخل القبيلة، كام تفرتض استمرار وتوسع التاميز املؤدي إىل رصاع 
مع القوى)العصبيات( األخرى. ومن ثم تكمن فيها ما يدعوه ابن خلدون 

بالقوة اجلاذبة جتاه الغلبة وامللك. 

للمغناطيس.  احلديد  نشارة  انجذاب  امللك  نحو  تنجذب  فالعصبية 
بذلك  واملقصود  اجلديد.  »روحها«  وكامل  اهبتها  لتستكمل  به  حتيط  إهنا 
البداوة  من  لكل  نفيا  يشكل  الذي  حياهتا،  ونمط  اجلديد  السيايس  هيكلها 
والعصبية. فاالستقرار السيايس بأثر نشوء الدولة يؤدي بالرضورة إىل إزالة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 110.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص111.



بوابة التاريخ األبدي106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيها  يصبح  والتي  احلاكمة  القوة  السياسة  تصبح  عنها  وعوضا  العصبية. 
»االنقياد والتسليم للملوك الشيئ الراسخ يف العقائد«. بينام يصبح استمرار 
الدولة اختزاال ونفيا للعصبية ولكن بقوى خارجية. ويرتبط هذا االستنتاج 
والعصبية  للدولة  والواقعية  الفعلية  للحالة  بتحليله  خلدون  ابن  فكر  يف 
هنا  من  العربية)اخلالفة(.  الدولة  لصريورة  بالنسبة  اخلارجية«  و«القوى 
والديلم والسالجقة وغريهم.  العجم والرتك  »املوايل« من  إىل دور  اشارته 
لكن اجلوهري بالنسبة له يبقى مع ذلك هو أن انتفاء أو اضمحالل العصبية 

يؤدي بالرضورة إىل ظهور حالة املرتزقة)1(.  

وعندما حلل ابن خلدون هذا التغري يف ميدان السياسة، والعقائد، ونمط 
احلياة، فإنه توصل إىل استنتاج حمدد وهو إن نشوء الدولة واضمحالهلا هي 
عملية طبيعية. وإن هذا الطابع الطبيعي، الذي يقارنه احيانا بظواهر الطبيعة 
واإلنسان، ال يغري من حمتواها وأشكال متظهرها سواء كانت بيئة دولة دينية 
إنام  وإلفتها  القلوب  »مجع  مثل  عبارة  عىل  نعثر  حاملا  وحتى  دينية.  غري  أو 
يكون بمعونة من اهلل يف إقامة دولة دينية«)2(، فإنه يؤكد مسبقا عىل أن امللك 
دور  أو  الدينية  فالدولة  بالعصبية.  حيصل  والتغلب  بالتغلب،  حيصل  إنام 
الدين فيها هو جمرد عامل إضايف مساعد. لكنه قد يكون حاسام يف حاالت 
أخرى. وحتى يف حكمه هذا ينطلق من الواقع للحكم به عليه. فالدين حاملا 
انه عامل  بمعنى  »للعصبية«.  متسامية  فكرة وعقيدة  يكون حاسام هو جمرد 
و«عفوية«  »بطش«  حتول  التي  الروحية  القوة  وإهنا  روحي.  أيديولوجي 
خلدون  ابن  يدعوه  ما  بفعل  هادف  نشاط  إىل  واندفاعها  العصبية  هياج 
»باالستبصار املتأيت عىل اساس الوجهة إىل احلق«، أو ما وضعه بعبارة »ألن 
املعطيات  من  الكثري  وقدم  عندهم«)3(.  متساو  واملطلوب  واحدة  الوجهة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص123-122. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص 121. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص 125. 
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األحداث  خمتلف  إىل  واستنادا  انطالقا  واستنتاجها  الفكرة  هذه  تؤيد  التي 
الكربى يف تاريخ اخلالفة، بدأ من صعود اإلسالم وانتهاء بدولة املوحدين 

التي عارصها. 

احلركات  خمتلف  حلل  املنهجي  واملوقف  األساس  هذا  وعىل 
من  الكثري  افرد  وقد  وفشلها.  ونجاحها  تأثريها  وحدود  والشخصيات 
ونشاط  ظهور  مثال  عىل  هذه  ورؤيته  موقفه  عن  للكشف  الصفحات 
جذابة  املهدي  فكرة  أن  من  الرغم  فعىل  املهدية«)الشيعية(.  »احلركات 
بالنسبة للغوغاء والسفهاء، كام يقول ابن خلدون، إال أهنا غري كافية إلحراز 
الصدد  هبذا  الواقعية  االمثلة  من  مجلة  خلدون  ابن  حيلل  وعندما  النرص. 
يتوصل إىل ثالثة استنتاجات. األول منها هو انه عادة ما يقف وراء االدعاء 
والثاين،  وامللك«؛  الرياسة  إىل  ساعني  أو  جمانني  موسوسني  »أما  باملهدي 
يف  هبم  يؤدي  مما  السائدة،  الطبقات  خماوف  تثري  املنتظر  الفاطمي  دعوة  إن 
حاالت عديدة عىل قتل من يدعي هبا؛ والثالث، واملتعلق بسبب فشل هذه 

املحاوالت، هو كوهنا تتميز »بالغفلة عن اعتبار العصبية«)1(.

أما إىل أية درجة تلعب العصبية والنسب يف قيام امللك، فقد سعى ابن 
الدينية  »الدعوة  بان  املتعلق  الفصل  خلدون للكشف عنه والربهنة عليه يف 
من غري عصبية ال تتم«، والذي خلص فيه إىل حصيلة مكثفة تقول، بأنه حتى 
األنبياء ال تفوز ما مل بكونوا يف منعة من قومهم. وبالتايل، فإذا »كان هذا يف 
فام ظنك بغريهم«. وكشف ذلك  العوائد،  الناس بخرق  أوىل  األنبياء وهم 
عىل مثال ابن قيس )ت-546 للهجرة( شيخ الصوفية وصاحب كتاب )خلع 
النعلني(، الذي ثار باألندلس داعيا إىل احلق وسمي أصحابه باملرابطني قبيل 
دعوة املهدي فاستتب له األمر قليال، لكنه مل يستطع الصمود طويال بدون 
عصائب وقبائل يدافعون عنه أمام موجة املوحدين. فلم يلبث حني استوىل 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص127.



بوابة التاريخ األبدي108ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أذعن هلم ودخل يف دعوهتم وتابعهم من معقله  أن  املغرب  املوحدون عىل 
وكانت  باألندلس  هلم  داعية  أول  وكان  ثغره  من  وأمكنهم  أركش  بحصن 
الكثري  ابن خلدون  اورد  السياق  املرابطني. وضمن هذا  ثورة  ثورته تسمى 
يمكن  انه ال  مفاده،  استنتاج  إىل  ليتوصل  الصدد  امللموسة هبذا  األمثلة  من 
الفوز بامللك وبناء الدولة دون سند اجتامعي ومعنوي كبري. وإال ألدى ذلك 
السياسية وحتى  الفكرة  بمعايري  بالرضورة وخسارة ال معنى هلا  إىل هزيمة 
احلق. بمعنى انه كان إىل جانب فكرة التغيري بالقوة، ولكن يف حال توفرها 

لكي ال تكون جمرد نزوة أو مغامرة.

وجود  يفرتض  بأخرى  عنهام  واالستعاضة  الدولة  أو  امللك  ازاحة  إن 
بالقوة.  نفسها  وإحالل  التفوق  عىل  قادرة  ومعنوية  وسياسية  اجتامعية  قوة 
وما عدا ذلك جمرد مغامرات تنتهي بالفشل الذريع. من هنا موقفه السيايس 
والفكري املعارض لفكرة املهدي املنتظر والفاطمي »املنتظر« وما شابه ذلك، 
من  النوع  هلذا  نامذج  فيها  وجد  والتي  االنتشار،  الشائعة  الصيغة  تلك  أي 
املغامرة. إذ وجد فيها جمرد صيغة أيديولوجية مفتعلة ال عالقة هلا بمجريات 
الواقع ونشوء الدول. وكشف عن ذلك يف الفصل املتعلق بقضية الفاطمي، 
والتيارات  االجتاهات  خمتلف  وآراء  القضية  تاريخ  فيه  استعرض  والذي 
لكنهم  اجلزئية،  مواقفهم  يف  يتباينون  الشيعة  أن  عن  وكشف  الصدد.  هبذا 
بطريقة أخرى.  فيفرسوهنا  السنّة  أهل  أما  املهدي.  موحدون بصدد من هو 
تصوراهتم  ضمن  دخلت  لكنها  القضية  هبذه  املتصوفة  أوائل  هيتم  مل  بينام 
عريب  ابن  عند  احلال  هو  كام  واألخالقية  والروحية  السياسية  وأحكامهم 
ظاهرة  من  ملوقفه  والتارخيية  الفكرية  احلصيلة  أما  قيس.  وابن  سبعني  وابن 
املهدي والفاطمي فتقوم يف ما وضعه من استنتاج دقيق يقول، بأن »أحوال 
القوية  املطالبة  اال  بناؤها  وهدم  يزحزحها  ال  قوية  راسخة  والدول  امللوك 
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التي من وراءها عصبية القبائل والعشائر«)1(.

فلسفة	الدولة	والنظام	السياسي	)امللك(
السيايس، أي  الدولة والنظام  بفلسفة  وقد حدد ذلك ما يمكن دعوته 
ثانيا.  السيايس  نظامها  ثم  أوال  الدولة  ظهور  وراء  القائمة  األسباب  تفسري 
احلضاري.  ونمطها  اخلاصة  الثقافة  معامل  تتبلور  جمرامها  ويف  خالهلام  ومن 
أو  الفعيل،  التاريخ  مقدمة  هي  خلدون  البن  بالنسبة  الدولة  إن  يعني  ذلك 
تاريخ العمران املدين، أي احلضاري. وأسس هلذه الفكرة من خالل دراسة 
أمهية وفاعلية الرصاع االجتامعي والسيايس بوصفه القوة الصانعة للدولة. 
فالدولة بالنسبة له تظهر بأثر الرصاع، وإن الرصاع هو أسلوب وقوة ظهور 
السيايس،  االجتامعي  بالرصاع  مرتبط  الدولة  ظهور  فإن  وبالتايل،  الدولة. 
ابن  أبعد  لقد  والقانون.  بالقوة  اجلميع  ضبط  عىل  القادرة  القوة  بوصفه 
ومساره،  التاريخ  تفسري  من  اإلنسانية«  و«الطبيعة  الغيبية  القوى  خلدون 
ونشاط  والسياسية(  )االقتصادية  املادية  العالقات  بقوة  عنهام  واستعاض 
حتت  من  البساط  سحب  قد  يكون  وهبذا  طبيعية.  عملية  باعتبارها  الناس، 
األسطورية  الرؤية  ثم  ومن  واألساطري،  للخرافات  العرجاء  األرجل 

واخلرافية.
إن وضع هذه الفكرة، هو بحد ذاته انجاز هائل للفكر التارخيي وفكرة 
التاريخ وفلسفته. فإذا كانت الدولة بالنسبة للفكر التارخيي السابق له تندرج 
أو تتطابق مع جرد أحداثها وما وقع فيها، فإهنا تتحول يف فكر ابن خلدون 
إدراكهام  أو صريورة يفرتض  إىل حالة  الفلسفي،  التارخيية ومنهجه  ورؤيته 
الصحيح تأمل ماهية الدولة نفسها وبداية نشوئها وكيفيتها وأسباهبا. ليس 
ممن  كثري  عن  وباخلالف  نشوئها.  من  الغاية  أيضا  وتتبع  بل  فحسب،  ذلك 
وال  الغائية  الفكرة  بمعايري  القضية  هذه  يتناول  مل  هيغل(  )مثل  وبعده  قبله 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص126.
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إىل  نظر  انه  طبيعية.  عملية  باعتبارها  إليها  نظر  بل  اهلل،  وال  اآلهلي  العقل 
هبا  سيقول  )كام  طبيعية  عملية  أهنا  عىل  واندثارها  وتطورها  الدولة  ظهور 
ورضورة  والعمران  الدولة  أولوية  عن  حديثه  هنا  من  الحقا(.  ماركس 
مل  له  بالنسبة  التاريخ  مسار  إن  يعني،  ذلك  وأسبابه.  وجودمها  علل  معرفة 
يكن )ومل يعد( مرسحا للصدفة أو اإلرادة العابرة أو العناية اإلهلية أو الفكرة 

املجردة. 

ووضع األسس النظرية هلذه الفكرة يف آرائه القائلة، بأن الشيئ الطبيعي 
بداية  تشكل  الدولة  فإن  وبالتايل،  بالعصبية.  الغلبة  الدولة هي  يف صريورة 
من  الدولة  »طور  قوله  يف  كام  احلضارة،  أسس  إرساء  ثم  ومن  البداوة  نفي 
وإيقاف  البرش  حياة  لتنظيم  الرضورية  القوة  هي  فالدولة  بداوة«)1(.  أوهلا 
هنا  من  القانون.  بقوة  عنها  واالستعاضة  حدودها  عند  احليوانية  النزعة 
يستطيعون  ال  البرش  ألن  وذلك  لإلنسان«.  طبيعي  »منصب  للمك  اعتباره 
العيش إال باجتامعهم وتعاوهنم عىل سبل حتصيل قوهتم ورضورات احلياة. 
ملا  احلياة  تنظيم  اجل  السلطان من  املعاملة، والحقا  أساليب  هنا ظهور  من 
أن  من  هذا  فيموقفه  وانطلق  واجلور«)2(.  الظلم  من  احليوانية  »الطبيعة  يف 
وجود البرش فوىض وحرب ودمار بدون احلكم واحلاكم، الذي يزع بعضهم 
»الطبيعة  بمقتىض  واحلاكم  األكرب.  الوازع  هو  واحلاكم  فاحلكم  بعض.  إىل 

البرشية امللك القاهر املتحكم«)3(.

أال  هلا،  التأسيس  خلدون  ابن  أراد  التي  الفكرة  معامل  تتضح  هنا  من 
وهي إن الدولة تظهر قبل املدن. واملدن هي امتداد وجتسيد ملا يف الدولة من 
بالدولة. فكلام  العمران وتوسعه مرتبط  العمران اجلديد. لكن  إمكانية عىل 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص136.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص148. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص148. 



111ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسفة التاريخ واحلضارة عند ابن خلدون

توسعت الدولة كلام توسع العمران. وبالتايل، فإن كثرة الثروة مرتبطة بكثرة 
الثروة.  ابن خلدون، هو مصدر  يقول  العمل، حسبام  وإن  األعامل. السيام 
ومن ثم، فإن كثرة األعامل هي مصدر الرقي والعمران الواسع من الرفاهية 
والرتف والغنى كام يف قوله »إذا كثرت األعامل كثرت قيمها بينهم فكثرت 

مكاسبهم رضورة ودعتهم أحوال الرفاه والغنى إىل الرتف وحاجاته«)1(. 

يف  حيدث  ما  لكل  رؤية  منطلق  العامة  النظرية  املقدمة  هذه  وشكلت 
فيها  الدفينة  الكوامن  ذلك  يف  بام  السيايس،  ونظمها  الدولة  صريورة  جمرى 
لكي  نفسها،  الدولة  وانحالل  ضعف  إىل  الزمن  مرور  مع  تؤدي  والتي 
تظهر من جديد بعصبية جديدة. وذلك ألن تاريخ الدولة هو حركة دائمة 
ومتنوعة من الصريورة والفناء، أي كل ما يشكل مضمون التاريخ السيايس 
يمكن  ملا  العميق  نقده  هنا  من  اإلنساين.  للوجود  واحلضاري  واالجتامعي 
الكامنة  األسباب  من  موقفها  يف  واخلزعبالت  الطالسم  بذهنية  دعوته 
السيايس  للتاريخ  الفعلية  احلالة  أمام  أي  وانحالهلا،  الدولة  ظهور  وراء 
ومستقبله. وانطلق يف موقفه هذا من أن التشوف إىل املستقبل وحماولة معرفة 
التي  الذهنية  هذه  نامذج  خمتلف  وتناول  للبرش.  مالزمة  صفة  سيحدث  ما 
ظهرت وتبلورت يف تاريخ اإلسالم والدول اإلسالمية. واعتربها اقرب ما 
تكون إىل ألغاز ورموز يف النظر إىل الواقع واملستقبل. وعثر عىل نامذج عديدة 
ابن سينا وابن عريب  هلا مما يسمى بكتاب اجلفر وقصائد شعرية منسوبة إىل 
حيث  من  ذلك  يف  بام  وفيها  هلا  علمي  أساس  ال  مجيعا  واعتربها  وغريهم. 
نسبتها. كام أهنا غري مفهومة. بل وجد يف هذا النوع من األلغاز والطالسم 
انحالل  عىل  املؤرشات  أحد  وكذلك  السيايس،  والدهاء  للحيلة  أساليب 
الدولة. وباألخص حاملا تتحول احليلة واخلزعبالت إىل قوة سياسية فاعلة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص287-286.
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يف تعيني أو عزل الوزراء وما شابه ذلك)1(. 

واجلور  الظلم  من  يرافقه  وما  السيايس  االستبداد  نقد  يكون  وقد 
الدولة  انحالل  مقدمات  بوصفها  املساواة،  وانعدام  العدالة  وضعف 
وسقوطها إحدى أهم األفكار النقدية واملستقبلية أو ما يمكن دعوته بفكرة 
الفكرة  هذه  تكن  ومل  واملجتمع.  للدولة  بالنسبة  الظلم  يف  الكامن  الدمار 
جمهولة بالنسبة للفكر السيايس اإلسالمي، غري أهنا كانت يف األغلب تندرج 
معينة  حاالت  ويف  األخالقي.  واملوقف  األخالقية  الرؤية  سياق  ضمن 
القانون.  بمعايري  إليها  النظر  أي  الرشعية،  الفكرة  إىل مصاف  ترتقي  كانت 
لكنهام كالمها كانا أقرب إىل النصيحة واالعتبار. ومن ثم مل يرتقيا من حيث 
التي تسحب وراءها املوقف  السياسية املستقلة،  الفكرة  اجلوهر إىل مصاف 
األخالقي ال أن ختتبئ خلفه. واجلديد الذي قدمه ابن خلدون هلذا الصدد 
واالستبداد.  الظلم  وأثر  ملاهية  واالجتامعية  االقتصادية  األسباب  ابراز  هو 
من هنا قوله، بأن »العدوان عىل الناس يف امواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها 
أيدهيم.  من  انتهاهبا  ومصريها  غايتها  أن  من  حينئذ  يرونه  ملا  واكتساهبا، 
يف  السعي  عن  ايدهيم  انقبضت  وحتصيلها  اكتساهبا  يف  آماهلم  ذهبت  وإذا 
يف  السعي  عن  الرعايا  انقباض  يكون  ونسبته  االعتداء  قدر  وعىل  ذلك. 
ممر  عىل  واألمم  الدول  وجتارب  الواقع  تأمل  بأثر  وتوصل  االكتساب«)2(. 
التاريخ إىل استنتاج يقول، بأن »الظلم خمرب للعمران، وإن عائدة اخلراب 
عىل  نعثر  إننا  إذ  ودقيقة.  واقعية  مالحظة  هنا  ص271.  املقدمة،  خلدون:  ابن     )1(
احلديثة.  ذلك  يف  بام  واملجتمعات  الدول  انحطاط  زمن  احلالة  هذه  مظاهر  خمتلف 
ففي جمرى انحالل الدولة السوفيتية هناية القرن العرشين اخذت الطلسامت والسحر 
)حتت غطاء علم النفس وما شابه ذلك( وغرائب الوعي البدائي باالنتشار الرسيع 
بحيث احتلت الشخصيات »السحرية« موقعا مهام يف الوعي االجتامعي والسيايس 
وشاشات التلفزيون واجلرائد. وهذه بدورها مل تكن معزولة عن »السحر السيايس« 
أي التالعب بعقول البرش والوعي اجلمعي. وهي مالحظة اكتشفها ابن خلدون قبل 

قرون عديدة من الزمن. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص227. 
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يف العمران عىل الدولة بالفساد واالنتقاض. وال تنظر يف ذلك إىل أن االعتداء 
قد يوجد باألمصار العظيمة من الدول التي هبا ومل يقع فيها خراب. واعلم 
إن ذلك إنام جاء من قبل املناسبة بني االعتداء وأحوال أهل املرص. فلام كان 
املرص كبريا وعمرانه كثريا واحواله متسعة بام ال ينحرص كان وقوع النقص 
فيه باالعتداء والظلم يسريا، ألن النقص إنام يقع بالتدرج. فإذا خفي بكثرة 
األحوال وإتساع األعامل يف املرص مل يظهر أثره إال بعد حني. وقد تذب تلك 
الدولة املعتدية من أصلها قبل خراب املرص«)3(. بمعنى إن اخلراب املرتتب 
عىل الظلم والفساد السيايس واالجتامعي واالقتصادي يؤدي بالرضورة إىل 
خراب الدولة واحلضارة بغض عام يبدو عىل سطح الوجود من هدوء نسبي. 
وذلك ألن كمية اخلراب أو التدرج فيه يؤدي مع مرور الزمن اىل حتول نوعي 
تندثر فيه الدولة قبل أن خترب البالد. وبالتايل، فإن العربة العميقة تقوم هنا 
الفعيل للدولة  النظر إىل مظاهر املوجودات، بل إىل حقيقة الوجود  ليس يف 
الظلم  فيه عىل نوعية  الذي شدد  العميق  النقدي  واحلضارة. من هنا موقفه 
العمراين،  السيايس واخلراب  الظلم  باعتباره أس  االجتامعي واالقتصادي، 
كام يف قوله:«من أشد الظالمات وأعظمها يف إفساد العمران تكليف األعامل 
وتسخري الرعايا بغري حق«، وإن »تكرر ذلك عليهم أفسد آماهلم يف العامرة 
وقعدوا عن السعي فيها مجلة. فأدى ذلك إىل انتقاض العمران«)4(. وأعظم 
من كل ما سبق هو »التسلط عىل أموال الناس برشاء ما بني أيدهيم بأبخس 
األثامن ثم فرض البضائع عليهم بأرفع األثامن عىل وجه الغصب واإلكراه 
املال عند  إىل خسارة رأس  تؤدي  السلوك  نتيجة هذا  إن  والبيع.  الرشاء  يف 

اجلميع ومن ثم كساد األسواق«)5(.

لقد بحث ابن خلدون يف األسباب االقتصادية واالجتامعية والسياسية، 

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص228.

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص229.

)5(   ابن خلدون: املقدمة، ص229.
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باعتبارها كال واحد قائام وفاعال بالنسبة إلرتقاء الدولة وسقوطها. فإذا كان 
عىل  الفعلية  وقدرهتا  واستحكامها  العصبية  بصعود  مرتبط  الدولة  صعود 
النتيجة  هو  سقوطها  فإن  الدولة،  ثم  ومن  )السلطة(  امللك  عىل  االستيالء 
املرتتبة عىل ضعف وإهناك العصبية بوصفها العلمية التي تالزم تطور الدولة 
الظلم  بأثر  ومقوماهتا  ملكوناهتا  نخر  من  األغلب  يف  يرافقه  وما  واحلضارة 
االجتامعي االقتصادي واجلور السيايس أو االستبداد. وكشف ابن خلدون 
عن خمتلف مظاهر انحالهلا وسقوطها قبل اهنيارها التام. وقد اشار من بني 
احلجاب.  ظاهرة  إىل  واحلضارة  الدولة  وسقوط  االنحالل  مظاهر  أغلب 
عن  امللوك  احتجاب  ظاهرة  أن  إىل  التارخيية  مالحظاته  جمرى  يف  وتوصل 
أنفسهم«)1(.  عىل  واخلشية  قوهتا  ونفاد  الدولة  هرم  عىل  »دليل  هو  الرعية 
لكن اليشء األهم واألعمق يف أفكار ابن خلدون هبذا الصدد تقوم يف حتليله 
الدولة. واعترب أن خللها اجلوهري يقوم يف خلل  لكيفية حدوث اخللل يف 
األسس التي تبنى عليها الدولة نفسها، وأفرز من بينها سببان أساسيان مها 
كل من اجليش واملال. فامللك، كام يقول ابن خلدون مبني عىل أساسني إذا 
واملال.  العصبية  شوكة  من  كل  ومها  الدولة  ختلخلت  إليهام  اخللل  تطرق 
واملقصود بالشوكة والعصبية كام يقول ابن خلدون هو اجلند. وحاملا تأخذ 
أسسها  أحد  تفقد  فإهنا  واحلضارة،  الدولة  تطور  بأثر  بالتحلل  العصبية 
الرضورية. وليس مصادفة أن يتوسع هبذا الصدد عىل مثال الفكرة واحلالة 
وتوصل  السياسية.  املهدي  وفكرة  قضية  وهي  أال  آنذاك،  املقلقة  السياسية 
من  عديدة  مواقع  يف  كرره  عام  استنتاج  إىل  ونقدها  وحتليلها  دراستها  بأثر 
مقدمته أال وهو تقرير ما يرتقي عنده إىل مصاف البدهية السياسية وهي انه 
وتدافع  تظهره  عصبية،  شوكة  بوجود  إال  وامللك  الدين  من  دعوة  تتم  »ال 
اآلفاق،  مجيع  من  تالشت  قد  أمجع  وقريش  بل  الفاطميني  فعصبية  عنه... 
بقي  ما  إال  قريش  عصبية  عىل  عصبيتهم  استعلت  قد  آخرون  أمم  ووجد 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص231.
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الدولة)2(.  إليه  حتتاج  وما  اجلند  قوام  فهو  الثاين  السبب  أما  احلجاز«)1(.  يف 
أن  إىل  يؤدي  بحيث  للمجتمع،  عدوى  فيه  اإلرساف  كثرة  فإن  وبالتايل، 
التبذير من أخالق اجلميع. وتضافر هذين السببني يؤدي بالرضورة  يصبح 
قوة  تظهر  حتى  دويالت  إىل  الدولة  تفكك  ثم  من  والظلم،  االستبداد  إىل 
بأن  يقر  عام  استنتاح  إىل  ذلك  بأثر  وتوصل  عليهم)3(.  تقيض  وأشد  أقوى 
نزول االنحالل يف الدولة واالنحطاط يف احلضارة يؤدي إىل حالة ال يمكن 
نفسه.  للوجود  أمرا طبيعيا بل ورضوريا، أي مالزما  إيقافها. واعترب ذلك 
فالعوارض املؤدية إىل هرم الدولة عديدة، كام يقول ابن خلدون، و«إهنا كلها 
أمور طبيعية هلا. وإذا كان اهلرم طبيعيا يف الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث 
األمور الطبيعية كام حيدث اهلرم يف املزاج احليواين واهلرم من األمراض. وما 
حيدث للدولة نفس اليشء وتالفيه أمر مستحيل«)4(. ويمكن ايقافه مؤقتا أو 

جزئيا فقط، أما الزوال فال! 

إن هذه النتيجة القاسية، التي تقفل إمكانية اإلصالح، ومن ثم االستناد 
عليه يف التطور املستديم، تستمد مقوماهتا من التاريخ الفعيل السابق واملعارص 
التشاؤم  البن خلدون. وقد يكون هذا االستنتاج حيمل يف أعامقه نوعا من 
املغري عن أن النهاية واحدة البد منها، وهي حتمية املوت والزوال. ومن 
ثم يضع الفكرة السياسية والتأمل النظري جتاه احلارض واملستقبل أمام تأمل 
السلطة والنظام  بينام يمكنها أن جترب  العربة الرضورية ومواجهتها كام هي. 
السيايس عىل النظر اىل املستقبل بمعايري هذه احلتمية القاتلة. مع إن جتارب 
رؤية  صناعة  يمكنها  ال  العربة  أن  عن  تكشف  واملعارص  القديم  التاريخ 
يتجاوز حالة  مل  اإلنساين  الوجود  زال  ما  األقل  دائمة عىل  سياسية عقالنية 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص259.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص233.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص236. 

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص233-232. 
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وجوده الطبيعي إىل مراحل التاريخ املاوراطبيعي. 

ابن  ذهنية  السيايس  التارخيي  للوجود  احلرجة  احلالة  هذه  اقلقت  وقد 
احلالة  بوصفها  ضمنها  وفاعال  حيا  بقي  لكنه  املستقبيل.  وتأمله  خلدون 
الطبيعية كاهلرم واملوت بالنسبة لإلنسان. وبالتايل، فإن اإلقرار بيقني املوت 
املعنى  صوب  به  يدفع  انه  العكس  بل عىل  احلياة،  اجل  من  العمل  ينفي  ال 
دعوته  يمكن  بام  خلدون  ابن  عند  تعبريه  وجد  والذي  األبد«،  و«حقائق 

بفلسفة العربة التارخيية والسياسية. 

منها  كل  وأن  العمران،  هي  الدولة  حقيقة  أن  من  خلدون  اين  ينطلق 
هو ظاهر وباطن اآلخر. من هنا تشديده عىل الرتابط اجلوهري بينهام. فهو 
ذلك  أمره.  هبا  ينتظم  سياسة  من  له  البد  البرشي  العمران  أن  من  ينطلق 
وجود  يفرتض  وتطوره  وديمومته  عليه  واحلفاظ  املتطور  العمران  إن  يعني 
وهذا  السيايس.  نظامها  أي  حكمها،  ونظام  الدولة  هي  سياسية  مؤسسة 
بدوره وثيق االرتباط باألسس الطبيعية الرضورية القائمة يف اجتامع البرش. 
ووضع ابن خلدون هذه يف عبارة تقول، بأن »االجتامع للبرش رضوري وهو 
إليه  يرجعون  حازم  وازع  من  االجتامع  يف  هلم  »البد  وانه  العمران«.  معنى 
وتارة  إىل رشع،  مستندا  يكون  تارة  للحكم  الرجوع  هذا  وإن  وحكمه«)1(. 
عليها  عثر  التي  األشكال  وهي  مدنية.  سياسة  إىل  وتارة  عقلية  سياسة  إىل 
للتاريخ  أي  له،  واملعارصة  السابقة  لألمم  السيايس  للتاريخ  تأمله  جمرى  يف 
اإلنساين العام. فاملشرتك بينها هو السياسة، بينام أساليبها ختتلف بام يستجيب 

للمقدمات النظرية أو العقائدية لكل منها.

فام يميز السياسة الرشعية: هو ربطها للدين والدنيا بالشكل الذي جيعل 
جوهرية  حول  ايامنية  بفكرة  حمكوما  واألمة  واجلامعة  اإلنسان  سلوك  من 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص240.
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تأخذ  إهنا  والعقلية.  اإليامنية  الرؤية  بني  مجعها  بمعنى  والعقاب.  الثواب 
أيضا  وحتتكم  هلام  تضيف  لكنها  بالسلطان،  يتعلق  ما  العقلية  السياسة  من 
بن  طاهر  وصية  وقدم  وآدابه.  األخالقية  اإلسالم  وقيم  الرشع  قوانني  إىل 
احلسني )ت- 207 للهجرة( البنه عبد اهلل عندما واله املأمون الرقة ومرص 
وما بينهام عام 206 للهجرة، نموذجا هلذه الرؤية وليس استنفاذا تاما هلا. اما 
السلطة  إىل  الثواب إىل رؤية احلاكم، أي  ترفع فكرة  فإهنا  العقلية،  السياسة 
السياسية. فهي التي حتدد معنى وحقيقة الثواب انطالقا من إدراكها حلقيقة 
باملنفعة  حمكومة  خلدون،  اين  يقول  كام  سياسة،  وهي  العامة.  املصلحة 
عملها  طبيعة  حدد  الذي  األمر  فقط.  الدنيا  يف  نفعها  إن  بمعنى  الدنيوية. 
خلدون.  ابن  يقول  كام  وجهني  عىل  تعمل  فهي  الغاية.  لبلوغ  وأساليبها 
األول ويراعي فيها املصالح العامة ومصالح السلطان يف استقامة ملكه عىل 
اخلصوص، كام كان احلال عند الفرس وهي سياسة احلكمة، والثاين يراعى 
فيها اساسا مصلحة السلطان وكيف يستقيم له امللك مع القهر واالستطالة. 
بمعنى إهنا تتمثل أما تقاليد احلكمة العقلية أو تقاليد القهر واالستبداد. أما 
مع  خلدون  ابن  وموقف  فكر  يف  تتطابق  التي  املدنية،  السياسة  فهي  الثالثة 
ختتلف  جيعلها  الذي  األمر  الفالسفة.  هبا  يقول  التي  الفاضلة  املدينة  فكرة 
اختالفا هائال عام هو سائد يف الوعي العادي عنها. وذلك ألن مقصودهم 
ابن  يقول  والعقلية، كام  الرشعية  للسياسة  ما هو موافق  ليس  هنا  بالسياسة 
خلدون، بل ملراد آخر وهو »إن هذه املدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة 

الوقوع، وإنام يتكلمون عليها عىل جهة الغرض والتقدير«. 

احلكم دون  السياسية يف  النامذج  بتنوع  اقر  قد  ابن خلدون  يكون  هبذا 
إىل  نسبيا  يميل  انه  رغم  مطلقة،  بصورة  منها  أي  أفضلية  عن  يفصح  أن 
الرشعية  فكرة  مع  ومواقفه  نظره  يف  تتطابق  التي  الرشعية  السياسة  أفضلية 
اإلسالمية. والسبب يقوم يف أهنا حتافظ عىل وحدة الروح واجلسد، واحلياة 
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وما بعدها، ومن ثم تضمن لإلنسان حقوقه بمعايري الفكرة املتسامية، وليس 
املصلحة  نفسية وذهنية  الذي ال خيلو من  العقيل  السيايس  االجتهاد  حسب 
فإهنا  الفاضلة،  املدينة  عن  الفلسفية  الفكرة  أما  ذلك.  شابه  وما  والنزوات 
تتخذ يف رؤية ابن خلدون منحى الصيغة املثىل والنموذجية وحلد ما اخليالية، 
لكنها حتتوي عىل مجيع الفضائل التي يمكنها استثارة الوعي السيايس لبلوغ 
الكامل. مع إن كل ما يف فكر ابن خلدون أقرب إىل الواقعية الصارمة التي ال 

يتخللها أي مزاج خيايل من أي نوع كان. 

طبيعة	امللك	والنظام	السياسي
من  تنبع  خلدون  البن  بالنسبة  السيايس  والنظام  امللك  بني  العالقة  إن 
كوهنا عالقة عضوية متامسكة. من هنا قوله بأن "امللك هو الدولة")1(. وامللك 
السيايس.  والنظام  للدولة  تارخيية  مظاهر  بوصفها  والسلطان  السلطة  هو 
البن  بالنسبة  وهذان  السيايس.  النظام  نمط  أو  السلطة  أيضا  هو  فالسلطان 
خلدون كّل واحد بسبب طبيعة النظم السياسية والدولة آنذاك التي تتوحد 
أن  فيمكنها  امللموسة  صيغتها  أما  والدولة.  السيايس  والنظام  السلطة  فيها 
تتخذ ما سبق وأن جرى اإلشارة إليه عن أنامط السياسة )الرشعية والعقلية 
واملدنية(. وليست فكرة السلطان بوصفها نموذجا للسلطة والنظام السيايس 
التارخيية التي الزمت تطور فكرة ونظام اخلالفة اإلسالمي،  سوى الصيغة 
ومن ثم هي الصيغة املدنية للخالفة أو الصورة الواقعية للغالف التقليدي 

أو “الرشعي” للخالفة. 
املتنوعة واملختلفة من حيث أساليبها وغاياهتا،  ووراء كل هذه الصيغ 
وقيمه،  اخلري  فكرة  لتحقيق  سعيها  وهو  أال  بينها  املشرتك  القاسم  يكمن 
انه يكرر الفكرة اجلوهرية  ولكن كل بطريقته اخلاصة. فهو يبدو هنا كام لو 
التي وضعها افالطون عن ماهية السياسة وحقيقتها بوصفها فضيلة عملية 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص233
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ابن  يميز موقف  ما  إن  للدولة. غري  بالنسبة  احلال  وحكمة عقلية، وكذلك 
خلدون هنا هو نظرته إىل كافة هذه اجلوانب بمعايري فلسفته للتاريخ والدولة 
انه  امللك.  طبيعة  عىل  اإلنسانية  الصفة  إلضفاء  هو  سعى  فقد  واحلضارة. 
فامللك  الطبيعي عليها.  البرشي  الطابع  بعد إضفاء  امللك والسياسة  يؤنسن 
خلدون،  ابن  حسب  واإلنسان،  االجتامعي.  طابعه  بسبب  لإلنسان  طبيعي 
أقرب إىل اخلري من الرش. فاخلري يكمن يف أن امللك والسياسة إنام له بوصفه 
الغريزة احليوانية فيه. بمعنى إن كل ما هو عقيل  نتاج  بينام الرش هو  إنسانا، 
الفعيل  التاريخ  تأمل  اساس  عىل  مبنية  نتيجة  وهي  عقيل.  خري  وكل  خري، 

للوجود اإلنساين، مع أهنا فكرة معتزلية خالصة. 

أن  من  موقفه  عىل  خلدون  ابن  عند  يستند  للخري  جتل  امللك  كون  إن 
صفات اخلري تتناسب مع امللك والسياسة، أو كام قال إن “اخلري هو املناسب 
للسياسة”)1(. ووضع هذه الفكرة اجلوهرية يف أساس رؤيته للنظام السيايس 
وقيمته بالنسبة للدولة والتاريخ عىل السواء. لكن معنى اخلري بالنسبة البن 
هنا  من  اإلنساين.  للوجود  بالنسبة  السياسة  ووظيفة  بمهمة  يرتبط  خلدون 
احلاكم  بني  العالقة  تناول  خالل  من  السلطان  واحلكم  امللك  ملاهية  تناوله 
السلطان  يف  الرعية  مصلحة  "إن  اعترب  إذ  السلطان.  وأمهية  واملحكومني 
ذلك،  شابه  وما  وعلمه  وقوته  شكله  حسن  من  وجسمه،  ذاته  يف  ليست 
من  والسلطان  امللك  فإن  إليهم.  اضافته  حيث  من  فيه  مصلحتهم  وإنام 
ابن  ربط  تقوم يف  مهمة وعميقة،  فكرة  أمام  نقف  وهنا  االضافية".  األمور 
خلدون فكرة ورضورة الدولة واحلكم ليس باإلنسان الفرد أيا كان نوعه، 
الطبيعة  وتذليل  البرشي  الوجود  تنظيم  اجل  من  الطبيعية  برضورته  بل 
احليوانية فيه )الغريزة(، بوصفها املقدمة الرضورية للتجمع البرشي والعمل 

والعمران، ومن ثم واالنتقال من البداوة إىل املدنية واحلضارة. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص113. 
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السياسة  يف  االعتدال  برضورة  دعاه  مما  موقفه  بدوره  ذلك  وحدد 
خلدون  ابن  اعترب  االستبداد،  لتقاليد  نقده  ففي  وتقاليده.  االستبداد  ونقد 
وما  الناس  عورات  عن  البحث  والرتهيب  فيها  واإلفراط  البطش  أساليب 
شابه ذلك يؤدي إىل فساد احلكم. وذلك ألن انتشار أساليب اإلكراه يؤدي 
الرذيلة  بالناس إىل استعامل أساليب الكذب واخلديعة وغريها من أصناف 
احلاالت  يف  احلكام  خذالن  فهي  نتيجتها  أما  صفاهتم.  من  تصبح  بحيث 
الصعبة مثل احلرب)1(. هلذا نراه يعترب االهتامم بالرعية ومداراهتم ومستوى 
ونموذج  فكرة  وادخل  وازدهاره.  احلكم  ثبات  يف  كبريا  أصال  معيشتهم 
االعتدال باعتبارها الصيغة العقالنية لفكرة اخلري السياسية. من هنا اعتباره 
الفضائل  أفضل  أن  من  انطالقا  رضورية،  احلاكم  شخصية  يف  االعتدال 
ال  الكبرية  العقول  وذوي  االذكياء  إن  اعترب  هلذا  والوسطية.  االعتدال  هي 
يصلحون، كاألغبياء، إلدارة شئون احلكم. فإفراط عقوهلم جيعلهم بعيدون 
يف  وليس  ومعرفة.  ذكاء  من  فيهم  ما  قدر  عىل  معهم  والتعامل  الناس  عن 
غري  أو  مبطن  نقد  عىل  حيتوي  لكنه  العامة،  أو  الواقع  عىل  جتن  احلكم  هذا 
مبارش لفكرة الفالسفة عن أن الفيلسوف هو احلاكم األفضل. فالعامة هي 
النظرية  ابن خلدون واستنبط أغلب احكامه  الدوام. وقد أسس  عامة عىل 
والعملية من خالل تأمل حياة رجال احلكم والدولة وما يناقضها. وكشف 
العزيز  عبد  بن  عمر  موقف  مثال  عىل  أعاله  املذكورة  الفكرة  مضمون  عن 
من زياد بن ايب سفيان، الذي استغرب عزله، فسأل عمرا "مل عزلتني يا أمري 
املؤمنني؟ ألعجز أم خليانه؟" فأجابه عمر: "مل اعزلك لواحدة منهام، ولكني 

كرهت أن امحل فضل عقلك عىل الناس".  

للحكمة  الدقيق  العميل  التعبري  هو  للسياسة  مناسب  اخلري  كون  إن 
التارخيية والفعلية للفكرة السياسية، التي وضعها ابن خلدون ضمن سياق 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص149.
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ثم  من  وديموته،  للعمران  بالنسبة  الرضورية  املنهجية  أو  اهلادية  الفكرة 
منطلق  النظرية  املقدمة  هذه  وشكلت  السيايس.  ونظامها  الدولة  ديمومة 
بالدولة  وعالقتها  اإلسالمية  السياسية  والفكرة  السيايس  للتاريخ  تفسريه 
من  انطلق  فإنه  واإلمامة،  اخلالفة  معنى  تناول  فعندما  السيايس.  ونظامها 
فكرته عن أن السياسة والفكرة السياسية رضورية لتنظيم الوجود البرشي. 
سياسية  قوانني  إىل  الرجوع  "وجوب  هنا  من  وفوىض.  حرب  فبدوهنا 
مفروضة يسلم هبا الكافة وينقادون إىل أحكامها" كام كان ذلك عند الفرس 
وغريهم. ووضع هذه املقدمة العامة يف تناول ما اسامه بأنواع هذه القوانني 
خالهلا  من  حاول  عامة  منهجية  رؤية  عىل  هذا  موقفه  يف  ونعثر  السياسية. 
فإذا  السيايس.  والنظام  السياسية  الفكرة  أنامط  وتنوع  ظهور  عن  الكشف 
كانت  وبرصائها  الدولة  وأكابر  العقالء  من  مفروضة  القوانني  هذه  كانت 
كانت  ويرشعها  يقررها  بشارع  اهلل  من  مفروضة  كامن  وإذا  عقلية،  سياسة 
سياسة دينية نافعة يف احلياة الدنيا اآلخرة. ذلك يعني، إن ابن خلدون يفرز 
يضع  ومل  والدينية.  الدنيوية  أو  والرشعية،  العقلية  السياسة:  من  نوعان 
أحدمها بالضد من اآلخر بقدر ما انه أشار إىل جتارب األمم التارخيية وكوهنا 
مجيعا تندرج ضمن سياق الفكرة السياسية ورضورهتا بام يتوافق مع جتارب 
"الكالم يف  أن  اكد عىل  تامة عندما  بدقة  إىل ذلك  نفسها. وأشار هو  األمم 
ووجود  العمران  طبيعة  بمقتىض  هو  إنام  ورتبه  والسلطان  امللك  وظائف 
نتكلم يف ذلك عىل مقتىض  إنام  البرش ال بام خيصها من أحكام الرشع...... 
طبيعة العمران يف الوجود اإلنساين")1(.  ويف جمرى تعميمه لتجارب األمم 
أنواع،  ثالثة  يفرز  نراه  العام  السيايس  النظام  طبيعة  أو  امللك  أنواع  بصدد 
وهي كل من امللك الطبيعي، وامللك السيايس، واخلالفة. ولكل منه مهامته 
مقتىض  عىل  الكافة  محل  الطبيعي  امللك  مهمة  واعترب  ووسائله.  وغاياته 
الغرض والشهوة؛ ومهمة امللك السيايس هو محل الكافة عىل مقتىض النظر 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص186. 
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العقيل يف جلب املصالح الدنيوية ودفع املضار؛ أما مهمة اخلالفة فهي محل 
الكافة عىل مقتىض النظر الرشعي يف مصاحلهم اآلخروية والدنيوية الراجعة 
إليها، استنادا إىل فكرهتا اجلوهرية عن أن كل مصالح الدنيا من أجل اآلخرة. 

وجعل ابن خلدون من دراسة وحتليل تاريخ الفكرة السياسية للخالفة 
موضع اهتاممه األسايس. ومن خالهلا حاول الكشف عن منهجه الفلسفي 
وتطورمها  السيايس  والنظام  الدولة  فكرة  جتاه  عليه  والربهنة  التارخيي 

وانحالهلام بام يف ذلك يف جمال العمران أو الثقافة واحلضارة. 

بتحديد حد وحقيقة ورشوط  األولية هنا واملتعلقة  املهمة  وانطلق من 
ظهر  البسيطة  واألولية  الشكلية  الناحية  فمن  حوهلا.  واالختالف  اإلمامة 
أمته  يف  النبي  خلف  فمن  اخلالفة  أما  الصالة،  إمامة  من  اإلمام  مصطلح 
الدينية والسياسية. وبام أن الناس مل ترتك فوىض يف عرص من االعصار، من 
حصلت  بحيث  وسياسية  روحية  قوة  بوصفها  اخلالفة  فكرة  استقرت  هنا 
عىل إمجاع دال عىل وجوهبا ونصب اإلمام. أما االختالفات فقد جرت حول 
ما إذا كانت اإلمامة أمر وجوبه بالعقل أم بالرشع. وعموما إن فكرة اإلمجاع 
نفسها هي بأثر اإلدراك العقيل. بينام قال بعض املعتزلة بأن وجوبه ال بالعقل 
بأن  قالوا،  الذين  اخلوارج،  األصم وبعض  عند  احلال  كام هو  بالرشع،  وال 
الواجب عندهم هو إمضاء الرشع. ويف حال بلوغه ال حيتاج البرش واألمة 
الدين  أركان  من  ركن  هي  اإلمامة  أن  فقالوا  الشيعة  أما  وخليفة.  إمام  اىل 
وقاعدة اإلسالم وال جيوز لنبي اغفاله وال تفويضه إىل األمة، بل جيب عليه 
خلدون  ابن  واعترب  والصغائر.  الكبائر  من  معصوما  ويكون  اإلمام  تعيني 
هذه الفكرة فاسدة وحممولة عىل التأويل وال عالقة هلا بالعقل والواقع. كام 
انه ال يشء يدعمها غري وجود أو انعدام العصبية. اضافة لذلك إن الرشع، 
خروجها  ذم  بل  واإلمامة،  السلطان  امللك  يذم  مل  خلدون،  ابن  يقول  كام 
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بالرشع  املقصود  أن  عن  نظره  وجهة  فهم  يمكن  هنا  من  احلق)1(.  عن 
فكرة  أهنا  عىل  واخلالفة  اإلمامة  فكرة  إىل  النظر  بمعنى  اإلمجاع.  هو  هنا 
بأثر  بلوغها  وإمكانية  وفاعليتها  قوهتا  حيث  من  وحمكومة  بحت،  سياسية 
والنفسية)الروحية  االجتامعية  القوة  بأثر  أي  وقبل كل يشء،  أوال  العصبية 
واأليديولوجية(. من هنا يمكن فهم موقفه مما يسمى برشوط اإلمامة، أي 
الدولة وشئونه.  اخلليفة إلدارة  أو  لإلمام  بالنسبة  الرضورية  الصفات  تلك 
والكفاية،  والعدالة،  العلم،  وهي  اساسية  صفات  أربع  عىل  يركز  نراه  هلذا 
الصدد.  هبذا  املواقف  واختالف  تنوع  بني  من  واألعضاء  احلواس  وسالمة 
عالقة  وال  طارئة  حالة  جمرد  القريش  النسب  برشط  يسمى  ما  اعترب  بينام 
عضوية له باإلمامة واخلالفة. وذلك ألن الصفات العامة األوىل رضورية، 
بينام النسب القريش هو نتاج حادث عريض أال وهو "حادثة السقيفة". ذلك 
نرى  هلذا  عابرة.  سياسية  حالة  بل  لإلمامة،  ذاتية  صفة  ليست  إهنا  يعني، 
وجرى  والعربية  القرشية  العصبية  اضمحلت  حاملا  واضمحالهلا  تالشيها 
فكرة  أو  قاعدة  أو  مبدأ  إن  أخرى،  بعبارة  باألعاجم.  عنها  االستعاضة 
القرشية هي من حيث اجلوهر قاعدة العصبية، كام يقول ابن خلدون. ومن 
املرتتبة  املنطقية  النتيجة  بدورها  وهذه  اإلمامة.  مقدمة  هي  العصبية  فإن  ثم 
اإلمامة  إىل  النظر  يف  خلدون  البن  والتارخيية  الفلسفية  الفكرة  مسار  عىل 
مرتبطة  حقيقتها  ألن  وذلك  رصف.  واجتامعية  سياسية  قضية  باعتبارها 
بفكرته عن ماهية وفاعلية العصبية يف نشوء واستتباب الدولة وضمورها)2(. 

السيايس  وفكرها  اإلسالمية  الثقافة  عليه  اصطلحت  ما  يف  ووجد 
فبها  التي تتكشف  امليدان واحلركة  انقالب اخلالفة إىل ملك  والتارخيي عن 
ومسار  العصبية  وجوهرية  فاعلية  بأثر  السيايس  والنظام  الدولة  صريورة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص152-151.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص154-153.
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التحول  رافقت  التي  التارخيية  احلركة  هنا  خلدون  ابن  يتناول  إذ  العمران. 
الصدد  هبذا  ينطلق  فهو  السيايس.  والنظام  السلطة  فكرة  يف  الكبري  النوعي 
وقوعه  ليس  للعصبية،  طبيعية  غاية  »امللك  بأن  تقول،  عامة  مقدمة  من 
املقتضبة  العبارة  هذه  ففي  الوجود«)1(.  برضورة  هو  إنام  باختيار،  عنها 
التارخيية.  السياسية  األفكار  وأعمق  أهم  إحدى  مكونات  مالمح  نرى 
العصبية رضورية أيضا  بأن  القائلة،  الفكرة  ومنها يمكن اشتقاق واستنباط 
النتصار الديانات والرشائع. وبدوهنا ال يتم ذلك. أما ذم اإلسالم للعصبية 
اجلاهلية، فإن املقصود به هو ذم جوانبها السلبية وليس ما فيها من قوة ومحية 
لنرصة احلق، كام وضعها يف العبارة القائلة، بانه »إذا كانت العصبية يف احلق 
قوامها  يتم  ال  اذ  الرشائع،  لبطلت  بطل  ولو  مطلوب،  فأمر  اهلل  امر  وإقامة 
اال بالعصبية«)2(. ويف هذا االستنتاج نعثر عىل تأسيس عميق ودقيق للفكرة 
حيث  من  يقف  نراه  هلذا  والرضورة.  الواقع  من  انطالقا  هي  كام  السياسية 
اجلوهر إىل جانب معاوية بن ايب سفيان حاملا التقى به عمر بن اخلطاب وهو 
بأنه يف  اقنعه معاوية  انكر عليه عمر هذا السلوك،  هبيئة أهبة هائلة. وعندما 
لكرس  املظاهر  هذه  إىل  بدوره  حيتاج  وهذا  والبيزنطيني،  الفرس  مع  رصاع 

هيبة ملوكهم. 

وطبق هذا األسلوب جتاه كل مظاهر وحوادث التاريخ السيايس العريب 
انه نظر إىل األحداث والرصاع املتنوع حول  اإلسالمي حتى عرصه. معنى 
أمر مالزم  وانه  باعتباره رصاعا سياسيا،  السلطة(  اإلمامة واخلالفة )حول 
بالرضورة لصريورة الدولة والعمران. ومن ثم ال معنى للتعامل معه بمعايري 
الرؤية االخالقية والوازع الديني وما شابه ذلك. من ها نظرته إىل الرصاع 
بمعايري  سفيان  ايب  بن  ومعاوية  طالب  ايب  بن  عيل  بني  املشهور  التارخيي 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص159.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص160. 
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هذا  من  نتائجه  وكذلك  إياه  تفسريه  ها  من  والسياسية.  التارخيية  فلسفته 
املنطلق. إذ نراه يشري قبل التطرق إىل هذه القضية من مقدمات نظرية عامة 
امللك  املدينة والعمران وانتشار وتوسع  البداوة إىل  بأن االنتقال من  تقول، 
زمن اخلالفة األوىل كشف عن حاالت الثراء الفاحش عند الصحابة. وقدم 
امثلة عىل ذلك من خالل تناوله وجرده لثروات عثامن والزبري وعبد الرمحن 
بالرضورة وال  امللك  واعترب ذلك عملية طبيعية تالزم  بن عوف وغريهم. 
يمكن تذليلها، إال حاملا تبلغ غايتها. وبالتايل، فان الرصاع بني عيل ومعاوية 
به، مع إن عيل كان عىل  هو اجتهاد سيايس كل منهام يرى احلق يف ما يقوم 
الصواب. وعندما انفرد معاوية الحقا بامللك، فإن مساره كان طبيعيا بفعل 
وعاضدوها.  احلالة  هذه  امية  بنو  فهم  وقد  فيها.  وانتصاره  العصبية  تأثري 
بأثر  كان  للخالفة  ابنه  يزيد  تقليد  وإن  وخرسوا.  كلمتهم  لتفرقت  وبدوهنا 
العصبية وتأثريها لكيل ال تنفرط الوحدة العصبية. وهو املسار الطبيعي الذي 
أدى الحقا إىل ما آلت اليه األمور يف مسار امللك والدولة، أي إىل الضعف 
والتحلل. ذلك يعني، إن حتول اخلالفة إىل ملك أمر طبيعي ورضوري. من 
هنا قوله:«ذهبت معنى اخلالفة ومل يبق إال أسمها، وصار األمر ملكا بحتا، 
لبقاء عصبية  فيهم  باقيا  اخلالفة  غايتها... وأسم  إىل  التغلب  وجرت طبيعة 
العرب. واخلالفة وامللك يف الطورين ملتبس بعضهام ببعض. ثم ذهب رسم 

اخلالفة وأثرها بذهاب عصبية العرب«)1(. 

من هنا يتضح، بأن مسار اخلالفة، شأنه شأن كل مسار للدولة يتعرض 
واضمحالهلا،  تالشيها  ثم  هلا  وتكامل  بالعصبية  صعود  من  له  تتعرض  مما 
اقرب  عملية  وهي  التارخيي.  سقوطها  أي  الدولة،  اضمحالل  ذلك  وبأثر 
قانون  إىل  والسياسية  التارخيية  خلدون  ابن  لفلسفة  بالنسبة  تكون  ما 
فقد  اخلالفة.  وتطور  لظهور  تتبعه  هنا  من  واحد.  بقدر  وحتمي  صارم 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص164.
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تأثري  بني  تأرجحها  بمعنى  اخلالفة،  معنى  التباس  إىل  الدولة  تطو  أدى 
بمختلف  الدولة  تكامل  العامة وبني  الفكرة األخالقية اإلسالمية ومبادئها 
مؤسساهتا وازدياد الثروة وتطور العمران. ومع كل خطوة كبرية هبذا االجتاه 
ذلك  اخلالفة«.  عصبية  من  عصبيته  »افرتقت  حيث  باإلنفراد  امللك  يأخذ 
عصبيته  له  خاص  سيايس  نظام  ذات  للملك  أولية  حالة  اخلالفة  إن  يعني 
الذاتية )العرب والدين(. بينام حتولت الحقا إىل ملك خملوط ببقايا وشكل 
السلطان(.  الظاهري. ثم حتولت إىل ملك خالص )نموذج وفكرة  اخلالفة 
األمر الذي يعني بالنسبة البن خلدون إن اخلالفة األوىل ليست نموذجية بل 
مرحلة وحالة معينة وخاصة لصريورة الدولة. وبالتايل ال قدسية فيها. وهي 
احلالة التي حاول الكشف عنها عىل مثال نمو الثروة الفاحشة عند الصحابة 
بوصفها  البدوي،  العمران  من  لالنتقال  األولية  احلالة  بوصفها  والتابعني، 

حالة العرب يف احلجاز، إىل العمران احلضاري بوصفها فكرة الدولة. 

وتتبع ابن خلدون نمو هذه احلالة والتحوالت التي جرت داخل بيتها 
ظاهرة  من  كل  وهي  فيها  األساسية  املفاصل  حتليل  خالل  من  السياسية 
البيعة  ليست  مفهومها  حث  فمن  الحقا.  والتوريث  أوال  البيعة  ومؤسسة 
مصافحة  عرب  جتري  البداية  يف  كانت  وقد  الطاعة«.  عىل  »العهد  سوى 
باأليادي، والحقا باإلكراه. والتاريخ السيايس اإلسالمي يف أغلبه هو تاريخ 
البيعة باإلكراه، واالستثناء الوحيد فيها هو مبايعة اخلليفة عيل بن ايب طالب. 
يمني  بسقوط  القائلة  للفتوى  مجيعا  الوالة  إنكار  يفرس  الذي  السبب  وهو 
خلدون)1(.  ابن  يقول  كام  احلكم،  لرشعية  هتديدا  فيها  وجدوا  إذ  اإلكراه. 
وفرس  األموية.  بصعود  ارتبطت  فقد  العهد،  والية  أو  التوريث  فكرة  أما 
الدولة.   - امللك  لصريورة  املالزمة  املرحلة  بوصفها  احلالة  هذه  خلدن  ابن 
وهيمنتها  وقوهتا  القرشية  العصبية  بحالة  مرتبطة  طبيعية  حالة  واعتربها 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص165.
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آنذاك. من هنا قوله، بأن توريث معاوية كان مرتبطا بإسناد »عصابة قريش 
عىل  دليال  الصحابة  اكابر  وحضور  وسكوت  الغلب.  وأهل  امللة  وأهل 
ذلك«. ذلك يعني، إن التوريث، بالنسبة البن خلدون، ليس رذيلة أو خطأ. 
وال معنى بالتايل جلعل فرتة حكم اخللفاء الراشدين أمرا ملزما كام يستنتج ابن 
احلالة. فخالفة  يغري هذه  له  بالنسبة  األزمان واألجيال  فاختالف  خلدون. 
الراشدين هي حالة أولية مل تبلغ حالة امللك. ففي زمن اخلالفة كان الوازع 
الوازع األكرب هو السلطان والعصابة.  بينام الحقا أصبح  األكرب هو الدين، 
من هنا استنتاجه القائل، بأن »العصور ختتلف باختالف ما حيدث فيها من 
واحد  ولكل  املصالح.  باختالف  وختتلف  والعصبيات،  والقبائل  األمور 

منها حكم خيصه«)1(.

ومؤسسات  مظاهر  خمتلف  خلدون  ابن  تناول  االستنتاج  هذا  وبأثر 
احلضارة  تطور  يرصد  انه  لو  كام  مظاهرها  خمتلف  وتتبع  الناشئة،  الدولة 
موشور  خالل  من  الثقايف  وإرثها  مكوناهتا  وخصوصية  اإلسالمية  العربية 
العهد  املثال قضايا والية  يتناول عىل سبيل  السياسية. فهو  التارخيية  الفكرة 
أو التوريث)2(، و«اخلطط الدينية« أو دور الدين يف السياسة من خالل توحيد 
اجلامعة واألمة وربطها بقواعد روحية وعقائدية وعملية رشعية مثل الصالة 
والقضاء بوصفه فريضة، وأحكام القضاء وكيفية تطورها وانتقاهلا من مهمة 
تتبعه من خالل كتب األحكام  اخللفاء إىل استقالهلا الالحق والذي يمكن 
السلطانية، وكذلك مؤسسة الرشطة واحلسبة والّسكة)3(. ثم يتناول القضايا 
حوهلا)4(،  واجلدل  املؤمنني  وأمري  واإلمام  اخلليفة  مثل  باأللقاب  املتعلقة 
وتبدل  تغري  كيفية  عن  وكشف  امللك،  ومراتب  السلطان  ألقاب  تناول  ثم 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص167.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص172-166،
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص179-173. 
)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص182-179.
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الوظائف والسلوك يف كل يشء عىل مقتىض العمران)1(، ثم خمتلف جوانب 
الديوان  كلمة  يتناول أصل  نراه  بحيث  األعامل واجلبايات،  ديوان  وظائف 
الروايات كرسى يف إحدى مالحظاته  تنقل  التي نطق هبا كام  الفارسية  عن 
جرى  ثم  املجانني.  وتعني  ديوانه  كلمة  عليه  فاطلق  عنده،  الكتاب  لسلوك 
حذف اهلاء، ويقال أهنا تعني الشيطان لرسعة نفاذ ما يكتبونه. باختصار لقد 
حتول »املجانني« إىل أهم املوظفني يف الدولة! وجرى تطبيق مهامت الديوان 
يف زمن عمر بن اخلطاب ثم تطور من احلساب إىل اجلباية التي دخلت فيها 
خمتلف مصادر الثروة التابعة للدولة يف جمرى االنتقال من البداوة إىل احلرض 
كام يقول ابن خلدون، أي من خالفة الراشدين إىل امللك األموي وباألخص 
زمن عبد امللك)2(. ثم تناول الكتبة والكّتاب، والرشطة، وقيادة األساطيل، 
والرايات واألبواق والبيارق ورتب السيف والقلم والشارات واخلتم التي 
وكثري  واخلطبة  والدعاء  للصالة  واملقصورة  والفساطيط  امللوك)3(،  يتخذها 

غريها)4(.

إن كل هذه الرشوح والواقف املتعلقة بمختلف مظاهر الدولة وتطورها 
أي  بالعمران،  مرتبط  ذلك  أن كل  للربهنة عىل  تسعى  املجاالت  يف خمتلف 
نراه  هلذا  والثقافة.  والدول  واألمم  جلامعات  الطبيعي  التارخيي  بالتطور 
بل  الصدد،  هبذا  الرشعية  األحكام  تفصيل  ليس  يكتبه  ما  أن  عىل  يشدد 
ل-لكشف عن املسار التارخيي للعمران يف بنية الدولة ومؤسساهتا ومراتبها 
وأشكاهلا، كام يف قوله: »إن الكالم يف وظائف امللك والسلطان ورتبه إنام هو 
إنام  العمران ووجود البرش ال بام خيصها من أحكام الرشع.  بمقتىض طبيعة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص192-187.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص193-192. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص211-198.

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص 214-212. 
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نتكلم يف ذلك عىل مقتىض طبيعة العمران يف الوجود اإلنساين«)1(. من هنا 
موقفه وحكمه التارخيي السيايس القائل، بأن تاريخ اخلالفة ودوهلا ونظمها 
السياسية يف هناية املطاف يعيد أو تكرر أو حيذو حذو النعل بالنعل ما هو مميز 

لظهور الدولة وانحالهلا. 

فانتقال اخلالفة يف جمرى تطورها من الصيغة أو اهليئة الدينية - السياسية 
كل  هي  امللك  وطبائع  امللك.  بطبائع  بالرضورة  تطبّعها  يعني  السياسية  إىل 
تستمد  طبائع  وهي  والسكون)2(.  والدعة  والرتف،  املجد،  يف  اإلنفراد  من 
االنحالل  أجنة  فيها  تكمن  ثم  ومن  نفسه.  العمران  طبيعة  من  مقوماهتا 
الالحق للدولة وموهتا، أو ما اسامه ابن خلدون أحيانا بحالة الزحزحة التي 
تسبق سقوط الدولة. وال حتدث هذه الزحزحة التي تكلم عنها ابن خلدون 
قبل أن تبلغ الدولة مرحلة النضوج. فتطور الدولة ونضوجها يعادل معنى 
املوت، كام هو احلال بالنسبة لكل وجود طبيعي! غري أن هذا االستنتاج ال 
الطبيعة  معطيات  إىل  التاريخ  عن  الفلسفية  خلدون  ابن  منظومة  يف  يستند 
واإلنسان )احليواين(، بل يستنبطها من اآللية الداخلية لظهور وتطور الدولة 
يف  الدول  جتارب  مثال  عىل  نراه  كام  وتوارخيها،  نامذجها  خمتلف  مثال  عىل 
اليونان والرومان والفرس والعرب والرتك وغريهم. وذلك ألن استحكام 
الشيخوخة واهلرم.  إىل  بالدولة  يؤدي  ابن خلدون،  يقول  امللك، كام  طبيعة 
مقارنتهام  بذلك  يقصد  مل  فإنه  وعمره،  اإلنسان  بحياة  ذلك  يقارن  وعندما 
احلرفية أو انه يضع عالمة مساواة بينهام، بقدر ما انه يشري إىل شكل ومظهر 
بأطوار  متر  املجردة  الناحية  الدولة من  أن  وبام  الصدد.  املمكنة هبذا  املقارنة 
أربعة أو أجيال أربعة أشبه ما تكون بحياة اإلنسان، من هنا عادة ما يكون 
العصبة  هيمنة  الفرتات  هذه  وتعادل  سنة.  وعرشين  مائة  بحدود  عمرها 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص186. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص132-131.
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األموية  للخالفة  بالنسبة  احلال  هو  كام  اخلاصة  دوهلا  ثم  ومن  وانحالهلا 
والعباسية. 

 إن هذه اخلامتة احلتمية من وجهة نظر ابن خلدون تكمن يف آلية ونتائج 
ترافق  التي  امللك  بطبيعة  اسامه  ما  الستحكام  املرافقة  الطبيعية  العملية 
األطوار  »هذه  واعترب  احلضارة.  إىل  البداوة  من  والدولة  املجتمع  انتقال 
وهذا  وثرائها.  الثروة  مصادر  توسع  إىل  يؤدي  فامللك  للدول«)1(.  طبيعية 
أهبة احلضارة  املتنوع يف  انعكاسه  الذي حيصل عىل  الرتف  إىل  يؤدي  بدوره 
بنت  ببوران  املأمون  وعرس  زواج  كمثال  خلدون  ابن  وقدم  وزركشتها. 
أقرب إىل  املسعودي والطربي. وهي  اورده  ما  إىل  استنادا  احلسن بن سهل 
يكفي  تبذيره  ما جرى  إذ  وفيها.  والرتف  اخلرافة من حيث سعة اإلرساف 
هذه  كانت  وإذا  آنذاك.  العرص  بمقاييس  جيدة  دولة  أو  عظيمة  مدينة  لبناء 
منزعا  تفسريها  يف  خلدون  ابن  ينزع  إذ  الدوام،  عىل  سلبية  ليست  الظواهر 
املتطور.،  احلرضي  للعمران  مالزمة  طبيعية  حالة  بوصفها  وعلميا،  واقعيا 
من هنا يمكن فهم تقيمه إياها بصورة إجيابية، عىل األقل يف مراحلها األوىل، 
زيادة  يف  املناسب  تعبريه  جيد  والذي  والتطور،  لإلنتاج  دافعة  قوة  بوصفها 
عدد السكان، واشرتاكهم يف العمل االجتامعي، وحتسني رشوط احلياة وما 
شابه ذلك. غري أن تطورها وازدياد كميتها واإلفراط فيها يؤدي إىل انحالل 
الدولة وسلطتها السياسية والقيم والعقائد. وإن كل ذلك جيري عىل مراحل 
بالبغية  الظفر  طور  من  كل  هي  مخس  يف  خلدون  ابن  حرصها  أطوار  أو 
وظهور  احلكم،  يف  )اإلنفراد  االستبداد  وظهور  امللك(؛  عىل  )االستيالء 
)الزركشة  والدعة  والفراغ  ورشطة(؛  جيش  من  القهر  وقوى  املؤسسات 
واالفراط يف الزينة، والذي يدعوهة ابن خلدون »بآخر أطوار االستبداد من 
ثم  ومن  وضمور  احلكم  يف  )التقليد  واملساملة  والقناعة  الدولة«؛  أصحاب 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص135.



131ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلسفة التاريخ واحلضارة عند ابن خلدون

إنعدام االجتهاد والبحث(؛ واإلرساف والتبذير )اهلرم واهلدم(.

فلسفة	الثقافة	واحلضارة
إن أحد املكونات اجلوهرية التي ترافق وتالزم انتقال املجتمع والدولة 
امللك  واستبداد  وسيادة  هبيمنة  يرتبط  ما  كل  أي  احلضارة،  إىل  البداوة  من 
)السلطة والدولة( هو توسع مصادر الثروة وثرائها. وهذا بدوره يؤدي إىل 
الرتف الذي حيصل عىل انعكاسه املتنوع يف أهبة احلضارة وهبائها وازدهارها. 
وهذه بدورها ليس إال الوجه الناصع منها، والذي يكمن خلفه عدد هائل 
واملجتمع  الدولة  ثقافة  من  جزء  بدورها  والرذيلة  الرذيلة.  صفات  من 
واحلضارة. هلذا مل ينظر إليها ابن خلدون بمعايري ومقاييس الرؤية األخالقية 
وأحكامها املجردة، بل اعتربها رضورية أيضا من وجهة نظر املسار التارخيي 
مالحظاته  إحدى  يف  يفرز  أن  مصادفة  وليس  اإلنساين.  للوجود  الطبيعي 
الثقافة  لتطور  املالزمة  الظاهرة  مفارقة  نفسه  الوقت  يف  والنقدية  الدقيقة 
والتملق.  اخلنوع  ألهل  غالبا  حيصل  والكسب  السعادة  أن  من  واحلضارة 
الدقيق،  والتارخيي  العلمي  منهجه  مع  تتوافق  وواقعية  تارخيية  رؤية  وهي 
الذي يقّر بالظواهر كام هي وحيللها بمعايري تطورها الذايت. انه يكشف عن 
رؤية نقدية إلحدى مفارقات الوجود الطبيعي والتارخيي لإلنسان. وحيللها 
من خالل تطور الدولة وأدواهتا املرتبطة أساسا بفكرة اإلكراه. فاإلكراه هو 
الوسيلة التي من خالهلا جيري بناء الدولة ووحدة البرش. غري أن لإلكراه يف 
الدولة، عند ابن خلدون بعدا اجيابيا. فحاملا يستتب امللك والسلطان ويكرب 
يصبح اجلميع بالنسبة له سواء. وبالتايل، يّفضل من خيضع له ويأمتر بأمره يف 
كل شيئ. من هنا »سعادة« املتملقني وتعاسة أهل الشموخ واإلباء. وليس 
العامة، وذلك  يقول  املعرفة« سيئ احلظ كام  »الكامل يف  يكون  أن  مصادفة 
املعرفة  أهل  كافة  عىل  هذا  وينطبق  املعرفة«)1(.  من  رزق  بام  »حوسب  ألنه 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص311. 
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واملعنوية  التارخيية  الشكوى  رّس  يكمن  وهنا  ذلك.  إىل  وما  والعلم  والفقه 
التي يوجهها أهل العلم واملعرفة من تعاسة الواقع وسوء احلظ. 

الرؤية  بمعايري  فضيلة  هو  األخالقية  الرؤية  بمعايري  اإلكراه  رذيلة  إن 
وحاول  خلدون  ابن  أمامها  وقف  التي  احلالة  وهي  والسياسية.  التارخيية 
إذ  العالقة بني اجلهل واملعرفة واإلكراه.  تفسريها عىل أساس حتديد طبيعة 
نراه يعطي هلا بعدا فلسفيا عىل مثال عالقة اخلري والرش القائمة يف الوجود. 
فاخلري، بالنسبة البن خلدون، هو من العناية الربانية بينام الرش أحد أعراض 
فوجود  اإلهلي«.  »القضاء  يف  الداخلة  الرشور  كسائر  الرضورية  الوجود 
اخلليقة«)1(.  يف  الظلم  وقوع  »معنى  وهو  قليل  رّش  يالزمه  اخلري  من  الكثري 
جلهل  وذلك  اإلكراه  دون  البرش  بني  حيصل  أن  للتعاون  يمكن  ال  وبالتايل 
اغلب الناس »بمصالح النوع«)2(. وسبب ذلك يقوم يف أن اإلنسان وأعامله 
وبالتايل ال  ثم ختتلف مواقفهم ومشارهبم،  تصدر عن روية واختيار، ومن 
سبيل إىل وحدهتم إال بالقوة واإلكراه لكي جيري حفظ الوجود. أو كام يقول 
احلكمة  لتتم  مصاحلهم  عىل  النوع  أبناء  يكره  حامل  من  »البد  خلدون  ابن 
اإلهلية يف بقاء النوع«)3(. إذ كل ما يف الوجود جزء منه، وبالتايل خيدم ضمن 
تارخييا  بوصفه  التارخيي  املسار  حركة  والفعلية  الذاتية  وإمكاناته  سياقه 
السياق اعترب االختالف والتباين بني طبقات املجتمع  طبيعيا. وضمن هذا 
التارخيي  املسار  سياق  ضمن  إليه  ينظر  انه  للتعاون.  ورضوريا  طبيعيا  أمرا 
الطبقية  الرتكيبة  حالة  تقريره  هنا  من  التارخيي.  للتطور  الواقعية  واحلالة 
السائدة آنذاك عن أن امللوك يف قمة اهلرم ويف األسفل من ال حول هلم وال 
النوع اإلنساين  قوة. وما بينهام طبقات متعددة تنتظم هبا احلياة، وذلك ألن 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص310.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص310.

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص310.
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وال  ومريرا  قاسيا  يبدو  الذي  التنوع  وهذا  بالتعاون)1(.  إال  وجوده  يتم  ال 
ثم  ومن  وعلمية  واقتصادية  اجتامعية  فضيلة  هو  مظاهره  بعض  يف  أخالقيا 
تارخيية. ففيه تكمن أيضا القوة الدافعة لإلنتاج والتطور، والذي جيد تعبريه 
العمل االجتامعي، وحتسني  املناسب يف زيادة عدد السكان، واشرتاكهم يف 

رشوط احلياة وما شابه ذلك. 

خالل  من  الثقايف  التطور  آللية  تتبعه  يف  خلدون  ابن  انطالق  هنا  من 
واحلضارة.  الدولة  توسع  يف  وأثره  والعلمي  االقتصادي  التطور  دراسة 
من  والدولة  العصبية  بني  الرابطة  احللقة  تشكل  عنده  االقتصادية  فالفكرة 
كل  أو  حلقات  نفسه  الوقت  يف  لكنهام  أخرى.  جهة  من  واحلضارة  جهة، 
القوة املؤسسة  مرتابط وواحد. لكن االقتصاد واحلياة االقتصادية يشكالن 
انطالق  مصادفة  وليس  وتارخيه.  اإلنساين  الوجود  نسيج  كل  يف  واملتغلغلة 
ابن خلدون من مهمة حتديد معنى ومضمون املصطلحات االقتصادية مثل 
مجيعا  وهذه  والعمل.  واملعاش،  والقنية،  والذخرية،  والكسب،  الرزق، 
مرتبطة بحياة اإلنسان وسعيه للعيش والوجود. وبالتايل، هي أمور طبيعية. 
اإلنسان  عىل  منفعته  »عادت  ما  كل  انه  عىل  الرزق  خلدون  ابن  حدد  وقد 
فهو كل  الكسب  أما  إنفاقه يف مصاحله وحاجاته«.  من  ثمرته  له  وحصلت 
لكنه  ذلك.  وما شابه  )منتج( كاإلرث  بدون عمل  عليه  ما جيري احلصول 
املعادن  فهي  الذخرية  أما  للفائدة.  استعامله  جيري  حاملا  رزق  إىل  يتحول 
ويقتنيه  اإلنسان  يفيده  ما  كل  فهي  القنية  أما  والفضة.  الذهب  مثل  الثمينة 
املقتنى منه قيمة عمله، وهو  فاملفاد  الصنائع  فإن كانت من  املتموالت.  من 
للقنية.  بنفسه  بمقصود  وليس  العمل،  إال  هناك  ليس  إذ  بالقنية،  املقصود 
وقد يكون مع الصنائع يف بعضها غريها مثل التجارة واحلياكة معهام اخلشب 
الصنائع  غري  من  كان  وإن  أكثر.  فقيمته  أكثر،  فيهام  العمل  أن  إال  والغزل، 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص309. 
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فالبد يف قيمة ذلك املفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به. 
إذ لوال العمل مل حتصل قنيتها«)1(. أما املعاش فهو مكاسب اإلنسان كلها. 
أما  هي  االقتصادية  للحياة  املالزمة  اجلوانب  هذه  كل  بأن  يتضح  سبق  مما 
قوله،  هنا  من  األشكال.  من  ما  بشكل  به  مرتبطة  أو  للعمل  مبارشة  نتيجة 
وهبذا  األعامل«)2(.  قيم  هي  إنام  أكثرها  أو  كلها  واملكتسبات  »املفادات  بأن 
يكون ابن خلدون قد شدد عىل أولوية وجوهرية العمل يف احلياة االقتصادية 
والثروة والدولة والعمران ككل. من هنا قوله »البد من األعامل اإلنسانية 
يف مكسوب ومتمول ألنه إن كان عمال بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان 
مقتنى من احليوان والنبات واملعدن فالبد فيه من العمل اإلنساين كام نراه. 
اإلنسان  حياة  يف  يشء  كل  فإن  وبالتايل،  انتفاع«.  به  يقع  ومل  حيصل  مل  وإال 
مرتبط بالعمل. بل أن وجود اآلبار والينابيع بل حتى رضوع احليوان )انباط 

وامرتاء( تنضب بدون العمل اإلنساين، كام يقول ابن خلدون. 

حلياة  بالنسبة  اجلوهري  وأثره  قيمته  للعمل  خلدون  ابن  اعطى  لقد 
فاحلضارة  واحلضارة.  العمران  مصدر  انه  كام  والدولة،  واملجتمع  اإلنسان 
غناء وثروة وترف ورفاهية. وهذه كلها نتاج العمل اإلنساين. بل إن العمل 
العمل  قيمة  أن  عىل  حكمه  هنا  من  والثروة.  األشياء  قيمة  حيدد  الذي  هو 
القيمة  أن  كام  العمران.  نتاج  ألهنا  العمران،  بزوال  والزوال  للتلف  عرضة 
جيل  من  أما  تنتقل  ألهنا  وذلك  كلية،  بصورة  وتزول  تذهب  ال  املنتجة 
آلخر، أو من بلد ودولة إىل أخرى. وما جيعلها مستمرة متزايدة هو العمل 
والعمران. وما عدا ذلك جمرد أشياء أيا كان شكلها ونوعها من ذهب وفضة 
وجواهر وأمتعة. فهي ال ختتلف عام غريها من حديد ونحاس ورصاص)3(.

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص303.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص303. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص208. 
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القوة  بوصفه  األبعد  مداها  إىل  العمل  عن  فكرته  خلدون  ابن  ودفع 
املنطقي  العقل  قوة  فيها  ختتمر  التي  والقوة  بل  اإلنساين،  للوجود  الطبيعية 
والروح الثقايف بمختلف أشكاله وأصنافه ومستوياته. من هنا نقده الالذع 
هتا  من  املنتج.  العمل  اطار  خارج  الثروة  عىل  باحلصول  األفراد  ملساعي 
أما  للمعاش.  طبيعية  وجوه  هي  والصناعة  والتجارة  الفالحة  بأن  قوله، 
ابتغاء األموال من الدفائن والكنوز فإنه ال يدخل ضمن املعاش الطبيعي)1(. 
وبالتايل، فإن عدم طلب املعاش بدون الوجود الطبيعي له كالصناعة والزراعة 
والتجارة جيرب املرء، كام يقول ابن خلدون، عىل سلوك طرق يؤدي به يف هناية 
املطاف إىل مصاعب وتعب أشد من وجود الكسب الطبيعي، كام يمكن أن 
صفة  األخرية  الظاهرة  يف  ووجد  اجلريمة(.  )بأثر  العقوبات  إىل  يعرضه 
الرتف«)2(.  الكثرية  االمصار  الدولة، ومن سكان  أهل  من  »للمرتفني  مميزة 
الفعيل واحلقيقي للثروة. من هنا نقده للكسل والسعي  فالعمل هو املصدر 
ومتواصل.  دءوب  جهد  بدون  أي  وكد،  جد  بدون  الثروة  عىل  للحصول 
السيام وأن ظاهرة الكسب بام خيالف احلالة الطبيعية يؤدي إىل تصنيع خمتلف 
اخلرافات واحليل، أي ما يشابه يف عاملنا املعارص االهرامات الومهية وخمتلف 
الصدد  واجلنون هبذا  اخلبل  مظاهر  إىل  اشارته  هنا  من  وأمثاهلا.  املضاربات 
بحيث يمكن رؤيته عىل مثال أولئك الذين يقومون ببناء مبان مغلقة واحلفر 
من  جزء  »األعامل«  هذه  واعترب  ذلك.  شابه  ومما  الرباري  يف  اهليام  أو  فيها 
التخريف واخلرافة والكذب. وإذا حدث يف بعض منها »فهو يف حكم النادر 

عىل وجه االتفاق ال عىل وجه القصد«)3(.  

والصناعة  الزراعة  ميادين  يف  املنتج  للعمل  العميق  تقيمه  هنا  من 
جهة،  من  امليادين  هلذه  وأخالقي  ثقايف  تقييم  عىل  عنده  نعثر  إذ  والتجارة. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص305. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص306. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص307. 
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وحتليل عميق اقتصادي اجتامعي وتارخيي بالنسبة ألمهيتها اجلوهرية بالنسبة 
للتطور احلضاري لألمم والدول. فقد اعترب الصناعة ملكة يف العمل الفكري 
الثانية وذلك  ترتيبها اسهل من  اعترب  امللكة اجلسدية  واجلسدي. ففي جمال 
خيتلف  بينام  واملهنة.  اجلسدية  امللكة  وتطوير  يتهذيب  اليومي  الرتباطها 
حيصل  ال  وبالتايل  تراكمه،  يف  وحرفته  أصناف  فهو  للفكر.  بالنسبة  احلال 
دفعة واحدة »وإنام حيصل يف أزمان وأجيال« كام يقول ابن خلدون. وينطبق 
وتراكم  زمن  وقت  إىل  حتتاج  إهنا  الصناعية.  األمور  عموم  عىل  أيضا  هذا 
املعرفة والعمل)1(. بينام وجد يف التجارة وحياة التاجر حالة مرتبطة بمعاناة 
واملامحكة  املكايسة  إىل  يضطره  مما  واألرباح  الفوائد  وجلب  والرشاء  البيع 
والتحذلق وممارسة اخلصومات واللجاج وما شابه ذلك. مما يؤدي إىل صنع 

أخالق تناسبها. وهذه بمجموعها »نقص من الذكاء واملروءة«)2(.  

بارتباط  منها  يتعلق  ما  وباألخص  افكاره،  لتأسيس  توسعه  جمرى  ويف 
تطور وتوسع الصنائع بتطور احلضارة وعمراهنا، يقسم ابن خلدون الصنائع 
و«صناعة  الرضوري«،  وغري  »الرضوري  من  كل  وهي  أصناف  ثالثة  إىل 
األفكار«، و«السياسة«. وأدخل ضمن األوىل )الرضوري وغري الرضوري( 
كل من احلياكة والنجارة واحلدادة. أما ضمن )صناعة األفكار( فقد أدخل 
فيها الوراقة واالستنساخ والتجليد، بوصفها خاصية اإلنسان، كام يقول ابن 
خلدون. وأخريا السياسة، التي أدخل فيها اجلندية)3(. غري أن ذلك ال يعني 
استنفاذ كل الصنائع الواقعية واملمكنة، بقدر ما تشري إىل ما هو أسايس آنذاك. 
املستحدثة.  الصناعات  بإمكانية  يقول  دقيق  نعثر عنده عىل وعي  فإننا  وإال 
يقول  كام  العمران  بكامل  الصنائع  فكامل  بالعمران.  ارتباطها  بسبب  وذلك 
ابن خلدون. بمعنى إن التطور العمراين يالزمه بالرضوري االنتقال املستمر 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص317. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص 316. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص317.
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من الرضوري إىل الكاميل. ومن ثم ازدياد االحرتاف والدقة يف الصناعات 
يقدم  فإنه  ذلك  ومع  أخرى)1(.  صناعات  عنه  وينتج  يدوره  يستجلب  مما 
إىل  يقسمها  حيث  أمهاهتا،  أو  الصناعات  بأنواع  اسامه  ملا  اخلاص  تصنيفه 
يدخل  الرضورية  وضمن  الرشيفة.  والصناعات  الرضورية  الصناعات 
الصناعات  أما  واحلياكة.  والتجارة،  واخلياطة،  والبناء،  الفالحة،  من  كل 
والطب)2(.  والغناء،  والوراقة،  والكتابة  التوليد،  من  كل  فهي  الرشيفة 
عن  فكرته  صلب  يف  املتنوعة  ومهامها  الصناعات  هذه  خلدون  ابن  ويضع 
خالل  من  والتعليق  بالرشح  يتناوهلا  حيث  واحلضارة)3(.  واملدنية  العمران 
ابراز أمهيتها بالنسبة للتطور احلضاري. بمعنى النظر إليها باعتبارها وسيلة 
التجارة عىل سبيل  فإذا كانت  نفسه.  الوقت  العمران واحلضارة وجتليها يف 
صناعة  مثل  والعملية  النظرية  العلوم  تطور  يف  كبريا  دورا  لعبت  قد  املثال 
التوليد  فإن  واهلندسة،  واملناخ  واجلغرافيا  الطرق  ومعرفة  واهلندسة  السفن 
إىل  ينتقل  نراه  بحيث  اإلنساين،  النوع  حلفظ  بالنسبة  الرضورية  املهنة  هو 
آراء  من  بالضد  ويقف  الصدد.  هبذا  املسلمني  الفالسفة  بني  الدائر  اجلدل 
ظهوره  يستحيل  فإنه  اإلنساين  النوع  انقطاع  حالة  يف  بأنه  القائلة،  الفارايب 
آراء  يوافق  نراه من جهة أخرى  بينام  إله يصنع(.  يعني ال  من جديد )ذلك 
ابن سينا عن إمكانية ظهور النوع اإلنساين بعد انقطاعه وذلك إلرتباط هذه 
نرى  كام  غريبة،  وأمور  فلكية  القتضاءات  وتأثريه  الكون  بمجرى  العملية 
ابن  ويوافق  طفيل.  البن  يقظان(  بن  حي  )رسالة  يف  أيضا  أمثلتها  بعض 
إمكانية  أو  النوع  انقطاع  بعدم  يتعلق  ما  ابن سينا فقط يف  آراء  خلدون عىل 
تأكيده  اخلط،  وقيمة  أمهية  تناوله  جمرى  يف  نراه  بينام  جديد)4(.  من  ظهوره 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص318.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص322.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص340-322.

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص328.
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عىل ما للخط العريب من تقاليد عريقة. وقد بلغ مستوى رفيعا عندما بلغت 
نراه يف اخلط احلمريي. واللغة احلمريية هي  احلضارة والرتف مستواها كام 
الشامل.  عرب  ملرض.  بالنسبة  احلال  خيتلف  بينام  منفصلة.  وحروفها  املسند 
ابن  إليه  القرآن. وخالصة ما توصل  وهو أمر جيل يف الصيغ األوىل لكتابة 
والكامل يف  املدنية...  الصنائع  »اخلط من مجلة  أن  الصدد عن  خلدون هبذا 
الصنائع إضايف وليس بكامل مطلق«. وليس هلذا عالقة بالدين واألخالق، 
من  املوقف  نفس  عىل  ونعثر  والعمران«)1(.  املعاش  »بأسباب  مرتبط  بل 
وكيفياهتا  أشكاهلا  يف  األوضاع  تناسب  أن  من  ينطلق  فهو  واجلامل.  الغناء 
إذ  يعادل معنى اجلامل)2(.  ما  النفس وأشد مالئمة هلا، وهو  هو أنسب عند 
أن »كل ما سوى املرء يف حال النظر إليه وتأمله يكشف عن وجود احتاد بني 
اإلنسان وغريه كام هو احلال يف الكون ككل. وذلك ألن »الوجود يرشك بني 
املوجودات كام تقوله احلكامء، فتود أن متتزج بام شاهدت فيه الكامل لتتحد 
به. بل تروم النفس حينئذ اخلروج عن الوهم إىل احلقيقة التي هي احتاد املبدأ 
الكامل  يدرك  أن  إىل  وأقرهبا  اإلنسان  إىل  األشياء  أنسب  كان  وملا  والكون. 
يف تناسب موضوعها هو شكله اإلنساين، فكان إدراكه للجامل واحلسن يف 
ختطيطاته وأصواته من املدارك التي هي أقرب إىل فطرته«)3(. بينام نراه يتناول 
أمهية الكتابة واحلساب للعقل. وانطلق بذلك من أن للكتابة واحلساب أثرا 
إنام  لإلنسان،  الناطقة  »النفس  ألن  وذلك  اإلنساين.  العقل  تطور  يف  كبريا 
العلوم  بتجدد  إنام هو  الفعل  إىل  القوة  بالقوة، وإن خروجها من  فيه  توجد 
واإلدراكات عن املحسوسات أوال، ثم ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إىل 
أن يصري إدراكا بالفعل وعقال حمضا..... كل نوع من العلم والنظر يفيدها 
قانون علمي مستفاد  ملكتها  عنها وعن  أبدا حيصل  والصنائع  فريدا.  عقال 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص332-331. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص336.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص337.
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من تلك امللكة، هلذا كانت احلنكة يف التجربة تفيد عقال، وامللكات الصناعية 
تضافر  من  العقل  زيادة  وإن  عقال....  تفيد  الكاملة  واحلضارة  عقال،  تفيد 

خمتلف العلوم والصناعات والتجارب.«)1(. 

ووضع هذه املقدمة يف أساس موقفه التارخيي الثقايف من العلم والتعليم 
ابن  اعترب  فقد  أخرى.  جهة  من  الصدد  هبذا  اخلاصة  وفلسفته  جهة،  من 
خلدون العلم والتعليم يف العمران البرشي جزء من الصنائع. وهذا بدوره 
ابن  يقول  كام  فاإلنسان،  مفكرا.  كائنا  باعتباره  اإلنسان  بخصوصية  مرتبط 
خلدون، يف عملية تفكري دائم. وعن هذا الفكر تنشأ العلوم. مما يدفع به أما 
لتأمل جتارب األسالف أو املعارصين أو اإلبداع الذايت. األمر الذي جيعل 
من »العلم والتعليم طبيعي يف العمران البرشي«)2(. والتعليم بالنسبة للعلم 
»من مجلة الصنائع«. فاحلذاقة يف العلم والتفنن به »إنام هو بحصول ملكة يف 
من  فروعه  واستنباط  مسائله،  عىل  والوقوف  وقواعده،  بمبادئه،  اإلحاطة 
الفن حاصال«)3(.  يكن احلذق يف ذلك  مل  امللكة  أصوله. وما مل حتصل هذه 
العلم  ميدان  أربعة رشوط لالحرتاف يف  ابن خلدون يضع  إن  يعني،  ذلك 
بوصفه  الدقيق  العلم  يف  اجلوهرية  الفكرة  تتمثل  رشوط  وهي  واملعرفة. 
استمرار وإبداعا. وطبق هذا املوقف العام جتاه ما اسامه بامللكات اجلسامنية، 
وذلك ألن كل امللكات جسامنية كام يقول ابن خلدون. من هنا فهي بحاجة 
الدقيق يف أساس نفي كل  العلمي  املوقف  العلم والتعليم. ووضع هذا  إىل 
أنواع اخلرافة واإلهلام املزيف وما شابه ذلك. وذلك ألن أساس هذه العلوم 
وتطوير ملكاهتا مرتبط حسب رؤية ابن خلدون بكثرة العمران. ومن هذا 
الصنف  إىل صنفني مها  للعلوم  اخلاص واجلديد  تقسيمه  قّدم  العام  املوقف 
الطبيعي، والصنف النقيل. والصنف الطبيعي هو كل ما هيتدي اإلنسان إليه 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص340-339.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص340.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص341.
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العلمي. وأدرج  يتطابق مع معنى االجتهاد واالكتشاف  ما  بفكره، أي كل 
عليها  يقف  التي  العلوم  فهي  الفلسفية«.  احلكمية  »العلوم  أساسا  ضمنها 
اإلنسان بطبيعة فكره وهيتدي بمداركه البرشية إىل موضوعاهتا، ومسائلها، 
وأنحاء براهينها، ووجود تعليمها حتى يوقفه نظره وبحثه عىل الصواب من 
اخلطأ فيها من حيث هو إنسان ذو فكر)1(. لقد عّظم ابن خلدون الفالسفة 
الفلسفية من خالل مطابقتها مع جوهر وحقيقة  الفلسفي والعلوم  والفكر 
اإلنسان، بإعتباره كائنا مفكرا. فهي العلوم التي ترتاكم يف جمرى بحثه وتأمله 
إلشكاالت الوجود والرباهني املنطقية لكي يكون بإمكانه التفريق بني اخلطأ 
اآلخر   الصنف  أما  والرش.  واخلري  والباطل،  احلق  بني  ثم  ومن  والصواب، 
)النقيل( فهي املعارف التي حيصل عليها اإلنسان بالنقل أو اإليامن. من هنا 

قوله، بأنه ال جمال فيها للعقل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول. 

احلكمية  العلوم  من  جيعل  خلدون  ابن  أن  إىل  التوصل  يمكن  هنا  من 
مع  تتطابق  التي  العملية  أي  واملنطقية،  العقلية  املعرفة  أساس  )الفلسفية( 
النتاج  سوى  العمران  حقيقة  ليست  وبالتايل،  مفكرا.  كائنا  بوصفه  حقيقته 
الذي يرافق تأمله العقيل وإبداعه النظري والعميل من خالل تطوير وهتذيب 
ملكاته اجلسامنية. واألخرية هي الصيغة العامة ملعنى املعارف البرشية كلها 
تعريفه  يف  العام  املدخل  هذا  ووضع  التارخيي.  والعميل  النظري  واجتهاده 
وتقييمه للمعارف والعلوم التي ترافق العمران وترتبط به ارتباطا عضويا. 
األمر الذي نعثر عليه يف تتبعه وحتليله ونقده وتقييمه لعلوم عرصه الكربى، 
علم  يتناول  فعندما  اإلسالمي.  بالعمران  ارتبطت  التي  تلك  وباألخص 
انتشار  بني  الرتابط  ونوعية  طبيعة  يالحظ  نراه  بالعمران  وعالقته  الفقه 
اآلراء واملذاهب ومستوى التمدن. فعندما يتناول انتشار املذاهب الفقهية، 
فإنه يالحظ انتشار احلنفية يف العراق واملناطق الثقافية العريقة، بينام جيد يف 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص354.
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البداوة  بغلبة  اسامه  ما  بسبب  آنذاك  واالندلس  املغرب  يف  املالكية  انتشار 
وجيل  واضح  إدراك  عىل  عنده  نعثر  الكالم  علم  من  موقفه  ويف  عليهم)1(. 
العقلية، والرد عىل  باألدلة  العقائد اإليامنية  الدفاع عن  باعتباره علم  ملهمته 
وباألخص  الّسنة«،  وأهل  السلف  مذاهب  عن  االعتقادات  يف  »املنحرفني 
أن  يف  يكمن  والسبب  رضورية.  مهمته  فإن  وبالتايل،  التوحيد)2(.  عقيدة 
بالوجود  عالقة  له  ما  كل  يف  فيها  لبس  ال  سليمة  العقل  وأحكام  ميزان 
يقف  العقل  لكن  خلدون.  اين  يقول  كام  لإلنسان  والتارخيي  الطبيعي 
الصفات  وحقائق  ونبوة  توحيد  من  باإلهليات  املتعلقة  القضايا  ختوم  عند 
انتقاده آلراء ومواقف وأحكام املّجسمة  اإلهلية وما شابه ذلك)3(.  من هنا 
مواقفها  بسبب  املعتزلة  ينتقد  بينام  للعقل،  التام  حتجيمهم  بسبب  واحلشوية 
موقفها  بسبب  اإلمامية  ينتقد  حني  يف  القرآن.  وخلق  الصفات  قضية  من 
بينام  اإليامن،  عقائد  من  اإلمامة  »اعتربوا  ألهنم  وذلك  اإلمامة.  قضية  من 
توصل  ذلك  ومع  بالعقائد«)4(.  تلحق  وال  امجاعية  مصلحية  قضية  اإلمامة 
ابن خلدون إىل أن »علم الكالم غري رضوري هلذا العهد عىل طالب العلم. 
إذ امللحدة واملبتدعة قد انقرضوا، واألئمة من أهل السنّة كفونا شأهنم«)5(. 
خلدون  ابن  ملوقف  العقيل  املحتوى  لكن  رشهم!  كفونا  يقل  مل  انه  وحسنا 
وحكمه حول علم الكالم يقوم يف عدم جدواه اآلن. والقضية ال عالقة هلا 
بالدور الذي لعبه »أهل السنّة واجلامعة« هبذا الصدد، بقدر ما أن اضمحالله 
كان مرتبطا باهليمنة النقلية وعقائد اإليامن امليتة واضمحالل وتاليش الدور 

التارخيي الثقايف للعقل النقدي والعقالنية. 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص356.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص363.

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص364.

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص368.

)5(   ابن خلدون: املقدمة، ص370.
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من  واألخالقية.  الثقافية  الرؤية  بمعايري  التصوف  إىل  ينظر  نراه  بينام 
استمرار  وأنه  اإلسالم،  يف  احلادثة  العلوم  من  هو  التصوف  بأن  قوله،  هنا 
الدنيا  عن  العكوف  وأصله  واهلداية(،  احلق  )طريق  الكبار  السلف  لطريقة 
خلدون،  ابن  يقول  كام  ألنفسهم،  املتصوفة  اشتق  فقد  اهلل.  إىل  واالنقطاع 
العقيل.  واليقني  والربهان  الشك  طريق  وليس  املعرفة  يف  األحوال  طريق 
وبالتايل، فإن طريقتهم حماسبة النفس، والذوق والوجد، وهلم آداهبم اخلاصة 
ابن  أشار  التصوف،  نامذج  ملختلف  استعراضه  جمرى  ويف  واصطالحاهتم. 
يقول  أخذ  منهم  كثري  إن  كام  الزمن.  مرور  مع  رؤيتهم  تعقد  إىل  خلدون 
وأتباعهم. والسبب،  وابن سبعني  ابن عريب  باحللول، كام هو جيل يف كتب 
لإلسامعيلية  »خمالطني  كانوا  اسالفهم  أن  هو  خلدون،  ابن  نظر  وجهة  من 
وبالتايل،  األئمة«)1(.  وإهلية  باحللول  أيضا  الدائنني  الرافضة  من  املتأخرين 
فإن أغلب ما قاله املتصوفة املتأخرين مأخوذ من الشيعة. وعموما إن كالم 
أربعة مواضع وهي املجاهدات واملكاشفات،  التصوف يدور أساسا حول 
هذه  وأحكامه  موقفه  يف  نعثر  إننا  والشطحات)2(.  والكرامات،  واحلقيقة، 
اجلوهري  باملعنى  والقبول  العقلية  والنزعة  باالعتدال  تتصف  رؤية  عىل 
للتصوف. مع إن تفسريه ليس دقيقا وميلء باألخطاء سواء ما يتعلق منه بابن 
عريب وعالقة التصوف بالتشيع، ومواضيع اهتاممه. ومع ذلك، فإن ما يقوله 
هبذا الصدد معقول ضمن سياق رؤيته التارخيية والثقافية للعلوم واملعارف.

وأمهية  وقيمة  لظهور  تفسريه  رؤية  يمكن  أيضا  السياق  هذا  وضمن 
اإلنساين  للوجود  مالزمة  علوم  فهي  وأصنافها.  العقلية  بالعلوم  اسامه  ما 
والعمران كام يقول ابن خلدون. ومن ثم ال ختتص بكائن أو شعب أو ملة 
دون غريها. إهنا موجودة يف النوع اإلنساين منذ كان عمران اخلليقة. وتسمى 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص375.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص375.
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هذه العلوم علوم الفلسفة واحلكمة)1(. لقد نظر إىل العلوم الفلسفية بوصفها 
بالعموم  إتصافها  وبالتايل،  العقلية.  العلوم  ماهية  مع  تتطابق  التي  الصيغة 
الصيغة  إهنا  والقومية.  والدين  العقيدة  عن  النظر  بغض  اإلنساين  لّلكل 
فكرة  وهي  اإلنساين.  النوع  يف  العقلية  للعلوم  واألصلية  والكربى  األولية 
ال ختلو من نقد غري مبارش ملا هو شائع آنذاك عن متايز الشعوب أو احرتاف 
البعض وختصصه بصفات مميزة بحيث جعلوا الفلسفة خاصة باليونان. بينام 
الوجود  مظاهر  خمتلف  إىل  نظر  ألنه  وذلك  الرؤية،  هذه  خلدون  ابن  يزيح 
تالزم  ثم  ومن  وجسامنية.  طبيعية  أمور  أهنا  عىل  واملادي  العقيل  اإلنساين 
الثقايف واحلضاري. ووضع  التمدن  أو  العمران  الوجود اإلنساين يف عملية 
من  كل  واحلكمة(  )الفلسفية  العقلية  العلوم  هذه  اصناف  يف  خلدون  ابن 
املنطق والعلوم الطبيعية، والعلوم اإلهلية وعلم املقادير. ومهمة علم املنطق 
تقوم يف كونه يعصم ذهن اإلنسان عن اخلطأ. أما مهمة العلم الطبيعي فتقوم 
يف  فيقوم  اإلهلي  العلم  أما  والطبيعة.  باألجسام  عالقة  له  ما  كل  دراسة  يف 
فيه  فيدخل  املقادير  أما علم  )امليتافيزيقيا(.  الطبيعة  ما وراء  النظر يف قضايا 

كل من اهلندسة واحلساب واملوسيقى وعلم اهليئة)2(.

العلوم عند األمم احلضارية  التارخيية، كان االهتامم هبذه  الناحية  فمن 
اهتاممهم  كان  فقد  والقبط  والرسيان  الكلدان  أما  والروم.  الفرس  مثل 
املسلمون  العرب  حرق  بينام  والطالسم!  والنجامة  السحر  صوب  موجها 
بن  سعد  استشاره  ان  بعد  اخلطاب  بن  عمر  سياسة  بأثر  فارس  اهل  كتب 
ايب وقاص، قائال له »إن اهلل أهدانا بأفضل منها«)3(. وأيا كان مصداقية هذه 
احلكاية، إال أن التطور الالحق وباألخص زمن الدولة العباسية وبأثر تطور 
ابن خلدون، قد أدى إىل بداية االهتامم هبذه  العمران والسلطان، كام يقول 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص379
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص379.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص380.
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العلوم، كام نراه عىل مثال ابو جعفر املنصور ثم املأمون. ذلك يعني، إن تطور 
العمران يؤدي بالرضورة إىل إعارة االهتامم بالعلوم العقلية مع مرور الزمن، 
بغض النظر عن األرضية األولية الدينية أو العقائدية ومواقفها األولية هبذا 
أمام  اإلسالمية  الثقافة  أو  اإلسالمي  العمران  وقف  فقد  وبالتايل،  الصدد. 
مهمة تأسيس العلوم العقلية بمختلف ميادين املعرفة النظرية والعملية. من 
الثقافة اإلسالمية، بحيث مل  العلوم يف  ابن خلدون ملختلف  استعراض  هنا 
هيمل أي منها عىل امتداد القرون العديدة للحضارة اإلسالمية التي كان هو 
نفسه شاهد بلوغ ذروهتا ومن ثم معامل انحطاطها وسقوطها)1(. بحيث نراه 
يتوصل يف هناية مباحثه هبذا الصدد، أي يف جمرى تتبعه وحتليله ونقده اخلاص 
لتاريخ العلوم الطبيعية، إىل حصيلة دقيقة تتعلق باالسئلة اجلوهرية للعلوم 
الطبيعية أال وهي: هل تكون؟ ومن أيِّ تكون؟ ومن أيِّ كيف تكون؟)2(. 
وهذه بدورها ليست إال األسئلة اجلوهرية للعلوم الطبيعية املتعلقة باملاهية 

والسببية.  والكيفية 

»طالسم«  من  جزء  هو  وما  ومشهور  معرف  هو  ما  إىل  يتطرق  فنراه 
املدارس  خمتلف  عند  وأمهيتها  احلروف  علم  أو  السيمياء،  علم  مثل  الثقافة 
الكيمياء.  علم  عن  قوله  يمكن  نفسه  والشيئ  املتصوفة.  عند  وباألخص 
بالنسبة لغريهم، حيث  يتأمل تطوره وخصوصيته وإشكاالته العصية  فنراه 
يتتبع تارخيه وشخصياته ومقدماته العلمية كام وضعها ابو بكر بن برشون يف 
»الكيمياء  بأن  ابن خلدون،  اعتقد  فقد  السمح.  إىل أيب  الصدد  رسالته هبذا 
حيان  بن  جابر  مثل  فيها  املتكلمون  احلكامء  تزعم  كام  وجودها،  صّح  إن 
تتم  وال  الطبيعية،  الصنائع  باب  من  فليست  وأمثاهلم،  املجريطي  ومسلمة 
بأمر صناعي، وليس كالمهم فيها من منحى الطبيعيات، إنام هو من منحى 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص399-381.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص421.
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كالمهم يف األمور السحرية وسائر اخلوارق«)1(. وعىل هذا األساس استنتج 
وقّدم نصيحته القائلة:«من طلب الكيمياء طلبا صناعيا ضيع ماله وعمله«. 
إذ أن »تدبريها الصناعي تدبري عقيم«)2(. وليس هذا احلكم يف الواقع سوى 
تعميم »لتجارب« البحث عن »احلجر السحري« عىل حقيقة العلم، بمعنى 
ماهية  خلدون  ابن  تتبع  لقد  احلقيقي.  حمتواه  عىل  العلم  »ترهات«  تغليب 
علم الكيمياء لكنه مل يفهم حقيقته وقيمته العلمية والعملية. من هنا موقفه 
السلبي منها، شأن أغبياء احلنابلة وتنابلة »العقول« السلفية، رغم عقالنيته 
يكرره  غريب  تناقض  وهو  والعمران.  التاريخ  جمال  يف  والعميقة  الكبرية 
للوجود  العقيل  األول  العلم  اعتربها  انه  رغم  أيضا،  الفلسفة  من  موقفه  يف 

اإلنساين.

واملضمون،  الشكل  بني  كبري  بتناقض  الفلسفة  من  موقفه  اتسم  فقد 
وباألخص ما يتعلق منه بامهيتها وكيفيتها وسبب نشوها ووظيفتها العلمية 
والعملية. بحيث نراه يضع ملا كتبه حول الفلسفة عنوانا يؤسس فيه إلبطاهلا 
العمران،  يف  العارضة  العلوم  من  اعتربها  إذ  منتحليها«.  »فساد  وتبيان 
الكثرية يف املدن. وهو »تدقيق« متاقض. لكنه حمق يف ما خيص كثرة »رضرها 
إيامن. واخلالف  الدين  بينام  فالفلسفة هي رؤية عقلية رصف  الدين«)3(.  يف 
بينهام جوهري، وال يمكن التوفيق بينهام إال حاملا ال تكتمل الرؤية الفلسفية 
»من  واعترب  التقليدي.  التزمت  بمعايري  واإليامن  املنطقي  العقل  بمعايري 
نواقص الفلسفة« والفالسفة املسلمني بشكل خاص هو إتباعهم »اإلغريق 
حذوا النعل بالنعل إال يف القليل«. بمعنى أنه ال أصالة فيهم وعندهم. وهو 
حكم، كام هو احلال يف اجلانب األخرى جتاه الفلسفة، يستعيد ما قاله الغزايل 
يف )هتافت الفالسفة(. مع ان )هتافت الفالسفة( كتاب جديل أقرب إىل ما هو 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص441.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص441.
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص 428.
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مميز جلدل علم الكالم، أي كل ما ال عالقة له باملنطق والبحث عن احلقيقة 
»خطأهم  أما  الشخيص.  تطوره  من  الحق  وقت  يف  نفسه  الغزايل  قال  كام 
من  يستخرجوهنا  التي  وأحكامهم  تصوراهتم  تطبيق  يف  فيقوم  األسايس« 
احلقيقة،  مع  يستقيم  أمر ال  بينام هو  والوجود.  الطبيعة  وأقيسته عىل  املنطق 
بموادها«)1(.  متشخصة  الطبيعي  الوجود  بينام  جمردة  عامة  أحكام  »ألهنا 
وهذه مالحظة دقيقة وعميقة يف ما خيص األبعاد التأملية يف الفلسفة آنذاك. 
العلمية  االكتشافات  وإن  اخلاص.  استقالهلا  الطبييعة  للعلوم  إن  بمعنى 
ينبغي أن تكون من خالل العلم التجريبي اخلاص وليس بحدس التأمالت 
العقلية املجردة والعامة. لكنه يضع هذه الفكرة السليمة والدقيقة يف أساس 
عالقة  ال  بمعنى  بنا«،  عالقة  للطبيعيات  »ليس  انه  عن  اخلاطئ  االستنتاج 
خاطئ  استنتاج  وهو  بمعرفتها!  وجوب  ال  وبالتايل  واملعاش،  بالدين  هلا 
بل  ملعاش.  بالنسبة  بأثره  يتعلق  ما  يف  خاطئ  نفسه.  الوقت  يف  ومصيب 
بالدين فهو حق. ويكرر نفس  له  العكس هو الصحيح. أما كونه ال عالقة 
استنتاج  إىل  توصل  إذ  املعرفية.  الفالسفة  بجهود  اسامه  مما  موقفه  يف  اخلطأ 
واجلد  اجلهد  بعد  املطاف،  هناية  يف  الفالسفة  جهود  كانت  إذا  انه  مفاده، 
والتعب، بلوغ الظن وليس اليقني، إذن يكفينا ما عندنا من الظن قبل ذلك! 
وسوء الفهم هذا مبني عىل عدم أو ضعف رؤيته للفرق بني ظنون التفكري 
الالهويت وذهنية العوام عن ظنون املعرفة الفلسفية وعقوهلا النظرية. فالظن 
الفلسفي هو نفي اإليامن التقليدي واجلمود العقيل كام انه باب االنفتاح غري 
وهتذيبها  وتطويرها  وتأسيسها  احلقيقة  عن  والبحث  املعرفة  أمام  املتناهي 

وتدقيقها وحتقيقها املستمر. 

إن هذه التناقضات يف آراء ومواقف وأحكام ابن خلدون يف ما يتعلق 
الصيغة  هي  كالفلسفة  والنظرية  وغريها،  كالكيمياء  الطبيعية  بالعلوم 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص430.
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املحرية التي يقف أمامها الفكر النقدي املعارص أال وهي كيف يمكن ذلك 
باعتباره  واحلضاري  الثقايف  التطور  أو  العمران  لفكرة  أسس  ملفكر  بالنسبة 
هذا  فهم  نستطيع  لكننا  التارخيي.  ملساره  ومالزم  اإلنسانية  للكينونة  نتاجا 
الفلسفي  التفكري  يف  الكامنة  للخطورة  إدراكه  أساس  عىل  التناقضات 
ووضع  الديني.  للتفكري  اجلوهر  حيث  من  ومناقضا  خمتلفا  أسلوبا  بوصفه 
هذا اإلدراك املبطن يف مطالبته املرء عدم اخلوض يف الفلسفة ملن ال أساس 
له وعنده من العلوم الرشعية والفقه. إلنه سيصاب بعدواها، وانه »قّل من 
يقول  كام  نفسه،  الوقت  يف  اجليدة  الوحيدة  ثمرهتا  لكن  أثرها.  من  يسلم« 
ابن خلدون، هي »شحذ الذهن يف ترتيب األدلة واحلجاج لتحصيل ملكة 
اجلودة والصواب يف الرباهني«)1(. كام نعثر يف استعراضه لعلومها ومناهجها 
للمنطق  األشداء  املؤيدين  من  انه  كام  العلمية،  وقيمتها  لقوهتا  إدراك  عىل 
)الفلسفي(. بل نراه، كام جرى احلديث أعاله، يطابق بني ما اسامه بالصنف 
الطبيعي يف امللكات، أي كل ما هو جوهري ومبدع يف العلوم، مع الفلسفة 

الفلسفية.   والعلوم 

أمهية  بصدد  تصورته  ذروة  التعليم  عن  فلسفته  أو  رؤيته  وشكلت 
العلوم وتربيتها، باعتبارها إحدى الصفات اجلوهرية للحضارة. وانطلق يف 
موقفه هنا من مقدمة فكرية عامة تقول، بأن اإلنسان قادر عىل بلوغ املعرفة 
األئمة  من  الكثري  هناك  إن  مع  للمنطق،  تعلميه  إىل  حيتاج  لكنه  بالطبيعة، 
للحقيقة.  واإلخالص  السليقة  سالمة  حال  يف  املنطق  يدرسوا  مل  الكبار 
تفسد  األطفال  فالشدة عىل  املتعلم.  الشدة عىل  فكرة وأسلوب  كام عارض 
عقوهلم وأخالقهم. بل نراه يعترب ما اسامه بانحراف أخالق اليهود وكوهنم 
أقرب إىل التخابث والكيد بفعل تعرضهم للشدة واالضطهاد)2(.  كام طالب 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص434-433.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص499.
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تشجيع الرتحال من اجل طلب احلقيقة. أما مضمون وحقيقة التعليم بحد 
ذاته، فإنه اعتقد برضورة االكتفاء بام هو أسايس وجوهري يف قواعد العلوم 
يمكن  العربية  علم  ففي  فيها.  لالستفاضة  معنى  وال  املدرسية.  الكتب  أو 
االكتفاء بكتب سيبويه وال معنى إلضافة كافة كتبهم ومدارسهم وتوارخيهم، 
كام إن االختصار الشديد خمّل بالتحصيل العلمي. إن أفضل طريق للتعليم 
عىل  األساسية  املعارف  وتبيثت  والعلوم،  والفنون  املعارف  يف  التدرج  هو 

األمثلة احلسية يف البداية قبل االنتقال إىل مستوى أعىل )عقيل(. 

االنتقال	من	البداوة	إىل	احلضارة
إن الفكرة اجلوهرية الكربى والعميقة التي أسس هلا ابن خلدون بصدد 
احلضارة هو النظر إليها باعتبارها مرحلة يف التطور االجتامعي واالقتصادي 
أخرى.  جهة  من  وتطورها  الدولة  بصريورة  وارتباطها  جهة،  من  والثقايف 
حالة  من  أي  احلرض،  إىل  البداوة  من  انتقال  هو  بدورها  الدولة  وظهور 
من  االنتقال  أي  رقيا،  أكثر  أخرى  إىل  معينة  وثقافية  واقتصادية  اجتامعية 
أولئك  باعتبارهم  البدو،  وحقيقة  ملاهية  حتديده  هنا  من  املدنية.  إىل  البداوة 
الذين "يعيشون يف اجلبال والقفار وأطراف الرمال". أما احلرض فهم "أولئك 
الذين يعيشون باألمصار واملدن")1(. من هنا يتضح بأن البداوة بالنسبة البن 
خلدون هي حالة اجتامعية اقتصادية متعلقة باإلنتاج وأسلوبه. فكل ما هو 
قبل العمران املدين )احلضاري( هو حالة مهجية. ذلك يعني انه ليس حكام 
قيمييا أو أخالقيا. هلذا نراه يشدد عىل وجود الكثري من الصفات األخالقية 
والكرم  املروءة  قيم  مثل  املدنية  حالة  من  رقيا  أكثر  )اهلمج(  البدو  عند 
والسؤدد والفروسية، وأهنم “أقرب إىل اخلري من احلرض، وكذلك يف فضائل 
الفهم  سوء  إزالة  يمكن  السياق  هذا  وضمن  الشجاعة”)2(.  مثل  أخرى 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، دار الفكر، ص32.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص100-97. 
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يتناوهلا  فهو  "العرب".  كلمة  فيها  تدخل  التي  أحكامه  بعض  عىل  املرتتب 
باملعنى االصطالحي وباملعنى القومي الثقايف. وكالمها ضمن سياق منهجه 
ومفاهيم  ثقافية،  تارخيية  اجتامعية  مصطلحات  بوصفهام  الفلسفي  التارخيي 

منهجية ال عالقة هلا باملعنى القومي أو اإلثني. 
ابن خلدون يعادل  عند  "العرب"  الثقايف كان املقصود بكلمة  فباملعنى 
معنى البدو والبداوة. من هنا قوله عىل سبيل املثال "العرب هم أهل البدو 
املنتحلون للمعاش الطبيعي"،  و«العرب هم أشد الناس توحشا، وينزلون 
التمسك  عن  حديثه  معرض  ويف  التوحش«،  منزلة  احلوارض  أهل  من 
باألنساب يقول، بأن الرصيح من النسب إنام يوجد للمتوحشني يف القفر من 
العرب ومن يف معناهم«، وأن »جيل العرب طبيعي البد منه يف العمران«)1(، 
العمران،  أساسها  عىل  يظهر  التي  األولية  املقدمة  هو  البداوة  جيل  أن  أي 
هي  »العرب«  كلمة  أن  عن  دقيقة  مفهومية  اشارات  وهي  هلا.  نفيا  بوصفه 
مصطلح اجتامعي اقتصادي ثقايف ضمن منظومته الفكرية التارخيية. بمعنى 
ثم  احلضارية. ومن  باحلالة  بل  واإلثنية،  بالقومية  الكلمة  انه ال عالقة هلذه 
تعامل مع هذا املصطلح بمعايري الرؤية العلمية وليس القيميية. اما باملعنى 
كام  اإلنسان،  عن  حديثه  مثل  معينة  مواقف  يف  عليه  فنعثر  املبارش  القومي 
وكهالن  محري  عرب  بينام  أنسابه،  عىل  حيافظ  من  فقط  العرب  بأن  قوله  يف 
وهي  أنساهبم.  اختلطت  فقد  وقضاعة(  وطي  وغسان  وجذام  خلم  )مثل 
وضمن  للواقع.  والتقريرية  للمصطلح  املنهجية  األبعاد  فيها  ختتلط  عبارة 
الصنائع«  الناس عن  »أبعد  العرب  إن  كتبه عن  ما  فهم  يمكن  السياق  هذا 
عىل خالف العجم وأهل الصني والرتك والروم. بينام نراه يتكلم عام اسامه 
بصنائع العرب القدماء يف اليمن وعامن والبحرين()2(. اما يف حال تفسريها 
بمعايري الفكرة القومية فإهنا تتناىف مع الواقع، وذلك ألن اغلب إن مل يكن 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص97-96.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص321-320.
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أما  كانت  اخلالفة  ومراحل  صور  يف  املكربى  احلضارية  االنجازات  مجيع 
اإلسالمية  احلضارة  مادة  هم  العرب  كان  فقد  بالعربية.  مطبوعة  او  عربية 
السياق  هذا  وضمن  الثقايف.  بل  القومي  باملعنى  ليس  ولكن  لوائها،  ومحلة 
القائل، بأن أغلب علامء اإلسالم من األعاجم. والعرب  ال يستقيم حكمه 
تفسري  وهو  بأبدهيم)1(.  ورئاستها  الدولة  كون  بسبب  وذلك  قليل،  فيهم 
ليست  هنا  والقضية  دقيقا.  ليس  حكم  انه  بمعنى  فيه.  واقعية  ال  سيايس 
األمثلة  يف  جيل  هو  كام  املرشق  بثقافة  خلدون  ابن  معارف  ضعف  يف  فقط 
التي يوردها عن خمتلف العلوم، التي يشكل أهل املغرب واألندلس مادهتا 
األساسية، بل ويف كون العرب هم من وضع أسس احلضارة اإلسالمية. من 
هنا دورهم اجلوهري. وأغلب إن مل يكن مجيع علامء األعاجم أو من أصول 
أعجمية هم عرب بالثقافة والرتبية. وهذا يتطابق مع مفهوم العربية بوصفها 
كينونة ثقافية وليست اثنية. كام إن احلضارة االندلسية التي ينتمي إليها ابن 
طرح  أو  إمهال  جرى  لو  ما  ويف  خالصة.  شبه  عربية  كانت  نفسه  خلدون 
هذه األحكام عند ابن خلدون، باعتبارها أمثلة عرضية بالنسبة لفلسفته عن 
التاريخ واحلضارة، فإن ما هو جوهري يف فلسفته يقوم يف رسم مالمح وآلية 

ظهور الدولة واحلضارة يف جمرى االنتقال من البداوة إىل احلرض. 

انطلق ابن خلدون من أن اليشء الطبيعي يف صريورة الدولة هي الغلبة 
بالعصبية. فالدولة تشكل بداية نفي البداوة ووضع أسس احلضارة. من هنا 
قوله، بأن »طور الدولة من أوهلا بداوة. ثم إذا حصل امللك تبعه الرفه واتساع 
األحوال. واحلضارة إنام هي تفنن يف الرتف وإحكام الصنائع املستعملة يف 
وسائر  واالبنية  والفرش  واملباين  واملالبس  املطابخ  من  ومذاهبه  وجوهه 
عوائد املنزل واحواله«)2(. وبالتايل، فإن »طور احلضارة يف امللك يتبع طور 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 451-.452
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص136.
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يقلدون يف  أبدا  الدول  للملك. وأهل  الرفه  تبعية  البداوة رضورة لرضورة 
طور احلضارة وأحواهلا للدولة السابقة«)1(. 

ابن  عند  للحضارة  بالنسبة  التأسييس  ودورها  الدولة  جوهرية  إن 
النزعة  خلدون يكمن يف كوهنا القوة الرضورية لتنظيم حياة البرش وإيقاف 
احليولنية )البهيمية( عند حدودها واالستعاضة عنها بقوة القانون. من هنا 
يستطيعون  ال  البرش  ألن  وذلك  لإلنسان«.  طبيعي  »منصب  للمك  اعتباره 
العيش إال باجتامعهم وتعاوهنم عىل سبل حتصيل قوهتم ورضورات احلياة. 
من هنا ظهور أساليب املعاملة أوال والسلطان ثانيا من أجل تنظيم احلياة ملا 
يف »الطبيعة احليوانية من الظلم واجلور«)2(. وذلك ألن وجود البرش فوىض 
فاحلكم  بعض.  إىل  بعضهم  يزع  واحلاكم  احلكم.  بدون  ودمار  وحرب 
واحلاكم هو الوازع األكرب. واحلاكم بمقتىض »الطبيعة البرشية امللك القاهر 
املتحكم«)3(. وقد حددت ماهية الدولة ووظيفتها األسس األولية الرضورية 
توسيع  من  عليه  يرتتب  ما  ومستوياهتا،مع  ميادينها  بمختلف  احلياة  لتنظيم 
األسس املادية واملعنوية والقانونية لالستقرار واإلرتقاء الثقايف واحلضاري. 
وامللك  »الدولة  بأن  تقول،  عامة  فلسفية  نظرية  مقدمة  الفكرة  هلذه  ووضع 
للعمران بمثابة الصورة للامدة. وهو الشكل احلافظ  لوجودها. وقد تقرر يف 
فالدولة  اآلخر.  أحدمها عن  إنفكاك  يمكن  انه ال  )الفلسفة(  احلكمة  علوم 
طباع  يف  ملا  متعذر  وامللك  الدولة  دون  والعمران  تتصور،  ال  العمران  دون 
الرشعية  أما  لذلك  السياسة  فتتعني  الوازع  إىل  الداعي  العدوان  من  البرش 
أو امللكية وهو معنى الدولة. وإذا كانا ال ينفكان فاختالل أحدمها يؤثر يف 
إنام يكون من  العظيم  أن عدمه مؤثر يف عدمه. واخللل  اختالل اآلخر، كام 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص 136.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص148. 
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص148. 
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خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم والفرس والعرب«)1(.

ومن هذه املقدمات النظرية العامة والنقدية وضع فكرته الفلسفية عن 
النظرية  مقدمته  أيضا  هنا  ومن  واحلضارة.  الثقافة  أو  واحلضارة  العمران 
بمعنى  أكمل«  احلضارة  كانت  أكثر  العمران  كان  »متى  بأنه  القائلة،  العامة 
إن التنوع والتوسع الثقايف هو أساس احلضارة النوعية املتكاملة بذاهتا. وإن 
الدولة  وتطور  بصريورة  مرتبط  واكتامهلا  للحضارة  النوعي  التكامل  هذا 
استنتاج  وهو  الدولة.  باهنيار  مرتبط  احلضارة  اهنيار  إن  كام  متاما  وتكاملها. 
استمده من تأمل ودراسة وحتليل تاريخ الدول واحلضارات واألمم مجيعا. 
غري أن هذا الرتابط أقرب ما يكون إىل ما يمكن دعوته برسيان الزمن واهنيار 
التاريخ. ووضع هذه الفكرة يف عبارة دقيقة تقول، بأن »احلضارة إنام تكون 
أيضا يف معرض  التي سيقول هبا شبنغلر  الفكرة  الدولة«. وهي  انتهاء  عند 
حتليله لعالقة الثقافة وأرواحها احلية بموت احلضارة. فاحلضارة تبقى شاخمة 
وقوية يف مظاهرها حتى بعد موت أرواحها كام هو احلال بالنسبة لألشجار 
الفكرة  أن  يف  يقوم  الصدد  هبذا  بينهام  اجلوهري  الفرق  أن  غري  الكبرية. 
اجلوهرية بالنسبة البن خلدون ال تقوم يف البحث عن خلل الفكرة الثقافية 
وهو  بالدولة.  احلالة  هذه  ربط  بل  شبنغلر،  به  يقول  كام  طاقتها،  واستنفاذ 
فرق جوهري. وهذا بدوره مرتبط يف فلسفة ابن خلدون الثقافية واحلضارية 
وفكرة  احلضاري  والعمران  الثقايف  التاريخ  فكرة  بني  اجلوهرية  بالعالقة 
وكتب  ورسوخها.  بالدولة  ترتبط  خلدون  البن  بالنسبة  فاحلضارة  الدولة. 
الرضوري  عىل  زائدة  عادية  أحوال  هي  احلضارة  »إن  يقول  الصدد  هبذا 
القلة  يف  األمم  وتفاوت  الرفه  بتفاوت  تتفاوت  زيادة  العمران  أحوال  من 
يربطها  التي  املادية  مقوماهتا  احلالة  وهلذه  منحرص«)2(.  غري  تفاوتا  والكثرة 
ابن خلدون باإلنتاج والسوق. ووضع هبذا الصدد إحدى األفكار العميقة 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص299-298.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص293-292.
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بارتباط الدولة واحلضارة. وكتب هيذا الصدد يقول: »إن السلطان  القائلة 
والدولة سوق للعامل. فالبضائع كلها موجودة يف السوق وما قرب منه. وإذا 
الدولة  تلك  اتصلت  إذا  انه  ثم  مجلة.  البضائع  افتقدت  السوق  عن  بعدت 
احلضارة  استحكمت  واحد،  بعد  واحدا  املرص  ذلك  يف  ملكوها  وتعاقب 
أمثلة  قّدم  انه  أو  ذلك،  عن  الكشف  وحاول  رسوخا«)1(.  وزادت  فيهم 
ومرص  العراق  من  لكل  القديمة  احلضارات  مثال  عىل  الرؤية  هذه  تؤيد 
واعترب  فيها.  احلضارة  ديمومة  ومدى  وكيفية  والفرس،  والروم  واليونان 
العراق  يف  قبلها  بمن  ارتباطها  بسبب  أعظمها  بني  من  اإلسالم  حضارة 
اجلوهر  حيث  من  اإلسالمية  احلضارة  كانت  وقد  وفارس.  ومرص  والشام 
املوضوع املبارش لتأمل الفكرة التارخيية واحلضارية عند ابن خلدون. بمعنى 
العميقة  تأمالته  رغم  املبارش  التارخيي  الوجود  إشكاليات  يتناول  كان  انه 
بتاريخ وجتارب األمم األخرى. وليس مصادفة أال يرتك ابن خلدون جانبا 
والثقافية  والسياسية  والروحية  واألدبية  العلمية  احلياة  جوانب  من  مهام 
وإبراز  والتعليق  الرشح  يف  يتناوهلا  أن  دون  اإلسالمية  للحضارة  والفنية 
أهم املؤلفني وأثرهم واالعتناء بام كتبوا سواء من جانب املرشقيني واملغاربة 
)بشكل خاص( كالتفسري واحلديث والفقه وغريها من اجلوانب. ونعثر يف 
رؤية ابن خلدون هذه عىل بعدين ثقايف - تارخيي وسيايس. واألول يقوم يف 
ما يمكن دعوته بتأسيس قيمة وجوهرية التمثل الثقايف واستمراره »العاملي 
التارخيي« بالنسبة لبقاء احلضارة )الكونية( واهنيار وتاليش أشكاهلا اخلاصة 
)السيايس(  الثاين  أما  توينبي.  ارنولد  الحقا  به  سيقول  كام  منها  واجلزئية 
فيقوم يف حتديده الدقيق ملا يمكن دعوته باستخالص العربة التارخيية، التي 
نجد تعبريها الدقيق يف استنتاجه القائل، بأنه »عىل نسبة حال الدولة يكون 
يسار الرعايا، وعىل نسبة يسار الرعايا وكثرهتم يكون مال الدولة. وأصله 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص293.
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وحضاري  سيايس  تارخيي  فكري  استنتاج  وهو  وكثرته«)1(.  العمران  كله 
حال  أن  أي  الدولة،  بحال  املجتمع  يسار  ربط  عىل  تأكيده  يف  يقوم  عميق 
وديمومتها  قوهتا  أن  كام  االجتامعية.  للمشاكل  حلها  بكيفية  مرتبط  الدولة 
التي  العالقة  فهي  االجتامعية.  الرفاهية  توسيع  عىل  قدرهتا  بمدى  مرتبط 
تؤدي إىل توسيع الثروة )املال( ومن ثم إمكانية استعامله بام يتوافق مع الغاية 
التي صنع ألجله، أي توسيع احلضارة والرفاه االجتامعي. وهذا كله مرتبط 
واملجتمع  ومكوناهتا  الدولة  تعمري  اجل  من  الدائم  العمل  أي  بالعمران، 

وقواه، واالقتصاد وسوقه.  

ووضع هذه الفكرة املنهجية يف أساس نقده للنظريات الفلسفية السابقة 
فقد  للعمران.  التارخيي  املسار  بفكرة  أو  واحلضارة،  التاريخ  بفكرة  املتعلقة 
للاميض  الكربى  االنجازات  وتفسري  إلرجاع  سعت  التي  الفكرة  يف  وجد 
خرافات  جمرد  تفسريات،  من  ذلك  شابه  وما  صانعيها  أجسام  ضخامة  إىل 
هذه  زيف  عن  يكشف  آثارهم  من  بقي  ما  إىل  النظر  إن  واعترب  غري.  ال 
لكي  ذلك  شابه  وما  وارتفاعها  بيوهتم  أبواب  إىل  النظر  مثل  التصورات، 
نرى أهنم ال خيتلفون عنا هبذا الصدد. كام انتقد فكرة الضعف واالنحطاط 
التارخيي  املسار  يف  املحتوم  التدهور  فكرة  أو  الزمن،  مرور  مع  اإلنساين 
هي  حتكمية  »أفكار  عبارة  خلدون  ابن  عليها  اطلق  والتي  هزيود(.  )فكرة 
يف أغلبها نتاج التصورات اخلاصة لبعض الفالسفة وليس فيها دليل واقعي 
وال برهان«. وكتب هبذا الصدد يقول، بأن هذه األفكار واألحكام هي نتاج 
والتعاون«.  االجتامع  يف  الدول  حال  يفهموا  ومل  األمم،  آثار  »استعظامهم 
القائلة، بأن اهلل خلق اإلنسان يف أفضل تقويم  انتقاده أيضا للفكرة  من هنا 
نفسه  والشيئ  قواه،  تذهب  الزمن  مرور  مع  لكنه  واجلسم  القوة  حيث  من 
طبقوه عىل الدول واحلضارات. واعترب هذه األفكار منافية للمنطق والواقع 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص295.
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واملسار الفعيل لنشوء احلضارة وموهتا. لقد رفض ابن خلدون فكرة مطابقة 
أن  اعترب  إذ  لإلنسان.  مميز  هو  ما  مع  وموهتا  للحضارة  التارخيية  الصريورة 
لكل منهام حالته الطبيعية ورضورته اخلاصة)1(. وينطبق هذا عىل موقفه من 
تنوع واختالف احلضارات. وإن ما يميز بعضها من انجازات كربى أقرب 
هذا  من  أحكام  ألن  وذلك  متحيص.  دون  من  نفيها  ينبغي  ال  اخليال،  إىل 
القبيل هي نتاج رؤية تطابق تصوراهتا مع ما هو مألوف أو مع ما يدركونه 

من معامل العمران يف حاالته األولية أو الوسطى)2(.

إن احلضارة بالنسبة البن خلدون هي كائن حي أو كينونة تارخيية ثقافية 
سياسية. فهي كاإلنسان كيان حي وطبيعي. ووضع ابن خلدون هذه الفكرة 
يف مقطع دقيق يقول، بأن »العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة 
عمرا  املكونات  أشخاص  من  الواحد  للشخص  أن  كام  حمسوس  عمر  له 
حمسوسا. وتبني يف املعقول واملنقول، أن األربعني لالنسان غاية يف تزايد قواه 
والنمو  النشوء  أثر  عن  الطبيعة  وقفت  األربعني  سن  بلغ  إذا  وأنه  ونموها. 
برهة ثم تأخذ بعد ذلك يف االنحطاط. فلتعلم إن احلضارة يف العمران أيضا 
كذلك. ألنه غاية ال مزيد من وراءها. وذلك ألن الرتف والنعمة إذا حصال 
ألهل العمران دعاهم بطبعه إىل مذاهب احلضارة والتخلق بعوائدها«. وإذا 
التفنن يف الرتف وإستجادة أحواله،  أخذنا بنظر االعتبار إن »احلضارة هي 
أكثر  بني  ومن  النهائي.  مآهلا  توقع  يمكن  هنا  من  بالصنائع«)3(،  والكلف 
القيم  انحطاط  بداية  الدول واحلضارات هو  تاريخ  النتائج وأعمها يف  هذه 
واألخالق. متاما بالقدر الذي بصبح انحطاط األخالق السبب اجلوهري يف 
انحطاط احلضارة. بمعنى إن باعث العمران وتقوية الدولة من خالل إرساء 
أسس الرفاهية االجتامعية العدالة. ويف الوقت نفسه يعتربها عملية طبيعية، 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص141-140.
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص143

)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص295. 
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متاما كام هو احلال بالنسبة لإلنسان. فهو ينطلق بتفسريه هذا ليتوصل بأثره 
إىل  يؤدي  املادية(  واملصالح  )االقتصاد  املنزلية  باحلياة  املفرط  التأنق  أن  إىل 
إتباع الشهوات واالنقياد هلا »فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثرية ال 
يستقيم حاهلا معها يف دينها وال دنياها. أما دينها فإلستحكام صبغة العوائد 
التي يعرس نزعها. وأما دنياها فلكثرت احلاجات واملؤنات التي تطالب هبا 
العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء هبا«)1(. انه يقصد هبذه احلالة عىل مستوى 
بموقفه  يتعلق  ما  يف  دقيق  حكم  وهو  والدولة.  واملجتمع  واجلامعة  الفرد 
امللموس من حضارات املايض وما عايشه. لكنه حكم يتمتع براهنيته أيضا. 
الكسب  »عجز  مهمة  أمام  البرش  يضع  ومستلزماهتا  احلضارة  يف  فاإلفراط 
يف  يؤدي  قد  ودمار  وحروب  غزو  من  عليه  يرتتب  ما  مع  هبا«.  الوفاء  عن 
هناية املطاف ليس فقط إىل زوال احلضارة، بل وزوال األرض ومن عليها. 
حيث  من  تعادل  احلضارة  أن  عن  فكرته  فهم  يمكن  السياق  هذا  وضمن 

حتمية سقوطها حتلل األخالق وفسادها. 

األخالقي  االنحطاط  يفرس  خلدون  ابن  أن  عن  يكشف  ذلك  كل 
واملعنوي الذي يالزم التطور احلضاري مع ما هو مالزم وتلقائي للحضارة 
نفسها. وكتب هبذا الصدد يقول، بأن »غاية العمران هي احلضارة والرتف. 
الطبيعية  كاألعامر  اهلرم  يف  وأخذ  الفساد  إىل  انقلب  غايته  بلغ  إذا  وانه 
للحيوانات. بل نقول إن األخالق احلاصلة من احلضارة والرتف هي عني 
التي  املادية  باألسس  واخلامتة  احلالة  ابن خلدون هذه  ربط  لقد  الفساد«)2(. 
امللكات  خمتلف  تطوير  إىل  بالرضورة  تؤدي  فهي  احلضارة.  عليها  تقوم 
له  بالنسبة  احلضارة  فإن  وبالتايل،  يشء.  كل  يف  وتفرط  هبا  وتزيد  اإلنسانية 
التحكم  يمكن  وال  االعتدال.  واخلروج عىل  لإلفراط  املالزمة  الصيغة  هي 
كل  متس  شاملة  عامة  وثقافة  طبيعية  حال  من  جزء  يصبح  ألنه  بالعقل،  به 

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص295.

)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص297.
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والروحي  واألخالقي  والنفيس  واالقتصادي  االجتامعي  الوجود  أسس 
والسيايس. فالسعي املحموم للرفاهية واللذة املادية يدفع البرش إىل التنافس 
ويصبح  الغاية.  بلوغ  أجل  من  بالوسائل  تفننهم  هنا  من  غاياهتم.  لبلوغ 
الغش والكذب واخلداع والرذيلة أساليب الوصول إىل الغاية. وهذا يشمل 
والعوام  والدولة،  والسياسة  واملجتمع  واجلامعة  والعائلة  الفرد  يشء،  كل 
واخلواص. بحيث يصبح البرش الحقا أكثر تفننا يف الفسق واجلريمة واإلدعاء 
واملجاهرة به حتى يصري »ذلك عادة وُخلقا ألكثرهم، إال من عصمه اهلل«. 
ويرتتب عىل ذلك أن »يموج بحر املدينة بالسفلة من أهل األخالق الذميمة 
وجيارهيم فيها كثري من ناشئة الدولة وولداهنم... وإذا كثر ذلك يف املدينة أو 
األمة أدى بالرضورة إىل هالكها واندثارها«)1(. من هنا حكمه القائل، بأن 
التارخيي  املسار  وطبيعة  ملاهية  حتديده  بمعنى  العمران.  هناية  هي  احلضارة 
بعبارة  استنتاجه هذا  ثقافيا مبدعا. ووضع  للعمران، بوصفه مسارا  املالزم 
وهناية  الفساد،  إىل  وخروجه  العمران،  هناية  هي  احلضارة  »إن  تقول  دقيقة 
الرش والبعد عن اخلري«)2(. وسوف يقول بيش ما شبيه ويقرتب من مضمون 
الفكرة اخللدونية هبذا الصدد كل من روسو وشبنغلر. إذ نعثر يف هذه الفكرة 
بني  العالقة  حول  روسو  جاك  جان  من  كل  سيطرحه  ملا  مكثفة  صيغة  عىل 
اوسفالد  فكرة  وانحطاط األخالق، وكذلك عىل  الثقايف احلضاري  التطور 
ابن  اما  وأرواحها.  الثقافة  جفاف  أو  هناية  هي  احلضارة  إن  عن  شبنغلر 
غاية  »احلضارة  بأن  للقول،  عديدة  بقرون  ذلك  قبل  توصل  فقد  خلدون 
سن  هي  »احلضارة  وأن  بفساده«)3(،  مؤذنة  وإهنا  لعمره،  وهناية  العمران 

الوقوف لعمر العامل يف العمران والدولة«)4(.

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص296. 
)2(   ابن خلدون: املقدمة، ص98.  
)3(   ابن خلدون: املقدمة، ص295

)4(   ابن خلدون: املقدمة، ص297. 
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يف  واألخالقي  املعنوي  االنحطاط  ظاهرة  يتناول  خلدون  ابن  إن  غري 
جمرى تطور احلضارة بمعايري فلسفته اخلاصة عن وحدة الدولة واحلضارة. 
بفعل  والشجاعة  اجلرأة  املرء  تفقد  احلضارة  بأن  يقول،  الصدد  هبذا  وكتب 
التي  القمع والقهر،  وجود السلطة واجليش والرشطة،أي بفعل وجود قوة 
تأخذ عىل عاتقها محايته اخلارجية بينام تسلبه يف وقع األمر قواه الداخلية«)1(. 
للحضارة من وجهة  التارخيي  الفساد واالنحطاط  إن سبب  أخرى،  بعبارة 
النظام السيايس مع ما  ابن خلدون يكمن أساسا يف خلخلة وانحطاط  نظر 
يرتتب عليه من انحطاط اجتامعي وأخالقي. بمعنى انه وجد الرّس األعمق 
امللموسة  صيغتها  أو  واحلرية  النظام  إشكالية  يف  التارخيية  الظاهرة  هلذه 
أيضا  الشخيص  موقفه  فإن  وبالتايل،  باالستبداد.  السلطة  عالقة  يف  آنذاك 
انه  بمعنى  للحضارة.  الطبيعي  املوضوعي  التطور  رؤية  أساس  عىل  مبني 
يقف بني إدراك مسارها الطبيعي بام يف ذلك اهنيارها وموهتا شأن كل كائن 
طبيعي وحي. ويف الوقت نفسه ينظر إليها، باعتبارها سبيل وطريق الوجود 
نحو  والسري  والبداوة  واهلمجية  اخلشونة  تذليل  يف  نفسه  اإلنساين  التارخيي 
والعميق  الكبري  وتقديره  تعظيمه  هنا  من  احلياة.  يف  رقيا  األكثر  الصيغ 

للحضارة وإبداعها.

إن هذا التقييم بشقيه مبني أساسا عىل رؤية فلسفية للتاريخ تقوم يف أن 
التطور  الطبيعي لتطور اإلنسان واجلامعة. ويرتبط هذا  النتاج  احلضارة هي 
أي  االقتصادي،  والفائض  الثروة  ووفرة  واإلنتاج  العمل  أدوات  بتطور 
لإلنسان  الثقايف  اإلرتقاء  أي  العمران،  وفكرة  مفهوم  ضمن  يدخل  ما  كل 

واجلامعة واألمة.

***  **  ***

)1(   ابن خلدون: املقدمة، ص99.
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ميكيافيلي-	الرتميم	السياسي	لعجالت	االنقالب	التارخيي

الفكرة	السياسية	اجلديدة
إن الفكرة السياسية اجلديدة التي يضعها مكيافييل هي الصيغة األولية 
التطور  يف  االقتصادية  السياسية  املرحلة  وبداية  صعود  عن  عربت  التي 
وألوربا  عرش،  السادس   - عرش  اخلامس  القرن  الثقايف إليطاليا  التارخيي 
باخلروج  األوريب  التوسع  أخذ   1492 عام  األندلس  سقوط  وبأثر  الحقا. 
يف  عليه  يطلق  )ما  السياسية  الدينية  للمرحلة  العام  الثقايف  عامله  رشنقة  من 
أوربا اسم القرون الوسطى(. وكان هذا االندفاع والتوسع مقرونا بحامسة 
العنيفة  القوة  وصعود  بالذبول،  اآلخذ  اإلسالم  عامل  التارخيي« عىل  »الفوز 
انتصارها يف األندلس استعدادا ذاتيا  التي وجدت يف نفسها بعد  لألسبان، 
لتجريب العنف الشامل كام نعثر عىل صداه األول يف تدمري أغلب مكونات 
غري  املواجهة  وعنف  قسوة  يف  والحقا  فيها.  اإلسالمية  العربية  الثقافة 
العقالنية واملليئة باملغامرة والتخريب الشامل يف »أمريكا اجلنوبية« وغري من 

املناطق البعيدة »لالكتشافات اجلغرافية«)1(. 

)1(   إن أحكامي وتقييمي لتلك املرحلة حمددة هنا باألبعاد الظاهرية ملسار الزمن التارخيي 
وليس التاريخ الثقايف. فاألول هو جزء من مسار التاريخ الطبيعي، ومن ثم حيمل 
يف أساليبه وأدواته وممارساته وغاياته املبارشة كل مكونات وغرائز الوجود الطبيعي 
الكمون  أو  اخلمرية  فإهنا متثل  الثقايف،  التاريخ  الكامنة يف مسار  األبعاد  أما  للبرش. 
القادر عىل التفتح بيئة إمكانيات مستقبلية أو عنارص وأّجنة التطور املارواطبيعي يف 
الوجود اإلنساين. بمعنى املسار العام واخلاص لالنتقال من الطبيعي إىل املاوراطبيعي 
بمعايريها  املتكاملة  اإلنسانية  إىل  املبارشة  البرشية  اإلنسان، والتحول من  تاريخ  يف 

الذاتية واملستقبلية. 
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أما بالنسبة إليطاليا فقد كانت التجزئة تعرقل إمكانية خروجها إىل ما 
وراء احلدود األوربية، لكنها أعادت صنع القارة األوربية وقدمت هلا الرؤية 
اجلوهر  حيث  من  استطاعت  فقد  والسياسية.  واجلاملية  األولية  الفلسفية 
بالذبول،  اآلخذ  وتراثها  الكنسية  النرصانية  مع  التارخيي  احلساب  تصفية 
واملغامرات  العنف  مظاهر  أما  السياسية.  الدينية  املرحلة  بانتهاء  مبرشة 
اتصف  الذي  الكاثوليكية،  الكنيسة  سلكوك  الزمت  التي  واملؤامرات 
التارخيي  احلريق  هناية  عىل  مؤرش  فإنه  وخفوته،  للعنف  الشديد  باالنفجار 
العقلية  اإلرادة  وإبداع  احلر  الثقايف  الوعي  وبداية  الديني  الالهويت  للوعي 
والعقالنية واألدبية، التي جرى كبحها عىل مدار أكثر من ألف عام. فايطاليا 
تنفيذ  عاتقها  عىل  وأخذت  عامة  أوربية  ديانة  النرصانية  من  جعلت  التي 
خالل  من  هلا  حد  لوضع  سعى  من  أول  هي  الكربى،  التارخيية  املهمة  هذه 
الرومانية  األصول  ليست  ولكنها  األصول.  إىل  والرجوع  النهضة  فلسفة 
النظام  عن  فكرهتا  يف  الكامنة  الكبرية  القوة  ببقايا  املمزوجة  اإلغريقية  بل 

السيايس وفكرة احلقوق.

أسس  إرساء  يف  فاعلية  األكثر  األوىل  الشخصية  مكيافييل  كان  وقد 
ما  كل  بأن  القول،  ويمكننا  احلديث.  األوريب  العرص  يف  السياسية  الفكرة 
العربة  فكرة  عن  خلدون  ابن  وضعه  ما  مضمون  من  يقرتب  ميكيافيل  كتبه 
بينام  التارخيي،  العلم  ذروة  متثل  خلدون  ابن  عند  كانت  أهنا  غري  التارخيية. 
باعتباره  السيايس،  التارخيي  أو  السياسية  الفكرة  بداية  هي  مكيافييل  عند 
قبله  ابن خلدون  إليها  الفعيل. وهي فكرة سبق وأن توصل  التاريخ  جوهر 

بحوايل قرن من الزمن)1(، بينام سيعيدها هيغل بعده بثالثة قرون.

الدقيق للكلمة. إن  باملعنى  التاريخ  مل يضع مكيافييل فكرة فلسفية عن 
فكرته هبذا الصدد أقرب ما تكون إىل احلكم املبني عىل أساس تأمل التجارب 

)1(   ولد مكيافييل1469( (، أي بعد حوايل ستني سنة من وفاة ابن خلدن.
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ومتوت،  وتقوى  تولد  أهنا  عن  تكشف  والتي  )اإليطالية(  للدول  التارخيية 
التارخيية. من هنا  أقرب إىل اجلربية  أهنا  بالنسبة لإلنسان، أي  كام هو احلال 
فكرة اجلدولة املحتومة يف تاريخ الدول والتاريخ بشكل عام. وتنحرص هذه 
للدولة. من هنا ضعفها  السياسية  الفكرة  النهائي يف جمال  أو احلكم  الرؤية 

الفلسفي وقوهتا العملية واملستقبلية.

الفاعلة،  األرادة  صيغة  مكيافييل  عند  اختذت  التارخيية  اجلربية  أن  غري 
والقدر  للحظ  يمكن  ال  وبدوهنا  اإلرادة.  بجربية  تسميته  يمكن  ما  أو 
من  الدولة.  لبناء  بالنسبة  وقيمته  أثره  له  دورا  تلعب  أن  والكنيسة  واآلهلة 
هنا قيمة التاريخ بوصفه خمزن الرؤية املقارنة ومن ثم قيمته بالنسبة للبدائل. 
وقائع  استلهامه  بمعنى  االنتقائي،  بالطابع  تتسم  أفكاره  أغلب  كانت  هلذا 
بوصفها  السياسية  اإلرادة  فكرة  يدعم  الذي  بالشكل  وشخصياته  التاريخ 
إرادة احلكم وبناء الدولة والتحكم هبام. ومل يكن هذا معزوال عام كان يسعى 
لتأسيسه من أمهية ثبات االستقرار السيايس للدولة بوصفها مصدر ومعني 

قوهتا الفعلية. 

إن فلسفة ميكيافييل هي فلسفة التاريخ السيايس إليطاليا. وهبذا تقرتب 
يكمن  بينهام  اهلائل  الفرق  لكن  خلدون،  البن  السياسية  الفكرة  فلسفة  من 
التاريخ  بفكرة علمية عن  ابن خلدون حمكومة  السياسية عند  الفكرة  أن  يف 
وفلسفية عن مساره. بينام كانت عند مكيافييل هي معاناة عملية وثقافية من 
فلسفة  عىل  حتتوي  كانت  أهنا  أي  املستمر،  تفككها  من  إيطاليا  إنقاذ  اجل 
العميل  السيايس  البديل  التارخيي. من هنا احتواءها عىل »برنامج«  الصعود 
العملية  النصائح  شكل  اختاذها  فإن  وبالتاليإ  الفكري.  املنظومي  وليس 
السياسية اإلسالمية املحكومة  النصائح  تقاليد  خيتلف اختالفا جوهريا عن 
النصائح  فلسفة  أن  العملية. وسبب هذا االختالف هو  بالفكرة األخالقية 
التجربة  أي  للخالفة،  التارخيية  التجربة  نتاج  كانت  اإلسالمية  السياسية 
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السياسية للمرحلة الدينية السياسية. بينام شكلت فلسفة النصائح السياسية 
ملكيافييل حصيلة التأمل التارخيي للسلوك السيايس وتطبيقه اخلاص يف بداية 
النصائح  اختاذ  هنا  من  التارخيي.  التطور  يف  االقتصادية  السياسية  املرحلة 
وبصورة  بالسلطة،  اجلوهري  االهتامم  صيغة  السيايس  السلوك  يف  العملية 
مع  السلطة  فكرة  تطابق  بسبب  وذلك  الدولة.  فكرة  جتاه  عابرة  او  جزئية 
الدولة. إذ مل تتبلور بينهام بعد فكرة النظام السيايس، والتي مل يكن بإمكاهنا 
احلكم  نظم  عىل  بالقضاء  الشامل  السيايس  التحول  جيري  أن  قبل  تظهر  أن 
امللكي املطلق. هلذا كانت فلسفة التاريخ بالنسبة ملكيافييل هي فلسفة البحث 
الفكرة  هذه  احتوت  وقد  السلطة.  باستتباب  الكفيلة  العملية  الوسائل  عن 
متيز  التي  واملوت  للوالدة  احلتمية  الدورة  رشنقة  من  اخلروج  حماولة  عىل 
تاريخ الدول، كام اعتنقها مكيافييل، وكام كانت سائدة عند سابقيه يف الرتاث 
يتعلق  فيام  الفلسفية  أنامطها  هلا  أن  كام  اإليطايل.  التارخيي  الفلسفي  الفكري 
بطبيعة األنظمة السياسية وآفاقها كام هو احلال عند افالطون وارسطو حول 
النظم امللكية واالستبدادية واالرستقراطية واالوليجارشية والديموقراطية. 

لفلسفته  املنهجية  القاعدة  تكن  مل  مكيافييل  عند  التاريخ  فلسفة  لكن 
واالنتصار  واألمل،  اخليبة  رصاع  مع  تتطابق  كانت  ما  بقدر  السياسية، 
واهلزيمة املميز لتاريخ الدولة والسلطة. وهي الرؤية واحلالة التي نعثر عليها 
يف تناصف احلظ أو القدر مع اإلرادة يف فلسفته التارخيية والسياسية. وليس 
والقدر.  احلظ  وقيمة  وأمهية  واقعية  عن  دوما  مكيافييل  يتكلم  أن  مصادفة 
بمعايري  املفهومة  النرصانية  والالهوتية  القروسطية  بقايا  عىل  هنا  نعثر  إننا 
ما جيري من أحداث  بأن  قوله،  هنا  آنذاك)1(. من  اإليطايل  السيايس  الواقع 
ونتائجها تولد قناعة القول بالقضاء والقدر، ودور اهلل وما شابه ذلك. لكن 
تأمل التاريخ الفعيل يكشف عن أن لإلرادة مكانتها اخلاصة. وبالتايل، فمن 

)1(   مازالت ايطاليا تعاين من عدم االستقرار يف السلطة مع ثبات النظام السيايس حلد 
اآلن.
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األفضل القول بأن للقدر واإلرادة مناصفة يف ما جيري. 

الغزايل عام  بلورها  التي  الفكرة عىل صدى باهت للفكرة  نعثر يف هذه 
اسامه باجلرب يف االختيار واالختيار يف اجلرب. غري أن ما كان يشغل مكيافييل 
السياسية  اإلرادة  بل  املجال،  هذا  يف  والالهوتية  الفلسفية  األبعاد  ليست 
واجلربية السياسية. من هنا وضعه هلذه الرؤية الفلسفية القلقة واملعربة عن 
صلب  يف  املرحلة،  تلك  إليطاليا  السياسية  احلياة  يف  الفعيل  اخللل  أو  القلق 
القدر  إىل  كليا  يركن  »من  قوله  يف  كام  املناصفة  هذه  لتذليل  اخلفية  املحاولة 
حيطمه القدر«. وذلك ألنه مرتبط أيضا بالعمل ومقتضيات الزمن، كام يقول 
مكيافييل. ومن ثم فإن من يعارض هذه املقتضيات يتعرض لالنسحاق)1(. 
ثابتون  يتبدل والنَّاس  واستكمل ذلك يف فكرة واستنتاج يقول، بأن »احلظ 
عىل أساليبهم«)2(. وإن نجاحهم يف احلكم مرهون بإدراك هذه احلقيقة. وهي 
املقدمة الفكرية التي يمكن من خالهلا التوصل إىل أن ما يقصده مكيافييل هنا 
هو التأكيد عىل أن مهمة الفكر هي مهمة عملية. وإن هذه املهمة العملية هي 
مهمة سياسية. وإن حقيقتها السياسية ال تقوم يف تقديم النصائح األخالقية، 

بل يف بلورة أخالق العمل السيايس أو األخالق السياسية.

كانت  أهنا  بمعنى  نفسه.  ملكيافييل  الشخصية  املهمة  هي  تلك  وكانت 
تعتمل يف أعمق أعامقه بوصفها حمرك وحمدد عقله وسلوكه النظري والعميل. 
فإذا كان الناس تقدم للملوك واألمراء أشياء ثمينة متنوعة، فإنه قام بإهدائهم 
فكرة سياسية عملية استمدها من التاريخ وجتاربه احلياتية املتنوعة)3(. ذلك 
يعني، أن الفكرة السياسية عند مكيافييل أقرب ما تكون إىل عربة مستقاة من 
وقائع املايض بعد مرورها بموشور التجربة الشخصية، أي أن مهمة التاريخ 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، دار االفاق اجلديدة، بريوت، 1990، ص192.
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص194.
)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص 51.
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ووظيفته تقوم يف تقديم املعونة السياسية للحارض واملستقبل. 

التجارب	الشخصية	واحلصيلة		النظرية
واستقصاء  تأمل  نتاج  هي  »لألمري«  ويقدمها  يبلورها  التي  فاألفكار 
وجتارب شخصية، متاما بالقدر الذي تشكل أيضا جتارب التاريخ اإليطايل. 
وهو تاريخ عريق يف جمال احلكم السيايس. وليس مصادفة أن يكتب مكيافييل 
ومن  وفيهام  فلورنسا(.  و)تاريخ  ليبيا(  تيتوس  من  األول  )العقد  كتاب 
خالهلام يمكن رؤية فلسفته عن التاريخ السيايس. بمعنى أن فلسفة التاريخ 
بحيث  احلكم.  ونظام  للدولة  السيايس  التاريخ  فلسفة  هي  مكيافييل  عند 
وكتاب  كتبه،  ختلو  إذ  نفسه.  الكتابة  أسلوب  يف  ذلك  يف  بام  رؤيتها  يمكننا 
أي  والطويلة،  الطنانة  والعبارات  اللفظي  التزويق  من  باألخص،  )األمري( 
بموجبها.  والعمل  السياسية  للفكرة  الكايف  الوضوح  لتوفري  باللغة  اقتصاد 
يالزم  ما  عادة  الذي  والوجدان  للعقل  احلي  التداخل  نتاج  بدورها  وهذه 
التجربة الشخصية )الذاتية(. وال غرابة يف األمر، وذلك ألن مكيافييل نفسه 
كان جزءا وعنرصا فعاال يف التاريخ السيايس ملرحلة النهضة)1(. ووضع هذه 

ارستقراطية  عائلة  يف  فلورنسا  يف   )1527-1469( مكيافييل  مكيافييل  ولد     )1(
وهو  بسيطا.  األويل  تعليمه  وكان  اجلمهورية.  دعاة  ومن  حماميا  أبوه  كان  األصل. 
ما يمكن العثور عليه بام يف ذلك يف كتاباته النظرية )األمري( والتارخيية )العقد األول 
يكن  مل  انه  يف  تقوم  )األمري(  وقيمة  فلونسا(.  و)تاريخ  ليبيا)ليفوس(  تيتوس  من 
فلورنسا  تاريخ  عكس  عىل  آنذاك،  األمراء  من  أمري  جانب  من  مطلوبا  أو  حمجوزا 
ومعارفه  أوال،  السياسية  جتاربه  استلهام  يف  جوهريته  هنا  من  مؤلفاته.  من  وغريه 
الديني  التيار  بني  الشخيص  تطوره  يف  التأسيسية  املرحلة  مرت  وقد  ثانيا.  التارخيية 
بالفضائل من  للتمسك  الداعي  الدومينكان وتياره اإليطايل  الرهبان  املمثل بحركة 
جهة، والتيار السيايس الداعي للجمهورية، من جهة أخرى. وما بينهام حكم عائلة 
ميديتيش. األمر الذي طبع حياته النظرية والعملية بالشكل الذي جعل من املبادئ 
املتسامية والنزعة النفعية والكلبية متداخالن كام لو أهنام رضوريان يف آن واحد. من 
هنا ترقيه يف املناصب بني هذه التيارات الثالثة من حيث التأسيس من جهة، وبني 
التيارين اجلمهوري واالرستقراطي االستبدادي من جهة أخرى. بحيث طحنه هذا 
االحتكاك بينهام وصنع منه عجينة هي األوىل يف تاريخ الفكر السيايس األوريب. كام 
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الكبري  الفنان  بأن  تقول،  عملية،  لكنها  ومجيلة،  مقتضبة  عبارة  يف  املفارقة 
الوديان.  ليصور  اجلبال  قمم  ومن  اجلبال،  شاهق  لريسم  الوديان  من  ينظر 
من  الشعب  طبيعة  يعرف  أن  الدولة  رجل  أو  الكبري  السيايس  طالب  هلذا 
أبناء  املرء فردا من  أن يكون  أن يكون أمريا. وباملقابل من الرضوري  أجل 
الشعب ليتمكن من معرفة طبيعة األمراء)1(. ذلك يعنى، إن األمري أو رجل 
الدولة أو حاكمها هو ذاك الذي جيمع يف ذاته معرفة شعبه بوصفه جزءا منه. 
وبدون هذه العالقة املتبادلة أو الذاتية التلقائية النابعة من واقعها وحقيقتها 
ال يمكن بلوغ رتبة اإلمارة احلقيقية. فاإلمارة احلقيقة هبذا املعنى هي تلك 
التي تتصف بتجانس ذايت بوصفها كال واحد يف شخصية األمري والشعب. 
الفكري  تطوره  من  مبكرة  مرحلة  يف  عنده  تبلور  قد  كان  استنتاج  وهو 
احلراشف  سقوط  فيها  تتسارع  أخذت  التي  املرحلة  تلك  يف  أي  السيايس، 
الدينية املتكلسة من مرحلة تأثره بحركة الرهبان الدومينكان. ويعكس هذا 
التحول يف آن واحد اإليامن األول بأثر الرتبية العائلة عن أفضلية اجلمهورية، 
نفعا  جتدي  ال  األخالقية  النصائح  أن  إىل  أوصلته  التي  السياسية  والتجربة 
ونعثر  السيايس.  والنظام  والدولة  السلطة  وبناء  السيايس  الرصاع  ميدان  يف 
جعلت منه املقدمة النظرية األوىل للسلوك العميل السيايس يف مرحلة االنتقال من 
الطور الديني السيايس )للقروسطية( إىل الطور السيايس االقتصادي )الربجوازي(. 
إىل فصل  الديني والحقا دعوته  التيار  ابتعاده عن  األويل يف  انعكاسه  ذلك  ووجد 
هذه  استكامل  وجرى  مجهورية.  دولة  فلورنسا  جعل  أجل  من  الدولة  عن  الدين 
احلكومية  للوظائف  تقلده  يف  املرتاكم  السيايس  إدراكه  جمرى  يف  األولية  الفكرة 
فلورنسا  جلمهورية  الثانية  للمستشارية  عام  1489سكرتريًا  اختري  فقد  السياسية. 
آنذاك  العمر  يبلغ من  والعسكرية وكان  اخلارجية  الشؤون  كانت ترشف عىل  التي 
 1500 عام  ويف  عاما.  عرش  أربعة  بحدود  فيها  بقي  حيث  عاما.  وعرشون  تسعة 
عام  بورجيا  سقوط  مرحلة  وعاش  فرنسا.  إىل  الدبلوماسية  بعثاته  أول  يف  شارك 
1502. ثم عاد إىل فرنسا عام 1404. ثم قام بعدها باالشرتاك يف بعثات دبلوماسية 
عديدة. ثم سجن يف فلورنسا عام 1512. وعام 1513 حكم عليه باإلعدام لكنه 
والسياسة.  الدولة  يف  العمل  اعتزل  وأخريا  وظيفته.  من  طرده  جرى  بعدها  نجا. 

واختىل. ويف خلوته انجز كتاب )األمري(.
)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص52.
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القائلة،  بالفكرة  استشهد  فقد  والدولة.  الكنسية  من  موقفه  يف  ذلك  عىل 
بأن االيطاليني ال يفهمون شيئا يف شئون السياسة، ولو أهنم فهموا فعال ملا 
التجربة  حتليل  العظمة)1(. وبأثر  من  الدرجة  هذه  إىل  تصل  جعلوا الكنيسة 
التارخيية السياسية توصل إىل استنتاج يقول »إن من يسعى لتقوية غريه حيكم 
أيضا جيري  الكنيسة  تقوية  باخلراب والدمار«)2(. وبالتايل، كانت  عىل نفسه 

عىل حساب تدمري الدولة واجلمهورية يف ايطاليا. 
من  جزءا  ملكيافييل  بالنسبة  السيايس  النظام  إشكالية  كانت  فقد 
بينهام.  للفرق  هالمي  ادراك  عىل  عنده  نعثر  إننا  والسلطة.  الدولة  إشكالية 
ملستقبل  بالنسبة  وحدهتام  لرضورة  ادراكه  حتسس  يمكننا  نفسه  الوقت  ويف 
الدولة اإليطالية. بعبارة اخرى، اننا نعثر يف موقفه من النظام السيايس عىل 
إن  بمعنى  والدولة.  السلطة  بني  الرابطة  احللقة  بوصفه  ألمهيته  اويل  ادراك 
حتوله  خالل  من  للسلطة  النافية  اهليئة  إىل  تتحول  مل  السيايس  النظام  فكرة 
التجزئة  نتاج  هو  بدوره  وهذا  نفسها.  الدولة  فكرة  عن  العميل  التعبري  إىل 
آنذاك  التوصل  بإمكان مكيافييل  مل يكن  ثم  اإليطالية. ومن  للمدن  الطويلة 
وتأسيسه  السيايس  النظام  إشكالية  حلل  واملنظومي  الواضح  اإلدراك  إىل 

بمعايري البديل الفعيل للتجزئة.  

أنواع  قضية  تناول  خالل  من  األولوية  إشكاليته  وضع  ذلك  مع  لكنه 
اجلمهوري  من  كل  ومها  احلكم  أنظمة  من  نوعني  عن  يتكلم  فهو  احلكم. 
وامللكي الوراثي)3(. انه يتناول الواقع اإليطايل وليس نامذج الرؤية الفلسفية 
ومن  والرومان.  اليونان  زمن  منذ  عليها  املتعارف  احلكم  ألنواع  السياسية 
ثم نعثر يف تقسيمه هذا عىل معامل الواقع والتجارب السياسية اإليطالية التي 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص70.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص70.

)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص53.
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وواقعيتها  ودقتها  سالمتها  يعني  ذلك  وألجلها.  ضمنها  وعمل  عايشها 
ضمن سياق التقاليد السياسية وأنظمة احلكم حتى ذلك الوقت.

يضع مكيافييل أمام نفسه مهمة التنظري للطريقة التي يمكن احلفاظ فيها 
عىل السلطة والدولة يف ظل النظام امللكي. ويشدد عىل أن لألمري حق رشعي 
يف احلكم بحكم احلاجة والعلة. وبالتايل يستحق حب الشعب »إذا مل يقرتف 
من الرذائل ما يربو عىل املعقول«)1(. إن اقرتاف الرذائل فعل مقبول بالنسبة 
ملكيافييل يف حال خدمته لقوة الدولة واستقرارها ولكن بمعايري »معقولة«. 
ومع صعوبة حتديد هذه »املعايري املعقولة«، إال أننا نعثر عىل نامذجها ونوعيتها 
ومتنوعة  خمتلفة  سياسية  سلوك  وقواعد  وأساليب  وسائل  من  بثه  ما  يف 
اجلوهرية  السياسية  العقيدة  تعكس  لكنها  والغاية.  والظرف  احلالة  حسب 
األخالقية  القيم  عىل  وغايته  السيايس  الفعل  أولوية  أي  ملكيافييل،  بالنسبة 
التقليدية. إذ ال ينفي مكيافييل القيم األخالقية يف السلوك السيايس، بل هو 
يبلور قيم سياسية جديدة ختتلف عام كان سائدا أو قادما أو باقيا من األطوار 
التارخيية الثقافية القديمة. من هنا ربطه لثورة الناس عىل احلكم ليس بالقيم 
نعثر عىل ذلك يف قوله »إن ثورة  املادية أساسا، كام  بأحواهلا  بل  األخالقية، 
أسوء«)2(.  إىل  يسء  من  الناس  أحوال  حتول  نتيجة  هو  احلكام  الناس عىل 
وتّعرب هذه الفكرة بصورة استرشافية دقيقة ملستقبل التحول التارخيي اهلائل 
ألن  وذلك  االقتصادية.  السياسية  املرحلة  إىل  السياسية  الدينية  املرحلة  من 
تارخيية  مرحلة  لكل  إذ  جديدة.  أخالقية  قيم  هي  اجلديدة  السياسية  القيم 

ثقافية كربى قيمها اخلاصة، والتي تستقيها من مرجعياهتا الثقافية الكربى.

يف  والسائدة  املوجودة  الرذيلة  اصناف  بمختلف  مكيافييل  أخذ  لقد   
من  ختلو  ال  وسائال  بوصفها  التاريخ  امتداد  عىل  للدولة  السياسية  احلياة 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص57.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص58.
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السلطة  وقوة  الدولة  وحدة  خيدم  الذي  بالشكل  تطبيقها  حال  يف  الفضيلة 
األخالقية  النصائح  أن  إىل  توصل  لقد  واالجتامعي.  السيايس  واالستقرار 
الدوام ضعيفة  كانت عىل  وأهنا  الفعالة. السيام  قوهتا  متتلك  تعد  مل  القديمة 
التأثري وباالخص يف جمرى ارتقاء املجتمع إىل حالة الدولة، كام قال هبا قبله 
قواعد  جعلها  إىل  وسعى  هبا  قبل  انه  مكيافييل  يميز  ما  لكن  خلدون.  ابن 

العمل السيايس بوصفها فضائال أخالقية أيضا. 

جمرى  يف  املرتاكمة  املعنوية  القيم  وفاعلية  أمهية  يلغي  ال  ذلك  أن  غري 
التاريخ اإلنساين، لكنها تبقى يف هناية املطاف جمرد قيم خادمة بالنسبة ملهمة 
بكل  القبول  بمعنى  واستقراره.  احلكم  واستمرار  الدولة،  وتقوية  تكامل 
النظر عن تناقضها املجرد مع مهامت العمل السيايس.  القيم املعنوية بغض 
ولعل احد النامذج الواضحة هبذا الصدد يمكن تقديمه عىل مثال موقفه من 
االحتفاظ  ضامنة  مكيافييل، ليس  نظر  وجهة  من  القوي،  فاجليش  اجليش. 
الشعب)1(.  بحب  ذلك  يرتبط  مل  ما  األخرى  البلدان  واحتالل  بالسلطة 
املحتل. وهذا  الشعب  وّد  مل جيري كسب  ما  دولة أخرى صعب،  فاحتالل 
بدوره أمر صعب إذا كان الشعب غريبا وال يتكلم لغة املحتل. بينام احتالل 
من  آنذاك(  املجزأة  وحالتها  إيطاليا  ضمن  جيري  )واحلديث  شعب  وضم 
واستمرارا  احلرية)2(.  يتعود عىل  مل  إذا  واللغة ممكنا خصوصا  األصل  نفس 
أراض  لفكرة املستعمرات يف  مكيافييل  يؤسس  االحتالل  من  املوقف  هلذا 
الغري املحتلة للتمكن منها. فهي أقل كلفة من اجليش، السيام وأهنا قد تثري 
خوف االنتفاض ضدها لكي ال يفقدوا أراضيهم)3(. من هنا اقرتاحه بإقامة 
يستنزف  ال  والذي  واألرخص،  األفضل  األسلوب  فهو  فيها.  اجلاليات 
القيام بإساءة  بناء املستوطنات هو  أموال الدولة. والطريقة املثىل إىل جانب 

)1(   نيكوال مكيافييل: األمري، ص59.
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص62-61. 

)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص62
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بالغة وخطرية من أجل كرس إرادة السكان األصليني إضافة إىل رشاء ذمم 
الوجهاء)1(. ومن املمكن رؤية هذه »النصيحة«  السياسية لالحتالل يف كافة 
نامذج وتاريخ السلوك األوريب االستعامري. إذ نراه يف كافة القارات وما وراء 
ليبيا  املحيطات. وعندنا جرى تطبيقه يف اجلزائر من جانب الفرنسيني، ويف 
من جانب اإليطاليني، واآلن يف فلسطني من جانب اليهود. بعبارة أخرى، 
واحتالل  اجلديد  النفوذ  مناطق  يف  مكيافييل  مقرتحات  األوربيون  نفذ  لقد 
امريكا  نموذج  عىل  نراه  كام  البرشي  االقتالع  أسلوب  بإتباع  الغري  أرايض 
الشاملية وأسرتاليا وغريها من املناطق. بينام مل يستعمل العرب املسلمون هذا 
األسلوب لذلك مل يتمكنوا من االحتفاظ باألندلس! مع إن جوهر القضية 
واالختالف يكمن يف التباين النوعي بني املراحل التارخيية الثقافية والطابع 
اخلاص النكسار مرجعياهتا الكربى يف موشور املنطق الثقايف لتطور األمم. 
نفسه،  الوقت  يف  وأسست  نشأت  ميكيافييل  فكرة  إن  بذلك،  واملقصود 
للمرحلة السياسية االقتصادية إليطاليا وأوربا عموما. إذ نرى مالمح املال 
الدولة  أركان  تثبيت  عىل  القادرة  الوحيدة  القوى  بوصفها  والعنف  والقوة 
وتقوية السلطة فيها. بينام كانت السيطرة العربية اإلسالمية يف األندلس جزأ 
العربية بمرجعياهتا  السياسية، وصعود اخلالفة  الدينية  املرحلة  من صريورة 
أصوهلا  اإلسالمية  للفتوحات  كان  املجردة  الناحية  فمن  اخلاصة.  الثقافية 

املحددة وفكرهتا الكونية وآداب يقابلها وحدة احلقوق. 

وبغض النظر عن الطابع القايس بل واملجرم يف هذه النصائح السياسية 
وأجنتها  املرحلة  ملتطلبات  وتستجيب  تنسجم  كانت  اهنا  إال  املكيافيلية، 
فألهنا  الروماين،  والتاريخ  الرتاث  من  العينية  املادة  استعامل  أما  املستقبلية. 
الدولة  امللحة إىل رضورة وتقوية ووحدة  املهمة  كانت تستجيب من حيث 
بنواقيس  يكون  ما  اشبه  السياسية  وتقاليدها  روما  ظلت  فقد  اإليطالية. 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص63.
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رؤيته  إرساء  هنا  من  معنى!  بدون  لكن  مجيل،  رنني  الكاثوليكية:  الكنسية 
الرؤية  بمعايري  ولكن  واهلزيمة،  االنتصار  مثال  عىل  للتاريخ  النقدية 
لكتاب  السيايس  الصدى  هو  )األمري(  بأن   القول،  يمكنني  بل  املستقبلية. 
اوغطسني )مدينة اهلل(. فهو ممثل اجليل املستقبيل، أي الذي ينظر إىل األمام 
الفعل  عىل  قادرة  تعد  مل  التي  السياسية  الكتب  أمهات  إىل  بالرجوع  وليس 
بمعايري املعارصة. من هنا نرى توظيفه السيايس البحت وليس تطبيق القيم 
األخالقية املجردة. فقد اعترب جتارب الرومان هبذا الصدد جتارب صحيحة. 
لقد طبقوا ما تكلم مكيافييل عنه، واملقصود بذلك سلوكهم يف إرساء وبناء 
هلم  السامح  وعدم  األقوياء  وإبعاد  ضعفاء،  بوجهاء  والقبول  املستوطنات 
باالقرتاب من السلطة. أما اليونان فقد أرادوا صداقة غريهم فخرسوا! وهو 
والثقافية  والفلسفية  السياسية  التجارب  بمعايري  بالدقة  يتصف  ال  استنتاج 
الرحلة  بمعايري  ومستقبلية  ورضورية  فعالة  أداة  تصبح  لكنها  العامة. 
ومندوب  مباح  الربح  يدر  ما  كل  من  جعلت  التي  االقتصادية  السياسية 
الواجب.  الفرض  أسلوب  إىل  يكون  ما  أقرب  الواقع  بينام هو يف  ومقبول. 
بحيث نراه يضع هلذه املهمة قواعد حمددة، كمام هو جيل يف تناوله ما اسامه 

بالسبل الثالثة لبلوغ هذه الغاية: 

األول ويقوم يف جتريدها من كل يشء؛
الثاين، باإلقامة فيها؛

الثالث، السامح ألهلها بالعيش فيها حسب قوانينهم مقابل دفع اجلزية 
)املال( ويستند بذلك اىل قيادة حملية تابعة. وخصص موقفه من أولئك الذين 
أهلها  تعّود  التي  املدن  بأن  قوله،  هنا  من  فيها.  وعاشوا  احلرية  عىل  تطبعوا 
باالنقياد  إال  هتدأ  وال  بموادعتها  االحتفاظ  يمكن  ال  احلرية  عىل  وتطبعوا 
إىل مواطنيها)1(. ودفعه ذلك إىل استنتاج مدمر لكنه حمكوم بالقوة والسلطة 

)1(    نيكوال مكيافييل األمري، ص76.
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واملال كام يف قوله »كل من يسيطر عىل مدينة حرة ال يقوم بتهديمها، يتعرض 
هو نفس للدمار منها«)1(. ووضع هذا االستنتاج بصورة دقيقة يف قوله:«إن 
الشديدة  والرغبة  البالغة،  والكراهية  العظيمة،  باحليوية  تتميز  اجلمهوريات 
اضمن  فإن  وبالتايل  حريتهم.  ذكرى  ترك  أهلها  باستطاعة  وليس  بالثأر، 
فيها«)2(. ومع ذلك مل يقف مكيافييل  التام، واإلقامة  سبيل هنا هو تدمريها 
عند هذا احلد اهلائج يف الوقف من اآلخرين من اجل تثبيت قوة الدولة، بل 
ينظر إىل  املستقبل. فاألمري احلكيم، كام يقول مكيافييل، من  وربطه بمهامت 
املستقبل لكي يدرك األخطار القادمة متحصنا برؤية وعالج. وهذا هو حال 

الدولة الناجحة)3(.

فلسفة	النصائح	السياسية	العملية
الواقع  من  تنطلق  مكيافييل  يقدمها  التي  العملية  والرؤية  النصائح  إن 
واالستفادة  واحلذر  باحليطة  اسامه  مما  املستقاة  السياسية  التقاليد  وأثر 
لتأمل  دوما  يدعو  انه  ذلك  من  السلطة. واألهم  تقوية  يمكنه  ما  كل  من 
جتارب املايض. لقد أراد مكيافييل أن جيعل من التاريخ معّلام. وهي الفكرة 
النظري  تأسيسها  بأن  واعتقد  السياسية.  فكرته  يف  وأهيمة  جوهرية  األكثر 
هو  هنا  يشغله  ما  أن  أي  وديمومته،  احلكم  استمرار  إىل  يؤدي  والعميل 
املقدوين  ألكسندر  لتجربة  حتليله  معرض  ففي  السيايس.  االستقرار  فكرة 
مرتبط  لذلك  سبيني  وجود  إىل  الرسيع يشري  موته  بعد  سيطرته  بقاء  ورّس 
وهو  األول  مكيافييل،  يقول  كام  احلكم،  من  نوعان  فهناك  احلكم.  بنوعية 
أن جيري من خالل احلاكم وموظفيه، أي تعيينه للوزراء، والثاين هو حكم 
نموذجه  األول  عن  تعبريا  العثامين  احلكم  نمط  يف  ووجد  والنبالء.  األمري 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص77
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص78.

)3(    نيكوال ميكيافييل: األمري، ص65.
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)وهو نظام احلكم املعارص ملكيافييل نفسه(. بينام وجد النمط الثاين تعبريه يف 
نموذج احلكم الفرنيس املعارص له، أال وهو  حكم األمري والنبالء. من هنا 
احتالها  حال  يف  ولكن  األتراك  مملكة  احتالل  الصعب  من  بأن  استنتاجه، 
يسهل إدارهتا والتحكم هبا، عىل عكس فرنسا حيث يسهل احتالهلا ويصعب 
التحكم هبا وإدارهتا)1(. من هنا استنتاجه القائل، بأن الكسندر واتباعه كان 
بإمكاهنم االحتفاظ بالسيطرة عىل فارس بعد انكسار جيش داريا، بينام كان 
الرومان يواجهون دوما صعوبات يف فرنسا وإسبانيا وغريها بسبب وجود 
وإنام يف  املحتل  كفاءة  ليست يف  القضية  بأن جوهر  تقول،  نبالء. واحلصيلة 
اختالف األوضاع يف البالد املحتلة)2(. بعبارة أخرى، إن األسباب الداخلية 
قوة  وليس  االحتالل  لقبول  مستعدان  والشعب  الدولة  من  جتعل  التي  هي 
يف  وضعها  أو  اعتامدها  يمكن  ودقيقة  عميقة  سياسية  فكرة  وهي  املحتل. 
صلب الفكرة املكيافيلية عن قوة الدولة وديمومة احلكم السيايس. ولكي ال 
تقع الدولة والنظام السيايس حتت نري االحتالل األجنبي، فإن ذلك يستلزم 
توحيدها الداخيل وإجياد النظام السيايس القادر عىل الدفاع عن نفسه أو يف 

اسوأ األحوال يصعب إدارته من جانب املحتل. 
لكن هذه الرؤية السياسية الداعمة لوحدة الدولة واالستعداد للدفاع 
عنها ضد أية قوة خارجية ليست إال مستواها األول والظاهري. ووجد يف 
الشعب أو املجتمع القوة األكثر جوهرية وأصالة هبذا الصدد. من هنا حدبثه 
القوية وديمومة نظامها السيايس.  عن دور الشعب يف تثبيت دعائم الدولة 
الدولة  عىل  احلفاظ  يف  الشعب  عىل  االعتامد  إىل  الداعي  حكمه  هنا  من 
والسلطة. هلذا وقف بالضد من كل من كان يدعو إىل الفكرة املشككة بقيمة 
مثال صمود اسريطة  احلقيقة يف خالف ذلك. وقدم  الشعب. ووجد  وقوة 
وأمانة  الشعب  تأييد  بسبب  ذلك  الرومان. كل  اليونان وبعض  مواجهة  يف 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص72.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص75.
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هي  مكيافييل،  يقول  كام  القوية،  الدولة  إذ  الدولة)1(.  يف  الكبار  األعوان 
باإلخالص  هلا  يدينون  للحكومة، حينذاك  بحاجتهم  مواطنوها  يشعر  التي 
والوالء)2(. ووضع كل حصيلته النظرية والتجربة التارخيية يف فكرة تقول، 
الكايف  واجليش  واألموال  الرجال  متتلك  التي  تلك  هي  القوية  الدولة  بأن 
بالرضورة)3(. وقد  تعتمد عىل اآلخرين فإهنا ضعيفة  التي  أما  للدفاع عنها. 
والتحكم.  للحكم  التارخيية  التجارب  من  هذه  أحكامه  مكيافييل  استقى 
نراه  هلذا  ونموذج.  شيئ  كل  حيتمل  مسارا  احلكم  إىل  الوصول  واعترب 
النذالة.  إىل اإلمارة عن طريق  الذين يصلون  أولئك  بام يف ذلك عن  يتكلم 
كليس  اغارت  شخصية  يف  ووجد  تارخيية.  ملموسة  نامذج  مكيافييل  وقدم 
وضيعة  عائلة  من  انحدر  فقد  النمط.  هلذا  »كالسيكيا«  نموذجا  الصقيل 
مليئة بالفضائح، لكنه متكن بقدرته اجلسدية والعقلية أن يرتقي إىل السلطة 
للتشاور وأعطى  األعيان. حيث مجعهم  اإلمارة عرب خديعة  زمام  ويمسك 
عليهم)4(. ووجد  فأجهزوا  القتل،  مهمة  به  مهمة  اوكلت  ملن  اإلشارة 
مكيافييل هذا السلوك حسنا أحيانا إذا كانت بدايته رذيلة وهنايته طيبة. هلذا 
يتمسك باختاذ  أن  الطريقة  إىل احلكم هبذه  الذين يصلون  أولئك  طالب من 
التدابري يف ارتكاب الفضائع. وأن يقوم هبا مرة واحدة يف البداية وال يعود 
أما من يستمر هبا بسبب اجلبن  فردية.  أن تكون مجاعية وليست  إليها. عىل 
السيف بصورة  فإنه سيكون مضطرا إلشهار  السيئة،  واخلوف واالستشارة 

دائمة)5(.  

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص106
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص 108
)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص109.

املامليك من اجل  القضاء عىل  باشا يف  قامبه حممد عيل  بام  الواقعة تذكرنا  )4(    إن هذه 
استتباب سلطته االولية. 

صدام  وشخصية  سلوك  يكون  وقد  ص100-101.  األمري،  مكيافييل:  )5(   نيكوال 
عن  النظر  بغض  ومآهلا،  الظاهرة.  هلذه  فعلية  نامذج  وأمثاهلم  والقذايف  حسني 
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التارخيية  املرحلة  مع  تتناسب  بحت  سياسية  رؤية  أمام  هنا  نقف  إننا 
النهاية  حتى  خوضها  مهمة  السياسية  للفكرة  تعطي  التي  اجلديدة  الثقافية 
القائم  السبب  فهم  يمكن  هنا  من  السياسية.  أي  اخلاصة،  بمعايريها  ولكن 
وراء تقييمه االجيايب ملختلف نامذج احلياة السياسية املليئة بالصفات الرذيلة. 
فهو يرفع من شأهنا بمعايري السياسة الواقعية، لكنه وجد يف هذا النمط من 
السلوك والنظام السيايس مما ال يمكن إطالق لفظ الفضيلة عليه. بل اعترب 
أن هذا النظام السيايس أو السلطة التي ال رمحة يف سلوكها، وتنقض العهد، 
حيصل  ولن  يبلغ  ال  لكنه  السلطة،  يف  البقاء  يمكنه  والقتل،  الغدر  ومتارس 

عىل لقب املجد، كام يقول مكيافييل)1(. 

ففي جمرى تقييمه السيايس لتجارب األمم يف تأسيس الدولة واحلفاظ 
يف  الشخصية  الكفاءة  أن  عىل  للربهنة  سعى  وديمومتها،  وتقويتها  عليها 
صعوبة،  األكثر  التارخيية  املهامت  حجم  مع  تتناسب  احلكم  إىل  الوصول 
ومن ثم األكثر قدرة عىل إدخال اجلديد. واملقصود بذلك، إن الشخصيات 
العمل  بوصفه  اجلديد،  إلدخال  واستعدادها  قدرهتا  يف  تتميز  التأسيسية 
األكثر تعقيدا وصعوبة. وذلك ألنه يواجه القديم. وبالتايل، فإن النجاح يف 
إقامة احلكم اجلديد والقوي يفرتض إتباع سياسة جديدة وخاصة تقوم من 
املقربني،  من  جديدة  طبقة  عىل  واالعتامد  اخلصوم،  قتل  عىل  حمتواها  حيث 
النخبة،  يشمل  الوالء  من  جديد  نوع  تصنيع  أي  جديدة)2(،  عسكرية  وقوة 
احلكم  إىل  فالوصول  العسكرية.  والقوة  )القدماء(،  خصومه  عىل  والقضاء 
يف  يقوم  التعقيد  ولكن  مكيافييل،  يقول  كام  نسبيا،  سهل  عديدة  حاالت  يف 
احلفاظ عليه. وال حيافظ عليه إال من اتسم بالعبقرية السياسية)3(، أي تلك 

مالبسات القضية، كان واحدا. 
)1(   نيكوال مكيافييل: األمري، ص98. 

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص79-84.
)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص85.
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بناء الدولة. فهي الضامنة الفعلية لديمومة  التي تتمتع بخطة اسرتاتيجية يف 
واالنعزالية  االنفصالية  بالنزعات  تتميز  كانت  ظروف  ظل  يف  الدولة  وقوة 
القائم  االقطاعي  والسيايس  االقتصادي  االجتامعي  النظام  حلالة  املالزمة 
آنذاك. بينام نرى تركيز مكيافييل عىل أمهية وجوهرية رجل الدولة والفكرة 
يغري  وال  السياسية«.  »العبقرية  عبارة  هنا  من  اإلسرتاتيجية.  السياسية 
السياسة  عن  نمطية  وأحكام  ذكريات  من  ومسطح  سائد  هو  ما  ذلك  من 
والساسة. من هنا استنتاجه القائل، بأن الدول التي تنشأ برسعة قد تتعرض 
القائلة، بأن  للزوال برسعة. وهي حالة أقرب إىل الطبيعة. من هنا أحكامه 
قبل  أي  مسبقا،  له  التخطيط  يفرتض  يناسبها  الذي  واحلكم  القوية  الدولة 
الوصول إىل احلكم. ويف حال االبتداء هبذه اهلندسة املستقبلية بعد الوصول 
إىل احلكم، فإن ذلك ال يقلل بل يستلزم االستمرار به حتى النهاية. وبدون 
ينبغي أن يضع يف حسبانه كل  الدولة  ينهار كل يشء)1(. بل أن رجل  ذلك 
شانه  من  ما  كل  يف  يفكر  قد  فالسيايس  املفاجئ.  املوت  ذلك  يف  بام  شيئ 
احلفاظ عىل احلكم وبعمل من أجله، إال انه ال يفكر يف أن املرض واملوت قد 

خيتطف كل يشء منه، كام يقول مكيافييل.

رؤية  الدولة،  ورجل  السيايس،  ملاهية  النقدية  املقدمة  هذه  حددت 
أو  احلاكمة،  القوية  الشخصيات  نامذج  عن  التارخيية  السياسية  ميكيافييل 
مصاف  إىل  ترتقي  والتي  هبا،  التمسك  ينبغي  التي  القواعد  أدق  بصورة 
القادرة عىل صنع  ثم  الرضورية، ومن  العملية  املرجعيات  أو  العليا  املبادئ 
شخصية حاكمة قوية. ويمكن حرصها بام ييل: يمكن للحاكم التقليد ولكن 
عىل  بل  الطالع  حسن  عىل  يعتمد  ال  أن  واألفضل  وأعظم؛  أفضل  هو  ملن 
قواه وحكمته؛ وتأمني سلطته عن طريق تأمني نفسه ضد األعداء؛ وكسب 
عىل  واخلوف  احلب  وفرض  اخلدعة،  أو  بالقوة  واالحتالل  األصدقاء؛ 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص87.
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رعاياه، وأن حيرتمه اجليش؛ وتدمري كل من يسعى إليذائه؛ وإدخال اجلديد 
والتحرر؛  والشهامة  والرمحة؛  بالشدة  واإلنصاف  القديمة؛  العادات  بدل 
امللوك  صداقة  عىل  واحلفاظ  القدامى؛  عىل  والقضاء  جديدة  قوة  وصنع 

واألمراء)1( . 

جوانب  خمتلف  واحد  كل  يف  جتمع  العملية  السياسية  اللوحة  هذه  إن 
يرسهام مكيافييل  الدولة والسلطة. حيث  تقوية  إىل  اهلادف  النشاط لسيايس 
اقتىض  إذا  وتقليدها  الناجحة  التجارب  ونامذج  حصيلة  أخذ  أساس  عىل 
والرؤية  اإلرادة  وقوة  النفس  عىل  باالعتامد  ذلك  يكون  أن  عىل  األمر. 
العملية العقالنية يف اختاذ أساليب جديدة يف التعامل مع املشكالت. إضافة 
إىل العمل عىل تصنيع قوى جديدة يمكنها العمل بمتطلبات الرؤية اجلديدة 
الذي يستلزم كسب األصدقاء واألتباع. وباملقابل  الناشئة. األمر  واملهامت 
استعامل األساليب املتكاملة واجلديدة يف درأ األخطار الداخلية واخلارجية 
يف  االعتدال  إتباع  رضورة  عن  فكرته  هنا  من  وحزم.  بقوة  السواء  عىل 
قوة  ومتتني  استمرار  مهمة  تناسب  التي  االساليب  أي  والثواب،  العقاب 
خالل  من  اخلارجية  السياسة  عىل  ينطبق  نفسه  والشيئ  واحلكم.  الدولة 
مع  يتناسب  بام  القوة  استعامل  ذلك  ويكمل  اجلوار.  مع  والصداقة  السلم 
نفسه،  تأمني  عرب  وإيقافهم  األعداء  حماربة  قاعدة  هنا  من  األخطار.  حجم 
موثوق  جيش  عىل  باالعتامد  والقتال  احلرب  يف  واخلدعة  القوة  واستعامل 

بموالته. 

إن كل هذه اللوحة الواضحة واجللية تشري إىل ما يمكن دعوته برتتيب 
مكيافييل ملنظومة مبادئ ترمي إىل توحيد العقل السيايس الفعال والواقعي، 
والعمل بمعايري اجلديد واملستقبل، وتأمني احلد الرضوري للسلوك السيايس 

بام خيدم الدولة واستمرار السلطة عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي. 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص94.
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وليس  السياسية  العملية  القواعد  من  »منظومة«  أمام  هنا  نقف  إننا 
مكيافييل  واختزل  أخالقية.  نصائح  من  وتقليدي  عليه  متعارف  هو  ما  عىل 
مرجعية  أو  جوهرية  فكرة  يف  العملية  والقواعد  السياسية  املبادئ  هذه  كل 
اخلري  بمعايري  وليس  الفائدة  بمعايري  العمل  برضورة  تقول  عملية  فكرية 
منظومته  يف  وفاعلة  باطنية  فكرة  إىل  يوصلنا  بدوره  وهذا  والفضيلة)1(. 
السياسة العملية، والتي يمكن وضعها بعبارة: إن أولوية الدولة هي أولوية 

الفكرة السياسية.  

الفلسفة	السياسية	لعالقة	الغاية	بالوسيلة
الصيغة  بدوره  السياسية، حدد  الفكرة  الدولة بوصفها غاية  إن وجود 
من  مكيافييل  وضعه  ما  فكل  الوسيلة.  تربر  الغاية  بأن  القائلة،  الشهرية 
القوية  الدولة املوحدة  البدن، كانت هتدف إىل إنشاء  أساليب قد يقشعر هلا 
سياسية  فكرة  وهي  للجميع.  والسعادة  واالستقرار  األمان  ضامن  بوصفها 
الواقعي  والنموذج  املثال  كانت حتتوي عىل صيغة  أهنا  كام  وعميقة.  واقعية 
للدولة احلديثة ونظامها السيايس. مما حدد بدوره ما يمكن تسميته بمنظومة 
والعمل  هبا  التمسك  الدولة  من  النمط  هلذا  ينبغي  التي  السياسية  القيم 

بموجبها من اجل بلوغ الغاية. 
وانطلق مكيافييل هنا من فكرة نقدية عميقة تقول، بأن الفكرة الطوباوية 
عن الدولة تودي إىل اخلراب. وبالتايل، فإن املهمة ال تقوم يف االنسياق وراء 
اخليبات عن الدول املثىل التي ال وجود هلا يف الواقع. فالطريقة التي حييا هبا 
البرش هي ليست ما بجري ختيله يف الدول املثىل. وبالتايل، فإن مهمة السياسة 
ال تقوم بالعيش حسب ما ينبغي أو ما جيب، بل حسب ما هو موجود. وإال 

ألدى هذا النوع من التعلم إىل الدمار، كام يقول مكيافييل.)2(. 

)1(     نيكوال مكيافييل: األمري، ص102.
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص135.
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إن القيم السياسية التي بلورها مكيافيليل هي قيم الرؤية السياسية املجردة 
وتدمري  قتل  من  عليه  يرتتب  وما  الدول  وموت  نشوء  معاناة  من  واملستقاة 
امتداد  عىل  أوربا  يف  الدولة  وجود  ميزت  التي  الصورة  تلك  أي  وخراب، 
أكثر من ألف عام، وإيطاليا منها بشكل خاص. من هنا يمكنا تلمس األسى 
بني عباراته التي تدعو إىل حسم هذا الوقع اخلرب بالشكل الذي يؤدي إىل 
تقوية الدولة وثباهتا ووحدهتا واستمرارها. هلذا نسمعه يقول، بأن اإلنسان 
الذي يريد مهنة اخلري والطيبة يف كل يشء يصاب باحلزن واألسى! من هنا 
دعوته ألن يتعلم األمري كيفية االبتعاد عن اخلري والطيبة، وأن يستخدم هذه 
وذلك  يوجهها)1(.  التي  احلاالت  لرضورات  وفقا  يستخدمها  ال  أو  املعرفة 
رضوري.  هو  بل  ومقبول،  جيد  أمر  مجيعا  اخلري  بصفات  اإلتصاف  ألن 
غري انه ال يوجد إنسان كامل. من هنا رضورة إتقان املعرفة الرضورية هبذا 
ما  فهذا  والرضوري  املطلوب  بالقدر  اخلري  استعامل  من  الغاية  أما  الصدد. 
يمكن  هنا  من  والدولة)2(.  السلطة  عىل  احلفاظ  ومستلزمات  مهامت  حتدده 
اإلنسان سخيا كريام،  يموت  أن  بأن من اخلري  لقوله،  الفعيل  املضمون  فهم 
لكن التمسك هبذه الفضائل كام يفهام الناس يؤذي احلكم والدولة)3(. إذ أن 
اتباع هذا النمط يف الدولة يودي إىل افالسها. ويضطره بالتايل إما إىل زيادة 
الرضائب من اجل االستمرار بالسخاء والكرم وإما أن يصبح مبتزا للثروة 
للدولة.  بالنسبة  أفضل  التقتري  أن  عن  استنتاجه  هنا  من  الوسائل.  بكافة 
وذلك ألنه يؤدي إىل اكتفاءها الذايت زمن احلرب والسلم. ومن ثم ال يرهق 
الشعب. بل أن التاريخ نفسه يكشف عن أن األعامل العظيمة عادة ما كان 
كبري  بقدر  يتسم  الذي  استنتاجه  هنا  من  بالبخل)4(.  يوصمون  من  هبا  يقوم 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص136.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص137.

)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص138.

)4(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص139.
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من الواقعية، وهي أن الشح إحدى الرذائل التي تديم احلكم. بل ويصل من 
خالل هذه الفكرة إىل أسلوب مفارق أيضا يقول، يف حال والبد من اجلود 
الدولة.  بأموال  وليس  اآلخرين  بأموال  به  القيام  األفضل  فمن  والكرم، 
وذلك ألن الكرم واجلود يؤديان إما إىل افالس الدولة ومن ثم يصبح األمري 
أما فقريا وأما حقريا أو كالمها. بينام ينبغي لألمري أن يسعى لكي ال يوصم 
باحلقارة أو يتعرض للكراهية. والكرم يقوده إىل ذلك. هلذا من األفضل أن 
يكون األمري بخيال. فهو أسلوب يمكن أن يعّرض األمري لالحتقار ولكن 
والقسوة.  الرأفة  قيم  من  املوقف  هذا  نفس  وطبق  للكراهية)1(.  يعّرضه  ال 
فالرمحة رضورية ولكن برشط أن ال جيري اإلفراط هبا. فإذا كانت القسوة 
رضورية للدولة ووحدهتا فال باس هبا بل ورضورهتا)2(. واألفضل أن حيب 
أن خياف  األفضل هو  أن  إىل  بالنتيجة  منه. وتوصل  األمري وخيافون  الناس 

الناس ومن األمري عىل أن حيبوه)3(. 

تنطلق  إليها مكيافبيل عن أفضلية اخلوف  التي توصل  الصيغة  إن هذه 
من أن احلب متغري متبدل بحسب الظروف وأنانية الناس، بينام يفعل اخلوف 
فعله الدائم ونادرا ما يتغري بسبب اخلشية من العقاب. متاما كام أن الصداقة 
تشرتى  زائفة  صداقة  هي  الروح  نبل  عىل  مبنية  وليست  باملال  تشرتى  التي 
باملال)4(. ويف معرض الدليل عىل ذلك استشهد بتاريخ وشخصية هاين بعل 
)هانيبعل(، لكي يربهن عىل أن القوة والرصامة وما يتبعها من اخلوف هي 
الضامنة الكربى لنجاح شخصية هانيبعل التي تكشف عنها سريته السياسية 
يلومه  الفوز واهلزيمة. وأن من  يتمرد عليه شخص زمن  مل  إذ  والعسكرية. 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص141.
)2(   نيكوال مكيافييل: األمري، ص142.

)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص144.

)4(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص144.
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عىل هذه الصفة ال يدرك بأن ما يلومونه عليه هو رّس نجاحه)1(. فالناس حتب 
وإرادته.  األمري  ألهواء  وفقا  ختاف  لكنها  اخلاصة،  وإراداهتا  ألهوائها  تبعا 
يعتمد عىل ما يدخل حتت سيطرته وليس سيطرة  الذي  العاقل هو  واألمري 

اآلخرين. 

عام  استنتاج  إىل  القيم  ملختلف  ونقده  حتليله  بأثر  مكيافييل  توصل 
الصدق والنبل  بام يف ذلك  املحمودة لألمري رضورية،  الصفات  بأن  يقول، 
واإلخالص، لكن التجارب التارخيية تكشف عن أن من قام بجالئل األمور 
يعني  بقدر ما كان  الرذيلة،  يتصف بمضاداهتا. ومل يقصد هو بذلك تعظيم 
إعادة النظر بصورة نقدية جتاه القيم األخالقية التقليدية من خالل عرضها 
عىل مرآة القيم السياسية اجلديدة لفكرة الدولة احلديثة. وهي دولة يف بداية 
املعقولة  بالرذائل  املتخم  األويل،  الرأسامل  تراكم  التارخيية، شأن  صريورهتا 

ضمن سياق التطور التارخيي. 

لقد كانت أفكاره اجلديدة مبنية عىل أساس نقد جتارب املايض وتقديم 
السياسية وأولويتها يف  الفكرة  بروز وهيمنة  التي تعكس  »الغريبة«  البدائل 
املايض  لتجارب  نقده  يف  اجليل  األمر  وهو  واألفعال.  واألحكام  املواقف 
السياسية، ونوعية األساليب والقيم اجلديدة البديلة. فقد اعترب، عىل سبيل 
واملدن  املناطق  أضعاف  عرب  واهليمنة  السيطرة  يف  القديم  األسلوب  املثال، 
جيعل  ألنه  مرضا.  بل  نافعا،  يعد  مل  إيطاليا(  )داخل  احتالهلا  جيري  التي 
جديدة  وأرضية  لقاعدة  يؤسس  ونراه  بل  األجنبي)2(.  للعدو  فريسة  منها 
والكراهية.  احلب  قوة  عىل  بل  القالع،  قوة  عىل  مبنية  ليست  الدولة  لقوة 
باعتبارها  وللدولة،  السلطة  واحلب جتاه  لفكرة الكراهية  بلورته  هنا  من 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص145.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص169.
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يقّدر  من  هو  اجليد  األمري  وأن  القالع)1(.  وجود  عن  عوضا  سياسية  قيمة 
باألعياد  القيام  يشجع  وأن  أمثاهلم)2(،  ومن  والفنانني  والعلامء  املحرتفني 
تتمتع  التي  تلك  هي  القوية  السلطة  إن  وأخري  فيها)3(.  واملشاركة  العامة 
العامة)4(.  املصالح  أولوية  خالل  من  ووزراءه  األمري  بني  العالقة  بتجانس 
عىل  للقضاء  سياسيا  أسلوبا  بوصفها  االستشارة،  قاعدة  أو  مبدأ  أدخل  كام 
االستشارة  يعترب  نراه  هلذا  السلطة.  من  للمقربني  املميزة  واملداهنة  النفاق 
لن  بأهنم  يدركوا  أن  بمعنى  واملداهنة،  النفاق  عىل  للقضاء  وسيلة  أفضل 
االستفسار  ورضورة  أمهية  هنا  من  باحلقيقة)5(.  جاهبوه  ما  إذا  إليه  يسيئوا 
واالستشارة عن كل يشء ثم التفكر وإجياد احللول. لكن كل ذلك ينبغي أن 
مواقفه  حصيلة  هنا  من  )السلطة(.  األمري  النقدية من جانب  للرؤية  خيضع 
تكون  أن  ينبغي  جاءت  حيثام  احلكيمة  املشورة  بأن  والقائلة،  الصدد  هبذا 

خاضعة حلكمة األمري وتبرصه)6(.

االخالق	السياسية	اجلديدة
والدولة.  بالسلطة  الدوام  عىل  مرتبطة  ملكيافييل،  بالنسبة  السياسة،  إن 
بالرضورة  يصنع  ما  كل  أي  واملصالح،  والبطش  القوة  مصدر  يكمن  وهنا 
مظاهر الرذيلة األخالقية، بوصفها فضائل الفكرة السياسية ضمن مسارها 

التارخيي. 
إن ميدان األخالق هو ميدان الروح الفردي واالجتامعي، ولكنه ليس 
ميدان املصالح والرصاع املرتبط باحلكم والدولة. إذ للدولة والسلطة قيمها 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص173.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص178.

)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص178.
)4(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص183-182.

)5(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص183.
)6(     نيكوال مكيافييل: األمري، ص186.
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األخالق  تفعل  لكي  اآلخر  عن  أحدمها  فصل  يف  تقوم  واملهمة  وأخالقها. 
بمعايريها والسلطة والدولة بمعايريها اخلاصة. وضمن هذا السياق مل تعد 
القيم املتسامية للفردية والبنية التقليدية القديمة صاحلة أمام الرأسامل وقوته 
التارخيية الصاعدة. هلذا نراه يتوصل إىل حقيقة فعلية تقوم يف أن الناس تنسى 
موتاها ولكنها ال تنسى أمواهلا املنهوبة. من هنا دعوته األمري )السلطة( إىل 
لن  لكنه  والده  وفاة  ينسى  فاإلنسان  الناس.  ممتلكات  سلب  عن  االمتناع 

ينسى ضياع إرثه وممتلكاته.

إمكانية  عىل  باطنها  يف  حتتوي  عملية  نظرية  مقدمة  أمام  هنا  نقف  إننا 
قيم  إىل  حتويلها  وبالتايل  السياسية.  الفكرة  خلدمة  مجيعا  القيم  توظيف 
أن  ينبغي  السياسية  الفكرة  أن  من  انطالقا  فضيلة،  واعتبارها  بل  سياسية. 
هنا  من  األفراد.  وليس  الدولة  قيم  عن  يتكلم  نراه  هلذا  بمعايريها.  تعمل 
فضيلة القسوة والقوة البخل والتخويف واإلرهاب وما شابه ذلك. لكنه ال 
القيم ما هو متعارف عليه من قيم املايض، بل هي قيم الدولة.  يقصد هبذه 
فالبخل بالنسبة لفكرة الدولة هو ليس نفسه بالنسبة لألفراد. إن بخل الدولة 
عيل  اإلمام  »بخل«  فقد  التبذير.  من  العامة  األموال  عىل  احلفاظ  هنا  يعني 
بن ايب طالب عندما أصبح خليفة املسلمني عىل أخيه عقيل بن ايب طالب. 
يذهب  والحقا  حارقة.  مجرة  اعطاه  املال  من  طلبه  ما  تسليمه  عن  فعوضا 
ملعاوية عدو اإلمام عيل من اجل احلصول عىل املال. وهنا نقف أمام صورة 
عن »بخل« اإلمام عيل و«كرم« معاوية. أما يف الواقع واحلقيقة، فإن مضمون 
هذه القيم مقلوب متاما. وهذه الصورة واملثال تكشف عن املضمون الذي 
البخل يف سلوك اخلليفة عيل بن ايب  القيم. فحقيقة  به مكيافيليل عن  يتكلم 
البخل  عني  هو  معاوية  حال  يف  اجلود  بينام  والكرم،  اجلود  عني  هو  طالب 
ما  غري  أسس  عىل  القوية  الدولة  بناء  يمكن  ال  أخرى،  بعبارة  والرذيلة. 
تفرتضها هي ذاهتا. وقد ختتلف مظاهر العنف والبطش والرذيلة بام يف ذلك 



183ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميكيافيلي- الرتميم السياسي لعجالت االنقالب التارخيي

لكنها  الثقافية،  التارخيية  املرحلة  مرجعيات  مع  يتوافق  بام  نسبها  حيث  من 
عىل  تعرضت،  فعندما  ومقبولة«.  »معقولة  بنسب  عليها  بالرضورة  حتتوي 
سبيل املثال، الدولة الناشئة )اخلالفة( بعد موت النبي حممد إىل خطر التحلل 
بفعل حركة الردة، نرى السلوك الصارم والعنيف واملتشدد بالبأس والقوة 
والبطش بام يف ذلك القتل والسبي واحلرق وما شابه ذلك من أجل قطع دابر 

إضعاف الدولة. وهي فضيلة تارخيية كربى.  

بني  حمصورة  ملكيافييل،  بالنسبة  اجلديدة،  السياسية  القيم  كل  إن 
مرجعيتني جوهريتني يف ما خيص العمل السيايس اهلادف لبناء الدولة املدنية 
احلديثة وقوهتا، أال ومها مرجعية العمل بمعايري الفائدة وليس بمعايري اخلري 
الغاية تربر الوسيلة. وكالمها هيدفان إىل فكرة أولوية  والفضيلة، ومرجعية 
وهي  السياسية.  الفكرة  أولوية  بالرضورة   تعني  الدولة  وأولوية  الدولة. 
ملا كانت حتتويه  الفكر األوريب  نظرية ومستقبلية عميقة ورائدة يف  استجابة 
السياسية  الدينية  املرحلة  من  لالنتقال  وجوهرية  أولية  عنارص  من  وتتمثّله 
)القروسطية النرصانية( إىل املرحلة السياسية االقتصادية يف التطور التارخيي 

الثقايف إليطاليا وأوربا عموما.  

من هنا يمكن رؤية املالمح األولية لفكرة الدولة املدنية وفصل الدولة 
من  والسياسية  النظرية  أحكامه  ختلو  وال  الدنيا.  عن  والدين  الكنيسة،  عن 
لالكتشاف  األولية  املرحلة  مثالب  أهنا  إال  أحيانا،  وتشوه  وضعف  خلل 

التارخيي األويل للفكرة السياسية املستقبلية. 

نتيجة املكر  يف  جيدها  نراه  املدنية«  »اإلمارة  نشوء  كيفية  حيلل  فعندما 
فاإلمارة  والنذالة)1(.  اجلريمة  عىل  يعتمد  ممن  غريها  خالف  واحلظ عىل 
املدنية هي نتاج الرصاع السيايس بني اخلاصة والعامة )باملعنى االجتامعي(، 

)1(     نيكوال مكيافييل: األمري، ص103,
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السيايس.  للنظام  بالنسبة  احتامالت  ثالثة  ظهور  إىل  يؤدي  ما  عادة  والذي 
القيود  وحكومة  احلر،  واحلكم  االستبدادي،  احلكم  من  كل  وهو 
أيضا  حمكومة  الشخيص  ومزاجه  مكيافيليل  فكرة  كانت  وقد  واإلجازات. 
برؤيته السياسية)اجلمهورية( واملستقبلية. هلذا نراه يتوصل إىل فكرة تقول، 
السلطة  يعتيل  ومن  مجة،  صعوبات  يالقي  النبالء  بمساعدة  يرتقى  من  بأن 
بمساعدة اجلمهور يصبح لوحده حاكام. فالنبالء ال تسمح بانعدام العدالة، 
األشياء  النبالء حتافظ عىل وجود  إن  بعبارة أخرى،  تقبل هبا.  بينام اجلامهري 
ختتلف  بينام  مصاحلها،  هي  هلا  بالنسبة  والعدالة  هي.  كام  اخلاصة  واملصالح 
حريته  ضامنة  للسلطة  خضوعه  يصبح  الذي  للجمهور،  بالنسبة  احلالة 
للدولة  بالنسبة  الرضورية  الصيغة  وهي  تطوره.  آفاق  ثم  ومن  واستقالله 

باملعنى الدقيق للكلمة. ومن هنا أبضا موقفه من الكنيسة والدين.

لقد نظر مكيافييل إىل الدين والكنيسة بمعايري الفكرة السياسية ومصلحة 
التظاهر هبا، وذلك  ينبغي  التي  الفضائل  بني  التدين من  اعترب  فقد  الدولة. 
الكنيسة  أما  مكيافيليل.  يقول  كام  بأيدهيا،  وليس  بعيوهنا  ترى  الناس  ألن 
الدولة.  وقداسة  وعظمة  لقوة  ورديفا  معينا  بوصفها  بشدة  عنها  دافع  فقد 
وأستشهد بشخصية البابا ألكسندر السادس وسلوكه السيايس، الذي جعل 

روما والكنيسة الكاثوليكية مصدر القوة والشكيمة والسعادة)1(.

قوة  هلا  التي  تلك  هي  ملكيافييل  بالنسبة  القوية  املدنية  الدولة  أن  غري 
بالقوة  مرتبط  القوتني  هاتني  فاعلية  وإن  جيدة.  وقوانني  قوية  عسكرية 
وهو  )اجليش(.  العسكرية  للقوة  األكرب  اهتاممه  اعار  وقد  العسكرية)2(. 
موقف يتسم بإدراك عميق ملا للجيش من دور يف تثبيت الدولة وقوهتا. هلذا 
رفض قيمة وقوة االرتزاق هبذا الصدد. فاالعتامد عىل املرتزقة قد حيل بعض 

)1(   نيكوال مكيافييل: األمري، ص113-115.
)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص117.



185ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميكيافيلي- الرتميم السياسي لعجالت االنقالب التارخيي

حيافظ  ال  لكنه  مكيافيليل،  كام  احلكم،  سدة  إىل  بالوصول  املتعلقة  اجلوانب 
إذ ال معنى  السلم جبناء زمن احلرب.  فاملرتزقة شجعان زمن  الدولة.  عىل 
بالنسبة هلم القتال واملوت مقابل األعطية الصغرية)1(. من هنا حكمه عن أن 
يكون  ال  ولكي  العجز.  أو  الكفاءة  احلالتني:  يف  خطر  املرتزق  اجليش  قائد 
اجلمهورية  الدولة  حتى  أو  األمري  منافسة  القوي  العسكري  القائد  بإمكان 
فمن الرضوري يف احلالة األوىل أن يقود األمري بنفسه اجليش، بينام يفرتض 

يف حالة النظام اجلمهوري تعيني من هو كفء وخاضع لسلطة القانون)2(. 

بل  وازدهارها.  الدولة  لثبات  بالنسبة  القانون  وقيمة  أمهية  هنا  من 
هلذا  تأسيسه  يف  وانطلق  والقوة.  القانون  فكرة  واحد  كل  يف  يربط  نراه 
احليوان.  طريق  هي  القوة  بينام  اإلنسان،  طريق  هو  القانون  أن  من  املوقف 
بني  اجلمع  بمعنى  الثانية،  الطريقة  إىل  اللجوء  ينبغي  هلذا  يكفي  ال  واألول 
عن  اخلرافية  الصورة  تظهر  أن  اعتباطا  وليس  واحليوان.  اإلنسان  طريقة 
هنا  من  مكيافييل)3(.  يقول  كام  املايض،  يف  واحليواين  اإلنساين  اجلسد  وحدة 
ماكرا  يكون  أن  األمري  وطالب  بل  وأسدا.  ثعلبا  يكون  بأن  األمري  مطالبته 
البابا  وسلوك  لشخصية  تعظيمه  هنا  من  عظيام)4(.  ومرائيا  كبريا  ومداهنا 
يفكر  ومل  اآلخرين،  خداع  وبه  إال  بعمل  يأتيِ  مل  الذي  السادس،  ألكسندر 
بغريه وسواه. لكن األمري اجليد هو من خيفي هذه الصفات. فهي ال ختلو من 
خماطر لذا من األفضل التظاهر هبا لكي يمكن العمل هبا وقت الرضورة. من 
الناس يف األمري  يرى  أن  بأن من الرضوري  القائل،  هنا يمكن فهم حكمه 
واإلنسانية  والنبل  والوفاء  بمظاهر الرمحة  يتحىل  وأن  الفضائل،  مكمن 
والتدين. واألهم من بني مجيع هذه الصفات هو  التدين. وذلك ألن الناس 

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص118.

)2(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص119.
)3(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص148-147.

)4(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص 148.
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ترى بعيوهنا وليس بأيدهيا، كام يقول مكيافييل. وجمموع كل تلك األساليب 
الغاية  أن  انطالقا من  والطرق والوسائط والقيم رضورية للسلطة والدولة 

تربر الوسيلة)1(.

***  ***  ***

)1(    نيكوال مكيافييل: األمري، ص150.
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هيغل-	فلسفة	املسار	التارخيي	للروح	املطلق

مناهج	دراسة	التاريخ
الفكرة.  لدراسة  فكرة  كوهنا  يف  تقوم  اهليغلية  الفلسفة  وقوة  عظمة  إن 
نفسها  للفكرة  التارخيي  واملسار  التارخيية  والفكرة  التاريخ  هنا جوهرية  من 
األفكار  كل  شأن  الطبيعة،  وراء  ما  إىل  الطبيعة  عامل  من  حتوهلا  جمرى  يف 
الوجود  ونقد  وحتليل  بحث  إال  ليس  بدوره  وهذا  الكربى.  والفلسفات 
معنى  يعادل  عمل  انه  عىل  التاريخ  دراسة  إىل  هيغل  نظر  هلذا  آفاقه.  ورؤية 
دراسة تاريخ العامل نفسه. واعترب ذلك مضمون ما اسامه بالتاريخ الفلسفي 
التارخيي  البحث  يف  الرئيسية  املناهج  فحص  مهمة  وضعه  هنا  من  للعامل. 
واملوقف من التاريخ. واعترب إن أهم تلك املناهج هي كل مما أسامه بمنهج 
منهج  أما  )االنعكايس(.  النظري  التاريخ  ومنهج  األويل)املبسط(،  التاريخ 
يشء  كل  وقبل  أوال  يؤسس  ألنه  سبقه  ما  لكل  نفي  فهو  الفلسفي  التاريخ 

لدراسة التاريخ من خالل الفكر أو الفكرة.  
املنهج  هو  هليغل  بالنسبة  )املبسط(  األويل  التاريخ  بمنهج  واملقصود 
الذي كان جل اهتاممه موجها صوب وصف األحوال واألعامل واألحداث، 
عند  احلال  هو  كام  املؤرخ  أعني  أمام  املاثلة  املجتمع  أحوال  وكذلك 
م.()1(.  ق.   400-465( وثوكيديدس  م.(  ق.  هريودوتس)424-484 

)1(   إن تقويم الزمن قبل وبعد )املسيح( هو بحد ذاته ليس تارخييا وال علميا. انه ديني 
عىل  الغالبة  الصفة  وهي  هو.  كام  به  يأخذ  هيغل  أن  غري  جزئي.  أو  مفتعل  ثقايف 
الفعيل  التاريخ  بمعايري  للجميع  مقبولة  صيغة  ابتداع  جير  مل  ما  التارخيية  األبحاث 
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وأعترب الصفة اجلوهرية املميزة هلذا النوع من املنهج هو التعامل مع الواقع 
يرونه  ما  يسجلون  فاملؤرخون  مادته.  مع  الشاعر  يتعامل  كام  واألحداث 
ويسمعون به. بمعنى إهنم حيتكمون إىل الرؤية الشخصية والرواية واحلكاية 
األمر  والتعبريي.  اللغوي  وخمزوهنا  اللغة  تراث  الشاعر  يستخدم  كام  متاما 
الذي جعل من هذا النمط يف التدوين التارخيي قابال أيضا للحشو بمختلف 
األساطري واخلرافات. من هنا حكمه عىل أن هذا النوع من التاريخ هو نتاج 
هي  املؤرخ  »روح  إن  لذلك،  إضافة  متاما«.  وعيها  يستيقظ  مل  التي  »لألمم 
نفسها روح األحداث«. انه جيمع ويقدم مادة األحداث بدون وعي نظري. 
العرص  قبل  ما  الالحق  )األوريب(  األويل«  »التاريخ  منهج  وينطبق هذا عىل 
خاضعا  التأريخ  كان  األوربية،  الوسطى  العصور  مرحلة  ففي  احلديث. 
احلياة  عن  واالنفصال  بالسذاجة  التارخيية  كتاباهتم  متتلئ  الذين  للرهبان، 
تغريت  قد  الصورة  فإن  احلديث  العرص  يف  أما  هيغل.  يقول  كام  الواقعية، 
وفيه  واملناهج.  واملواقف  واآلراء  املصادر  وتنوع  توسع  بسبب  كبري  بشكل 
الذي  التاريخ  وهو  )االنعكايس(.  النظري  بالتاريخ  هيغل  يدعوه  ما  يظهر 
يتجاوز حدود عرصه. وحيتوي عىل نامذج أربعة وهي كل مما يدعوه هيغل 
والتاريخ  النقدي،  والتاريخ  )العميل(،  النفعي  والتاريخ  الكيل،  بالتاريخ 

اجلزئي. 

فهدف الباحث أو املؤرخ حسب منهج التاريخ الكيل يقوم يف التوصل 
إىل رؤية الكّل يف التاريخ اخلاص أو اجلزئي لشعب ما أو بلد ما أو العامل ككل. 
والعمل الرئييس للمؤرخ يقوم يف معاجلة املادة التارخيية، حيث يقبل املؤرخ 
عن  يتميز  روح  وهو  الشخيص.  أو  اخلاص  بروحه  التارخيية  مادته  صوب 
روح املضمون الذي يعاجله. واالعتبار املهم يف مثل هذا النوع من التاريخ 
يرتبط بامليادين التي ُيْرجع إليها املؤلف بواعث ونتائج األعامل واألحداث 

للوجود اإلنساين واملستقبل. 
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التارخيي من »التاريخ األويل«  التي يصفها. ويقرتب هذا النوع من البحث 
)أو األصيل(، حينام يقترص غرض املؤرخ عىل عرض األخبار التارخيية لبلد 
من البلدان كاملة كام هو احلال بالنسبة ملؤلفات تيتوس ليفوس )59 ق.م-

17 م( وأمثاله. 

بعيد  عامل  أي  املايض،  يدرس  الذي  فهو  )العميل(  النفعي  التاريخ  أما 
عنا بمعايري الزمن، لكنه يظهر أمام الذهنية الفاحصة كام لو أنه مكافأة عىل 
مهام  األحداث  يف  تتغلغل  الفكرة  من  جيعل  الذي  الصنف  وهو  اجتهادها. 
تنوعت واختلفت عرب ارجاعها إىل مضموهنا الذايت العميق، بمعنى إخراج 
عن  النظر  وبغض  بالقوة.  حارضة  جعلها  عرب  املايض  مقولة  من  احلادثة 
والواقع  الفعل  حيث  من  أهنا  إال  العملية  النظرية  للتأمالت  املجرد  الطابع 
املايض  حوليات  يف  احلارضة  احلية  احلياة  اشعاع  خالل  من  احلارض  ختص 
امليت. وبالتايل، فإن قدرة هذه التأمالت النظرية عىل أن تكون مثرية وحيوية 
وإحيائية، تتوقف عىل ما يدعوه هيغل بروح املؤلف. من هنا مطالبته احلكام 
وأهل السياسية لالعتبار من التاريخ وجتاربه، بمعنى أخذ العربة من جتارب 
األسالف. لكن املشكلة تقوم يف أن التاريخ نفسه يكشف عن أن الشعوب 
مل  وبالتايل  جتاربه،  من  تتعظ  ومل  وعليه،  التاريخ  من  تتعلم  مل  واحلكومات 
هنا  األعمق  املشكلة  فإن  ذلك  ومع  للعمل.  الكربى  املبادئ  منه  تستفد 
اهلائل لألحداث  الضغط  تقدم عونا يف جمرى  العامة ال  املبادئ  أن  تقوم يف 
فيه  والبحث  املايض  إىل  الرجوع  من  فائدة  وال  معنى  ال  وبالتايل  الكربى. 
إبان  العديدة  عن أحداث مماثلة ملا جيري اآلن. من هنا سطحية املحاوالت 
الثورة الفرنسية بالرجوع إىل أمثلة من اليونان والرومان. فاالختالف بينهام 
هائل انطالقا من أن لكل مرحلة تارخيية عبقريتها اخلاصة، كام يقول هيغل.  

الذي  األسلوب  مع  هليغل  بالنسبة  النقدي  التاريخ  يتطابق  حني  يف 
ودراستها  التارخيية  الروايات  بنقد  هيتم  بل  هو،  كام  التاريخ  يستعرض  ال 
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اسم  النمط  هذا  عىل  نطلق  أن  يمكن  هنا  من  واملعقول.  احلقيقة  بمعايري 
تاريخ التأريخ. واخللل أو النقص الكبري فيه يقوم يف احتامل وضع أو إحالل 

التصورات الشخصية حمل املعطيات التارخيية الفعلية. 

بوصفه  املتخصص،  بالتاريخ  اجلزئي  التاريخ  دعوة  يمكن  بينام 
األسلوب الذي حيتل مرتبة ما قبل التاريخ الفلسفي للعامل، كام نراه يف نامذج 
تاريخ الفن وتاريخ القانون وتاريخ الدين وما شابه ذلك. وقد أثنى هيغل 
الرؤية  من  النوع  هذا  يثمن  هيغل  إن  ومع  التاريخ)1(.  من  النوع  هذا  عىل 
التارخيية أو املنهج التارخيي، إال أن اجلوهري بالنسبة له هي املسألة املتعلقة 
جيري  انه  أم  الكّل،  ترابط  وواقعية  حقيقة  عن  الكشف  جيري  كان  إذا  عام 
تبدو مجيع  أو إرجاعه إىل عالقات خارجية فقط. ويف احلالة األخرية  ربطه 
طارئة  قومية  عوارض  جمرد  والدين  والقانون  كالفن  املهمة  املظاهر  هذه 
يف  بأنه  يقول،  استنتاج  إىل  الصدد  هبذا  هيغل  ويتوصل  للشعوب.  بالنسبة 
حال وصول »التاريخ النظري« إىل اعتناق وجهات نظر عامة تؤدي يف حال 
طابعها السليم إىل الكف عن أن تكون جمرد خيط خارجي خلياطة وحدهتا 
أو جمرد سلسلة سطحية، بل يتحول إىل الروح الباطن الذي يوجه احلوادث 
التارخيي ألية أمة من األمم. وهذا بدوره  التقويم  التي تثري مهوم  واألفعال 
ليس إال االنطالق من ان الفكرة يف حقيقتها هي التي تقود الشعوب والعامل 
مثلها مثل عطارد مرشد الروح. وهي فكرة تعرّب يف آراء هيغل عن تساوي 
حقيقته  وعىل  عام  بشكل  التاريخ  فإن  ثم  ومن  العقلية،  اإلرادة  مع  الروح 
بالنسبة  اإلرشاد  هلذا  العقلية  اإلرادة  أو  فالروح  عقالين.  تيار  هو  الباطنة 
بدوره  هذا  حدد  وقد  العامل.  يف  األحداث  ة  موجهِّ تزال  وما  كانت  هليغل، 
الروح يف وظيفته اإلرشادية بوصفه غاية  بالتعرف عىل هذا  ما اسامه هيغل 

التأمل الفلسفي للتاريخ.

)1(   حيتوي تاريخ الثقافة اإلسالمية عىل كل هذه النامذج بام يف ذلك التاريخ الفلسفي أو 
فلسفة التاريخ.
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التاريخ	الفلسفي	للعامل	وجمراه	العام
قيمة  عن  فيه  البحث  معنى  تعادل  للتاريخ  الفلسفي  الفهم  مهمة  إن 
وال  واملستقبل.  واحلارض  املايض  جتاه  والفعل  للرؤية  فيه  السليم  اإلرشاد 
مع  يتطابق  ما  سوى  التاريخ  ميدان  يف  هليغل  بالنسبة  اإلرشاد  قيمة  تعني 
معنى العقل الذايت أو التلقائي الكامن والفاعل يف التاريخ. بمعنى إن الرؤية 
الفلسفية الباحثة عن أثر وفاعلية العقل يف املايض واحلارض ال تعقلن كل ما 
نموذج  هو  جرى  ما  كل  إن  باعتبار  املستقبلية،  الرؤية  تعقلن  بل  فيه  جرى 
هيغل  إن  ومع  التاريخ.  يف  الفكرة  أو  العقل  تفتح  مستويات  من  مستوى 
الوجود  يف  الذائب  إرشادها  أو  اإلهلية"  "بالعناية  يدعوه  عام  أحيانا  يتكلم 
التارخيي للبرش، إال أن مضموهنا يتطابق من حث اجلوهر مع ما دعاه هيغل 
"ليس اإلنسان غاية  متاما كام إن قوله  للعامل".  املطلق  العقيل  "بالتدبري  نفسه 
أي  فيه،  العقل  فكرة  سوى  تعني  ال  فيه"  إهلي  هو  ما  بفضل  إال  ذاته  بحد 
ليس اإلهلي سوى العقيل. وبالتايل ال معنى لآلهلي هنا سوى ما يمكنه إثارة 

االلتباس والتفلسف النعسان! 
هيغل  عند  التاريخ  فلسفة  أسلوب  العام  املدخل  هذا  حدد  وقد 
ومضموهنا يف الوقت نفسه. إذ ال يعني مضمون فلسفة التاريخ عنده سوى 
دراسة تاريخ الفكرة )املطلقة( يف التاريخ نفسه، أي دراسة التاريخ من خالل 
الفكر. فإذا كان من صفات علم التاريخ هو تبعيته لألحداث والوقائع مع 
يف  ومرشده  أساسه  والوقائع  األحداث  هذه  تكون  أن  من  عليه  يرتتب  ما 
ينتج  الذي  الفكر  عامل  إىل  بطبيعتها  تنتمي  الفلسفة  فإن  والتفسري،  الرؤية 
حدد  الذي  األمر  وأحداثه.  الفعيل  الواقع  إىل  اإلشارة  دون  بنفسه  نفسه 
بدوره ظهور املشكلة املتعلقة بإمكانية أن يعالج الفكر النظري، حاملا يقرتب 
والوقائع  األحداث  يرتك  أن  عوضا  متحيزة  بطريقة  األمور  التاريخ،  من 
تفسري األحداث  أي  أولية،  لفكرة  قد جيعلها مطابقة  انه  بمعنى  كام جرت. 
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بني  الفرق  بدوره  هذا  وحدد  )َقْبليِية(.  مسّبقة  فكرة  من  انطالقا  والوقائع 
التاريخ، وهو أن األول يسعى جلمع  التاريخ والفلسفة يف املوقف من  علم 
الوثائق وتدوين األحداث الفعلية، بينام الفلسفة تبحث عن جوهر التاريخ. 
وبالتايل، فإن الفكرة الوحيدة التي تدخلها الفلسفة يف تأملها للتاريخ تقوم 
يف أن العقل هو الذي يتحكم بالعامل ويسيطر عليه. مما جيعل من تاريخ العامل 
يبدو أمامنا ويتخذ صيغة املسار العقيل. وإذا كانت هذه الفكرة جمرد فرضية 
بنظر  الكيل  فالتاريخ  الفلسفة.  ليست كذلك يف عامل  فإهنا  التاريخ،  يف جمال 
هيغل هو "العامل الروحي" الذي يتجىل فيه العقل بوصفه جوهرا وقوة غري 
جوهر  هو  العقل  أن  عىل  النظرية  الربهنة  يتم  خالهلا  ومن  فيها  إذ  متناهية. 
كمونه  هو  املتناهي  غري  بطابعه  واملقصود  واحد.  بقدر  متناهية  غري  وقوة 
هليغل  بالنسبة  فالعقل  والروحية.  الطبيعية  احلياة  وظاهر  مظاهر  كل  وراء 
هو جوهر الكون وطاقته غري املتناهية يف الوقت نفسه، وأنه أوسع من كونه 
جمردا، بمعنى أنه قادر عىل صنع القيم املثىل. واملقصود بكون العقل جوهر 
الكون، هو أن الواقع احلقيقي واستمراره يستمدان وجودمها منه وفيه وبه. 
فهو الطاقة غري املتناهية للكون ما دام مستمرا يف صنع كل يشء. فهو ليس 
العامل وخارجه ومنفصال عنه  أنه ليس وراء  جمرد مثل أعىل ونية جمردة. كام 
ماهيتها  انه  كام  لألشياء،  املتناهي  غري  كب  املرِّ أنه  ما  بقدر  احد  به  يعلم  ال 
يف  معها  يتعامل  التي  اخلاصة  مادته  نفسه  الوقت  يف  وهو  التامة.  وحقيقتها 
ذاته  صانع  وانه  ذاته،  بحد  قائم  العقل  إن  أخرى،  بعبارة  االجيايب.  نشاطه 
بذاته، كام انه يستند إىل قواه اخلاصة، بوصفها قوة وطاقة وجوهر غري متناه. 

نفسه  أساس  واحد  آن  يف  ألنه  نفسه،  "يّفجر"  املعنى  هبذا  العقل  إن 
وحمدد غايته الذاتية، كام انه قوة حتقيقها. انه ينفي ذاته عرب ذوبانه يف التاريخ. 
هيغل  قول  هنا  من  حمركه.  هو  العقل  ألن  عقالنيا،  التاريخ  يصبح  هنا  من 
عن إن العقل يزّود نفسه بغذائه اخلاص. وهو وحده أساس وجوده وغايته 
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النهائية. انه القوة املنشطة التي حتقق هذه الغاية وتطورها يف الوقت نفسه يف 
ظواهر العامل الطبيعي والروحي عىل السواء، أي يف التاريخ الكيل. 

ان هذه الفكرة بالنسبة هليغل ليست فرضية، بل مقدمة منطقية، سعى 
للربهنة عليها من خالل رؤيتها يف التاريخ الكيل. وكتب هبذا الصدد يقول، 
بأنه البد لنا من اليقني القائل، بأن العقل موجود فعال يف التاريخ، وإن عامل 
ضوء  يف  حقيقته  عىل  يتجىل  بل  للصدفة،  هنبا  ليس  الواعية  واإلرادة  العقل 
الفكرة الواعية بذاهتا. ذلك يعني، أن التاريخ بالنسبة هليغل هو مسار عقيل 
الذي  التاريخ  "أن  نقول  حاملا  بأننا  تقول،  عبارة  يف  ذلك  ووضع  خالص. 
ندرسه يشكل املجرى العقيل الرضوري هلذا العامل، فإن استنتاجنا هذا جيري 

استخالصه من تاريخ العامل نفسه بوصفه مسارا عقليا".

إننا نعثر يف آراء هيغل هذه عىل فكرة "القانون العام" أو املجرد أو سنّة 
الوجود العقيل يف العامل، ومن ثم وحدة التاريخ الكيل. انه ينظر إليه عىل انه 
رضوري بحيث يقرتب من الفكرة الغائية رغم انه ال يمثلها وال يتمثلها عىل 
األقل من الناحية الذاتية، لكنه جيد يف مسار التاريخ، بوصفه مسارا عقليا، 
بصدد  آراءه  حتتوي  ال  ذلك  ومع  العامل.  ظواهر  يف  جلية  واحدة"  "طبيعة 
من  العكس  عىل  بل  )مسبَّقة(.  َقْبليِية  رؤية  يكون  ان  يمكنه  ما  عىل  التاريخ 
ذلك نعثر فيها عىل ما يمكن دعوته بالرؤية التجريبية جتاه التاريخ. من هنا 
اساسا  وهو موقف موجه  تارخيية".  بطريقة  "السري  أو  التجريب  إىل  دعوته 
من  التاريخ.  عن  الفلسفية  الفكرة  جتاه  للمؤرخني  التقليدي  االهتام  ضد 
بتبني األمانة لكل ما هو تارخيي، رغم اشارته إىل  هنا دعوته أيضا ملا اسامه 
احلالة  فهي  منه،  البد  أمر  ذلك  وأعترب  الكلمة.  هذه  يف  املحتمل  الغموض 
مع  التعامل  يف  املقوالت  عن  التخيل  املحايد  للمؤرخ  حتى  يمكن  ال  التي 

مواد التاريخ، وذلك ألنه ينظر إىل مادته التارخيية بواسطة هذه املقوالت. 
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جمرى	التاريخ	العام	– مغامرة	العقل	واحلرية!
متغري  األول  الطبيعة.  من  بالضد  اإلنساين  التاريخ  هيغل  وضع  لقد 
عىل  للطبيعة  بالنسبة  الشمس  حتت  جديد  ال  إذ  تكرار.  والثاين  ومتبدل 
ال  البالغية  املقارنة  بمعايري  مقبولة  بيانية  صيغة  وهي  الروح!  مسار  عكس 
بقواعد املنطق العقيل الدقيق والعلم الطبيعي. لكنها تبقى سليمة من حيث 
عقليا  مسارا  باعتباره  التاريخ  عن  اهليغيلة  الرؤية  سياق  ضمن  انحصارها 
إنسانيا. وذلك ألن املصري اإلنساين، كام يقول هيل، هو الوحيد الذي يمتلك 
رضورة  ال  وبالتايل  نفسه.  التاريخ  يف  يكمن  التغري  هذا  وإن  التغري.  قابلية 
لوضع أعامل وأفعال األفراد ومعاناهتم وانفعاالهتم يف أساس تفسري التاريخ 
ومساره. وذلك ألن التاريخ حيتوي يف أعامقه عىل وحدة اإلمكان والواقع، 
ما كان  بالفعل  نفسه  القادر عىل جعل  الوحيد  فالروح هو  والقوة والفعل. 
بالفعل  والقوة  بالواقع،  اإلمكان  عالقة  فإن  للطبيعة  وخالفا  بالقوة.  عليه 
هو  التاريخ  يف  فالتطور  واإلرادة.  الوعي  من  كل  حيكمها  للروح  بالنسبة 
التارخيي  التطور  حقيقة  وإن  النفس.  مع  رصاع  ألنه  ومرهق  معقد  مسار 
هو قهر للنفس. من هنا افتخار الروح ورضاه باغرتابه عن فعله، كام يقول 
هيغل. وليست هذه الصيغة سوى الصورة املكثفة عن فكرته املتعلقة بقضية 

احلرية، باعتبارها مضمون التاريخ وحقيقته)1(.
واحلرية بالنسبة هليغل تتطابق من حيث املعنى والواقع مع بداية التاريخ 
ومساره بوصفه مسار الروح وحاكمية العقل فيه. وشأن كل عملية عميقة 
األمر  املنطق.  بمعايري  مستقيمة  لكنها  الوجودي  مظهرها  يف  متعرجة  تبدو 
الذي حدد بالنسبة هليغل حتليل القضية األولية يف التاريخ ووعيه، أال وهي 
لبس  ال  بوضوح  السؤال  هذا  عىل  هيغل  اجاب  وقد  التاريخ؟«.  يبدأ  »اين 
فيه: التاريخ يبدأ من حيث يبدأ العقل بالتغلغل يف السلوك الفعيل جتاه العامل 
)1(   ال يتكلم هيغل عن تاريخ حقيقي. هذ الفكرة ستظهر الحقا عندما تتحول الفكرة 

السياسية إىل قائدة ومرشدة للرؤية الفلسفية للتاريخ كام هو احلال عند ماركس. 
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العقالنية  فيها  حتقق  التي  احلالة  وتتبلور  تظهر  حني  أي  وأحداثه،  وجمرياته 
نفسها يف الوعي واإلرادة والفعل)1(. حينذاك يبدأ التاريخ. بمعنى خروجه 
من حيز الطبيعة إىل ما وراءها، أو من الغريزة إىل العقل. والعقل هنا ليس 
بفكرة  املحكوم  التارخيي  املجرى  مضمون  بل  نفسه  واملنطق  املنطق  قواعد 
وبريسيبولس  وتدمر  قرطاجة  أطالل  إىل  املرء  ينظر  فعندما  والتبدل.  التغري 
هيغل.  يقول  كام  والبرش،  املاملك  زوال  هو  ذهنه  إىل  يتبادر  ما  فإن  وروما، 
وانقراض،  انحالل  انه  لو  كام  مظهره  يف  يبدو  الذي  التغري،  هذا  وراء  لكن 
املنطقية  التغري هنا سوى االستقامة  الدوام حياة جديدة. وليس  تكمن عىل 
املتناقضات  لوحدة  ومتثيال  متثال  باعتبارها  التارخيي  املسار  يف  املجردة  أو 
الذايت عرب  تكامله  ثم  )املطلق( من خالهلا وعربها. ومن  الروح  يبدع  التي 
التطور  يف  ودوره  التناقض  نلمح  الروح  تطور  ففي  الوجود.  متناقضات 
جّيسد  أن  بعد  أي  واكتامله،  الروح  تطور  وبالتايل،ليس  هيغل.  يقول  كام 
)العقيل  التارخيي  االغرتاب  النهائية، سوى  غايته  وبلوغ  كلية  بصورة  نفسه 
عامة  أفكار  مخس  الفكرة  هذه  عىل  وترتب  األمة«)2(.  روح  »يف  والعميل( 

يمكن استخالصها من الفلسفة اهليغيلية وهي: 

إن نشاط األمة يبدأ وينتهي شأن كل كائن حي ثم يكرر هذه احلالة كام 
لو نه يف دورة أبدية. وبالتال، فإن األمة يف نشاطها مثلها مثل نشاط اإلنسان 

بداية  انه  التاريخ.  يف  احملوري  الزمن  عن  فكرته  يف  ياسربس  يبدأ  هنا  من  مالحظة،     )1(
امللعارف  معطيات  حسب  مفصل  تأويلية  رؤة  واملعنى.)وهذه  اإلنساين  الوجود 

التارخييةالعلمية وليس حقيقة التارخيالفعيل ومساره »ما قبل التاريخ«
)2(   تكامل الروح يف »روح األمة« يعني تصنيعهام املتبادل. هل يعني »روح االمة« »عقل 
األمة«، الذي ادعوه انا بالعقل الثقايف التارخيي لالمم. ما هي النتائج املرتتبة عىل هذه 
الفكرة بالنسبة للفكرة القومية. إن هيغل يتكلم عن الروح املطلق، والروح العاملي، 
بمعايري  ذلك  اىل  ينظر  لكنه  العاملي  التاريخ  نامذج  عىل  جزئية  بصور  ذلك  ويطبق 
وشعور التفوق الغريب األوريب النرصاين عىل غريه. )هنا قيمة النقد التارخيي الثقايف 
الذي بلوره شبنغلر. اما النقد املاركيس فانه يعيد اهليغلية ولكن بمعايري طبقية ثقافية 

)اوربية. اما شبنغلر فيعتربها فلسفة ليس املانية بل انكليزية. 
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الفرد، أي يمر يف نشاطه مراحل حتى يبلغ الشيخوخة. حينذاك تصبح احلياة 
بكل ما فيها مألوفة ومعتادة. إهنا شأن الساعة الرملية أو ساعة املكوك التي 
متلئ ثم ترتك لتعمل من نفسها أو حلاهلا؛ وإن الروح القومي اجلديد للشعب 
الذي حاملا يبلغ كامله وحيقق نفسه بنفسه ال يموت موتا طبيعيا مثل اإلنسان. 
وسبب ذلك يقوم يف أن روح األمة يوجد بوصفه جنسا، وهو بالتايل »حيمل 

يف جوفه سبله اخلاصة«؛

وإن إشكالية الزمن والتاريخ تعيد إنتاج نفسها يف صريورة الدولة، شأن 
األسطورة  حسب  )كرونوس(  الدهر  كان  فإذا  األمة.  بروح  الروح  عالقة 
أي  الدولة،  صنع  من  أول  هو  السياسة  إله  فإن  حاكم،  أول  هو  اإلغريقية 
وبلورها  هلا  أسس  التي  الفكرة  وهي  األكرب.  األويل  األخالقي  العمل 
قال  التي  العملية  احلكمة  يتجاوز  بعدا  هلا  أعطى  هيغل  أن  غري  افالطون. 
هبا افالطون صوب عالقة التغري والنفي الدائم يف الوجود بوصفه أسلوب 
هنا  من  لإلنسان.  التارخيي  الوجود  يف  العقيل  وحتقيقه  املطلق  الروح  عمل 
قول هيغل بأن الزمان يلتهم نفسه بنفسه عرب التهام ذريته، بينام الروح باق 

بنفسه بإبداعه الشامل؛

اساس  كونه  يف  القائمة  الفكر  خاصية  تربز  هذه  النفي  عملية  ويف 
يف  نجد  إذ  العقلية.  منجزاته  عن  خيتلف  الفكر  لكن  التارخيية.  املنجزات 
هذه العملية وجود واقعي وآخر مثايل. فلو أردنا مثال أن نكون صورة عامة 
وارستوفان،  سوفوكلس  عند  ذلك  لوجدنا  هيغل،  يقول  كام  اليونان،  عن 
الروح  صور  ونرى  نعثر  األفراد  هؤالء  ففي  وافالطون.  وثيوكيديدس، 
التي  الذروة  وهي  اليونانية.  األمة  روح  أي  ذاهتا،  يف  وفكرته  ذاته  اليوناين 
يشعر هبا روح األمة بالرىض واالرتياح. لكنه يظل حيمل يف نفسه أيضا حالة 

التاميز بني ما هو مثايل وواقعي؛

أن  كام  املحسوس  العامل  يف  الدائم  النفي  عنرص  هو  الزمن  إن  وأخريا، 
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املتناهية. فالفكر  النفي غري  انه أعمق صور  النفي أيضا، غري  الفكر هو قوة 
هو اإلحاطة الشاملة بالوجود، وبالتايل هو مصدر وموطن كل ما هو جديد. 
فإذا كان اإلنسان الفرد يتطور ويتكامل لكنه ويبقى يف القت نفسه هو هو، 
فإن الشعب هو ميدان وجمال إحداث التغريات واالنتقاالت الكربى. وذلك 
ألنه يصنع الرضورة األساسية والفكرية والعقلية هلذا التغيري والتحوالت. 

وتشكل هذه األفكار يف كّلها مضمون الفهم الفلسفي للتاريخ. 

العقل	والتاريخ	– احلكمة	واحلرية
الفعيل  ومساره  التاريخ  حقيقة  بصدد  هيغل  عند  اجلوهرية  الفكرة  ان 
فكرة  وهي  التاريخ.  حيكم  يزال  وما  حكم  الذي  هو  العقل  أن  يف  تقوم 
إىل  توصله  اعلن  عندما  هبا  قال  من  أول  الذي  انكساغورس  من  استمدها 
أن النوس )الناموس أو اإلدراك أو العقل( هو الذي حيكم العامل. فقد اعترب 
هيغل هذه الفكرة »نقطة حتول يف تاريخ العقل البرشي«. بحيث جعل ذلك 
من انكساغورس يف زمانه »رجال صاح بني قوم من السكارى«، كام يقول 
من  قليل  غري  عدد  عىل  انكساغورس  وضعها  التي  الفكرة  وّأثرت  هيغل. 
مدرسة  باستثناء  الفلسفة،  عىل  والحقا  سقراط،  مثل  القدماء  الفالسفة 

ابيقور، الذي كان يقول بأن مجيع األحداث هي وليدة الصدفة. 
أو  الفلسفية  رؤيته  مع  هليغل  بالنسبة  للتاريخ  العقل  حكم  ويتطابق 
بالعناية  اسامه  عام  هيغل  يتكلم  حاملا  وحتى  للتاريخ.  الفلسفية  منظومته 
هبا  قال  )كام  العرضية  والعلل  للمصادفات  هنبا  العامل  ترتك  ال  التي  اإلهلية 
اوغسطني(، فإن مضموهنا الفعيل ليس إال الصيغة الالهوتية للفكرة العقلية 
الفلسفية. وحتى حاملا حييط هيغل هبالة وجدانية فكرة العناية اإلهلية بصدد 
انه يسعى  أو عىل األقل  منها،  بالضد  فإنه يقف من حيث اجلوهر  التاريخ، 
العقل بوصفه  الذي جيعل منها تعبريا »إيامنيا« عن حقيقة  بالشكل  لعقلنتها 
القوة الوحيدة الفاعلة يف الوجود، أو انه يسعى للتوفيق بينهام بالشكل الذي 
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نعثر عند هيغل عىل  إليه. حيث  املسلمون يسعون  الفالسفة  بام كان  يذكرنا 
املبدأ  يتفق مع  بام  العامل  تّوجه أحداث  »العناية اإلهلية«  بأن  القائلة،  الصيغة 
هي  اإلهلية  »العناية  ألن  وذلك  العامل.  حيكم  الذي  هو  العقل  بأن  القائل 
احلكمة« القادرة عىل بلوغ غرضها وغايتها يف ما اسامه هيغل »بالتدبري العقيل 
الفهم  العناية اإلهلية خيتلف عن  تأويل هيغل لفكرة  أن  للعامل«. غري  املطلق 
والتأويل الالهويت الديني. وذلك ألن اإليامن بالنسبة هليغل، غري معني وال 
حمدد لكنه يعادل فكرة »اإليامن بالعناية اإلهلية«، دون أن يتبع ذلك »تطبيقا 
التاريخ ككل« كام يقول هيغل. ذلك يعني إن »اإليامن  حمددا هلا عىل جمرى 

بالعناية اإلهلية« بالنسبة له يعادل معنى اإليامن بالتدبري العقيل للعامل.

وبام أن تفسري التاريخ بالنسبة هليغل يعني »تصوير انفعاالت البرش أو 
دورها  تؤدي  التي  الفعالة،  وقواه  اإلنسان وعبقريته  الكشف عن عواطف 
الكبري«، من هنا مساعيه صوب ما اسامه بمهمة الكشف  عىل حلبة املرسح 

عن »خطة العناية اإلهلية« أو »املسار الذي حتدده العناية اإلهلية«. 

الفكرة  صوب  يسري  اإلهلية«  »العناية  فكرة  من  الفعلية  مواقفه  ففي 
العقلية املجردة، بمعنى التحرر من ثقل املزاج اخلفي للفكرة الدينية نفسها، 
متاما كام تعامل سقراط مع فكرة العقل التي دفعها ووضعها انكساغورس. 
فهيغل يسعى للكشف عن »خطة« أو قانون مسار األحداث بالشكل الذي 

يربز فيه الطابع الرضوري ألحداث التاريخ والتاريخ نفسه.  

إن مضمون الفلسفة اهليغلية عن التاريخ تتعاىل، بل وتقف بالضد من 
الالهويت  الديني  للفهم  اإلغلب  يف  املالزمة  املبتذلة  واألحكام  التصورات 
عن »العناية اإلهلية« و«دورها« يف التاريخ)1(. وذلك ألنه ال جيعل من مفهوم 

)1(   إن حقيقة »العناية اإلهلية« ودورها يعادل يف الواقع دور »العناية« الالهوتية وممثليها 
من أفراد ومؤسسات وأحزاب جتتهد وجتاهد وتفكر وتفرس وتؤول وتعي وتعمل 
وحتلم وتتنفس وحتيا ومتوت بمعايري التحزب الضيق وإنعدام رؤية الوجود اإلنساين 
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»العناية اإلهلية« وأمثاله مبادئ يف إدراك املسار التارخيي وحقيقته. والسبب 
املعنى  إدراك  عن  واجلوهر  الوظيفة  حيث  من  املفاهيم  هذه  عجز  يف  يقوم 
العام أو الفكرة العامة، وكون التاريخ اإلنساين هو تاريخ البرش والشعوب 
إن  هيغل  يعترب  هلذا  والدولة.  الشعوب  تاريخ  دراسة  أولوية  أي  والدول، 
والدولة)1(.  الشعب  تاريخ  اآلخر  هو  التاريخ  يف  ودورهم  األفراد  دراسة 
التاريخ،  يف  األفراد  دراسة  يرفض  وال  ينفي  ال  هيغل  إن  أخرى،  بعبارة 
والتحوالت  الشعوب  هو  األفراد  معنى  من  له  بالنسبة  املقصود  أن  غري 
الكلية، أي الدولة. من هنا رفضه لفكرة »العناية اإلهلية« حاملا جيري حرص 
بمضمون اإليامن فيها، ويف الوقت نفسه ال يقّر باإليامن املجرد أو غري املتعني 
دقيقا  تفصيال  يقدم  ال  اإليامن  من  النوع  هذا  ألن  وذلك  اإلهلية«.  »بالعناية 
بتوجيه اجلهود  اإلهلية«. من هنا مطالبته  »العناية  بام جرى وجيري يف مسار 
التي  والوسائل  التاريخ،  يف  اإلهلية  العناية  وأساليب  طرق  »معرفة  صوب 
تستخدمها، والظواهر التارخيية التي تتجىل فيها« عىل أن يكون ذلك بدوره 
مرتبطا باملبدأ العام )اهليغيل( يف نظرته للتاريخ. من هنا يتضح، بأن مضمون 
الفكرة اهليغلية هبذا الصدد تقوم يف انه إذا كان من سبقه يرى حكم اهلل وعقله 
يف النبات واحليوان، فام هو املانع من رؤيته يف التاريخ؟ من هنا مطابقته إيامها 
ضمن معرفة طرق وأساليب عمل »العناية اإلهلية« أو العقل املطلق يف مسار 
التاريخ وأحداثه وغاياته. من هنا قول هيغل »إن احلكمة اإلهلية، أي العقل، 
هي نفسها شيئ واحد يف اجلليل والعادي من األمور واألحوال«. وبغض 

املدهش يف  الكون  وإدراك حقيقة  واألبد،  األزل  بمعايري  الواقعية  الفعيل وحدوده 
صريورة الوجود والعدم أو الكون والفساد.

)1(   وقد جعلت املاركسية من هذه الفكرة مضمون وأدوات الرصاع االجتامعي الفعيل، 
أي فكرة دور الفرد يف التاريخ، واالستعاضة عنه بفكرة الطبقة االجتامعية. وعوما 
يمكن القول، بأن  املسار التارخيي يف تطور الدول والشعب واألمم والفكرة يؤدي 
بالرضورة إىل انتشال هذه العقدة املركبة من أوهام حرشها األيديولوجي يف صلب 

الرؤية الفلسفية عن التاريخ.
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إال  اإلهلية«،  و«احلكمة  اإلهلية«  »العناية  بني  النسبي  االختالف  عن  النظر 
يقول،  نفسه  هيغل  وأن  السيام  واملعنى.  الوظيفة  حيث  من  واحد  كل  أهنام 
بأن ما يسعى إليه هو بلوغ القناعة القائلة، بأن »حتقق احلكمة اإلهلية بالفعل 
جيري يف جمال الروح الفعال والطبيعة عىل السواء«. ومع ذلك مل تدفعه هذه 
األفكار ونتائجها صوب تربير كل ما هو موجود، وذلك ألن هيغل يسعى 
إىل ما أسامه بإدراك »الوجود اإلجيايب« وما عدا ذلك من »عنارص سلبية« هي 

جمرد أشياء زائلة. 

إن هذه النتيجة التي توصل إليها هيغل تبقى من رغبات وإدراك املنطق 
ورؤية  تتبع  أي  الروح(،  )فينومينولوجيا  يف  وضعه  وإن  سبق  ملا  املجرد 
التارخيي  واملسار  الوجود  مظاهر  كل  يف  املطلق  للروح  اجلوهرية  األفعال 
العام واخلاص، ومن ثم التعايل عن وحدة االضداد بوصفها احلالة الواقعية 
التارخيي  املسار  وجهة  فمن  نفسه.  اهليغيل  املنطق  حسب  األشياء  لوجود 
نصيبه  منها  لكل  إن  كام  الظواهر،  تتساوى  ال  واألحداث  لألشياء  الفعيل 
وقدره يف األفراح واألتراح، كام انه ال ثابت فيها وال عابر غري التاريخ الفعيل 
فإن  املجردة،  املنطقية  الناحية  من  أما  بوجوده.  الدائمة  ومغامراته  لإلنسان 
كل ما جرى وجيري هو »عني االستقامة« التي ترتقي اىل مصاف »احلكمة« 
األمر  اخلاصة واجلزئية.  وتناقضاهتا  األفعال واألحداث  تنوع  وراء  القائمة 
تكون  ما  أقرب  اإلهلية«  و«احلكمة  اإلهلية«  »العناية  فكرة  من  جيعل  الذي 
إمكانية  عىل  ذاته  بالقدر  حتتوي  لكنها  فلسفته.  وليس  التاريخ  الهوت  إىل 
وتشابه  العقلية.  الفلسفية  فكرته  هي  والالهوتية  اإليامنية  الفكرة  تكون  أن 
هذه النتيحة وتالزم آراءه القائلة، بأن »الفكرة هي التي تقود العامل وتوجهه 
ملا  نعثر عىل شبه  وفيها  ولكنها عميقة.  دقيقة  ليست  فكرة  وترشده«. وهي 
قالت به الفكرة اإلسالمية عن أن العقل هو بداية وهناية األشياء كلها، أي 
حالة العقل يف رهان اإلرادة اإلهلية، الذي وجد تعبريه يف »احلديث النبوي« 
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القائل »ملا خلق اهلل العقل قال له: قم! فقام. ثم قال له: أدبر! فأدبر. ثم قال 
ما خلقت خلقًا هو  فقال )اهلل(:  اقعد! فقعد.  له:  قال  ثم  فأقبل.  أقبل!  له: 
آخذ،  بك  منك.  أكرم  وال  منك،  أحسن  وال  منك،  أفضل  وال  منك،  خري 
وبك أعطي، وبك أعرف. لك الثواب، وعليك العقاب«. بعبارة أخرى، إن 
العقل هو الكينونة العملية الفاعلة هلل أو انه اهلل نفسه يف كل هيئات الوجود 

واألفعال عرب عنايته وحكمته فيهام.

العقلية هليغل، مل  الفلسفة  بأن  القول،  السياق فقط يمكن  وضمن هذا 
تستطع اإلرتقاء إىل مصاف الرؤية العقالنية املتجانسة يف ما يتعلق باملوقف 
املتضاد  والتأويل  التفسري  وحتتمل  حتتوي  فهي  التاريخ.  من  نفسه  العقيل 
يف  تفرتض  العقلية  الفلسفية  الفكرة  ألن  وذلك  التاريخ.  من  واملتناقض 
جمرى تفتتحها وتأسيسها للمفاهيم واملواقف اإلرتقاء إىل مصاف العقالنية 
عقالنية  الدينية  وال  دينية،  العقلية  الفكرة  تكون  ال  لكي  املجردة،  التارخيية 
مفتعلة، كام هو جيل يف الصيغة املكثفة للفكرة اهليغيلية عن تساوي أو تعادل 

مفاهيم العناية اإلهلية والعقل واحلكمة. 

ملضمون  املحددة  احلقيقة  بؤرة  يشوه  ال  الالهويت  التشويه  هذا  أن  إال 
الفكرة الفلسفية عن التاريخ عند هيغل. من هنا تتبعه أساسا يف جمرى دراسة 
»حتكم العقل« يف التاريخ وأحداثه عىل ما هو واقعي ملموس وما هو منطقي 
جمرد. ومن هنا تفريقه بني ما ينبغي وما هو موجود بالفعل يف إدراك »الغاية 
الرش  والروح، عىل خالف  العقل  تتحقق عرب مسار  والتي  للعامل،  النهائية« 
تتسم  وال  متناقضة  فكرة  وهي  املجال!  هذا  يف  العقل  منافسه  عن  العاجز 
بالتجانس املنطقي بام يف ذلك ضمن سياق املنطق اهليغييل. فالرش ينبغي أن 
يكون ضمن مسار العقل باملعنى اهليغيل هو عقل رشير أو عقل ناقص. ومهام 
يبقى  التاريخ  اهليغلية عن  الفلسفة  فإن مضمون  القضية،  أمر هذه  يكن من 
امليدان  هو  الواقعي  والتاريخ  تطوره.  وجمرى  »الروح  هو  املطاف  هناية  يف 
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الذي يتكشف فيه الروح، أي يف التاريخ الكيل. إذ فيه تتكشف حقيقة الروح 
بصورة عينية ملموسة« كام يقول هيغل. إنه يبحث ويؤسس هنا ملنطق التطور 
وقد  واألحداث.  والظواهر  األمور  جزئيات  وليس  والكيّل،  املجرد  العقيل 
حدد ذلك ما اسامه هيغل برضورة دراسة كل من اخلصائص املجردة لطبيعة 
الروح، والوسائل التي حيتاجها لكي حيقق فكرته، وأخريا الدولة، باعتبارها 
الشكل الذي يتخذ صيغة التجسيد الكامل للروح يف الوجود العيني. ووراء 
كل هذه النتيجة العامة أو الرؤية النظرية العامة تكمن فكرة احلرية بوصفها 

الغاية النهائية للمسار التارخيي. 

هو  هيغل  عند  للروح  بالنسبة  جوهرية  األكثر  اخلصائص  إحدى  إن 
عرب  والتارخيي  الطبيعي  الوجود  يف  والصائرة  واملجردة  املتسامية  كينونته 
املحركة  القوة  بوصفه  مظاهرمها  كل  يف  تشيؤه  أو  ذوبانه  أو  فيها  اغرتابه 
والساعية لبلوغ وعيها الذايت. وليس هذا الوعي يف هناية املطاف سوى احلرية 
نفسها. وهي الصيغة التي تعادل ما اطلقت عليه املتصوفة قديام بالتحرر من 
رّق االغيار، أي بلوغ احلرية بوصفها حقيقة عرب شحذ إرادة املريد بقانون 
القلب يف  انتصاب  البحث عن احلقيقة، ومن ثم بلوغ وعي الذات بوصفه 
املجرد  الروح  حركة  بوصفها  وتتطور  هيغل  عند  تتخذ  بينام  احلق.  طلب 
بكل  والتاريخ  احلياة  تعرجات  عرب  واإلرادة  السلوك  يف  الكامن  العقل  أو 

مظاهره من اجل بلوغ وعي الذات بوصفه حرية.

إن هذه اخلاصية اجلوهرية للروح جتعل منه ضدا للامدة. وبالتايل، فإن 
ومتناقضة،  خمتلفة  كيانات  بوصفهام  املادة،  من  بالضد  الروح  يضع  هيغل 
ويسعى كل منهام إىل غاية ختتلف عن اآلخر، كام أن لكل منهام نسق خاص 
هي  الروح  ماهية  فإن  الثقل،  املادة  ماهية  كانت  فإذا  الذايت.  املسار  يف  به 
الروح ال توجد  إن كل صفات  يقول هيغل،  تعلمنا، كام  احلرية. والفلسفة 
إال بواسطة احلرية، وأهنا مجيعها ليس إال وسيلة لبلوغ احلرية. إذ تسعى كلها 
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للحرية. وإذا كانت املادة توجد بالوحدة مع يشء ما من األشياء، فإن الروح 
يوجد بذاته لذاته، وبالتايل فإن مركزه فيه. واعترب هيغل وجود الروح بذاته 

هو  عني احلرية، بمعنى إن احلرية هي املتحررة عام غريها. 

أي  الذايت،  الوعي  معنى  هيغل  عند  يعادل  ذاته  يف  الروح  وجود  إن 
الذايت.  التحقق  فاعلية  عىل  حيتوي  ثم  ومن  اخلاص،  بوجوده  الروح  وعي 
وهذه بدورها ليست إال فكرة التّصري من اإلمكانية بالفعل. األمر الذي كان 
يدفع بالفكرة اهليغلية عن التاريخ صوب الرؤية الغائية. فقد اعترب هيغل أن 
وجود  وأن  اخلاصة.  بحريته  الروح  وعي  هو  الغائية  وحركته  العامل  مصري 
الروح يف ذاته ليس إال الوعي الذايت، بمعنى وعي الروح بوجوده اخلاص. 
وهذا بدوره ال يعني سوى »احتواء الروح عىل الفاعلية التي يمكنها حتقيق 
ذاهتا بحيث جيعل من نفسه بالفعل ما كان باإلمكان أو بالقوة. من هنا فإن 
يف  كامن  هو  بام  للمعرفة  اكتسابه  جمرى  يف  الروح  استعراض  هو  »التاريخ 
املعرفة  للروح يف جمرى عمله واكتساب  التاريخ هو عرض  أن  أي  القوة«، 
وسائل  إىل  بحاجة  الروح  فإن  ذلك،  بلوغ  اجل  ومن  بالقوة.  سيكونه  عام 
ونوازعهم  البرش  حاجات  يف  الوسائل  هذه  هيغل  ووجد  فكرته.  لتحقيق 
ومصاحلهم. بمعنى، إن احلاجة واملصالح هي التي تقف وراء سلوك البرش. 
التضحيات  من  هائلة  كمية  فيه  نرى  فإننا  املايض،  التاريخ  إىل  ننظر  فعندما 
األول  املبدأ  بامهية  املتعلق  السؤال  حيدد  الذي  األمر  األخالقية.  واملرارة 
فكرة  يف  فتقوم  اإلجابة  أما  اجلسام.  التضحيات  هذه  وراء  النهائية  والغاية 
يف  الفعيل  والعذاب  واخلطايا  األخطاء  كل  وراء  تقف  التي  فهي  احلرية. 
املبدأ  ماهية  من  لكل  حتليله  أساس  يف  الفكرة  هذه  هيغل  ووضع  التاريخ. 
من  واإلرادة  جهة،  من  اخلاصة  وفكرته  الروح  طبيعة  أو  واملصري  والغاية 

جهة أخرى. 

ليست  هالمية  ماهية  انه  الوجود«.  »خطة  شأن  خفي  يشء  هو  فاملبدأ 
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واقعية تامة، لكنها صادقة يف ذاهتا شأن املبادئ والغايات التي ال وجود هلا 
إال يف رؤوس البرش. بمعنى إهنا يشء ممكن ومن ثم واقعي. أما اإلرادة فهي 
القوة الدافعة للمبدأ املشار إليه سابقا من أجل الظهور إىل الوجود. بمعنى 
ما  بحاجة  مرتبطة  كلها  فاألعامل  والغريزة.  احلاجة  خالل  من  تتمظهر  إهنا 
التاريخ بدون عاطفة ووجدان وانفعال،  معينة. ومل ينجز يشء ما عظيم يف 
كام يقول هيغل. ووضع هذه املقدمة يف أساس حتليله للفكرة واالنفعاالت 

البرشية وأثرها يف التاريخ.

فاالنفعال هو اجلانب الذايت والشكيل لإلرادة. وعرب هذا الفكرة حاول 
فالدولة  الدولة.  وصريورة  ظهور  وراء  اإلرادة  هذه  ابراز  أو  تفسري  هيغل 
واملصلحة  لألفراد  الشخصية  املصالح  فيها  وتتوحد  تتحد  التي  هي  القوية 
العامة للدولة. أما العقل فيبذل جهودا هائلة عرب الرصاع الذي جيري عىل 
املناسبة لكي  السياسية والتنظيمية  املستويات من أجل إجياد األشكال  كافة 
يتحقق يف النهاية ببلوغ االنسجام املنشود. وهذا بدوره بالنسبة هليغل ليس 
إال التحقق الفعيل لفكرة الروح. إذ ال توجد هذه الفكرة إال بصورة ضمنية 

يف ذاهتا، بوصفها طبيعة أو غريزة ال واعية. 

تتجه صوب  بالنسبة هليغل حركة  التاريخ  الذي جيعل من مسار  األمر 
اإلرادات  وتنوع  الرصاع  خالل  من  الطبيعية  واإلرادة  الطبيعة  جعل 
هدفه«.  لبلوغ  العامل  روح  يستخدمها  ووسائل  »أدوات  وغريها  واملصالح 
وبالتايل، فإن كل ما جيري يف العامل هو وسيلة العقل. فالعقل هو الذي حيكم 
العامل. وذلك ألن الناس ال ترى ما حتققه هي يف التاريخ. وهي احلالة التي 

حيقق العقل فيها من خالهلم أهدافه. 

الروح  ملسار  أو  العملية  هذه  لكل  والتامة  واملثىل  العليا  الصيغة  اما 
املطلق يف الكينونة التارخيية للبرش فتقوم يف صنع الدولة.
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الدولة:	الكّل	األخالقي
فيام لو اردنا اختصار الفكرة اجلوهرية ملضمون ومعنى املسار التارخيي 
خارج  تاريخ  "ال  تقول:  بعبارة  وضعها  املمكن  فمن  اهليغيلية  الفلسفة  يف 
الدولة". فقد وضع هيغل الدولة يف صلب املسار التارخيي لإلنسان، وجوهر 
و"احلكمة  والعقل  اإلنسانية  لإلرادة  الكامل  والتحقيق  اإلنساين،  الوجود 
يف  املطلق  الروح  مظاهر  كل  وهناية  بداية  صيغة  عنده  تتخذ  إهنا  اإلهلية". 
والفلسفية  النقدية  النظر  اعادة  ربطه  هنا  من  اإلنساين.  واإلبداع  الوجود 

بالتاريخ واالهتامم بفكرة الدولة. فالشعوب هلا تاريخ ما زال هلا دول)1(. 
لقد وجد هيغل يف الدولة اإلرادة الكلية، أي تلك التي جتمع يف ذاهتا 
اإلرادة الذاتية واإلرادة الكلية. وهذا بدوره ليس إال وحدة التاريخ واملنطق 
حقيقتها  حدد  الذي  األمر  نفسه.  التارخيي  املسار  يف  واملنطقي  التارخيي  أو 
النهائية املطلقة. من هنا اعتباره  الفعيل للحرية، أي للغاية  التحقق  بوصفها 
إذ بالدولة يمكن رؤية هدف  إياها "الفكرة اإلهلية كام توجد عىل األرض". 
التاريخ وموضوعه، كام يقول هيغل. بمعنى أهنا حتتوي عىل كل ما له عالقة 
احلقيقية  الصورة  هي  ثم  ومن  العليا.  ذروته  بوصفه  اإلنساين  باإلبداع 
والواقعية ملا يدعوه هيغل باحلياة اجلوهرية، التي تتمظهر فيها اإلرادة الذاتية 
باعتبارها  الدولة  أن تكون  العقل  بأن من مصلحة  قوله،  هنا  والعقلية. من 
وضعوا  الذين  األبطال  سلوك  فهم  يمكن  بأثره  والذي  أخالقيا)2(،  كاّل 

)1(   وهي الفكرة التي قال هبا ابن خلدون وأسس هلا يف رؤيته لتاريخ التمدن واحلضارة. 
باعتبارها عملية  انه خالفا هليغل وجد ظهورها وصريورهتا وتطورها وموهتا  غري 
فيه  يكمن  كام  خاص،  بشكل  واالقتصادي  اإلنساين،  بالنشاط  مرتبطة  طبيعية 
الدولة بوصفها جزء من صريورة  تعامل مع  انه  الالحق.  أيضا مقدمات سقوطها 
لكنه وقف عند  الدولة.  لتطور  نتاجا  الذي تشكل احلضارة  بالقدر  احلضارة، متاما 
هذا احلد الذي طوره ماركس الحقا، باعتبار ان انحالل الدولة وتالشيها هي اوال 

وقبل كل يشء عملية اجتامعية اقتصادية وليست حضارية.
بمعايري األخالق  الوجود اإلنساين  لنها هتذب كل معامل  »الكّل األخالقي«؟  ملاذا     )2(
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أسس الدولة)1(. وبام إن الدولة هي القيمة الكربى للعقل واإلرادة من هنا 
يصبح سلوك أولئك األبطال أو رجال الدولة معقوال ومقبوال بغض النظر 
عن املظاهر اخلارجية لكل ما يقومون به من أعامل بام يف ذلك أكثرها شدة 
الوحيد واألمثل  وقسوة وفظاظة ورشا)2(. ووجد يف هذه احلالة األسلوب 
لبلوغ احلرية. وذلك ألن الدولة بالنسبة هليغل هي التحقق الفعيل للحرية. 
ليست سليمة. ومها  بطبيعته حر  اإلنسان  بأن  القائلة،  الفكرة  فإن  وبالتايل، 

النظرية والعملية، أي بوحدة القيم واحلقوق. ومن ثم فإن كل ما تقوم به هو أخالقي 
بمعايري العقل املطلق، أي القوة املتحكمة يف املسار التارخيي.

)1(   ان جوهرية الدولة يف فلسفة هيغل حددهتا حالة »الدولة« األملانية ومسارها آنذاك. 
فقد أسس هيغل لفكرة تربير سلوك رجال الدولة الكبار، أي أولئك املهمومني بفكرة 
الدولة. أنه أسس لفكرة الدولة املفقودة. من هنا رفعها إىل مصاف القيمة املطلقة، 
اليهودية  الشخصيات  نرى  بينام  للروح.  والعقيل  التارخيي  املسار  ذروة  باعتبارها 
الثوري  النشاط  يف  فيه  مبالغ  بحامس  اشرتكت  التي  األوربية  والسياسية  الفكرية 
اهلدام لبنية النظام األوريب االقطاعي والرأساميل والدعوة لالشرتاكية والشيوعية بام 
يف ذلك ماركس، بوصفه أحد املمثلني الكبار هلذا التيار أو بصور أدق هلذه النفسية 
والذهنية، التي اعتربت الدولة قوة قهر واضطهاد، وبالتايل حاولت تأسيس الفكرة 
األيديولوجية ملهمة هدمها، باعتبارها مقدمة احلرية، عىل خالف هيغل الذي وجد 
يف الدولة أسلوب ووسيلة وقوة حتقيقها. أما اآلن فال نعثر عىل هيودي يدعو بقوة ال 
ينافسها يشء آخر غري الدفاع عن »الدولة« العربية واآلن اليهودية! األمر الذي يفرس 
الرؤية املتطرفة ملعاداة الدولة بوصفها فكرة ونفسية األقلية. ونفس اليشء ينطبق عىل 

فكرة »العامل بال وطن«. )نقلها اىل ماركس(
التارخيي،  والقدر  والعقالنية،  والعقلية،  األخالقية،  للفكرة  كربى  إشكالية  هنا     )2(
الكبار  األبطال  أن  عن  تكشف  وأحداثه  التارخيي  فالواقع  فيه.  األفراد  ومصري 
)مؤسس  واألمم.  الدول  تاريخ  يف  دموية  األكثر  هي  »العظيمة«  والشخصيات 
وعرشات  نابليون  بسامرك،  ستالني،  األول،  بطرس  السفاح،  العباس  ابو  الصني، 
غريهم(. أما ملاذا ال جيري ادراج هتلر ضمنهم يف األغلب اآلن هو بسبب تعرضه 
للهزيمة، أي ألنه مل ينترص وألن سلوكه القايس كان موجها أساسا ليس ضد تقييد 
حرية شعبه من اجل نفاذ القانون وقيمة »الكّل األخالقي«)الدولة( بل ضد اآلخرين 
استعملوا  فاألملان  »لتحقيقها«.  أسلوبا  وإبادهتم  اآلخرين  من خالل جعل عبودية 
شعار »العمل جيعلك حرًا«!Arbeit macht frei. لكنه عمل معسكرات االعتقال. أما 

احلرية فقد كانت عرب حتويل »البرش« اىل »أرواح« من خالل القتل واحلرق!
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ال  لكنهام  والثقافية،  املنطقية  احلقيقة  من  قدر  عىل  كالمها  حيتويان  فكرتان 
يمثالن احلقيقة كام هي هبذا الصدد. غري إهنام يتداخالن ويتوازيان ويتآلفان 
حر  هيغل  نظر  وجهة  من  اإلنسان  إن  بذلك  واملقصود  اهليغلية.  الرؤية  يف 
توجد  ال  أعىل  كمثل  فاحلرية  والطبيعة.  بالوالدة  وليس  ومصريه،  بطبيعته 
بلوغ  يمكن  وال  إليها.  للوصول  السعي  ينبغي  بل  وطبيعية،  أولية  ما  هبيئة 
ثم  احليوانية، ومن  اإلنسان  أو طبيعة  الغريزة  لتذليل  ذك دون جهود كبرية 
احلرية  فتقييد  الثانية".  "طبيعته  صنع  خالله  ومن  العقيل  األخالقي  تطويره 
تفرض  فعندما  السليم.  العقيل  بلوغها  أسلوب  هو  التارخيية  الناحية  من 
من  "جزء  ذلك  لكون  إال  ذلك  فليس  للحرية  تقييدها  أو  قيودها  الدولة 
باحلرية والرغبة  الوعي  التي يمكن عن طريقها وحدها أن يتحقق  الوسيلة 
يف بلوغها يف صورهتا احلقيقية" كام يقول هيغل. وهذه بدورها هي صورهتا 

الواقعية واملثالية.

يتخذه  الذي  والشكل  الغاية  هي  هليغل  بالنسبة  الدولة  صريورة  إن 
ومن  املطلق.  للعقل  جتل  هي  وبالتايل  الوجود.  يف  للروح  الكامل  التحقق 
ثم أساس ومركز الفن والقانون واألخالق والدين والعلم. وهذه بدورها 
إحدى األفكار العميقة التي أبدعها هيغل يف فلسفته التارخيية، بحيث جعل 
وبغض  وآهلته.  الدين  صانعة  ثم  ومن  اإلنساين،  للوجود  الفعيل  اإلله  منها 
النظر عن التناقض الظاهري هلذه الفكرة يف فلسفته التارخيية إال أهنا تندمج 
بشكل متناسق يف منهجه الفلسفي التارخيي. فقد انطلق هيغل يف هذا املجال 
من اإلجابة عىل السؤال املتعلق بامهية املادة التي يتحقق هبا ومن خالهلا املثل 
انه يتحقق يف الشخصية نفسها والرغبات البرشية والذاتية،  األعىل للعقل. 
والذي  أي حاملا يبلغ "العقل مرحلة الوجود اإلجيايب يف املعرفة اإلنسانية"، 
متّثل اإلرادة عنرصه األسايس. غري أن هذه اإلرادة ليست مطلقة االستقالل، 
بل تابعة ومرتبطة بإرادات أخرى، لكنها متتلك مع ذلك حياهتا اخلاصة. وإن 
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لإلرادة،  اجلوهري  الوجود  يكّونان  العقلية  واإلرادة  الذاتية  اإلرادة  وحدة 
أي "الكّل األخالقي" )الدولة( كام يقول هيغل.

احلقيقي  التجسيد  باعتبارها  الدولة،  جوهرية  حول  هيغل  فكرة  إن   
جلوهر احلياة واحلياة اجلوهرية تقوم يف كوهنا هي وحدها "احلقيقة اإلجيابية" 
والقانون  األخالق  تكتمل  فقط  الدولة  يف  إذ  احلرية.  هبا  تكتمل  التي 
احلياة  تتحقق  وفيها  األخالقية،  احلياة  الدولة هي  فإن  وبالتايل،  واحلكومة. 
هنا حتديده  من  هيغل.  عبارة  حسب  األخالقي"  "الكّل  أهنا  أو  األخالقية، 
النشاط  يف  جوهري  هو  مما  جتعل  أن  وهو  احلقيقي  وهدفها  الدولة  ملهمة 
العميل للناس وما هو أسايس يف ميوهلم، أمرا معرتفا به ومقرورا عىل النحو 
ودعم  "الواجب"  الواجب، مع ما يرتتب عىل ذلك من ترسيخ جوده هذا 

مركزيته. 

فإن  وبالتايل،  للدولة.  املالزم  النتاج  هي  ااملثال،  سبيل  عىل  فالثقافة، 
ففي  الدولة.  تشتمل عليه  ما  فيها كل  تندرج  التي  الصورة  األمة هي  ثقافة 
وبالتايل  الثقافة  رضورة  تكمن  الدولة  داخل  ببعض  بعضهم  الناس  ارتباط 
ظهور العلوم والشعر والفن الراقي. وذلك ألن الفنون التشكيلية تتطلب، 
والشيئ  جمتمع.  يف  الناس  حياة  أو  وجود  التطبيقي،  جانبها  يف  ذلك  يف  بام 
نفسه ينطبق عىل الدين. إذ يعتقد هيغل بأنه البد للوعي أن يدرك بأن الدين 
هو بؤرة ومركز هذا الوعي. فالدين هو "املجال الذي تقدم فيه األمة لنفسها 
ينتمي إىل ماهية  ما  انه احلقيقي. وهو تعريف يتضمن كل  تعتقده  ملا  تعريفا 
املوضوع الذي ترد طبيعته إىل تعنّي بسيط وأسايس بوصفه مرآة لكل تّعني، 
وبوصفه النفس املتغلغلة يف كل يشء. لذلك فإن تصور اهلل يشكل األساس 

العام لشخصية كل شعب من الشعوب". 

إن هيغل يفسح املحال أمام تعدد األديان وظهورها التارخيي بوصفها 
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جزء من مسار الروح وحكم العقل)1(. بمعنى انه جيعل من الدين مستوى 
فهو  الوعي  مركز  يف  جعله  أما  واحلقيقة.  الذات  وعي  أشكال  من  وشكال 
هبوط من علياء العقل إىل حضيض الالهوت الذي مل يستطع هيغل التخلص 
العائيل  والوعيه  وعيه  يف  العميقة  الربوتستانتية  الرتبية  بسبب  أثره  من 
الرؤية  سياق  ضمن  تؤدي  كانت  فكرة  لكنها  أيضا.  والفلسفي  والفردي 
الوجود  بأن  هيغل،  اعتقد  فقد  آنذاك.  وحيويا  مهام  دورا  هليغل  السياسية 
بينام  اجلزئية.  باملصالح  حمصورة  اهتاممه  حدود  ألن  وذلك  زائل،  الدنيوي 
أو  الدينية أوسع وأعمق من املصالح اجلزئية. وبالتايل، فهي تعمل  املشاعر 
ينبغي أن تعمل، كام يقول هيغل، عىل توحيد األمة والدولة، ومن ثم القضاء 
أن  برضورة  سامه  ما  حول  واقرتاحه  وصيته  هنا  من  والفتن.  القالقل  عىل 
يكون »الشعور الديني متزنا، وأن حيتفظ بدرجة معينة من السكينة واهلدوء، 

بحيث ال يثور وال يغضب ضد ما ينبغي الدفاع عنه واملحافظة عليه«. 

إن إحدى املهامت اجلوهرية والوظائف العملية للدين تقوم يف احلفاظ 
مبنية  فالدولة  األولية.  ومبادئها  الدولة  أساس  ألنه  وذلك  الدولة.  عىل 
الدائمة  العالقة  الدين، األمر الذي حيدد طبيعة  الدين، وأن نشأهتا من  عىل 
الوجود واالستمرار إال  إذ ما كان يمكن للدولة االثينية والرومانية  بينهام. 
عىل  هذا  وينطبق  اخلاصة.  صورها  إحدى  أو  بالوثنية  اخلاص  بارتباطهام 
الديالكتيك  مضمون  مع  جوهر  حيث  من  تتناقض  فكرة  وهي  غريها. 
للدولة،  بالنسبة  وأثره  ودوره  الدين  حقيقة  تفهم  ال  أهنا  كام  نفسه،  اهليغيل 
واملرهق  املضني  املسار  سياق  ضمن  ملموسة  تارخيية  ظاهرة  باعتبارها 
العقل  يبلغ  لكي  نفسه،  هيغل  مفهوم  استعملنا  لو  فيام  املطلق«،  »للروح 

عىل  نعثر  بحيث  مبكر،  زمن  منذ  هيغل  عند  الفكرة  هذه  وتكاملت  تراكمت  لقد     )1(
براعمها األولية يف كتابه )حياة يسوع( الذي حاول من خالله تأسيس الرؤية العقلية 
عن املسيح، أي جعله جتليا للعقل من خالل إضفاء صفة العقل عىل ما فيه وبوصفه 

جتليا للعقالنية. 
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عن  دائم  بحث  بل  فيه،  إيامن  ال  ألنه  دينا  ليس  العقل  فحقيقة  حقيقته)1(. 
حقائق الوجود وتأسيس دائم لالحتامل العقالين. وهي فكرة تتألأل احيانا 
الفلسفية عن  للتناقضات احلية يف منظومة هيغل  النقية  السبيكة  ثنايا  ضمن 
التاريخ. وضمن هذا السياق يمكن فهم مضمون استنتاجه القائل، برضورة 
النظر إىل مبادئ احلفاظ عىل الدولة، وأن نشوءها من الدين ومبنية عليه، عىل 
أهنا جتليات معينة للطبيعة اإلهلية. هلذا طالب بالكّف عن الرصاخ والعويل 
الداعي لغرس الدين يف عقول وقلوب الناس لكي ال ينقرض. إذ اعتربها 
أفعاال ال جتدي نفعا. وباملقابل اعتقد بأن الدين هو الذي ينتج نفسه بنفسه.

حرية	الروح	وروح	احلرية
إن الوعي باحلرية، بالنسبة هليغل، هو مضمون وحقيقة املسار التارخيي. 
ويظهر يف جمال املنطق بصورة منطقية، ويف الطبيعة بصورة عينية. ويمر تطور 
الفكرة يف التاريخ بثالث مراحل هي الصيغة التارخيية ملنطق ظهور األشياء، 
يف  التكامل  أو  الصريورة  أسلوب  هو  بدوره  وهذا  نفيها.  نفي  ثم  ونفيها، 
وجود الظواهر واألشياء كلها، أو ما يمكن دعوته بالتوليف املبدع للفكرة 
هيغل  يدعوه  ما  سوى  التارخيية  املراحل  هذه  وليست  املطلق.  الروح  أو 

عبارة  عليه  ُأطلق  ما  خالل  من  ولكن  أيضا،  ماركس  يف  الفكرة  هذه  أثرت  لقد     )1(
»مهمة إيقاف الديالكتيك عل قدميه بعد إن كان يقف عىل رأسه«. فالدولة هلا قانوهنا 
اخلاص يف الوجود املادي لإلنسان واجلامعة. بينام الدين هو »أيديولوجية متسامية« 
ال ختتلف من حيث وظيفتها عن غريها من األيديولوجيات، باألخص ما يتعلق منها 
»باحلفاظ على الدولة« ولكن ليس باملعنى اهليغيل، بل بدولة الطبقة السائدة فيها هلذا املرحلة 
التارخيية أو تلك. لكن خالفا عن غريها هو »افيون للشعب« تبيعه السلطة عرب القهر 
له.  نفيا  بل  اإليامن  وليدة  ليست  اجتامعية  قوى  يصنع  الذي  واالغرتاب  واإلكراه 
وهذه فكرة وحكم ال خيلو من نزوع أيديولوجي. ويف الواقع، فإن ماركس قد وقع 
يف نفس الفخ الذي وقعه فيه هيغل، أال وهو أولوية وتغلغل الفكرة األيديولوجية 
توظيف  يف  يشرتكان  كام  ماركس.  عند  والرصحية  هيغل  عند  املكنونة  )السياسية( 
الفكرة الفلسفية. األمر الذي أدى إىل تناقض بني مضمون الفلسفة وتوظيفها عند 

هيغل، وإفراط توظيفها عند ماركس. )نقلها اىل ماركس(
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باحتجاب الروح يف الطبيعة بمعنى اغرتابه ثم تشيؤه، ثم تليها مرحلة تقدم 
الروح يف مساره صوب الوعي بحريته، أي نفيه احتجابه واغرتابه، وبعدها 
إرتقاء الروح من احلرية اجلزئية إىل صورته الكلية، أي بلوغ املاهية الروحية 

ودرجة الوعي الذايت.
جانب  إىل  باحلرية  الوعي  تطور  عن  يكشف  هليغل  بالنسبة  فالتاريخ 
الروح، مع ما يرتتب عليه من حتقيق عقيل هلذه احلرية. وذلك ألن املبدأ يف 
الروح. وهذه بدورها ليست إال ما دعاه هيغل  العيني هو خاصية  التاريخ 
روح  يّعرب  اخلاصية  هذه  وضمن  األمم.  من  بأمة  اخلاصة  القومية  بالعبقرية 
األمة عن جتليه امللموس يف مجيع جوانب وعيها وإرادهتا يف الدين والنظام 
العلوم  أصناف  من  وغريه  والفن  والعلم،  واملهارة،  واألخالق،  السيايس، 
وميادين اإلبداع)1(. وكام أن من الصعب فهم كيفية عمل أو قوانني األجرام 
الساموية بدون اإلملام بعض املفاهيم والتصورات هبذا الصدد، كذلك احلال 
املقدمات. ومن بني أمهها  للتاريخ. فهو بحاجة إىل معرفة عدد من  بالنسبة 
إىل  التوصل  هو  هنا  له  بالنسبة  أمهية  واألكثر  واحلرية.  العقل  مفهوم  هو 
السياق  هذا  وضمن  التاريخ.  يف  اجلوهرية  القضية  باعتبارها  احلرية  وعي 
فإن املهمة تقوم حسب رؤية هيغل يف  أال جيري إعارة االهتامم لالعتبارات 
األخالقية اخلارجية التي يمكن رؤيتها يف األفعال الصادمة يف تاريخ العامل 
شأنه  من  ما  كل  تقديس  أو  شأن  إلعالء  هنا  معنى  ال  ثم  ومن  وانجازاته. 
االبتهال أمام فضائل التواضع واخلشوع وحب الناس والتحيل بالصرب وما 
شبه ذلك. ففي جمال التاريخ يمكن من حيث املبدأ جتاهل األخالق فيه)2(. 

)1(   سوف يطلق شبنغلر عبارة النفس الثقافية. وهو اختالف عميق من حيث املضمون، 
لكنه يف الوقت نفسه هو نفي للمعنى اهليغيل من خالل جعل النموذج األملاين رديفا 

ملعنى األوريب )الثقايف احلضاري(.
)2(   هنا يمكننا رؤية االشرتاك واالختالف مع ميكيافييل. مع أهنام يلتقيان بأثر املرجعيات 
قوة  األخالق  من  جتعل  التي  االقتصادية،  السياسية  املرحلة  يف  الرتاكم  يف  االخذة 
تابعة وإضافية إىل جانب املصالح. وإذا كان ميكيافييل ينظر اليها ضمن سياق القيم 
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فيه.  والسياسة  األخالق  بني  بالتفرقة  يسمى  عام  قوله  يمكن  الشيئ  ونفس 
فهذه جمرد أمور عرضية بينام وعي احلرية الصاعد ضمن هذه العملية املليئة 
باملتناقضات تشكل مضمون كل هذا املجرى الذي تضمحل فيه وتتالشى 
بحقيقة  هلا  جوهرية  عالقة  ال  أحكام  من  ذلك  شابه  وما  األخالقية  القيم 
املمكن  للتاريخ بوصفه مسارا عقليا خالصا)1(. وإذا كان من  الفعيل  املسار 
األفكار  حقيقة  فإن  ميكيافييل،  بلورها  التي  السياسية  الفكرة  أثر  رؤية  هنا 
الفلسفة  يف  ما  متثلت  إهنا  امليكيافيلية.  يف  مما  وأوسع  وأعمق  أبعد  اهليغلية 
ألن  وذلك  التاريخ.  عن  فلسفته  يف  نفيها  خالل  من  امليكيافيلية  السياسية 
اجلوهري بالنسب هليغل هو فكرة احلرية ووعي الذات التي جتري من خالل 

تعرج التارخيي بام يف ذلك عرب تعرج الفكرة االخالقية. 

يف  بام  وعابرة  عرضية  حالة  التارخيي  مسارها  ضمن  احلرية  كانت  فقد 
ذلك يف اليونان)!( ألهنا فرضت العبودية عىل ما هو إنساين)2(. أما الرشق، 
فإنه مل يعرف احلرية. واحلرية الوحيدة هي للملك أو اإلمرباطور ومع ذلك 

السياسية اجلديدة، فإهنا بالنسبة هليغل هي جزء من مسار الروح العقيل واألخالقي. 
بمعنى، أن كل العثرات واملساوئ واجلرائم تصب يف هناية املطاف يف جمرى توسيع 
وتدقيق الروح العقيل واألخالقي نفسه. وسوف نعثر عىل صدى هذه الفكرة عند 
الراساملية  جلبته  الذي  والدمار  والتخريب  القسوة  اعترب  عندما  أيضا،  ماركس 
األوربية للعامل اآلخر، وعىل مثال اهلند بشكل خاص، هي التضحية الرضورية التي 

ختدم يف هناية املطاف مسار التطور احلقيقي. 
)1(   هنا يمكن رؤية أثر الفكر السيايس السابق، وباألخص يف فلسفة ميكيافييل. السياسة 
ال عالقة هلا باألخالق. وهي الفكرة التي سبقهام إليها ابن خلدون )ومارسها شأن 

ميكيافييل(. 
الوعي  اليونانية يف  باملرحلة  تنبع مما يمكن دعوته  اليونانية هنا  ان قيمة األسطورة     )2(
التارخيي  االنقالب  جرى  الوسطى  القرون  ففي  واملعارص.  احلديث  األوريب 
الفكري والعقائدي للتقاليد اليونانية العقلية والفلسفية نفسها. وقد كانت املدرسة 
االسكندرانية االرهاصة األخرية والتحضري األويل يف الوقت نفسه هلذا االنقالب. 
إليه  احلياة  ثم  ومن  هليبه  أعاد  الذي  اليوناين  الوهج  وتاليش  اضمحالل  ثم  ومن 

العرب املسلمون. 
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فهي حرية مرشوطة بالتقاليد)1(. وبغض النظر عن إن "الغرب عرف احلرية" 
اال إن الرشق والغرب كالمها مل يعرفا احلرية بصورة كاملة. لقد كانت تلك 
حرية جزئية، أي أن البعض منهم فقط كانوا أحرارا)2(. وأن "األمم اجلرمانية 
هي أول من وصل إىل معرفة احلرية")3(. بمعنى إهنم أول من اعترب اإلنسان 
حرا من حيث كونه إنسان بحد ذاته. وهذا بنظره ال يتعارض مع اإلقرار بأن 
الناس مجيعا احرارا بصورة "مطلقة" من حيث كوهنم برشا أو ناسا. فاحلرية 
يف هناية املطاف، كام قول هيغل "هي الغاية التي وضعها اهلل للعامل")4(. وأن 
هدف التاريخ الكيل يقوم يف بلوغ وعي الذات املطلق، أي احلرية. فاحلرية 
هي الغاية الوحيدة التي ترى نفسها متحققة وموجودة بالفعل. بل اعتربها 
هيغل "قطب السكون الوحيد وسط حالة ال هتدأ أو مضطربة من احلوادث 
املتغرية" كام لو انه يتغنى بعقيد بوذا عن النرفانا أو الفناء يف احلق الصوفية. 

أما الصيغة التارخيية امللموسة ملسار احلرية، فإنه مرتبط بفكرة الرضورة 
هي  فالرضورة  قانونا.  بالرضورة  احلرية  عالقة  يعترب  نراه  هلذا  هيغل.  عند 

التارخيي.  املسار  اهليغلية حول  الفكرة  املتحزبة مع مضمون  الرؤية  تتعارض هذه     )1(
ففي الرشق بدأ املسار التارخيي ونضج يف صريورة وقوة الدولة. أليست الدولة هي 

احلرية ووعي الذات والكّل االخالقي؟؟
)2(   بغض النظر عن إن »الغرب عرف احلرية« إال أن الرشق والغرب كالمها مل يعرفا 
احلرية بصورة كاملة. لقد كانت تلك حرية جزئية، أي أن البعض منهم فقط كانوا 
تعادل من حيث  ينتهي، واحلرية  )اهنا دوما جزئية ألننا جزء من مسار ال  أحرارا. 
اجلوهر معنى اآلفاق اجلميلة باملعنى الفلسفي والسيايس أيضا. فاحلريةالفردية هي 
جزء من اجلرب الكوين. وفيه من خالله يمكن للحرية أن تربز بوصفها جتربة تارخيية 

ثقافية هلا بقدر واحد حدودها وآفاقها 
مسارا  احلرية  كانت  إذا  انه  يف  يقوم  الفكرة.  هذه  يف  واملنطقي  التارخيي  الضعف     )3(
للعقل املطلق فلامذا بدايته عند اجلرمان مع اهنم من بني الشعوب املتأخرة يف جمال 

التمدن واحلضارة وتأمل اإلنسان وموقعه يف الوجود والكون؟ 
بينام  للعامل«.  اهلل  وضعها  التي  الغاية  »هي  هيغل  قول  كام  املطاف،  هناية  يف  احلرية     )4(

اإلقرار باهلل يفقد احلرية بأن اإلنسان حر بحد ذاته.
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اإلرادة  نفسه يف  ما يعرض  بينام احلرية هي  للروح،  الباطني واملجرد  املسار 
أو  الواعية  اإلرادة  هي  احلرية  أن  عن  الالحق  استنتاجه  هنا  من  الواعية. 
الثقافة  تاريخ  ضمن  وضعها  فكرة  وهي  الرضورة.  إدراك  هي  احلرية  أن 
مقوماهتا  واستمدت  الفكرة  هذه  استندت  بينام  األوربية سبينوزا.  الفلسفية 
من كيفية حل هيغل إلشكالية الصدفة والرضورة. فالصدفة بالنسبة له من 
هنا  من  وفكرة.  إدراك  الرضورة هي  بينام  واملنطق  بالعقل  له  ال عالقة  عامل 
استنتاجه الالحق عن إن احلرية هي إدراك الرضورة. والحقا ستضيف هلا 

املاركسية اإلدراك الواعي والعمل بموجبه. 

من  التاريخ  يف  بالرضورة  احلرية  لعالقة  حتليله  يف  هيغل  انطلق  لقد 
التعارض  من  عديدة  حاالت  يف  يمر  الفكرة  مسار  بأن  واعتقد،  الفلسفة. 
أي  احلرة،  الكلية  صورهتا  يف  الفكرة  بني  التعارض  بمعنى  والتناقض، 
اجل  من  الصوري  الوجود  أي  هلا،  املقابلة  والصورة  ذاهتا،  يف  املوجود 
احلرية  معادلة  تتحقق  اإلنسانية  اإلرادة  بينهام عرب  الرصاع  ذاهتا. ويف جمرى 
املجردة(  احلرية  )أو  الصورية  فاإلرادة  أبديا.  رصاعا  باعتبارها  والرضورة 
تريد.  ما  كل  يف  سارية  اخلاصة  شخصيتها  جتعل  أن  يف  وترغب  ذاهتا  تريد 
بذلك  هيغل  يقصد  ومل  والسعادة.  اخلالص  يريد  الورع  اإلنسان  حتى  إذ 
التناقض الرضورية واملميزة لوجود كل شيئ، مع  البحث عن حالة  سوى 
كام  انسجام،  كل  ألن  وذلك  والواقع.  الذايت  التوجه  بني  تضاد  من  فيها  ما 
يقول هيغل، هو حالة فردية وعابرة بينام التاريخ يسري ويتطور عرب الرصاع. 
وخياله  وإرادته  لشخصيته  مالئمة  ظروفه  جيعل  من  هو  فالسعيد  وبالتايل، 
بحيث يستمتع هبذه الظروف. غري أن تاريخ العامل ليس مرسحا للسعادة، كام 
فارغة ألهنا  بيضاء  التاريخ هي صفحات  السعادة يف  ففرتات  يقول هيغل. 
فرتات انسجام، أي الفرتات التي يتعطل فيها التضاد )الرصاع( لفرتة مؤقتة. 
ومل يقصد هيغل بذلك أفضلية التعاسة والردى، كام انه مل يّفضل أو حّيبذ ما 
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تعرض له هو نفسه من العيش عىل فراش املوت بأثر اصابته بالكولريا. لقد 
بالنسبة  وقيمتها  التاريخ  للحرية يف  الفعيل  املسار  للكشف عن  هيغل  سعى 
للوجود اإلنساين. من هنا قوله، بأن احلرية هي العنرص الصوري يف نشاط 
الوسط  احلد  معنى  فيعادل  حتقيقها  إىل  املؤدي  النشاط  أما  املطلقة،  الفكرة 
النشاط  هو  الوسط  احلد  فإن  والتارخيية،  الفعلية  احلياة  يف  أما  القياس.  يف 
اإلنساين الذي حيقق هذا احلد الوسط عرب املبدأ الكيل يف الواقع. فانفعاالت 
البرش يف جمرى تطورها وتشييدها للمجتمع اإلنساين هي نفسها التي تدعم 

مركز القانون )النظام( ضد هذه االنفعاالت نفسها، كام يقول هيغل. 

غالف  عن  النظر  بغض  عقالنية،  التاريخ  عن  هيغل  أفكار  ظلت  لقد 
بعض جوانبها الالهويت. فمسار التاريخ بالنسبة له يبقى عقالنيا، أما املظاهر 
السيئة واملؤملة فهي جزء من »مكر العقل«. وذلك ألنه مسار حمكوم بوحدة 
التناقضات. من هنا حكمه القائل، بأن االنفعاالت التي يعاين منها املرء يف 
عزلته ال يمكن أن تكون نموذجية أو نموذجا معربا عن الواقع الفعيل الكيل. 
بطريقة  الظاهرة  هذه  عن  عرّبت  التي  شيّلر  أشعار  إىل  الصدد  هبذا  وأشار 
بأن  دفني،  حزين  اقتناع  عن  يكشف  وبأسلوب  شديد،  وبوجدان  مؤثرة، 
مثل هذه املثل العليا ال يمكن بلوغها بالفعل. بينام سعى هيغل إىل ما يدعوه 
بتجاوز احلالة الفردية التجريبية أيا كانت. وذلك ألن احلالة الفردية متنوعة 
تلعب  وهنا  وبالعكس.  األعىل  إىل  األدنى  من  التقييم  درجات  كل  وتقبل 
»تفويض« من  بعد حصوهلام عىل  متميزة  أدوارا  الفرد  الصدفة وخصوصية 

الفكرة العامة.

وهذه بدورها ليست إال إشكالية احلرية والرضورة. وقد سعى هيغل 
من وراء حتليل وبناء عالقة الرضورة باحلرية للكشف عن قانون التاريخ عرب 
السلوك الفردي، واخلاص، واجلزئي. بمعنى إن الفكرة العامة جتد طريقها 
شأن  إعالء  ثم  ومن  وانفعاالته.  الفردي  السلوك  عرب  واحلياة  الواقع  إىل 
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اجلزئي واخلاص ورفعه إىل مستوى االرتباط باحلقيقة الكلية. هذه بدورها 
للممكن  العام  املبدأ  فكرة  عن  هيغل  بلوره  ملا  املناسبة  الصيغة  اال  ليست 
واملمكنات العائم يف سامء الوجود! فقد انطلق هيغل هنا من أن »املبدأ هو 
مرحلة أساسية يف تطور الفكرة اخلالقة وتطور احلقيقة العاملة من اجل بلوغ 
الوعي بذاهتا«. من هنا، فإن رجال التاريخ العظام أو أفراد التاريخ العاملي، 
املمكنات  مبدأ  أي  العام،  املبدأ  هذا  أهدافهم  يف  يكمن  الذين  أولئك  هم 
والبدائل الذي جيري من خالل الرصاع لكي تبلغ الفكرة وعيها الذايت، أي 
حريتها الفعلية. وهذه بدورها املقدمة التي بنى عليها هيغل إحدى األفكار 
العميقة واملتناقضة عن العقل واحلرية. وضمن هذا السياق تناول ما يسمى 
التاريخ  يف  العظامء  عن  فكرته  هيغل  حرص  فقد  والعظامء.  العظيم  بفكرة 
عرصهم.  بمتطلبات  بصريون  ألهنم  وذلك  والسياسة.  العلم  رجال  بني 
تراكمت  األولية  حقيقتهم  أن  إال  الصدد،  هبذا  فرادهتم  عن  النظر  وبغض 
أو تبلورت »يف رحم الزمان« كام يقول هيغل. بمعنى إن من الصعب حتديد 
السبب الفعيل أو األسباب الفعلية الكاملة وراء ظهورهم، إال أن ظهورهم 
الرجال  عبقرية هؤالء  بأن  قوله،  هنا  احلرية. من  بلوغ  للعقل يف  هو حتقيق 
تكمن يف معرفتهم وإدراكهم للخطوة الرضورية للسري اىل األمام والتقدم. 
النفس  األمر الذي جعل منهم »حكامء العرص«. كام إهنم من يؤجج أعامق 
اهلل  كنيسة  أو  العامل«،  روح  »وسطاء  منهم  جيعل  بحيث  لالفراد،  املختبئة 
املتلهية  الالهوتية  الصيغة  كانت  وأيا  للعقل!!  التارخيي  الوجود  يف  الفاعلة 
بمفرداهتا اجلميلة، فإننا نعثر وراء غشاءها امليتافيزيقي هذا عىل حماولة وضع 
الروح  ملسار  املجردة  الصيغة  والعظامء ضمن سياق  التارخيية  العظمة  فكرة 
املغرية لإلرادة االنسانية  الذات واحلرية. وهي احلالة  بلوغ وعي  املطلق يف 
التقاليد  سياق  ضمن  هنا  هيغل  يسري  إذ  اجلسد.  بمعايري  منها  وامليئوس 
يسعون  والعظامء  الكربى.  غايتها  السعادة  نيل  من  جعلت  التي  الفلسفية 
إىل ما يسميه هيغل بلوغ املتعة اهلادئة، وذلك ألن حياهتم كلها كانت جهد 
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الثمرة  يتساقطون كام تسقط قرشة  يبلغون مقاصدهم فإهنم  وعناء. وعندما 
ما  انجزوا  ألهنم  عظامء  فالعظامء  التارخيية.  مهمتهم  هي  وهذه  الفارغة)1(. 
هو رضوري ملتطلبات العرص. وهذا بدوره ليس إال احد مظاهر وجمريات 
العقل. فالعقل أيضا حيكم العامل عرب نشاط وقوة العظامء. ويتطابق هذا مع 
العامة املجردة ال تشرتك يف الرصاع  العقل. فالفكرة  ما يدعوه هيغل بمكر 
فاألحداث  جيري.  ما  تتأمل  بعيدا  تقف  إهنا  للخطر.  تتعرض  وال  املبارش 
ما  إذا  قيمة  بذي  ليست  كميتها  كانت  أيا  الفردية  والعذابات  والتضحيات 
تدفع  وطردهم  ونبذهم  باألفراد  التضحية  فمقابل  بالعام.  مقارنتها  جرى 

الفكرة ثمن عقوبة الوجود والعدم ال من ذاهتا بل من انفعاالت األفراد. 

إن هذا التأسيس والصيغة واحلصيلة التي توصل إليها هيغل ليس إال 
التاريخ. وينطلق هيغل  الوسيلة والغاية يف  املبارش عن إشكالية  التعبري غري 
عامل  والغاية  الوسيلة  بني  أن  من  اإلشكالية  هذه  وحل  لفهم  تأسيسه  يف 
مشرتك. فلإلنسان غايات يف ذاته. أما املضمون الفعيل أو الباطني واحلقيقي 
هلذه الغاية فيقوم يف املوقف من إن اإلنسان ال يكون غاية يف ذاته إال بفضل 

ما هو إهلي فيه، والذي يعادل يف فلسفة هيغل فكرة العقل.

يف  ودورهم  اجلامهري  من  موقفه  يف  ذلك  يف  بام  االستنتاج  هذا  ووضع 
القول، بأن الشعب  أنه من غري الصحيح  التاريخ. وانطلق هبذا الصدد من 
العدالة،  يعرف  من  وحده  وانه  والبصرية،  العقل  يمتلك  الذي  هو  وحده 
الشعب  هو  بأنه  القول  يمكنه  الشعب  من  فريق  أو  حزب  كل  ألن  وذلك 
وممثل رؤيته وإرادته. وبمقابل ذلك ينبغي القول بأن ما يؤسس الدولة هو 
العلم الناضج ال القرارات الشعبية. لكن األخرية تكمن يف »تاريخ العقل«، 

اهلادئة، وذلك ألن حياهتم كلها  املتعة  بلوغ  ما يسميه هيغل  إىل  والعظامء يسعون     )1(
قرشة  تسقط  كام  يتساقطون  فإهنم  مقاصدهم  يبلغون  وعندما  وعناء.  جهد  كانت 
احلضارة كاألشجار متوت  احلضارة.  فكرة شبنغلر عن  ايضا  )هنا  الفارغة.  الثمرة 

واقفة(
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بوصفها إحدى قواه التارخيية الكربى. وهنا يبلور هيغل فكرة علمية وعقلية 
تصنع  التي  هي  التارخيية  الشعبية  القرارات  بأن  تقول،  الصدد  هبذا  عميقة 
واالستنتاج  أيضا.  الدولة  صريورة  وراء  هي  ثم  ومن  التارخيي)1(.  العقل 
املرتتب عل ذلك هو الرتابط اجلوهري بني الدولة واحلرية بوصفهام األشكال 

املثىل لتحقق املسار التارخيي للعقل و«خطة« الروح املطلق.

العام،  ومساره  التاريخ  عن  لفلسفته  العامة  احلصيلة  هيغل  ووضع 
ما  كل  أي  بالثقافة،  املتعلقة  القضايا  وخمتلف  واحلرية،  الدولة،  وفكرة 
املكثف  استنتاجه  يف  السياسية،  بالفكرة  مبارشة  غري  أو  مبارشة  عالقة  له 
»البداية«  من  والشعوب  لألمم  العاملي«  »التاريخ  مفاصل  استعراضه  بعد 
أعاله  قدمنا    التايل:«لقد  بالشكل  واملنشودة  الواقعية  األملانية  الدولة  حتى 
توضيحات بشأن اهلدف النهائي هلذه احلركة السائرة إىل األمام. وإن مبادئ 
ذاته ليس إال  قبلها هو بحد  ملا  الشعوب يف االستخالف الرضوري  أرواح 
حلظات من الروح العاملي العام، الذي يرتقي من خالهلا ويبلغ ذروة إدراكه 
مع  أساسا  نتعامل  إننا  وبام  شامال.  روحا  يصبح  بحيث  التاريخ  يف  الذايت 
فكرة الروح وننظر إىل كل يشء يف تاريخ العامل عىل انه تعبريا عنه، هلذا فإننا 
نتعامل  ال  الواقع  يف  فإننا  عظمته،  كانت  أيا  املايض  نستعرض  حاملا  حتى 
إال مع احلارض. وذلك ألن تعامل الفلسفة مع احلقيقة يعنى تعاملها مع ما 
هو خالد. إذ ال يضيع مايض بالنسبة ملن يطلبه، وذلك ألن الروح خالد ال 
بينام  بعد،  موجودا  ليس  انه  يعني  ال  كام  الوجود،  عن  يكف  مل  أي  يموت، 
حيتوي  للروح  احلايل  الشكل  إن  يعني،  ذلك  حايل.  وجود  هو  حقيقته  يف 
جلميع  يكون  أن  شيئا  ذلك  من  يغري  وال  السابقة.  املراحل  كل  عىل  ذاته  يف 
)1(   وسوف حيور ماركس هذه الفكرة واملوقف ضمن قضية عالقة الفرد بالتاريخ. فإذا 
التاريخ، فإهنا تتخذ  كانت عند هيغل تتخذ هيئة فكرة العقل املجرد بوصفه منطق 
للتاريخ نفسه. ومن ثم فيه  املادي االقتصادي االجتامعي  عند ماركس هيئة املسار 
الفرد يف  قيمة  بنى فكرته عن  قوانينه. وعىل هذا األساس  أو  التاريخ  يكمن منطق 

التاريخ وعالقة القادة باجلامهري، ودور اجلامهري فيه. 
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هذه املراحل استقالليتها اخلاصة، بينام الروح يف ذاته هو عىل الدوام عىل ما 
هو عليه. والفرق بينهام يقوم يف تطور هذا الوجود يف ذاته. إن حياة الروح 
احلقيقية هي دورة من املراحل التي هي موجودة إىل جانب بعضها البعض 
من جهة، ويف الوقت نفسه هي يشء ما ماض وعابر، من جهة أخرى. فهي 
التي تركها الروح عىل ما يبدو خلفه لكنها ظلت فيه ويف أعامقه  اللحظات 

احلقيقية«. 

يمكن  هيغل  إليها  توصل  التي  اجلوهرية  احلصيلة  أو  املبادئ  إن 
اختصارها بام ييل:

• يف 	 حلظات  جمرد  هي  )اجلزئية(  أراوحها  أو  الشعوب  تاريخ  إن 
تاريخ الروح العام.

• وإن تكامل الروح العام جيري من خالل تكامل األرواح اجلزئية، 	
ومن ثم فإن لكل منه أمهيته ودوره وأثره يف تاريخ الروح العام، ومن ثم يف 

التاريخ العاملي.
• وإن املايض بكل ما فيه هو حارض.	
• وإن منهج الرؤية الفلسفية يستلزم النظر إىل ما هو خالد فقط، أي 	

وما  املطلق،  الروح  مسار  سوى  التاريخ  يف  حقيقة  وال  حقيقي.  هو  ما  إىل 
عداه جمرد أشكال وصور وحلظات عابرة يف مسريه العام

• وإن الروح يف مساره وفعله وآثاره ونتائجه حي فاعل دائم ومالزم 	
لكل وجود آين حايل.

• وإن وحدة املايض واحلارض هي حلظات ومراحل منفية يف مسارها 	
لتجارب  متّثل  انه  بمعنى  فيه،  ملا  دائم  نفي  هو  التاريخ  فإن  ثم  ومن  العام. 

املايض بوصفها جتليات للعقل والروح املطلق. 
من  متناسب  بقدر  تتسم  ومنطقية  عميقة  فلسفية  رؤية  أمام  هنا  نقف 
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التجريد والواقعية. غري أن هذه الواقعية عادة ما تكون ذيل أو حالة حمشورة 
ولعل  والرؤية.  والتأويل  التفسري  ملنهجه يف  العامة، وتستجيب  املنظومة  يف 
الصيغة العامة التي قال هبا عن أن من ينظر إىل العامل نظرة عقالنية، فإن العامل 
بدوره يتخذ بالنسبة له طابعا عقليا هي احد النامذج التي تكشف عن تعايش 
وتأويله  تفسريه  يف  وتناسيهام  والواقعية  املجردة  باألبعاد  اسميته  ما  وتضاد 
التناسب الذي جيمع بني الرؤية املنطقية العميقة وتشويه  للتاريخ. ويف هذا 
التفسري الواقعي تكمن ما ادعوه باحتواء فلسفته للتاريخ عىل قدر واحد من 

النزوع املنطقي والعندي.

ما  مسامات  كل  يف  تتغلغل  التارخيية  هيغل  فلسفة  يف  املنطقية  فاألبعاد 
إبداعه  يف  جوهرية  األكثر  األبعاد  وهي  وروحه.  التاريخ  جسد  عن  كتبه 
العقلية  للرؤية  وكبريا  حيا  نموذجا  فلسفته  من  جعل  الذي  النظري، 
يصعب  التي  الصيغة  عىل  حتتوي  إهنا  بمعنى  التاريخ.  عن  والعقالنية 
إدراجها ضمن سياق الرؤية األيديولوجية وابتذاهلا السيايس. لكن التفسري 
الذي قدمه عن التاريخ الواقعي عادة ما يقع يف تناقض مع األبعاد املنطقية 
يف فلسفته. والسبب هو أن هيغل يقوم يف لوي وكرس الصيغة املنطقية التي 
يمثلها منهجه الفلسفي بالشكل الذي جيعله مقبوال للوعي السيايس األملاين 
وواقعي  متسام  جتريد  انه  عىل  بلورته  هيغل  أراد  ملا  الفعيل  الفقد  بسبب 
من  موقفه  ولعل  املطلق.  والروح  للعقل  حتقيقا  بوصفه  التارخيية  للحقيقة 
الدولة واحلرية والثقافة والدين احد األمثلة عىل ذلك. إذ مل تكن نظريته عن 
نفسها  للهيغيلية  واألخالقية  العقلية  احلصيلة  سوى  الواقع  يف  احلرية  فكرة 
الفرنسية.  الثورة  السيايس واحلقوقي األوريب ما بعد  التطور  يف تأمل جمرى 
التي  الوحدة،  اهليغيل  باملعنى  للروح  والرضوري  املحتمل  املسار  يمثل  بينام 
املثال  سبيل  عىل  قوله  يمكن  نفسه  والشيئ  أدواهتا.  إحدى  احلرية  تشكل 
الدين  بأن  يدرك  أن  للوعي  البد  بأنه  هيغل  فاعتقاد  الدين.  من  موقفه  يف 
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األمة  فيه  تقدم  الذي  »املجال  هو  الدين  وأن  الوعي،  هذا  ومركز  بؤرة  هو 
لنفسها تعريفا ملا تعتقده انه احلقيقي« ال يستقيم مع املعنى واملضمون العقيل 
التاريخ. فالدين ليس  الذي حيكم  العقل هو  الروح وكون  والعقالين ملسار 
عقال منطقيا بل مزيج من الوجدان واإليامن. واملقارنات التي يقدمها هيغل 
املجرد، والسيام  املنطق  األديان ال تصب ضمن  من  النرصانية وغريها  عن 
وانه يشري إىل انه يف الدين تنعكس حقيقة األمم وجتارب وعيها الذايت. لكن 
إمكانية  عىل  حتتوي  هيغل  فلسفة  أن  يف  يقوم  هنا  جوهرية  األكثر  النقص 
االحتامل العقالين من حيث الصيغة املنهجية القائمة يف مسار العقل والروح 
املطلق يف التاريخ، إال أن تفسريها ملسار التاريخ الواقعي والفعيل جيعل منه 
التاريخ عند  فلسفة  العثور يف  يمكننا  املطلق. كام  والروح  العقل  بيد  العوبة 
هيغل عىل أحد النامذج الفلسفية العميقة واملتفائلة باملستقبل، لكنها تتخذ يف 
صيغتها التطبيقية هيئة الصيغة العقالنية للفكرة الدينية عن »اإلرادة االهلية« 
الالهوتية يف  اإلسالمية  التقاليد  وضعته  ما  أو  خملوقاته،  خالل  الفاعلة من 
عبارة »سنّة اهلل يف الوجود« التي وضعها يف حياة املوجودات ونوعية فعلها 

الذايت. 

قاعها  يف  فتقوم  هيغل  عند  التاريخ  فلسفة  يف  العندية  األبعاد  أما 
بحدود  دعوته  يمكن  ما  يف  يشء  كل  وقبل  أوال  عليه  نعثر  إذ  التأسييس. 
الوقت  الكوين وحتيزها يف  تناقض مضموهنا  التارخيية هليغل. بمعنى  الرؤية 
عن  املبارشة  أحكامها  ليست  ثم  ومن  األوريب.  للتاريخ  وحتزهبا  نفسه 
حدود  عن  تعبري  األحوال  أفضل  يف  وانه  مبتورا،  يبقى  العاملي«  »التاريخ 
يف  نعثر  إذ  خاص.  بشكل  واألملانية  عام  بشكل  األوربية  التارخيية  التجربة 
معرفته  ضعف  ثم  ومن  خالصة،  أوربية  ورؤية  نظرة  عىل  احكامه  أغلب 
والعربية  األخرى  الثقافات  يف  وفلسفتها  التارخيية  والرؤية  الفعيل  بالتاريخ 

اإلسالمية منها بشكل خاص. 
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من  املوقف  عىل  التارخيي  تطبيقها  يف  العندية  النزعة  هذه  عىل  نعثر  كام 
أبعاد ميتافيزيقية جمردة وتأويل أوريب  العقل. فهي حتتوي يف آن واحد عىل 
متحزب. فمن الناحية الفعلية ال يمكن للعقل أن يكون جمردا أو عىل األقل، 
إن الصيغة املثىل لتحقيقه يف التاريخ الفعيل أن جيري ربطه بمستوى ما ادعوه 
بالطور أو املرحلة التارخيية الثقافية يف تطور األمم وعقوهلا الثقافية. والشيئ 
بفكرته  عالقة  له  ما  وباألخص  الدولة،  جتاه  فلسفته  عن  قوله  يمكن  نفسه 
يمكن  وبالدولة  األرض،  عىل  توجد  كام  اإلهلية  الفكرة  هي  الدولة  أن  عن 
دول.  هلا  زال  ما  تاريخ  هلا  الشعوب  وأن  وموضوعه،  التاريخ  هدف  رؤية 
النفي  فكرة  مع  واملتناقض  املجرد  امليتافيزيقي  طابعها  عن  النظر  فبغض 
معاناة  أثر  من  ختلو  ال  ذلك  مع  أهنا  إال  الفلسفية،  منظومته  يف  اجلوهرية 
إذ  األملانية«.  »الدولة  بصدد  بعدها  وما  آنذاك  األملانية  النخبة  وانفعاالت 
نعثر عىل صداها عند مجيع فالسفة ومؤرخي األملان وشخصياهتم السياسية 
يف  نفسه  هتلر  معها  يتعايش  كان  التي  املعاناة  يف  صداها  نرى  بل  الكربى، 
نقدها  نرى  وباملقابل  اجلرماين.  الكيان  هبا  مر  التي  التجزئة  ونوعية  طبيعة 
ذروة  ليس  الدولة  يف  وجد  الذي  ماركس،  عن  التاريخ  فلسفة  يف  اخلاص 
الوجود اجلوهري للحياة والعقل واإلرادة، بل عىل العكس. لقد وجد فيها 
أداة القهر واإلكراه. ومن ثم فإن الفضيلة املمكنة والرضورية بل واحلتمية 
تقوم يف اضمحالل وتاليش الدولة مع مرور الزمن، بوصفها الغاية الكربى 
»التاريخ  اىل  )الدولة(  التاريخ  قبل  ما  من  االنتقال  أي  االنساين،  للتاريخ 

احلقيقي«، أي الوجود اإلنساين احلر.

جالء  أكثرها  بني  من  بالغرب  الرشق  وعالقة  حالة  من  موقفه  ولعل 
يف  هيغل  وضعه  الذي  اجلوهري  واالستنتاج  العامة  فاملقدمة  الصدد.  هبذا 
موقفه من هذه القضية يقوم يف الصيغة البالغية عام أسامه برشوق الشمس 
للطفولة جتري يف  األولية  البداية  إن  بمعنى  الغرب.  الرشق وغروهبا يف  يف 
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يمكن  ألنه  رصف  تأوييل  موقف  وهو  الغرب.  يف  يتم  اكتامهلا  بينام  الرشق، 
وموهتا  الرشق  يف  واحلضارة  احلياة  بداية  بأن  تقول  أخرى  بصيغة  قلبه 
ما،  حلد  واملنهجية  املتحزبة،  التأويلية  اللحظة  هذه  ووجدت  الغرب.  يف 
هيغل  فرس  فقد  واحلياة.  الوجود  إشكاليات  بعض  تناول  من  موقفه  يف 
القديم  املرصي  التاريخ  أمثلة  عىل  الرشق  يف  امليتافيزيقا  وحالة  إشكاليات 
الرشقية هي  امليتافيزيقيا  إليه  ما وصلت  بان أقىص  واهلند والصني. وأعتقد 
فكرة أن املوت خيرج من احلياة، واحلياة خترج من املوت كام نراها يف نظريات 
ينبعث  التي حترق نفسها لكي  الفرعونية  العنقاء  تناسخ األرواح وأسطورة 
يستهلك  وهو  الروح  أن  يعني،  ذلك  وفتوة.  قوة  أكثر  شبابا  رمادها  من 
غالف وجوده ال ينتقل إىل غالف آخر، وال ينهض وقد جتدد شبابه من رماد 
صورته القديمة. لكن يف داخل هذه العملية يمكن رؤية غزل ذلك الوجود 
بالتايل كل مرحلة سابقة مادة تغزل منها  وظهوره يف حلة جديدة. وتصبح 

مرحلتها اجلديدة، أي ال جديد فيها.

تنبع نظرة هيغل هذه إىل الرشق من منهجه اخلاص يف دراسة التاريخ. 
بمعنى أهنا جزء من التاريخ الكيل ووعي الذات. وبام أن وعي الذات الذي 
فإن احلكم  احلرية،  لبلوغ  املطلق يسعى  الروح  العقل يف مسار  يكشف عنه 
من  وخلوه  له(  واملعارص  )القديم  الرشق  عن  هيغل  يقدمه  الذي  القاطع 
يبقى  هيغل  لكن  أعاله.  إليها  املشار  املنهجية  املقدمة  مع  يتناقض  احلرية، 
متشددا هبذا الصدد عندما يؤكد عىل انه ال حرية يف الرشق. وإن وجدت فهي 
يف شخص واحد )الطاغية(. وبالتايل، فإن احلرية يف الرشق هي جمرد »نزوة«. 
ووضع هذه الفكرة أو االستنتاج يف مقدمة حكمه القائل، بأن »الرشقيني مل 
إهنم  إنسانا.  كونه  حث  من  حر  االنسان  أو  الروح  أن  معرفة  إىل  يتوصلوا 
يظهر  مل  إن شخصا معينا حر«. وباملقابل  ما عرفوه  احرارا. وكل  يكونوا  مل 
ثم  العبودي!(. ومن  نظامها  اليونان )يف  عند  إال  مرة  كأول  باحلرية  الوعي 
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فقد كانوا أحرارا، إال إهنم مل يعرفوا سوى أن بعض الناس فقط أحرارا، ال 
إنسانا  أما معرفة كون اإلنسان حرا من حيث كونه  إنسان.  بام هو  اإلنسان 
مل  لكنها  املسيحية،  اجلرمانية عن طريق  الشعوب  إليها هم  فأول من وصل 

تكن قادرة عىل تطبيقه. 

واخلرافة  العقلية  الرؤية  بني  جتمع  التي  االستنتاجات  هذه  كانت  لقد 
ومنه  العامل.  مركز  كان  الرشق  إن  من  هيغل  منطلق  اىل  تستند  »املنطقية« 
انطلقت الشعوب واللغات )اهلندو- أوربية!(. غري إن ما جرى يف الرشق 
آنذاك كان يقع خارج جمال التاريخ، بمعنى انه سابق عىل التاريخ. وقد بنى 
هيغل هذا االستنتاج األعرج عىل فكرته املتعلقة بام اسامه بتحول العقالنية يف 
التاريخ. وليست هناك قيمة قبل التاريخ ألن العقل مل يفصح عن نفسه بعد. 
الصني  بأن  يعتقد  انه  التايل:  بالشكل  الصني واهلند  لتجارب  تقييمه  من هنا 
بالنسبة ألهل  فاألخالق  تاما.  افتقارا  احلرية  فكرة  إىل وعي  يفتقران  واهلند 
واملحاكم.  الدولة  موظفو  تطبيقها  عىل  يرشف  سياسية  مسالة  هي  الصني 
يف  أما  خارجية.  اوامر  بوصفها  الطبيعة  لقوانني  تاما  مماثلة  قوانينهم  إن  ثم 
املذاهب اهلندية املتعلقة بالزهد جتاه الرغبات والدنيا فالغاية منها ليس احلرية 

األخالقية اإلجيابية، بل تاليش الوعي وانعدام احلياة الروحية واجلسدية. 

للتاريخ  الفلسفية  رؤيته  املتناثرة يف  العديدة  ومثيالهتا  االفكار  إن هذه 
»حضيض«  إىل  امليتافيزيقي  التجريد  علياء  من  اهلبوط  حال  وباألخص 
الواقع تكشف عن فكرة متشددة وليست تارخيية وال ثقافية، بل هي أقرب 
بينام  احلرة.  الفلسفية  وليست  الفلسفية  الرؤية  بقواعد  حمكومة  مواقف  إىل 
ينبغي للحكم الفلسفي أن يستمد مقوماته من وعي احلرية يف التاريخ وليس 

من قواعد العقائد أيا كانت بام يف ذلك الفلسفية.

الرؤية  هذه  يف  السياسية  الفكرة  لكمون  بالنسبة  النقدية  احلصيلة  إن 
التارخيية  األحداث  بأن  القائلة،  الفكرة  مع  تتعارض  للتاريخ  الفلسفية 
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لصريورة  الفعيل  الوجدان  بأنني  أشبه  هي  األمم  مصري  يف  وأثرها  اجلسام 
األمم ورنني الروح العقيل لكينونتها الثقافية، أي كل ما نعثر عليه يف فكرة 
من  التحرر  عبارة  املتصوفة  عليه  اطلقت  ما  كل  أي  الذات،  ووعي  احلرية 
رق االغبار. إذ ال يعني أن للعقل والروح وجود بذاته سوى حقيقة احلرية. 
وبالتايل فإن التضحيات اهلائلة التي جرى وجيري تقديمها ليست كبش فداء 
تارخيي بقدر ما هي التامرين أو التجارب الرضورية لتحويل الزمن إىل تاريخ 
من خالل إجياد النسبة املثىل والرضورية بني الوعي والوجود، أي بني وعي 
العلوم  ومنظومة  ومؤسساهتا،  والدولة  واألمة،  والقومية  واجلامعة،  الفرد 
بتجارب  خاصة  تارخيية  قضية  وهذه  والتكنولوجي.  الصناعي  وجتسيدها 
مل  ما  واملاوراطبيعي،  الطبيعي  وجودها  إشكاليات  حل  كيفية  يف  األمم 

تتكامل يف وحدة ثقافية تارخيية خاصة هلا حدودها ضمن الكّل اإلنساين.

***   **  ***
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ماركس-	فلسفة	التاريخ	احلقيقي

الصريورة	الذاتية	ملاركس	واملاركسية
والتاريخ  النفس  عن  الذاتية  رؤيته  ونمو  ماركس  تفكري  كان  لقد 
واألملاين  عام  بشكل  األوريب  واجلسد  الروح  عراك  من  جزء  واملستقبل 
من  بدأ  الكبار  أسالفه  شأن  حيتوي،  كان  فإنه  ثم،  ومن  خاص.  بشكل 
تذليل  حماولة  عىل  وهيغل،  وفيخته  بكانط  مرروا  بفيورباخ،  وانتهاء  شيلنغ 
أي  األوريب،  والروح  األملاين  اجلسد  بني  والدامي  احلاد  والرصاع  التجزئة 
كل ما سينتهي بصيغته الفكرية يف بلورة مالمح ومنهج املاركسية وفلسفتها 
العملية. وليس مصادفة أن تكون إشكالية الدين من بني أكثرها جوهرية يف 
البداية، وإشكالية التاريخ من بني أكثرها جوهرية يف النهاية. وفيهام تنعكس 
الصيغة النموذجية للبحث عن حلول فكرية لوحدة الروح )الدين( واجلسد 

)التاريخ(. وكالمها كان يتمثالن تاريخ املعاناة الذاتية ألملانيا.
فقد كانت أملانيا مصدر ومرتع وميدان اإلصالح الديني )الربوتستانتية(. 
كتابات  يف  جيل  هو  كام  للدين  الفلسفية  الرؤية  ظهور  من  إليه  أدى  ما  مع 
النظري  وانعكاسها  وغازه،  وشلريماخر،  وباولوس،  وهريدر،  غيس، 
الكبري يف فلسفة هيغل عن الدين، ثم مناقشتها ونقدها الفكري الواسع يف 
كتابات روغه، وفيورباخ، ودافيد شرتاوس، وبرونو باور، وماركس. األمر 
الدينية  األفكار  ونقد  لتصنيع  هائال  خمتربا  بل  ميدانا  أملانيا  من  جعل  الذي 

والتارخيية. 

فالتقاليد األملانية هي األوىل واألكرب من بني نظرياهتا األوربية يف جمال 
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املرتاكمة يف  الدين  نقد  تقاليد  تذليل  أيضا جرى  الدين. وفيها  دراسة ونقد 
بشكل  تركز  املثال  سبيل  عىل  الفرنسية  التقاليد  كانت  فإذا  األوريب.  الفكر 
اجلهل  فاعلية  إبراز  عرب  أي  الذهنية،  نقد  خالل  من  الدين  نقد  عىل  خاص 
يف ظهور الدين والعقائد الدينية كام هو احلال عند ديدرو وفولتري وغولباخ 
ورؤية  السياسية  األبعاد  عىل  ركزت  االنجليزية  التقاليد  فإن  وغريهم، 
االنجليزي  املؤرخ  بلورها  التي  الفكرة  تكون  وقد  الدين.  نقد  يف  املصالح 
والرومان(  )اليونان  القديم  العامل  بأن عوام  القائل،  غيبون،  ادوارد  الشهري 
)طقوسهم(،  وعباداهتم  اعتقاداهتم  وسالمة  بصحة  يعتقدون  كانوا  مجيعا 
مجيعا  فكانوا  السلطة  أهل  أما  ببطالهنا،  يعتقدون  مجيعا  الفالسفة  كان  بينام 
الدين. طبعا  املوقف من  النموذجية يف  الصيغ  إحدى  "بفائدهتا"،  يعتقدون 
أهنا ال تستنفذ التقاليد االنجليزية بسبب تنوعها الكبري واهلائل هبذا الصدد 

لكنها مؤرش عن احد النامذج النظرية "املرجعية" يف املوقف من الدين.

من  املوقف  ومستويات  نامذج  خمتلف  رفعت  فقد  األملانية  التقاليد  أما 
أي  بإمكان  يكن  مل  هنا  من  املنهجية.  الفلسفية  الرؤية  مصاف  إىل  الدين 
فيلسوف أو متمرس يف ميدان الفكر النظري املرور شأن عابري السبيل عىل 
ما يف التقاليد األملانية من هليب حار لصقل إرادة العقل واملعرفة والوجدان 

يف املوقف من الدين.

للرصاع  "املتسامي"  الوجه  هو  الدين  حول  أملانيا  يف  الرصاع  كان 
التارخيية  الفلسفية  املدارس  اغلب  فيها  تظهر  أن  مصادفة  وليس  األريض. 
للتأمل  وميدانا  ومرتعا  مصدرا  أيضا  أملانيا  من  جعل  الذي  األمر  احلديثة. 
ومستوييه  )القومي(،  واخلاص  )العاملي(  العام  بشقيه  للتاريخ  الفلسفي 
تقاليد  أكرب  ظهرت  وفيها  )القومي(.  وامللموس  التاريخ(  )فلسفة  املجرد 
املدارس التارخيية من حيث الرؤية ومستوى وتنوع التحليل واملناهج. وهذا 
األمة  بتاريخ  دعوته  يمكن  ملا  و"املتسامي"  النظري  الوجه  إال  ليس  بدوره 
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املعذبة بقدرهتا اجلبارة وشللها اجلزئي بسبب التجزئة السياسية للدولة.

املميزة  العارمة  القوة  تلك  يف  احلالة  هذه  عىل  العثور  املمكن  ومن 
بكانط  مرورا  نيتشه،  حتى  فيخته  منذ  املستويات  املتنوع  األملاين  للخطاب 
األدباء  عرشات  إبداع  يف  واملتأللئ  وماركس،  وفيورباخ  وهيغل  وشيلنغ 
بتهوفن إىل فاغنر.  الكبار من هريدر إىل غوته، ويف املوسيقى من  والشعراء 
من  املعذبة  الروح  لسيول  العارمة  الوجدانية  الصيغة  عن  يعرب  تنوع  وهو 
فكرة  وانتشار  سيادة  هنا  من  الذاتية.  وعزهتا  القومية  لوحدهتا  أملانيا  فقدان 
العقل  فكرة  أيضا  هنا  ومن  التاريخ.  تناول  يف  املنطقية  الفكرة  إي  العام، 
متنوعة  صيغ  فهي  وغريها.  الربوليتارية  واألممية  العاملي  والتاريخ  املطلق 
أراد  الذي  اخلشن  للواقع  املتسامية  الصيغ  أي  األملانية،  التارخيية  للرؤية 
الثالث! ولكل حالة  الرايخ  الكربى، وهتلر  بروسيا  منه  أن يصنع  بيسامرك 

جربوهتا ومثالبها الكربى. 

"العنف  وراء  يقفان  هبا  الشديد  واالهتامم  التارخيية  النزعة  كانت  لقد 
األملاين  الفكر  يف  فكالمها  أيضا.  والدين  التاريخ  من  املوقف  يف  األملاين" 
يتداخالن يف لضم خيوط النسيج املرهف لصناعة "العقائد املتسامية". وهو 
يف  ذلك  يف  بام  ومذاقه  العديدة  تنويعاته  عىل  العثور  يمكن  الذي  املصطلح 
خطاب ماركس أيضا، وباألخص يف تلك احلاالت التي يصبح اجلدل حراكا 
وعراكا مع النفس أوال وقبل كل يشء. ولعل شخصية ماركس التارخيية هي 

أحد النامذج املثالية هبذا الصدد.  

جزء  ماركس  عند  النفس  مع  الشخيص  والعراك  احلراك  كان  فقد 
العقلية  لكينونته  الفكري  النسق  كان  ذاته  وبالقدر  الفردية.  صريورته  من 
يتهذبان يف جمرى  واملنهجية والعملية. وكالمها )الصريورة والكينونة( كانا 
عام  بشكل  األملاين  الوعي  يف  هيغل  أحدثها  التي  اهلائلة  الفلسفية  الفورة 
ومنطق التفسري والتأويل الفلسفي للوجود والفكر بشكل خاص. وفيام لو 
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الوجود  أطوار  يف  املرء  يواجهه  مما  جزء  باعتبارها  الفردية  صريورته  أمهلنا 
فإن  موجود،  كل  شأن  وحجمها،  وزهنا  كان  أيا  الشخصية  ملسار  التارخيي 
األملانية  الفلسفة  أدخلته  الذي  اجلديد  املنطق  تقاليد  تتمثل  الفكرية  كينونته 
للوعي من جهة، وكيفية انكساره يف ما أسميته بالكينونة العقلية واملنهجية 
الفلسفية  رؤيته  تبلور  كيفية  بمعنى  أخرى.  جهة  من  ملاركس،  والعملية 
أهنام  عىل  والواقع  الفكر  تاريخ  ملواجهة  الشاقة  املعاناة  جمرى  يف  الالحقة 
العثور  يمكننا  أيضا  ودرامي  وجيل  واضح  انكسار  وهو  واحدة.  وحدة 
يف  اجتازها  التي  الرسيعة  والراديكالية  العاصفة  التحوالت  تلك  يف  عليه 
غضون ثالث سنوات )من عام 1841 حتى 1844( كام جتتاز األمم زمن 
يف  جتتازه  ما  نفسه(  ماركس  سيقول  )كام  وجيزة  فرتة  غضون  يف  الثورات 
التحوالت  لتأمل حالة  نتاجا  الفكرة  الزمن. ومل تكن هذه  جمرى قرون من 
التاسع  القرن  أوربا  املتكررة يف  الثورات  التي كشفت عنها سلسلة  الكربى 
العاملية وديمومتها األبدية ما  الثورة  بابتداع يقني  عرش، والتي أغرته الحقا 
املزيف  التاريخ  بعواصف  مرورها  بعد  التام  األمان  شاطئ  البرشية  تبلغ  مل 
الذي  نفسه،  اهليغيل  املنطق  أثر  يف  تكمن  كانت  ما  بقدر  اخلاصة،  للملكية 
التحوالت  بتاريخ  البطيء  التأمل  زمن  تذليل  إمكانية  ذاته  يف  حيتمل  كان 
منذ  ماركس  عند  اهليغيلية  الفكرة  من  جعل  الذي  األمر  العاصفة.  الكربى 
ونظريا  ونقديا  عقليا  ومنهجيا  حادا،  عقليا  سالحا  النهاية،  وحتى  البداية 
وعمليا. وهو يشء جيل حاملا جيري استعراض أسامء كتبه األولية، أي تلك 
النقد  )نقد  مثل  النقدي،  والنزوع  العاصف  االنتقاد  مرحلة  ميزت  التي 
واستمرت  وغريها  البؤس(  و)فلسفة  األملانية(  و)األيديولوجية  النقدي( 
احلال  هو  كام  الفلسفي،  واستقالله  الفكري  نضوجه  مراحل  أواخر  حتى 
العنيفة  النقدية  واملضامني  العناوين  تلك  أي  السيايس(،  االقتصاد  )نقد  يف 
الوجه  الواقع سوى  الشكل واملحتوى. وهذه بدورها مل تكن يف  من حيث 
العقلية واملنهجية  الرؤية  العاصف يف  التحول  النظري اخلارجي عن طبيعة 
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ملاركس نفسه.

إىل  الرسيع  االنتقال  خالل  من  الصدد  هبذا  األول  عراكه  جرى  فقد 
وتأمالهتم  القدماء  اإلغريق  عوامل  يف  الغوص  عن  االبتعاد  أي  اهليغيلية، 
االنفصال  أو  االبتعاد  ثم  فيه  الغلّو  إىل  خالله  ومن  هيغل،  إىل  الفلسفية 
الرؤية  عرب  نقدهم  إىل  ومنه  اليساريني"  "اهليغليني  إىل  االنتقال  أي  عنه، 
أخذت  العقيل  نفيهام  جمرى  ويف  االنرتوبولوجية.  وتأمالهتا  الفيورباخية 
"اليساري"  النقدي للرتاث اهليغيل  بالربوز مالمح ماركس األولية ونزوعه 
إشكاليات  حول  الدائر  السيايس  التأويل  صوب  االنتقال  أي  و"اليميني"، 
الدين. فهي اإلشكالية التي بلغت ذروهتا يف النقد الفيورباخي هليغل. لكنه 
رسعان ما جرى تذليلها من خالل دفع الفكرة اهليغيلية والنقد الفيورباخي 
صوب األبعاد العملية القصوى. وقد جرت هذه العملية يف غضون سنوات 
خمتلف  من  احلاسم  االنتقال  ونوعية  كمية  عكست   )1848-1841( سبع 
اجتهادات الفكر النظري السيايس الليربايل واليساري إىل مواقع الشيوعية. 
النظري  العقل  الصيغة اجلديدة لوحدة  فيه وتداخلت  تراكمت  انتقال  وهو 

والعميل باجتاه خيتلف اختالفا جذريا عن تقاليد الفلسفة األملانية السابقة. 

عادة  بفيورباخ  وانتهاء  كانط  بدأ من  الكبار  األملان  الفالسفة  كان  فقد 
ما يبدءون بنقد الفكر والواقع وينتهون باالنزواء يف منظومة الفكر املجرد. 
وهو عامل مغر وثري وحيمل بقدر واحد سعادة االندهاش وحزن احلكمة. 
وليس مصادفة أن يقول كانط يف احد آخر وأكرب أعامله النظرية )نقد العقل 
ومها  أال  واحلبور،  بالسعادة  قلبه  يمألن  فقط  شيئني  هناك  أن  من  العميل( 
نجوم السامء الساطعة من فوقه، والقانون األخالقي يف أعامقه. وحتتوي هذه 
الكون.  بتأمل  التأمل احلزين للحكمة واالندهاش  بقدر واحد عىل  العبارة 
ومات منزويا. ومن املمكن رؤية هذه اخلامتة عىل مثال حياة هيغل وشيلنغ 
وفيورباخ، كل بطريقته اخلاصة. وإذا كان من املمكن العثور يف عبارة كانط 
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ونامذجها الالحقة عن غياب األحبة واألصدقاء، فإن حقيقتها تقوم يف فناء 
الظاهر  الباقية يف  الوحيدة احلية  القوة  الروح بوصفها  كل يشء وبقاء معامل 
التارخيي  االجتامعي  الكون  حقائق  إحدى  عن  تعرّب  ألهنا  وذلك  والباطن. 
ويبقى  وتندثر  تزول  ما  رسعان  األشباح  بأن  والقائلة،  لإلنسان  الكربى 
منذ  ماركس  أدرك  وسواء  التاريخ)1(.  يف  التجدد  عىل  وقدرته  املعاناة  روح 
عىل  اإلبقاء  بمعنى  آخر.  باجتاه  سار  فإنه  ال  أم  احلقيقة  هذه  ومبكر  وقت 
مكنون التجربة األملانية الفلسفية ولكن من خالل إدراجها يف مهمة الفعل 
فلسفة  مضمون  الحقا  عنده  كّون  ما  كل  أي  التغيري،  وفلسفة  االجتامعي 

التاريخ. 

من	منطق	الروح	اهليغلي	إىل	منطق	التاريخ	الفعلي
الرؤية  نفي  خالل  من  ماركس  عند  التارخيية  الفكرة  تراكمت  لقد 
الفيورباخية  ثم  اليسارية  ثم  »املثالية«،  اهليغيلية  بمعايري  العقالنية  النقدية 
من  السيايس  والفكر  األيديولوجية  ميدان  ويف  الذايت.  االستقالل  ثم 
الراديكالية النقدية إىل االشرتاكية احلاملة )الطوباوية( وعربها إىل االشرتاكية 
الديمقراطية ثم الشيوعية. ذلك يعني، إننا نقف أمام سبعة حتوالت كربى يف 
حياة وشخصية ماركس الفكرية والسياسية، بوصفها حلقات جتربته النقدية 
احلرة واجتهاده النظري)2(. وفيها ومن خالهلا تبلورت »املاركسية« يف فلسفة 

)1(   لقد وضعت هبذا الصدد وبلورت فلسفتي اخلاصة عن إشكالية ووحدة األشباح 
واألرواح يف كتايب )األشباح واألرواح- عالقة املثقف بالسلطة( عىل مثال الثقافة 
العربية يف جمرى نشوءها وتطورها وحتى اليوم، أي منذ ظهور اإلسالم وحتى اليوم. 
لألبحاث،  االكاديمي  )املركز  دار  عن  منه  األول  صدر  جملدات.  بثالثة  والكتاب 

 .)2019
ماركس.  عن  يتخىل  من  لكل  الشيوعيون  يكيلها  التي  االهتامات  محاقة  هنا  من     )2(
حتول  يف  هنا  يكمن  السبب  إن  نظري.  اجتهاد  جمرد  هو  ماركس  يف  ما  كل  أن  مع 
املاركسية إىل عقيدة »مقدسة«، أي كل ما كان ينتقده، أو عىل األقل شكلت مفاصل 
أما يف حال  العميل.  العقلية ومنهجه  الفردية وكينونته  برتاكم صريورته  أسميته  ما 
وضعه ضمن تقاليد اجلمود العقائدي، فإن ماركس يصبح احد أكرب النامذج الفاقعة 
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الفكرة الكونية العملية، وليس فلسفة الروح الكوين. بمعنى تالزم وتوازي 
السياسية.  بنتائجها  العميل  وااللتزام  الشخصية  النظرية  الفكرية  التجربة 
ومن تفاعل هذين املكونني ظهرت مالمح الكينونة العملية للامركسية، أي 

االنتقال من الفكرة املنطقية املجردة إىل عامل التاريخ الواقعي وامللموس. 
تتبع  خالل  من  الروح  فلسفة  هي  اهليغيلية  التاريخ  فلسفة  كانت  فإذا 
عىل  الصدد،  هبذا  ماركس  أحدثه  الذي  االنقالب  فإن  املنطقي،  تارخيها 
ثقل  من  املتدرج  اخلروج  يف  يقوم  كان  آنذاك،  األولية  مالحمه  يف  األقل 
مصادفة  وليس  الفلسفية.  ذهنيته  أعامق  أعمق  يف  القابعة  اهليغيلية  الكينونة 
الطائشة  الرؤؤس  من  املتناثرة  الكمية  هذه  اهليغيل  الرأس  من  تتفرع  أن 
ملا  حيا  نقيضا  مظاهرها  تبدو  التي  الكمية  تلك  أي  والثورية،  والراديكالية 
يف اهليغيلية من رزانة يصعب عىل هؤالء الشباب محل وزر أثقاهلا دون أنني 
العقل والوجدان. ومن املمكن رؤية هذه الصورة الرمزية يف تلك احلامسة 
املفرطة للنزعة النقدية التي أوقفت ماركس بعد سنوات قليلة لتأمل ما فيها 
النقدي إىل بلورة  من غرور وإجحاف للعقل نفسه. فقد أدى هذا اإلفراط 
سفسطة العقل والوجدان وابتذاهلام حلقيقة اهليغيلية من خالل الولع بالعيش 

والبذخ عىل ما فيها من وليمة جمانية.

اهليغيلية  الذهنية  بخطى  اجلوهر  حيث  من  سار  فقد  ماركس  أما 

»للخيانة« و«االرتداد« وما شابه ذلك من محاقات الذهنية األيديولوجية والعقائدية. 
ويتطابق هذا النمط من املواقف مع الذهنية الدينية، التي تنسى بأن ظهور األنبياء 
لكنه  باخليانة واملروق وما شابه ذلك.  دائم  الشخيص هو تعرض الهتام  وتارخيهم 
حاملا يتحول إىل دين مقدس، فإنه يأخذ بتدنيس كل ما كان يشكل صلب صعوده 
العملية  الكونية  بنية األيديولوجية والعقائد  الذايت. والسبب يكمن بقدر واحد يف 
من جهة، ويف كيفية متثلها الواقعي. لكن النتيجة تبقى يف هناية املطاف واحدة أيضا بام 
يف ذلك عىل مستوى تباين واختالف اخلواص والعوام. لكنها من جهة أخرى صفة 
مالزمة للوجود التارخيي والوعي االجتامعي بوصفه كتلة متناقضة من تقاليد العوام 
واخلواص، واستحالة بلوغ اجلميع القدرة عىل اإلبداع الشامل والكامل واجلديد، 

وذلك بسبب طبيعة الوعي والقدرة اإلنسانية املحدودة.
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الواقعي.  التاريخ  ميدان  إىل  نقلهام  خالل  من  ولكن  الكوين،  ومرشوعها 
بأن  القائلة،  العبارة  يف  الشهرية  صيغتها  عىل  املهمة  هذه  حتصل  وسوف 
ماركس »أوقف الديالكتيك اهليغيل عىل قدميه بعد أن كان يقف عىل رأسه«. 
وقد كانت مالحمها األوىل جتري من خالل الرجوع إىل ما يف هيغل من تالزم 
التالزم حيتوي عىل إغراء يؤرس  املنهج واملنظومة. فقد كان هذا  خاص بني 
العقل والوجدان. بل يصعب الفرار منه حاملا يقف املرء ضمن دائرته احلية، 
ضمن  يدخل  حاملا  عريب  ابن  منطق  من  اإلفالت  للمرء  يمكن  ال  كام  متاما 
يف  يكمن  والسبب  املعرفة.  والروح  الوجود  إلشكاليات  رؤيته  صريورة 
أن  عىل  القادرة  مكوناهتا  وجتانس  الدقيق  املنظومي  وطابعها  الرؤية  حبكة 

جتعل من اشد املساعي راديكالية جزء معقوال يف منظومة العقل الكوين.  

الفلسفية  احلركات  مصدر  إىل  وحتول  هبيغل  آنذاك  اجلميع  تأثر  فقد 
وضمن  اهليغيلية.  للرؤية  ومتثلها  متثيلها  يف  واملتصارعة  واملختلفة  املتنوعة 
الشباب  أولئك  من  واحدا  بوصفه  ماركس  إىل  النظر  يمكن  السياق  هذا 
النقدية  الرؤية  وتداخل  متازج  هنا  من  اهليغيل.  املنطق  بنار  اكتووا  الذين 
وفكرة الروح الكوين، أي تلك التي ظهرت أول األمر يف متثل املنهج اهليغيل 
ونزوعه النقدي احلاد جتاه خمتلف تيارات اليسار واليمني )اهليغيل(، كام هو 
ذلك  لكل  أي  األملانية،  و«األيديولوجية«  املقدسة«  »للعائلة  نقده  يف  جيل 
يف  والحقا  صفوفه،  بني  نفسه  ماركس  ترعرع  الذي  األول  اهليغيل  الرعيل 
التارخيي«  »العقل  يبلغها  التي  الذروة  بوصفها  )الربوليتارية(،  األممية  فكرة 
يف تتبع قوانينه املادية. وكالمها كانا يكمنان يف الروح واملنطق اهليغيل. وليس 
الولع  شديدي  ماركس،  ذلك  يف  بام  هيغل،  تالمذة  كل  يكون  أن  مصادفة 
بقضايا التاريخ بشكل عام وتاريخ الدين واملجتمع بشكل خاص. وكالمها 
وجهان لعملية وعي الذات، التي حّورها ماركس الحقا وأنزهلا من علياء 
الروح املطلق وملكوت احلرية، إىل واقع احلياة اخلشنة وتارخيها املتلوي بني 
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قبضات وتشنجات وآالم الرصاع الطبقي من اجل بلوغ احلرية االجتامعية 
الدين  بقضايا  ماركس  اهتامم  ينحرص  أن  أيضا  مصادفة  وليس  الفعلية. 
والتاريخ يف جمرى صريورته الفكرية األوىل، كام نراه يف نقده للمسألة العربية 
)اليهودية(. فقد كانت تلك جمرد الصيغة النقدية األولية للمشاركة الفكرية 
باور  )برونو  اهليغيل«  »لليسار  املميزة  التارخيية  الرؤية  الدين وتدقيق  نقد  يف 
وجمموعته( واهليغيليون الوسط )دافيد شرتاوس( يف أبحاثهم الفلسفية هبذا 

الصدد. 

تالزم  توجيهه  يف  يقوم  الصدد  هبذا  ملاركس  اخلاص  املسار  أن  غري 
والروحية  الفكرية  صريورته  جمرى  يف  الكوين  واملرشوع  اهليغيلية  الذهنية 
صوب ما يمكن دعوته بالتاريخ الفعيل، أي صريورة العقل النظري والعميل 
االنقالب  هذا  يدفع  وسوف  والشيوعية.  االشرتاكية  نظريته  يف  ووحدهتام 
ماركس الحقا صوب الفناء التام يف مهوم املستقبل، أي »التاريخ احلقيقي«. 
وليس هذا بدوره سوى الصيغة الالمعة أو الفلسفية املجردة للرؤية النقدية 

جتاه احلارض. 

الفلسفية  التأمالت  حدود  عند  تقف  مل  ملاركس  النقدية  الرؤية  لكن 
الفلسفية  )املخطوطات  يف  صداها  عىل  نعثر  كام  والواقع  للفكر  األوىل 
منظومة  تأسيس  صوب  الالحق  وبتعميقها  بل  لعام1844(،  االقتصادية 
الرؤية الفلسفية للتاريخ العاملي. وقد أحكم ماركس هذا التوجه واستحكم 
ميدان  واالقتصادي  االجتامعي  التطور  تاريخ  أصبح  حاملا  واحد  بقدر  به 
ماركس  إعادة  ما سنعثر عليه يف  أي كل  العاملي،  التاريخ  فلسفة  وموضوع 
وجتديده وجتسيده يف منظومة فكرية ملا أسميته بتالزم املنهج واملنظومة املميز 
للفلسفة اهليغيلية ولكن من خالل البحث عنه يف »منطق« التاريخ الواقعي 
بوصفه تارخيا عامليا. ومل يكن هذا يف الواقع سوى الصيغة األخرى املكلمة 

وليست املقلوبة ملنطق هيغل التارخيي، أي ملنطق التاريخ العاملي.
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فالتاريخ بالنسبة ملاركس، كام هو احلال بالنسبة هليغل، تاريخ كيل واحد 
تواريخ متنوعة خمتلفة متفرقة جزئية )تاريخ فن  إنه ليس جمموعة  )عاملي(. 
بل  ذلك(،  شابه  وما  وأمم  ودول  أمراء  وملوك  وسياسية  وأدب  وفلسفة 
تاريخ واحد هو تاريخ اإلنسان والطبيعة. وهي البذرة التي ستتفرع الحقا 
التاريخ  كان  فإذا  ومستوياته.  أشكاله  بمختلف  الواقعي  التاريخ  ثامر  يف 
املنطقية،  الفكرة  رصاط  إىل  واملرفوع  املتجرد  التاريخ  هو  هليغل  الروحي 
فإن ماركس يضيف إليه اخلط املوازي، أي التاريخ الفعيل. وليس هناك من 

تاريخ فعيل خارج إطار العالقات االجتامعية االقتصادية)1(. 

يتعلق  ما  يف  إال  التاريخ  جتاه  اهليغييل  املنطق  حتاذي  ال  موازاة  لكنها 
ببنية املنهج املجردة وفعالية املقوالت يف كيفية كشفها لطاقة احلركة الفعلية 
للتاريخ الواقعي. وهو انقالب كبري يف منظومة الرؤية واملفاهيم، وبالتايل يف 

االستعداد الذايت للعمل والنشاط السيايس.

عىل  حتتوي  كانت  للتاريخ  املنطقية  الرؤية  يف  اجلديدة  املوازاة  هذه  إن 
انقالب تارخيي يف املفاهيم والقيم والوسائل والغايات. ومنها كانت ترتاكم 
التاريخ.  من  املوقف  يف  واملاركيس  اهليغيل  املنهج  بني  االنفصال  نوعية 
)1(   هل هي احلصيلة احلية لتطور الواقع والنظام االجتامعي االقتصادي السيايس الذي 
جعلت منه الرأساملية قضية جلية؟ ليس بالرضورة. وذلك ألن هيمنة فكرة التاريخ 
الروحي كانت وما زالت وسوف تبقى إحدى أهم النامذج العميقة للرؤية التارخيية، 
اإلنسان  من  جتعل  أن  دون  بالتاريخ  اإلنساين  العقل  إلنارة  تسعى  التي  للرؤية  أي 
به  والتحكم  قلبه  القلب يف  باردة  وأداة حاسمة  مطلقا  األمة حكام  واجلامعة  الفرد 
بالطريقة التي يرغب هبا ويشاء. ويف كل األحوال فإننا نقف هنا أمام معضلة منطقية 
عصية عىل احلل، كام أهنا اشد تعقيدا يف ميدان العمل. واليشء اجلميل الوحيد فيها 
كوهنا حلقة من حلقات املغامرات الكربى للتاريخ العاملي. إضافة لذلك أن ما قال 
املعريف  تطوره  درجات  أرقى  يف  ذلك  يف  بام  الفعيل،  التاريخ  ماهية  عن  ماركس  به 
ليس جديدا، وذلك ألننا نعثر عليه عند ابن خلدون. والفرق بينهام يقوم يف تناسق 
الرؤية املنهجية عند ماركس وتوسع الرؤية املنهجية عند ابن خلدون. لقد أراد ابن 
خلدون تفسري التاريخ باعتبارها املهمة الرضورية لتغيري الواقع، بينام أراد ماركس 

تغيري الواقع بوصفها الصيغة »اإلنسانية« احلقيقة لفهمه. 
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التارخيية  فلسفته  يف  يعيد  ماركس  بأن  القول،  يمكننا  السياق  هذا  وضمن 
وتدقيق  تعميق  خالل  من  ذلك  يف  بام  التاريخ،  من  اهليغيل  املوقف  إنتاج 
اهليغيل  املنهج  حيوية  يتتبع  انه  بمعنى  واملقوالت.  للمفاهيم  املنطقية  الرؤية 
يف الديالكتيك، ولكن من خالل نقلها من عامل الفكر املجرد واملسار املنطقي 
والسيايس  واالجتامعي  االقتصادي  التاريخ  ميدان  إىل  الواقعي  للتاريخ 

واأليديولوجي، أي إىل ميدان التاريخ الفعيل املبارش. 

فعندما يقول ماركس بأنه عمل من اجل وضع الديالكتيك اهليغيل عىل 
قدميه بعد أن كان يقف عىل رأسه، فإنه مل يقصد بذلك سوى مهمة تنشيطه 
من خالل إعادة النظر يف »ثالثية« الديالكتيك اهليغيل، أي ليس فكرة – واقع 
املنهجية  الرؤية  انقالب هائل يف  – واقع. وهو  – فكرة  واقع  بل  فكرة،   –
للتاريخ مع ما يرتتب عليه من تغري جوهري يف املواقف العملية. إذ مل يعن 
منهج ماركس يف ثالثية الواقع – الفكرة – الواقع، سوى االستيعاب العميل 
بإدراك  يتعلق  ما  يف  عنه  خيرج  ال  انه  األقل  عىل  أو  اهليغيل،  املنطق  حلقيقة 
قيمة الفكرة بوصفه منطقا، واملنطق بوصفه فكرة باملعنى الذي بلورته تقاليد 

الرؤية الفلسفية منذ أفالطون.

وقبل  أوال  ترمي  كانت  اهليغيل  الديالكتيك  قلب  ماركس  حماولة  إن 
جمرى  يف  الكامنة  النتيجة  فهي  الواقعي.  بالتاريخ  النظر  إعادة  إىل  يشء  كل 
كان  فإذا  املنطق.  جمال  يف  ذلك  يف  بام  التحول  هذا  حيثيات  من  االقرتاب 
من  وفعله  مساره  أي  التاريخ،  أنموذج  حيدد  الذي  هو  هيغل  عند  املنطق 
خالل الطبيعة، وأن الطبيعة جمرد ميدان انفتاح وتناثر وتراكم وتنظيم الفكرة 
من جديد، فإن الطبيعة بالنسبة ملاركس كانت اكرب بام ال يقاس من أن جيري 
حرصها بالصيغة اهليغيلية. إن الطبيعة ليس صورة خلفية للتاريخ، وليست 
ميدانا له فحسب، بل ومصدره الذي أنتج نامذج الفعل )األفعال( التارخيية. 

مع  تتعامل  التي  العندية«  »املثالية  من  بالقرف  يشعر  هيغل  كان  لقد 
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خيال  يف  املبسوطة  الرمحة  أحالم  أو  الغواية،  شياطني  أهنا  لو  كام  الفكرة 
إن  الناس.  رؤؤس  يف  فقط  توجد  ال  فالفكرة  الرب.  مالئكة  عن  املؤمنني 
الرأس  داخل  السري  يف  واملطلق  النسبي  واستقالهلا  اخلاص  تارخيها  للفكرة 
وخارجه، أي يف املنطق والتاريخ الفعيل. أهنا توجد يف الطبيعة والتاريخ. غري 
بناء منظومة تارخيية حمكومة يف تطورها بمنطق جمرد ومتسام  أن هيغل أراد 
عن »الطبيعة«. وبالتايل فإن احلتمية فيه حمكومة بقوة الرضورة املنطقية. بينام 
أرجعها ماركس إىل حالة الطبيعة. ومل تكن هذه احلالة فيام يبدو معزولة عن 
نفسية وذهنية ماركس املهمومة بالطبيعة بمعناها الواسع، والتي نعثر عليها 
)الفلسفة  عن  أطروحته  يف  جيل  هو  كام  الفلسفية،  التجريبية  أعامله  أول  يف 
باحلالة  املتعلقة  البالغية  عباراته  آخر  حتى  اإلغريقية(  الفلسفة  يف  الطبيعية 
أراد  فقد  الشيوعية!  ملكوت  يف  واجلسد  الروح  ملزاج  املنبسطة  االجتامعية 
أراد  بينام  طبيعيا،  مسارا  بوصفه  احلقيقي)املنطقي(  التاريخ  رؤية  هيغل 
القائل  التيار  ضمن  تصب  هيغل  حماوالت  كانت  هنا  من  صنعه.  ماركس 
الرسيعة  االستنتاجات  ولع  من  للتاريخ  الفلسفية  الرؤية  حترير  برضورة 
ما  كل  تتحول  بحيث  متاما،  بالعكس  ماركس  سعى  بينام  الطبيعية،  للعلوم 
الرؤية  يف  جوهرية  مكونات  إىل  والنظرية(  )التجريبية  العلوم  إليه  تتوصل 
أو  برؤية أصول األنواع لدارون  يتعلق  للتاريخ، سواء كان األمر  الفلسفية 
الفيزياء والكيمياء واالنرتوبولوجيا لكي تكون  االكتشافات األولية لعلوم 
و«أصل  الطبيعة«،  و«ديالكتيك  إنسان«  إىل  القرد  »حتول  رؤية  يف  مفاصال 
األفكار  وظهور  واملجتمع،  والطبقات،  والدولة«،  اخلاصة  امللكية  العائلة 
والعقائد والقيم واملفاهيم والفن واجلامل، باختصار كل يشء. ويعكس هذا 
االختالف يف األغلب كمية الرؤية وطابعها احليس الطبيعي، أكثر مما يّمس 
األنساق العميقة للمنطق املجرد كام وضعه هيغل. »فالرأساملية« عىل سبيل 
فيرب(  ماكس  رانكه )والحقا عند  و«الربوتستانتية« عند  ماركس  املثال عند 
هي »أفكار« باملعنى اهليغيل و«مقوالت« باملعنى الكانطي. لكنها اختذت عند 
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ماركس الحقا هيئة »الشكل« و«التشكيلة«، التي يصنعها البرش وتصنعهم. 
وتعكس هذه الصيغة يف الوقع نفس عملية النفي والتوليف املميزة للمنطق 
مرتابطة  سلسلة  جمرد  هي  أخرى  إىل  حالة  من  االنتقال  أن  بمعنى  اهليغيل، 
ليست معزولة عن  بدورها  نفسه. وهذه  متنوعة لإلرتقاء والتقدم  ومظاهر 
تلك العنارص اجلوهرية يف الوعي التارخيي األوريب )فكرة التقدم واإلرتقاء( 
التي أخذت تشق لنفسها الطريق إىل خاليا الوعي النقدي والرؤية العملية 

كام سنعثر عىل أحد نامذجها الراديكالية الكربى عند ماركس. 

بوصفها  األفعال  خالل  من  ترتاكم  التاريخ  بنية  أن  من  هيغل  انطلق 
منطقية،  بنية  للفكر حدوده من حيث كونه  أن  والتفكر. وبام  للفكر  متظهرا 
ومنهام  ومقدمات.  رشوط  كونه  حيث  من  الداخلية  بنيته  للتاريخ  كذلك 
القانون   - الفكرة  هذه  لفعل  جمال  وال  القانونية.  وفكرة  »القانون«  يتبلور 
غري الطبيعة. غري أن ما حيددها هو الفكرة ذاهتا. من هنا يصبح املنطق مفتاح 
الرؤية التارخيية، أي فهم التاريخ. طبعا أن ذلك ال يعني بأن هيغل مل يكن 
يعرف الفرق اهلائل بني املنطق املجرد للعقل املطلق ومنطق التاريخ الواقعي. 
غري  )ولتكن  بفكرة  املحكوم  اإلنساين  الفعل  نتاج  هو  األخري  وأن  السيام 
أما ماركس فقد حاول اجلمع بني مادية  املنطق.  منطقية( لكنها ختدم مسار 
الطبيعية )كل يشء له أصل طبيعي( وديالكتيك هيغل.  الثامن عرش  القرن 
موقفها  يف  الديالكتيكية«  »املادية  وجتسيد  وتدقيق  وتبلور  ظهور  هنا  من 
أي  للتاريخ«،  املادي  »الفهم  مفهوم  عىل  الحقا  ستحصل  التي  التاريخ  من 
يف  ماركس  بلغها  التي  الذروة  وهي  للتاريخ«.  الديالكتيكي  املادي  »الفهم 
عامة  فلسفة  بوصفها  التارخيية،  لفلسفته  تأسيسه  ثم  للتاريخ ومن  »قراءته« 
)التارخيية  األملانية  املدرسة  تقاليد  بلورته  الذي  باملعنى  كونية جامعة شاملة 
املفرطة يف تضخيم  اجلزئية  بمعايري  ليس  لكنها وحدة حمكومة  والفلسفية(. 
الفعيل  البديل  بقضايا  املهمومة  املنهجية  الواحدية  بمعايري  بل  مكوناهتا، 
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الشامل للوجود اإلنساين. 

منطق	الفكرة	املاركسية	عن	التاريخ
تصويرها  جيري  ما  عادة  برصخة  تبدأ  كالوالدة  الكربى  األفكار  إن 
الفرد اجلديدة. وهي فكرة سليمة يف ميدان  بداية احلياة وصريورة  عىل أهنا 
الكّل  ملعنى  الفاقدة  الرؤية  لبساطة  املبارشة  استجابتها  بسبب  العادية  احلياة 
أثر املنطق أيضا  القدر الرضوري من  وترابطه اجلوهري. لكنها حتتوي عىل 
ما  بسبب  أيضا  منها  ويعاين  األسباب  لتأسيس وحدة  يسعى  توليفا  بوصفه 
"العقل"  إغراء  ثم  ومن  الالهناية.  سلسلة  يف  املنطق  لرمي  إمكانية  من  فيها 
بالوقوف أمامها، مع ما فيه من احتامل االعرتاف ببداية ال معنى هلا، أو نفيها 
أبدية جتعل  بينهام هبيئة حرية  الوقوف  أو  بيقني ال يقل إشكالية عن األوىل، 
التي  احلالة  وهي  مقبولة.  مرجعية  إدراك"  اإلدراك  عن  "العجز  مبدأ  من 
يواجهها املنطق عىل خالف التاريخ الواقعي، الذي يبدأ بيوم وينتهي بيوم، 
ألهنا الدورة التي تصنع املنطق وتضعه بالقدر نفسه عىل حمك خشن. من هنا 
ماركس  بني  وإشكاالته  التاريخ  من  املوقف  يف  الظاهري  االختالف  شدة 
هذه  وضعنا  لو  وفيام  واحدة.  وجذور  أصول  إىل  رجوعهام  رغم  وهيغل، 
اإلشكالية عىل حمك التاريخ الشخيص لألفكار، فإن تبلور فكرة ماركس عن 
التاريخ كانت حتتوي عىل متثيل نموذجي لفكرة النفي اهليغيل بام يف ذلك يف 
اشد أشكاهلا شكالنية. فقد كان ماركس هيغل جديد بعد مروره بفيورباخ، 

أي الصيغة الفردية والفكرية أيضا لثالثية النفي اهليغيل! 
يف  بام  التاريخ،  عن  ماركس  ومقوالت  ملفاهيم  التلقائية  فالصريورة 
ذلك من حيث تراكمها املنهجي يف منظومة فلسفية مستقلة مل تكن يف الواقع 
بمعنى  لفيورباخ.  االنرتوبولوجية  للنزعة  األويل  والنقد  التحوير  سوى 
ظهور إشكالية اإلنسان املجرد بوصفها إشكالية التاريخ الفعيل والتصورات 
الفلسفي  والتفكر  الفكر  اهتامم  موضوع  يشكل  كان  ما  كل  أي  والعقائد، 
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"ماركس  عند  املجرد  اإلنسان  وجوهرية  أولوية  هنا  من  آنذاك.  األملاين 
الشاب". وهذا بدوره ليس إال االستمرار غري املبارش لكانط وهيغل بشكل 

عام وفيورباخ بشكل خاص. 

فقد كانت الرؤية األولية التارخيية الفلسفية ملاركس انرتوبولوجية )أي 
النقدي  مزاجها  يف  األقل  عىل  واستأثرت،  تأثرت  أهنا  بمعنى  فيورباخية(. 
والتأميل، حصيلة الفلسفة الفيورباخية. ومن املمكن رؤية هذه الظاهرة بام يف 
ذلك يف ميدان اللغة والتعبري عنها حتى مراحل متقدمة يف كتابات ماركس، 
بينام  األملانية(.  )األيديولوجية  كتاب  يف  عباراته  يف  جلية  أهنا  األقل  عىل  أو 
اضمحلت وتالشت اللغة اهليغيلية التي يمكن أن نعثر عىل صداها الباهت 

يف )املخطوطات الفلسفية لعام 1944(. 

استطاعت  ألهنا  وذلك  شاملة.  فلسفة  الصدد  هبذا  الفيورباخية  كانت 
ضمن  ولكن  الفرنيس  والتنوير  اإلنسانية  النزعة  تقاليد  وتوسع  تستعيد  أن 
جوهر  يف  اإلنسان  وضعت  لكنها  األملانية.  "الكالسيكية"  الفلسفة  تقاليد 
وصلب تفسريها للظواهر بشكل عام والدين بشكل خاص. بحيث يمكننا 
القول، بأن الفيورباخية هي الصيغة األملانية املكثفة واجلديدة إلعادة النظر 
عرص  منذ  األوربية  الثقافة  الزم  الذي  اهلائل  التارخيي  باالنقالب  املنظومية 
اإلهلية،  املركزية  عن  عوضا  اإلنسانية  املركزية  إحالل  وباألخص  النهضة، 
العقل  ومقارنات  بتأمالت  الالهوتية  امليتافيزيقية  التأمالت  استبدال  أي 
أعامله  نفسه  فيورباخ  يقسم  أن  مصادفة  وليس  االنرتوبولوجي.  النقدي 
وما  سبينوزا(  عن  كتابه  ضمنها  )أدرج  خاص  فلسفي  هو  ما  إىل  الفلسفية 
جوهر  عن  و)حمارضات  النرصانية(  )جوهر  مثل  الدين  بفلسفة  متعلق  هو 
الدين(. وسبب ذلك يقوم يف إدراكه لطبيعة الدور اهلائل لسبينوزا يف ميدان 
فكرة  لتأسيس  بالنسبة  فلسفته  وقيمة  الدين  جتاه  النقدية  األخالقية  الرؤية 
بوصفها  النهاية،  حتى  وماركس  لفيورباخ  مالزمة  ستبقى  التي  احلرية، 
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طبقيا  اجتامعيا  بعدا  املاركسية  الرؤية  يف  ستتخذ  أهنا  غري  للرضورة.  إدراكا 
تارخييا، جرى تأسيسه من خالل الرجوع إىل هيغل.

الفلسفية  الصيغة  هي  وإشكاالهتا  احلرية  بقضية  املفرط  فاالهتامم 
اهليغيل  التفكري  إذ شكلت قضية احلرية جوهر  الوجود اإلنساين.  إلشكالية 
وتفتح  وانكشاف  تطور  وقانون  مقدمات  رؤية  أي  الذايت،  منطقه  وغاية 
واالجتامعي  الفردي  أو  واملطلق،  والذايت  العندي  الروح  وحتقق  وتوسع 

واملطلق، أو اجلزئي والكيل واملطلق يف خمتلف امليادين واملستويات.

عملية  بوصفها  عنها  بحث  أو  هيغل  أرادها  التي  احلرية  حقيقة  إن 
فيورباخ هذه  يتلقف  الكامل. وسوف  معنى  تعادل  تارخيية  منطقية وطبيعية 
الفكرة ويعيد توظيفها عرب حماوالته إرجاعها إىل اإلنسان وليس إىل الفكرة 
بمعايريه  اإلنسان  تكامل  سوى  له  بالنسبة  احلرية  تعن  مل  وبالتايل  هي.  كام 
كانت  وقد  ومضموهنا.  شكلها  كان  أيا  األديان  أوهام  عن  املتجردة  الذاتية 
تلك بالنسبة ملاركس املفتاح السحري القائم وراء حترره الفردي وصريورة 
التاريخ  بمعايري  ولكن  للحرية  جديدا  تأسيسا  بوصفها  اجلديدة  فردانيته 
صنع  مرشوع  أي  املستقبل،  بمرشوع  املحكوم  االجتامعي  والفعل  الواقعي 

"التاريخ احلقيقي". 

التاريخ األملاين من حيث  مل يكن هذا املرشوع معزوال عن إشكاليات 
بوصفها  احلرية  قضية  وباألخص  الكربى،  وإشكاالته  الفكرية  مقدماته 
واملنطق.  املعرفة  قضايا  ذلك  يف  بام  القضايا  خمتلف  حل  وممر  وحمك  ميدان 
فقد حتولت احلرية إىل حمك الرؤية املنهجية وأسلوب تأسيسها. األمر الذي 
الدائم  البحث  هنا  آنذاك. من  كله  األملاين  للفكر  املعذبة  القضية  منها  جعل 
املطلق،  الروح  مسار  يف  هيغل  عنها  بحث  فقد  ملكوهتا.  عن  واملتعمق 
والبقية الباقية من فالسفة أملانيا يف الروح القومي، بينام بحث عنها ماركس 
أن  الطبقات االجتامعية. وليس مصادفة  الواقعي ورصاع  التاريخ  يف مسار 
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يلتقي هيغل وماركس يف دغدغة الرؤية األيديولوجية ملنطق البحث حتى يف 
اشد مظاهره جتردا، من خالل الوقوع يف إغواء اإلرادة احلرة لقفل ما كانت 
تسعى لفتحه، أي كل ما نعثر عليه يف تناقض حدود املنظومة وطاقة املنهج، 
األملانية  الدولة  يف  املطلق  العقل  جيشان  هدوء  يف  هيغل  عند  احلال  هو  كام 
يف  ماركس  عند  للطبقات  العنيف  التارخيي  الرصاع  واستقرار  وفلسفته، 
شيوعية الدولة، أو الالدولة، ورجوع اإلنسان إىل ذاته. وهي فكرة احلرية ال 
غري. كام أهنا النغمة القائمة يف كل هباء احلرية التي يثريها سديم املطلق حاملا 
التصوف  يصل  أن  مصادفة  وليس  املغرية.  تناقضاته  تأمل  أمام  املرء  يقف 
هدوء  يف  االرمتاء  مهمة  أمام  الكربى  املتنوعة  الثقافية  مدارسه  بمختلف 
احلرية املغري. وليس يف ذلك أثرا إلرهاق اجلسد، بقدر ما يف ذلك تنشيطا 
من نوع آخر إلدراك العجز بوصفه حرية، أي إرجاع اإلنسان إىل حقيقته. 

من هنا جوهرية الفناء يف احلق وما شابه ذلك.

املجرد  واملنطق  البارد  للعقل  بالنسبة  اإلشكالية  "النهاية"  هذه  أن  غري 
بالنسبة  كانت  احلية(،  التارخيية  للتجربة  )وكذلك  املتفحصة  والذهنية 
واملحكومة  الرتاكم،  يف  اآلخذة  الفلسفية  املنظومة  مسار  من  جزء  ملاركس 
حاملا  وباألخص  والضمري،  للعقل  املغرية  حبكتها  هنا  من  الذايت.  بمنطقها 
والعقل  احلر  النظري  العقل  بمعايري  وحدهتام  لتأسيس  أسلوبا  أصبحت 
العميل السيايس االجتامعي وليس األخالقي. فعندما يعمل ماركس يف أول 
األمر عىل تأسيس مواقفه األولية من إشكالية احلرية والرضورة، فإننا نراه 
ميدان  إىل  والعقالنية(  )العقلية  املجردة  الفكرة األخالقية  ميدان  ينقلها من 
لبلوغ  الرضورية  املقدمة  بوصفه  التاريخ  ميدان  إىل  أي  اإلنساين،  النشاط 
وبالتايل فإن املهمة ال تقوم يف فهم طبيعة  احلرية وصنع "التاريخ احلقيقي". 
االنرتوبولوجية  بالنزعة  توليفها  عرب  بل  اهليغيلية(  )بالطريقة  االغرتاب 
لفيورباخ. ومن هاتني الفكرتني واملنهجني جرى توليف الرؤية اجلديدة يف 
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النظر إىل إشكالية االغرتاب بوصفه  املوقف من اإلنسان والتاريخ. بمعنى 
نتاجا تارخييا، كام أن التاريخ حيتوي يف أعامقه عىل إمكانية تذليل هذه الظاهرة 
املالزمة جلسد اإلنسان عرب ارتقاءه إىل مصاف العقل، ولكن ليس عرب عملية 
النفي املجردة )والتارخيية( التي أسس هلا هيغل، بل عرب النشاط اإلنساين. 
عن  البحث  خالل  من  ولكن  اهليغيل  املطلق  العقل  مكونات  تنشيط  بمعنى 
أدوات تناسبه يف النشاط اإلنساين نفسه. فالنشاط اإلنساين يصنع االغرتاب 
أبعاد  البدء عىل  منذ  ماركس  بنظر  كانت حتتوي  ويقيض عليه. وهي عملية 
تارخيية، بمعنى أهنا كانت تستند إىل رؤية وقراءة تارخيية جديدة وعميقة، كام 
نراها يف الصيغة املجردة والشكالنية القائمة يف نظرته إىل مراحل االغرتاب 

وتذليله.

بالضد منه، هو  بالنسبة ملاركس، عىل خالف هيغل وليس  فاالغرتاب 
ظاهرة تارخيية اجتامعية. فاالغرتاب اهليغيل قوة منطقية مل تع ذاهتا بعد. أهنا 
بالنسبة  أما  بذاته".  "اليشء  الكانطية عن  للمقولة  ديناميكية  األكثر  الصيغة 
التخطيط  يف  مالحمها  رؤية  يمكن  متاما  جديدا  منحى  تأخذ  فإهنا  ملاركس 
الفلسفية،  النظرية  أعامله  آخر  حتى  مواقفه  مّيز  الذي  الصارم،  الشكيل 
التاريخ  مراحل  هي  ثالث  مراحل  يف  االغرتاب  مرور  بذلك  واملقصود 
فكرة  أما  ككل.  للتاريخ  جتريدا  واألكثر  املنطقية  الصيغة  بوصفها  العاملي، 
تدقيق  جمرد  فهي  )اخلمس(  الالحقة  االقتصادية  االجتامعية  التشكيالت 

وجتسيد ملموس لثالثية النفي الكربى.

فاالغرتاب هو الصفة اجلوهرية املالزمة للخضوع الفردي )الشخيص( 
أو  اغرتاب  وهو  العالقات.  من  معني  نمط  سيادة  بفعل  واملرهق  الثقيل 
ما  التقليدية  املجتمعات  يالزم  ما  عادة  تارخيي،  اجتامعي  أو  حيايت  خضوع 
قبل الرأساملية. وهي مرحلته األوىل. ثم تأيت مرحلة التبادل االجتامعي العام 
)الشامل(، أي املرحلة الرأساملية بكل ما فيها. ففي هذه املرحلة تبلغ حالة 
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تتحول  إذ  )املال(.  النقد  القصوى كام هو جيل يف سيادة  االغرتاب درجتها 
القائم يف سيطرة وسطوة  السلطة االجتامعية إىل نموذج هلذا االغرتاب  كل 
املال  ويصبح  باملجتمع.  عالقاته  كل  جيبه  يف  اإلنسان  حيمل  بحيث  املال، 
أشكال  من  يرافقه  ما  مع  االجتامعي،  لالغرتاب  املتشيئ  الشكل  أو  اليشء 
الثالثة  املرحلة  إىل  يؤدي  اإلنسانية  القوى  تراكم  أن  غري  للصنمية.  متنوعة 
التي  العليا  الدرجة  بوصفها  "التملك"  حالة  أو  مرحلة  وهي  أال  والكربى 
جتعل من اإلنسان مالكا لنتاج عمله، بمعنى بلوغ حالة التحرر من اغرتاب 

نتاج العمل عن منتجه.

خمطوطاته  يف  لنفسه  ماركس  بلورها  التي  األولية  الصيغة  هذه  إن 
الفلسفية االقتصادية لعام 1844 كانت حتتوي عىل متثل نقدي جديد لثالثية 
تاريخ  من  نقلها  عرب  ولكن  وتوليفها.  الفكرة  ونفي  الفكرة  عن  اهليغيلية 
الفكرة املجردة إىل تاريخ العالقة اإلنسانية )االقتصادية واالجتامعية(. ومن 
املعرفية  الثالثية يف توازي واختالف أشكاهلا ومستوياهتا  املمكن رؤية هذه 
واملنهجية والعملية عند هيغل وماركس. فقد مرت فكرة احلرية، عىل سبيل 
يدلل  جعله  الذي  بالشكل  الواقعي  التاريخ  دهاليز  يف  هيغل  عند  املثال، 
عليها بعبارة تقول، بأن احلر يف املجتمع الرشقي واحد، ويف العامل اليوناين – 
الروماين اثنان، ويف العامل املعارص اجلميع. أما عند ماركس، فإن احلرية تبدأ 
بتاريخ شيوعي بدائي حر، يتبعه تاريخ االستغالل الطبقي )تاريخ العبودية 
لالستغالل  نفيا  بوصفه  العلمية  الشيوعية  تاريخ  وخيتمه  واالغرتاب( 
واالضطهاد وخمتلف أشكال االغرتاب. وإذا كانت حلقات التاريخ الكربى 
والتاريخ  الذايت  والتاريخ  العندي  التاريخ  تالزم  هي  هيغل  عند  املجردة 
املطلق، أو اجلزئي والعام واملطلق، فإهنا تتخذ عند ماركس حلقات ما قبل 

التاريخ، والتاريخ احلايل، وما بعد التاريخ أو التاريخ احلقيقي.

بوصفه  املستقبل  جتاه  راديكالية  بصورة  تفرتق  الثالثية  هذه  أن  غري 
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عند  أما  ومنها،  الفكرة  مسار  هي  هيغل  عند  ألهنا  وذلك  عمليا.  مرشوعا 
حتى  تكن  مل  لكنها  الطبيعي.  بالتاريخ  وينتهي  يبدأ  مسارها  فإن  ماركس 
يف  كامن  منطقي  احتامل  من  أكثر  عرش  التاسع  القرن  أربعينيات  منتصف 
االجتهاد الفلسفي ملاركس يف موقفه من اإلنسان واحلرية والتاريخ. وذلك 
ألن اهتاممه اجلوهري بقضايا "االغرتاب" و"التملك" املميزة للمخطوطات 
"جوهر  بقضايا  اهتاممه  مع  يتطابق  كان   1844 لعام  االقتصادية  الفلسفية 
ففي هذا العمل تظهر أوىل املبادئ املنهجية يف  اإلنسان" و"جوهر التاريخ". 
الرؤية التارخيية ملاركس. إذ نراه يتكلم عن دور املامرسة والنشاط )اإلنسان 
يبني وهيدم( ومن خالهلام يصنع التاريخ العاملي. كام أهنا العملية التي تصنع 
اإلنساين  النشاط  أو  العمل  نتاج  واغرتاب  اإلنسان  استقالل  واحد  بقدر 
ثقل  عن  باالبتعاد  ماركس  يأخذ  اجلديد  السياق  هذا  جمرى  ويف  والتشيئ. 
التقاليد اهليغيلية يف املوقف من التاريخ، بحيث نراه يتوجه أكثر فأكثر صوب 
األبعاد اإلنسانية احلية فيه. وليس مصادفة أن يقول هبذا الصدد من أن فكرة 
الروح العاملي اهليغيلية ليست أكثر من عبارة مأثورة. وعوضا عنها أخذت 
النشاط، والعمل، والتجوهر اإلنساين، وجوهر  تربز بوضوح أكرب مفاهيم 
التاريخ، واالغرتاب، والتّجسد، والتشيوء، وغريها من املفاهيم واملقوالت 
غري  التاريخ.  من  موقفها  يف  املاركسية  الفلسفة  أصالة  الحقا  ستشكل  التي 
أن الفكرة اجلوهرية الكربى التي جرى تأسيسها األويل هنا تقوم يف إرجاع 

فكرة التاريخ إىل التاريخ اإلنساين.

غري أن التاريخ بالنسبة ملاركس مازال حمكوما حتى تلك املرحلة بتقاليد 
العقالنية النقدية من حيث املقدمات والتأسيس. من هنا نقد الرؤية اهليغيلية 
عن العقل والروح املطلق يف ميدان التاريخ، من خالل إرجاعها إىل ما يمكن 
وهو  االجتامعية.  للسبينوزية  الواقعية  التارخيية  الرؤية  أو  بالصيغة  دعوته 
السبب القائم وراء قوة فكرة احلرية والرضورة ولكن من خالل رفعها إىل 
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مصاف الصيغة الفاعلة يف املجرى املعقد للتاريخ. بمعنى البحث عن رؤية 
عقالنية لفهم األبعاد املتناقضة يف التاريخ العاملي بوصفها عملية موضوعية 
وعقبات  املبدعة  اإلنسانية  احلرية  معضلة  أيضا  هنا  تظهر  كام  وواقعية. 
قوى  هيئة  عىل  اإلنسانية  واملامرسة  النشاط  بأثر  تربز  التي  الفعيل  التاريخ 
العقيل  احلدس  أو  األولية  البداية  عىل  هنا  نعثر  إننا  أخرى،  بعبارة  مغرتبة. 
للفكرة النقدية جتاه التاريخ التي سيجري التأسيس هلا الحقا يف )مقدمة يف 

نقد االقتصاد السيايس( و)الرأسامل(.

وقبل أن جيري تأسيسها "النهائي" يف األعامل النظرية الناضجة ملاركس، 
وتنظيم  وتنسيق  تدقيق  بعملية  فكرية كربى،  منظومة  فإهنا مرت، شأن كل 
األملانية(  )األيديولوجية  وشكلت  العملية.  ونتائجها  ومفاهيمها  ملقوالهتا 
والرؤية  واملقوالت  املفاهيم  يف  املدقق  االنقالب  هلذا  احلاسمة  البداية  تلك 
املادي  "للفهم  األولية  الرؤية  مالمح  األوىل  للمرة  هنا  ترتسم  إذ  العامة. 
االنطالق  ينبغي  التي  الفعلية  املقدمات  عن  ماركس  يتكلم  فهنا  للتاريخ". 
منها، بوصفها "مقدمات فعلية" يمكن التجرد عنها فقط يف اخليال. بمعنى 
اعتباطية وال مفتعلة، أي ليست عقائد. من هنا عبارة  أهنا مقدمات ليست 
وقد  الفكرة.  تأسيس  يف  اخلالص  التجريبي  بالطريق  يدعوه  عام  ماركس 
الفعيل،  ونشاطهم  الفاعلون،  الناس  هي  ثالث  يف  املقدمات  هذه  حرص 
والرشوط املادية للحياة املوجودة قبل وجودهم وكذلك تلك التي ينتجوها 

هم بأنفسهم. 

بداية	الوعي	الفلسفي	للتاريخ	الفعلي
األكثر  األولية  الصيغة  عىل  األملانية(  )األيديولوجية  يف  نعثر  إننا 
الفلسفية  )املخطوطات  يف  وضعه  الذي  الفلسفي  للحدس  وحتقيقا  دقة 
الفلسفية  للتأمالت  األوىل  التحقيق  عىل  أو   ،)1844 لعام  االقتصادية 
اجلديدة  التارخيية  الفكرة  ملقدمات  النقدية  رؤيتها  يف  األوىل  االقتصادية 
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عىل  بالرتكيز  هنا  ماركس  رؤية  تتميز  أن  مصادفة  وليس  التاريخ.  وفلسفة 
قضية الكيفية. بمعنى أن املقوالت املاركسية األوىل كانت حمكومة يف أغلبها 
بتحديد كيفيتها. وال يعني ذلك بالنسبة للمنطق الفلسفي سوى البحث عن 

آلية ونوعية الظواهر وآفاقها. 
يف  ملاركس  التارخيية  الرؤية  وراء  فاعلية  األشد  اهلاجس  كان  فقد 
)األيديولوجية األملانية( يقوم يف االنطالق من الواقع عرب فهم آلية الظهور 
وتتبع  نفسه.  الواقع  لفهم  الرضوري  الرشط  أو  املقدمة  بوصفها  والتطور 
النشاط  )أي  والفعيل  الفعل  مقوالت  حتويل  خالل  من  الحقا  املقدمة  هذه 
أولية  بصورة  برزت  التي  الصيغة  وهي  التغيري.  مقدمات  إىل  والواقع( 
وبيانية حلد ما يف مالحظاته حول فيورباخ، وباألخص تلك التي تقول، بأن 
تغيري  لكنه  تغيريه.  تقوم يف  املهمة  بينام  العامل  بتفسري  إال  يقوموا  مل  الفالسفة 
مرتبط بفهم حمدد، ومن ثم له حدوده. ومل تكن هذه احلدود آنذاك شيئا غري 
واحليوية  والنشاط  الفعل  مقوالت  عرب  البدائل  رضورة  عن  العامة  الرؤية 
والتغيري. ذلك يعني، أهنا مل تكن حمددة املضمون واهلوية والغاية والوسيلة. 
إال أهنا كانت حتتوي عىل احتامالت متنوعة، شكلت إن أمكن القول، مرحلة 
االنتقال احلاسم يف رسم معامل الرؤية الفلسفية بوصفها فلسفة العمل أيضا. 
هلذا مل ختل آنذاك من آثار طور املراهقة الكربى للعقل النقدي العميل. لكن 
ومنها  والفعيل.  والفعل  واإلمكان  الواقع  ملقوالت  يبقى  فيها  اجلوهري 
الكّل  أي  تارخييا،  إنسانيا  فعال  بوصفه  الواقع  تغيري  مفاهيم  تتبلور  كانت 
النظري العام الذي مل يكن حتى ذاك الوقت مهموما بتدقيق ماهية املقوالت 

واملفاهيم، وكيفية حتقيقها، وأسلوب جتسيدها العميل. 

تدقيق  أيضا عىل كمون  كانت حتتوي  األملانية(  )األيديولوجية  أن  غري 
نعثر  إذ  العميل.  جتسيدها  وأسلوب  حتقيقها،  وكيفية  واملفاهيم،  املقوالت 
املتعلقة  والغاية  النظري  والتأسيس  األولية  املنهجية  الصيغة  عىل  فيها 
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باستخالص نتائج التجربة الفلسفية األولية بصدد التاريخ وأثر الفكرة فيه 
عرب نقلها إىل ميدان النشاط الواعي. وقد كانت تلك هي النقطة احلاسمة يف 
التي جعلت  اهليغيل  الكربى بني ماركس وتراثه  الفكرية واملنهجية  القطيعة 
من املمكن فهم معنى ومغزى "قلب الديالكتيك عرب وضعه عىل قدميه بعد 
أي قلب املنطق يف رؤيته لذاته عرب حتليل التاريخ  إن كان يقف عىل رأسه"، 
الفكرة  وتأمل  تتبع  سياق  ضمن  بالبقاء  وليس  لتغريه  والسعي  امللموس 
املنطقية يف عاملها التارخيي املجرد. وهنا مل يعد العقل اهليغييل جزء من مسار 
الروح املطلق واملتجوهر يف منظومة املنطق املجردة بوصفها تكثيفا للتاريخ، 
بقدر ما أصبح إعادة بناء جديدة من خالل حتويل تاريخ الفكرة املجردة إىل 

فكرة التاريخ الفعيل. 

يف  والفعيل  والفاعل  الفعل  فكرة  تصبح  أن  مصادفة  وليس 
)األيديولوجية األملانية( موحدة بوصفها جوهر التاريخ الواقعي والطبيعي. 
إذ نعثر هنا عىل رؤية تارخيية جديدة حاولت املطابقة بني الوجود والفعل من 
خالل إرجاعهام إىل ميدان احلياة الواقعية، كام نراه عىل سبيل املثال يف فكرته 
األولية عن اإلنسان باعتباره القوة الفاعلة الكربى يف التاريخ، وأن نشاطه 
وشكل  العمل  تقسيم  وأشكال  اإلنتاج  لوسائل  الدائم  وتغيريه  االجتامعي 
الواقعي  التاريخ  لفهم  الرضورية  املقدمة  هي  االجتامع"  و"شكل  امللكية 
وآفاقه. وفيها ومن خالهلا كانت تربز مالمح الرؤية الواضحة جتاه التاريخ 
وتقسيم  العائلة  وظهور  اخلاصة،  حياهتم  لرشوط  الناس  إنتاج  خالل  من 
الروحي. بمعنى ظهور شكل جديد ورفيع لوجود  النشاط  العمل وظهور 

اإلنسان الطبيعي واالجتامعي، بوصفه بداية التاريخ الواقعي للمجتمع.

فالناس يصبحون ناسا كام يقول ماركس، حاملا يبدءون بإخراج أنفسهم 
أو متييز أنفسهم عن الطبيعة. وهو انقالب نوعي مرتبط باملامرسة والنشاط 
اإلنتاجي واالجتامعي، األمر الذي جيعل من املامرسة والنشاط قوة جوهرية 
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هذا  جمرى  ففي  هيغل.  فلسفة  يف  النفي  مبدأ  به  يقوم  ما  التاريخ  يف  تلعب 
لإلنسان.  الفعيل  التاريخ  أسس  إرساء  جرى  اإلنتاجي  االجتامعي  النشاط 
كل  توظيف  جيري  الذي  املستقبل،  إنسان  عن  احلديث  جيري  أيضا  وهنا 
بناءه أو متلكه هلا من  التاريخ اإلنساين من اجل إعادة  احلصيلة املرتاكمة يف 
التطور  أساس  املبنية عىل  احلرة"،  "الفردية  فكرة  أيضا  هنا  نرى  كام  جديد. 
إىل  واالجتامعية  اجلامعية  اإلنتاجية  كل  حتويل  خالل  من  للفرد،  الشامل 
ملكية اجتامعية )أي يف متناول الكّل االجتامعي( بوصفها الغاية الكربى من 

التطور التارخيي القادر عىل تذليل كل األشكال اجلامدة لالغرتاب. 

مما سبق تتضح معامل الرؤية العامة لفلسفة التاريخ التي سيجري تدقيق 
الفعلية،  والثورة  للتاريخ،  املحركة  القوة  مثل  الالحقة  مقوالهتا ومفاهيمها 
منظومة  ضمن  إدخاله  جيري  مما  وغريها  الثورية  والطبقة  الفعيل  والتاريخ 
ومن خالهلا رؤية املسار الفعيل لإلنسان واملجتمع  "الفهم املادي للتاريخ"، 

والدولة والقانون واألخالق والدين واأليديولوجية، باختصار كل يشء. 

إننا نقف أمام تبلور املالمح األولية ملنظومة وحدة الوجود التارخيي من 
تغريه.  وأسلوب  كيفية  وبالتايل  ونتائجه،  ومظاهره  وتطوره  مقدماته  حيث 
وهو اليشء الذي ميز جوهر املاركسية وجعل منها بالقدر ذاته فلسفة كونية 
كام  الغاية.  لبلوغ  العملية  والوسائل  والقيم  للمفاهيم  التأسيس  حيث  من 
مع  تزامنت  رسيعة  بصورة  النظرية  عقباته  جتاوز  جرى  الذي  الشوط  أنه 
مالحظات ماركس األولية عن فيورباخ. وليس مصادقة أال يكون فيورباخ 
التاريخ  السابق، لكنه كيل احلضور يف ميدان  املاركيس لرتاثه  النقد  بارزا يف 
والحقا  واإلنسانية  لإلنسان  الفعيل  للتاريخ  خالله  ومن  لإلنسان،  الفعيل 
للمجتمع والطبقات. مع ما ترتب عليه من استنتاجات نظرية عملية بصدد 
وأيديولوجي  فلسفي  بوضوح  عليها  نعثر  كام  الثوري  التغري  وآلية  أسلوب 

تام يف )بيان احلزب الشيوعي(. 



251ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماركس- فلسفة التاريخ احلقيقي

الطبقات  وفلسفة  فكرة  رصيح  وشكيل  تام  بوضوح  هنا  تظهر  إذ 
السيايس،  االجتامعي  للتاريخ  املحركة  القوة  بوصفها  الطبقي  والرصاع 
واملتحكم واملؤثر بكل مظاهر وجمريات التاريخ اإلنساين. فقد استندت هذه 
والفعيل  اخلاص  تارخيه  يشء  لكل  أن  عن  أولية  رؤية  إىل  بدورها  الفلسفة 
نعثر  الذي  اإلنساين،  الوجود  تاريخ  من  عنرصا  أو  مكونا  أو  جزء  بوصفه 
عليه أيضا يف كل مظاهر الوجود املرتاكمة للروح واجلسد والدولة والفكر 
وغريها من املظاهر. كام أن إدراك حقيقة وأبعاد كل ظاهرة ممكن فقط حاملا 
ورشوطها  حدودها  هلا  رصف  تارخيية  ظاهرة  باعتبارها  إليها  النظر  جيري 
النظرية  الرؤية  حمددات  تكمن  كانت  الرؤية  هذه  ويف  وهنايتها.  ومقدماهتا 
للتاريخ التي جعلت منه صريورة حمكومة بأمل متفائل قد تكون الثورة أكثر 
دموية،  أكثرها  ذلك  يف  بام  الثورات،  ألن  وذلك  بروزا.  ومظاهرة  مالحمه 
تنّقي وتّطهر التاريخ، وختترص الزمن. بحيث جعلت ماركس الحقا يتكلم 

عن الثورة بوصفها قاطرة التاريخ. 

للتاريخ  فهمه  أساس  يف  ووضعها  االجتامعية  الثورة  فكرة  ظهور  إن 
واالنتقال، والتي مل تكن بدورها معزولة عن تقاليد الفكر الفلسفي األملاين 
وتأثره املبارش وغري املبارش بالثورة الفرنسية، لكنه خالفا ألسالفه الكبار قد 
نقلها من ميدان الوجدان األخالقي العارم والعقيل املجرد إىل ميدان التاريخ 
العالقات  وتطور  اإلنتاج  ميدان  يف  العاصف  التحول  تاريخ  أي  الواقعي، 
"الطبقة  فكرة  استنباط  أو  اشتقاق  جرى  ومنها  املنتجة.  والقوى  اإلنتاجية 
الثورية" و"القائدة" و"الطليعة" يف مراحل االنتقال التارخيي من مرحلة إىل 

أخرى ومن تشكيلة إىل أخرى وهكذا دواليك.

إبداع  احلر  اإلبداع  بمغامرة  املليئة  األولية  الصيغة  هذه  الزمت  وقد 
العقيل  والصحو  الثوري  السكر  حلظات  يف  التارخيية  ورؤيته  ماركس 
منهج  من  وديمومته  مقوماته  يستمد  كان  تالزم  وأنه  السيام  )الفلسفي(. 
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الوجود  املؤقت لكل أشكال  الطابع  التارخيي نفسه والقائل بفكرة  ماركس 
بل  الفكرة،  هذه  ظلت  فقد  )الطبقي(.  االجتامعي  لالغرتاب  التارخيي 
أن بلغت ذروهتا بمعايري  الفكري إىل  وتوسعت وتعمقت مع جمرى تطوره 
املنطق احلاد والصارم للتاريخ االقتصادي واالجتامعي. وليس مصادفة أن 
الثورة  يميز  ما  بأن  الثوري،  اجلذل  حاالت  يف  وباألخص  ماركس،  يقول 
االجتامعية القادمة )الربوليتارية( عن ثورات املايض كوهنا تستمد قصائدها 
من املستقبل. بمعنى أن املستقبل هو مصدرها الوحيد وليس املايض. وهذه 
ليست يف الواقع سوى الصيغة األبعد واألعمق للرؤية التارخيية، أي لقراءة 
ملا يف  التي مل ختل من نزوع راديكايل، وحلد ما جتاوز فض  التاريخ األولية، 
النفي  معنى  نفسه عن  الوقت  منطقية جمردة ومتسامية يف  قيمة  اهليغيلية من 
الفلسفي  ماركس  تأمل  يف  اخلاصة  بطريقتها  ترتاكم  كانت  لكنها  التارخيي. 
إلشكاليات جوهر اإلنسان، وجوهر التاريخ، وقضايا التملك واالغرتاب، 
واإلنتاج،  والنشاط،  واملامرسة  والرضورة،  واحلرية  اإلنساين،  والنشاط 
والتطور التارخيي، وظهور الطبقات وكثري غريها، أي كل ما سيحصل عىل 
صيغته املكثفة والكالسيكية يف مقدمته لكتاب )نقد االقتصاد السيايس(. إذ 

نعثر فيها عىل إحدى الصيغ املتميزة "لقراءة التاريخ".

يف  إليه  توصل  ما  حصيلة  بأن  يقول،  الصدد  هبذا  ماركس  كتب  فقد 
أبحاثه االقتصادية واالجتامعية والفكرية املتعلقة بتاريخ اإلنسان واملجتمع 
والدولة والفكر، أي التاريخ املادي والروحي، أو "البنية التحتية والفوقية"، 
اإلنتاج  جمرى  يف  يدخلون  الناس  أن  وهي  عامة  بأفكار  إجيازها  يمكن 
االجتامعي يف عالقات رضورية فيام بينهم، أي مستقلة عن إرادهتم الفردية. 
قواهم  تطور  مستوى  مع  تتطابق  إنتاجية  عالقات  كوهنا  فيها  واجلوهري 
األساس  ويرتاكم  يتكون  اإلنتاجية  العالقات  هذه  جمموع  ومن  اإلنتاجية. 
يرتكز  الذي  للمجتمع  االقتصادي  البناء  أساس  أي  لوجودهم،  الفعيل 
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النظام احلقوقي والسيايس. ويتطابق معه  بنية  أي كل  الفوقي"  "البناء  عليه 
الوعي االجتامعي.  بالرضورة مستوى ونمط معني من مستويات وأشكال 
احلياة  عملية  حيدد  الذي  هو  املادية  احلياة  إنتاج  أسلوب  فإن  وبالتايل، 
بدوره  يفرتض  مما  بالعكس.  وليس  عامة  والفكرية  والسياسية  االجتامعية 
وعيهم  ومستوى  االجتامعي  وجودهم  كينونة  بني  اجلديدة  النسبة  حتديد 
التارخيي. وعندما تدخل قوى املجتمع اإلنتاجية املادية يف مرحلة معينة من 
القائمة  اإلنتاج  عالقات  مع  وتناقض  ورصاع  وصدام  اختالف  يف  تطوره 
النفي  نفي  وجتسيد  االجتامعية  الثورة  عرص  يبدأ  عندها  امللكية،  وشكل 
بوصفه  امللكية  شكل  بني  والتناقض  الرصاع  طبيعة  يف  القائم  الرضوري 
التعبري احلقوقي عن عالقات اإلنتاج القائمة وبني القوى اإلنتاجية اجلديدة. 
مما يستتبع بدوره تغري األساس االقتصادي. مع ما يرافقه بالرضورة من تغري 
متفاوت الرسعة والدرجات للبناء الفوقي بأرسه )النظام السيايس وخمتلف 
من  هائل  بقدر  وتتصف  شائكة  عملية  وهي  االجتامعي(.  الوعي  أشكال 
بتقييم  منه  يتعلق  ما  وباألخص  الدقيق،  العلمي  للرصد  بالنسبة  التعقيد 
جمرياهتا، بوصفه جزء من وعي الذات التارخيي. ومن ثم إمكانية، بل حتمية 
الرؤية  يف  الضيقة  وحدوده  املايض  بقايا  خمتلف  عىل  بالرضورة  احتواءه 
احلقوقية والسياسية والفنية والفلسفية، أو يف كل ما دعاه ماركس باألشكال 
حتى  وخيوضونه  الرصاع  هذا  خالهلا  من  الناس  يعي  التي  األيديولوجية 
النهاية. لكنها تبقى مع ذلك جزء من املسار العام للتاريخ املحكوم بقانون 
وامللكية  االجتامعية  للعالقات  القديمة  األشكال  أن  يف  فحواه  يقوم  صارم 
املعنية ال تضمحل أو  تتالشى أو  املناسبة للتشكيلة االجتامعية االقتصادية 
تندثر من مرسح التاريخ الفعيل ما مل تؤدي دورها التارخيي، أي ما مل تستنفذ 
ما فيها من طاقة لتطوير عالقات إنتاجية جديدة أرقى. وهي عملية مرتاكمة 
وذائبة يف جمرى التطور التارخيي وليس هلا حدودها »القاطعة«. أهنا جتري كام 
فيها من استعداد وطاقة خاصة  ما  تبلغ  نوعية حاملا  إىل  الكمية  جيري حتول 
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الصيغة  مئوية حمددة. وهي  يبلغ درجة  أو جتمده حاملا  املاء  غليان  مثل  هبا. 
العملية،  »طبيعة«  تتمثل  لكنها  عنه  احلديث  جيري  ملا  واملبسطة  الظاهرية 
لإلنسان  الطبيعية  الكينونة  بوصفها  االجتامعية  وكينونتها  وصريورهتا 
اآلسيوي  اإلنتاج  »ألساليب  الكربى  النامذج  ولعل  والتاريخ.  واملجتمع 
تاريخ  يف  متطورة  مراحل  إال  ليست  والربجوازي«  واإلقطاعي  والقديم 
التشكيلية االجتامعية االقتصادية. والتشكيلة األخرية هي آخر مراحل »ما 
التاريخ  بوصفه  احلقيقي«،  »التاريخ  يبدأ  وبانتهائها  اإلنسانية«.  تاريخ  قبل 
خمتلف  يف  وأثارمها  واالغرتاب  اخلاصة  امللكية  وصدأ  أصداء  من  املتحرر 

أشكال استغالل اإلنسان لإلنسان. 

الكربى«  و«فصوله  وجمرياته  التاريخ  ألحداث  الالحقة  »القراءة«  أما 
مع ما رافقها من تدقيق للمقوالت واملفاهيم وابتداع اجلديد منها فقط كانت 
جمرد توظيف حلقائق التاريخ امللموس وجتريده من كل ما يبعده عن التالزم 
التاريخ  النظر إىل كل ما يعيق حتقيق وجتسيد  اخلفي للمنطقي والتارخيي يف 
املوقف من  بلغت ذروهتا الحقا يف  التي  احلقيقية،  احلرية  تاريخ  أو  الفعيل، 
الطبقات واملصري الزائل للرأساملية عرب الثورة االشرتاكية وبناء الشيوعية.  

إننا نقف هنا أمام لوحة منطقية مكثفة جدا عن »قراءة« ماركس للتاريخ 
تتسم بقدر هائل من الدقة، تتجرد فيها كل تنويعات الوجود التارخيي، كام 
عىل  تبدو  التي  الكربى،  إشكاالهتا  هنا  من  املستقبل.  فرضيات  كل  حتتمل 
املتعلمني،  وأنصاف  األحزاب  جانب  من  واآلن  سبق  فيام  ابتذاهلا  خلفية 
التارخيي أيضا، بمعنى  تبقى مع ذلك قدره  التارخيية! لكنها  مأساة ماركس 

مأثرته وآثاره املحتملة.
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التاريخ	وفكرة	التاريخ	املاركسية
إن القيمة الكربى لفلسفة ماركس تقوم أساسا يف فكرهتا التارخيية. فقد 
بعبارة  نفسه.  املنهج  بام يف ذلك  التارخيية،  لرؤيته  ماركس كل يشء  اخضع 
جعل  الذي  التاريخ  فالسفة  بني  من  الوحيد  يكون  قد  ماركس  إن  أخرى، 
من فكرة املنهج بوصفها منطقا جمردا، جزء من تاريخ العالقات االجتامعية 
فيها  ما  بسبب  جدية  ثغرات  من  الفكرة  هذه  ختلو  وال  أيضا.  واالقتصادية 
من استعداد لنقل هواجس السببية املرشوطة بحياة الناس املادية إىل ميدان 
أن  مع  والدراسة.  التحليل  قواعد  استخالص  يف  واجتهاده  املجرد  الفكر 
هذه القضية تبقى إحدى اشد القضايا تعقيدا بالنسبة لتحديد ماهية وحدود 
املنهج، لكنها تكشف عن اهلاجس التارخيي يف فلسفة ماركس، أي جوهرية 
إىل  اإلنسان  من  األشياء،  كل  األشياء،  أصول  تفسري  يف  التارخيية  الرؤية 
»اهلل«. األمر الذي كان يالزمه بصورة خفية تراكم االستعداد اخلفي لفكرة 
بحيث  التاريخ.  من  املوقف  يف  ذلك  يف  بام  يشء،  كل  يف  وكموهنا  احلتمية 
الكامن يف فلسفة ماركس عن  بأن االستعداد األيديولوجي  القول،  يمكننا 
املضمون  ألن  وذلك  التارخيي.  نزوعها  غلو  يف  أساسا  يكمن  كان  التاريخ 
يف  تقوم  كانت  ماركس  عند  التاريخ  لفلسفة  النظري  والتأسيس  الفعيل 
هنا  من  رصاعا.  بوصفه  واحد  كل  يف  واملستقبل  املايض  توحيد  حماولتها 
العاملي«.  للتاريخ  املحركة  »القوة  بوصفه  الطبقي  الرصاع  فكرة  جوهرية 
حاملا  اخلاصة،  وامللكية  الطبقات  تاريخ  انتهاء  فكرة  تأسيس  جرى  وعليها 
جيري بلوغ التاريخ ذاته من جديد. وهي فكرة »فعلية« للصيغة املجردة التي 
الروح.  مسار  يف  كليا  نفيا  بوصفه  التارخيي  الذات  وعي  عن  هيغل  بلورها 
حتويل  خالل  من  والعملية  الواضحة  صيغتها  ماركس  عند  تأخذ  أهنا  غري 
فلسفة النفي املنطقي إىل وعي الذات الطبقي عرب النفي التارخيي )االنتقال( 
من مشاعية بدائية إىل مشاعية متطورة )شيوعية(، بمعنى نفي تاريخ امللكية 

اخلاصة يف تشكيالهتا املعروفة )عبودية وإقطاعية وبرجوازية(.
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االنتقال  أو  الفعيل،  التاريخ  بداية  يعني  اخلاصة  امللكية  تاريخ  هناية  إن 
والسلطة  بالدولة  املتعلقة  املفاهيم  تتحول  حينذاك  احلرية«.  »ملكوت  إىل 
يف  نوعي  تبدل  من  بالرضورة  يالزمها  ما  مع  واحلياة  واإلنسان  واالقتصاد 
القيم، أي كل ما كان يرتاكم يف مرشوع »االشرتاكية العلمية« بوصفها إحدى 
فلسفة  الصدد  هبذا  ماركس  فلسفة  من  جعل  مما  الواقعي.  األمل  فرضيات 
األمل والتفاؤل املطلق. من هنا احتواءها بقدر واحد عىل مزيج من طوباوية 
للعقل  النموذجي  املزيج  هذا  حتويل  لكن  الفعلية.  العمل  ومشاريع  األمل 
»واقعية«.  سبيكة  منها  جعل  قد  احلزيب  العمل  أيديولوجية  إىل  والوجدان 
وذلك ألنه أدى إىل رفع الفعل وحتسس قيمته املجهولة يف األغلب من قبل 
آلية فعل األيديولوجيا  صانعيه، إىل »حقيقة«. وعادة ما تالزم هذه العملية 
عام  بشكل  النظري  لالجتهاد  دائم  ابتذال  من  عليه  يرتتب  ما  مع  نفسها، 
امليلء  ماركس  شعور  وراء  القائم  السبب  وهو  خاص.  بشكل  والعميل 
بالنفور والقرف مما اسامه »بالشيوعية املبتذلة«، التي جعلته أيضا يقول، بأنه 
النفس  إخراج  اجل  من  العبارة  هذه  توظيف  حماولة  أما  ماركسيا«.  »ليس 
»الشيوعية  عىل  اخلروج  يفرتض  فإنه  املبتذلة،  الصيغ  أو  الصيغة  هذه  من 
املبتذلة« و«املاركسية املبتذلة« عرب رفعهام إىل مصاف الرؤية النقدية احلقيقية 
فكرية  طاقة  جيعلهام  الذي  بالشكل  تفعيلهام  إعادة  أو  جتاوزمها  عىل  القادرة 
عملية  وهي  االجتامعي.  والوجدان  للعقل  بالنسبة  واجيابية  إضافية  روحية 
ممكنة فقط حاملا جيري دجمهام النقدي الكيل بمنظومة جديدة للفكرة التارخيية 
والسياسية. غري أن هذه املهمة تبقى كام يقال من نوع وطراز آخر ال عالقة 
وال قدرة لألحزاب هبا، أيا كان نوعها وتارخيها وتراثها. فاألحزاب تنتهك 
له.  حاكمة  أو  ممثلة  نفسها  جعل  أو  عنه  للتعبري  تسعى  حاملا  الفكر  وتبتذل 
وتعمل  والفعلية  الواقعية  احلياة  من  تقرتب  كلام  ذلك  من  العكس  وعىل 
من  فأكثر  أكثر  تقرتب  كلام  اإلنسانية  والنزعة  العقيل  االجتهاد  بمعايري 
الفكر واحلزب خيتلفان من  املتسامي. والسبب يكمن يف أن  الفكر  مشاريع 
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حيث الرؤية والوسيلة والغاية والقيم واملفاهيم. 

النقدية  الرؤية  بمعايري  ماركس  عن  احلديث  املمكن  من  كان  وإذا 
العقل  بتقاليد  استمراره  يف  تقوم  الكربى  ضعفه  نقطة  فان  هنا،  الفلسفية 
املطلق والنزعة الكونية املطلقة. السيام وانه اختالف جيل أيضا بام يف ذلك 
الذي وجهه ماركس هليغل  العقالين  النقد  بمعايري ماركس نفسه. فقد كان 
يقوم بالذات يف الكشف عن اخللل املنطقي والتارخيي يف روح الديالكتيك 
وبلوغه النهاية املتعارضة مع مساره الذايت يف نامذج العقل املطلق. فالوحدة 
الفلسفة  يف  املطلق  والروح  املوضوعي  والروح  العندي  الروح  بني  القائمة 
وال  تنتهي  ال  حركة  جمرد  تكون  أن  الذايت  منطقها  حسب  يفرتض  اهليغيلية 
تتناهي بوصفها جزء من فكرة املطلق. غري أن الفيلسوف عادة ما يرغب يف 
رؤية ثامر اجتهاده بوصفه هناية الرؤية احلقيقة أو حقيقة التاريخ الفعيل بعد 
أن يكشف عن نفسه فيها. وهو اخلطأ أو النقص الذي كان جليا ملاركس منذ 
ونفيها  األولية  النقدية  تأمالته  إىل  الشباب  اهليغيليني  راديكالية  من  انتقاله 
الالحق يف حماوالته إيقاف الديالكتيك اهليغييل عىل قديمه بعد أن كان يقف 
عىل رأسه! وهي مهمة أنجز ماركس صيغتها األولية. لكنه أعاد تكرار نفس 
اخلطأ اهليغيل ولكن من خالل إيقاف حركة الديالكتيك، وليكن عىل قدميه! 
رأسه  عىل  يقف  هيغل  عند  الديالكتيك  أن  يف  يقوم  بينهام  الفرق  كان  فإذا 
عند  توقفه  أيضا  يتضمن  كان  ماركس  عند  قدميه  عىل  إيقافه  فإن  وتوقف، 
مرشوع ال خيلو من طوباوية إنسانية. األمر الذي جعلها حمببة لقلوب احلفاة 
هذا  ويف  السواء!  عىل  والسامء  لألرض  حتدهيا  يف  املتشنجة  القبضات  ذوي 

تكمن أيضا قيمة ماركس التارخيية.

تفسري  يف  نظريا  اجتهادا  اجلوهر  حيث  من  ماركس  فلسفة  كانت  فقد 
الرأساميل األوريب آنذاك والبحث عن بدائل لتجاوزه. وبالتايل فهي  الواقع 
إحدى النظريات النقدية الكربى يف مواقفها االجتامعية والسياسية. من هنا 
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ينفي  وال  يقلل  ال  استنتاج  وهو  فيها.  التارخيية  والرؤية  التاريخ  جوهرية 
عن  بل  املجتمع،  عن  ماركس  نظرية  بأن  القائلة،  احلقيقة  مع  يتعارض  وال 
كل يشء، هي نظرية تارخيية. كام أهنا بالقدر ذاته فلسفة تاريخ من ألفها إىل 
يائها يف تأسيسها ودعمها لرؤيتها املستقبلية. لقد وحّدت فلسفة ماركس يف 
مقوالهتا ومفاهيمها واستنتاجاهتا النظرية منظومة خاصة سعت لتفسري كل 
وبمعايري  الواقعي  التاريخ  بمعايري  تغيريه  مهمة  وتأسيس  يواجهها  كان  ما 

املستقبل أيضا، بوصفه احتامال واقعيا ومستقبليا.

التاريخ	حامل	البديل	الثوري
إن ماركس هو فيلسوف أوال وقبل كل يشء. بل حتى كتاب )الرأسامل( 
فهم حقيقته دون منهجه  يمكن  أنه ال  أو  فلسفي من حيث اجلوهر،  كتاب 
الفلسفي. ومن ثم فإن )الرأسامل( هو كتاب فلسفي اقتصادي سيايس، أي 
بقدر واحد بني  املبدأ والغاية. وذلك ألنه حيتوي وينسق  تارخيي من حيث 
خيلو  أن  مصادفة  وليس  تارخيية.  وغاية  تارخيية،  ووسيلة  تارخيي،  مضمون 
كتاب )الرأسامل( من معطيات بيانية وإحصائية. كام أنه اليشء الذي يمكننا 
رؤيته أيضا عىل مثال مقوالته ومفاهيمه وقيمه ومواقفه. السيام وأهنا أمور 
جوهرية ليس فقط بالنسبة ملعرفة مصادر وكيفية تأسيس الفكرة، بل وملعرفة 
حدوها النظرية ضمن منظومة الفيلسوف نفسه. وينطبق هذا بالقدر ذاته عىل 
طبيعة ومضمون نقده ألسالفه الكبار من رجال الفكر االقتصادي. بمعنى 
كشفه عن خلل »الرؤية املستقبلية« يف استنتاجاهتم االقتصادية. وليس ذلك 
يف الواقع سوى الوجه »االقتصادي« يف رؤيته التارخيية للمستقبل. لقد أراد 
ماركس من العلم االقتصادي، كام هو احلال من نتاج مجيع العلوم االجتامعية 
املتعلقة  التارخيية  البدائل  لفكرة  وداعام  ومساندا  مؤيدا  يكون  أن  والطبيعية 
الشيوعية  إىل  االنتقال  لعملية  التارخيية  الرضورة  فكرة  ودعم  بتأسيس 
بوصفها التشكيلة االجتامعية االقتصادية العليا يف التطور اإلنساين. بحيث 
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بطريقة  يفصل  جعله  الذي  األمر  احلقيقي.  التاريخ  وبني  بينها  يطابق  نراه 
قبل  كان  ما  أي  ويكون،  كان  ما  بني  املتسامية  امليتافيزيقيا  تقاليد  إىل  اقرب 
وبعد توكيدها وتأسيسها للفكرة، شأن تصورات وأحكام »الدين احلنيف« 
الوجود واخلري واجلامل واحلق واحلقيقة.  اجلازمة يف مواقفه من إشكاليات 
فلسفة  يف  التارخيية  للنزعة  املميز  العميق  الغلو  سوى  الواقع  يف  هذا  وليس 

ماركس.
إن حتويل ماركس إىل اقتصادي فقط، أو سيايس فقط، أو أي إىل جمموعة 
كيانات مستقلة وخمتلفة فيام بينها يعادل ضعف أو انعدام املعرفة العلمية به، 
بوصفه كال واحدا لصريورة تارخيية فكرية ثقافية معقدة. إن جتزئة ماركس 
يف  جيد  الذي  القديم  التقييم  جهاز  كثرية  حاالت  يف  يستعيد  الطريقة  هبذه 
تنوع االختصاص فضيلة بوصفه الوجه اآلخر للموسوعية. أما يف الواقع، 
التارخيي واملعريف  فإن هذا »التنوع« ليس إال أحد مظاهر أو أجزاء الرتاكم 
منظومة  لتكامل  والفردي  الرضوري  املمر  أنه  كام  الكبرية،  للشخصية 
القائم  اخلفية  الغاية  ثم  ومن  هلا،  واجلامع  املوحد  واملنهج  الكربى  األفكار 
وراء كل ذلك بوصفها »رّس األرسار« الكامنة يف ما ينبغي للتاريخ الالحق 
الكشف عنه وتبيانه. إذ أدت جتزئة ماركس إىل جعله مادة للتطفل اجلاهل 
والتطويع األكثر جهال من خمتلف أطراف املحبني والكارهني. وهي ظاهرة 
بمعايري  أما  الضيقة.  وأحكامها  األيديولوجية  النفسية  عن  معزولة  ليست 
العلم فإن ماركس يبقى جزء من أجزاء الكّل اإلنساين وحلقة من حلقات 
تأسيس  اجل  من  العميل  وجهادها  النظري  اجتهادها  يف  العقلية  املعاناة 

البدائل اإلنسانية. 

فاقعا.  كيانا  واملعارضة  منها  املؤيدة  األيديولوجية  الرؤية  جعلته  فقد 
وليس مصادفة أن تسود الرؤية عند الطرفني من خالل إرجاع ماركس إىل 
)دون كيشوت( عرصي يف مواجهة أشباح الطواحني املخيفة للشيوعية، أو 
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النظر إىل ما يف )الرأسامل( عىل انه منشور سيايس رصف مهمته كشف شبح 
البيانية  للعبارة  صغرية  رهينة  جمرد  الواقع  يف  وكالمها  املرعب.  الرأساملية 
احلزب  )بيان  يف  عليها  نعثر  كام  آنذاك،  ماركس  كتابات  متيز  كانت  التي 
إبداع  كل  شأن  ختلو،  ال  بيانية  عبارة  كانت  فقد  الوقع  يف  أما  الشيوعي(. 

تارخيي كبري، من شطح يناسبها يف املظهر واملظاهر.

املتحزب  السيايس  للوعي  واملالزمة  املفتعلة  التجزئة  هذه  أدت  لقد 
للنمو  والقابلة  الطرية  اآلراء  اغلب  إحراق  إىل  الراديكالية  العوام  وتقاليد 
يف منظومة ماركس الفلسفية عىل نار االلتهاب الثوري، وباألخص يف جمرى 
التحوالت الدرامية اهلائلة بعد موته. كام نراها عىل سبيل املثال ال احلرص يف 
روسيا،  يف  ولينني  وبليخانوف  أملانيا،  يف  ولوكسمبورغ  كاوتسكي  كتابات 
وإن  فقد جعلوا،  آنذاك.  األوربية  املناطق  من  ايطاليا وغريها  والبريوال يف 
جوهر  املاركسية  عن  تصوراهتم  من  ومتباينة،  خمتلفة  ونوعيات  بمستويات 
الذي  األمر  العرشين.  القرن  يف  الثورية  واأليديولوجية  العملية  العقيدة 
جعل من املاركسية عقيدة قاسية، تعمل بمقاييس "نحن" و"هم"، و"رفاقنا" 
و"رصاع  "التناقض"  لقداسة  "الطبيعية"  احلالة  بوصفها  و"أعداءنا" 
من هنا ثنائيات الرصاع احلادة يف كل يشء.  األضداد" و"الرصاع الطبقي". 
ومع  والتجريم.  والتخوين  العداء  حراشف  تنمو  كانت  فيها  نمو  كل  ومع 
كل تشدد فيها تصبح أشد ختريبا للعقل والضمري. بحيث يتحول تروتسكي 
وعميل  انتهازي  إىل  دائمة"  "ثورة  باعتبارها  املاركسية  جوهر  عن  وفكرته 
إمرباطورية!(.  بحياة  هناك  يرفد  )وهو  املكسيك!  حتى  تتبعه  جيري  وجمرم 
والدولة  احلزب  ذاته  يف  جّيسد  فرد  عبادة  جمرد  إىل  الستالينية  تتحول  ثم 
أن  مع  السهلة!  املاركسية  أناجيل  إىل  كتاباته  وتتحول  واملستقبل.  واحلقيقة 
ستالني رجل أمي بمعايري الفكر. فهو أيضا مل يكمل املدرسة االبتدائية! ثم 
جريمة،  الستالينية  من  جعلت  التي  الراديكالية  حرارهتا  بكل  اخلروشوفية 
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أي من املقدس مدنسا! ثم جيري رميها بوصفها محاقة فالحية! وهي عملية 
أحداها  حلقات  إىل  املطاف  هناية  يف  تتحول  لكي  الزمن  جمرى  مع  تتكامل 
أضعف من األخرى لتنتهي بالغورباتشوفية، بوصفها خروتشوفية "جمددة" 
للدول  مشابه  مكان  كل  يف  رؤيتها  يمكن  حالة  وهي  النتائج.  مشهورة 
املندثرة  واملتخلفة،  املتطورة  والرشقية،  منها  الغربية  مجيعا،  االشرتاكية 
والباقية. واالستثناء الوحيد للتجربة الصينية. لكن التحول الصيني املعارص 
هو حتول قومي خالص. وهذه قضية ال عالقة هلا بالفكر بقدر ما هلا عالقة 

بالتجربة السياسية للدولة واألمة الصينية وتراثها القومي. 

وفلسفته  التارخيية  ماركس  لفكرة  التارخيي  املصري  يف  ما  اغرب  لكن 
التارخيية يقوم يف بقاء وفعالية »ماركس الشاب« وضمور »الشيخ ماركس«. 
»ماركس  اجل  من  يعمل  الشاب«  »ماركس  كان  فقد  غريبة.  مفارقة  وهي 
الشيخ«. بينام حتول »الشيخ ماركس« إىل الشخصية األشد فاعلية يف تاريخ 
للعقل  بالنسبة  األعمق  الشاب  ماركس  يقي  وباملقابل  احلديث.  العامل 
والضمري. والسبب يكمن يف أن »ماركس الشاب« كان ينتج بمعايري العلم 
يعمل  ماركس«  »الشيخ  كان  بينام  الثقايف،  واحلدس  اخلالص  الفلسفي 
تياره. وهو  الفكر والسباحة يف  نتاج  العميل. من هنا تطويع  العقل  بمعايري 
تيار ال يمكنه السري إىل ما ال هناية بنفس عنفوانه وقوته األوىل ألنه أقرب ما 
ألنه  أمامه.  يقع  ما  كل  بتخريب  وينتهي  باملطر  يبدأ  العرم،  سيل  إىل  يكون 

ينقل يف مياهه املخبوطة باحلجارة والقذارة أيضا!

باهنيار  تتوجيها  جرى  التي  للامركسية،  املأساوية  النهاية  هذه  إن 
ماركس  حلياة  واملعقد  الدرامي  املسار  يعكس  السوفيتية«  »االشرتاكية 
التاريخ  بمعايري  إشكالية  وهي  املصطنع.  ملاركس  املعقد  املسار  أي  وفكره، 
التاريخ  بني  أحيانا  املتنافرة  العالقة  سياق  ضمن  حقيقية  لكنها  السيايس، 

الواقعي واملنطق.
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القيمة	النظرية	والعملية	لفلسفة	التاريخ	عند	ماركس
رؤيتها  يف  بالذات  تقوم  ماركس  لفلسفة  الكربى  التارخيية  القيمة  إن   
التارخيية. كام أن مأساة املاركسية واخلامتة الدرامية ملاركس هي أيضا النتاج 
واملصري  املاركسية  إشكالية  تكمن  هذا  ويف  التارخيية.  لفلسفته  املبارش 
الكربى  التاريخ  فلسفات  كل  تتأثر  أن  مصادفة  وليس  ملاركس.  التارخيي 
ال  املثال  سبيل  عىل  يمكن  ال  إذ  التاريخ.  عن  بفلسفته  العرشين  للقرن 
التارخيية  فيرب  ماكس  لفلسفة  والعميقة  الدفينة  البواعث  كل  فهم  احلرص، 
تصنيفها  ومنطق  التحليلية  رؤيتها  يف  نعثر  إذ  ماركس.  بدون  واالجتامعية 
ملا يسمى بالتاريخ الظاهر والباطن ومفاهيم »العملية االجتامعية« و«املسار 
احلضاري« و«حركة الثقافة«، أي كل املكونات اجلوهرية لفلسفته التارخيية 
عىل هاجس ماركس الكامن والعنيف فيها. وينطبق هذا يف الواقع عىل كل 

التيارات واملدارس الفلسفية النقدية املؤثرة للقرن العرشين.
وغروهبا  األيديولوجية  لرشوق  نموذجية  حالة  أمام  هنا  نقف  إننا 
التارخيي. فكل »نمو« هلا هو الوجه اآلخر لضمورها يف الفكر. األمر الذي 
جيعل منها ممرا وخمتربا يف األغلب لصعود أكثر واشد الناس جهال وتعصبا 
لكي يكون »منّظرا« جديدا فيها وهلا ومنها! وليس مصادفة أن نرى مستوى 
يف  اجلدد  القادة  أولئك  من  جديد«  »جيل  كل  ظهور  مع  املعريف  التدهور 

ميدان األيديولوجيا)1(. 

أو  الدمج  بتجارب  ذلك  يربط  ما  عادة  العام  االنطباع  كان  وإذا 
إشكاالته  فإن  والسلطة،  احلزب  أيديولوجية  يف  ملاركس  القرسي  التذويب 
احلقيقية أعمق من ذلك وأكثر تعقيدا. بمعنى أنه نتاج تداخل معقد لسلطة 

)1(   إذ نالحظ مع كل خطوة إىل األمام رجوع قهقري يف الفكر وتأسيسه. وقد بلغت 
هذه العملية ذروهتا يف ابتداع شعوب اجلبال والوديان الغارقة يف اجلهل والتخلف 

»مفكرهيا« »املجددين« للامركسية! 
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العملية،  األيديولوجية  وعنف  جهة،  من  الضيقة  احلزبية  وتقاليد  الدولة 
»العقالين«  والدمج  التذويب  قسوة  فإن  يلتقيان،  وحاملا  أخرى.  جهة  من 
أكثر  تأسيس  وإما  تربير  إما  ألهنا  وذلك  واحدا.  شيئا  تصبح  والالعقالين 
حنكة لبلوغ الغاية واألهداف. وبام أن األهداف جزء من رؤية أيديولوجية، 
أي جزمية و«واضحة« من هنا انكامشها الدائم ضد أي اعرتاض وشكوك. 
الشك واالعرتاض رديفا »للردة« و«اجلبن« وما شابه ذلك،  بحيث يصبح 
أي لكل األشكال والصيغ املمكنة لالهتام والتجريم والتخوين. أما النتيجة 
وال  هلا  معنى  ال  وشكوكا  قلقا  بوصفها  االحتامل  أبواب  كل  إغالق  فهي 
العزيمة. وهي حالة ليست غريبة وال فريدة  ثبط اإلرادة وهتوين  قيمة غري 
املنغلقة بمعايري وقيم  العثور عليها يف كل املؤسسات  إذ يمكننا  من نوعها. 
يف  أو  اهلرطقة،  من  ومواقفها  الكنيسة  يف  احلال  هو  كام  »املتسامية«  األفكار 
اإلسالم ومواقفه من الزندقة وغلق »باب االجتهاد«. أما االجتهاد املمكن 

فهو جمرد تكرار واجرتار. 

الفكرة  اخلفية بني زمن  بالعالقة  ما يمكن دعوته  تتضح معامل  مما سبق 
كان اضمحالل  وإذا  الفلسفية.  الفكرة  وتاريخ  ماركس  عند  األيديولوجية 
الثانية لصالح األوىل هي الصفة الغالبة عىل املاركسية وأثرها الالحق، فألهنا 
ربطت، شأن كل األفكار العقائدية العملية الكربى، وارتبطت بالعوام. ليس 
ذلك فحسب، بل جعلت من العوام »طليعة« املستقبل. ويف هذا كان يكمن 
والفكرة  األيديولوجية  الفكرة  بني  بالرضورة  واملستفحل  اخلفي  التناقض 
التي  األيديولوجية،  لصالح  كانت  فقد  النتيجة  أما  املاركسية.  يف  الفلسفية 
جعلت من املاركسية شيوعية عملية. والشيوعية من حيث املبدأ والغاية هي 
احلادة من واقع  النقدية  الراديكالية يف مواقفها  للنزعة  تقاليد مرتاكمة  نتاج 

البؤس وبؤس الواقع. 

أليديولوجية  ظاهريا  غالفا  واملاركسية  ماركس  من  جعل  الذي  األمر 
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ثورية شيوعية. وليس ذلك غريبا بالنسبة لتاريخ العقائد الكربى، بل يمكن 
ال  مسيح  مئة  عىل  نعثر  أن  نستطيع  إننا  إذ  بالرضورة.  يالزمها  أنه  القول، 
عن  قوله  يمكن  نفسه  واليشء  والروحية.  األوىل  املسيح  بحقيقة  له  عالقة 
حممد وكل الشخصيات التي ذابت عقائدها يف وجدان العوام. وهذه قضية 
الوقت نفسه، لكنها من ميدان آخر. وماركس هو اآلخر  معقدة ومثرية يف 
كان شخصية كربى. والشخصيات الكربى تعاين دوما يف ميدان التاريخ من 
إمكانية االنشطار إىل شخصيات عديدة غري متناهية، وإىل نامذج وشخصيات 
َلل ونيَِحل وأحزاب وطوائف، بل وقوميات أيضا!  ومناهج ورؤى وفيِرق وميِ
تأثري وأقدار تالزمها. وماركس  وهي ظاهرة عىل قدر ما يف الشخصية من 
من  قرن  امتداد  عىل  العامل  وأهلمت  أقلقت  التي  الشخصيات  تلك  بني  من 
شكلها  عرب  الطريق  هلا  و«أنار«  عتمة  األدغال  اشد  دخل  بحيث  الزمن، 
إهلا،  ماركس  جعل  يف  هائال  دورها  اللينينية  لعبت  فقد  اللينينية.  يف  املثري 
أثر  ملا كان ملاركس  الثورية. ولوالها  العرشين  القرن  املاركسية عقيدة  ومن 
أن  وحيتمل  واالقتصاد.  الفلسفة  تاريخ  يف  الرضورية  املحارضات  يتعدى 
يكون ذلك أفضل ملاركس وحشمته وأثره بالنسبة للعقل والضمري اإلنساين 
من  العريب  »اليسار«  وإغواء  إلغراء  مصدر  إىل  أخرى  مرة  يتحول  أن  من 
منهم  املعارص  العريب  العامل  أصيب  الذين  املاركسيني«  »املفكرين  مهاترات 

بالتخمة وأختموه بسفاهات األمور! 

الطابع  بسبب  تقوم  ملاركس  الفلسفية  الفكرة  رؤية  صعوبة  كانت  فقد 
رؤيته  أو  موقفه  بسبب  وليس  مواقفه  عىل  يغلب  كان  الذي  األيديولوجي 
للظواهر. فقد كان العمل والفعل بالنسبة ملاركس يشكل عىل الدوام أولية 
السابح يف  الفيلسوف  ثابتة بني  كربى. وقد كان ماركس وحدة مرنة لكنها 
نستطيع  فإننا  ثم  ومن  واملبارش.  العميل  واأليدلوجي  املجردة  الفكرة  عامل 
انه  إال  األيديولوجي.  السيايس  وماركس  الفيلسوف  ماركس  بني  التمييز 
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متييز وتفرقة ال حمل هلا يف حقيقة ماركس. وذلك ألن ماركس األيديولوجي 
هو جمرد استظهار حيايت عميل فردي وشخيص حلصيلة تصوراته الفلسفية. 
كان  لكنه  ماركس  يدركه  كان  خالف  وهو  طبيعي.  أمر  بينهام  واالختالف 
بني  ممكن  تناسب  عن  للبحث  املعقولة  الصيغة  بوصفه  به  للقبول  مضطرا 
استنتاجات العقل النظري وتطبيقه العميل يف ميدان احلياة السياسية، املتقلبة 
جتاه  السياسية  استنتاجاته  مجيع  يف  نتتبعه  حاملا  جيل  أمر  انه  كام  واملتغرية. 
والدولة،  والشيوعية،  االشرتاكية  من  املوقف  مثل  الكربى  القضايا  خمتلف 
غريها.  وكثري  السيايس،  واحلزب  والعنف،  السياسية،  والسلطة  والثورة، 
املعاناة  من  كبري  بقدر  يتصف  اجتهاد  من  الزمن  مرور  مع  حتوهلا  بمعنى 
تعتمد  كانت  مواقف  لكنها  صلبة.  سياسية  أيديولوجية  عقائد  إىل  النظرية 
من حيث تأسيسها النظري عىل ثبات فلسفي نسبي ترسخ يف ذهن ماركس 
الكبري  الفلسفي  لإلبداع  بالنسبة  طبيعية  حالة  أيضا  وهي  مبكر.  وقت  منذ 
األول.  النظري  احلدس  مراحل  إحدى  يف  كالربق  يظهر  فهو  واألصيل. 
انه  لو  كام  للمفكر  احلياتية  الصريورة  جمرى  يف  والتكامل  بالربوز  ويأخذ 
بالسهولة  القضية  هذه  حل  يمكن  وال  الروحية.  كينونته  يف  الكامن  القدر 
التي  فاحلتمية  البسيطة(.  وذهنيتها  )الشيوعية  األحزاب  تفكري  متيز  التي 
ليست  اإلنساين  التاريخ  مغامرة  من  جزء  بوصفها  هلا  خيطط  ماركس  كان 
اقل درامية مما يف مساعي العقل املطلق اهليغييل من مرور متعذب يف دهاليز 
حتمية  إىل  وسهولة  بيرس  تتحول  لكنها  النظري.  والبحث  الواقعي  التاريخ 
غناء  إىل  بحاجة  احلزبية. وذلك ألن األحزاب  األيديولوجية  بمعايري  مجيلة 
وفرح بام يف ذك زمن اجلفاف والطوفان. فهو األسلوب الوحيد القادر عىل 
دفع اجلسد صوب تضحيات جديدة من اجل االستمتاع بلذة الشهادة، أي 

بلذة القرابني البرشية البدائية. 

وجذورها  أصوهلا  بعض  هلا  أن  أو  تكمن،  كانت  النتيجة  هذه  أن  غري 
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االشرتاكية  احلركة  برامج  كانت  فقد  للامركسية.  األيديولوجية  األبعاد  يف 
من  كبري  عدد  يف  ماركس  وضعها  التي  عرش،  التاسع  للقرن  الديمقراطية 
العملية  أو  الظاهرية  الصيغة  غوته(،  برنامج  )نقد  يف  وباألخص  املقاالت 
وذهنية  نفسية  عىل  ذلك  يف  بام  الشيوعي(  )البيان  تركه  الذي  اهلائل  لألثر 
ماركس. كام كانت آراءه من حيث بواعثها وغايتها حمكومة بمرشوع الرؤية 
األكرب  اهلم  كان  فقد  )االشرتاكية(.  املستقبلية  واأليديولوجية  التارخيية 
العلمي )االقتصادي( ومهومه الوجدانية  املنطقي  انتقاده  الفاعل يف  والقلق 
متّثلها  النظرية صوب  استنتاجاته  دفع  باجتاه  تعمل  )االجتامعية واإلنسانية( 
العميل السيايس، وصوب جتسيدها املحتمل بمشاريع البدائل املستقبل. لقد 
أراد شيوعية املستقبل والتاريخ »احلقيقي«، من هنا حمارصة األيدولوجيا إياه 

بقيودها التارخيية. وهنا كان يكمن رّس اخللل. 

لقد اندفع ماركس بقوة »الديالكتيك الثوري« صوب ديالكتيك الروح 
االجتامعي األخالقي، من هنا توارث أو استنساخ بل تناسخ النقد الفلسفي 
ميدان  إىل  نقله  وحاملا  له.  املحتملة  األشكال  كل  نقد  يف  لالغرتاب  األويل 
التاريخ الواقعي، فإنه وقف أمام نظام العالقات الرأساملية بوصفها املرحلة 
من  جزء  بوصفها  عابرة،  مرحلة  لكنها  التارخيي.  للتقدم  الكربى  التارخيية 
تاريخ عاملي ال ينتهي وال يتناهى إال ضمن ملكوت احلرية. وعندما جيري 
كانت حتتوي  فإهنا  األملاين،  الفلسفي  الفكر  تقاليد  الفكرة ضمن  تأمل هذه 
يف أعامقها عىل أبعاد غري متناهية، قد تكون ثنائية »ما قبل التاريخ احلقيقي« 
و«التاريخ احلقيقي« الصيغة األكثر غلوا هلا. أما يف الواقع فإنه ال غلو فيها. 
أساس  عىل  ليس  مبنية  ملاركس  التارخيية  الفكرة  يف  الثنائية  هذه  ألن  وذلك 
يف  ووحدهتا  الوجود  تناقضات  من  موقفها  يف  احلادة  الرؤية  ميتافيزيقية 
التاريخ، بقدر ما أهنا مبنية عىل أساس اليقني املتجدد واملتعمق والتام بزوال 
كل ما يمكنه أن يعيق ملكوت احلرية املقبلة. إنه أراد شأن هيغل، ملكوت 
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من  التحرر  ميدان  يف  ولكن  وأرقى  أمثل  نظام  يف  املتكاملة  للحرية  عاملي 
وبالتايل،  عليه.  املفروضة  والعالقات  األشياء  يف  اإلنساين  الوجود  اغرتاب 
يف  تقوم  اهليغييل  العقل  عرين  يف  ماركس  أدخلها  التي  اجلديدة  القيمة  فإن 
كونه مل ينظر إىل اغرتاب العقل يف التاريخ واسرتجاعه لذاته بوصفها العملية 
الرضورية لتذليل إشكالية األشياء يف ذاهتا، بل نقلها، إن أمكن القول، من 
النقدي االجتامعي. ومن ثم جعلها جزء من  النظر  حالة االنتظار إىل حالة 
برميثيوس  يكون  أن  أراد  لقد  وطليعة.  طبقة  يف  املتمثل  الواعي«  »النشاط 
الفكرة الفلسفية العملية دون أن يقع يف حالة العذاب املتأمل بني آهلة صنعت 
كل يشء وال تعلم ملاذا، وبني »مالك« يدرك خطورة انتهاكه ملجرى التاريخ 
»املنطقي«، بينام يعتربها الوسيلة الوحيدة والرضورية لبلوغ التحرر الفعيل. 

بمعايري  الحقا  ابتذاهلا  سيجري  التي  الفلسفية  الفكرة  هذه  أن  غري 
أعامقها  أعمق  يف  حتتوي  كانت  الشيوعية،  لألحزاب  العملية  األيديولوجية 
واع  غري  اسرتجاع  عىل  واحلتمية  اإلرادة  لفكرة  العارمة  الرغبة  صدى  عىل 
ملا كان الفالسفة القدماء يدعونه بقوة النفس الغضبية، أي الغريزة البدائية 
للوجود البرشي. فقد كان ماركس يرغب بتسليم الفكرة إىل أياد قوية. إنه 
كان بحاجة إىل مسكها باأليدي من اجل تقديمها إىل بروليتاريا املدن. وسوف 
يدفعها لينني الحقا صوب الفالحني، بينام سيدفعها آخرون أبعد إىل أعامق 
انتشار  بالرضورة  أحكم  الذي  األمر  اجلبال.  إىل  الحقا  و  الثورية  األدغال 
وهزيمتها  والعوام  الرعاع  بني  وهيمنتها  وانتصارها  األيديولوجية  الصيغة 
بني  وباألخص  الالحق  احتقارها  بل  الفلسفي.  الفكر  ميدان  يف  الساحقة 
أيديولوجي املاركسية، بحيث تصبح كلمة املثقف سبة وشتيمة، بينام يصبح 
الفكر خادما، ويف أفضل األحوال حزبيا. وهو أردأ أنواع الفكر وأسخفه. 

بل أنه ليس فكرا وال ثقافة بل سفاهة جهلة وأنصاف متعلمني.

الفلسفية  كينونتها  كل  وتدمري  املاركسية  تعرية  إىل  العملية  هذه  أدت 
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وحثالة  والفالحني  العوام  قطعان  من  املربقع  األيديولوجي  لباسها  لصالح 
لقد  الذايت.  للوعي  املشوهة  الصيغ  إحدى  العريب  العامل  يف  واختذت  املدن! 
أشكال  أحد  إىل  والحقا  »اإليامن«  مصادر  أحد  إىل  األمر  بداية  يف  حتولت 
حالة  إىل  اقرب  كان  انتشارها  بداية  ألن  وذلك  اجلامد.  الفكري  الطغيان 
اإليامن األجوف باألفكار قبل تفحصها النقدي. األمر الذي يشري إىل تغلغل 
أنساق اجلهل والعبودية فيها. ثم حتولت الحقا هبيئتها املشار إليها أعاله إىل 
عنرص جوهري يف الذهنية السياسية احلزبية ونفسية الطوائف. بحيث جعل 
من الذهنية السياسية األيديولوجية ونفسية اإليامن كال واحدا. مع ما ترتب 
عليه من حالة غريبة أال وهي حتول رجال األحزاب إىل رجال فكر ونظر، 
واجلميل  والرش،  واخلري  واخلط،  للصواب  مقررة  هيئات  إىل  واألحزاب 
و«منظري  الفكر«  »ألصحاب  منتج  إىل  األحزاب  حتولت  بل  والقبيح. 
إىل  واجلهلة  املتعلمني  أنصاف  من  اجلدد  القادة  حتول  بينام  األيديولوجية«. 

فيصل حاكم يف رؤية املايض واحلارض واملستقبل. 

خامتة
»ماركسية«  إىل  حتولت  أن  بعد  ماركس  آراء  أن  عن  يكشف  ذلك  كل 
حاملا  الكربى  األفكار  له  تتعرض  الذي  احلتمي  املصري  نفس  إىل  تعرضت 
توضع فكرة البدائل يف مشاريع أيديولوجية عملية. بعبارة أخرى، إن حتويل 
أدى  قد  مقدسة«  »كتب  إىل  النظري  واجتهاده  »نبي« ومؤلفاته  إىل  ماركس 
جعله  من  بالرضورة  عليه  ترتب  ما  مع  ملاركس.  النقدي  الروح  نفي  إىل 
عملية  وهي  والسلطة.  النظام  لتدعيم  ومساعيها  الدولة  ماركسية  من  جزء 
يرافقها بالرضورة جعل مهمة التربير والتأويل املتحزب ملاركس »ماركسية 
رسمية«، بوصفه املصري الذي دفع ماركس ثمنه، بمعنى جعله جزء مطواعا 
ومتطوعا بدون إرادته يف خدمة مصالح النخبة املرتقية من حضيض احلثالة 
االجتامعية إىل هرم االرستقراطية »الثورية«. واليشء نفسه يمكن قوله عن 
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الذي  اليسار،  تيارات  وخمتلف  الشيوعية  األحزاب  أيقونة  إىل  حتوله  جمرى 
نفسه  الوقت  يف  لكنها  مقبوال.  جعله  اجل  من  وابتذاله  تبسيطه  إىل  أدى 
ميدان  إىل  الكربى  العملية  األفكار  انتقال  بالرضورة  ترافق  طبيعية،  عملية 
فئات  عىل  حتتوي  »الكادحني«  اليسار  أتباع  من  املطلقة  فاألغلبية  العوام. 
األيديولوجيا،  بمعايري  توظيفها  ويسهل  العلم،  بمعايري  حتديدها  يصعب 
من هنا فهمها ملاركس بمعايري الشعارات الرنانة. ومن ثم تغيب وتتالشى 
وتضمحل حقيقة ماركس بالنسبة لألغلبية املطلقة، وتربز وتتوهج وتنتعش 
وليس  العوام.  ذوق  مع  املتوافقة  واحلزبية  السياسية  األيديولوجية  صورته 
مصادفة أن ال يقرأ الشيوعيون ماركس، وباألخص »قادة« األحزاب منهم! 
و«العقل  اهلل«  و«مكر  التاريخ  دراما  من  املعقدة  العملية  هذه  ختلو  ال 
املطلق«. بمعنى أهنا حتتوي بقدر واحد عىل ما يف نزوع الفكر العميل صوب 
الساعية  اإلنسانية  الفكرة  رحيق  من  ترتوي  متناقضة  أقطاب  من  اجلامهري 
جلفاف  سقيها  جمرى  يف  وتتعطش  جهة،  من  األمثل  والنظام  احلرية  صوب 
الكربى  فالنظريات  أخرى.  جهة  من  املحدود  خمزوهنا  من  النظرية  العقول 
عادة ما تعاين من نقص جوهري بمعايري التاريخ، ومنطقي بمعايري احلقيقة. 
وذلك بسبب مساعيها الذاتية للتعميم النظري. وهو »نقص« رضوري أيضا 
ألنه جزء من صريورة الوجود والعدم الكربى. وضمن هذه الرؤية يمكننا 
وخمتلفة  متنوعة  ملاركسيات  أو  للامركسية،  تصنيع  من  جرى  ما  بأن  القول، 
ومتباينة ومتناقضة ومتصارعة هو نتاج ال عالقة ملاركس به. بمعنى أنه جزء 
من صريورة الوجود اجلديد ملاركس معني وانعدام آخر. وهذا بدوره ليس 
إال احلالة املرافقة لكل تأويل متجدد )بغض النظر عن مستواه ودقته وقدرته 
احلالة  هذه  تالزم  ما  وعادة  العرص(.  بمتطلبات  يسمى  ملا  االستجابة  عىل 
مسار الفكر والتاريخ الواقعي بقدر واحد. من هنا طابعها الدرامي بمعايري 

النظرية والتطبيق، والتاريخ والفكر، والواقع والبدائل. 
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الناحية  من  ماركس  بعد  ما  ماركسية  بأن  القول،  نستطيع  سبق  مما 
املجردة هي »ماركسية« إضافية، أي »مصطنعة«. غري أن ذلك ال يلغي كوهنا 
جزء من رصيد املاركسية بوصفها تيارا عاما أو تيارات متنوعة واجتهادات 
كام  متاما  النظرية.  ومدارسها  الكربى  العقائد  ومصري  تقاليد  من  جزء  هي 
واحلنبلية  واألشاعرة،  واملعتزلة  واملرجئة،  واخلوارج  والتسنن،  التشيع  أن 
»إسالمية«  نامذج  هي  ذلك  شابه  وما  عريب  وابن  والغزايل  الصفا،  وإخوان 
إضافية، أي »مصطنعة« رغم كوهنا جزء من التيار العام لإلسالم وتقاليده. 
وينطبق هذا عىل كل رشوق وغروب التيارات العقائدية الكربى. وإذا كان 
اخلالف جليا، عىل األقل من حيث الظاهر بني بقاء و«حياة« األديان واندثار 
األوىل  صواب  يف  يكمن  ال  سببه  فإن  الكربى،  الفكرية  املدارس  و«موت« 
وخطأ الثانية. بل عىل العكس متاما! أو عىل األقل أن جذور هذا االختالف 
تكمن يف أن حياة األديان من »حياة« العوام، أي األغلبية املحنطة والعائمة 
املدارس  خالف  عىل  للعقائد،  الروحي  التاريخ  وفضاء  الوجود  زمن  يف 
اجتهاد  يف  املتجددة  حياهتا  سوى  »موهتا«  يعني  ال  التي  الكربى  الفكرية 
حلقائق  األكرب  واملتمثل  املمثل  أهنا  بمعنى  الدائم.  والعميل  النظري  العقل 

الوجود بوصفه صريورة أبدية للوجود والعدم.

الشخصية  احلياة  بمعايري  الواحد  ماركس  يتحول  أن  مصادفة  وليس 
واحلياتية إىل أنواع وشخصيات عديدة. والسبب ال يقوم فقط يف أن تارخيه 
وحدة  عن  البحث  جمرى  يف  مرتاكم  واختالف  وتنوع  تقلب  هو  الشخيص 
نظرية منهجية تطابقت يف جمرى تكاملها الذايت مع منظومته الفلسفية بوصفها 
منظومة تارخيية عن اإلنسان واملجتمع والدولة والفكر، بل وكذلك بسبب 
انغالق املسار التارخيي للشخصية والفكرة عىل ذاهتا أمام التاريخ الالحق. 
املبارش وغري  التاريخ »الالحق« هو »معارصة«. من هنا تأثريها  وذلك ألن 
املبارش حتى عىل اشد املحاوالت رصامة يف رؤيتها التارخيية للاميض. بعبارة 
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أخرى، إن املعارصة عادة ما تبعد اشد األفكار واقعية وموضوعية وعلمية 
تصنيعها  ومادة  النظرية  تأمالهتا  موضوع  منه  جتعل  حاملا  حتى  املايض  عن 

العميل. 

أيضا.  فضيلتها  هذا  ويف  املايض.  عىل  طفو  ما  بمعنى  هي  فاملعارصة 
كام أهنا حالة وجودية ومعرفية بقدر واحد. من هنا مل يكن »تنوع ماركس« 
حالة غريبة. عىل العكس أهنا تعكس املسار الطبيعي لتاريخ الفكر والعقائد 
والعامل،  والفيلسوف  والصعب  املعقد  ماركس  بروز  هنا  من  الكربى. 
وماركس العادي والبسيط والنبي العميل. كام تظهر خمتلف الصور املعقولة 
وماركس  السيايس،  وماركس  االقتصادي،  ماركس  عن  التأويل  بمعايري 
لأليديولوجية،  املناهض  وماركس  األيديولوجي،  وماركس  الفيلسوف، 
وماركس  النقدي،  وماركس  الطبقي،  وماركس  اإلنساين،  وماركس 
اخلط  وضع  جيري  وأن  املعتدل.  وماركس  الثوري،  وماركس  السلفي، 
يف  اخلالبة  الصورة  وابتداع  الزمن  بمعايري  ذلك  يف  بام  املكونات  هذه  بني 
واحدة  وحدة  أهنا  مع  الشيخ.  وماركس  الشاب  ماركس  عن  نفسه  الوقت 
وصريورة  الذايت  وتكامله  الشخيص  الوجود  بمعايري  جتزئتها  يمكن  ال 
منظومته الفكرية. لكن مفارقة هذه الثنائيات امللهمة للجدل العقائدي تقوم 
من  يبق  مل  أيديولوجي  جهاد  إىل  حتويله  عرب  ماركس  الجتهاد  التهامها  يف 
ماركس غري تأويالت ال حتىص جعلت من املمكن حتويل ماركس إىل صبية 
مرمية عىل قارعة الطريق يمكن لكل عابر سبيل ولص مغامر من االستيالء 

عليه واغتصاهبا. 

***   ***   ***
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دانيليفسكي	– فلسفة	الفكرة	التارخيية	الثقافية

املأثرة	التارخيية	لفكرة	دانيليفسكي	السالفية
يف  أي  وأوربا(،  )روسيا  كتابه  من  الثاين  الفصل  يف  دانيليفسكي  يبدأ 
ييل:«انظر  بام  خاطبه  الذين  األوربيني  أحد  بعبارة  للكتاب  النظرية  البداية 
تشكله  مما  واالطمئنان  باألمان  نشعر  أن  ترى  يا  يمكننا  هل  اخلارطة!  إىل 
أو  رؤوسنا  فوق  سحابة  أهنا  لو  كام  بحجمها  علينا  ضاغطة  قوة  من  روسيا 
كابوس رهيب جيثم علينا؟«. وينتهي كتابه بأبيات شعرية من احدى قصائد 
واملروج  الصافية  السامء  وزرقة  الفائض  النهر  تصور  التي  خومياكوف، 
الدور  عن  واحلاملة  املثالية  الصورة  أي  العطشى،  الناس  وهرولة  اخلرضاء 
و«روما  الصادقة  األرثوذوكسية  ممثلة  لروسيا  والروحي  الثقايف  التارخيي 
البرشية عرب  النرصاين اخلالص يف سعيه خلالص  الروح  فاتيكان  أو  الثالثة« 

حتويل جمرى روافدها يف الصريورة الثقافية الروحية اجلديدة. 
وحرصها  والرمزية  البالغية  الصورة  هذه  حّول  دانيليفسكي  أن  غري 
بؤرهتا  حول  السالفية  للشعوب  السيايس  الثقايف  التجميع  مهمة  ضمن 
واقتصاديا  سياسيا  واملؤهلة  تارخييا  الصاعدة  القوة  بوصفها  الروسية، 
سالفية  وحدة  يف  للجميع  الفعيل  االستقالل  لتأمني  وثقافيا  واجتامعيا 
التوازن الرضوري سواء يف مواجهتها للغرب  متامسكة. ومن خالهلا صنع 

األوريب اجلرماين- الرومي )الالتيني( أو توازهنا الداخيل. 

واملستقبيل  التارخيي  باحللم  دعوته  يمكن  ما  دانيليفسكي  اكتشف  لقد 
جمرى  يف  اجلوهرية  احلقائق  إحدى  اكتشف  انه  الساليف.  والعامل  لروسيا 
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بالظواهر  العلمية  املعرفة  خالل  من  وحضاراهتا  لألمم  التارخيي  التطور 
املعريف  واحلدس  السياسية،  والدراية  واملعايشة  واملعاينة  احلية،  الطبيعية 
»لقوانني« الصريورة التارخيية عام اسامه بالنمط التارخيي الثقايف، أي احلضارة 
وثقافتها. وال يغري من هذه احلقيقة شيئا كونه مل يكن واسع املعرفة املعمقة 

بتاريخ احلضارات وثقافتها. 

يف  فمعارفه  واحد.  بقدر  وعميقا  وبسيطا  واضحا  دانيليفسكي  كان 
جمال التاريخ الثقايف للحضارات واألمم حمدودة وحمصورة أساسا بالتاريخ 
الرويس والساليف العام وأوربا. بينام العوامل األخرى كانت أقرب ما تكون 
الرويس  العامل  عن  يقوله  ما  دقة  نرى  هنا  من  النائية.  األنغام  صدى  إىل 
نعثر عىل أي شيئ جدي وعميق عن األنامط  والساليف واألوريب، لكننا ال 
التارخيية الثقافية التي يضعها يف قائمة احلضارات الكربى )الصينية واهلندية 
والعربية()1(،  والرومية  واليونانية  والفارسية  والعربية  والبابلية  واملرصية 
عىل خالف ما سنراه الحقا عند شبنغلر رغم ضعف وعدم دقة الكثري من 
يشري  الذي  األمر  توينبي.  عند  أو  الثقافية،  ورموزه  واستنتاجاته  مقارناته 
الثقافة  وأولية يف  معرفة عامة  آنذاك من  ما هو سائد  أدرجها ضمن  انه  إىل 

هيودية  عربية  ثقافة  عن  احلديث  يمكننا  بل  عربية.  حضارة  الواقع  يف  توجد  ال     )1(
فقط. بمعنى أهنا جزئية وضيقة وحمدودة املجاالت وامليادين. فاحلضارة من وجهة 
األقوام  عند  أو  الصغرية،  األقوام  عند  وليس  الكربى  األمم  عند  فقط  تنشأ  نظري 
»الصغرية« التي تتحول يف جمرى صريورة الدولة إىل قوة إمرباطورية باملعنى الدولتي 
والسيايس والعسكري والثقايف، أي حاملا يتحول القوم »الصغري« إىل بؤرة الوجود 
مرجعيات  وحتقيق  تأسيس  دون  من  ذلك  بلوغ  ويستحيل  الكبري.  اإلمرباطوري 
ثقافية متسامية وبمبادئ عملية فعالة ومشرتكة للجميع. بينام العربية ال تتمتع هبذا 
الصفات مجيعها. إهنا قومية إثنية دينية ضيقة. إهنا مل تصنع أمرباطورية، وال أمة قومية 
بوصفها  الثقافية  مرجعياهتا  حمدودية  هنا  من  دينية.  اثنية  قومية  بل  ثقافية،  أمة  وال 
نمطا قوميا إثنيا رصف معزوال ذاتيا وحمارصا خارجيا. والشيئ الوحيد الذي أعطى 
هلا قيمة باملعنى الثقايف هو انتصار وانتشار النرصانية العاملي. وبدوهنا كان يمكن أن 
تضمحل وتتالشى، أو أن تبقى حملية شأن املئات أمثاهلا أو حتى من هو أكرب منها 

بام ال يقاس. 
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األوربية والروسية أيضا عن هذه احلضارات. 

فإن  املواقف،  هذه  يف  والالهوتية  الدينية  األبعاد  إمهال  جرى  لو  وفيام 
مضموهنا التارخيي الفعيل يقوم يف اجلهود النظرية لدانيليفسكي لكي تكون 
جنني  بوصفه  الرويس،  للتاريخ  واخلاص  العام  املسار  حقيقة  مع  مطابقة 
مثلته  الذي  الدور  لعب  بمعنى  اخلالص.  الساليف  للروح  الصاعدة  الفتوة 
العروبة الثقافية يف مجع الشعوب واألقوام واألمم اإلسالمية. وبغض النظر 
عن الفارق اجلوهري بني مجع قبائل وأقوام من أرومة واحدة، وبني ما قام به 
العرب من تنشيط الكينونة الثقافية للجميع يف كائن إسالمي موحد. بحيث 
اهلائج  الثقايف  إىل روافد صبت يف بحرها  أقوامه وشعوبه وأممه  إبداع  حتول 

بقدر، والساكن بقدر)1(.   

حتويله  يف  تقوم  لدانيليفسكي  والسياسية  والنظرية  التارخيية  املأثرة  إن 
كام  السياسية.  اليقظة  أحالم  إىل  الرويس  والقومي  الساليف  التيار  أوهام 
ثقافيا.  سياسيا  سالفيا  تيارا  واهلالمي  اإلثني  الساليف  التيار  من  جعل  انه 
سياسية.  ثقافية  عقيدة  إىل  األيديولوجية  الدينية  العقيدة  حتويل  واستطاع 
البيزنطية   - االرثوذكسية   – الكاثوليكية  الدينية  التبشريية  نقل  ثم  ومن 
شعارها  ثقافية  إثنية  سياسية  تبشريية  إىل  الثالثة«  روما  »موسكو  وشعارها 
»موسكو مركز اإلحتاد الساليف« وليس العاملي. ووضع هلذا التحول الكبري 
يف  الفلسفي  أساسه  الذايت  ووعيه  الرويس  السيايس  الوعي  يف  واجلوهري 

فكرة النمط التارخيي الثقايف. 

)1(   إن شيئا من هذا مل حيدث. بل عىل العكس كام نرى مالحمه اآلن. لكن روسيا كانت 
من  وختليصها  بتجريدها  السياسية  الثقافية  الرؤية  بمنطق  تفكر  حاملا  دوما  تفوز 

األبعاد الدينية )االرثوذوكسية( واإلثنية )السالفية(.
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فلسفة	النمط	التارخيي	الثقايف
للتاريخ  الفلسفية  الرؤية  معنى  الثقايف  التارخيي  النمط  فكرة  تعادل 
الثقايف والسيايس لألمم يف بناء حضاراهتا اخلاصة. كام أهنا مبنية عىل أساس 
تأمل التجربة التارخيية السياسية والثقافية لروسيا. ومن خالهلا حاول رؤية 
فيه كل  الذي يدرج  بالشكل  النمط  بناء هذا  الواقعي واملمكن يف  االحتامل 
أقوام العامل الساليف. وقد حدد دانيليفسكي نفسه هذه املهمة من خالل ربط 
االستنتاجات العامة أو قوانني التطور التارخيي الناشئة عن تعميم ظواهرها، 
حلاله  منها  وكّل  األنامط  هذه  إن  بمعنى،  الثقافية.  التارخيية  لألنامط  وفقًا 
الوقت  نفس  ويف  القومي  للتاريخ  واخلاصة  العامة  الرؤية  مضمون  تشكل 
هي مرجعية للنظر والعمل. وحرص دانيليفسكي هذه القوانني بخمسة هي 

عىل التوايل من حيث التصنيف واألولوية. 
القانون األول ويؤكد عىل صريورة الدولة القومية ووحدهتا السياسية 
واإلثنية، والتي تعادل باملعنى التارخيي اخلروج من مرحلة الطفولة. وكتب 
بلغة  تتميز  الشعوب  من  عائلة  أو  قبلية  جماميع  أية  بأن  يقول  الصدد  هبذا 
واحدة أو جمموعة من اللغات املتقاربة، يمكنها أن تكّون نمطا تارخييا ثقافًيا 
التطور  عىل  قادرة  الروحية  أجنتها  حيث  من  كانت  إذا  خصوصا  متميًزا، 

التارخيي واخلروج من مرحلة الطفولة.

ذلك  وحدد  السيايس.  االستقالل  رضورة  عىل  ويؤكد  الثاين:  القانون 
ثقايف،  تارخيي  لنمط  متميزة  حضارة  وتتطور  تنشأ  لكي  بأنه  تقول،  بفكرة 
باالستقالل  احلضارة  هلذه  تنتمي  التي  الشعوب  تتمتع  أن  الرضوري  فمن 

السيايس.

والسيايس  )الدولتي  احلضاري  الوجود  بداية  إن  الثالث:  القانون 
ملن  رصف  تقليدي  نقل  أو  نسخة  تكون  أن  يمكنها  ال  الثقايف(  واستكامله 
الذايت  طابعها  هلا  يكون  أن  ينبغي  عبارته،  وحسب  يعارصها.  أو  سبقها 
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ثقايف  تارخيي  نمط  من  حلضارة  املميزة  البدايات  وإن  اخلاص.  والتلقائي 
خاص ال يمكن نقلها إىل شعوب أخرى. وذلك ألن كل نمط منها هو نتاج 
نفسه، لكنه يتأثر هبذا القدر أو ذاك باحلضارات الغريبة عليه سواء السابقة 

منها أو املعارصة لوجوده.

تبلغ  ال  ثقايف  تارخيي  نمط  لكل  اخلاصة  احلضارة  إن  الرابع:  القانون 
غايتها وتكاملها ما مل تشكل احتادا فدراليا ملكوناهتا. فاحلضارة اخلاصة بكل 
والتنوع  االمتالء  حالة  تبلغ  ال  دانيليفسكي،  يقول  كام  ثقايف،  تارخيي  نمط 
أو  )فيدراليا(  احتاًدا  تشكل  حاملا  إال  اإلثنية  مكوناهتا  حيث  من  والغنى 
نظاًما سياسًيا للدولة حيتوي عىل كيانات سياسية كانت تتمتع بقدر تام من 
مكون  نتاج  هي  له  بالنسبة  احلضارة  أو  الثقافة  إن  يعني  ذلك  االستقالل. 
امرباطوري كبري. وإن هذا القانون أقرب ما يكون إىل فكرة سياسية عملية 
باملعنى  قانونا  هو  مما  أكثر  اخلاصة  احلضارة  بناء  بمرشوع  تتعلق  ومستقبلية 

الدقيق للكلمة. 

القانون اخلامس: ويقول، بأن املسار احلضاري لألمم هو مسار طبيعي. 
املالزم  التطور  فمسار  ورسيعة.  مثمرة  النهاية  بينام  ومعقدة  طويلة  البداية 
النباتات  تطور  يشبه  دانيليفسكي،  يقول  كام  الثقافية،  التارخيية  لألنامط 
املثمرة املعمّرة، التي عادة ما تكون فرتة نموها طويلة جدا، بينام فرتة اإلزهار 

واإلثامر قصرية نسبيا وتستنفد حيويتها مرة واحدة وإىل األبد.

ووحدهتا  القومية  الدولة  )صريورة  والثاين  األول  القانونان  كان  وإذا 
تفسريات  يتطلبان  ال  السيايس(  االستقالل  ورضورة  واإلثنية،  السياسية 
كبرية، كام يقول دانيليفسكي، فألنه ال جمال للشك فيهام. ومن بني األنامط 
العاملي،  التاريخ  مضمون  تطورها  يشكل  التي  العرشة،  الثقافية  التارخيية 
السامي. وكل  العرق  أو  قبائل الساللة  تنتمي إىل  حسب نظرته، ثالثة منها 
من  كل  وهي  السامية  للمجموعة  الثالث  اللغات  بإحدى  يتميز  منها  فرع 
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تنقسم  بينام  املتميزة.  حضارته  منها  ولكل  والعربية)1(،  والعربية  الكلدانية 
رئيسية  لغوية  عائالت  سبع  إىل  معروف،  هو  كام  اآلرية،  اللغات  جمموعة 
والكلتية،  والالتينية،  واهليلينية،  واإليرانية،  السنسكريتية،  من  كل  وهي 
منها  مخس  هناك  السبع  العائالت  هذه  بني  ومن  والسالفية.  واجلرمانية، 
ثقافية ومن ثم حضارهتا اخلاصة، وهي كل من  من كانت هلا أنامط تارخيية 
اهلندية والفارسية واليونانية والرومية )اإليطالية( واجلرمانية. أما الكلتيون 
فإهنم الوحيدون الذين مل يصنعوا كيانا مستقال. وذلك بسبب اختالطهم مع 
العنارص املتحللة للحضارة الرومية واجلرمانية. حيث حتولت إىل جزء أو إىل 

مواد إثنية يف مكونات النمط التارخيي الثقايف اجلرماين الرومي. 

)احلضارة(  الثقايف  التارخيي  النمط  واستتباب  وتطور  نشوء  تاريخ  إن 
ووحدهتا  القومية  الدولة  صريورة  وهي  أال  األولية  قاعدته  عىل  يتوقف 
عىل  يربهن  ذلك  كل  السيايس.  االستقالل  ورضورة  واإلثنية  السياسية 
بإمكان  كان  وإذا  سيايس.  استقالل  بدون  وتطورها  حضارة  قيام  استحالة 
احلضارة أن تعيش بدون هذا االستقالل، فإن ذلك لن حيدث إال لفرتة حمدودة 
كام جرى ذلك بالنسبة لليونان. ومع ذلك فهي جمرد ظاهرة استثنائية يف كل 
املسار التارخيي. والسبب القائم وراء ذلك هو هيمنة النظام العبودي، الذي 
استطاعت  واآلرية،  السامية  السالالت  اطار  وخارج  األفراد.  تطور  أعاق 
الساللة احلامية )املرصية( والصينية تأسيس أنامط تارخيية ثقافية هلا أصالتها 

)1(   يعكس هذا التصنيف ما هو مشهور يف تقاليد التاريخ والثقافة األوربية وتصنيفها 
التقسيم اآلري السامي  للحضارات واألمم. والقضية هنا ليس فقط يف خطأ مبدأ 
احلامي. مع انه حيتوي عىل بعد ثقايف صحيح نسبيا يف حال اإلبقاء عليه ضمن سياق 
الديني الالهويت اخلرايف. إن عدم دقة  إزالة املضمون  اللغوي، ولكن بعد  التقسيم 
ارجاع الثقافة العربية إىل فكرة السامية يقوم اوال وقبل كل شيئ يف أن املقصود هبا 
هنا هو احلضارة العربية اإلسالمية. وهي حضارة ال عالقة هلا بالسامية، وذلك ألهنا 
من حيث مبادئها وعقيدهتا الثقافية والكونية تقع خارج اطر التقسيم اإلثني الضيق. 
مشاركة  عىل  الثقايف  وإبداعها  صريورهتا  جمرى  يف  حتتوي  إهنا  ذلك  من  واألهم 

واشرتاك خمتلف الشعوب واألقوام التي تنتمي إىل »اآلريني« و«احلاميني« أيضا. 
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اخلاصة، كام يقول دانيليفسكي.

أن  عن  أيضا  تكشف  مضموهنا  حيث  من  الدقيقة  األحكام  هذه  إن 
الدينية  وأشكاهلا  للغات  األوربية  التقسيامت  أثر  من  يتحرر  مل  دانيليفسكي 
املستقاة من التوراة. رغم انتقاده العميق بل واملرير ملناهج الفكرة األوربية. 
يتعارض  ثم  ومن  مقوماته.  حيث  من  وديني  أسطوري  تقسيم  وانه  السيام 
من حيث اجلوهر مع ما سعى إليه من تقييم رفيع لكل من احلضارة الصينية 
والنرصانية  اليهودية  الديانة  يف  واحلامية  حام  معنى  يعادل  بينام  واملرصية. 

املأخوذة منها، املعنى السلبي التام. 

إرساء  األخرى  والشعوب  القبائل  من  أي  تستطع  مل  ذلك  عدا  وما 
أسس حضارات أصلية. ولكل منها اسبابه اخلاصة. لكنها تشرتك يف عدم 
للكلتيني  بالنسبة  إىل عامل احلضارة كام هو احلال  الفعيل  االنتقال  استطاعتها 
املغول واألتراك. ولكل  والفنلنديني، والعرق األسود )اإلفريقي( وكذلك 
منهم سببه اخلاص الذي أعاق إمكانية االنتقال من حالة الوحشية والبداوة 
إىل حالة احلضارة. فبعضها مل تتكامل صريورته السياسية املستقلة، وبعضها 
بقي بحالة املادة اإلثنية، وآخرون بقوا ضمن حالة االستعداد عىل لعب دور 

العنارص التارخيية املدمرة. 

أما القانون الثالث للتطور التارخيي الثقايف والقائل، بأن بداية الوجود 
أو  سبقه  ملن  رصف  تقليدي  نقل  أو  نسخة  يكون  أن  يمكنه  ال  احلضاري 
يعارصه. وبالتايل، يتطلب املزيد من الدراسة والتوضيح التفصييل، كام يقول 
دانيليفسكي. والسبب األسايس لذلك يقوم يف قلة املعلومات الدقيقة التي 
بحوزتنا عن األنامط التارخيية الثقافية لكل من مرص والصني واهلند وإيران 
انطالقا من  وآشور وبابل. وبالتايل يصعب الكشف عن األحداث ونقدها 
التاريخ  هذا  إليها  أدى  التي  النتائج  لكن  نفسها.  احلضارات  هذه  تاريخ 
تؤكد مضمون القانون الثالث. بمعنى، إن كل منهم هو كيان ثقايف مستقل 
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وقائم بحد ذاته. إذ ال نعثر عىل شعب غري الشعب املرصي من يدين بالثقافة 
املرصية. بينام اقترصت احلضارة اهلندية عىل الشعوب الناطقة باللغات ذات 
النمط  إىل  والقرطاجيون  الفينيقيون  يعود  حني  يف  السنسكريتية.  اجلذور 
البابيل،  ينتمون إىل نفس اجلذر  الفينيقيون  القديم. فقد كان  السامي  الثقايف 
بينام كانت قرطاجة مستعمرة فينيقية. يف حني مل تنقل قرطاجة حضارهتا إىل 
أما  فقط.  واليابانيني  الصينيني  بني  فشائعة  الصينية  احلضارة  أما  األفارقة. 
العربانيون اليهود فلم ينقلوا ثقافتهم إىل أي من األمم التي أحاطت هبم أو 
ممن عاشوا معهم يف نفس الوقت. وطبق دانيليفسكي هذا املوقف التحلييل 
النقدي عىل البقية الباقية من احلضارات التارخيية من اجل كشف مضمون 

هذا القانون. 

احلضارة  نرش  خطط  أن  عن  والتاريخ  الواقع  يكشف  ذلك  ومع 
لبعض  نجحت  التي  الغزو  بخطط  مقارنة  للتطبيق  قابلة  غري  )اإلغريقية( 
الوقت. ونفس اليشء يمكن قوله عن احلضارة الالتينية. ففيها أيضا نالحظ 
نتائج  عىل  نحصل  بينام  العقم.  باستثناء  شيئ  إىل  يؤدي  مل  ألنه  النقل  فشل 
لبدايات  الوالء  أما  األصيلة.  الرومانية  املبادئ  بقت  حينام  متاما  معاكسة 
نظام الدولة القومية فقد جعل من روما أقوى سلطة سياسية من كل ما كان 

موجوًدا. 

وهنا يظهر السؤال املتعلق بامهية ونوعية االنتقال احلضاري أو مستوى 
بحيث  تام  بشكل  معزولة  التارخيية  الثقافات  نتاج  أن  وهل  تأثريه،  ونوعية 
ينفي أية إمكانية للتأثري املتبادل. ومن ثم هل يعني ذلك بأن األنامط التارخيية 
الثقافية حمكوم عليها دوما باالنعزال والغربة؟ وقد كانت اجابة دانيليفسكي 
بالسلب. فاحلضارات املتتالية هلا افضلية عىل احلضارات املنعزلة. ولكن ما 
الثقافية؟  التارخيية  هو األسلوب الذي جيري من خالله استخالف األنامط 
التاريخ  أن  عىل  توكيدها  يف  تقوم  السؤال  هذا  عىل  دانيليفسكي  إجابة  إن 
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إن  غري  آخر.  إىل  ثقايف  تارخيي  نمط  من  تنتقل  ال  احلضارة  أن  عىل  يربهن 
التأثري  هذا  يبقى  ذلك  ومع  احلضارات.  بني  املتبادل  التأثري  ينفي  ال  ذلك 
الثقايف. ولالنتقال مستويات  جزئيا. ومن ثم ال يرتقي إىل مصاف االنتقال 
ونامذج، أوهلا االنتقال عرب االستعامر التام كام كان احلال بالنسبة للفينيقيني 
وبريطانيا  وصقلية،  إيطاليا  إىل  واإلغريق  قرطاجة،  إىل  حضارهتم  بنقل 
إنسانية  حضارة  تصور  باإلمكان  كان  وإذا  وأسرتاليا.  الشاملية  أمريكا  إىل 
طريقة  استخدام  مصلحتها  من  أن  الواضح  فمن  ما  وزمان  مكان  يف  عاملية 
أولئك  باستثناء  األخرى،  الشعوب  عىل  يقيض  الذي  بالشكل  لالنتشار 
الذين طوروا هذه احلضارة اإلنسانية العاملية. أما الشكل اآلخر من أشكال 
انتشار  فهم  خالله  من  جيري  ما  عادة  الذي  التطعيم،  فهو  احلضارة  انتشار 
احلضارة. فقد كانت اإلسكندرية، كام يقول دانيليفسكي، مثل قطعة يونانية 
أو ثقب عىل شجرة مرصية. أما احلصيلة التي يمكن التوصل إليها فتقوم يف 
أن التطعيم ال ينفع املطَّعم ال باملعنى الفسلجي وال باملعنى التارخيي الثقايف. 
من  االستفادة  إمكانية  جانب  إىل  نفسه  الوقت  يف  كان  دانيليفسكي  أن  غري 
استنتاجات وأساليب العلوم الطبيعية وحتسني الصناعة وتطوير الفنون. وما 
عدا ذلك فال يصلح للتطبيق العميل من معارف وجتارب اآلخرين. والسبب 
يكمن يف أن حلول احلضارات الواقعية والفعلية ملشاكلها الفكرية والروحية 
واالجتامعية وأمثاهلا تبقى جزءا من جتارهبا اخلاصة. بمعنى أن هذه احللول 
ال تصلح لآلخرين ألهنا من أصل آخر. ومن ثم هلا حدودها. وهي حدود 
دانيليفسكي، عن أن لكل حضارة  بلوره  الذي  القانون اخلامس،  تكمن يف 
تشبه  فهي  الرضورة.  بحكم  للزوال  عرضة  فهي  ثم  ومن  اخلاص.  أمدها 
النتاج الطبيعي لوجود األحياء. إهنا متر بمرحلة طويلة من الصريورة لكي 
تتكامل وتكون مستعدة لإلنتاج واإلثامر. وهذه احلالة األخرية هي مرحلة 
هنايتها املبدعة. وبمعايري الزمن هي أقرص من زمن الصريورة األولية. وهي 
الثقايف من خصوصية جتد  التارخيي  النمط  التي تكشف عام يف هذه  املرحلة 
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يقول  كام  يظهر،  ففيها  والروحي.  املادي  اإلبداع  ميادين  كافة  انعكاسها يف 
دانيليفسكي، نشاطها الروحي بشكل جيل يف مجيع املجاالت التي تستجيب 
ملا يف طبيعتها، ليس فقط جتاه العلوم والفنون بل وجتاه التنفيذ العميل ملثلهم 
الشخصية  العليا عن احلقيقة، واحلرية، ونظام احلياة االجتامعية، والرفاهية 
تقوم  احلتمية  النهاية  فإن  القبيل،  هذا  من  حالة  كل  وشأن  ذلك.  إىل  وما 
املقصود  وليس  احلضارة.  أو  الثقايف  النمط  هلذا  املبدع  النشاط  جفاف  يف 
ما  أن  باعتبار  التارخيي  اإلبداع  أمامها  يقف  التي  احلالة  هنا سوى  باجلفاف 
جرى بلوغه هو الغاية القصوى، أو أن ما توصلوا إليه ال خيلو من تناقضات 
يمكن  ما  كل  عن  النظر  وبغض  اآلخرين.  عند  هو  ما  كل  شأن  حتىص  ال 
بلورته بني أتباع هذا النمط من تفسري وتأويل ملا جرى، فإن النهاية هي هي: 
االندثار من مرسح التاريخ. وسواء جرى ذلك بفعل أسباب داخلية أو قوة 
خارجية، فإن النتيجة اجللية تقوم يف أن شعوب هذا النمط التارخيي الثقايف 
أن  يمكن  والذي  للحياة،  البدائي  اإلثنوغرايف  الشكل  إىل  أخرى  مرة  تعود 
تنشأ منه حياة تارخيية جديدة. بمعنى التحلل واالندثار يف صريورة التاريخ 

الثقايف.

فبلوغ الكامل يف هذا النمط التارخيي الثقايف أو ذاك عادة ما يتجسد يف 
نمط ثقايف غالب، مثل النمط اجلاميل والفلسفي عند اليونان، أو الصناعي عند 
الصينيني، أو الديني عند الساميني وما شابه ذلك)1(. بمعنى أن انتهاء اإلبداع 
نقطة  يشكل  ما  عادة  فيه،  ما  حتلل  ثم  ومن  املعني،  الثقايف  للنمط  التارخيي 
االنطالق سواء املدركة بمعايري التجارب املوازية أو الرؤية احلسية املبارشة، 

ذهنية  تقسيم  عن  األولية  األوربية  املواقف  صدى  عىل  التصنيف  هذا  يف  نعثر     )1(
الرشق  من  جعلوا  بحيث  والغرب،  الرشق  بني  عامة  بصورة  أو  واألمم  الشعوب 
عامل الدين واخلرافة وما شابه ذلك. والحقا جيري ختصيصها بعامل »الساميني«، أي 
أهنم يمثلون الفكرة الدينية والوعي الديني، وانه ابداعهم الوحيد يف معارضة العلم 
واملنطق املميز ألوربا، وما شابه ذلك من أحكام ساذجة وسطحية وال ختلو من غباء 

متبجح بخرافاته. 
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أو بفعل اإلبداع الذايت اخلالص. وذلك، ألن حركة التقدم إىل األمام يف حياة 
يف  الكامل  بلوغ  جيري  حاملا  إذ  تتوقف.  ال  دانيليفسكي،  يقول  كام  البرشية، 
جمال معني، حينذاك تبدأ حركة املسار الثقايف يف طريق آخر. وعادة ما يالزم 
ذلك دخول سامت ذهنية وعقلية ومشاعر وإرادة أخرى يف ميدان النشاط، 
والتي ال متتلكها إال شعوب من نمط تارخيي ثقايف آخر. واملقصود بذلك، 
حسب دانيليفسكي، إن التقدم ال جيري يف اجتاه واحد، وإال لتوقف بعد فرتة 
بالرضورة. بل املقصود هو االنطالق من حصيلة النشاط التارخيي للبرشية 
ككل صوب اجتاهات أخرى. ووضع هذه احلصيلة يف استنتاج يقول، بأنه ال 
يمكن ألية حضارة أن تفتخر بأهنا متثل ذروة النمو والتطور يف مجيع اجلوانب 
مقارنة بمن سبقها أو بمن يعارصها. ففكرة اجلامل عند اإلغريق قد بلغت 
ذروة الكامل، يف حني مل تنتج احلضارة األوروبية احلديثة شيئا يمكنه التفوق 
عىل اإلغريق هبذا الصدد. بينام سارت شعوب النمط الثقايف األورويب باجتاه 
مل  بشكل  اإلجيابية  العلوم  إرساء  واستطاعوا  للطبيعة،  التحليلية  الدراسة 
تستطعه أية حضارة أخرى سابقة. ومع ذلك، ليس املقصود من وراء ذلك 
الروحية للشعوب عادة ما تتمثل بجانب واحد فقط.  املواهب  بأن  القول، 
كام ال يعني ذلك إن كل منها حيقق جانبا واحدا فقط يف احلياة مثل القول، 
بأن اإلغريق كانوا يامرسون األناقة واجلامل، وإن األوروبيون لدهيم العلوم 
الدقيقة فقط. إن احلديث هنا يشري فقط إىل ما هو جوهري وأويل وخاص يف 
اإلبداع التارخيي هلذا النمط الثقايف أو ذاك. وهو مرتبط بخصوصية البداية 
والتي  وشخصيتها،  وعيها  يف  املرتاكمة  األولية  املبادئ  حصيلة  أو  األولية 
اإلثنوغرافية  احلالة  من  فاالنتقال  اخلاص)1(.  الثقايف  نمطها  الحقا  تصنع 
إىل الدولة، ومن الدولة إىل احلالة احلضارية أو الثقافية حيدث بأثر دفعة أو 

الشعوب واألمم  املنهجي من  املوقف  العربية اإلسالمية هذا  الثقافة  بلورت  لقد      )1(
وإبداعها الثقايف، عندما تكلمت عن فضائل االأم ومتايزها يف اإلبداع، بوصفه تعبريا 

أيضا عن نمط ذهنيتها اخلاصة. 
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معني،  باجتاه  البرش  نشاط  وحتفز  تستثري  التي  اخلارجية  الدوافع  من  سلسلة 
الدول  تشكيل  بداية  هرياقليدس  غزو  شكل  فقد  دانيليفسكي.  يقول  كام 
اليونانية. أما التعرف عىل احلكمة الرشقية وانتهاء باحلروب مع الفرس فقد 
احلضارة.  مرحلة  يف  اليونان  دخول  صوب  الشعب  روح  استثارة  إىل  أدى 
ونفس اليشء بالنسبة لروما. إننا ال نعرف األسس األولية للدول اإليطالية 
القديمة ورصاعها املتبادل، وكذلك كيفية هيمنة األرستقراطية عىل الفئات 
الشعبية التي أدت إىل سيطرة روما. إال أن احلروب البونيقية والتعرف عىل 
اليونان قد استثارا الروح الشعبية ومن ثم دفعها صوب عامل احلضارة)1(. أما 

وروما.  قرطاجة  بني  دارت  التي  الثالث  احلروب  سلسلة  هي  البونيقية  احلروب     )1(
احلروب  هذه  كانت  وقد  )بونيقي(.  لقرطاجة  الرومي  اللفظ  من  مأخوذ  واالسم 
خمتلفة  بأشكال  التارخيية  ونتائجها  مسارها  تأويل  جرى  والتي  والعنيفة،  الدامية 
املتوسط.  البحر  حوض  يف  اهليمنة  اجل  من  اساسا  جتري  كانت  لكنها  ومتنوعة. 
دول  مسار  وحوهلا  فيها  وتراكمت  تشكلت  التي  البحرية  املتوسط  البحر  كان  فقد 
واليونان  ومرص  )الكنعانية(  وسوريا  وفارس  مرص  من  بدأ  الكربى.  احلضارات 
واملرتبط  املعقد  املسار  هذا  من  جزء  بينها  احلروب  كانت  لقد  وروما.  وقرطاجة 
عىل  للحصول  األساسية  الرشوط  احد  بوصفه  آنذاك  للهيمنة  ومساعيها  بالدولة 
يمكن  ما  تتمثل  البونيقية  احلروب  كانت  وقد  واملعنوي.  املادي  واالزدهار  الثروة 
كانت  حروب  وهي  املتوسط.  البحر  وجنوب  شامل  بني  الرصاع  بتقاليد  دعوته 
تسعى للهيمنة ومن خالهلا أو معها للتوحيد السيايس والثقايف. وقد كانت احلروب 
دوال. وبغض النظر عن االختالف بني نامذجها الكربى، وباألخص غزوة الكسندر 
املسلمون  العرب  للجنوب، والحقا  للشامل، وروما  للجنوب، وهانيبعل  املقدوين 
للشامل، تسري ضمن نفس السياق، مع الفارق اجلوهري بني غايات كل منهم. لكنها 
وهو  الثقايف.  نمطها  وفرض  االستيالء  وهي  واحدة  غاية  إىل  تسعى  كانت  مجيعا 
إىل  الشاملية  األقوام  ارجاع  املسلمون بصورة هنائية من خالل  العرب  رصاع قطعه 
مناطقها األصلية والبقاء فيها وضمنها. وقد تكررت حماوالت الحقة لعل احلروب 
انتهت يف هناية املطاف بإرجاع األقوام  التي  الصليبية والغزو األوريب الكولونيايل، 
األوربية إىل مناطقها األصلية وجرى تثبيت الوجود واحلدود احالية للعامل العريب، 
أو اجلنوب املتوسطي ضمن حدوده وكيانه التام الثابت. ولعل الثغرة الوحيدة التي 
جرى اخرتاقها هو تصنيع وغرس الكيان اليهودي الصهيوين يف فلسطني. وهو أيضا 
حالة طارئة وعابرة بالرضورة. بمعنى حتمية إرجاع فلسطني إىل كينونة العامل العريب 

ووجوده التارخيي واملستقبيل. وهذه هناية ونتيجة ال مفر منها.   
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احلالة  من  اجلرمان  إىل خروج  أدى  فقد  بروما  اجلرمانية  الشعوب  اصطدام 
بابل وآشور وفينيقيا وغريها.  اإلثنوغرافية. وما قبل ذلك يمكن قوله عن 
التقدم  بدورها عملية معقدة وشائكة ومتداخلة حتتوي عىل حاالت  وهذه 
ليس  لذلك  إضافة  ازمان خمتلفة.  وتأخذ  والرجوع من جديد.  واالنتكاس 
إذ  التطور.  هذا  مراحل  مجيع  عرب  املرور  من  متكنت  الثقافية  األنامط  مجيع 
حيدث أن تتعرض للتدمري من قبل عواصف خارجية أو بسبب قلة املخزون 

االحتياطي الذي جرى مجعه بحيث جيعله ليس كافيا للنمو الكامل. 

لنشوء  بالنسبة  القوانني وجوهريتها  بأثر هذه  دانيليفسكي  وقد توصل 
وتطور وزوال األنامط التارخيية الثقافية، إىل أن تطور البرشية مل يستمر حتى 
اآلن إال من خالل األنامط التارخيية الثقافية األصيلة وبام يتوافق ويستجيب 

ملساعي التجمعات الكربى. وأهنا ال يمكن أن جتري بطريقة أخرى.

إن هذه الصيغة احلادة بل واحلتمية التي تواجه صريورة وتكون األنامط 
التارخيية الثقافية )احلضارة( وزواهلا، حتتوي يف منظومة دانيليفسكي عىل بعد 
»متفائل« آخر يقوم يف املعنى الذي ضّمنه يف فكرته عن إمكانية واحتامل بل 
وحتمية صعود النمط التارخيي الثقايف الساليف بشكل عام والرويس بشكل 
خاص، يف مواجهة النمط التارخيي الثقايف األوريب )الرومي- اجلرماين، أو 

الالتيني - اجلرماين( اآليل للزوال.  

األوهام	األيديولوجية	واليقظة	السياسية	يف	وعي	الذات	الروسي
منها  البد  التي  الباطنية  املواجهة  هذه  من  دانيليفسكي  جعل  لقد 
أحالم  إىل  الرويس  والقومي  الساليف  التيار  أوهام  حتويل  وأسلوب  ميدان 
عن  والكشف  بالعاملي،  الوطني  عالقة  تفسري  خالل  من  السياسية  اليقظة 
طبيعة اخلالف اجلوهري بني النمط األوريب والرويس، والكشف عام اسامه 
باألوربة أو »وباء التقليد األوريب«، بوصفه مرض احلياة الروسية، ومن ثم 
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الربهنة عىل أن النمط  التارخيي الثقايف األوريب ليس له طابع عاملي، وأخريا، 
إن النمط  التارخيي الثقايف األوريب عرضة للتحلل والفساد، وبالتايل انتهاء 
دوره الريادي عىل النطاق العاملي. ومن ثم ال قيمة له بالنسبة للبديل الرويس 

الساليف. 
باإلنساين  أو  بالعاملي  القومي  أو  الوطني  لعالقة  حتليله  معرض  ففي 
بقوة  متتعها  هو  العاملية  العبقرية  يميز  ما  أن  من  دانيليفسكي،  انطلق  العام، 
غري  ككل.  اإلنسانية  أجل  من  والعمل  القومية  قيود  من  والتحرر  الروح 
القومي وضمن  أو  الوطني  الواقع  أن ذلك ال يمكنه احلدوث خارج إطار 
غري  ذاته  بحد  احلضاري  فالتطور  الثقافية.  لألنامط  الذايت  التطور  مسار 
من  العاملية.  إىل  الوطنية  واحلدود  العشوائية  من  وانتقاله  مروره  دون  ممكن 
روسيا  إخراج  يف  دانيليفسكي،  يقول  كام  األكرب،  بطرس  جدارة  كانت  هنا 
انه  األقل  عىل  أو  اإلنسانية،  احلرية  جمال  يف  وإدخاهلا  الوطنية  احلدود  من 
بل  وأمهيتها  األوربية  الفكرة  صعود  ذلك  عىل  وترتب  االجتاه.  هبذا  دفعها 
جوهريتها بالنسبة للوعي الرويس اآلخذ بالبطرسية اخلالصة. وقد تطورت 
هذه العقيدة وبلغت ذروهتا يف ثالثينات وأربعينات القرن التاسع عرش من 
حمتومة  شبه  نتيجة  ذلك  كان  وقد  والغرب.  األوربية  النزعة  أتباع  جانب 
التيار.  هلذا  ينتمون  آنذاك  الروس  واملثقفني  املتعلمني  أغلب  كون  بسبب 
من  كل  مصادرهم  كانت  والسيايس  والفلسفي  النظري  الفكر  جمال  ويف 
الغريب  التيار  أفقد هذا  الذي  األمر  الفرنسية.  األملانية واالشرتاكية  الفلسفة 
للنزعة الوطنية والقومية، أو أهنام حتوال إىل كيانات ضعيفة وتابعة. ومل جيد 
حصلوا  الذين  ألولئك  بالنسبة  والواقع  النتيجة  هذه  يف  غرابة  دانيليفسكي 
عىل تعليمهم من مصادر أوربية فقط. بحيث اعتربوا أن كل ما انتجته الثقافة 
األوربية )اجلرمانية الرومية الالتينية( يقف عىل النقيض من النزعة الوطنية 
الروسية. بل واعتربوا هذه النزعة ضيقة يف كل شيئ وموقف. وقد دفعهم 
ألبسوا  التقليد وجعلهم خيلطون بني ما هو أوريب وعاملي. بمعنى إهنم  هذا 
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كل ما هو أوريب طابعا وغالفا عامليا. بينام كانت الثقافة األملانية والفرنسية 
يف  أيضا.  وضيقة  حمض  قومية  األوربية  الثقافات  من  وغريها  واإلنجليزية 
القومية الضيقة. ومع أن هذه احلقيقة  العاملية هو ما يتجاوز  حني أن معنى 
جلية للعقل السليم واملنطق، إال أن ذلك مل يمنعهم من مطابقة األوربية مع 

العاملية)1(. 

ما  مطابقة كل  إىل  العامة  والقارية  القومية  األوربية  الثقافة  لقد سعت 
هذا  من  دانيليفسكي،  يقول  كام  تشذ،  ومل  بالرضورة.  عاملي  انه  عىل  تنتجه 
املوقف واألحكام حتى االشرتاكية يف مساعيها إلجياد أشكال مشرتكة من 
االعتبار  بنظر  تأخذ  أن  دون  البرشية  إسعاد  عىل  قادرة  االجتامعية  احلياة 
واالجتاه  السياق  هذا  وضمن  القومية.  واحلالة  واملكان  الزمان  يف  التاميز 

واملعنى واألسلوب ظهر املفهوم األوريب للعاملية.

دانيليفسكي،  يقول  كام  األوريب،  التاريخ  بتحليل  نأخذ  حاملا  لكننا 
ملختلف أقوامه وشعوبه فإننا سوف نقف أمام توسيع مفرط لتجارهبا الذاتية 
وإضفاء صفة العاملية عليها. فمفهوم العاملية أوسع من مفهوم القومية. بينام 
بني  فالتاميز  خالصة.  وقومية  نفسية  دعوة  هو  وشعوهبا  األوربية  يف  ما  كل 
القومي والعاملي كان وما يزال كام هو. بل حتى مفهوم العاملية هنا هو أقرب 
القبلية. فمن حيث اجلوهر،  أو حتى  القومية  الفكرة  إىل  )باملعنى األوريب( 
)1(   هذه فكرة سليمة من حيث طابعها النقدي، بمعنى أهنا سليمة ضمن حدود املوقف 
النقدي لدانيليفسكي من نزعة التقليد الروسية آنذاك. فاملهمة األساسية بالنسبة له 
كانت تقوم يف تفتيت قيمة التقليد ومن ثم رضورة إرجاع الثقافة واملثقف الرويس 
إىل عامله الذايت )القومي(. لكنها ليست دقيقة يف ما خيص املوقف من االنتاج القومي 
األملاين أو اإلنجليزي أو الفرنيس، باعتباره انتاجا قوميا خالصا وضيقا. وذلك ألن 
الكالسيكية«  »الصيغة  يرتقي إىل مصاف  الذي  القومي اخلالص والرفيع،  اإلنتاج 
الرويس  والفني  والفلسفي  األديب  اإلنتاج  كل  فإن  هنا  من  بالرضورة.  عاملي  هو 
القومي الكالسيكي هو عاملي أيضا. إذ ال يوجد إبداع عاملي رصف. إنه حمدد دوما 
واإلسالمية  والبوذية  النرصانية  الثقاة  إبداع  مثل  اجلزئية  »العاملية«  أو  بالقومية  أما 

وأمثاهلا. 
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حضارة  توجد  ال  إذ  بالعاملية.  يسمى  ملا  وجود  ال  دانيليفسكي،  يعتقد  كام 
عاملية واحدة وال يمكن أن توجد. ألنه أمر مستحيل. بمعنى انه ال يمكن 
أن توجد حضارة إنسانية كاملة يمكنها ضّم اجلميع إليها. إن هذه احلضارة 
مع  لكنه  للتحقيق.  قابلة  وغري  مثالية  ألهنا  هلا  وجود  ال  الكاملة  اإلنسانية 
ذلك يفسح املجال أمام اإلقرار هبذا العنوان العام املجرد من خالل مفهوم 
جلميع  املشرتك  أو  املتسق  التطور  عرب  للتحقيق  القابلة  املثالية  احلضارة 

األنامط التارخيية الثقافية.

إال أن إشكالية القومي والعاملي تظل موجودة عىل الدوام يف ما خيص 
املسار الطبيعي لألنامط التارخيية الثقافية. وذلك ألن احلضارة ال تنتقل من 
الشعب  هذا  كان  وإذا  أخرى.  شعوب  إىل  معني  ثقايف  نمط  ذات  شعوب 
متميزة  حضارة  تطوير  عىل  قادر  غري  داخلية  أو  خارجية  ألسباب  ذاك  أو 
إثنوغرافية.  مادة  إىل  والتحول  التحلل  سوى  أمامه  خيار  فال  به  وخاصة 
عالقة  جتاه  الثقايف  التارخيي  احلكم  املنطقي  ونسقها  الرؤية  هذه  وحددت 
األخرى  الثقافية  األنامط  ومع  نفسه  مع  املمكن  الثقايف  الساليف  النمط 
)األوربية بشكل خاص(. هلذا اعترب دانيليفسكي السالفية الرديف املعنوي 
لألوربية، والشعوب السالفية رديفا للشعوب األوربية. وكتب هبذا الصدد 
يقول، بأن السالفية هي مصطلح يامثل معنى اهليلبنية والالتينية واألوربية. 
وهي نفس النمط التارخيي الثقايف. وبالتايل، فإن معنى روسيا واجلمهورية 
رديفا  يكون  أن  ينبغي  السالفية  ملفهوم  بالنسبة  وبلغاريا  ورصبيا  التشيكية 
فهم  يمكن  هنا  من  أوروبا.  بالنسبة  وإسبانيا  وأملانيا  وإنجلرتا  فرنسا  ملعنى 
السالفية  فكرة  تكون  أن  ينبغي  بأنه  القائل،  السالفية  الفكرة  لشعار  رفعه 
بالنسبة جلميع السالفيني من روس وتشيك ورصب وكرواتيني وسلوفينني 
وسلوفاكيني والبلغار بعد اهلل والكنيسة، أعىل من أية فكرة أخرى. بمعنى 
احتالهلا الدرجة الثالثة يف هرم املرجعية الكربى )اهلل والكنيسة والسالفية( 
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هنا  الساليف. من  الثقايف  التارخيي  للنمط  الرضوري  املثلث  أحد أضالع  أو 
العلم  فوق  ما  مصاف  إىل  جوهرية  مرجعية  بوصفها  السالفية  فكرة  رفعه 
القيم  هذه  من  أيًا  ألن  وذلك  آخر،  أريض  شيئ  وأي  والتنوير  واحلرية 
الروحي والشعبي  باملعنى  واملفاهيم ال يمكن حتقيقه دون سالف مستقلني 

والسيايس.

مبادئها  هي  وما  اجلديدة  السالفية  احلضارة  بامهية  املتعلق  السؤال  أما 
لكل  ييل:  كام  دانيليفسكي  عليه  اجاب  فقد  األوروبية،  باحلضارة  مقارنة 
حضارة مسارها اخلاص. وكل منها يطور نمط ثقايف معني مميز له. وبالتايل 
عىل  بتضمنها  توحي  فكرة  وهي  وانجزه.  منها  كل  قام  ما  لتكرار  معنى  ال 
األكثر  نامذجها  أو  نموذجها  نعثر عىل  التي  واملتجدد،  اجلديد  اإلبداع  فكرة 
وهي  اإلبداع.  يف  األمم  بفضائل  دعته  ما  حول  اإلسالمية  الثقافة  يف  رقيا 
فكرة أكثر دقة مما عند دانيليفسكي. إال أن مأثرته دانيليفسكي هنا تقوم يف 
بلورته إياها ضمن سياق تأسيس اهلوية السالفية يف مواجهة اهليمنة األوربية 

احلديثة ونمطها الثقايف الالتيني اجلرماين. 

اإلجيايب،  العلم  تطور  أن  من  هذا  وموقفه  فكرته  تأسيس  يف  وانطلق 
هلذا  خاص  متثيل  هو  الرومية،  اجلرمانية  احلضارة  نتاج  أهم  احد  بوصفه 
النمط التارخيي الثقايف األورويب، متاما كام كان الفن وفكرة اجلامل هي الثمرة 
للدولة  السيايس  والتنظيم  القانون  كان  بينام  اليونانية،  للحضارة  األساسية 
تطوير  جيري  أن  إطالقًا  املعقول  غري  من  لذلك  الرومية.  احلضارة  ثمرة 
فالتقدم  الساليف.  الثقايف  النمط  جانب  من  استنساخها(  )أو  اجلوانب  هذه 
ذهنيتها  هلا  التي  اجلديدة  األمم  جتعل  داخلية  أسباب  نتاج  هو  والتطور 
اخلاصة الظهور بصورة خمتلفة ومتميزة  يف املجال التارخيي، بمعنى تكوين 
احلضارة  من  اجلديد  النمط  أن  يعني  ال  ذلك  لكن  اخلاص.  الثقايف  نمطها 
التي اجتازها اآلخرين أو ممن سبقوه ويزامنه.  ال يمكنه النجاح يف احلقول 
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إذ  الرئيسية.  مهمته  النشاط  من  النوع  هذا  يكون  أن  ينبغي  ال  ذلك  ومع 
آخر. وكام  بالنسبة لكل يشء  احلال  املعرفة، كام هو  فروع  لكل دولة بعض 
أفراد  بالنسبة لألفراد، هلذا يوجد  الشعوب خمتلفة كام هو احلال  أن قدرات 
لعلم  ثالث  وقسم  الطبيعة  لعلم  وآخرون  الرياضيات  لعلم  مستعدون 
اللغات وغريهم لعلم التاريخ والعلوم االجتامعية وهكذا دواليك. وعندما 
فإننا  احلديث،  األوريب  الثقايف  النمط  ضمن  الداخلة  الشعوب  إبداع  نتأمل 
الرياضيات  القدرة عىل  فمن حيث  العلمي.  اإلبداع  تباين شعوهبا يف  نرى 
النظرية والتطبيقية، بحتل الفرنسيون املكانة األوىل. إذ بينهم نعثر عىل أكرب 
عدد من الرياضيني الكبار مقارنة بالدول األوروبية األخرى جمتمعة. ولعل 
شخصيات مثل باسكال وديكارت وكالرو وداالمربت ومونجي والبالس 
وغريهم مثاال عىل ذلك. بينام طورت أملانيا يف نشاطها العلمي صيغة أخرى. 
يتجاوز  ان عددهم ال  الكبار غري  الرياضيات  علامء  كوكبة   من  قدمت  إهنا 
ثالثة أو أربعة اشخاص وهم كل من اليبنتس وأويلر وغاوس. لكن أملانيا 
مهيمنة أكثر يف علم اللغة أو الفلسفة املقارّنة التي ال تستطيع فرنسا مقابلتها 
يمكن  ال  املجال  هذا  يف  األملان  لدى  التي  األسبقية  هذه  وإن  الصدد.  هبذا 

تفسريه بأسباب عرضية.

ثالثة  بوجود  يقول  دقيق  استنتاج  إىل  دانيليفسكي  أوصل  ذلك  كل 
أسباب تدفع العلم، إىل جانب أسباب أخرى، بام يتوافق مع ختم القومية. 
يف  الشعوب  خمتلف  جانب  من  التفاضل  من  كل  أوال  هي  األسباب  وهذه 
قدراهتا  يف  واألمم  األقوام  متايز  وثانيا  املختلفة؛  وفروعها  املعرفة  جمال 
ونظراهتا عن غريها بحيث جيعلها تنظر إىل الواقع من وجهة نظرها اخلاصة؛ 
عملية  ليست  واألقوام  الشعوب  بني  اخلصائص  بعض  امتزاج  إن  وأخريا 

عشوائية. ويف حصيلتها تشكل ما نسميه بالشخصية الوطنية.

فقد فضل اليونانيون، علبى سبيل املثال، الطريقة اهلندسية، بينام اهلنود 
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بسبب خياهلم اخلصب جعلهم خيتلفون عن اهل اليونان بام يف ذلك يف اهلندسة 
والرياضيات )مع اهنام من أدق العلوم(. إن خيال اهلنود جيمع أغرب الصور 
بالدقة  يتميزون  فاليونان  غموضا.  أكثر  نفسه  الوقت  يف  ولكنه  الرائعة، 
إبداعهم  يف  اهلنود  عند  ذلك  نالحظ  ال  بينام  خياهلم.  يوافق  الذي  واليقني 
باستنتاجات  تتميز  التي  اهلندية،  للفلسفة  امليتافيزيقية  البنية  يف  وال  الفني 
هو  آخر  بنموذج  ذلك  عىل  التدليل  ويمكن  املدى.  بعيدة  جريئة  جدلية 
النموذج اإلنجليزي. فالرصاع والتنافس يشكالن أساس الشخصية القومية 
اإلنجليزية. ووجد ذلك انعكاسه يف إبداع ثالثة شخصيات كربى وضعوا 
ثالثة تعاليم أو ثالث نظريات يف جماالت املعرفة املختلفة، وكلها مبنية عىل 
هذه اخلاصية األساسية للشخصية القومية اإلنجليزية. ففي منتصف القرن 
وتطور  ظهور  عن  سياسية  نظرية  هوبز  اإلنجليزي  وضع  عرش،  السابع 
حرب  أو  الكل  ضد  الكل  حرب  فكرة  إىل  استنادا  البرشية  املجتمعات 
ابتدع آدم سميث نظرية  الثامن عرش،  القرن  اجلميع ضد اجلميع. ويف هناية 
اقتصادية مبنية عىل التنافس احلر بني كل من املنتجني واملستهلكني، ونظرية 
النضال والتنافس املستمر، التي تؤدي إىل الوئام االقتصادي. وأخريًا وضع 
وظائف  علم  جمال  يف  الوجود  أجل  من  الرصاع  نظرية  داروين  اإلنجليزي 
وتنتج  والنباتية  احليوانية  األنواع  أصل  ترشح  أن  جيب  والتي  األعضاء، 
هوبز  فنظرية  خمتلف.  مصري  الثالث  النظريات  وهلذه  البيولوجي.  الوئام 
منسية متاما. بينام نمت نظرية سميث إىل علم كامل لالقتصاد السيايس، مما 

جعل حمتواه أكثر أمهية. بينام انترشت نظرية داروين عىل نطاق واسع. 

لقد أراد دانيليفسكي القول، بأن مجيع هذه النظريات تشرتك يف نظرهتا 
األحادية اجلانب وإفراطها اجلزئي. من هنا استنتاجه هبذا الصدد والقائل، 
بأن دور كل من القوميات األوربية الثالث يف احلركة العلمية العامة يتطابق 
للقومية  كان  فإذا  وبالتايل،  القومي.  طابعها  يف  االختالف  درجة  مع  متاًما 
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حملها بام يف ذلك يف العلوم الطبيعية، فام بالك من أثرها يف العلوم االجتامعية 
واملواقف واألحكام الثقافية؟ كل ذلك يكشف من وجهة نظره، عن احلقيقة 
أنامط  من  هم  حاملا  وباألخص  آخر  إىل  شعب  ثامر  نقل  باستحالة  القائلة، 
من  يقلل  ينفي وال  دانيليفسكي، ال  يقول  كام  استنتاج،  ثقافية خمتلفة. وهو 
كون اإلنتاج العلمي هو ثروة البرشية مجعاء. غري أن تطورها يكشف عن أن 
تطوير العلوم بام يف ذلك الطبيعية ليس أقل وطنية وقومية من الفن واحلياة 
»النظام  وخصوصيات  تطور  بطبيعة  مرتبطة  ونتيجة  حالة  وهي  الشعبية. 
العقيل« للدول واألمم، أي كل ما وضعه يف تفسريه عن املكونات اجلوهرية 

الختالف االنامط الثقافية. 

يربهن  لألمم  التارخيي  التطور  مسار  أن  إىل  دانيليفسكي،  توصل  لقد 
عىل أن الطابع القومي للعلوم يظهر ليس فقط يف اجلانب الذايت )الشخيص( 
ولكن أيًضا باملعنى املوضوعي. من هنا إمكانية االستنتاج القائل، بأن العلم 
القومي خيتلف من قومية ألخرى. وإذ  أن يكون قوميًا. لكن طابعه  يمكن 
العلوم  يتوقف يف  فإنه  الطبيعية،  العلوم  أقل ظهورا يف  القومي  الطابع  كان 
االجتامعية عىل النظام العقيل )الرتبوي( اخلاص لكل دولة ولكل نمط من 
أنامط التاريخ الثقايف. وإذا كان الطابع األكثر وطنية يقوم يف إنجاح العلوم 
تكون  أن  يف  تقوم  غايتها  فإن  واألمة،  الدولة  إنامء  عىل  القادرة  االجتامعية 
وطنية. وينطبق هذا بالطبع عىل علوم اللغة. إذ مل يسبق ألحد أن جادل بأن 

قواعد اللغة األملانية واجبة أيضا بالنسبة للغة الروسية.

من  موقفه  يف  دانيليفسكي  إليها  توصل  التي  النتائج  هذه  دفعت  لقد 
إشكالية الوطني والعاملي بالنسبة للتطور الثقايف واألصالة احلضارية إىل أن 
دولة  روسيا  أن  هل  وهو  أال  لروسيا  بالنسبة  اجلوهري  السؤال  أمام  يقف 
السؤال  هذا  عىل  ولإلجابة  ال؟  أم  أورويب  الثقايف  كياهنا  أن  وهل  أوربية، 
السؤال  حل  تستلزم  عليه  احلقيقية  اإلجابة  بأن  دانيليفسكي،  افرتض 
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األسايس املتعلق بامهية أوربا نفسها، أي ما هو املقصود بأوربا. السيام وأن 
اإلجابة عليه جتعل من املمكن بالنسبة لروسيا فهم ما إذا كانت أوروبا عىل 
الغريب  بالكائن  أم عىل خطأ يف موقفها من روسيا، عندما تصفها  صواب 

عنها. 

يتعلق  أدق  سؤال  من  السؤال  هذا  عىل  اجابته  يف  دانيليفسكي  انطلق 
كل  يعرفه  والذي  عليه،  املتعارف  فاليشء  ألوربا.  أوال  اجلغرافية  باملاهية 
تلميذ يقول، بأن أوربا هي أحد األجزاء اخلمسة من املعمورة. وعندما ظهر 
التقسيم اجلغرايف األول للعامل إىل ثالثة أجزاء، فإن هلذا التقسيم كان معناه 
اخلاص واملحدود آنذاك. فقد كان الفاصل بني القارات هو البحر. فام وقع 
البحر حصل عىل أسم أوروبا، وما وقع إىل اجلنوب حصل  إىل الشامل من 

عىل أسم أفريقيا. وما وقع إىل الرشق حصل عىل أسم آسيا. 

وطنهم  إىل  أي  اإلغريق،  إىل  األصل  يف  تعود  »آسيا«  كلمة  وكانت 
تم  حيث  القوقاز،  من  الشاميل  السفح  عىل  الواقعة  البالد  يف  األول  األصيل 
تقييد بروميثيوس بالصخرة وفقا لألسطورة اإلغريقية. وأسيا هو أسم ألم 
اجلزيرة،  إىل شبه  املهاجرين  قبل  االسم من  نقل هذا  تم  هنا  أو زوجة. من 
واملعروفة باسم آسيا الصغرى. ثم جرى اطالقها عىل كامل العامل الواقع عىل 
رشق البحر األبيض املتوسط. حينذاك أصبحت اخلطوط العريضة للقارات 
وآسيا.  وأوروبا  أفريقيا  بني  الفاصل  حتديد  جرى  ثم  ومن  جيدا.  معروفة 
وبالتايل هل تنتمي روسيا إىل أوروبا ضمن هذا التفسري التارخيي اجلغرايف؟ 
فمن الناحية اجلغرافية أن جزءا من روسيا يقع ضمن أوربا بالصيغة املعروفة 
أو املشهورة أو املقرور هبا، كام يقول دانيليفسكي. أما من حيث اجلوهر فال 
يمكننا  موجود  هو  فام  للكلمة.  الدقيق  باملعنى  أوروبا  أسمه  ليشء  وجود 
أن  يعني  ال  ذلك  أن  غري  آسيا.  يف  الغربية  اجلزيرة  شبه  أسم  عليه  نطلق  أن 
كلمة »أوروبا« ال معنى حمدد هلا أو أهنا جمرد صوت فارغ. إن معناها واضح 
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إذ  والتارخيي.  الثقايف  باملعنى  بل  اجلغرايف  باملعنى  ليس  وجيل وقوي ولكن 
ليس للجغرافيا قيمة مهمة يف مسألة االنتامء أو عدم االنتامء إىل أوروبا. وهنا 
يربز السؤال أمام دنيليفسكي حول ماهية أوروبا باملعنى الثقايف والتارخيي. 
ويف جمرى حتليله ملختلف جونب هذه القضية توصل إىل أن ماهيتها باملعنى 
احلضاري يتطابق مع معنى احلضارة اجلرمانية الرومية. ومن ثم، فإن أوروبا 
هي احلضارة اجلرمانية الرومية نفسها. فاحلضارة اليونانية مل تنمو عىل نفس 
فقد  خمتلًفا.  والرومية  اليونانية  احلضارات  جمال  كان  لقد  األوروبية.  الرتبة 
ولد هومريوس الذي يعترب »مرآة الكّل اليوناين« عىل ساحل آسيا الصغرى 
الرئييس  املحور  كانت  التي  الصغرى،  آسيا  من  انه  بمعنى  إجيه.  لبحر 
الفلسفة  وكذلك  لليونانيني  امللحمي  الشعر  ظهر  فهنا  اهليلينية.  للحضارة 
ومنها  )أبقراط(.  والطب  )هريودوت(،  والتاريخ  والنحت،  )طاليس(، 
الرئييس  املركز  أصبحت  أثينا  إن  صحيح  املقابل.  البحر  ساحل  إىل  انتقلوا 
هلذه احلضارة لكنها تعرضت للتاليش. وأعطت ثامرها مرة أخرى ليس يف 
بلد أورويب ولكن يف اإلسكندرية يف مرص. وهكذا جتاوزت الثقافة اهليلينية 
وأوروبا  آسيا  العامل:  يف  املعروفة  الثالثة  األجزاء  تطورها  جمرى  يف  القديمة 
وأفريقيا. ومن ثم مل تكن حرصا عىل أوربا، بل ومل تنتمي إليها باملعنى الدقيق 
للكلمة. فهي مل تبدأ ومل تنته هناك، كام يقول دانيليفسكي. وحسب رؤيته، 
فإن أوربا حصلت عىل املعنى واألمهية التي تستخدم هبا اآلن يف جمرى تطور 
احلضارة اليونانية والرومانية. وهي حضارة حوض البحر األبيض املتوسط   

بأكمله.

كل ذلك حدد مضمون السؤال األويل الذي وضعه دانيليفسكي، عام 
إذا كانت روسيا تنتمي إىل أوروبا باملعنى املذكور أعاله؟ وقد كانت اجابته 
هبيئة  كانت  سواء  األوربية،  اجلذور  من  روسيا  تتغذ  مل  إذ  القاطع.  بالنفي 
عصائر مفيدة أو ضارة، ومل تتغذ من جذور الروح اجلرماين. ومل تكن جزءا 
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من اإلمرباطورية الرومية لشارملان، ومل تكن جزًءا من الفيدرالية الثيوقراطية 
التي حلت حمل ملكية شارملان، ومل تكن مرتبطة بجسم واحد مشرتك هبا أو 
معها. بل أن تاريخ روسيا مستقل وال عالقة له بالتاريخ األوريب وإشكاالته 
متر  ومل  االقطاعي،  النظام  إشكاليات  فيها  ليس  إذ  وحلوله.  وقضاياه 
باإلصالح الديني، والكاثوليكية، ومل حتيا باملثل العليا التي جتّسدت يف الفن 
انتامءا  يكون  أن  يمكنه  ما  ليس يف روسيا  أخرى،  بعبارة  الرومي.  اجلرماين 
جوهريا ألوربا بأي شكل كان من األشكال. ومن ثم ال معنى للحديث عن 
بذاته.  قائم  أوربية، بل هي كيان خاص  إن روسيا ليست  طابعها األوريب. 
املقلدة  الروسية  االرستقراطية  أو  اجلدد«،  »للنبالء  هو  الوحيد  واالستثناء 
الناس  أما  النبيل.  الفخر  وال  التواضع  تعرف  ال  والتي  األوربية،  للتقاليد 
يقول  كام  اخلاصة،  حدودهم  ضمن  دوما  فيبقون  كرامتهم  يفهمون  الذين 
بأن  يقول،  من  أما  الرويس.  الشعب  عموم  بذلك  ويقصد  دانيليفسكي. 
إليها بموجب  تنتمي  لكنها  الوالدة،  أوروبا عن طريق  إىل  تنتمي  روسيا ال 
قانون التبني وذلك ألهنا استوعبت ما طورته أوروبا. ومن ثم أصبحت )أو 
إبداعها وانتصاراهتا، فهو حكم ال  ينبغي أن تصبح( مشاركا يف  عىل األقل 
معنى له من وجهة نظر دانيليفسكي. من هنا تشديده عىل أن روسيا قائمة 
يف  أوروبا  ألبوة  مشاعر  ألية  وجود  وال  اخلاص  تارخيها  نتاج  وهي  بذاهتا 
عالقاهتا مع روسيا وما شابه ذلك. بل ونراه يدفع هذه القضية صوب هنايتها 
املنطقية عندما اكد عىل أن جوهر القضية هنا ال يكمن يف هذه اجلانب، بل يف 
ما إذا كان هذا التبني ممكنًا بحد ذاته. فمن املعروف أو املقرور به من الناحية 
العلمية والفلسفية، أن لكل يشء بداية وهناية، كام يقول دانيليفسكي. وكل 
تعتقدها  التي  التارخيية  الرؤية  الوجود عرضة لالستنزاف. وهذه هي  ما يف 
كون  رؤية  لعدم  معنى  ال  وبالتايل  املتعلمني.  الناس  من  العظمى  الغالبية 
عرضة  العامل،  يف  آخر  يشء  كل  مثل  مثلها  أيًضا،  هي  األوروبية  احلضارة 
أن  عىل  تربهن  الدقيقة  التارخيية  املعرفة  إن  لذلك،  إضافة  لالستنزاف. 
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فقط،  له  مناسبة  هي  ذاك  أو  الشعب  هذا  يطورها  التي  السياسية  األشكال 
أي ملن يبدعها. وأن عدم االعرتاف بذلك جيعل من »التقدم« بوصفه ظاهرة 
تارخيية، فكرة ونظرة غامضة. لقد أراد دانيليفسكي القول، بأن حماولة جعل 
إضافية  صورة  أو  األوريب  التاريخ  من  جزءا  الروسية  والكينونة  الصريورة 
العقول  لذوي  املميز  الغباء  نتاج  جمرد  هو  األوريب،  الثقايف  التاريخ  للنمط 
املستلبة والتقليدية. وأعترب هذه الظاهرة شكال من أشكال األوبئة الثقافية. 

من هنا فكرته عام اطلق عليه عبارة »األوربة هي مرض احلياة الروسية«. 

لقد وجد دانيليفسكي يف نزعة التقليد الروسية ألوربا وحماولة جعلها 
مثاال مطلقا وأن روسيا نفسها أوربية أو جزء منها، جمرد وهم ال عالقة له 
مستقبل  أي  باملستقبل،  له  عالقة  ال  ذلك  من  واألهم  واحلقيقة،  بالتاريخ 
أوربا  مرت  فقد  الساليف.  الثقايف  التارخيي  بالنمط  اسامه  ملا  الذايت  اإلبداع 
بطريقها اخلاص يف كافة امليادين واملجاالت. ومن ثم أبدعت نمطها التارخيي 
الثقايف الذي ال عالقة له بروسيا، كام أن ال عالقة لروسيا به عن قريب أو 
التاريخ الرويس وآفاقه يف جمال  بعيد. األمر الذي يضع مهمة تناول حقيقة 
يقول  كام  الروسية،  احلياة  إىل  نظرنا  لو  وفيام  اخلاص.  الثقايف  نمطه  تأسيس 
ليست  وعافيتها  صحتها  عن  يكشف  فيها  اجليل  الواقع  فإن  دانيليفسكي، 
عىل ما يرام. فصحتها غري صحيحة. لكنها مع ذلك ال تعاين من األمراض 
ويف  اإلثنوغرايف.  التحلل  مرض  مثل  العالج،  عىل  املستعصية  العضوية 
الوقت نفسه، فإن روسيا مصابة هبوس يمكنه أن يكون قاتال. فهو املرض 
الذي نرى مظاهره يف شيخوخة الوجوه الشابة، والذي هيدد الكيان الرويس 
بأسوأ أنواع املوت أال وهو الوجود العقيم والعديم اجلدوى. وهي نتيجة ال 
الرويس  الشعب  فقد حتمل  يقبل هبا.  الرويس وال  والتاريخ  الواقع  حيتملها 
املدنية، وإصالحات  احلرية  الدولة، وفقدان  )بناء  الثالث  تطور  يف مراحل 
بناء  اجل  من  كلها  جرت  لكنها  وهائلة.  كربى  عذابات  األول(  بطرس 
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الدولة القوية وثباهتا، كام يقول دانيليفسكي. 

احلضارة  بأن  نرى،  وروسيا  أوربا  بني  التارخيية  املقارنة  حيث  فمن 
هذه  نتائج  بني  ومن  كبري.  حد  إىل  عمليا  منحى  تنحو  أخذت  األوروبية 
الظاهرة هو تطبيق العديد من االكتشافات واالخرتاعات العلمية يف ميدان 
قد  عرش  الثامن  القرن  بداية  يف  روسيا  كانت  بينام  املدين.  ونظامها  الصناعة 
الرويس،  الشعب  أخذ  إذ  الرشقيني.  جرياهنا  مع  الرصاع  من  تقريبا  انتهت 
كل  ومها  نسياهنام  يمكن  ال  شخصيتني  قيادة  حتت  األحداث  أيقظته  الذي 
البولنديني  النبالء  طبقة  عىل  انترصا  اللذين  ومخيلنيتسكي)2(،  مينني)1(  من 
الذين غريوا مبادئ الشعب البولندي السالفية، والذين أرادوا أيضا إجبار 
الشعب الرويس عىل القيام بنفس اخليانة جتاه النفس، كام يقول دانيليفسكي. 
األمر الذي جعل من تقوية الدولة الروسية عرب طريق االقرتاض من الكنوز 

)1(   كوزما مينيتش مينني )ت- 1616( إحدى الشخصيات الشعبية الروسية الكربى 
التي مجعت حوهلا الشعب الرويس بمختلف فصائله يف جمرى الرصاع ضد االحتالل 
البولندي لألرايض الروسية ومدينة موسكو. واستطاع مع األمري بوجارسكي من 
حترير موسكو عام 1612 والحقا األرايض الروسية ككل. ويعتربان املمثالن األكثر 
 1818 عام  تذكاري  نصب  هلام  وأقيم  التارخيي.  الرويس  الوعي  يف  وعمقا  شعبية 
يف الساحة احلمراء وحتته كتب »إىل املواطن مينني واألمري بوجارسكي، تقديرا من 

الشعب الرويس«.
والقادة  الزعامء  احد   )1657-1595( مخيلنيتسكي.  ميخائيلوفيتش  بغدان     )2(
التارخيني للقوزاق. ولعب دورا مهام يف توسيع وتثبيت الدولة القيرصية. انحدر من 
عائلة نبيلة. كان تارخيه الشخيص سلسلة من احلروب وقيادهتا. وقع يف األرس الرتكي 
العثامين. واشرتك يف حروب عديدة. وأصبح قائدا لقوات القوزاق. ودخل يف رصاع 
ان عمل يف خدمتها يف  بعد  البولندية،  الدول وباألخص  الكثري من  وحروب ضد 
بداية االمر. وعمل مخلنيتسكي عىل طلب املساعدة من خمتلف الدول للحصول عىل 
استقالل يف املناطق التي حيكمها )مما يسمى حاليا اوكراينا(. واجرى مفاوضات هبذا 
الصدد مع الروس والبولنديني، بل وحتى مع السويديني، لكنها مجيعا مل تؤدي آنذاك 
إىل نتيجة مرجوة. لكنه تعرض إىل هزائم مل يستطع ايقافها إال بعد االتفاق مع الدولة 
الروسية. حينذاك اقسم بالوالء للدولة الروسية بعد ان دخلت وقواته مدينة كييف. 

بمعنى إرجاع األرايض الروسية السابقة إىل عهدة الدولة الروسية املركزية.
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وأولية.  رضورية  مهمة  الغربية  والصناعة  العلوم  من  املستخرجة  الثقافية 
به روسيا كي تتمكن بعد عملية تعليم  الذي قامت  فهو االقرتاض الرسيع 
كل  أي  بنفسها،  االستقالل  من  اخلاصة،  املبادئ  عىل  قائمة  بطيئة  طبيعية 
بطرس  كان  هل  ولكن  األول.  بطرس  وقادها  هبا  قام  التي  العملية  تلك 
األول يدرك بوضوح هذه الرضورة؟ فهو مثل معظم الشخصيات التارخيية 
العظيمة عادة ما تترصف وفق خطة مدروسة هبدوء وهبوى وشغف عارم. 
من  جيعل  أن  الوسائل  بكل  وأراد  غرامها.  يف  وقع  أوروبا  عرف  أن  فبعد 
وإيناعها،  األوربية  الثامر  االول  بطرس  رأى  فحاملا  أوروبية.  دولة  روسيا 
هي  كام  الشجرة  هذه  نقل  املمكن  من  بأن  يقول،  استنتاج  إىل  توصل  فإنه 
إىل األرايض الروسية. واعتقد بأن من املمكن زرعها يف األرايض الروسية 

القاحلة آنذاك )باملعنى الثقايف والقومي واالجتامعي(.

ومل  العمر،  يف  االختالفات  االعتبار  بعني  األول  بطرس  يأخذ  مل  إذ 
يعتقد أن الربّية قد ال يكون لدهيا وقت للثورة. ولذلك أراد أن يقطعها من 
ممكنة  البدائل  هذه  فإن  الواقع،  يف  أما  موجود.  هو  ما  هبا  ويستبدل  اجلذر 
رؤيته  كانت  لقد  دانيليفسكي.  يقول  كام  فقط،  امليتة  األجسام  عىل  التطبيق 
نشوءه  وإمكانية  الثقايف  التارخيي  النمط  عن  فلسفته  إىل  تستند  الصدد  هبذا 
الروسية  الدولة  تطور  جمرى  يف  هبا  يؤخذ  مل  رؤية  وهي  وانتقاله.  وتطوره 
التجربة  بعد بطرس األول. ووجد هذا اإلمهال انعكاسه الكبري واهلائل يف 
تاما يف كل  الغرب أولوية مطلقة ومثاال  التي جعلت من نموذج  السوفيتية 
أي  الطبقية،  األيديولوجية  بأثر  فهو  الحقا،  معها  اهلائل  اخلالف  أما  شيئ. 
املوقف االجتامعي وليس الثقايف الذي كان حيتل موضع األولوية يف منظومة 
دانيليفسكي الفكرية والتارخيية. بعبارة أخرى، لقد ظلت التقاليد البطرسية 
سارية املفعول يف الوعي الرويس الثقايف بشكل عام والسيايس بشكل خاص. 
وفيام خيص الثامر وإمكانية استبداهلا بام هو موجود يف الرتبة الروسية، فمن 
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الحقا  اتلفت  التي  الذرة  بزراعة نبات  خروتشوف  سياسة  تذكر  املمكن 
الزراعة السوفيتية. لقد كان دانيليفسكي يتحدث، بأثر رؤيته وثقافته العلمية 
ثقافة وحضارة خاصة  انتاج  باستحالة  اسامه  مقارنة حية عام  الطبيعية، عرب 
إذ  اخلاص.  التارخيي  مسارها  هلا  ثقافية  تربة  يف  وزراعتها  نقلها  خالل  من 
اعتربها سياسة عقيمة ال تدرك وال تفهم حقائق الطبيعة والوجود التارخيي 
لألقوام والشعوب. وإذا كان فسادها جليا يف جمال الزراعة العادية، فام بالك 
التي  احلياة  بأن  القائل،  دانيليفسكي  استنتاج  هنا  من  الثقافة؟  زرع  يف جمال 
تشكلت حتت تأثري املبدأ الرتبوي الذايت األصيل ال يمكنها قبول هذا النوع 

من التحوالت، وذلك ألهنا تؤدي إىل اصابته بالشلل.

سياسة  بسبب  روسيا  منها  عانت  التي  الثقافية  التارخيية  املشكلة  إن 
يقاوم  ال  غرام  يف  وقوعه  يف  تقوم  دانيليفسكي،  يقول  كام  األول،  بطرس 
جتاه أوربا. وبأثره سعى ملعاجلة روسيا بطريقتني متناقضتني أال ومها احلب 
كان  واحد.  آن  يف  ويكرهها  روسيا  حيب  كان  لقد  واحد.  بقدر  والكراهية 
مزاياها،  أو  عيوهبا  بسبب  سواء  الروسية  للحياة  األوىل  البدايات  يكره 
جانبني  بني  أعامله  يف  التمييز  رضورة  هنا  من  روحه.  بكل  يكرهها  مل  لكنه 
األول وتعلق بنشاطه يف بناء الدولة ومنشآهتا العسكرية والبحرية واإلدارية 
والصناعية، والثاين نشاطه اإلصالحي املتعلق باحلياة والعادات واألعراف 
يف  عمله  كان  وإذ  الرويس.  الشعب  تربة  يف  غرسها  حاول  التي  واملفاهيم 
مجيعا  الناس  تسخريه  ذلك  يف  بام  والتبجيل  التقييم  يستحق  األول  اجلانب 
من اجل الدولة، بحيث جعله ذلك يستحق بحق لقب العظيم، فإن نشاط 
النوع الثاين مل يكتف بإيذاء عميق ملستقبل روسيا، بل وجعل أعامله اخلاصة 
الشعب  جسد  يف  ينخر  زال  ما  أحدثه  الذي  فالرضر  متاًما.  الفائدة  عديمة 
الرويس. األمر الذي أثار استنكار رعاياه، وأحرج ضامئرهم، وعّقد مهمته. 
نفسه  أمام  عقبات  بإضافة  تسبب  قد  نفسه  هو  بأنه  القول،  يمكننا  بحيث 
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ومن ثم العمل املهموم من اجل تذليلها، كام يقول دانيليفسكي. مما أدى إىل 
تؤيت  بطريقة  استخدامها  يمكن  كان  التي  الطاقة  من  كبرية  حصة  استهالك 
بفوائد أكرب. إذ ما هي احلاجة إىل حلق اللحى، وإجبار الناس عىل اللباس 
وإدخال  األوربية،  املفردات  بحرش  اللغة  وتشويه  والتدخني،  األوريب، 
العادات األجنبية، وتغيري التقويم الزمني وكثري غريها؟ وملاذا جرى وضع 
أشكال احلياة األجنبية يف مرتبة الرشف األوىل؟ والسؤال الذي يربز هنا هو 
هل بإمكان كل هذه األعامل أن تعزز الوعي العام؟ بالتأكيد كال. أما القضية 
األخرى فتقوم يف أن عمل الدولة وحدها ال يمكنه تغطية كل شيئ. هلذا كان 
من الرضوري تطوير ما يمكنه أن يمنحها القوة القادرة عىل فعل كل شيئ. 
انه التنوير. وقد كانت تلك مهمته األساسية. ولكن كيف يمكن هلذا التنوير 
أن يقوم بمهمته يف ظل تدمري الكينونة الروسية وخصوصيتها، كام يستفرس 
دانيليفسكي. وعالوة عىل ذلك، ال يمكن فرض التنوير بالقوة. وعموما إن 
كل اصالح وجتديد ال يمكنه النجاح بقوة خارجية أيا كان شكلها وحمتواها. 
العملية  الداخل. وقد تكون هذه  ذاتيا، أي من  أن جيريا  بل من الرضوري 
ابطأ لكنها أمتن وأكثر أصالة وغنى. ولذلك كان كل من االنقالب واحلداثة 
اللذين قام هبام بطرس األول، جيريان أوال بني صفوف الطبقات العليا من 
انتشاره  عرب  الروسية  احلياة  يمس  التشويه  هذا  أخذ  فشيًئا  وشيًئا  املجتمع. 
وتغلغله يف أعمق أعامق احلياة الروسية وطبقاهتا الدنيا. لقد تعامل بطرس 
الرويس  مفهوم  تشويه  جرى  هلذا  وازدراء.  باحتقار  رويس  هو  ما  كل  مع 
احلقيقي بحيث مل يتخلص من هذه العالقة واملواقف حتى يف أفضل املراحل 
اإلجيابية والكربى يف التاريخ الرويس. األمر الذي يشري إىل ما يمكن دعوته 
يقارب  ما  التي أصابت روسيا يف جمرى  الغبية  األوربة  أو  األوريب  باملرض 

القرن ونصف قرن من الزمن، كام يقول دانيليفسكي. 

ما  بكل  واستبداهلا  الوطنية  احلياة  تشويه  إىل  بنظره،  ذلك  أدى  لقد 
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الروسية،  األرايض  يف  وزرعها  األجنبية  املؤسسات  واستعارة  أجنبي؛  هو 
مع االعتقاد بأن ما هو خري يف مكان ما جيب أن يكون خريا يف كل مكان؛ 
للناس واملجتمع  الظاهرية  التي مست كافة أشكال احلياة  املفتعلة  الزركشة 
من مالبس وأجهزة وسلع منزلية ونمط احلياة وما شابه ذلك. بحيث وجد 
هذا التأثري طريقه إىل كل جمال من جماالت احلياة. كام وجد انعكاسه يف الفن 
أما  اإلنساين.  النشاط  ميادين  من  وغريها  املعامرية  واهلندسة  واملوسيقى 
أن  حني  يف  اخلاصة.  هلويتها  روسيا  فقدان  فهي  ذلك  لكل  الكربى  النتيجة 
األصالة السياسية والثقافية والصناعية واملثل العليا التي جيب أن يسعى إليها 
كل شعب تارخيي هي املقدمة الرضورية لتحقيق األصالة يف كل شيئ وكل 
إبداع. وإذا كان من الصعب أحيانا بلوغ ذلك، فإن احلد األدنى الرضوري 
بوسائل  االستقالل  من  النمط  هذا  عىل  احلفاظ  أما  االستقالل.  محاية  هو 
مصطنعة فهو ظاهرة حمزنة. بينام كان باإلمكان التخيل عن كل ذلك فيام لو 
فالسجاد  دانيليفسكي.  يقول  كام  الوطنية،  حياتنا  بأشكال  االحتفاظ  جرى 
يف بالد فارس ليس للرفاهية بقدر ما يعكس نمط حياهتم العادية. انه حاجة 
رضورية لألغلبية. األمر الذي يفرس بلوغ إنتاج السجاد حد الكامل، بحيث 
الشاالت  عىل  نفسه  اليشء  وينطبق  صناعته.  لرعاية  محاية  أية  إىل  حيتاج  ال 
اهلندية، واألقمشة احلريرية الصينية واخلزف. ونفس اليشء يمكن قوله عن 
السامور  انتاج  املثال  نأخذ عىل سبيل  أن  املمكن  الروسية. ومن  الصناعات 
وقيود  مجركية  قيود  بفرض  تقوم  الفرنسية  احلكومة  جعل  الذي  الرويس 
أن  إىل  يشري  ذلك  كل  منتجاهتا)1(.  محاية  اجل  من  عليه  املختلفة  االسترياد 
نوعية  عىل  أثرها  احلياة  خلصوصية  أن  بمعنى  التقليد.  من  أفضل  األصل 
فإهنا  الوطنية،  الصناعة شخصيتها  تفقد  التجارة. وحاملا  ثم  الصناعة، ومن 
عنه  الدفاع  يمكن  ما  وجود  إنعدام  إىل  إضافة  خمتلفة،  تشوهات  اىل  تؤدي 

ومحايته ورعايته. 

)1(   السامور هو جهاز لتحضري الشاي واملرشوبات الدافئة
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وعندما وضع دانيليفسكي كامل استنتاجاته هبذا الصدد جتاه اإلشكالية 
الرويس  الشعب  أن  اىل  توصل  فإنه  روسيا،  يف  األوريب  للتقليد  الواقعية 
منقسم إىل طبقتني، ختتلفان عن بعضهام البعض. الطبقات االجتامعية الدنيا 
أوروبية  إىل  العليا  الطبقة  حتولت  بينام  والشخصية،  الروح  روسية  ظلت 
املنزع. فالطبقات املتأوربة تأخذ كل ما هو أوريب. وتعتقد بأن كل ما هو جيد 
األنامط  من  العديد  نقل  تم  الطريقة  لروسيا. وهبذه  بالنسبة  الغرب جيد  يف 
التجربة  كشفت  بينام  واحلياة.  والثقافة  الدولة  مفاصل  خمتلف  يف  األوربية 
بأن كل هذه األشياء غري مقبولة. وإهنا جتف وهي يف  تام وواضح،  بشكل 
الوقت  ويف  وجديدة.  مستمرة  بإمدادات  تطالب  جيعلها  الذي  األمر  املهد. 
االجتامعية  احلياة  يف  التغيريات  بأن  للروس،  التارخيية  التجربة  تقول  نفسه 
العامة واحلكومية النابعة من االحتياجات الداخلية للشعب قد جرى قبوهلا 
يف  تطبيقها  جرى  التي  التارخيية  اإلصالحات  أعظم  فإن  ثم،  ومن  بنجاح. 
غريب.  لنموذج  وفًقا  إحداثها  جير  مل  مجة  بفوائد  عليها  عادت  والتي  روسيا 
الناس  رفاهية  مميزة عززت  وفًقا خلطة  تطبيقها  لقد جرى  العكس.  بل عىل 
أولئك  بني  من  ورضاوة  رضرا  واألكثر  املتطرفة  الصيغة  أما  وحريتهم. 
الداخلية واخلارجية  احلياة  كافة مظاهر  إىل  تنظر  التي  تلك  فهي  املتأوربني، 
املتاحة  الوسائل  بكل  النظرة  تسعى هذه  إذ  أوربية.  نظر  لروسيا من وجهة 
أن تدرج وتدخل كل ظواهر احلياة الروسية حتت معايري احلياة األوربية أما 
الفكر األوريب، أو  بوعي من أجل  بصورة غري واعية بسبب استالهبا أمام 
أن  يمكن  ومنها  والتبجيل.  والتكريم  الترشيف  هيئة  الظواهر  هذه  إعطاء 
األوربية«،  »شخصيتهم  انعدام  حال  يف  املظاهر  هذه  كل  من  خلوهم  نفهم 
كام يقول دانيليفسكي. ولعل أحد األمثلة النموذجية هبذا الصدد هو املوقف 
للهيمنة  بسعيهم  الروس  تتهم  فأوربا  )اسطنبول(.  القسطنطينية  قضية  من 
عليها. بينام نشعر نحن باخلجل من هذا االهتام، كام لو انه بالفعل فعاًل سيئًا. 
فقد استولت إنجلرتا عىل مجيع املضايق البحرية يف أغلب مناطقء العامل. بل 
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)جبل  اإلسبانية  األرايض  عىل  صخرة  عىل  استولوا  ملاذا  املعروف  غري  من 
طارق( من اجل السيطرة عىل مدخل البحر األبيض املتوسط . أما ما يتعلق 
بنا فيجري رفض حتى فرضية حقنا يف الدخول احلر إىل منازلنا، دعك عن 
االلتزام األخالقي بإبعاد األتراك عن األرايض السالفية واليونانية. إن كل 
هذه األمثلة مؤرش عىل أعراض املرض، الذي يمكن أن نطلق عليها تسمية 
يف  وهي  تعلياًم.  األكثر  الرويس  املجتمع  طبقات  يف  الوطنية  الروح  ضعف 
باستمرار.  وتدعمه  منه  تنشأ  والذي  للمرض،  اجليني  السبب  نفسه  الوقت 
يمكنه  كام  الرويس.  للشعب  الكربى  األهداف  بلوغ  يعوق  املرض  هذا  إن 
الرويس  للشعب  التارخيية  احلياة  وحيرم  الوطنية،  الروح  ربيع  استنزاف 
اجلدوى  عديم  شيئا  وجوده  من  جيعل  بحيث  الداخلية،  احليوية  القوة  من 
جمرى  يف  دانيليفسكي  إليه  توصل  الذي  النهائي  االستنتاج  أما  والفائدة. 
يف  فيقوم  الروسية،  األوربة  مرض  أو  التقليد  ملرض  ونقده  وحتليله  دراسته 
إقراره، بأن كل ما هو خال من املحتوى الذايت ال يتعدى كونه قاممة سوف 

جيري مجعها ووضعها يف نريان احلساب التارخيي. 

إليه  توصل  الذي  العميق  والثقايف  الفكري  اإلستنتاج  هذا  أدى  لقد 
عام  نفسه  الوقت  يف  واألعمق  األعم  السؤال  ونقد  وضع  إىل  دانيليفسكي 
اإلنسانية  أو  العاملية  احلضارة  مع  متطابقة  األوروبية  احلضارة  كانت  إذا 
العامة؟ أي عام إذا كانت احلضارة األوربية تتطابق مع مفهوم وفكرة العاملية 

واإلنسانية العامة. 

إن الوعي األوريب، كام يقول دانيليفسكي، ينطلق من مقدمات ترتقي 
من  كل  هي  املقدمات  وهذه  والثقافية.  التارخيية  البدهية  مصاف  إىل  عنده 
تصوير الرشق والغرب عىل أهنام نقيضان وقطبان؛ وأن األوريب الغريب هو 
قطب التقدم والتطور والتقدم، بينام الرشق )آسيا( هو قطب الركود والغباء؛ 
أهنا  من  تنطلق  األوربية  الفكرة  وأن  مكروه؛  والرشق  حمبوب  الغرب  وأن 
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الكّل واملطلق واحلقيقة واجلامل واخلالص، وما عداها ركود وموت؛ وأن 
أوروبا هي إنسانية كاملة وبدوهنا ال يمكن أن تكون هناك حضارة. بمعنى 

انه ال وجود للتقدم خارجها.  

أما من حيث الواقع والتاريخ والثقافة الفعلية، فإن كل هذه املقدمات 
»الفكرية« هي هراء مطلق وسطحية إىل درجة جيعل حتى من دحضها امرا 
خمجل، كام يقول دانيليفسكي. السيام وأن تقسيم العامل نفسه إىل أجزاء هو 
تّقسم  التي  هي  البحار  أو  البحر  أن  فهو  احلق  املعيار  أما  مصطنع.  تقسيم 
الكرة األرضية. وبالتايل، فإن أي جزء من أجزاء العامل ال يمثل وال يمكنه أن 
يمثل اخلصائص التي قد يضعها أحدهم يف معارضة اآلخر. فمرص وساحل 
البحر املتوسط   عموًما أكثر البلدان قدرة عىل الثقافة. وأن أوروبا يف الواقع 
ال  وبالتايل  األخرى.  األجزاء  عن  ختتلف  ال  ثم  ومن  آسيا.  من  جزء  هي 
يمكنها أن تعارض بشكل كامل وختتلف اختالفا تاما عن اآلخرين. كام إن 
أقل  قادرة وأخرى  بلدان  العامل توجد  أنحاء  أنه يف مجيع  الواقع يربهن عىل 
قدرة عىل تطوير املدنية. وبالتايل، فإن السمعة التي تتمع هبا أوربا هي نتاج 
من  اإلطالق  عىل  أصالة  أكثر  ثقافة  لدهيا  آسيا  بقية  أن  رغم  نعرفها.  حالة 
األوربية. فالعديد من فروع الصناعة الصينية ال تزال يف درجة من الكامل ال 
يمكن للصناعة األوربية بلوغها. وينطبق هذا عىل صناعات أخرى عديدة. 
العقالنية.  بالزراعة  األرضية  الكرة  عىل  األول  املكان  الصني  حتتل  كام 
والبستنة الصينية أيضا ربام تكون األوىل يف العامل. وينطبق اليشء نفسه عىل 
البارود  بقرون عديدة  األوربيني  قبل  الصينيون  الراحة. وقد عرف  وسائل 
هائل ونمط  أدب  الصني  أن ألهل  كام  الكتابة.  والبوصلة وورق  والطباعة 
من الفلسفة. وعندما كانت مذاهب اإلغريق القدماء تؤمن باخلرافات، فإن 
بل  علميا.  الساموية  األجرام  هذه  بالفعل  الحظوا  الصينيون  الفلك  علامء 
أهنم تركوا اإلغريق والرومان يف الكثري من جماالت التطور العلمي وراءهم 
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حضارة  أية  انعدام  فكرة  لرفض  أمهية  واألكثر  اآلخر  السبب  أما  بكثري. 
جيري  والتي  األوروبية،  أو  الرومية  اجلرمانية  الثقافة  أنامط  خارج  مستقلة 
لصق كلمة العاملية هبا، فيقوم يف أن التاريخ السابق طّور حضارات تارخيية 
كربى. وبالتايل، فإن هذه الفكرة األوربية هي نتاج سوء فهم واسع االنتشار. 

األوربيون  صنعه  الذي  التارخيي  التقسيم  نمط  دانيليفسكي  انتقد  كام 
ألنفسهم عىل مثال تارخيهم اخلاص، والذي حاولوا جعله نموذجا للتقسيم 
القديم  التاريخ  عن  األوربيني  فكرة  بأن  قوله،  هنا  من  للجميع.  التارخيي 
والوسيط واحلديث مرتبط بتاريخ الدولة الرومانية. وهو تاريخ أوريب بحت 
أو  تواريخ األمم األخرى  أما حماولة سحبها عىل  نفسه.  الوقت  وجزئي يف 
العامل ككل فهو أما سوء فهم أو خرافة. إذ لكل أمة وحضارة تارخيها القديم 
والوسيط واحلديث. وذلك ألن لكل منهام مراحل تطور خاصة به. السيام 
سبيل  عىل  احلال،  هو  كام  عديدة،  أخرى  أمور  يف  نامذجه  التقسيم  هلذا  وأن 
مراحل  ثالث  بني  التمييز  يمكننا  إذ  وحياته.  اإلنسان  لنمو  بالنسبة  املثال، 
أربع  إىل  تقسيمها  يمكننا  كام  والشيخوخة.  والشباب  الطفولة  وهي  فيها 
أكثر  مراحل  أو  والشيخوخة،  والرجولة  واملراهقة  الطفولة  وهي  مراحل 
وبالتايل،  واهلرم.  والشيخوخة  والرجولة  والشباب  واملراهقة  الطفولة  مثل 
التارخيية،كام  األقوام  حياة  يف  التطور  لفرتات  أخرى  أعداد  ابتداع  يمكن 

دانيليفسكي.  يقول 

أو  الكربى  الثقافية  التارخيية  األنامط  وتطور  نشوء  إىل  ننظر  وعندما 
احلضارات األصلية، فإننا نراها مرتبة ترتيًبا زمنًيا عىل التوايل وهي: املرصية، 
والصينية، واآلشورية – البابلية – الفينيقية - الكلدانية أو السامية القديمة، 
أو  اجلديدة  والسامية  والرومية،  واليونانية،  والعربية،  واإليرانية،  واهلندية، 
دانيليفسكي إىل هذه  أو األوروبية)1(. وأضاف  الرومية  العربية، واجلرمانية 

)1(    هنا ثمة خطأ تارخيي يقوم يف جتاهله للحضارة السومرية. كام أهنا األقدم من كل 
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املكسيكي  من  كل  ومها  األمريكيني  بالنمطني  أسامه  مما  العرشة  املجموعة 
استنتج،  يكتمال. وعىل هذا األساس  أن  قبل  ماتا  اللذين  البريو،  وحضارة 
التي  الثقافية هي الوحيدة  التارخيية  التي شكلت هذه األنامط  بأن الشعوب 
كانت متثل قوى إجيابية يف تاريخ البرشية. وذلك ألن كل منها وضع بصورة 
مستقلة بداية تطوره الذايت انطالقا من خصوصيته وطبيعته الروحية. ومن 
منها لآلخر بصفتها مواد  ثامر كل  نقل  ما كان جيري  التارخيية عادة  الناحية 
للرتبة  ومستوعبة  للهضم  قابلة  متنوعة  بمواد  للتخصيب  سامد  أو  للتغذية 
ظهور  مثال  عىل  نراه  كام  التايل،  النمط  فيها  يتطور  أن  املقرر  من  كان  التي 
الثقافية  األنامط  فقد طورت هذه  الثقافية.  التارخيية  األنامط  وتدرج وتطور 
يف  سامهت  وبالتايل  دانيليفسكي.  يقول  كام  الفردية،  شخصياهتا  والتارخيية 
واالخرتاعات  االكتشافات  تلك  عن  ناهيك  البرشي،  الروح  مظاهر  تنوع 
القز،  النظام العرشي من عالمات األرقام، والبوصلة، وصناعة دودة  مثل 
والبارود وغريها من االنجازات العلمية الكبرية، التي تم نقلها إىل أوروبا 

من الرشق بمساعدة العرب. 

اخضعها  التي  اجلوانب  من  وكثري  احلصيلة  هذه  دانيليفسكي  ووضع 
التاريخ  تقسيم  بأن  يقول،  دقيق  استنتاج  يف  والنقد  واالستعراض  للتحليل 
إىل ثالث مراحل هي فكرة أوربية خالصة. ومن ثم ختصها حلاهلا فقط، وال 
للاميض  الكربى  احلضارات  أو  الثقافية  التارخيية  األنامط  بتاريخ  هلا  عالقة 

واحلارض. 

إن تسلسل االنامط التارخيية الثقافية الكربى، أو احلضارات األصيلة، 
انه  بمعنى  التارخيي.  للزوال  عرضة  أهنا  إىل  يشري  دانيليفسكي،  يصفها  كام 
ليست هناك حضارة أو نمط تارخيي ثقايف قادر عىل العيش دوما. واملصطلح 
اليها دانيليفسكي. وقد يكون السبب هو عدم اطالعه  تلك احلضارات التي أشار 
بعد  تكن  مل  وتارخيها  السومرية  باحلضارة  املعارف  أن  أو  اجلانب،  هذا  عىل  آنذاك 

واسعة االنتشار يف الدراسات املتخصصة بتاريخ احلضارات بشكل خاص. 
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فكرة  يتضمن  احلضارة  مصطلح  عن  به  واستعاض  وضعه  الذي  الدقيق 
وتكون  نشوء  هو  بدايته  ألن  وذلك  الزمن.  بمعايري  العابر  أي  التارخيي، 
املرحلة  من  واالنتقال  األولية  الصريورة  تاريخ  أي  مديد،  ذايت  وتكامل 
االثنوغرافية إىل مرحلة األصالة الذاتية كام اسامه دانيليفسكي. وما بعدها هو 
إنتاج مثمر قصري، شأن كل ما يف الطبيعة. وبقدر ما ينطبق ذلك عىل األنامط 
الفكرة  النمط األوريب. من هنا ظهور  بالقدر ذاته عىل  القديمة، فإنه ينطبق 
النقدية املتعلقة بمستقبل هذا النمط الثقايف. فهو من حيث البداية واألصل 
اإلثامر  حالة  فإن  وبالتايل،  أوريب.  نمط  هو  ثامره  حيث  ومن  تارخيي.  نمط 
التي الزمت إبداعه العظيم تفرتض، شأن من سبقه، بالرضورة لالنحالل. 
من هنا سؤاله عام إذا كان الغرب، بوصفه حامل الثقافة األوربية، سيتعرض 

للتعفن واالنحالل أم ال؟

دانيليفسكي  انطلق  اإلشكالية  السؤال-  هذا  عىل  اجابته  معرض  ويف 
من فكرة مفادها أن الشعوب األوربية أنتجت أسس تفكري جديدة وطريقة 
التاسع  القرن  حتى  النهضة  عرص  منذ  أثرها  وبدأ  العلمي.  للبحث  جديدة 
كل  وتأسيس  إبداع  جرى  حيث  وفرية.  وعملية  نظرية  نتائج  بإعطاء  عرش 
يشء أصيل يف الفن والعلوم األوروبية. مما حدد تطورها الالحق ضمن هذا 
اإلطار. ومتثل حالة نمو الثامر وحصادها مرحلة االنحدار التارخيي والنفوذ 
الزمني للحضارة. فالثامر هي بداية اخلريف. وألوانه هي هناية الربيع. األمر 
الذي يؤيد االستنتاج القائل، بأن القوى اإلبداعية ألوربا قد دخلت بالفعل 
يقول  مضت،كام  عاًما  مائتي  أو  ومخسني  مائة  منذ  املحتوم  املسار  هذا  يف 
دانيليفسكي. وهي الفكرة التي سيكررها شبنغلر الحقا يف موقفه من »أفول 
أوربا«. وشدد دانيليفسكي أيضا، عىل انه قد يكون من الصعب القول ما إذا 
كان الصيف بمعنى كونه الوقت املبكر أو أواخر اخلريف، فإن الشمس هي 
التي تزرع هذه الفاكهة، وأهنا متر بالفعل وراء خط الطول ومتيل بالفعل نحو 
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الغرب. سوف يصبح هذا الوضع أكثر وضوًحا إذا استطعنا أن نحدد طبيعة 
القوى التي بنت وحافظت عىل بناء احلضارة األوروبية.

ومن هذه املقدمة والنتيجة يف الوقت نفسه، حاول دانيليفسكي اإلجابة 
من  األوريب  الثقايف  التارخيي  للنمط  والقريب  املحتمل  الزوال  يف  ما  عىل 
تأسيسه  يف  وانطلق  الساليف.  الثقايف  التارخيي  للنمط  بالنسبة  جلية  آفاق 
هلذه الفكرة من أن لألحداث التارخيية يف جمرى تطورها ومستويات كامهلا، 
فوارق كربى ال معنى للمقارنة بينها بام يتعارض مع قواعد النظام الطبيعي. 
التقسيم.  يف  مبدأ  أعىل  هو  الثقافية  التارخيية  لألنامط  النوعي  التمييز  وأن 
بمعنى انه يبلور الفكرة التي تعارض خمتلف النامذج البدائية والضيقة يف ما 
خيص تقسيم وتقييم األمم وحضاراهتا. بمعنى انه يريد الرجوع باألقوام إىل 
أنامطها الثقافية، أي الرتكيز عىل أولوية وجوهرية اإلبداع الثقايف احلضاري، 
بوصفها املسامهة الذاتية الفعلية يف تاريخ األمم والعامل ككل. وسبب ذلك 
حيث  من  ختتلف  دانيليفسكي،  يقول  كام  والشعوب،  األقوام  أن  يف  يقوم 
جمموعات  عدة  إىل  البرشية  تنقسم  أساسها  وعىل  اإلثنوغرافية.  مكوناهتا 
السالفية.  الشعوب  أرسة  هي  املجموعات  هذه  من  وواحدة  كبرية. 
مثل  األخرى  البرشية  املجموعات  عن  ختتلف  ثم  ومن  بذاهتا  تتميز  وهي 
السنسكريتية واإليرانية واهليالنية والالتينية واألملانية. ويرتتب عىل ذلك أن 
ل نمطا تارخييا ثقافًيا متميًزا. ومع أن دانيليفسكي  أرسة األمم السالفية تشكِّ
مصاف  إىل  له  بالنسبة  يرتقي  احتامل  انه  إال  االحتامل،  بمعايري  عنه  يتكلم 

اليقني. 

الفكرة	السالفية	السياسية	الثقافية
أسميته  ما  أساس  يف  األخري  االستنتاج  هذه  دانيليفسكي  ووضع 
سالفيا  تيارا  واهلالمي  اإلثني  الساليف  التيار  جلعل  النظرية  بمحاولته 
الساليف  بالنموذج  اسامه  ملا  تنظريه  يف  التأسيس  هذا  ووجد  ثقافيا.  سياسيا 
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التارخيي  النمط  مصاف  إىل  يرتقي  أن  يمكن  الذي  ذاك  أي  وخصوصيته، 
ما  كل  تكثيف  هو  له  بالنسبة  ذلك  وراء  من  القصد  وكان  اخلاص.  الثقايف 
توصل إليه من استنتاجات نظرية من أجل تأسيس مضمون النمط التارخيي 
له  نمطا خاصا ومستقال ال عالقة  باعتباره  ماهيته،  الساليف وحتديد  الثقايف 

بالنموذج األوريب الرومي- اجلرماين.
وهي  أال  أمامه،  القائمة  األساسية  باملهمة  اسامه  مما  انطالقه  هنا  من 
السالفية  الثقافة  بأصالة  يؤمنون  ال  الذين  أولئك  أسئلة  عىل  اإلجابة 
وإبداعها  ومكوناهتا  احلضارة  هذه  بطبيعة  املتعلقة  باألسئلة  ويعارضوهنا 
سعى  األسئلة،  هذه  عىل  ولإلجابة  ذلك.  إىل  وما  واملدين  والفني  العلمي 
نمط  لكل  املميزة  العامة  األنشطة  حتديد  بمهمة  اسامه  ما  إىل  دانيليفسكي 
كل  إليه  توصل  ما  ومقارنة  عامة  مقوالت  إىل  إرجاعه  عرب  ثقايف  تارخيي 
امليول  ومضمون  طبيعة  معرفة  يمكن  املقارنة  هذه  خالل  ومن  منها.  نمط 
خالهلا  ومن  التارخيية.  حياهتم  يف  جتسيدها  السالف  يستطيع  التي  الثقافية 
يمكن الكشف عام يمكن توقعه منهم يف املستقبل، يف حال بلوغ غيتهم يف 
الثاين  القانون  حتقيق  أي  السالفية،  والوحدة  الكامل  السيايس  االستقالل 

والرابع من تطور األنامط التارخيية الثقافية. 

وقد حرص دانيليفسكي ما اسامه باملقوالت العامة لنشاط احلياة التارخيية 
والسيايس،  والثقايف،  الديني،  النشاط  من  كل  وهي  عامة  أصناف  بأربعة 
واالجتامعي االقتصادي، والتي تعادل عنده بمجموعها معنى كلمة الثقافة 

واحلضارة.

ويتضمن النشاط الديني عالقة اإلنسان باهلل، وكذلك مفهوم اإلنسان 
عن مصريه ومصري من ينتمي إليه بوصفها عالقة أخالقية غري قابلة للتجزئة 
يف موقفها من املصري املشرتك للبرشية والكون. أما النشاط الثقايف فيتضمن 
العالقة  من  كل  وهي  الثالثة  بمستوياهتا  اخلارجي  بالعامل  اإلنسان  عالقة 
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النشاط  أما  الصناعية.  والتقنية  الفنية،  اجلاملية  والعالقة  العلمية،  النظرية 
السيايس فيشمل عالقات الناس يف ما بينهم بوصفهم أعضاء وحدة وطنية 
يف  أرقى  نظام  من  جزءا  بوصفه  حد  املوَّ الكّل  هذا  عالقة  وكذلك  واحدة، 
فيحتوي  االقتصادي  االجتامعي  النشاط  أما  األخرى.  الشعوب  من  موقفه 
عىل عالقات األفراد فيام بينهم ليس بوصفهم كيانات معنوية وسياسية، بل 

كأشخاص يتعاملون من اجل استخدام مواد العامل اخلارجي. 

التي تندرج فيها كل من  الثقافات األولية  واعترب دانيليفسكي كل من 
املرصية والصينية والبابلية واهلندية واإليرانية هي ثقافات أولية وأصلية. غري 
أن أي منها مل يكشف عام انجزه وحققه يف ما خيص أشكال النشاط األربعة 
املذكورة)1(. األمر الذي جيعل منها ثقافات حتضريية، كام يقول دانيليفسكي. 
ثم  ومن  فيها،  خمتلطة  كانت  املذكورة  األربعة  النشاط  جماالت  إن  بمعنى 

)1(   تفتقد هذه الفكرة أو التقييم العام للدقة العلمية والتارخيية واحلضارية. فمن الناحية 
املجردة يمكن احلديث عن ثقافات حتضريية. غري أن هذا املصطلح والفكرة ال تنطبق 
عىل احلضارة. وذلك ألن احلضارة املتكاملة بذاهتا هي كل واحد متجانس بمعايريه 
الذاتية، أي منظومة متكاملة حتتوي عىل مجيع األنشطة احلياتية اإلنسانية، وبام يتوافق 
الثقافية. أما االستعامل املمكن هلذا املفهوم فينطبق عىل تلك  التارخيية  مع مرحلتها 
التارخيية واجلغرافية واإلثنية  تنشأ ضمن سياق وحدهتا  التي  الثقافات وحضاراهتا 
وادي  وحضارات  واآلشورية  والبابلية  السومرية  للحضارة  بالنسبة  احلال  هو  كام 
والرومانية.  واليونانية  واإليرانية،  العراقية  ما  وحلد  السورية(،  )العراقية  الرافدين 
بينام يكف هذا االستعامل النسبي للتطبيق عىل احلضارة اهلندية والصينية. أما بالنسبة 
ألشكال النشاط التي أوردها دانيليفسكي، فإهنا حتتوي عىل نمطية أيديولوجية أكثر 
والصينية  املرصية  باحلضارات  موثقة  تارخيية  ومعرفة  دقيقة  دراسة  عىل  تعتمد  مما 
والبابلية واهلندية واإليرانية. وذلك ألن هذه األنشطة رضورية ومتكاملة يف مجيع 
هذه احلضارات حاملا جيري النظر إليها من داخلها وبام يتناسب مع اإلحاطة العميقة 
والكبرية بام فيها. فاحلضارة املرصية هلا إبداعها الديني الكبري واألخالقي واجلاميل، 
والفسلجة  والكيمياء  والطب  واهلندسة  الرياضيات  اهلائل يف  العلمي  نشاطها  وهلا 
والفلك وغريها من العلوم، كام أن نشاطها االقتصادي واالجتامعي هائل يف جمال 
بمختلف  اخلاصة  وثقافتها  السيايس  نظامها  وكذلك  والتجارة،  والزراعة  العمران 
والصينية  اهلندية  احلضارات  عىل  القدر  بنفس  هذا  وينطبق  وجوانبها.  مستوياهتا 

والبابلية.
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االقتصادي  االجتامعي  والتنظيم  والثقافة  والسياسة  الدين  من  كل  يربز  مل 
بالنسبة  واهلندسة  الكلدان  للكهنة  الفلكية  فاألعامل  مستقلة.  بصورة  فيها 
الطقوس  حتتويه  ما  نفس  عىل  حتتوي  كانت  املثال،  سبيل  عىل  للمرصيني، 
الدينية. ويف الصني التي كانت تتميز بالواقعية والنزعة العملية، فقد أدى إىل 
عدم فسح املجال أمام تغلغل وجهات النظر الدينية العرفانية. لكن ذلك مل 
يمنع تداخل الدين مع جماالت النشاط األخرى. بينام كان الدين أرقى وأعىل 
من كل نشاط آخر يف احلضارة اليهودية فقط. فقد كان الدين بالنسبة هلا هو 
املبدأ الشامل. وظل هذا الدين مستقال ومل خيالطه يشء بحيث ترك بصامته 
عىل كل نشاط آخر. ومن ثم جرى إمهال مجيع اجلوانب األخرى للنشاط. 
هلذا مل ينتج اليهود أي يشء يستحق اهتامم معارصهيم. إذ مل يأخذوا العلم من 
جرياهنم البابليني واملرصيني. ويف جمال الفنون مل يزدهر سوى الشعر الديني. 
الصناعة واملهن  الفني وكذلك يف جمال  كالنشاط  املجاالت األخرى  أما يف 
فقد كانوا ضعفاء للغاية. بحيث مل يكن بإمكاهنم بناء معبد إهلهم هيوه دون 
اليهودي  السيايس للشعب  اهليكل  لقد كان  الفينيقيني.  اللجوء إىل مساعدة 
ناقًصا للدرجة التي مل يكن باستطاعته محاية استقالله ليس فقط من جانب 
الكنعانية  الشعوب  جانب  من  وحتى  بل  وآشور،  بابل  مثل  القوية  الدول 

املتناثرة)1(. 

اهليليني  النمط  كان  كذلك  خالصة  دينية  اليهودية  الثقافة  كانت  وكام 
الثقايف.  الفني  الطابع  عليه  يغلب  نمطا  أيضا  كان  هلذا  إضافة  ثقافيا.  نمطا 
النوع  أن  بقية اجلوانب. كام  الذايت انحرست  التطور  وأمام هذا اجلانب من 
الرومي هو اآلخر يتصف بنمط تارخيي ثقايف أحادي اجلانب كام هو احلال 
التحديد  ضمن  ليس  ولكن  دقيقة،  اليهود  بالعربانيني  املتعلقة  األحكام  هذه  إن     )1(
هنا  من  حضارة،  تبدع  مل  لكوهنا  بل  حلضارة،  منتجة  أمة  باعتبارهم  هلم  الثقايف 
الدينية. رغم ان هلذه الظاهرة واحلالة إشكاالهتا  الفكرة  البقاء ضمن اطار وهيمنة 
األخرى. وذلك ألن افرتاض جوهرية الفكرة الدينية يف الشخصية العربانية اليهودية 

ال يستقيم مع هيمنة الروح الربوي فيهم. 
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اجلانب  كبري  بنجاح  الرومي  النمط  طور  فقد  والعربي.  لليوناين  بالنسبة 
أهنا ظلت ضعيفة  أو  األخرى،  اجلوانب  البرشي، وأمهل  للنشاط  السيايس 
أساس  تشكل  روما  يف  العبودية  فإن  اليونان،  يف  احلال  كان  وكام  وجزئية. 
النظام االجتامعي. أما النشاط الثقايف باملعنى الدقيق للكلمة فقد كان ضعيفا 
للهندسة  هنا  الوحيد  واالستثناء  والفنون.  الفلسفي  والفكر  العلم  جمال  يف 
وما  املجاالت.  هذه  يف  أصيل  يشء  أي  تبدع  مل  روما  إن  بمعنى  املعامرية. 
قيل عن دين اإلغريق ينطبق أيضا عىل الرومان. فهو اآلخر فقري من حيث 
العميقة  األخالقية  القواعد  ومنظومة  العقيدة  من  وخال  الداخيل  مضمونه 

وليس هلم كتاهبم املقدس، كام يقول دانيليفسكي. 

بأن  القائلة،  للفكرة  التأسيس  دانيليفسكي  حاول  املقدمة  هذه  ومن 
والتحضريية،  )األولية  البدائية  األصلية  الثقافات  أعقبت  التي  احلضارات 
اجلانب.  أحادية  بصورة  الثقافية  األنشطة  طورت  قد  مصطلحاته(  حسب 
والرومانية  الثقايف،  اجلانب  واليونانية  الديني،  اجلانب  طورت  فالعربية 
اجلانب السيايس. هلذا ينبغي تصنيف احلضارات العربية واليونانية والرومية 

حتت عنوان احلضارة ذات األساس الواحد)1(.

التفسري  أساس  نسبيا يف  دقة  من  الذي ال خيلو  االستنتاج  هذا  ووضع 
اجلرماين(  الالتيني  أو  اجلرماين،  )الرومي  األوريب  الثقايف  للنمط  العقالين 
الواحد، أي ذاك الذي  ودوره اخلاص واملتميز يف جتاوز اإلبداع احلضاري 
الديني  وباألخص  اإلنساين  النشاط  جوانب  من  ذاك  أو  اجلانب  هذا  طّور 
والثقايف والسيايس. بينام بقي اجلانب االجتامعي االقتصادي يف حالة متدنية 
أو بسيطة. ومأثرة النمط التارخيي الثقايف األوريب يقوم أوال وقبل كل شيئ 
يف تطوير هذا اجلانب من النشاط اإلنساين إضافة إىل تنشيطه لكافة أشكال 
)1(    إن حصيلة معارف دانيليفسكي القليلة وغري الدقيقة باحلضارات األخرى جعله 
يسقطها أو يتجاهلها. فاحلضارات السومرية والبابلية والصينية واهلندية هي أعرق 

ممن جرت اإلشارة إليه.
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وهو  كبري.  بشكل  سبقه  من  عىل  تفوق  قد  يكون  وهبذا  األخرى.  النشاط 
فليس  هنا،  األوريب  للنمط  اخلاص  التطور  أما  دقيق.  وثقايف  تارخيي  حكم 
هو يف الواقع سوى التطور االجتامعي االقتصادي الربجوازي، الذي كرس 
بمنظومة  نفيها  عرب  القديمة  والقيم  واملفاهيم  التقاليد  وقواعد  قيود  اغلب 
نشطة هي منظومة الرأسامل والتقدم االنتاجي والعلمي. بمعنى انه استطاع 
نقل اوربا من النمط الطور الديني السيايس إىل الطور السيايس االقتصادي.

للشعوب  الذاتية  بالكوامن  اسامه  عام  بحث  دانيليفسكي  أن  غري 
اجلرمانية الالتينية، أي الشعوب التي تكّون بؤرة الوجود األوريب التارخيي 
بالعنف وحب  الكوامن أوال وقبل كل شيئ يف متيزها  الثقايف. ووجد هذه 
للشخصية  املميزة  اجلوهرية  الصفات  هذه  يف  ووجد  والتسلط.  القوة 
األوربية القوة الفاعلة والنشطة التي تفرس أسباب وطبيعة تراكم هذا النمط 
التارخيي الثقايف اخلاص. وكتب هبذا الصدد يقول، بأن العنف املميز لطبيعة 
السلطة  حلب  خصبة  أرضية  عىل  املنثورة  والبذور  النشطة،  الشعوب  هذه 
والتسلط املميز هلا بدأ من روما ونظام الدولة الرومي، أثره يف إثارة العقبات 
أمامهم. كام كان له دوره يف تذليلها. فقد جرى تشويه حقيقة النرصانية من 
خالل تشويه املفهوم األسايس ملعنى الكنيسة عرب حتويلها إىل كيان استبدادي 
االستبداد  مع  هذا  الكنيسة  استبداد  ترافق  إذ  للكاثوليكية.  سيايس  ديني 
اإلقطاعي املتجذر يف طابع الشخصية اجلرمانية العنيف وكذلك مع استبداد 
السكوالئية املتجّذر يف املوقف السائد من أشكال العلم القديم. األمر الذي 
انتهى يف هناية املطاف  جعل من تاريخ أوروبا رصاعا ال هوادة فيه، بحيث 
إىل ثالثة اشكال من الفوىض: الفوىض الدينية التي جتسدت يف الربوتستانتية 
والفوىض  الديني؛  اليقني  أساس  الفردي  الشخصية  يقني  من  جعلت  التي 
الفلسفية أي املادية التي بدأت تتخذ طابع اإليامن وحتل حمل االعتقاد الديني 
بني  التناقض  نراه يف  كام  السياسية واالجتامعية  الفوىض  العقول؛ وأخري  يف 
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ووضع  اإلقطاعي)1(.  واالقتصاد  باالتساع  اآلخذة  السياسية  الديمقراطية 
هي  الفوضوية  بأن  والقائل،  اجلازم  حكمه  أساس  يف  االستنتاجات  هذه 
مبرش ونذير التحلل واالنحطاط. من هنا ال يمكن اعتبار املسامهة األوربية 
النمط  إىل  النظر  يمكن  ال  كام  العاملي.  الرتاث  لكنز  بالنسبة  حية  مسامهة 
الدينية  للجوانب  ناجح  نموذج  انه  عىل  الرومي  اجلرماين  الثقايف  التارخيي 
واالجتامعية االقتصادية للنشاط الثقايف. بينام خيتلف األمر بالنسبة لنشاطها 
التسلط إىل أن تنترش إىل  بالعنف والقوة وحب  السيايس. ولعب هنا متيزها 
اخلاص  نظامها  ترسيخ  استطاعت  نفسه  الوقت  ويف  العامل.  بقاع  خمتلف 
استطاعت  قد  تكون  وهبذا  واحلقوق.  واالجتامعية  السياسية  العالقات  يف 
يمكن  نفسه  والشيئ  الداخلية.  واحلرية  للدولة  السياسية  القوة  بني  اجلمع 
الثقايف  النمط  بّز  فقد  واإلنتاج.  واملعرفة  العلوم  جمال  يف  إبداعها  عن  قوله 
الثقايف بقي يف هناية  امليادين. غري أن إبداعه  األوريب مجيع من سبقه يف هذه 
أن  هو  بذلك  واملقصود  القاعدة.  ثنائي  دانيليفسكي،  يقول  كام  املطاف، 

إبداعه ظل حمصورا أساسا باجلوانب العلمية والصناعية. 

الثقافية  االنامط  لتجارب  العامة  الثقافية  التارخيية  الصورة  إن كل هذه 
املقدمة  لدانيليفسكي  بالنسبة  شكلت  األقوام،  ملختلف  واملعارصة  القديمة 
واإلمكانية  االحتامل  مالمح  رسم  خالهلا  من  حاول  التي  "التحضريية" 

ونمطها  احلديثة  األوربية  الصريورة  تاريخ  من  املوقف  يف  الصيغة  هذه  حتتوي     )1(
الفعيل  فالتاريخ  تارخيي واقعي.  أكثر مما هو تفسري  تأوييل  الثقايف اجلديد عىل طابع 
بقدر  يتسم  نظام جديد  إىل  بل  الفوىض  إىل  تؤدي  مل  أوربا  التي جرت يف  وحتوالته 
هائل من العقالنية. وفيها كانت جتري عىل خلفية ما حيدده دانيليفسكي من العنارص 
الثقافية الكامنة يف الشخصية األوربية، من آثار حتتوي بقدر واحد عىل إبداع أصيل 
وختريب عاملي يالزمه. وهو انتقاد ثقايف دقيق. بمعنى انه مل ينظر إىل املسار األوريب 
الداخيل اخلارجي عىل انه مأثرة إنسانية ومل حيرش كل ذلك بمعايري الرؤية االقتصادية 
وقيمتها بالنسبة للتطور احلديث. بمعنى انه مل يستطع تفسري املسار الطبيعي للمرحلة 
السياسية االقتصادية وخصوصية منطقها الثقايف، لكنه يالمس الكثري من جوانبها 

بنظرة ثاقبة وحدس مستقبيل. 
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بمعنى  الساليف، بوصفه نموذجا جديدا ومستقبليا.  الثقايف  للنمط  الواقعية 
البحث يف الشخصية الروسية والسالفية العامة عام يمكنه أن يكون دليال عىل 
مقدمات حتقيق النموذج الساليف الثقايف. وجعل من حتليل هذه الشخصية 
امليادين األربعة الكربى أسلوبا لذلك، بمعنى رؤية احتامل  عرب نشاطها يف 
والثقافة،  الدين،  من  كل  يف  انشطته  تتبع  خالل  من  الساليف  الثقايف  النمط 
يمكنه  الذي  األسلوب  فهو  االقتصادي.  االجتامعي  والنظام  والسياسة، 

الكشف عن فهم وتوقع مسار النمط التارخيي الثقايف الساليف.

أمهية وهيمنة  األكثر  املحتوى  دانيليفسكي،  يقول  كام  الدين،  كان  فقد 
اعتنق  إذ  أيضا.  املعارص  العامل  القديمة. وينطبق هذا عىل  الروسية  احلياة  يف 
السخط والتمرد عىل  النرصاين بصورة مبارشة وحرة بسبب  الدين  الروس 
الشخصية  يميز  فام  احلقيقة.  عن  احلّر  والبحث  هبا  الرضا  وعدم  الوثنية 
والتواضع  بالوداعة  واالتسام  واإلكراه،  بالعنف  القبول  عدم  هو  الروسية 
للنرصانية. وهي  املثل األعىل  أكثر وفاقا مع  واالحرتام، أي كل ما جيعلهم 
الذين  البولنديني  باستثناء  السالفية،  الشعوب  مجيع  متيز  التي  الشخصية 
الكاثوليكية  اعتناق  عىل  إجبارهم  بأثر  الروحي  مسارهم  حرف  جرى 
واالبتعاد عن السالفية صوب الغرب. وإن تاريخ النرصانية األرثوذوكسية 
أو  األوىل  للنرصانية  الصحيحة  الصورة  بوصفها  ومبادئها،  وتعاليمها 
بشكل  والسالف  الرويس  الشعب  لباطن  اآلخر  الوجه  أيضا  هو  اخلالصة، 
عام. من هنا استنتاجه عن أن اجلانب الديني لألنشطة الثقافية املميز للنمط 
يتجزأ من  الساليف بشكل عام والرويس بشكل خاص، هو جزء ال  الثقايف 
جمال  يف  أو  السالفية  للشعوب  النفسية  البنية  جمال  يف  سواء  اخلاصة  ثروته 

محايتهم ألرث احلقيقة الدينية. 

فإنه هو اآلخر يعكس مضمون  السيايس،  بالنشاط  املتعلق  أما اجلانب 
وجتارب الروس وتبلور شخصيتهم الثقافية. والسؤال اجلوهري هنا يتعلق 
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استقالهلا  ثم  ومن  دوهلا  صنع  عىل  قادرة  السالفية  الشعوب  كانت  إذا  فيام 
الثقايف  النمط  أسس  إلرساء  األساسية  القوانني  أحد  بوصفه  السيايس، 
الشعوب  تواجهه  عام  النظر  وبغض  دانيليفسكي.  رؤية  حسب  اخلاص، 
النري  حتت  وقع  منها  الكثري  أن  بمعنى  املجال،  هذا  يف  نقص  من  السالفية 
بناء دولته اخلاصة، فإن ذلك ال يعطي  بالتايل إمكانية  األجنبي ومل تتوفر له 
ملن ينتقدهم حق األحكام القطعية هبذا الصدد. بمعنى عدم قدرة الشعوب 
الشعوب  من  الكثري  وأن  السيام  السياسية.  انظمتهم  بناء  عىل  السالفية 
ال  والعابر  اجلزئي  النقص  هذا  إن  بمعنى  الكبرية.  دوهلم  أسسوا  السالفية 
التي  الشعوب  من  الكثري  فهناك  قطعية.  ألحكام  أساسا  يكون  أن  يمكنه 
مرت بمراحل انعدام الدولة. وهو ما يمكننا رؤيته عىل مثال األملان وغريهم 
بالعجز  القائل  احلكم  إن  وعموما،  السالفية.  غري  األوربية  الشعوب  من 
سوء  نتاج  األحوال  أفضل  يف  أو  النية  سوء  نتاج  إما  هو  للسالف  السيايس 
االعرتاف  عىل  جتربنا  الفعلية  واحلياة  امللموس  فالظاهر  والبصرية.  البرص 
الروسية  الدولة  مثال  الرفيع عىل  السيايس  باملستوى  دانيليفسكي،  اسامه  بام 
القوية  دولتها  فقط من احلصول عىل  لوحدها  وإذا متكنت روسيا  وحدها. 
الرويس  الشعب  بخصائص  مرتبط  ذلك  فإن  اآلخرين،  بالسالفيني  مقارنة 
إمكانية  هلا  أعطى  الذي  البعيد،  اجلغرايف  موقعها  بسبب  وكذلك  اجلوهرية 
املرور بأشكال تطورها األولية بعيدًا عن التأثري املزعج لنمط احلياة األوربية 
الغريبة. بل نرى دانيليفسكي ينظر بتفاؤل عميق عن مستقبل النمط الثقايف 
حكم  إىل  يتوصل  نراه  بحيث  السيايس.  امليدان  يف  ذلك  يف  بام  الساليف، 
بني  السيايس  باملعنى  موهبة  الشعوب  أكثر  بني  من  السالف هم  بأن  يقول، 
اجلنس البرشي، والذي وجد نموذجه األعىل يف نشوء وتطور وقوة الدولة 
جانب  إال  ليست  الروسية  للدولة  املميزة  الصفات  هذه  واعترب  الروسية. 
واحد فقط من النشاط السيايس. وهناك جوانب أخرى تؤيد بمجمعها عىل 
الدقيق. وسعى  السيايس  باملعنى  الفعلية  باملوهبة  يتسم  الرويس  الشعب  أن 
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للربهنة عىل ذلك من خالل دراسة التاريخ السيايس الرويس وفكرة الدولة 
عديدة.  أخرى  وجوانب  والسلطة  الشعب  بني  والعالقة  اخلاص  ونظامها 
وجربوهتا  الدولة  قوة  خيص  ما  يف  إليه  توصل  الذي  العام  واالستنتاج 
باملعنى  وخصوصية الشعب الرويس يشري إىل أن الشعب الرويس موهوب 
السيايس. وإن تاريخ السالف يكشف عن أن االبتعاد عن األصول الثقافية 
للنزعة السالفية سوف يؤدي إىل انكسار شخصيتهم بام يف ذلك السياسية. 

الدولة  هي  روسيا  فإن  االقتصادي،  االجتامعي-  النظام  خيص  ما  أما 
يقول  كام  أقدامها،  حتت  صلبة  أرضية  متتلك  التي  الوحيدة  الشاسعة 
دانيليفسكي. ووجد ثباهتا وقوهتا وعطاءها هبذا الصدد يقوم يف نمط حياهتا 
أكثر  االجتامعية  الطبقات  جتعل  التي  اجلامعية،  األرض  وحيازة  الفالحي 
اخلاصية  هذه  واعترب  االضطرابات.  من  أوروبا  هيدد  ما  عكس  عىل  حتفظًا 
السبب  تشكل  التي  هي  روسيا  يف  االقتصادي  االجتامعي  للنظام  السليمة 
للنمط  العالية  االجتامعية واالقتصادية  باألمهية  اسامه  بام  يعتقد  الذي جعله 

التارخيي الثقايف الساليف. 

النمط  بإمكان  كان  إذا  عام  والواقعي  املحتمل  السؤال  واجه  وعندما 
الثقايف والدقيق هلذه  باملعنى  البارز  أن حيتل مكانه  الساليف  الثقايف  التارخيي 
الكلمة، فإنه اجاب عليه بطريقة تقرتب من اليقني اجلازم. وانطلق يف ذلك 
الروس  انجازات  بأن  يقّر،  انه  ومع  الرويس.  الشعب  بانجازات  اسامه  مما 
والشعوب السالفية حتى زمنه تبدو ضئيلة يف ميادين العلوم والفنون مقارنة 
بام قام به النمط اليوناين واألورويب، إال أن ذلك يبقى يف هناية املطاف مرتبطا 
بسبب تأخر ظهور الكيان الساليف من الناحية الزمنية مقارنة بأوربا. وحدد 
الفرق بينهام بأربعة قرون منذ بداية االنتقال من احلياة اإلثنوغرافية إىل احلياة 
وعميقة.  دقيقة  فكرة  وهي  دانيليفسكي.  مصطلحات  حسب  التارخيية، 

بمعنى انه يفّرق بني الزمن التارخيي والزمن الثقايف. 
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واختذ دانيليفسكي من التجربة الروسية نموذجا لتوضيح واقع وآفاق 
املستقل،  الدولة وتطورها  بناء  بداية  أن  أكد عىل  إذ  الساليف.  الثقايف  النمط 
استغرقت  قد  الثقايف  النمط  لنشوء  واجلوهرية  األولية  املقدمة  بوصفها 
الغربية  األوربية  الشعوب  احتاجت  بينام  سنة.  ألف  حوايل  لروسيا  بالنسبة 
أمامها.  وقفت  التي  املهامت  أضعف  حتل  لكي  الوقت  من  القدر  هذا  إىل 
اجلغرافية،  طبيعتها  بسبب  عودها  وتصلب  الروسية  الدولة  تطورت  فقد 
وموقعها بني قوى خارجية هتددها من كافة اجلهات. من هنا االهتامم املفرط 
طبيعة  حدد  ثم  ومن  ومركزيتها.  القوية  الدولة  لفكرة  بالنسبة  والرضوري 

نظامها السيايس ونفسية الشعب الرويس وذهنيته. 

فقد  القوية  املركزية  الدولة  بناء  يف  الرويس  التاريخ  خصوصية  إن 
بالدولة  نفسية اجتامعية وذهنية قومية حمكومة  بلورة  إىل  الزمن  أدى بمرور 
ومؤسساهتا. مما أدى بدوره إىل إضعاف احلصيلة الثقافية. وينطبق هذا عىل 
بعض الدول السالفية أيضا. مع أن املعطيات مجيعا تؤكد عىل امتالك روسيا 
ويمكن  الطبيعية.  واملواهب  القدرات  من  يكفي  ما  عىل  عموما  والسالف 
العثور عليها أيضا يف ظهور أسامء المعة عند الشعوب السالفية يف خمتلف 
العلوم. كام يمكن رؤية ذلك يف اإلبداع األديب الرويس الذي يرتقى  فروع 
األدبية األوروبية. وبرهن  بأرقى األعامل  إىل مصاف عالية يمكن مقارنتها 
من  الكثري  إبداع  إىل  التطرق  خالل  من  هذا  استنتاجه  عىل  دانيليفسكي 
الصدد من  أفكاره هبذا  وبرهن عىل  الكربى.  الروسية  األدبية  الشخصيات 
)ظهور  أو  املسيح(  )قدوم  اليفانوف  الكربى  الفنية  اللوحة  ترشيح  خالل 
املسيح للقوم(. فقد استفاض يف إبراز األعامق الفكرية والروحية يف اللوحة 
من اجل الربهنة عىل أن الفن الرويس الكبري هو اآلخر تعبري عن خصوصية 
عن  قوله  يمكن  نفسه  والشيئ  الساليف.  نمطها  أو  الروسية  الثقافية  الرؤية 
اإلبداع  جماالت  ملختلف  العميق  حتليله  بأثر  وتوصل  واملوسيقى.  النحت 
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األديب والفني إىل استنتاج يقول، بأن النمط الثقايف الساليف قد قّدم الكثري يف 
جمال الفن، لكن القضية ختتلف يف جمال العلوم والتطور العلمي. وهي حالة 
النمط  يمر هبا  التي  الشباب  دانيليفسكي، بمرحلة  يقول  عابرة مرتبطة، كام 

الثقايف الساليف. 

املتفائلة  املستقبلية  بالنزعة  دعوته  يمكن  ما  عىل  دانيليفسكي  شدد  كام 
مبدع  توليف  تقديم  عىل  القادر  النمط  اعتربه  بل  الساليف.  الثقايف  للنمط 
النمط  يكون  أن  إمكانية  وافرتض  بل  الثقافية.  األنشطة  جوانب  جلميع 
بأشكال  املتعلقة  األربعة  بأسسه  متكامل  ثقايف  تارخيي  نمط  أول  الساليف 
"املسألة  حل  كيفية  يف  شيئ  كل  وقبل  أوال  ذلك  وربط  واإلبداع.  النشاط 
بني  الرصاع  آنذاك  السياسية  أفكاره ورؤيته  تعادل يف  كانت  التي  الرشقية" 
الهوتية،  بالغية  بصورة  واستنتاجاهتا  الفكرة  هذه  ووضع  وأوربا.  روسيا 
عىل  مصدرين  من  بدأ  قد  العامل  لتاريخ  الرئييس  التيار  كان  إذا  بإنه  تقول، 
وتسارغراد  أورسليم  عرب  إهلي  ساموي  واحد  القديم،  النيل  شواطئ 
كييف  يف  النقية  الصافية  صيغته  بلغ  الذي  القسطنطينية(،  أو  )قيرصغراد 
الثقافة  ومها  بمجذافني  وصل  والذي  برشي  دنيوي  اآلخر  فإن  وموسكو، 
وعىل  أوروبا.  بلدان  صوب  وروما  واإلسكندرية  بأثينا  مرورا  والسياسة 
اقتصادي  اجتامعي  هليكل  اجلديد  املفتاح  صناعة  جيري  الروسية  األرايض 
ينبغي هلذه  للسالفية  الشاسعة  السهول  امتداد  للجميع. وعىل  العدالة  يوفر 
آتية  الساعة  بأن تلك  تلتقي يف خزان واحد واسع. وأنه يؤمن،  الروافد أن 

ال ريب فيها.

العقيدة	الثقافية	السياسية	للفكرة	الروسية
أو  اجلاملية  للرؤية  هنا  الظاهرية  الغلبة  كانت  إذا  عام  النظر  بغض 
دانيليفسكي  حتويل  يف  يقوم  والفعيل  الواقعي  مضموهنا  فإن  الالهوتية، 
للعقيدة الدينية األيديولوجية إىل عقيدة ثقافية سياسية. وحاول تفسري ذلك 
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والعقل  والنفسية  الدين  يف  باالختالف  اسامه  ما  خالل  من  له  والتأسيس 
الذي يميز النمط الثقايف الساليف وآفاق تثبيته وتقويته عن غريه وباألخص 

عن النمط األوريب. 
سعى  النفسية،  البنية  يف  باالختالفات  دانيليفسكي  اسامه  ما  جمال  ففي 
للربهنة عىل أن للشعوب السالفية بنيتها النفسية اخلاصة التي ختتلف اختالفا 
كبريا عن األوربية. وهذا االختالف ليس إال عنرصا واحد من ثالثة عنارص 
اإلثنوغرايف والذي  املكون  الصدد وهي كل من  أو مكونات جوهرية هبذا 
األخالقي  املبدأ  وعنرص  للشعوب؛  النفيس  النظام  خصوصية  فيه  تنعكس 
األعىل الذي يستحيل بدونه البناء احلضاري. وهلذا املبدأ جتليات متنوعة يف 
العلوم والفنون والنظام االجتامعي؛ وأخريا عنرص املسار التارخيي اخلاص. 
يف  إياها  وضعه  هنا  من  الشعوب.  بني  االختالف  طبيعة  حتدد  كلها  وهذه 
صلب حتليله التارخيي والفلسفي من اجل الربهنة عىل خصوصية الشخصية 

السالفية.

اإلثنوغرافية  لالختالفات  األساسية  السامت  حتديد  نتناول  فعندما 
ما  أول  فإن  دانيليفسكي،  يقول  كام  واجلرمانية،  السالفية  الشعوب  بني 
علامء  بعض  لتصورات  وفقا  الذي  الفيزيولوجي،  الفارق  هو  هنا  نواجهه 
األنثروبولوجيا، يكشف عن اخلطوط احلادة واملتميزة بني القبائل السالفية 
اخللل  إن  غري  أخرى.  جهة  من  والرومية  اجلرمانية  والقبائل  جهة  من 
الفكري والنهائي هبذا الصدد يقوم يف أن علامء الفيزيولوجيا واإلثنوغرافيا 
وإهنا  السالفية.  الشعوب  دونية  الربهنة من خالهلا عىل  األوربيني حياولون 
درجات  أدنى  يف  تقع  وبالتايل  إثنوغرافية.  مادة  إال  ليست  املطاف  هناية  يف 
النظريات  استعراض  يف  دانيليفسكي  واستفاض  والثقايف.  االنساين  السّلم 
األوربية هبذا الصدد، لكي جيد فيها يف هناية املطاف جمرد تقسيامت مصطنعة. 
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والسبب هو أهنا تعتمد عىل مبدأ مجع املختلف ومتزيق املتوحد)1(. 

وبالضد من هذه املبدأ ونظرياته األوربية املتنوعة، حاول دانيليفسكي 
متيز  والتي  لألقوام،  املتخلفة  السامت  جتاه  الرؤية  يف  آخر  ملنهج  التأسيس 
البحث  أن  من  وانطلق  الوطني.  أو  القومي  الطابع  خصائص  فعيل  بشكل 
التوصيف  أسلوب  يتجاوز  آخر  وفهم  وأسلوب  استعامل  يفرتض  فيها 
التي  اخلاصة  والصفات  السامت  عن  البحث  بمعنى  واجلزئي.  الظاهري 
تظهر يف حياة الشعب أو األمة لفرتة تارخيية طويلة وتتسم بقدر من الثبات 
إهنا ميزة مشرتكة جلميع  اشياء وهي: أوال،  والعمومية. وحرصها يف ثالثة 
عن  ومستقلة  ثابتة  السمة  هذه  إن  وثانيا،  نسبية.  حاالت  باستثناء  الناس 
الظروف الطارئة واملؤقتة ودرجة التطور. وثالثا، إن هلذه امليزة أمهية قصوى 
الصفة  هذه  واعترب  األمة.  أو  للشعب  التارخيي  النشاط  تطبع  وأهنا  السيام 
السامت  عن  تعبري  بمثابة  هي  للشعب  اإلثنوغرافية  األخالقية  السمة  أو 
الرومي  النمط  لشعوب  العامة  فالسمة  بأكمله.  النفيس  لنظامه  األساسية 
غريها.  عىل  بالعلو  احساسها  عن  بدوره  الناتج  العنف  صفة  هي  اجلرماين 
مما حيدد بدوره طريقة تفكريها ورؤيتها ملصاحلها اخلاصة، التي تسعى دوما 
عىل  وعلوها  بأفضليتها  منها  اعتقادا  خيالفها،  من  كل  عىل  بالقوة  لفرضها 
انه  العكس  عىل  أخالقي.  حرج  أي  هذا  سلوكهم  يف  جيدوا  ومل  اآلخرين. 
يعتربون ذلك امرا طبيعيا وأن »األدنى« منهم ينبغي القبول به باعتباره هبة 

انه حاول  أبعاد علمية وإنسانية عميقة.  النقدية عىل  دانيليفسكي  آراء  نعثر يف  إننا     )1(
الكشف عن مقدمات الرؤية العنرصية التي ميزت ثقافة النمط األوريب. ففيها فقط، 
الرؤية  تستفحل  واملعارصة،  القديمة  اآلخرين  وحضارات  ثقافات  بأغلب  مقارنة 
العنرصية وتنظريها »العلمي«. إهنا تستعمل انجازات العلوم الطبيعية بتوظيفها يف 
مواقف أيديولوجية وسياسية، تفتقد إىل ابسط مقومات الروح اإلنساين واألخالقي. 
قرون  امتداد  العميل عىل  املواقف وتضعها يف سلوكها  تبني عىل هذه  نراها  بحيث 
عديدة وحتى اليوم. كام نراها يف سلسلة احلروب املحلية والبينية والعاملية وكذلك 
العنرصي  التمييز  ونزعات  والعبودية  بأكملها  شعوب  وإبادة  االحتالل  سلوك 

والفاشية والنازية وكثري غريها. وهي صفة أوربية كام يقال بامتياز!
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ونعمة! ونعثر، كام يقول دانيليفسكي، عىل مظاهر هذه النفسية يف كل شيئ 
وقد  اآلخرين.  ضد  متشدد  تعصب  هبيئة  الدين  يف  عليه  نعثر  إذ  وموقف. 
سالت يف أوربا سيول من الدماء بسبب اخلالفات الدينية والتعصب. بل إننا 
نعثر عىل هذه الصفة يف طبيعة التغري الذي خصل يف نوعية الدين النرصاين، 
بام  كاثوليكية  إىل  األرثوذوكيس  األصلية يف شكلها  املسيحية  عندما حتولت 
بل  فحسب،  ذلك  ليس  اجلرمانية.  الرومية  الشخصية  خلصائص  يستجيب 
العنف.  حلقات  من  سلسلة  هو  اجلرماين  الرومي  الثقايف  النمط  تاريخ  إن 
قناعتها  باستثناء  يشء  أي  معرفة  تريد  ال  األوربية  الشخصية  ألن  وذلك 
اخلاصة. أما القول، بأن كل هذه األفعال هي من املايض وأهنا كانت نتيجة 
للفظاظة واهلمجية القديمة استنادا إىل أن أوربا املعارصة سواء الربوتستانتية 
منها والكاثوليكية تقدم مثاال عىل التسامح الديني وعدم التدخل يف شؤون 
الضمري اإلنساين، فهو صحيح حلد ما، كام يقول دانيليفسكي. غري أن القضية 
أكثر تعقيدا مما تبدو يف الظاهر. وذلك ألن هذا التغري الذي جيري احلديث 
عنه قد جرى بعد أن أخذ االهتامم بالدين يفقد قيمته وحتول إىل شيئ ال ال 
أخذ  أن  بعد  انه  بمعنى  املصالح.  بفكرة  مقارنة  الهتاممهم  بالنسبة  له  قيمة 
العائلة،  اهتامم  ضمن  ينحرص  بدأ  السياسية،  االجتامعية  قيمته  يفقد  الدين 
األمر الذي جعله يبدو أكثر تساحما كام يقول املثل »نعطي هلل ما ال حاجة لنا 
عرب  تذليها  يمكن  ال  األوروبية  للشخصية  املميزة  العنف  صفة  إن  ثم  به«. 
النظر إىل حالة ما معينة أو نموذج جزئي. فام جيري طرده من الباب يدخل 

من النافذة، كام يقول دانيليفسكي. 

احلمى  بعد  األوروبية  للدول  الرئييس  االهتامم  حتول  حاملا  وحتى 
ومل  يقلل  مل  ذلك  فإن  والسياسية،  املدنية  احلرية  قضايا  صوب  االستعامرية 
يذلل الطابع العنفي لشخصية الشعوب األوربية. إذ أخذت املقصلة عملها 
بال توقف وال هوادة، وإغراق املجتمع بطوفان الدماء واحلروب اخلارجية 
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احلال  كان  كام  واحلرية  واألخوة  باملساواة  السيف  بحد  تبرش  أخذت  التي 
وكثري  كلها  وهذه  الفرسان.  بقوى  شارملان  زمن  النرصانية  لنرش  بالنسبة 
األفكار  فرض  عرب  والعنف  التعصب  حالة  عىل  مؤرشات  جمرد  غريها 
تربر  »الغاية  بقاعدة  عملوا  لقد  ثمنها.  كان  أيا  بالقوة  اخلاصة  واملصالح 
الوسيلة«. وكلام يظهر نمط آخر من االهتامم األوريب نعثر عىل صيغة جديدة 
غري  متنوعة،  اشكاال  السلوك  هذا  يتخذ  ما  وعادة  والعنف.  التعصب  من 
التاسع عرش  القرن  األربعينيات من  أوائل  ففي  يبقى كام هو.  أن مضموهنا 
باملدافع عرب جتارة املخدرات)اإلفيون( كام  تشق إنجلرتا طريقها إىل الصني 
الغزاة  سلوك  يزيد  أو  يتميز  فهل  أيضا:  يستفرس  وهنا  دانيليفسكي.  يقول 
املتحرضين  التجار  عنف  عىل  أنملة  قيد  وأمثاهلم  التفتيش  وحماكم  األسبان 
الذين جيربون شعًبا مسامًلا وحمرتًما بعظمة تارخيه عىل ختريبه جسديا وروحيا 

من أجل مصالح جتارية بحت؟ 

عىل  للربهنة  سعى  فإنه  بالروسية،  األوربية  الشخصية  يقارن  وعندما 
أن تاريخ روسيا هو نمط آخر هبذا الصدد. فقد كان الدين بالنسبة للشعب 
الرويس موقعه اخلاص يف كل تارخيه. فهو مل يكن بحاجة إىل تبشري املوسوعيني 
األوربيني لكي ينعم بفكرة التسامح، وذلك ألن التسامح كان مميزا لروسيا 
بام يف ذلك يف اقسى أوقاهتا. وإذا كان باإلمكان العثور يف التاريخ الرويس 
نفسه عىل بعض مالمح التعصب الديني، والتي ال معنى لتربيرها، تبقى مع 
ذلك لعبة أطفال مقارنة بام جرى يف التاريخ األوريب. ويف التاريخ الرويس، 
االضطهاد.  من  خمتلفني  نوعني  بني  التمييز  ينبغي  دانيليفسكي،  يقول  كام 
ولكل منهام طابعه اخلاص. األول قبل بطرس األول والثاين بعده. واألول 
اإلشارة  نفسه  الوقت  يف  جتدر  كام  سياسيا.  الثاين  بينام  دينيا،  اضطهادا  كان 
االعتقادات  ذوي  اضطهاد  مع  اطالقا  يتعاطف  مل  الرويس  الشعب  أن  إىل 

النرصانية القديمة ومل يشارك فيها بتاتا. بل قامت بتنفيذه قوة الدولة. 
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التاريخ  تقديمه وحتليله ملختلف جوانب  بعد  دانيليفسكي  توصل  لقد 
الرويس ومقارنه بمثيله األوريب إىل استنتاج عام يقول، بأن الشعوب السالفية 
بطبيعتها خالية من عنف الشخصية املميز للشعوب الرومية اجلرمانية، التي 

مل تؤثر فيها احلضارة سوى بتغيري طريقة العنف من شكل إىل آخر. 

عن  كشفه  حيث  من  الصدد  هبذا  نموذجيا  الروس  تاريخ  يكون  وقد 
التي  بالفكرة  دانيليفسكي  استشهد  وقد  الرويس.  للشعب  النفسية  الطبيعة 
بلورها أكساكوف عن »أن تاريخ الشعب الرويس هو حياته«)1(. واعتربها 
ونفسيتها.  الروسية  الشخصية  صلب حتليل  وضعها يف  يمكن  فكرة عميقة 

الروس  املفكرين  أحد   )1860-1817( أكساكوف  سريغيفيتش  قنسطنطني     )1(
كاتبا شهريا.  ابوه  كان  فقد  كبرية.  وثقافية  لعائلة علمية  وينتمي يف أصوله  الكبار. 
أما اخوه ايفان سريغيفيتش أكساكوف فقد كان أيضا أحد كبار الفالسفة الروس. 
وتربى منذ الطفولة بروح االنتامء للنزعة الروسية. درس يف اجلامعة اإلمرباطورية 
يف موسكو يف قسم األدب. وبرز يف جمال األدب والشعر منذ وقت مبكر. بحيث 
النافد األديب الكبري، بانه شخصية ذو موهبة شعرية فريدة. اهتم  وصفه بيلينسكي 
بالفلسفة االملانية. وتأثر بالنزعة السالفية بعد لقائه باملفكر والشاعر الكبري اليكيس 
باجتاه  األوربية  الفلسفية  الثقافة  نتاج  واستعمل  كرييفسكي.  وإيفان  خومياكوف 
تأسيس الفكرة السالفية جتاه القضايا االجتامعية والسياسية واجلاملية، متأثرا اساسا 
الروسية  السالفية  الفكرة  مدى  توسيع  يف  اكساكوف  ساهم  وقد  هيجل.  بفلسفة 
من خالل دعوته إىل بناء عالقات إنسانية بروح »املسيحية احلقيقية« التي بقت عىل 
نقاوهتا بني املجتمعات السالفية بشكل عام والروسية بشكل خاص. وبالتايل، فإن 
الشعب الرويس يمكنه أن يكون حامل الفكرة املتجانسة بني العامل املادي والروحي، 
عىل خالف الثقافة األوربية العقالنية املادية. وهو أول من بلور فكرة كون الشعب 
الرويس هو »شعب اهلل املختار« يف الثقافة الروسية ذات النزعة السالفية، انطالقا من 
اعتقاده بأن االنسان الرويس هو نرصاين بطبيعته. واعتربها صفة مغروسة فيه قبل 
اعتناقه للنرصانية. وكانت شخصيته جتسيدا وحتقيقا ملا يقول من مفاهيم ويصدره 
من مواقف بام يف ذلك يف عيشه وملبسه. واعترب التأثر بأوربا وتقليدها ختريبا للروح 
الروسية، من هنا انتقاده أيضا لسياسة بطرس األول الذي أراد أن جيعل من روسيا 
عجينة يمكنه من خالهلا صنع شخصيات أملانية! دافع عن النظام القيرصي وحقه 
يف فرض سيادته مع االحتفاظ بحق الفرد واملجتمع بحريته يف املجال الروحي. لقد 
الروح  الروسية ولكن بمعايري  الوطنية  كان مدافعا متحمسا وصادقا عن املصلحة 

واألخالص االخالقي. 
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فإذا كان التغري واألحداث الكربى عادة ما جتري يف أوربا بطريقة االنفجار 
والقتال الشديد، فإن التاريخ الرويس يكشف عن حالة أخرى مغايرة متاما. 
فكل ما حيدث فيها ال جيري حتت ضغط عوامل خارجية، بل بأثر تراكمها يف 
النفس الروسية. فام حيدث فيها هو بأثر ما سبقه من عملية داخلية بحتة غري 
مرئية وغري مسموعة يف أعامق الروح الوطنية. انه حيدث حاملا ال يقبل الروح 
الوطني وال يرتيض بالنظام القديم لألشياء أو أحد جوانبه، أي حاملا تتبني 
مثريا  تدرجييا  الفعيل بحيث جيعله  للوعي  بالنسبة  الواضحة  مالمح قصوره 
للتقزز. وعادة ما جيري ذلك بصورة تدرجيية. وحاملا تبلغ هذه احلالة ذروهتا 
برسعة  االستبدال  هذا  وحيدث  باجلديد.  القديم  استبدال  جيري  حينذاك 
مذهلة ودون رصاع ظاهري. وعادة ما يبدو هذا اليشء غريبا بمعايري الرؤية 
استنتاجه  هنا  من  فقط.  بمنظارها  اآلخرين  أو  األشياء  ترى  التي  األوربية 
أسس  أرست  التي  الرويس  للشعب  األولية  التارخيية  األفعال  بأن  القائل، 
من  جرى  ما  كل  عىل  هذا  وينطبق  الشخصية.  هذا  عن  تعبري  هي  الدولة 
حتوالت ورقي يف مسارها التارخيي. وقدم مثال اعتناق النرصانية من جانب 
النرصانية عادة  الروس كأحد األدلة الكربى هبذا الصدد. فقد كان اعتناق 
بمساعدة  أما  وهي  أساسية  طرق  بثالث  دانيليفسكي،  يقول  كام  جيري،  ما 
عرب  وأما  لدينهم،  املنترصين  فرض  عرب  وأما  الطويل،  وعملهم  املبرشين 
اعتناق املنترص دين املهزومني. أما بالنسبة لروسيا فقد جرت بطريقة أخرى 
متاما. إهنا جرت بعد أن اعتنقها األمري الرويس واعتقاده بتفوقها عىل األديان 
بدون  تقريبا  الرويس  الشعب  تبعه  وبعدها  واجلدل.  البحث  عرب  األخرى 
تعبريا  الواقع سوى  يكن يف  مل  األمري فالديمري  قلب  مقاومة. وما جرى يف 
بمستواها،  الروس حينذاك بشكل غامض ومشاعر  يدور يف خلد  عام كان 
كام يقول دانيليفسكي. كام إن هناك الكثري من األحداث واملشاهد التي تدل 
توصل  ذلك  وبأثر  عنها.  باحلديث  دانيليفسكي  استفاض  وقد  ذلك.  عىل 
اللحظات  أهم  يف  تتجسد  والتي  الروسية  الشخصية  متثل  سمة  أهم  أن  إىل 
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الكربى يف حياته تكشف عن أن سلوكها مل يكن حمكوما باملصالح املادية عىل 
عكس ما هو مميز للتقاليد األوربية الغربية أو الرومية اجلرمانية. إضافة إىل 
العامة  املصالح  تغليب  ثم  ومن  الرويس  للشعب  العام  االنتامء  مبدأ  أولوية 

عىل املصالح اخلاصة واألنانية. 

لقد أراد دانيليفسكي القول، بأن النفسية الروسية هي بقدر واحد نتاج 
النفسية  الشخصية الروسية، كام أهنا أحد روافدها األساسية. لقد تراكمت 
صنعت  إذ  الروسية.  والدولة  للروس  التارخيي  املسار  جمرى  يف  الروسية 
قوة  الروسية  الشخصية  الصعبة من  بتضاريسها  الواسعة  الطبيعية  اجلغرافيا 
عصية بالنسبة للتحكم هبا من جهة، وانعدام حاجتها إىل التمرد والعصيان، 
أدت  التي  التارخيية  واملقدمات  األسباب  حصيلة  وإن  أخرى.  جهة  من 
اإلثنوغرايف  الكيان  النتقال  الرضورية  املقدمة  بوصفها  الدولة  ظهور  إىل 
والثقافية.  والذهنية  النفسية  شخصيتها  بلورة  يف  تقوم  املدين  التجمع  إىل 
التارخيي وصريورة  النفسية الروسية املرتاكمة يف جمرى املسار  وبالتايل، فإن 
الدولة هي يف الوقت نفسه نتاج هذا الكّل الذي أسبغ عليها سامهتا اخلاصة 

التي ال عالقة هلا بالتجارب األوربية ونمطها الثقايف.

الديانة  باختالف  دانيليفسكي  اسامه  عام  قوله  يمكن  نفسه  والشيئ 
األوربية  والديانة  عام  بشكل  والسالف  الروس  بني  )االرثوذوكسية( 
السؤال  األمام  إىل  يدفع  الذي  األمر  الربوتستانتية(.  والحقا  )الكاثوليكية 
للدرجة  كبريا  الدينية  املعتقدات  يف  االختالف  هذا  كان  إذا  فيام  املتعلق 
عن  الساليف  الثقايف  التارخيي  النمط  اختالف  عىل  الربهنة  يمكنه  التي 
من  الكثري  تناول  يف  دانيليفسكي  استفاض  وقد  الرومي.  اجلرماين  النمط 
بني  الكبري  والثقايف  التارخيي  االختالف  ومستويات  وجوانب  أشكال 
اجلوانب  عىل  اهتاممه  وركز  العامة.  للنرصانية  انتامئها  رغم  الديانات،  هذه 
والعصمة،  الكنيسة  قضايا  وباألخص  يعتقد،  كام  أمهية  األكثر  واألسئلة 
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بالدولة.  الدين  عالقة  خالهلا  ومن  والدولة  الكنيسة  بني  العالقة  وقضية 
)الساليف(  الألرثوذوكيس  املفهوم  بني  لالختالف  حتليله  جمرى  يف  وتوصل 
األسايس  الفرق  أن  إىل  الكنسية  مفهوم  حول  والربوتستانتي  والكاثوليكي 
وبني  السالفية  الشعوب  وأغلبية  الروس  أعتنقها  التي  األولية  املبادئ  بني 
تلك التي تقوم عليها احلضارة األوروبية، هو اختالف كبري وهائل. ووضع 
استيعابه  يمكن  ال  بينهام  االختالف  بأن  تقول،  عبارات  يف  االختالف  هذا 
يف  الكنيسة  مفهوم  تعرض  فقد  النرصانية.  احلضارة  عن  العام  باملفهوم 
عن  الدفاع  يف  الكربى  انجازاهتا  رغم  عميق  تشويه  إىل  األوريب  الغرب 
تناقض  الغربية مع ذلك قد وصلت إىل  النرصانية  النرصانية احلقيقية. لكن 
نظري وعميل ال يمكن التوفيق بينهام. ففي اجلانب النظري جتري حماوالت 
حثيثة من جانب الربوتستانتية والكاثوليكية الستبدال النرصانية بالعقالنية. 
والكنيسة،  الدولة  بني  التناقض  إزالة  حماولة  فتجري  العميل  املجال  يف  أما 
إىل  دانيليفسكي  يقول  قد سعوا، كام  يكونوا  والروح. وهبذا  أي بني اجلسد 
هي  الكنيسة  بأن  األرثوذكسية،  العقيدة  تعّلم  بينام  باملوت.  املرض  عالج 
املنقذ الوحيد. يف حني سعت الكنيسة الكاثوليكية والربوتستانتية إىل تدمري 
خالص  ال  أي  النرصانية،  بدون  حقيقية  حضارة  ال  بينام  النرصانية.  جوهر 
فعيل بدوهنا بام يف ذلك باملعنى الدنيوي للكلمة، كام يقول دانيليفسكي. وهو 
اخلالف اجلوهري يف الديانة التي يعتنقها الغرب األوريب وبني الديانة التي 
يف  اختالفهام  هنا  من  خاص.  بشكل  والروس  عام  بشكل  السالف  يعتنقها 

تطور النمط الثقايف.  

فإهنام  الديانة،  الساليف يف جمال  الثقايف األوريب عن  النمط  وكام خيتلف 
أو  للرتبية  التارخيي  املسار  يف  أي  الثالث،  اجلوهري  املكون  يف  خيتلفان 
التهذيب الذايت. وينطلق دانيليفسكي يف موقفه هذا من أن الفارق األسايس 
بني العامل اجلرماين الرومي )األورويب( والعامل الساليف يظهر أبضا يف ميدان 
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ومسار التهذيب التارخيي الذي حصل عليه كل منهام. 

وربط خصوصية املسار التارخيي للرتبية بالدولة، أي كيفية وخصوصية 
اإلدراك  مستوى  أيضا  تعكس  عملية  وهي  ومآثرها.  وتطورها  نشوءها 
فهم  يمكن  هنا  من  الصدد.  هبذا  الشعب  أو  للمجموعات  العام  واالنتامء 
إذ  عنها.  والدفاع  الدولة  إىل  لالنتامء  املاليني  اندفاع  وراء  القائم  السبب 
ضد   1813 عام  األملان  هبا  قام  التي  االنتفاضة  سبب  فهم  يمكن  كيف 
أكثر  هلم  فوائد  تقديم  عىل  والقادرة  املستنرية  السلطة  وأهنا  السيام  نابليون، 
من دويالهتم الصغرية واملتصارعة. واالجابة عىل هذا السؤال، حسب نظر 
دانيليفسكي، يقوم يف أن هذه الفوائد التي كان يمكن لألملان احلصول عليها 
تبدو تافهة مقارنة بالرشف واحلرية القومية. بل إن التاريخ يكشف عن أن 
أربعة  أن  إىل  تشري  للدولة  الدولة  رعايا  يقدمها  التي  املتنوعة  التضحيات 
أمخاس هذه التضحيات لست خلدمة املصالح الشخصية، بل خلدمة املصالح 
الوطنية. كل ذلك اوصل دانيليفسكي إىل نتيجة اعتربها أّس التاريخ الذايت 
الوطنية  األمهية  عىل  تشديده  هنا  من  الدولة.  وواقع  فكرة  أي  للحضارة، 
للدولة، وأن كل شعب حاملا يبلغ وعيه الذايت، ومل يفقد بالتايل إدراك القيمة 
أن  جيب  أنه  بمعنى  اخلاصة.  دولته  عىل  باحلصول  ملزم  ألصالته،  التارخيية 
هبذا  املمكنة  االستثناءات  أمهية  هنا  تشكل  وال  دولته.  شعب  لكل  يكون 
الذايت، عرب  نموها  الصاعدة وقطع  القوة  إيقاف  ينبغي  ثم ال  الصدد. ومن 

اخضاعها ملن هو أقوى منها. 

العامة  الفكرة  ضمن  النظري  وتأسيسها  القضية  هذه  حتليل  لكن 
لصريورة النمط التارخيي الثقايف، هتدف إىل كشف مضمون الفكرة القائلة، 
ثم  ومن  دوهلا  يف  األمم  صعود  يميز  الذي  الذايت  والتهذيب  الرتبية  بأن 
ومتداخلة.  طويلة  عملية  هي  اخلاص،  الثقايف  النمط  أسس  إرساء  إمكانية 
الذي  الذايت  التهذيب  مسار  أيضا  هو  للرتبية  التارخيي  املسار  أن  بمعنى 
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الذروة  سوى  الثقايف  التارخيي  النمط  ليس  ثم  ومن  األمم.  شخصية  يبلور 
التي تتمثل مكونات صريورته الذاتية. من هنا متايز الرتبية والتهذيب الذايت 
الذاتية. ومن اجل  تباين جتارهبا  أو  تنوع واختالف  ملختلف األنامط بسبب 
لإلكراه  الثالثة  باألنواع  اسامه  مما  دانيليفسكي،  انطلق  هذه  فكرته  توضيح 
التي ترافق صريورة الدولة ومن ثم نمطها الثقايف، وهي كل من العبودية، 
تؤدي  وأسلوهبا  مضموهنا  بسبب  فالعبودية  واإلقطاع.  )اجلزية(،  ية  والدِّ
االثنني  تفسد  ألهنا  وذلك  أهدافها،  بلوغ  استحالة  إىل  املطاف  هناية  يف 
إمكانية  تدمر  لكنها  خمتلفة  بأقدار  التبعية  هذه  تستمر  وقد  ومالكه.  العبد 
حتدث  التي  اجلزية  تبعية  أما  الدول.  هذه  يف  احلقيقية  املدنية  احلرية  تأسيس 
بأثر سيطرة شعب عىل آخر دون أن تفرض عليه نمط حياهتا وقيمها. وهلذا 
النظام أشكال وأثقال خمتلفة. وعموما يؤثر بشكل عميق عىل الوعي الذايت 
جمرد  من  أوسع  بمعنى  دانيليفسكي  يتناوهلا  التي  اإلقطاعية  أما  للناس. 
حرصها يف نمط اقتصادي اجتامعي معني، فقد وجد فيها نظاما مأخوذا أو 
اجلرمانية  القبائل  غزهتا  أن  فبعد  الرومانية.  اإلمرباطورية  بقايا  من  منقوال 
متأثرة  دوهلا  إنشاء  استطاعت  التي  الشعوب  إىل  النظام  هذا  إدخال  جرى 
ما جيري ربط صعود هذا  أملانيا. وعادة  نراه يف حالة  كام  الرومانية  باملبادئ 
أعوانه  عىل  ممتلكاته  بتوزيع  قام  الذي  شارملان  بشخصية  واستتبابه  النظام 
إضفاء  إال  يكن  مل  بدوره  وهذا  العامة.  الواجبات  بعض  أداءهم  مقابل 
الغزو  بأثر  الغالب  يف  نشأت  التي  األشياء  ترتيب  عىل  الرسمية  الرشعية 
يقول  كام  آخران،  نوعان  ظهر  اإلقطاعي  االضطهاد  جانب  وإىل  والفتح. 
حتت  الضمري  واضطهاد  الفكر  قمع  من  كل  ومها  له  مؤزران  دانيليفسكي، 
والضمري  للفكر  الثالثي  الظلم  هذا  وحتت  )الكنيسة(.  البابوي  االستبداد 

واحلياة حدث االنتقال إىل عامل القرون الوسطى يف أوربا. 

مسار  يف  املرتاكم  الذايت  التهذيب  أو  الرتبية  مسار  حتليل  جمرى  ويف 
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الصليبية،  احلروب  أثر  إىل  دانيليفسكي  يشري  األوربية  التارخيية  التجربة 
تالمس  وجعلتها  الوسطى  للعصور  االجتامعية  القوى  مجيع  اظهرت  التي 
تظهر  أخذت  حينذاك  عرش.  الثالث  القرن  بداية  منذ  العربية  احلضارة 
فيها  ظهرت  التي  الفرتة  وهي  األرستقراطية.  التيوقراطية  الثقافة  مالمح 
وأدى  والرومان.  األثينيني  العبيد  حمل  لتحل  اجلديدة  االجتامعية  الطبقات 
املسار االجتامعي واالقتصادي والثقايف يف أوربا إىل الشعور األول برضورة 
النهضة  عرص  تسمية  عىل  حصل  الذي  التفكري  جمال  يف  بالسلطة  اإلطاحة 
)القرن اخلامس عرش(. وبأثر هذا الفكر النشط والفعال أطيح باالضطهاد 
الديني الذي ترافق مع زمن اإلصالح الديني )القرن السادس عرش(. بينام 
كان القرن السابع عرش هو قرن هيمنة ما اسامه دانيليفسكي بالقوى اخلالقة 
التي شكلت الضامنة الذاتية لتطوير نمط تارخيي ثقايف أورويب خاص، رغم 
أن هذا القرن كان جمرد وقفة يف احلركة األوروبية العامة. واستكمل القرن 
الثامن عرش هذه الدورة باإلطاحة بالنري الثالث، نري االقطاعية، الذي انجزته 
الثورة الفرنسية. وما بعدها جاءت املرحلة الثالثة من التطوير املتناسق التي 
ذلك  كل  ووجد  هناية.  وال  حدود  بال  مسارا  واإلبداع  التقدم  من  جعلت 
واألوربية  والقومية  واالجتامعية  الفردية  احلياة  ميادين  مجيع  يف  انعكاسه 
االسوار  كرس  حالة  بلوغ  يف  الذاتية  تربيتها  ثم  ومن  مسارها  ومتيز  ككل. 
يف  العنيفة  االجتامعية  املعارك  يف  ذروهتا  وجدت  والتي  كانت،  أيا  والقيود 

شوارع املدن األوربية عام 1848. وقد كانت تلك بداية النهاية. 

الشعوب األوروبية  بأن  القول،  أراد  دانيليفسكي  بأن  مما سبق يتضح، 
قد مرت بطرق ملتوية ومعقدة من اجل بلوغ احلرية. واستطاعت الفضائل 
األخالقية للشعوب األوروبية من مواجهة خمتلف أصناف البالء، ونجحت 
يف حتمل أوزاره. وبأثر حتليله واستعراضه ملختلف مظاهر ومستويات هذا 
للرتبية  التارخيي  املسار  بأن  يقول،  استنتاج عام  إىل  التارخيي، توصل  املسار 
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بأنامط  مرورها  عرب  تراكمت  التي  وخصائصها  األوروبية  للدول  الذاتية 
التبعية واخلضوع قد كشف عن أهنا مل تفقد صفاهتا األخالقية التي جعلتها 
ما زالت  أهنا  إال  املدنية.  باحلرية  البدائية  القبلية  اإلرادة  استبدال  قادرة عىل 
تعاين من التعاسة التي الزمت مرورها بمرحلة اإلقطاع والتي حرمت اجلزء 
التي  أال وهي احلق يف األرض  احلرية  الالزمة هلذه  منهم األرضية  األعظم 
املرحلة  أي  االقطاع،  بعد  ما  ملرحلة  بالنسبة  اليشء  ونفس  عليها.  يعيشون 
اجلديدة.  وقيمه  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  ونظامها  الربجوازية 
بسبب  املدنية  للحرية  املادي  األساس  بفقدان  اسامه  ما  دانيليفسكي  وربط 
فقداهنم األساس املعنوي هلذه احلرية واحلياة بشكل عام، وباألخص بعد أن 
بنوا معتقداهتم الدينية عىل أساس خرب ملا يسمى بالعصمة البابوية، أو عىل 
التعسف الشخيص للربوتستانتية. أما اآلثار املرتتبة عىل هذه الكذبة الدينية 
كانت  وقد  عليها.  السيطرة  يصعب  نتائج  إىل  مستمرة  بصورة  تؤدي  فإهنا 
السيايس  اجلدل  واحتدام  ظهور  يف  تقوم  الصدد  هبذا  اجللية  النتائج  إحدى 
واندفاعه صوب املقدمة. لكنه جرى قمعه من خالل توجيهه صوب املسألة 

القومية.

لقد أراد دانيليفسكي القول، بأن مجيع األحداث السياسية النامجة عن 
يلعبوا  مل  السالف  أن  بالسالف. كام  التطور األوريب مل تكن مرتبطة مبارشة 
فيها دورا يف ما خيص قضايا العلم وحترير العقل من سلطة اهليبة والتقليد. 
السالف،  مصالح  يف  تصب  أن  هلا  وينبغي  تصب  احلركة  هذه  نتائج  وإن 

وكذلك مجيع الدول األخرى بشكل عام. 

ال  آخر  بطريق  مرت  فقد  ككل  الساليف  والعامل  لروسيا  بالنسبة  أما 
يشبه يف شيئ مسار التجربة األوربية ومن ثم نمطها الثقايف. لقد كان املسار 
التارخيي للدولة الروسية معقدا وخاصا. وحتولت الدولة إىل قوة من طراز 
الدولة  مركزة  شأنه  من  ما  بكل  تقبل  الروسية  النفسية  من  جعل  خاص 
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وقوهتا. ومن ثم بلور نمط خاص من الرتبية أو التهذيب الذايت يف ما يتعلق 
بموقف الشعب من الدولة والنظام السيايس واملصالح والقيم. واستفاض 
للتاريخ  العام  واملسار  اخلاصية  هذا  وحتليل  استعراض  يف  دانيليفسكي 
االرثوذوكيس  والدين  وانعطافاهتا،  الدولة  وتطور  بنشوء  املتعلق  الرويس 
ومشكلة األرض )القنانة واملشاعية الفالحية(، ومن ثم كيفية إرساء أسس 
يف  املعقد  املسار  هذا  كل  واخترص  الرويس.  الساليف  الثقايف  النمط  وقيم 
صيغة شكلية دقيقة تستجيب ملوقفه العام واخلاص هبذا الصدد، قائال، بأن 
الفارياغ  مهمة  كانت  كام  اإلقطاعية،  من  الرويس  الشكل  أيًضا  هي  القنانة 
هي الشكل الرويس لالحتالل)1(، وحكم الترت هو الشكل الرويس للجزية. 
وقد استخدمها ملوك موسكو من أجل املركزية السياسية يف روسيا. األمر 
الشعب  بأن  القول،  دانيليفسكي  اراد  لقد  نسبيا.  هينا  نظاما  جعلها  الذي 
الرويس قد مر بأشكال خمتلفة من اخلضوع، التي لعبت أدوارها وأدت إىل 
عىل  عّودته  وبالتايل  الضيقة.  األنانية  تذليل  ثم  ومن  واحد  جسد  يف  جتّمعه 
الدولة  بناء  يف  األهداف  هذه  وحتققت  املشرتكة.  لألهداف  إرادته  إخضاع 
مل  عام(  )ألف  األلفي  تارخيها  جمرى  ويف  راسخ.  وطني  أساس  إىل  املستندة 
الرويس  الشعب  يفقد  بالطبقية االجتامعية. ومل  الفئوية  جير استبدال األنانية 
تطوره، وذلك  ملواصلة  املادي  األساس  مل خيرس  انه  كام  األخالقية،  فضائله 
آخر  بأي شعب  مقارنتها  يمكن  بدرجة ال  بملكية األرض  ألنه ظل حيتفظ 
من الشعوب األوربية. وبالتايل، فهو قادر عىل حتمل جرعة كبرية من احلرية 
أكثر مما يف أية دولة أخرى، وذلك ألنه كان يملك األرض، عىل عكس ما 
تروج له الفئات املتأثرة بالغرب األوريب وأوربا نفسها. وقد حدد ذلك، كام 
العنيف.  التغيري  حتب  ال  حمافظة  بغريزة  الروس  تشبث  دانيليفسكي،  يقول 

)1(   الفارياغ هي تسمية عامة عن القبائل اإلسكندنافية، التي تقول بعض مصادر التاريخ 
املتعلقة بروسيا، بأهنم أول من ساهم يف ارساء أسس الدولة وقيادهتا، بعد أن حتولوا 

إىل روس أو اندجموا فيهم اندماجا كليا، ومن ثم ذابوا يف بوتقة السالفية الروسية. 
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يف  يقوم  والسبب  باالعتدال.  تتسم  وآماله  السياسية  مطالبه  كانت  هنا  من 
فئاته  بني  البينية  الداخلية  الرصاعات  يعرف  مل  الرويس  الشعب  تاريخ  أن 
وطبقاته االجتامعية. من هنا فهو ال يرى يف السلطة عدوا، بل عىل العكس 

من ذلك انه يثق هبا ثقة تامة. 

البيزنطية  الكاثوليكية  الدينية  التبشريية  بنقل  اسميته  ما  ذلك  وحدد 
تسعى  ثقافية  إثنية  سياسية  تبشريية  إىل  الثالثة«  روما  »موسكو  وشعارها 
املهمة  هذه  وتناول  العاملي«.  وليس  الساليف  االحتاد  »مركز  موسكو  جلعل 
التارخيي  الرصاع  ونوعية  بطبيعة  املتعلقة  لإلشكاليات  حتليله  خالل  من 
عليه  اطلق  ما  أو  الرصاع،  هذا  خصوصية  ثم  ومن  وأوربا،  روسيا  بني 
بوصفها  وأوربا،  روسيا  بني  الكربى  التارخيية  املعركة  اسم  دانيليفسكي 
رصاعا بني نمطني ثقافيني خمتلفني متاما. ووجد يف هناية املطاف يف »االحتاد 

الساليف« احلل النهائي هلذا النزاع الكبري واملتعدد األوجه واملستويات. 

انطلق دانيليفسكي هنا من ظاهره هذا اخلالف واالختالف بني روسيا 
القائمة  األسباب  أو  بالسبب  املتعلق  السؤال  اإلجابة عىل  ثم  وأوربا، ومن 
وراء العداء األوريب لروسيا. بعبارة اخرى، ان مقدمة هذا الرصاع بالنسبة 
له تكمن يف العداء األوريب جتاه روسيا وليس بالعكس. وهي ظاهرة فعلية 
اهتاممه  هنا  من  أيضا.  اليوم  نراها  املايض  يف  كانت  وكام  مفتعلة.  وليست 
بإشكاليات العداء التارخيي املتأصل جتاه روسيا من جانب القارة األوربية، 
التارخيي  العداء  وما هي خصوصية ظاهرة  القضية،  تظهر هذه  ملاذا  بمعنى 

بني األمم، وعام إذا كان هلا بعدا ثقافيا أيضا. 

فقد كانت فكرته وما توصل إليه يف حتليله ملفهوم النمط التارخيي الثقايف 
أو احلضارة إىل أن لكل أنواع وأصناف العداء جذورها يف الواقع والثقافة. 
حالة  وهي  والثروة.  باألرض  الرصاع  يرتبط  ما  عادة  الواقعي  املجال  ففي 
انه له بعدا جوهريا أعمق  واضحة يف طبيعة الرصاع الرويس األوريب. غري 
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االرتباط  وثيق  بدوره  وهذا  عندمها.  فعلها  وكيفية  الثقافة  طبيعة  يف  يقوم 
احلكمة  صانعة  هي  دانيليفسكي،  يقول  كام  فالسياسة،  السيايس.  بالتاريخ 
الوجود  يف  املتناقضة  اإلمكانات  كل  تظهر  خالهلا  من  وفيها  ومعارضتها. 
روسيا  بني  والعداء  الرصاع  لطبيعة  تقديمه  يف  اورد  وقد  لألمم.  التارخيي 
وأوربا العبارة التالية: قال يل أحد األجانب:«انظر إىل اخلارطة! هل يمكننا 
يا ترى أن نشعر باألمان واالطمئنان مما تشكله روسيا من قوة ضاغطة علينا 
علينا؟«.  كابوس رهيب جيثم  أو  أهنا سحابة فوق رؤوسنا  لو  بحجمها كام 
فعلية،  ضغط  قوة  من  وحجمها  لألرض  ما  ينكر  مل  دانيليفسكي  ان  ومع 
عنه؟  التعبري  جيري  وكيف  ومتى  وماذا  أين  هو  هنا  اجلوهري  اليشء  لكن 
عرش  الرابع  لويس  حكم  حتت  فرنسا  من  كل  وهددهتا  أوربا  واجهت  فقد 
ونابليون، وإسبانيا يف عهد تشارلز اخلامس وفيليب الثاين، والنمسا يف عهد 
فرديناند الثاين. بمعنى هدد كل منهم بتدمري التنمية احلرة املستقلة لقومياهتا 
املختلفة. وباملقابل سعى كل منهم من اجل حترير النفس. وهنا يربز السؤال 
التايل: هل قامت روسيا بيشء ما يشبه ما قامت به الدول األوربية الكربى يف 
مسارها التارخيي؟ ولإلجابة عليه انطلق من التاريخ الفعيل لروسيا نفسها. 
التاريخ الرويس ضمن سياق  بأننا حاملا ننظر إىل  وكتب هبذا الصدد يقول، 
هذه اإلشكالية، فإننا نالحظ وجود وحالة التدخل الرويس مرارًا وتكرارًا 
يف مصري أوروبا. لكن السؤال األعمق هنا يقوم بامهية األسباب القائمة وراء 
 .1807 وعام   1805 وعام   1799 عام  روسيا  تدخلت  إذ  التدخل.  هذا 
كان  نجاحه  أن  غري  أغلبها.  يف  نجح  حروبا  الرويس  اجليش  خاض  حيث 
من حيث الواقع لصالح الدول األوربية أكثر مما هو ملصالح روسيا نفسها. 
هلا  مصلحة  وال  لروسيا  بالنسبة  غريبة  مصالح  اجل  من  تدخل  انه  بمعنى 
فيها. وبالتايل، فإن التدخل الرويس كان عىل الدوام من اجل احلرية األوربية 
األوربية يف حياة  الدول  تدخل  احلال يف  كام هو  بالعكس،  وليس  والعدالة 

اآلخرين. 
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فقد حاربت روسيا عام 1813 من أجل أملانيا وأوربا ملدة عامني. وبعد 
نابليون، فإهنا أنقذت فرنسا من االنتقام األوريب  أنتهى الرصاع بإطاحة  أن 
بنفس الطريقة التي أنقذت فيها أوروبا من االضطهاد الفرنيس. وبعد مخس 
وثالثني سنة نجحت روسيا مرة أخرى ولكن أيضا خالفًا ملصاحلها، يف إنقاذ 
الذي حصلت  الذي يربز هنا هو ما  النهائي. والسؤال  التفكك  النمسا من 

عليه روسيا واستفادت مما قامت به من جانب الشعوب األوربية؟ 

من  السيئة  املواقف  نفس  بقاء  وهي  أال  وجلية،  واضحة  النتيجة  ان 
هذه  التاريخ  دروس  أن  عن  يكشف  ذلك  كل  الروسية.  والدولة  الروس 
فاألوربيون  منها.  تتحول إىل عربة يمكن االستفادة  مل  تعلّم أحدا، وإهنا  ال 
يعتربون روسيا دولة غازية وتوسعية. وبالتايل فهي هتدد سالمة واستقالل 
أوروبا)1(. هذا هو االهتام األول. أما االهتام الثاين فيقوم يف أن روسيا عتمة 

سوداء وقوة مناهضة للحرية والتقدم. 

ليست  بالفعل  روسيا  بأن  قائال،  ذلك  عىل  دانيليفسكي  اجاب  وقد 
الغزو  عرب  جير  مل  األرايض  من  الروس  يملكه  ما  كل  أن  غري  صغرية. 
واالحتالل، بل عن طريق التوطني احلر. وقد كان هذا هو تطورها وتوسعها 
مل  فيها  الروس  توطني  جرى  التي  املناطق  فكل  قرون.  مدار  عىل  الطبيعي 
واستتباب  صريورة  قبل  وما  دول.  أي  سياسية«  »هيئات  عىل  حتتوي  تكن 
الدولة الروسية كانت كل املناطق الكبرية لروسيا وشعوهبا يف حالة بدائية. 
كام أن روسيا مل تنتهك حرمة دولة ما أو هتدمها. فقد عاين الروس أنفسهم 
وقدموا تضحيات هائلة يف جمرى تارخيهم يف مواجهة الدول والقوى الغازية 

)1(   إننا نقف هنا أيضا أمام مفارقة غريبة تنتظم فيها السفاهة والرذيلة بقدر واحد. فقد 
كانت أوربا يف تلك املرحلة هي القوة الغازية واملحتلة الكربى عىل النطاق العاملي. 
ملختلف  والتدمريي  التخريبي  أدق  بصورة  أو  “االستعامري”  الصعود  مرحلة  إهنا 
شعوب القارات. وبالتايل، فإن ختوفها من “الغزو” الرويس يعادل معنى ختوفها من 

سقوط قوهتا الكولونيالية آنذاك.
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من ترت وبولنديني وسويديني وغريهم. بينام مل يقمع الروس أي كيان كان. 
عىل  الشعوب.  عظام  عىل  تشييده  جير  مل  الروسية  الدولة  بناء  إن  باختصار، 
توحيد  جرى  أو  بور  أراض  يف  أما  الروسية  الدولة  توسعت  لقد  العكس. 
األقوام يف صريورهتا التارخيية والدولتية. غري انه مل جير عىل االطالق وال يف 
أية مرحلة من مراحل تطورها تذويب االقوام أو قهر الشعوب عىل القبول 

بالروسية بالقوة والعنف. 

وهو استنتاج له، عىل األقل، منطقه ومضمونه اخلاص عند دانيليفسكي 
املؤيد للفكرة القائلة، بأن لكل دولة احلق يف الوجود املستقل إىل املدى الذي 
ومعنى  قيمة  ذات  وإهنا  السيام  هبا.  ومطالبة  واعية  نفسها  هي  فيه  تكون 
يف  تبقى  أفعاله  نتيجة  فإن  ينتهكها  أو  منها  بالضد  يقف  ما  وكل  وجدوى. 
الدنامرك  املثال،  املطاف بال قيمة وأثر. فلو احتلت بروسيا عىل سبيل  هناية 
للدانامرك  حقيقية  معاناة  سيسبب  منهام  كل  فإن  هولندا،  فرنسا  احتلت  أو 
يمكن مكافئته  والذي ال  انتهاك حقوقهم،  إىل  يؤدي  وهولندا. وذلك ألنه 
بأية حقوق أو امتيازات مدنية أو سياسية أخرى. وذلك ألن الشعوب التي 
مجيع  تكون  أن  إىل  بحاجة  السياسية،  وحياهتا  اخلاصة  دوهلا  ضمن  تعيش 
ومن  اخلاصة.  ممتلكاهتا  من  واالجتامعية  والعقلية  الصناعية  أنشطتها  نتائج 
ثم ال ترغب بأن تكون قربانا ألية قوة سياسية غريبة. إذ لكل قومية تارخيية 
مهامت خاصة هبا. كام أن هلا فكرهتا اخلاصة. وكل ذلك جيعلها متميزة عن 
الرشط  أن  وبام  والتارخيي.  والديني  واالجتامعي  اإلثني  باملعنى  اآلخرين 
الرضوري لتحقيق كل ذلك هو  شكل االستقالل السيايس الوطني، من هنا، 
ما يرتتب  الوطني. مع  القتل  يعادل معنى  القومية  فإن تدمري استقالل هذه 
املعتدي(.  أو  )الغازي  اجلريمة  الفعل ضد مرتكب  استثارة ردود  عليه من 
وصّور دانيليفسكي هذه احلالة عىل مثال من جرى قطع يده أو رجله. فقطع 
اليد أو الساق ال يوقف حياة الفرد لكنه حيرمها من االمتالء وتعدد مظاهره 
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القومية  أو  الشعب  فإن  وبالتايل،  اإلصابة.  من  خلوه  بحال  مقارنة  املمكنة 
التي ال جتمع كل أجزائها وأعضائها هبيئة واحدة تبقى جمرد شبح سيايس.

بني  اخلالف  بمصدر  اسامه  ملا  تفسريه  اساس  يف  املقدمة  هذه  ووضع 
روسيا وأوربا. ووجد هذا املصدر يف عدم اعرتاف أوروبا بالروس كشخصية 
كان  فقد  عنها.  غريبا  شيئا  والسالف  روسيا  يف  ترى  إهنا  ومستقلة.  خاصة 
ينقذ  ال  بأنه  ويأملون،  يعتقدون  خاص  بشكل  واألملان  عام  بشكل  الغرب 
العامل سوى احلضارة األملانية. لذلك ترى أوروبا يف روسيا والسالفية ليس 

فقط شيئا غريبا ولكن أيضا مبدأ عدائيا. 

يتميز  سلوكا  روسيا  من  األوريب  املوقف  يف  دانيليفسكي  ووجد 
باالزدواجية. وهو امر جىل حاملا جيري النظر إىل ما اسامه باملقاييس واألوزان 
التي تقيس هبا أوروبا وتزن حاملا يتعلق األمر بروسيا والسالف بشكل عام. 
كل ذلك أوصله اىل استنتاج يقول، بأن األملان والسالف يف رصاع تارخيي، 
ألن كل منهام ال حيب اآلخر. إذ خيتزن األملان شعورا عدائيا يف الالوعي جتاه 
الروس والسالف. وهي غريزة تارخيية جتعل أوروبا ال حتب روسيا. من هنا 
مواقفهم من ن كل ما هو رويس وساليف متميز وخاص يستحق االحتقار. 
بل  للحضارة.  حقيقية  ومهمة  مقدًسا  واجًبا  عليه  القضاء  يصبح  ثم  ومن 
الروس.  باستثناء  الشعوب داخل روسيا  تعاطفا وتقديرا ملختلف  نرى  إننا 
وهناك العرشات من األمثلة احلية والواقعية التي تكشف عن طبيعة ونوعية 
هذه العالقة عىل مستوى املواقف الفردية واالجتامعية واحلكومية. كام نعثر 
عليها يف ما يكتبونه عن الروس يف الصحف واملجالت وما شابه ذلك، أي 
نفسه  والشيئ  اجلمهور.  من  املستنري  اجلزء  ومشاعر  آراء  عن  يّعرب  ما  كل 
يمكن قوله عن مواقف الدول، إذ نرى يف مجيع املجاالت تسود نفس روح 
بكافة  تتعلق  املواقف  والكراهية واالزدراء. وهذه  العداء والشك والشامتة 
وجتاه  العادية  اليومية  العالقات  إىل  السياسية  العالقات  من  احلياة  جماالت 
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مجيع طبقات املجتمع. وقد جعل ذلك دانيليفسكي يتوصل يف هناية املطاف 
إىل القول، بأن الرويس الوحيد الذي يستحق احرتامهم وتكريمهم هو الذي 
اهلندي )األمحر(  بأن  األمريكيون،  يقول  متاما كام كان  الوطنية.  يفقد هويته 

اجليد هو اهلندي امليت!  

عىل  العثور  يمكن  ال  بأنه  يقول،  عام  استنتاج  إىل  توصل  ذلك  وبأثر 
تفسري مقنع لكل هذا التعسف السيايس وهذا العداء االجتامعي إال يف حقيقة 
أن أوروبا تعرتف بروسيا والسالف كيشء غريب عليهم ومعاديا هلم. وهي 
حالة يصعب نفيها بالنسبة لكل مراقب حمايد. لكن السؤال املهم هنا يتعلق 
يف ما إذا كان هذا العداء جزء من رؤية واعية لنفسها أو انه جزئي أو عابر 
أو مؤقت أو نتاج سوء فهم؟ أما االجابة عىل هذا السؤال فتكمن يف االجابة 
عىل ما إذا كانت روسيا أوربية أم ال. وهي اإلجابة التي قدمها دانيليفسكي 
يف الفصل الذي حيمل نفس العنوان )هل أن روسيا أوربية أم ال؟(. وأجاب 
عليه بالنفي القاطع، مستندا بذلك اىل فلسفته عن »النمط التارخيي الثقايف«. 
بمعنى إن النمط األوريب ال عالقة له بالنمط الرويس)الساليف(. ومها خمتلفان 

يف كل املكونات اجلوهرية للنمط التارخيي الثقايف، أي للثقافة واحلضارة. 

روسيا	واشكاليات	»املسألة	الشرقية«
من  موقفه  يف  دانيليفسكي  به  قام  الذي  والالذع  العميق  النقد  هنا  من 
الكشف  الروس. ومن خالله حاول  األوربية بني  النزعة  اتباع  أو  الغربيني 
تناوهلا  كام  وأوربا،  روسيا  بني  للخالف  وامللموسة  التارخيية  الطبيعة  عن 
هلذه  كان  فقد  الرشقية«.  »باملسألة  آنذاك  يسمى  كان  ملا  مناقشته  خالل  من 
مضمون  اعترب  دانيليفسكي  أن  بل  روسيا.  جتاه  اخلاص  طابعها  املسألة 
التارخيي  النمط  بني  والغرب،  روسيا  بني  الرصاع  هو  الرشقية«  »املسألة 
طبيعة  إدراك  عدم  إن  الرومي.  اجلرماين  األوريب  والنمط  الساليف  الثقايف 
الغرب  اتباع  أن  يقوم يف  الرويس األوريب  القضية والرصاع  ومضمون هذه 
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األوريب الروس ومشكلتهم اخلاصة تقوم يف حماوالهتم طبع كل ما هو رويس 
وساليف بالطابع األوريب. اهنم يرغبون يف التوفيق بني الدور التارخيي املميز 
لروسيا والسالفية وبني أروبا بالضد من حقيقة التعارض والتباين اجلذري 
املسألة  فان  وبالتايل،  الرومية(.  )اجلرمانية  واألوربية  السالفية  املصالح  بني 
هي  والغرب  الرشق  بني  واحلرب  الرشقية«  »املسألة  عنوان  حتت  املثارة 
تصورات مسطحة وحتتوي عىل تعميم ال يتفق مع الوقائع واحلقائق. واهم 
مل  وآسيا  أوروبا  بني  الرصاع  كون  يف  تقوم  الصدد  هبذا  دانيليفسكي  حجج 
يكن موجودا أبدا. وال يمكنه الوجود. وذلك ألن أوروبا مل تعرتف بنفسها 
شعوب  ألن  وذلك  أعقد،  فالقضية  آلسيا  وبالنسبة  واحدا.  كيانا  بوصفها 
آسيا مل تعرتف بنفسها عىل أهنا كيان واحد قادر عىل الدخول يف رصاع مع 
أوربا بام يف ذلك من جانب الدول والشعوب املرتبطة بينها بوحدة سياسية 
وتارخيية وثقافية. إذ مل تكن هناك حرب عىل مدار التاريخ سواء عن طريق 
الصدفة أو التخطيط، بحيث تشرتك فيها مجيع شعوب أوروبا يف حماربة مجيع 
دانيليفسكي،  نظر  وجهة  من  وآسيا،  أوروبا  إن  بالعكس.  أو  آسيا  شعوب 
هي مفاهيم متنوعة ذات أبعاد جغرافية وإثنوغرافية وثقافية تارخيية خاصة. 
مفاهيم  )ضمن  أوروبا  مع  آسيا  فيه  تتطابق  أن  يمكن  اإلثنوغرايف  فباملعنى 
اآلرية(. والشيئ نفسه يمكن قوله عن روسيا وأوربا. إذ أهنام كالمها باملعنى 
اإلثنوغرايف يعودان لنفس املصدر. ومن حيث كوهنا مفاهيم ثقافية تارخيية 
مع  آسيا  تتصف  ال  بينام  بينها.  اقرتابا  أكثر  ولكنها  موحدة  ليست  فأوروبا 
أي يشء أو نموذج من هذا القبيل. إذ ال وحدة حتكمها. وبالتايل ال يمكنها 
الدخول يف رصاع مع أوروبا. أما احلروب العديدة حسب طابعها اجلغرايف 
فيمكن أن حتسب ضمن مظاهر الرصاع بني أوروبا وآسيا. لكنها يف الكثري 
من جوانبها ال ختتلف عن أغلب احلروب التي ختوضها شعوب أوروبا يف ما 
بينها، وشعوب آسيا أيضا. ومن حصيلة كل هذه احلجج توصل إىل استنتاج 
ميل  هلا  الثقايف  التارخيي  النمط  لنفس  تنتمي  التي  الشعوب  بأن  يقول،  عام 
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البرشية،  مواردها  عليه  تكون  ما  بقدر  وتأثريها،  أنشطتها  لتوسيع  طبيعي 
متامًا كام يفعل أي فرد. وهو طموح طبيعي خيلط بالرضورة خمتلف شعوب 
النمط الثقايف العام، بغض النظر عام إذا كانت حدودهم تتطابق مع احلدود 

اجلغرافية أم ال. 
بثالث  لدانيليفسكي،  بالنسبة  الرشقية،  باملسألة  يسمى  ما  مرت  فقد 
مراحل. هي مرحلة العامل القديم. أما هناية املرحلة الثانية من تطور املسألة 
فرتة  أدق،  بشكل  أو  الرشق،  عىل  الغريب  الضغط  ببداية  فرتتبط  الرشقية 
التي مارسها العامل اجلرماين الرومي والكاثوليكي والربوتستانتي  الضغوط 
ضد األرثوذكس السالفيني واليونانيني. وهي الفرتة التي استمرت من أيام 
شارملان إىل أيام كاثرين العظمى. أما الفرتة الثالثة، التي ظهرت فيها املسألة 
الرشقية بفكرة جتديد اإلمرباطورية الرشقية، فيجب أن يطلق عليها مرحلة 
اجلرمانية  ضد  اليوناين  الساليف  العامل  ووقوف  الغرب،  ضد  الرشق  وقوف 

الرومية.

من  وقت  ففي  اخلاصة.  أشكاهلا  وحروهبا  املسألة  لتلك  كان  وقد 
ضد  الكفاح  طابع  السالفية  ضد  اجلرماين  العامل  ضغوط  أخذت  األوقات 
الطابع  نفس  اليونانية  السالفية  املقاومة  اختذت  كام  دانية(،  )املحمَّ االسالم 
دية( خالل تلك الفرتة. وكام كان احلال يف  يف النضال ضد االسالم )املحمَّ
نتائج  ثالث  سوى  هناك  تكون  أن  يمكن  ال  بأنه  تبني  وبعدها  كاثرين  أيام 
يمكن لروسيا حتقيقها يف حروهبا مع تركيا وهي: أما تقسيم تركيا بني النمسا 
وروسيا؛ أو الضّم الكامل لرتكيا إىل روسيا؛ والثالث هو ما يسمى باملرشوع 
األشكال  هذه  ومجيع  اليونانية.  البيزنطية  اإلمرباطورية  إحياء  أي  اليوناين، 
ضمن  دانيليفسكي  وضعها  التي  املسألة  هذه  وتعقيد  طبيعة  عن  تكشف 
الغربية  اهليمنة  ضد  رصاعه  يف  الساليف  للنمط  املستقبلية  الصريورة  سياق 
األوربية. ويف الوقت نفسه اكد عىل أن اجلوهري بالنسبة لروسيا هو حاجتها 
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فيام  آخر  شيئ  أي  عىل  الوطنية  املصالح  تفضيل  بمعنى  وطنية،  سياسة  إىل 
منها  مفر  املعركة ال  بأن  استنتاجه،  هنا  من  الرشقية«.  »املسألة  بحل  يتعلق  
بني روسيا وأوربا. وكتب قائال هبذا الصدد، من أنه عاجال أم آجال، أردنا 
أم مل نرد، فإن الرصاع مع أوروبا )أو عىل األقل جزء كبري منها( أمر ال مفر 

منه نظرا للمسألة الرشقية. 

وفرس دانيليفسكي مقدمات واقع وآفاق الرصاع الرويس األوريب من 
ذلك  يف  وانطلق  الثقايف.  التارخيي  النمط  فكرة  أو  الثقافية،  الفكرة  منطلق 
املحافظة  قانون  تسمية  أيضا  عليه  اطلق  الذي  التارخيي،  بالقانون  اسامه  مما 
كل  تاريخ  بداية  يف  أنه  هو  بذلك،  واملقصود  التارخيية.  القوى  خمزون  عىل 
قصري،  بوقت  ختطيها  بعد  أو  اإلثنوغرافية  مرحلته  يف  ذلك  يف  بام  شعب، 
وثيقة  مبارشة  عالقات  يف  الشعب  هذا  من  جزء  يكون  أن  حيدث  ما  عادة 
مع الشعوب املجاورة التي وصلت إىل درجة أعىل يف تطورها الثقايف. ويف 
أن  يمكن  بحيث  التطور.  من  حصته  التعليم  يأخذ  الشعب  من  اجلزء  هذا 
الكامل.  من  عالية  درجات  إىل  والثقافية  والسياسية  الدينية  احلياة  ترتقي 
جذوره  ألن  وذلك  هشا،  يبقى  التطور  هذا  عليه  يبنى  الذي  األساس  لكن 
ال تنترش يف مجيع أنحاء اجلسم اإلثنوغرايف األصيل. بينام هو الوحيد القادر 
عىل منحه كل من القوة واالستقرار. وبالتايل فإن العواصف اخلارجية غالبًا 
الشعب  هذا  من  الباقي  القسم  زال  ما  ولكن  باملوت.  الزهرة  هذه  هتدد  ما 
عىل  يعمل  فإنه  واجلبال،  والسهوب  الغابات  مثل  قوي  طبيعي  بوقاء  حمميا 
املحافظة عىل سالمته وكيانه اإلثنوغرايف. وقّدم يف تفسريه ملعنى وآفاق هذه 
هو  الظاهرة  هلذه  األول  املثال  الفعيل.  التاريخ  من  أستمدها  أمثلة  العملية 
التطور،  من  رفيعا  مستوى  فيها  اململكة  بلغت  فقد  إليران.  القديم  التاريخ 
األمر  البابيل.  الثقايف  النمط  هو  آخر  تارخيي  نمط  ثقافة  يتمثل  كان  لكنه 
الذي افقدها طابعها الوطني، هلذا رسعان ما تراجعت وتالشت حتت تأثري 
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هذه الثقافة القديمة. واملثال الثاين هو تاريخ اليونان، حيث تطورت احلياة 
اليونانية وبلغت ألقها وازدهارها يف مناطقها الثقافية )بيلوبونيز واهليالس( 
الداخلية  االنقسامات  دمرت  ما  رسعان  هلذا  والفينيقيني.  مرص  تأثري  حتت 
وانعدام احلس السيايس السليم االزدهار اليوناين بحيث جعلها فريسة ألول 
قوة سياسية قوية تالقيها يف الطريق. ويقصد بذلك قوة روما الصاعدة. كام 
يمكننا رؤيته عىل مثال األسبان اجلبليني، الذين استطاعوا حترير انفسهم من 
سيطرة املور )عرب األندلس واملغرب( مما ترتب عليه تألق وعظمة إسبانيا 
التارخيي لروسيا.  الظهور والنمو  مثال  اجلديدة. كام يمكننا رؤية ذلك عىل 
والحقا  األولية،  الذاتية  والرتبية  املواطنة  بذور  بدايتها  يف  ظهرت  حيث 
الليتوانيني،  الترتي، وغزو  الداخيل، والغزو  ثم الرصاع  بيزنطة.  تأثري  حتت 
والتخريب الذي عملت عليه السلطات البولندية جتاه احلياة الروسية. لكن 
البعيدة أخذ جيري تنشيط االحتياط  الغابات  يف الشامل الرشقي، يف مناطق 
التارخيي الكبري للقوة الروسية. وبعد أن تقّوت وتصّلبت أخذت تعيد بناء 
بطرس  زمن  وخلفائها  موسكو  لواء  حتت  أراضيها  وتوحيد  وجتميع  قوهتا 
من  هائاًل  خمزوًنا  متتلك  روسيا  أن  عن  يكشف  ذلك  كل  وكاترين.  األول 
القوات السالفية. ويشهد التاريخ والواقع بأن هذا املخزون لن خيتفي بدون 
أثر جيل. إذ جيري إحيائه وترميمه وجتديد احلياة السالفية عىل نطاق أوسع. 
شان  شأنه  التارخيي،  االقتصاد  قانون  بموجب  مطلوب  أمر  بدوره  وهذا 

قانون اقتصاد الطبيعة، والذي ال خيلق أي يشء عبثا. 

كام  الدقيق،  وختصيصه  العام  املنهج  أو  املوقف  هذا  تطبيق  حال  ويف 
بالنسبة  غريًبا  شيًئا  فقط  ليست  أوروبا  بأن  سنرى  فإننا  دانيليفسكي،  يقول 
بل  قط،  مصاحلنا  تكون  أن  يمكن  ال  مصاحلها  إن  عدائية.  وحتى  بل  إلينا، 
أهنا يف تضاد معها يف أغلب األوقات واحلاالت. وبالتايل من املفيد بل ومن 
الروسية  نظرنا  وجهة  من  دائم  وبشكل  األمور  هذه  إىل  النظر  الرضوري 
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لدينا  يكون  أن  جيب  انه  بمعنى  وحيد.  تقييمي  كمعيار  وتطبيقها  اخلاصة، 
مفهومنا اخلاص لكل هذه األشياء مع اعتقاد راسخ بأن االلتزام هبذا املعيار 

والقيم يساعدنا عىل مواجهتهم. 

طبيعي  نظام  هو  السيايس«  التوازن  »نظام  بأن  دانيليفسكي،  واعترب   
املستقر  النظام  وأن  األوروبية،  الدول  بني  الداخلية  السياسية  للعالقات 
تم  كام  الوقت.  مرور  مع  قوة  يزداد  إليه  يتطلعون  كانوا  الذي  لألشياء، 
روسيا  تكن  مل  وإذا  إضعافها.  األقل  عىل  أو  املقلقة  احلوادث  عىل  القضاء 
األهداف  كانت  وإذا  بالتبني،  وال  القرابة  طريق  عن  ال  ألوروبا  تابعة 
بعضها  تعارض  السالفيني(  أدق  بشكل  )أو  وروسيا  ألوروبا  الرئيسية 
فإن عداءهم يف  وبالتايل  لنا.  معادية  تبقى يف جوهرها  أوروبا  فإن  البعض، 
ما بينهم هو احد مصادر األمان بالنسبة لروسيا. غري أن ازدياد قوة أية دولة 
أوروبية، كام يقول دانيليفسكي، ليست خطرا عىل اإلطالق بالنسبة لروسيا، 
وال ترض بحد ذاهتا بمصاحلها إذا مل تنتهك أي من مزاياها اخلاصة. هلذا دع 
فرنسا تستحوذ عىل الضفة اليرسى لنهر الراين وبلجيكا، وتؤثر تأثرًيا حاساًم 
بالنسبة  عىل شؤون شبه اجلزيرة االسبانية. إذ أن هذه احلالة ليست مشكلة 
لروسيا. إن فرنسا تبقى عاجزة عن شن حرب هجومية ناجحة ضد روسيا. 

والشيئ نفسه ينطبق عىل بروسيا )املانيا(.

غري إن ذلك ال يقلل وال يبعد جوهر احلقيقة القائمة يف أن اخلصام بني 
امليزة األخالقية لنظام الدولة الروسية  روسيا وأوربا هو خصام دائم. وإن 
الدولة  آلية  طريق  عن  ليس  كامل  كائن  هو  الرويس  الشعب  أن  يف  يقوم 
سيادته  بؤرة  حول  يدور  اجلذور  عميق  شعبي  فهم  نتاج  ولكن  املصطنعة، 
الذاتية. وهو بالتايل إدراك حي للوعي السيايس الذايت وإرادة متاثله. وبالتايل 
فإن قوة روسيا وازدهارها يقوم يف كوهنا باإلضافة إىل سالمة الوحدة احلية 
وتعاضدها، ال تواجه عوائق تعرقل مسارها. كام أهنا مازالت حية وسلوكها 
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حمكوم بنكران الذات. ويف هذا يكمن مصدر قوهتا الذاتية يف املعركة احلالية 
اسامه  بام  بالتمسك  روسيا  يلزم  الرصاع  هذا  وأن  أوربا.  مع  واملستقبلية 

دانيليفسكي بالروح البطويل.  

ووجد ميدان حتقيق هذا الروح البطويل يف بؤرة الرصاع اجللية واملسترتة 
بني روسيا وأوربا حول القسطنطينية، عرب حتويلها إىل »قيرصغراد« أو مدينة 
القيرص أو القيرصية. وهو املضمون العميل ملا اسميته بمساعي دانيليفسكي 
»موسكو  وشعارها  البيزنطية  الكاثوليكية  الدينية  التبشريية  لنقل  النظرية 
»مركز  موسكو  جلعل  تسعى  ثقافية  إثنية  سياسية  تبشريية  إىل  الثالثة«  روما 
بوصفها  آنذاك  القسطنطينية  دور  هنا  من  العاملي.  وليس  الساليف«  االحتاد 
مركز الرصاع بني أوربا وروسيا. من هنا فكرته عن أن ما هو سائد يف الوعي 
أن  هو  املسيحية  جانب  إىل  اليونانيني  من  به  جيء  ما  كل  أن  من  الرويس 
القدس هي املحور أو  كام يقولون هي بؤرة األرض ليس دقيقا. واعترب هذا 
الوصف حكام ينتمي إىل عامل الروح بوصفه املكان الذي بزغت فيه الشمس 
العامل  مكانا يف  هناك  فليس  املادية  النظر  للناس. ولكن من وجهة  الروحية 
يمكن مقارنته بموقع ومركزية القسطنطينية. األمر الذي نراه يف استقطاهبا 
النتباه مجيع السياسيني وجذهبم. من هنا، فإن مسألة من سيمتلكها، بعد أن 
التارخيي، تزعج  املشهد  احلاليون )األتراك( عىل اخلروج من  جيرب أصحاهبا 
كل العقول التي ال هتتم باملصالح العظيمة للتاريخ احلديث، بحيث أن مسألة 
الرشقية  املسألة  بقايا  كل  األقل  عىل  تزن  القسطنطينية  من  خاصة  واحدة 
السؤال  بروز  هنا  من  دانيليفكيس)1(.  يقول  كام  احلديثة،  السياسة  بميزان 

العثامنية، أو ما  السلطنة  انذاك  لبها  العديدة. وقد كان  ابعادها  )1(   للمسألة »الرشقية« 
الدول  املريض«. مع ما ترتب عليه من سياسات  آنذاك لقب »الرجل  اطلق عليها 
اقتطعت  وأن  ما سبق  اقتطاع  اجلميع هو  كان مسعى  أيضا. وقد  األوربية وروسيا 
الرصاع  كان  وقد  االمرباطوريات.  تاريخ  من  جزء  وهو  نفسها.  العثامنية  الدولة 
توسع  كان  وقد  العثامنية.  والدولة  روسيا  بني  الصدد  هبذا  جيري  األكرب  التارخيي 
العثامنية وإيران ايضا.  اقتطاع أرايض اإلمرباطورية  روسيا اجلنويب كله عىل اساس 
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أن  جيب  من  إىل  أي  القسطنطينية،  عىل  السيطرة  »احقيقة«  تعود  ملن  املتعلق 
تم  وإذا  القانونية،  احلقيقة  نفسها  السياسية  املنافسات  حتجب  مل  إذا  تنتمى 
حل القضايا السياسية والقضايا القانونية عىل أساس وثائق امللكية؟ بعبارة 
البوسفور  يمتلك عاصمة  أن  الذي جيب  الرشعي  الوريث  أخرى، من هو 
بعد وفاة خاطفها الذي تبني أنه ال يستطيع الدفاع عنها؟ ولإلجابة عىل هذه 
سهال  الظاهر  يف  يبدو  املسألة  هذه  حل  بأن  دانيليفسكي،  يقول  اإلشكالية 
جيب  هلذا  اليونانيني  من  القسطنطينية  عىل  استولوا  األتراك  إن  فبام  للغاية. 
مرتبط  هو  ما  منها  حتىص.  ال  تعقيدات  للقضية  أن  إال  لإلغريق.  تعود  أن 
بالتاريخ اليوناين، وما هو مرتبط بالتاريخ الرتكي. إذ ليس من املعروف من 
يف  اليونانيون  ذاب  فقد  إليهم.  إعادهتا  يتعني  الذين  اليونانيون  أولئك  هم 
املقدونيني  أخوهتم  مع  االندماج  فرصة  أضاعوا  أن  بعد  القديمة،  هيالس 
ومن ثم تشكيل اململكة الرشقية الكربى. فقد كانت اإلمرباطورية الرومانية 
بالنسبة  احلال  هو  كام  الطابع.  يونانية  عظمتها  أوج  يف  ذلك  يف  بام  الرشقية 
لإلمرباطورية العثامنية. بمعنى طابعها الرتكي. ومع تدمري الدولة والثقافة تم 
تدمري كل يشء. ومل يعد هناك يشء يوناين عىل قيد احلياة. أما استعادته فإهنا 
مستحيل  امر  وهو  وإحياء.  بعث  جمرد  وليس  حقيقية  قيامة  وجود  تفرتض 
باملعنى التارخيي متاًما كام هو مستحيل باملعنى الفسيولوجي. لذا، فإن عودة 
إىل  إضافة  حيًا.  يعد  مل  ألنه  مستحيل  أمر  الرشعي  وريثها  إىل  القسطنطينية 

بلورة  جرى  حيث  ايكاترينا.  زمن  منذ  مرتاكام  منهجا  السياسة  هذه  اختذت  وقد 
وبلغاريا  واليونان  ارمينيا  أرايض  اسرتجاع  عىل  مبنية  ذاك  منذ  توسعية  سياسية 
والقوقاز والقرم وكثري غريها. وهي سياسة ستتوسع الحقا بحيث وضعت امامها 
مهمة القضاء عىل الدولة العثامنية واإلبقاء عىل مناطق صغرية لرتكيا اقرب ما تكون 
إىل إمارة صغرية. وكانت مهمة اخذ اسطنبول وإرجاع اسمها االول )القسطنطينية( 
ولكن بوصفها جزء من ارايض القيرصية الروسية. وقد جرى كشف هذه السياسة 
التي اتفقت فيها روسيا آنذاك مع بريطانيا وفرنسا باقتسام العامل العريب أيضا بينهم، 
من جانب البالشفة بعد انقالب اكتوبر عام 1917 عام يسمى باتفاقية سايكس – 

بيكو.   
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واليونان  روسيا  من  كل  بني  آنذاك  القائمة  والعسكرية  السياسية  املنافسة 
انه ال فرنسا وال إنكلرتا  والقوى األوروبية الكربى)فرنسا وانجلرتا(. غري 
استخدامها  أن  جيدا  يفهمون  إهنم  القسطنطينية.  بحيازة  املطالبة  هلام  حيق 
سيكون سلبيا متاما بالنسبة هلم. من هنا تأييدهم حلكم تركيا كحقيقة واقعية. 
وإذا ثبت أن حكم تركيا، رغم كل دعمهم، غري مقبول، فمن املرجح أهنم 
وافقوا عىل تسليم مفتاح البحر األسود عمدا إىل دولة ثانوية وهي اليونان. 
امتالك  من  االستفادة  يمكنهام  اليونان  وال  الكربى  الغربية  القوى  ال  لكن 
حتمله.  الصعب  من  والذي  عليهم،  ثقياًل  عبًئا  ستكون  ألهنا  القسطنطينية. 
بينام خيتلف األمر بالنسبة لروسيا. والفوائد التي كان سيجلبها هلا هي حقا 

ال تقدر بثمن وال يمكن حساهبا، كام يعتقد دانيليفسكي.

مركز  بوصفها  القسطنطينية،  امتالك  يشكل  األخالقية،  الناحية  فمن 
لروسيا  سيعطي  وبالتايل  العظيمة.  التارخيية  الذكريات  حمور  األرثوذكسية، 
قوة  تكون  أن  يمكنها  ثم  ومن  الرشق.  دول  مجيع  عىل  هائاًل  وتأثريًا  دورا 
جديدة.  وحدة  تأسيس  ثم  ومن  الرشقية.  الرومانية  لإلمرباطورية  مرممة 
إن  بمعنى  احلديث.  العامل  تاريخ  يف  السالفية  عرص  يبدأ  ان  يمكن  ومنها 
أوال  املعنوية  قيمتها  يف  تقوم  له  بالنسبة  )اسطنبول(  القسطنطينية  امهية 
النمط  بداية  أي  الساليف«،  »العرص  بداية  إرساء  اجل  من  شيئ  كل  وقبل 
التارخيي الثقايف الساليف. فامتالك القسطنطينية من جانب روسيا، كام يقول 
دانيليفسكي، يمكن أن يكون ذا فائدة حقيقية وإجيابية. غري إن ذلك صحيح 
التي تعيش  بالنسبة للشعوب  بالدول األوروبية. وكذلك  يتعلق  فقط يف ما 
الدانوب  أنحاء حوض  األسود وكذلك يف مجيع  للبحر  املتامخة  األجزاء  يف 
الرشقية«. وذلك  »املسألة  فيها مفتاح حل  السفيل والعلوي. ومن ثم وجد 
)املدينة  )قيرصغراد(  يف  والعاصمة  روسيا  برئاسة  الساليف  االحتاد  ألن 
الكربى  التارخيية  للمهمة  والوحيد  واهلادف  املعقول  احلل  هو  القيرصية( 
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املثري  استنتاجه  هنا  من  الرشقية.  املسألة  اسم  عىل  مؤخرا  حصلت  التي 
بل  روسيا.  عاصمة  القسطنطينية  تكون  أال  تضمن  والذي  األوىل،  للوهلة 
حترير  إن  الروسية.  للدولة  املبارشة  الرتكيبة  من  جزًءا  تكون  أن  ينبغي  وال 
روسيا للقسطنطينية جيعلها قسطنطينية حقيقية. بمعنى أن تكون نفسها شيئا 
القسطنطينية  تكون  أن  ينبغي  ال  ثم  ومن  الرويس.  العامل  عاصمة  من  أكثر 
بالنسبة لروسيا عاصمتها أو أمها، وذلك ألن األمومة بالنسبة لروسيا تعود 
ملوسكو. فهي الوحيدة التي متتلك هذا احلق. بعبارة اخرى، إن )قيرصغراد( 
ينبغي أن تكون عاصمة لالحتاد الساليف العام. وهي النهاية التي تتحول إىل 
للمسألة  الثقايف  التارخيي  احلل  مفتاح  ثم  العام، ومن  الساليف  االحتاد  بداية 
الرشقية بشكل مقبول. بمعنى انه وحده من يريس أسس األرضية الصلبة، 
التي باالستناد إليها يمكن حدوث التطور األصيل للتاريخ الثقايف الساليف، 

بوصفه عاملا مستقال سياسيا وقويا ومتنوعا. 

فكرة	االحتاد	الساليف	والبديل	احلضاري	الذاتي
الثقايف  التارخيية  الفرضية  أو  احلصيلة  هذه  دانيليفسكي  ووضع 
األرضية  اعتربه  الذي  الساليف«،  "االحتاد  اساس  أو  صلب  يف  والسياسية 
الثقافة السالفية اخلاصة، بوصفه  التي يمكن أن تنمو فيها  الوحيدة  الصلبة 
افكار ورؤية مستقبلية  الرئييس لكل ما وضعه من  العام واالستنتاج  املعنى 

يف )روسيا وأوربا(.
املفرتض،  الساليف  ااالحتاد  األساسية يف هذا  القوة  أن روسيا هي  وبام 
وهي  الوطنية.  بمصاحلها  وحمموما  موجها  يكون  أن  ينبغي  سلوكها  فإن 
مصالح ال ينبغي أن تقوم عىل اساس استعباد اآلخرين واستنزاف ثرواهتم. 
القوة  هذه  تعني  وال  قوهتا.  زيادة  يف  يقوم  روسيا  مصري  إن  العكس.  عىل 
احلال  هو  كام  املايض  يف  القوى  خمتلف  به  قامت  مثلام  اآلخرين  وقمع  غزو 
إن  والرومية.  اجلرمانية  والدول  واملغول  والعرب  وروما  ملقدونيا  بالنسبة 
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تفهم  مل  وإذا  دانيليفسكي.  يقول  كام  االخرين)1(،  حترير  هي  روسيا  مهمة 
روسيا غرضها هذا، فإهنا ستعاين حتام من مصري كل ما هو قديم. بمعنى أن 
عليها الحقا  يرتتب  ما  مع  تدرجيية،  بصورة  يتقلص  التارخيي سوق  دورها 

من انحناء أمام املطالب األوروبية.  

إن اوربا تسعى بإغراءاهتا السياسية واحلضارية، كام يقول دانيليفسكي، 
عىل إذابة الروس والسالف يف أوربا. أما روسيا، يف حال عدم بلوغ هدفها 
األكرب هنا فإنه سيؤدي إىل فقدان سبب وجودها. وذلك ألنه يؤدي إىل أن 
قاممة  أية  مثل  تتعفن  وأن  البائس  بعمرها  تعيش  أن  سوى  أمامها  يكون  ال 
جمرد  أو  املعنى  من  خاليا  كيانا  سيجعلها  هنا  غايتها  بلوغ  عدم  إن  تارخيية. 
أفضل  ويف  م.  ُيلهيِ ال  كيانا  التعبري،  جاز  إن  تصبح  بل  فيها.  حياة  ال  كتلة 
جديدة  تارخيية  لتكوينات  إثنوغرافية  مادة  يف  للذوبان  ستتعرض  األحوال 
اندثارها وتالشيها دون أن ترتك وراءها أي أثر حي.  غري معروفة. بمعنى 
وبطبيعة  أمهية.  أكثر  هلم  بالنسبة  االحتاد  فإن  الغربيني،  للسالف  النسبة  أما 
احلال، فإن روسيا، الفاقدة هليئتها بوصفها ممثاًل للعامل الساليف، ستخرس بأثر 
بائسة من  عينة  اىل  اهنا ستتحول  بمعنى  التارخيية من وجودها.  الغاية  ذلك 

القارصين التارخييني. 

وعندما استعرض وحلل خمتلف اجلوانب الواقعية وإمكانيات الشعوب 
وحتى  بل  وتشيك،  ورصب  وبلغار  يونانيني  من  واألرثوذوكسية  السالفية 
بولندا، توصل اىل إن هذا االحتاد مفيد للجميع. إنه حيفظ دوهلم واستقالهلم 

)1(   هنا أيضا وهم. لكنه شعار يميز الروح الروسية املتأثرة آنذاك بفكرة »موسكو روما 
الثالثة« ومكرز العامل الساليف وما شابه ذلك. والبلشفية، أي النزعة الدنيوية الرصف 
واملعارضة للفكرة االرثوذوكسية الروسية، كانت تلتقي من حيث اجلوهر مع فكرة 
دانيليفسكي من خالل حتويلها موسكو إىل مركز العامل البديل املستقبيل االشرتاكي 
املسكوين  املجمع  هذا  الكومنرتن،  ظاهرة  يف  األولية  صيغتها  نرى  كام  والشيوعي، 

اجلديد.
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السيايس وحريتهم ومن ثم مقدمات ازدهارهم ضمن وحدة وسياق وتطور 
الثقايف  اجليوسيايس  املدى  اىل  ذلك  ودفع  بل  العام.  الساليف  الثقايف  النمط 
املتحالفة  األخرى  والشعوب  السالفيني  حرية  أن  عىل  شدد  عندما  العاملي 
بينها مع روسيا سوف يضمن الوحدة السياسية واحلفاظ عىل النفس. ومن 
ثم يكون ذلك رافدا اضافيا كبريا يف حتوهلا إىل القوة الوحيدة القادرة عىل أن 

تكون قوة معارضة وعائًقا كافًيا أمام السيطرة العاملية ألوروبا.

التاسع  ابرز قوتان يف مواجهة اوربا )القرن  العامل اجلديد قد  وإذا كان 
عرش( وهي كل من الواليات املتحدة االمريكية وروسيا، فإن اخلالف بينهام 
كبري أيضا، لكنه يعمل عىل صنع توازن عاملي جديد. وإذا كان اهتامم وتوجه 
الواليات املتحدة مقصورا عىل محاية العامل اجلديد من تعديات أوروبا )األمر 
الذي جيعلها ضعيفة التأثري عىل مرسح العمل هذا(، فإن عبء احلفاظ عىل 
توازن القوى يف العامل القديم يقع عىل عاتق روسيا. ولكن إذا كانت الواليات 
املتحدة، بسبب موقعها يف اخلارج، قوية بام يكفي إلنجاز مهمة احلصول عىل 
بالنسبة لروسيا. لكن السالفية املتحدة  حصتها بنجاح، فإن القضية ختتلف 
العامل  هيدد  ال  الساليف  فاالحتاد  املوحدة.  أوروبا  حماربة  عىل  لوحدها  قادرة 
يف  والوحيد  الرضوري  الضامن  يمثل  فهو  متاما،  العكس  عىل  بل  باهليمنة، 
الوقت نفسه للحفاظ عىل التوازن العاملي. كام انه املعقل الوحيد ضد اهليمنة 
العاملية ألوروبا. وبالتايل، فإن هذا التحالف لن يشكل هتديًدا ألي كيان، بل 
هو إجراء دفاعي حمض ليس فقط يف الدفاع عن املصالح اخلاصة للسالف 
ولكن أيًضا للمصالح الكونية. وهو استنتاج مبني ضمن رؤية دانيليفسكي 
عىل فلسفته احلضارية اخلاصة. من هنا قوله بأن اوربا ليست موحدة، وإهنا 
جمموعة دول. لكن خطورهتا تكمن يف كوهنا ذات نمط تارخيي ثقايف واحد. 
اهليمنة  يف  بل  ما،  لدولة  السياسية  اهليمنة  يف  يكمن  ال  األكرب  اخلطر  أن  إذ 

الثقافية لنمط تارخيي ثقايف بغض النظر عن نظامها السيايس اخلاص. 
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عام  استنتاج  إىل  توصل  فإنه  بروسيا،  ذلك  كل  بارتباط  يتعلق  وفيام 
الثقافية  العلل  لعالج  الوحيد  املالذ  هو  الغرب  مع  الرصاع  بأن  يقول، 
اجل  من  املشرتك  الساليف  التعاطف  تطوير  يف  يساهم  أنه  كام  الروسية، 
تذليل اخلالفات الصغرية بني خمتلف الشعوب واملناطق السالفية. وأخريا، 
إن املسألة الرشقية جتعل من هذا النضال إىل جانب اإلرادة، أمرا حمتوما يف 

القريب.  املستقبل 

اخلاصة  السياسية  املواقف  وأحد  الرؤى  احدى  دانيليفسكي  مثل  لقد 
ادعوه  ما  سياق  ضمن  فكرته  وضع  انه  الثقافية.  الفلسفة  بمعايري  والتميزة 
األمة  جتارب  وضمن  الثقافية  الرؤية  بمعايري  القومية  الفكرة  بتأسيس 
)الروسية(. بمعنى انه استقاها من التاريخ القومي الرويس. من هنا أصالتها 
العميقة، التي اندفع فيها صوب حتقيق ما اسامه هو باملرشوع الساليف. وقد 
احتوى هذا املرشوع بقدر واحد عىل رؤية مستقبلية وأيديولوجية ال ختلو من 
طوباوية متفائلة. وما مل ينجح به، فقد نجح فيه املرشوع الشيوعي األممي بعد 
ثورة اكتوبر، والتي كانت حتتوي يف اعامقها عىل نفي للمرشوع الساليف أكثر 
مما هي استكامال له. وذلك الختالف التأسيس والغاية. لكنهام يتشاهبان من 
حيث الصيغة املجردة. وكام فشلت التجربة الشيوعية يف روسيا، فشل أيضا 
املرشوع الساليف. ومع ذلك فإن لكل منهام مستققبله اخلاص يف روسيا، يف 
وآفاق  اإلمكانيات  وحتديد  فيه  والعميقة  الشاملة  النقدية  النظر  اعادة  حال 

املستقبل، أو املزاوجة بينهام بطريقة توليفية واقعية وعقالنية ومستقبلية. 

اخلاصة  مقدماته  األممي  وشعارها  الشيوعية  التجربة  لفشل  كان  فقد 
التي ختتلف عن مقدمات فشل أو صعوبة حتقيق املرشوع الساليف كام تصوره 
فكرة  يف  اإلمكانية  هلذه  أوليا  سياسيا  حدسا  هناك  أن  غري  دانيليفسكي. 
حتقيقه  صعوبة  يف  يقوم  دانيليفسكي،  بلورها  التي  الثقايف  التارخيي  النمط 
االجتامعي  النظام  ونمط  واالقتصادية  السياسية  الثقافية  البنية  تكتمل  مل  ما 
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للدولة ونظامها السيايس، الذي جيعل من روسيا مركزا تارخييا ثقافيا جاذبا 
بقوة للشعوب السالفية. 

لقد سار دانيليفسكي من حيث اجلوهر ضمن املسار أو السياق الذي 
الفكرية  وتقاليدها  اإلسالمية  العربية  الثقافة  قرورن  قبل  بلورته  وإن  سبق 
الثقايف  املوقف  بطبائع األمم ومتايزها بمعايري  الرفيعة عام اسمته  والفلسفية 
التحليل  عرب  النهاية  إىل  دفعها  دانيليفسكي  أن  غري  الثقافية.  والفكرة 
والتنظيم الفكري الدقيق للتجارب التارخيية الثقافية لروسيا. من هنا كانت 
ما  يف  العاملي  حتى  أو  الرويس  املستوى  عىل  سواء  املجال  هبذا  األولوية  له 

خيص الثقافة واحلضارة ومسارمها التارخيي. 

اهتامم  وحافز  حمور  كان  والذي  نفسه،  الثقايف  التاريخ  كشف  لقد 
والسياسية  والثقافية  والفلسفية  والفكرية  النظرية  القيمة  عن  دانيليفسكي 
احد  كونه  يف  تقوم  اآلن  حلد  احليوية  قيمته  ولعل  واوربا(.  )روسيا  لكتابه 
األعامل النظرية النقدية الكربى التي أبرزت خفايا وكمون الفكرة السياسية 
الفكرة  هذه  رؤية  املمكن  ومن  لألمم.  واحلضارية  الثقافية  الرؤية  يف 
املواقف  عىل  »نظرة  بعبارة  نفسه  للكتاب  اإلضايف  العنوان  يف  اجلوهرية 

الثقافية والسياسية للعامل الساليف جتاه العامل اجلرماين الرومي«.

   ***  ***  ***
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اجلنابي	-	فلسفة	البدائل	املستقبلية

فلسفة	املراحل	التارخيية	الثقافية
عىل  والفكر  التفكري  قدرة  ثم  ومن  العقالين  الذات  وعي  تأسيس  إن 
بالتاريخ  العاطفي  االرتباط  تذليل  تفرتض  الثقافية  احلقيقة  ناصية  امتالك 
ونفيه بالوجدان الواعي جتاه النفس واآلخرين، بوصفه انتامءا عضويا ووعيا 
دون  املعارص  العريب  للفكر  بالنسبة  ذلك  بلوغ  يمكن  وال  خالصا.  ذاتيا 
واأليديولوجية  والثقافية  السياسية  واملعارضات  الثنائيات  كل  من  اخلروج 
حصيلته  وتطوير  الذايت  للتاريخ  العام  املسار  ضمن  والبقاء  واجلغرافية، 

الواقعية يف خمتلف امليادين. 
فالتاريخ الذايت هو جزء من املايض الذايت، بالقدر الذي يشكل املايض 
املايض  غري  املستقبل  حيكم  قانون  ال  إذ  الفعلية.  لآلفاق  املرئية  غري  النواة 
ومستوى تأثريه وكيفية فعله يف احلارض. وهو حكم ال يغري منه إمكانية انتقال 
املستقبل للمستقبل، أو جتاوز اهلوة الزمنية بني »احلارض« و«املستقبل«. ويف 
وآفاق  العريب  للعامل  املعارص  املصري  مفارقة  تكمن  الواقعي  »الغلّو«  هذا 
الثقافية  إدراكه هلويته  بمستوى  يتحدد  والعاملي. وهو مصري  الذايت  وجوده 

وكيفية تذويبها يف فلسفة البدائل العلمية والعملية.

إن كل مظاهر العرص احلديث واحلداثة، واملقامرة واملغامرة، واملؤامرات 
نظام  إقامة  يف  بعد  تفلح  مل  املضادة،  والثورات  والثورات  واالنقالبات، 
اجتامعي سيايس ثقايف يستند إىل قواه الذاتية، سواء يف مسار االكتفاء الذايت 
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أو التحديات املمكنة.

فاألزمة التي تولدت عن ضعف املناعة احلضارية، التي واجهها العامل 
اآلن  تبدو  بقوة  املفعول  سارية  مازالت  العرشين  القرن  بداية  يف  العريب 
التام  أمام حالة أشبه باالهنيار  أضعاف ما كانت عليه حينذاك. حيث نقف 

العربية. للكينونة 

البدائل  عن  البحث  ميدان  أيضا  فانه  مقدماته،  اهنيار  لكل  كان  وإذا 
وتأسيسهام  بحثهام  يف  والضمري  للعقل  بالنسبة  املغري  التفاؤل  ومثار 
حتتوي  لكنها  خالصة.  جتربة  ليست  فاحلياة  تطورها.  وآفاق  النفس  حلقائق 
واهلزائم  االنتصارات  تاريخ  يف  املرتاكمة  اليقني  عنارص  عىل  »جتريبيتها«  يف 

والصعود واهلبوط. 

ومن العبث البحث عن عنارص اليقني التارخيية يف الكيان العريب دون 
الواقعي  التي حتتوي عىل العنارص اجلوهرية للتاريخ  تأمل وحدته العميقة، 
واملثايل بوصفها مكونات فعالة يف وجودنا احلايل. وال يعني ذلك النظر إىل 
»وجودنا احلايل« كام لو أهنا مقدمة مادية تربهن عىل عنارص اليقني املذكورة 
»اإلثبات  هذا  من  ذاك  أو  القدر  هبذا  تتمتع  وأمما  أقواما  فاجلميع  أعاله. 
الوجود  عىل  دليال  ذاته  بحد  الوجود  هذا  يشكل  ال  وبالتايل،  الوجودي«. 

الثقايف احلي.

هبيئة  املتبلورة  الذاتية،  مقوماته  ديمومة  احلي  الثقايف  الوجود  يفرتض 
يلزم  وال  املتسامية.  املنظومة  مصاف  إىل  ترتقي  جامعة  ثقافية  مرجعيات 
البحث عن يقني هلذه املرجعيات يف السياسة أو يف االقتصاد أو يف العلم كل 
عىل انفراد، وإال ألدى ذلك إىل اإلقرار باالفرتاض اهلش القائل، بأن يقني 

السياسة يف السياسة، ويقني االقتصاد يف االقتصاد، ويقني العلم يف العلم.

إن عني اليقني، القادرة عىل صنع شعور االنتامء الفعيل لألمة، هو أصالة 
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للروح  ديمومة  واألكثر  واألعمق  األعىل  الكيان  باعتباره  الثقايف،  روحها 
ودوله  العريب  العامل  »شعوب«  عىل  فرضه  يمكن  ال  »روح«  وهو  القومي. 
املعارصة، بقدر ما يفرتض عىل العكس من ذلك، إرشاكها الفعال يف معاناة 
الوحيد  األسلوب  فهو  الفردية.  جتاربه  بمعايري  كل  وتأسيسه  إنتاجه  إعادة 
املانعة،  اجلامعة  الثقافية  باملرجعيات  أسميته  ما  لبلوغ  والرضوري  الواقعي 
أي عني اليقني القائم وراء خمتلف االعتقادات والفرضيات والقيم الكربى 
والعادات، وحدود الشك واحلدس الدائم حلقائق االنتامء الروحي املوحد، 
املكونات  هذه  فصل  يمكن  وال  مكوناته.  جالء  اجل  من  الدائم  والفعل 
الثقايف  التاريخ  أو  الثقايف  باإلسالم  دعوته  يمكن  عام  العريب  للعامل  بالنسبة 
للوحدة  اجلوهرية  العنارص  حصيلة  يتمثل  الذي  الكيان  بوصفه  الذايت، 

االجتامعية والسياسية والثقافية والروحية القومية.

األصيل  احلضاري  الصعود  أن  عن  لألمم  التارخيية  التجربة  وتكشف 
اإلمداد  مصدر  تشكل  داخلية  نواة  إىل  بالرضورة  يستند  الشامل  والعمران 
الذايت والنفي احلر لألفعال االجتامعية والسياسية والثقافية والقومية. غري أن 
ذلك ال يعني وضع أو صياغة عقالنية ثابتة املبادئ والقواعد، بقدر ما يعني 
التأسيس ملنظومة البحث عن عالقة مرنة بالتاريخ تستند إىل قواها الذاتية. 
وهي منظومة ال يمكن تأسيسها بالنسبة للعامل العريب إال عرب وحدته العميقة 
برتاثه اخلاص، أي بتجاربه الذاتية املتنوعة واملختلفة ونتائجها العملية. ففي 
الرضورية  احللقات  بوصفها  العريب،  التاريخ  حقائق  تتكشف  الوحدة  هذه 

لبناء وعيه الذايت. 

احلضاري  التاريخ  ربط  جتاوز  بالرضورة  الذايت  الوعي  بناء  ويفرتض 
للعامل العريب وآفاق تطوره بزمن غري زمنه الذايت. فهو الزمن الوحيد القادر 
عىل التحرر من ثقل وأوهام املقارنات الرشطية بزمن اآلخرين. وذلك ألن 
الثقايف زمن تارخيي مقرتن بمنطق احلق واحلقيقة ال بمنطق الضعف  الزمن 
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للتغري  عرضة  الثاين  بينام  واالستمرار،  التصرّي  مصدر  هو  فاألول  والقوة. 
والزوال.

عوامل  يف  واملتوحدة  الشاملة  كينونته  يستمد  العريب  التاريخ  كان  وإذا 
اإلسالم  جربوت  إىل  واملاوراطبيعي(  الطبيعي  )مستواها  وامللكوت  امللك 
الواجب  واستمراره  اجلديد  تّصريه  فان  مىض،  فيام  الثقافية  وتوحيديته 
والقومي  واالجتامعي  السيايس  االنتامء  منظومة  بناء  كيفية  عىل  يتوقف 
عىل  الذايت  وعيه  ترتيب  إلعادة  النظرية  املقدمة  فهي  الثقافية.  بمرجعياته 
وجودها  وإحياء  العربية  الذات  بناء  ثم  ومن  العقالنية،  اإلصالحية  أسس 

املستقل وتنشيطها الشامل يف العامل املعارص.

إضافية  حوافز  أمام  ويضعنا  جديدة  مقدمات  يصنع  املعارص  فالعامل 
والعقائد  والثقافة  التاريخ  يف  الكربى  الفلسفية  واإلشكاليات  القضايا  جتاه 
والغائية،  والتاريخ  والتقدم،  التطور  وإشكاليات  قضايا  مثل  والسياسة، 
الظاهرة  العاملي والقومي. كام استثارت هذه  والقانون والصدفة، والتاريخ 
والسياسية  االقتصادية  االجتامعية  البدائل  إشكاليات  سبق  مما  أكثر  بقوة 

والثقافية، وقضايا الوحدة والتنوع احلضاري اإلنساين.

فالعامل املعارص ال يقف أمام مفرتقات طرق البد منها، رغم أن املسار 
العام يبدوا أحديا يف ما هو متعارف عليه »بطريق العوملة«. أما يف الواقع فإن 
ثقايف  تطور  حصيلة  ألهنا  وذلك  ذاتية،  هوية  بال  مازالت  املعارصة  العوملة 
واحد واقتصاد معومل. بينام املسار التارخيي املستقبيل هو أوال وقبل كل يشء 
مسار الوعي الثقايف. األمر الذي يستلزم بالرضورة تكامل خمتلف مركزياته 
الطبيعي  التاريخ«  »هناية  أو  »الطبيعي«  مسار  اكتامل  وعند  العاملية.  الثقافية 
مرجعيات  بمنظومة  حمكومة  عوملة  عن  احلديث  املمكن  من  يصبح  عندها 
وما  الكربى.  ثقافاته  بمختلف  اإلنساين  الكّل  جتارب  وتتمثل  متثل  جديدة 
قبل ذلك، أي مما جيري اآلن هو جمرد رصاع مستمر ومواجهات لن تنتهي ما 
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مل تنته املواجهات الداخلية للمراكز الثقافية أو احلضارية الكربى يف وحدات 
متناغمة. وال يمكن بلوغ ذلك خارج إطار الصيغة الفعلية لثنائيات املنطق 
الثقايف يف كيفية حله إلشكاليات الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي يف مراحل 
التاريخ الذايت، أي كل ما يستجيب لقانون التاريخ ومنطق الثقافة. واملقصود 
سبع  بمراحل  ويتحقق  يمر  الذي  الطبيعي  التاريخ  مسار  هو   هنا  بالقانون 
أساسية، الثالثة األوىل »طبيعية« رصف، والرابعة واخلامسة بينية، بينام البقية 

)السادسة والسابعة( »ماوراطبيعية«. وهي كام ييل: 

• املرحلة العرقية – الثقافية،	
• املرحلة الثقافية – الدينية،	
• املرحلة الدينية – السياسية،	
• املرحلة السياسية – االقتصادية،	
• املرحلة االقتصادية- احلقوقية،	
• املرحلة احلقوقية – األخالقية،	
• املرحلة األخالقية -  العلمية	

هي  والرابعة  الطبيعي”.  “التاريخ  مسار  هي  األوىل  الثالث  واملراحل 
مرحلة االنتقال الثقافية الكربى، أو العقبة الكربى أمام االنتقال إىل املرحلة 
“التاريخ  وخملفات  بقايا  هنائية  بصورة  تذلل  التي  احلقوقية  االقتصادية 
وجتّسده  تتمثله  الذي  املاوراطبيعي،  التاريخ  إىل  املنظم  لالنتقال  الطبيعي” 
اإلنساين  التاريخ  لبداية  تؤسسان  اللتان  األخريتان،  املرحلتان  وحتققه 
بعدها  وما  واملاوراطبيعي.  الطبيعي  بني  األمثل  التنسيق  بمرجعية  املحكوم 

يبدأ تاريخ املستقبل بوصفه احتامال عقالنيا إنسانيا. 

بالتشكل  يبدأ  “املاوراطبيعي”  أو  احلق”  “تاريخ  إن  أخرى،  بعبارة 
املراحل  نفي  ذاهتا  يف  تفرتض  التي  تلك  أي  الثقافية،  املرحلة  يف  الفعيل 
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اخلمس السابقة مجيعا. فاملرحلة الثقافية اخلالصة لألمم هي مرحلة “التاريخ 
احلق” وهناية “التاريخ القومي” لألمم. فالتاريخ احلق هو تاريخ الثقافة )أو 
الضيقة  املكونات  أما  الغضبية.  القوة  تاريخ  هو  غريه  وما  العاقلة(.  النفس 
بقايا  فهي  والدينية  العرقية  مستوياهتا  يف  القومية  للتجارب  واملحدودة 
متحجرة. من هنا فإن استعادهتا املعارصة هو نكوص إىل الوراء. بينام املهمة 
السياسية  املرحلة  بإشكاليات  األمة  لثقافة  التارخيية  الكينونة  حلم  يف  تقوم 
واإلبقاء  واألمم  احلضارات  بني  الثقايف  التباين  عقد  خيدم  بام  االقتصادية 
عليه بوصفه مخرية التنوع الدائم يف البدائل الثقافية السياسية. عندها تنفتح 
بداية املرحلة احلقوقية - األخالقية، واملرحلة األخالقية - العلمية بوصفهام 
التنسيق  بمرجعية  املحكوم  اإلنساين  التاريخ  لبداية  األخريتني  املرحلتني 

األمثل بني الطبيعي واملاوراطبيعي يف جتارب املركزيات الثقافية املتكاملة.

قانون	التاريخ	ومنطق	الثقافة
جيري قانون التاريخ ومنطق الثقافة من خالل فعل ونتائج أربع ثنائيات 

كربى هي كل من 
التشاؤم والتفاؤل،
والفعل واخلمول،
والنفي واإلجياب،

والعقل والوجدان.
إن حتقيق االنتقال من مرحلة إىل أخرى جيري بأثر فعل هذه الثنائيات 
وكيفية حلها إلشكاليات الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي عىل مستوى الفرد 
املايض  رؤية  جتري  املكونات  هذه  خالل  ومن  والدولة.  واألمة  واجلامعة 
واملستقبل. وبأثرها تتبلور معامل الرؤية النظرية والعملية عن احلارض. ومن 
هذه املعامل تتولد بدايات الثقافة واحلضارة املدركة بمعايري البدائل، أي كل 
الرؤية املستندة إىل  الذايت. وذلك ألن  التاريخ  ما يساهم يف تكامل واكتامل 
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واخلمول،  والفعالية  والتشاؤم،  التفاؤل  تناقض  يف  تفرتض  البديل،  فكرة 
متكاملة  منظومة  بوصفها  وحدهتا  والوجدان  والعقل  واإلجياب،  والنفي 
النظرية والعملية مع املايض واملستقبل  الثنائيات  للبدائل. ومن تعامل هذه 
يتبلور أسلوب وجود احلضارات وثقافاهتا. وعادة ما جيري ذلك من خالل 

حتديد وتفاعل

• اجتاه التفاؤل	
• وفاعلية اإلرادة	
• وكيفية النفي	
• ومضمون العقل	

إن مجيع هذه املراحل انتقالية، بمعنى أن التاريخ عملية مستمرة حتتوي 
عىل احتامالت متنوعة من الصعود واهلبوط، لكنها ال تنفي مضمون القانون 

الطبيعي للتاريخ، بل تؤكده بوصفه احتامال عقليا وإرادة حرة. 

التطور  يف  األوىل  التارخيية  املرحلة  هي  الثقافية،   – العرقية  فاملرحلة 
بوصفه  العرقي  االنتامء  بجوهرية  وتتحدد  اإلنساين.  والتجمع  البرشي 
القائمة  النواة  وهي  و«األقرباء«.  »الدماء«  أولوية  إلدراك  املناسبة  الصيغة 
األولية  املحطة  أهنا  والقوم والشعب. كام  والعرق  والقبيلة  العائلة  يف معنى 
أي  املشرتكة،  واهلموم  والوحدة  الواحد  وفكرة  واالجتامع  التجمع  لنشوء 

األصول الرضورية للفكرة الثقافية ووعي الذات البدائية.

األصول  تستكمل  التي  املرحلة  فهي  الدينية،   – الثقافية  املرحلة  أما 
الوعي  توسع  بأثر  رفعها،  خالل  من  سبقها  ما  كل  يف  املرتاكمة  الثقافية 
الفردي  واجلسد  للروح  األولية  املغامرات  أمام  نفسه،  الوقت  يف  وضعفه 
واالجتامعي. بحيث ينمو اإلحساس جتاه خمتلف القضايا اجلوهرية للوجود 
والشعب،  والقوم  واجلامعة  الفرد  يواجهها  التي  واملاوراطبيعي،  الطبيعي 
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أرواح  هبيئة  اجلسدية  إىل  إضافة  روحية  قوة  عن  البحث  بمعنى  فكرة.  إىل 
وآهلة ومالئكة وما شابه ذلك، والتي ترتاكم بأثرها وتتوحد يف فكرة اآلهلة 
الكربى والصغرى. وهذه بدورها جتد طريقها إىل فكرة الواحد والوحدة يف 
القوم واملجتمع والدولة والقيم، أي كل ما يرتاكم يف فكرة الوحدة بوصفها 
نفيا لإلحساس الفردي واجلامعي والتجزئة. أهنا املرحلة األكثر جوهرية يف 
ميدان اإلبداع الثقايف التارخيي وصريورة احلضارة. وذلك بأثر نقلها الوجود 
والتاريخ  تاريخ،  إىل  الزمن  وحتويل  اإلنساين،  الوجود  مرحلة  إىل  البرشي 
تريس  ثم  ومن  عمل.  إىل  والعلم  علم،  إىل  الذايت  والوعي  ذايت،  وعي  إىل 
الثقايف.  الوعي  بنية  يف  اهلائل  التارخيي  لالنقالب  األولية  املرجعيات  أسس 
ويف جمرى ذلك تظهر الثقافة القومية واحلضارة القومية. فاألوىل تالزم بقاء 
نسبية  بصورة  تتجاوزه  والثانية  العرق،  وقيم  ومعايري  سياق  ضمن  القوم 
األوىل  ومثال  املحورية.  األمة  وصنع  و«العاملي«  العام  مصاف  إىل  وجزئية 
صريورة الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، والثاين صريورة الوعي 
واملرصي  اآلشوري(   - البابيل   – )السومري  القديم  العراقي  احلضاري 

الفرعوين، والصيني، واهلندي، واليوناين، والروماين.

أما املرحلة الدينية – السياسية، فهي املرحلة التي جيري فيها حتول الفكرة 
الدينية إىل الوعاء األكرب للفكرة الثقافية عرب دجمها بالفكرة السياسية. األمر 
الفكرة السياسية فكرة شاملة لكل مرافق الوجود الطبيعي  الذي جيعل من 
الفكرة  إنزال  ثم  ومن  والدولة.  واألمة  واجلامعة  للفرد  واملاوراطبيعي 
الطبيعي-  الوجود  دورة  استكامل  بمعنى  واملادة.  اإلحساس  ميدان  إىل 
املاوراطبيعي- الطبيعي. بحيث يتحول الواحد إىل قطب الوجود، ومن ثم 
إبداع املرجعيات املتكاملة يف وحدة الفرد واجلامعة واألمة، والثقافة والقيم، 
البناء  حيث  من  تعقيدا  األكثر  املرحلة  وهي  السيايس.  ونظامها  والدولة 
الكامل  ربطه  عرب  الطبيعي  التاريخ  مسار  تتوج  ألهنا  وذلك  واالستمرار، 
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واملقدس  املطلق  قيم  ترتاكم  فقط  وفيها  املاوراطبيعي.  بالوجود  والشامل 
واألبدي وأولويته لتصهر فيه كل القيم واملبادئ النظرية والعملية. كام أهنا 
»الكونية«. ومثاهلا يف صريورة وبقاء  الثقافية واحلضارة  األمة  مرحلة صنع 
تنفي وجود  النرصانية، واحلضارة اإلسالمية. وهي حضارات ال  احلضارة 
»األمة املحورية«، بل تّذوهبا يف »األمة الثقافية« اجلامعة. ولكل حضارة من 
يف  الثقايف«  »منطقها  تراكم  كيفية  عىل  املرتتبة  اخلاصة  صريورته  النوع  هذا 
نوعية  واملاوراطبيعي وحتقيقها عرب  الطبيعي  الوجود  إشكاليات  جمرى حل 

اجتاه التفاؤل، وفاعلية اإلرادة، وكيفية النفي، ومضمون العقل.

األكثر  املرحلة  فهي  الثالثة(  )املرحلة  السياسية  الدينية  املرحلة  أما 
ديناميكية وعصية بالنسبة للمسار التارخيي لألمم. وذلك ألهنا متثل املرحلة 
والوحدة  الواحد  فكرة  إىل  لالنتقال  الكربى  األولية  الثقافية  التارخيية 
واالحدية يف كافة مستويات وميادين الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي للفرد 
بلورة  بالرضورة من  ما يرتتب عليه  واجلامعة واألمة والدولة والثقافة، مع 
الساري  التفرقة والتشتت والرشذمة والوجود  تذليل  قادرة عىل  مرجعيات 
بدايتها  تربط  ما  عادة  والتي  قبلها،  ملا  وخالفا  والعدم.  الوجود  زمن  هبيئة 
املرحلة  صوب  التارخيي  التحول  قيادة  فإن  شتى،  بأساطري  وصريورهتا 
ومرجعية  وحدة  عىل  حتتوي  بشخصيات  يرتبط  ما  عادة  السياسية  الدينية 
وشخصية  فكرة  بروز  هنا  من  واإلهلي.  اإلنساين  واملاوراطبيعي،  الطبيعي 
فيها كل  تتّوحد  القادرة عىل صنع مرجعيات  القوة  تلك  أي  والنبوة،  النبي 
تقاليد  تذلل  وبالتايل  »إهلية« و«مقدسة«.  منظومة  بوصفه  الوجود  مكونات 
والنموذج  املثال  بقوة  عنه  واالستعاضة  األمم  توحيد  يف  والبطش  العنف 
املتجانس بني اجلسد والروح،  التوحيد  »املقدس«. بمعنى أهنا تنزع صوب 
واهلل واإلنسان، والعابر واألبدي، أي حتتوي عىل عنارص التقديس املبطن ملا 

فيها، بوصفها القوة الظاهرة والباطنة لتوحيد الفرد واجلامعة يف أمة.  
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بسبب تغلغلها  الالحق،  تذليلها  صعوبة  يف  فيقوم  العيص  طابعها  أما 
وترسخها وجتذرها يف كل مفاصل الوجود والوعي. من هنا تبدو كل حماولة 
لتغيري ذلك كام لو انه كرس حلركة الروح واجلسد، واهلل واملقدس، واخلالد 
إبداعا  )الثالثة(  السياسية  الدينية  املرحلة  من  جيعل  الذي  األمر  واألبدي. 
التوحيد والوحدة، ومن ثم صنع اهلموم املشرتكة واإلبداع  هائال بمعايري 

املشرتك، بوصفه رصاعا حادا أيضا. 

وشأن كل مرحلة تارخيية ثقافية كربى، لفإهنا أيضا تتسم بالتنوع. ومن 
ثم تتوقف خصوصيتها، التي تبلور الحقا خصوصية الثقافة واحلضارة، عىل 
أوربا  يف  اختذت  فقد  املتسامية ونظامها العميل.  مرجعياهتا  كيفية صريورة 
الصانعة للوحدة الروحية  أي  والوحدة،  الواحدة  الكنيسة  هيئة  النرصانية 
اهلل  قوة  الصريورة اإلسالمية وحضارهتا  بينام اختذت يف  واجلسدية والقيم. 

الواحد واجلامعة واألمة واألصول الكربى.

 وعند استنفاذ طاقتها املوحدة واملبدعة، فإن تذليل قوة الوحدة القديمة 
السياسية  املرحلة  إىل  االنتقال  مرجعيات  لرتاكم  الوحيد  الطريق  يصبح 
الكنيسة  تذليل  صيغة  أوربا  يف  اختذت  هلذا  الرابعة(.  )املرحلة  االقتصادية 
لكي تتحلل الرابطة القديمة وعوضا عنها جيري تربعم وتراكم املرجعيات 

اجلديدة للدنيوية الشاملة. 

فاالنتقال من املرحلة الدينية السياسية إىل املرحلة السياسية االقتصادية 
يعادل معنى االنتقال من الدين إىل الدنيا، ومن الالهوت إىل العقل اخلالص، 
الكنيسة  الدنيوية. هلذا كان يكفي تذليل قوة  النزعة  الدينية إىل  النزعة  ومن 
االسالمي،  للعامل  بالنسبة  أما  القروسطية.  املرجعيات  منظومة  تنهار  لكي 
فال بمكن حتقيق هذا االنتقال عرب حماربة اهلل واجلامعة واألمة. إن اإلمكانية 
عرب تذليل فكرة األصول  تقوم  والوحيدة  التارخيية واملستقبلية الواقعية 

اإلسالمية، بوصفها مرجعية تارخيية ثقافية. 
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الكربى  االنتقالية  املرحلة  فهي  االقتصادية،   - السياسية  املرحلة  أما 
وذلك  الكربى«،  »العقبة  عبارة  عليها  وأطلق  الطبيعي.  التاريخ  مسار  يف 
ألهنا احلد الذي ال يمكن جتاوزه بصورة فردية أو جزئية. بمعنى أن أي من 
سياق  ضمن  بالرضورة  تتبلور  التي  احلديثة،  السياسية  الثقافية  املركزيات 
إىل  االنتقال  يمكنها  ال  األمم،  تاريخ  يف  الثقافية  املرحلة  هذه  إىل  االنتقال 
املحتملة  املركزيات  تتكامل  مل  ما  احلقوقية(  )االقتصادية  الالحقة  املرحلة 
منظومة  بوصفها  تفعل  أن  احلق  لفكرة  يمكن  ال  ألنه  وذلك  األخرى. 
مرجعية عىل النطاق العاملي، ما مل ترتقي األمم )املركزيات( مجيعا إىل مصاف 
الطبيعية  املكونات  لغليان  مراجل  السابقة  فاملراحل  واحلقوق.  احلق  فكرة 
املرجعيات  بمعايري  نفيها  أي  اخلالصة،  الثقافية  الرؤية  سامء  يف  وتبخرها 
التي  العاملي،  التاريخ  يف  الكربى  البينية  احللقة  فهي  احلقوقية.  االقتصادية 
تنفي بصورة هنائية زمن الغرائز بتاريخ العقل املجرد واملتسامي، أي تاريخ 

احلق. 

فاخلروج  للبدائل.  بالنسبة  وطأة  املراحل  اشد  منها  ذلك  جعل  وقد 
من املرحلة الثالثة إىل الرابعة يعادل معنى االنتقال النوعي األكرب يف تاريخ 
جتربتها  ميدان  األوربية  القارة  كانت  وقد  ككل.  اإلنساين  والتاريخ  األمم 
القديمة  ومرص  بابل  جتارب  كانت  فثلام  اخلاص.  طريقها  وتعبيد  األولية 
والصني واهلند وفارس واليونان والرومان املرحلة األولية الكربى إلرساء 
الثقايف واحلضاري )االنتقال من املرحلة األوىل إىل  التاريخ اإلنساين  أسس 
التجارب األوربية شكلت  فإن  الطبيعي،  التاريخ احلضاري  الثانية( وبداية 
املرحلة احلاسمة يف بداية تذليل التاريخ الطبيعي ونقله األويل إىل ما ادعوه 
تضحيات  األوربية  القارة  شعوب  ذلك  كّلف  وقد  املاوراطبيعي.  بالتاريخ 
اإلشكاليات  حل  يف  الثقايف  التارخيي  واالجتهاد  للجهاد  وتكثيفا  هائلة 

الكربى للوجود اإلنساين. 
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فقد ذللت أوربا هذه املرحلة االنتقالية يف جمرى ثالثة قرون من الزمن، 
بدأ من النهضة حتى الثورة الفرنسية. فقد كان ينبغي هلا حل وحتليل فكرة 
املركزية الدينية بمركزية دنيوية. وعوضا عن أن تكون الكنيسة مركز الروح 
واجلسد، أصبحت الدنيا ميدان الروح واجلسد. ورافقها التحول من املركزية 
وفكرة  التحدي  إرادة  إىل  اخلضوع  إرادة  ومن  البرشية،  املركزية  إىل  اإلهلية 
املسيحي من طقوس  باجلسد  االحتفاظ  مع  العقل  إىل  اإليامن  احلرية، ومن 
وعادات وانتامء ظاهري فقط. مما أبقى عىل تاريخ التجارب الذاتية، بمعنى 
صنع التاريخ الفعيل والرؤية املستقبلية من خالل إبداع مرجعيات متسامية 
قوة  هبيئة  املركزية  هذه  ومتحورت  مركزية.  قوة  اإلنسان  من  جعلت  جديد 
من  واملواقف  الذايت  اإلبداع  يف  تعبريه  ذلك  ووجد  اقتصادية.  سياسية 
والقومية  واجلامعة  للفرد  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود  إشكاليات  مجيع 

والدولة والثقافة.

وجرت هذه العملية املبدعة من خالل حل الثنائيات الكربى وتوظيفها 
للمرحلة  التارخيية  ومستويات البنية  أشكال  خمتلف  حتدي  عرب  العميل 
الدينية السياسية، وباألخص بنية وتقاليد الكنيسة والفكر الديني النرصاين، 
وإشاعة األمل باملستقبل بوصفه رديفا للحرية الفردية واالجتامعية يف كافة 
القيمة  بوصفه  واملجتمع  لإلنسان  احلرة  اإلرادة  وتنشيط  احلياة،  ميادين 
األكرب للوجود أو »أثمن رأسامل«، وأخريا إرساء األسس العلمية والعملية 

للعقل النقدي احلر، أي كل ما يريس تقاليد العقالنية احلديثة. 

باعتباره  إليه  النظر  جرى  املثال،  سبيل  عىل  اإلنسان  من  املوقف  ففي 
كائنا سياسيا واقتصاديا. فجميع النظريات تأخذ جانبا سياسيا أو اقتصاديا 
يبقى  مكان  ال  بحيث  العقالنية.  لرؤيتها  تؤسس  خالله  ومن  ماديا  أو 
ففي  والعقاب  الثواب  أما  واخلالص،  واخلطيئة  والروح  اهلل  عن  للحديث 
العمل، بينام يصبح اإلنسان بداية وهناية الوجود، وحقوقه به ومنه، أي أن 
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حقوق اإلنسان كام هو. 

واملجتمع  اجتامعيا،  كيانا  اإلنسان  يصبح  املجتمع،  من  املوقف  ويف 
وأخالقية.  واقتصادية  سياسية  قيمة  املجتمع  ويصبح  األفراد.  جمموع  هو 
من  املجتمع  بدراسة  واالهتامم  االجتامعية،  الفكرة  وأولوية  أمهية  هنا  من 
االجتامع  وبعلم  باالجتامع  خاصة  علوم  وظهور  والعلوم،  اجلوانب  خمتلف 
بنية جديدة تذلل يف كافة مكوناهتا  السيايس. ويتحول املجتمع احلديث إىل 
البنية التقليدية القديمة. فاملجتمع احلديث هو األساس واملقدمة الرضورية 
مفاهيم  من  فيه  ما  وكل  واملجتمع  القومية.  والفكرة  الوطنية  للفكرة 
هي  ذلك  إىل  وما  املشاكل  حلل  وآليات  وسلوكيات  وقوانني  وآداب  وقيم 
نتاج  التجارب الذاتية التلقائية يف التطور، وأخريا، إن املجتمع هو صريورة 

ديناميكية حمكومة أساسا بالفكرة السياسية واالقتصادية.

للبنية  وفعليا  شامال  بديال  منها  فيجعل  القومية،  من  املوقف  أما 
احلية  االستعادة  تنعكس  وفيها  وأعرافها.  وقيمها  وتقاليدها  اإلقطاعية 
والعميل  النظري  واإلطار  الذاتية  اهلوية  فكرة  بوصفها  العرقية  لألصول 
لالنتامء املوحد، وبالتايل وحدة املصالح والوجدان العام. األمر الذي جعل 
من الفكرة القومية الطاقة الباعثة ملنافسة القوميات األخرى من اجل الريادة 

والسيادة يف خمتلف املجاالت. 

الرؤية جتاه كل يشء. حيث يصبح  العلم، اساس  املوقف من  ويصبح 
إنتاجية،  وقوة  احلقيقة،  معيار  خاص  بشكل  والتجريبي  عام  بشكل  العلم 
الدائم  والتطوير  واالجتامعي  الفردي  والتنوير  واحلقيقة  للمعرفة  ومصدرا 
هناية  يف  أدى  الذي  األمر  واالكتشاف.  للبحث  ومصدرا  البرشية،  للطاقة 

املطاف إىل أن يصبح العلم املؤسس الفعيل للعقل احلديث. 

أما املوقف من العمل، فيأخذ طريقه إىل النظريات القائلة، بأن العمل 
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اإلنسانية  القيمة  وانه  اإلنسان،  صانع  هو  العمل  وأن  الثروة،  مصدر  هو 
الكربى.

ويصبح املوقف من احلرية حمور اهتامم العقل النظري والعميل. فاحلرية 
الشاملة  احلرية  فكرة  تأسيس  وجيري  السياسية.  للفكرة  األكرب  الشعار  هي 
واحلياة  واالجتامع  والتفكري  املعتقد  حرية  تشمل  التي  االجتامعي،  للوجود 
القيمة  إىل  احلرية  تتحول  وبالتايل  احلياة.  نواحي  كل  باختصار  الشخصية، 

الكربى للوجود اإلنساين.

كام يصبح املوقف من اإلبداع رديفا لفكرة احلرية. فاإلبداع هو حرية، 
شامل  وأسلوب  فكرة  هو  اإلبداع  وإن  قيودا.  وال  حدودا  لإلبداع  وليس 
التحريم والتجريم.  انعدام فكرة  يف العلم والفن واألدب والفكر، وبالتايل 

وتصبح احلرية أسلوبا وحتقيقا لالجتهاد الدائم.

والدنيوية  والعلمية  العقالنية  تصبح  والتعليم،  الرتبية  من  املوقف  ويف 
القومي.  باإلطار  والتعليم  الرتبية  تتوحد  وفيهام  الكربى واجلوهرية.  قيمها 
بحيث جيري بناء الرتبية والتعليم عىل أسس علمية ووضعية وجتريبية. بينام 

جيري بناء مقومات الرتبية والتعليم عىل أساس الفكرة الدنيوية. 

إىل  األسايس  العمود  إىل  فيتحول  السيايس،  النظام  من  املوقف  أما 
جانب الفكرة االقتصادية يف املوقف من احلياة ككل. فالفكرة السياسية هي 
فكرة وضعية. وتتحول فكرة العقد االجتامعي إىل فكرة تأسيسية وجوهرية 
بناء  وجيري  وقومية.  اجتامعية  فكرة  السياسة  وتصبح  السيايس.  للنظام 
الوضعي  الدستور  السلطات، وجوهرية  السيايس عىل أساس فصل  النظام 

والقوانني الوضعية، واإلقرار بالتعددية السياسية والفكرة الديمقراطية. 

فاالقتصاد  االقتصادي.  النظام  املوقف من  تتويج كل ذلك يف  وجيري 
فيه  تلعب  حيث  واملجتمع.  السيايس  والنظام  للدولة  املادي  األساس  هو 
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بالعلم  وارتباطه  اإلنتاجي،  واالقتصاد  اخلاصة،  السوق، وامللكية  فكرة 
وانجازاته دورا أساسيا.

الوجود  مستويات  كل  عىل  ينطبق  اجلوانب  هذه  بصدد  قيل  ما  وكل 
تفوقها  رس  يكمن  هذا  ويفيِ  األوربية.  للشعوب  واملاوراطبيعي  الطبيعي 
التي  األوىل  التارخيية  الثقافية  املنطقة  ألهنا  وذلك  احلديث،  التارخيي 
وإبداع  السياسية  الدينية  للمرحلة  الثقافية  املرجعيات  تذليل  استطاعت 
بدائل نوعية هلا تستجيب ملضمون الفكرة السياسية االقتصادية احلديثة. مع 

ما ترتب عليه بالرضورة من إبداع مرجعيات ثقافية جديدة. 

التاريخ  من  األوىل  املرحلة  فهي  احلقوقية،   - االقتصادية  املرحلة  أما 
املاوراطبيعي، أي تاريخ الفكرة اإلنسانية واالحتامل املستقبيل الدائم بوصفه 
جهادا ثقافيا. وذلك ألن هيمنة فكرة احلق تذلل يف األغلب البقايا البدائية 
املتغلغلة يف كل مسام الوجود التارخيي لألمم. وهنا يبدأ »التاريخ احلقيقي«، 
النطاق  عىل  اإلنسانية  والنزعة  العقالنية  بالفكرة  املحكوم  احلق  تاريخ  أي 
يف  الحقا  األكوان.  يف  اإلنسانية  للمغامرة  استمرار  بعدها  وما  العاملي. 
واالنسجام  الكونية  الرؤية  مرحلة  بوصفها  األخالقية،   - احلقوقية  املرحلة 
املرحلة  وأخريا  والوجود،  اإلنسان  يف  واملاوراطبيعي  الطبيعي  بني  الفعيل 
األخالقية - العلمية بوصفها مرحلة اخلروج من تاريخ األرض، أو مرحلة 

األحالم الكونية. 

إمكاناته  يستنفذ  أن  بعد  إبداعها  يف  اجلديد  تأخذ  تالية  مرحلة  وكل 
فيها.  وأرقى  جديد  هو  ملا  توظيفه  جيري  بحيث  السابقة،  املرحلة  ضمن 
تأخذ مما سبقها حصيلة األديان  املثال،  الدينية، عىل سبيل  الثقافية  فاملرحلة 
أما  الدينية.  الفكرة  سبقها  مما  السياسية  الدينية  املرحلة  تأخذ  بينام  الذاتية، 
واملقصود  السياسية.  الفكرة  سبقها  مما  فتأخذ  االقتصادية  السياسية  املرحلة 
تالية تتمثل حصيلة ما يدخل يف مكوناهتا اجلوهرية.  بذلك، إن كل مرحلة 
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اجلوهريان  املكونان  والسياسية  الدين  يشكل  السياسية  الدينية  املرحلة  ففي 
مكوناهتا  واالقتصاد  السياسة  يشكل  االقتصادية  السياسية  املرحلة  ويفيِ  هلا، 
وتوليف  ربط  كيفية  وعىل  األخرى.  املراحل  عىل  هذا  وينطبق  اجلوهرية. 
تتبلور  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود  إشكاليات  حل  يف  املكونني  هذين 

خصوصية هذا االنتقال والبدائل. 

مهمة  االقتصادية   - السياسية  للمرحلة  السابقة  املراحل  كانت  وإذا 
االقتصادية   - السياسية  املرحلة  فإن  والثقافية،  التارخيية  للدراسة  بالنسبة 
التي  العاملي، واملرحلة  النطاق  التارخيي املعارص عىل  التحول  تشكل صلب 
ففي  واألمم .  الدول  من  املطلقة  األغلبية  إليها  الدخول  حتاول  أو  دخلتها 
وإرساء  الدولة  عن  الكنيسة  فصل  خالل  من  إليها  االنتقال  جرى  أوربا 
إليها عرب قيرصية  االنتقال  الدنيوية. ويفيِ روسيا جرى  املدنية  الدولة  أسس 
خادم  إىل  حتولت  بحيث  تاما،  خضوعا  للدولة  الكنيسة  أخضعت  مطلقة 
مطيع للسلطة. ويفيِ الصني جرت من خالل هيمنة النظام الشيوعي وتصفية 
الوطنية  فكرة  إرساء  خالل  من  جرت  اهلند  ويفيِ  للبوذية.  التقليدي  اإلرث 
اهلندية والنظام الديمقراطي وعزل التقاليد اهلندوسية عن نظام احلكم. أما 
يف العامل العريب فقد بقيت العالقة معلولة مسلوبة معلقة، بمعنى اإلبقاء عىل 
الدين وتراثه وباألخص فكرة األصول حية فاعلة بأشكاهلا األكثر تقليدية 
الدولة  انتقال متجانسة تشمل  الذي مل يؤسس بعد إىل حالة  ومجودا. األمر 
واملجتمع واإلنسان والقيم. من هنا ضعف احلداثة وخلل البنية االجتامعية 
للتطور  انعدام  وشبه  وهشاشتها  الثقافة  وضعف  السيايس  النظام  وبدائية 

والتكنولوجي.  العلمي 

وسوف  املتسامية.  ومرجعياهتا  الثقافية  مركزيتها  مرحلة  لكل  أن  كام 
متقاربني ومتجاورين ومتصارعني  نموذجني  هنا بصورة مكثفة عن  اكتفي 
احلديث،  واألوريب  )األوريب(  النرصاين  النموذج  ومها  نفسه،  الوقت  يف 
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تظهر  النموذجني  هذين  ففي  احلديث.  والعريب  اإلسالمي  والنموذج 
يف  الثقافية  واملركزية  املتسامية  املرجعيات  منظومة  وتتكامل  جلية  بصورة 
جمرى االنتقال من املرحلة الثقافية - الدينية إىل املرحلة الدينية -السياسية، 
جتاوزت  التي  تلك  أي  األكرب،  الثقايف  التارخيي  االنتقال  مرحلة  بوصفها 

وذللت بقايا املرحلة العرقية - الثقافية. 

كل ذلك يكشف عن أن لكل مرحلة أنامطها اخلاصة يف مجيع املجاالت، 
الثقافية  العرقية  املرحلة  ففي  املتسامية.  الكربى  املرجعيات  حتددها  والتي 
هتيمن مرجعيات االنتامء بالدم، والقوة والبطش. األمر الذي جعل الفكرة 
عنارص  أول  ينتجان  كالمها  لكنهام  واجلسد.  بالغريزة  حمكومان  والتفكري 
بالقبيل،  أو  العرقي  باالنتامء  بدورها  املحكومة  القوة  جوهرية  أي  الوحدة، 
والقائد  فيها،  واألطراف  املركز  لفكرة  األولية  احلدود  تصنع  ثم  ومن 
ويفيِ  وتراتبها.  القيم  تتحدد  أيضا  وفيها  الثروة.  توزيع  ونمط  واألنصار، 
واألساطري،  اآلهلة،  وجممع  املركز،  فكرة  هتيمن  الدينية   - الثقافية  املرحلة 
نراه يف  كام  العميل  ذلك  بام يف  امليتافيزيقي  والفكر  الوثنية،  الدينية  والعقائد 

جتارب وإبداع بابل ومرص القديمة، وفارس، واليونان والرومان.

ماهية	التحول	النوعي	يف	املراحلة	التارخيية	الثقافية
كل  تالزم  ألهنا  وذلك  والعدم.  للصريورة  مالزمة  صفة  املراحل  إن 
للوجود  بالنسبة  ميزهتا  خيص  ما  أما  اإلطالق.  عىل  حي  وغري  حي  وجود 
أن  بمعنى  الثقافة.  ومنطق  التارخيي  القانون  وحدة  يف  تقوم  فإهنا  البرشي، 
املراحل صفة مالزمة للمسار التارخيي الطبيعي للتجمعات البرشية يف جمرى 
انتقاهلا صوب األقوام واألمم، واخلاص فيها هو »منطق ثقافتها« الذي جيري 
إبداعه يف كيفية حل إشكاليات الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي عىل مستوى 

الفرد واجلامعة واألمة. ويف هذا تكمن كل دراما الوجود. 
تستنفذ  أن  دون  أخرى  إىل  مرحلة  من  االنتقال  يمكن  ال  وعموما 



بوابة التاريخ األبدي370ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرجعيات املتسامية قدرهتا عىل اإلبداع. وخصوصية كل مرحلة، وباألخص 
يف جمرى التاريخ الطبيعي، أي األربع األوىل، تتوقف عىل كيفية هناية املرحلة 
يف  هذه  االنتقال  حالة  من  نتخذ  أن  املمكن  ومن  البدائل.  ونوعية  السابقة 
اإلسالم يف  أنجزها  التي  االنتقال  هذا  وجتربة  القروسطية،  النرصانية  أوربا 
العلمية  املعايري  بأغلب  إلينا  األقرب  بوصفها  للتدليل  نموذجا  العرب  عامل 

والعملية والتارخيية والثقافية.  

النرصاين  األوريب  العامل  يف  والواحدية  الواحد  فكرة  تثبيت  جرى  لقد 
من خالل تذليل املرجعيات اليونانية الرومانية )املرحلة الثقافية – الدينية(. 
سياسية  دينية  بأخرى  القديمة  املركزية  تقاليد  عن  االستعاضة  وجرت 
النرصانية  الفكرة  كانت  فقد  الكنيسة.  مركزية  خالل  من  يش  بكل  تتحكم 
وإن  الدينية.  والفرق  الفرقة  حلاالت  مالزمة  وعفوية  جزئية  حالة  األوىل 
هي  فيها  اجلوهرية  الفكرة  أن  إذ  التوحيد.  مهمة  أزالت  اليهودية  أصوهلا 
فكرة التضامن والعدالة واملحبة. الحقا جيري اكتشاف وتأسيس مبدأ املحبة 
فالنرصانية  اجلديدة.  للعقيدة  اجلوهرية  الفكرة  وأسلوب  مضمون  بوصفه 
املسيح  شخصية  يف  والتمركز  األول.  ظهورها  من  قرون  بعد  إال  تنترص  مل 
التفكري والتنظري والتأسيس  النظري لقرون عديدة من  هي خامتة االجتهاد 
واإلجبار. األمر الذي أدى بتوحيد العقيدة إىل عقيدة الوحدة املتجسدة يف 
ثالوث اهلل األب واالبن والروح القدس، والحقا توحيدها يف رموز اإليامن، 
املسيح. فاملسيح هو اخلالص، واخلالص  التي اختزلت الحقا يف شخصية 
اهلل األب  الواسطة بني  أو  القدس  للروح  من خالله، والكنيسة هي جتسيد 
واالبن. وعربها جرى إخضاع كل يشء للكنيسة وخدمتها. وقد كانت تلك 
عملية طويلة ومعقدة ومريرة لكنها أدت يف هناية املطاف إىل متركز الكنيسة 
يف كل مستويات وحمتويات الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي للفرد واجلامعة 

واألمة النرصانية. 
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حتوالت  نتاج  املطلقة  وهيمنتها  الكنسية  املركزية  صريورة  كانت  لقد 
سلبية فيام يتعلق برتاث املايض الروماين واليوناين، اللذين جرى النظر إليهام 
باعتبارمها وثنية خمربة للروح والعقل واجلسد. ومع ذلك مل حتتو النرصانية 
واضحة  وسياسية  وحقوقية  واقتصادية  واجتامعية  كونية  عقيدة  عىل 
الالهوتية.  عقيدهتا  أساس  يف  القديم«  وضعت »العهد  أهنا  ومستقلة. 
وكانت  األوىل،  املرحلة  ثالث:  مراحل  جمرى  يف  الفكرة  هذه  وتراكمت 
ترتاكم بمعامل اجلسد وليس الروح كام هو جيل يف رهبان الصحاري. واملرحلة 
تأسيس  يف  الثالثة تقوم  واملرحلة  والتربير،  الدفاع  أيديولوجيات  الثانية هي 
العقائد بجهود آباء الكنيسة الذين ولدت منهم الكنيسة وعقائدها. والحقا 
مهمة إخضاع كل يشء للدين والالهوت النرصاين، وأخريا تصبح الكنيسة 
صوت اهلل ويده يف األرض. فهي الفكرة التي بلغت ذروهتا عند أوغسطني. 

فالكنيسة هي املرجعية اجلوهرية للوحدة والفكرة النرصانية. 

وقد جرى جتسيد الثنائيات الكربى لصريورة املرجعيات املتسامية عرب 
املستقبل  جتاه  التشاؤم  فكرة  هيمنة  ذلك  ورافق  خضوعا،  التحدي  جعل 
إرساء  فجرى  اإلرادة  أما  اخلالص.  يعني  األمل  العامل، وإن  هناية  وفكرة 
مقوماهتا من خالل قمعها، وإن واخلالص هو املسيح. وترتب عليه ضعف 
الثقايف  العقل  أو اإليامن. ومن ثم صنع  الوجدان  العقل وخضوعه وهيمنة 
األمر  الكّل.  إخضاع  كيفية  هو  الكنيسة  عقل  وإن  الكنيسة.  عقل  باعتباره 
السابقة  الدينية   - الثقافية  املرحلة  وقيم  تقاليد  كافة  تذليل  إىل  أدى  الذي 
توظيفها  عرب  ذلك  يف  بام  والرومان  اليونان  تقاليد  عىل  املربم  القضاء  عرب 
ودين  متطورة  ثقافية  كينونة  من  هنا  االنتقال  جرى  لقد  والعميل.  النظري 
وثني متخلف إىل صريورة ثقافية متخلفة وديانة متكاملة ومتطورة. مما أسبغ 

عليها حالة التناقضات احلادة والطابع غري العقالين.

املرحلة  كانت  قبله  فام  هبا.  خاصا  اإلسالم منحى  يف عامل  اختذت  بينام 
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وإن  واملوت،  املصري  وأولوية  الساري،  الوجود  وزمن  الثقافية   – الدينية 
وهيمنة  روحي  فراغ  من  رافقه  ما  مع  للدهر،  والبقاء  َوهَلْو،  لعب  احلياة 
بنية  يف  يتكامل  مل  فإنه  مكة  يف  الديني  الثقايف  املركز  أما  والتجزئة.  القبلية 
التارخيي  الوجود  ثنائيات  حل  يستطع  مل  ألنه  التوحيد،  عىل  قادرة  سياسية 
فقد  التحدي.  روح  من  الزمن  مرور  مع  افرغ  الذي  األمر  آنذاك.  للعرب 
كان التحدي شبه معدوم ألن املركز خامل الروح، والعقل وإرادته جزئية، 
انعكاسه يف  ذلك  الضيقة. ووجد  واملصالح  القبيلة  الثقايف هو عقل  وعقله 
ال  مغلقا  طريقا  ذلك  كان  لقد  الساري.  الزمن  وفكرة  القبيل  العقل  هيمنة 
»للعرب  بالنسبة  قبله  جرى  كام  العرب  وتاليش  اضمحالل  إىل  إال  يؤدي 
عىل  والدليل  الوحدة.  مقومات  وجود  رغم  البائدة«،  و«العرب  العاربة« 

ذلك هو تّوحد اجلميع مع انتصار اإلسالم يف مكة. 

بالنسبة  السابقة  الثقافية   - التارخيية  املرحلة  ونتائج  واقع  كان  لقد 
لإلسالم جهال وجاهلية. من هنا كانت مهمة التحدي للجاهلية، والتفاؤل 
والقتال،  للعمل  بالدعوة  اإلرادة  وربط  واآلخرة،  الدنيا  احلياة  يف  بالفوز 
بفكرة  فيتوحد  االسالمي  العقل  أما  اجلهاد،  فكرة  معنى  يعادل  ما  كل  أي 

التوحيد التي الزمتها جوهرية املعرفة التي تعادل معنى فكرة االجتهاد.

هو  األوىل  األربع  الطبيعية  التارخيية  املراحل  كل  ويالزم  يميز  فام 
حمل  والقيم  املفاهيم  كل  أن  اذ  والدموي.  احلاد  والرصاع  اخلالف  طابع 
تارخيية  تتحول إىل مرجعية متسامية. وهذه بدورها  ما مل  خالف واختالف 
سموا  األكثر  الصيغة  بوصفه  املثال،  سبيل  عىل  احلق  فمفهوم  وعابرة. 
منطق  األغلب  يف  يعكس  والسيايس  االجتامعي  للوعي  وعقالنية  ومنطقية 
إىل  يرّشع  فهو  هي.  كام  احلق  فكرة  يناقض  بام  للتوظيف  قابل  انه  القوة كام 
العبودية  قوانني  وغريها،  والعدل  احلق  لقيم  تؤسس  التي  القوانني  جانب 
ذلك  شابه  وما  اآلخرين  واحتقار  والقتل  العنرصي  والتمييز  واالستعباد 
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له فكرة احلق يف  من »حقوق« أخرى عديدة. وحتى يف أفضل ما توصلت 
وليس  الديني  االنتامء  بفكرة  حمكوما  ظل  فإنه  السياسية،   - الدينية  املرحلة 

بفكرة احلق كام هي. واليشء نفسه يمكن قوله عن احلقوق.  

لقد كانت فكرة احلقوق من الناحية التارخيية قفزة هائلة يف عامل الوجود 
مجيع  عىل  هذا  وينطبق  الدوام.  عىل  جزئية  ظلت  لكنها  للبرش،  الطبيعي 
املفاهيم والقيم بدون استثناء مثل اإلخوة والتسامح واحلرّية واإلنسانية وما 

إىل ذلك. 

والزم  حدث  قد  القديمة  والقيم  املفاهيم  يف  العاصف  التحول  إن 
االقتصادية.   - السياسية  املرحلة  أي  الطبيعي،  التاريخ  يف  األخرية  املرحلة 
تأمل  بأثر  حتدث  فيها  التحوالت  أن  من  ينبع  فيها  اجلوهري  واالنقالب 
الواقع ومتطلباته وليس حسب ما تفرضه العقائد، أي أن التحدي واإلرادة 
الفاعلة والبدائل مل تعد حمكومة بالعقل التربيري والتوفيقي وما شابه ذلك، 
املفاهيم  مضمون  بدوره  حدد  الذي  األمر  واملستقبيل.  الواقعي  بالعقل  بل 
والتدقيق  والتبدل  للتغري  عرضة  نفسه  الوقت  يف  وجعلها  اجلديدة  والقيم 
والتحقيق، بوصفها مظاهرا للتجارب الذاتية والتلقائية الثقافية والتارخيية. 
وبالتايل، فإن مضموم وحقيقة التلقائية هنا يقوم يف فكرة تأسيسها لالنتقال. 
ومن ثم فإن مسامهتها يف إرساء أسس الوعي الذايت يبقى حمدودا. لكنه ال 
طريق آخر غريه للنضوج. فالعقل متنوع يف جمرى املراحل، لكنه ال يتحول 
إىل حكمة إال حاملا حيتكم للحق واحلقيقة، أي حاملا يكون قادرا عىل تذليل 
الثالثة  وباألخص  األوىل،  الثالث  املراحل  أو  الطبيعي،  الوجود  بقايا 
التطور  يف  ودينامكية  تعقيدا  األكثر  املسار  يمثالن  ألهنام  وذلك  والرابعة. 
التارخيي، وفيهام ومن خالهلام فقط يمكن االنتقال إىل التاريخ املاوراطبيعي، 
من  التام  والتحرر  والعميل  النظري  للعقل  املبدعة  التلقائية  عىل  املبني  أي 
جعل  الذي  األمر  الغريزة.  ونفسية  املصالح  بفكرة  املحكوم  اخلالف  بقايا 
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عىل الدوام من املنهج األكثر متكننا يف الوعي النظري والعميل هو ذاك الذي 
إىل  االنتقال  تأسيس  عىل  القادر  أي  املستمر،  التلقائي  التأسيس  إىل  هيدف 

مرحلة أكثر رقيا والبقاء ضمن سياق التاريخ الذايت. 

التلقائية هي منظومة. أهنا حتتوي بالرضورة عىل فكرة  أن  ذلك يعني، 
سيد  التقليد  يصبح  وبدوهنا  والعملية.  النظرية  والبدائل  واإلرادة  التحدي 
بينام  »إبداع«  إىل  املثال  سبيل  عىل  يتحول  اآلخرين  إبداع  فرتمجة  املوقف. 
التناسب واملركزية وجيعل كل  انه يشتت وهيدم فكرة  هو جمرد نقل لغوي. 
والسياسة  الفكر  يف  ومركزيا  وثابتا  جوهريا  وهاميش  وعابر  عريض  هو  ما 

واالجتامع.

تالزم  حالة  الدوام  عىل  املبدعة  التلقائية  الثقافة  من  جعل  الذي  األمر 
التأسيس  ثقافة  أي  املاوراطبيعي،  إىل  الطبيعي  التاريخ  من  االنتقال  مرحلة 
ألن  وذلك  واحلضارة.  الثقافة  وخالف  إشكالية  نفي  عىل  القادرة  اإلجيايب 
املرحلة  يف  وباألخص  الطبيعي  للتاريخ  املالزم  النتاج  هي  اإلشكالية  هذه 
الثانية )الثقافية - الدينية( والثالثة )الدينية - السياسية( منه. إذ عادة ما تنشأ 
وتتهذب  تتمثل  أهنا  والثالثة.  الثانية  املرحلة  يف  واملتميزة  اخلاصة  احلضارة 
جتارب  جتسد  ثم  ومن  املتسامية.  واملبادئ  الثقافية  املرجعيات  تقليد  بأثر 
منظومة  يف  املتسامية  املرجعيات  منظومات  وتوليف  توحيد  كيفية  يف  األمم 
لصريورة  مالزمة  فاحلضارة  احلضارة.  معنى  تعادل  بدورها  وهذه  كربى، 
األمم الثقافية الكربى. وخصوصية كل منها تكمن يف كيفية حل إشكاليات 
ذلك  حتّل  أهنا  والدولة.  واجلامعة  للفرد  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود 
الواعية  واإلرادة  التحدي  عرب  والتناقض  اخلالف  تذليل  معاناة  خالل  من 
طابعها  يكمن  هذا  ويف  اخلاص.  الثقايف  عقلها  تصنع  أهنا  البدائل.  وفكرة 
اجلزئي أيضا. ويف طابعها اجلزئي هذا تربز خصوصيتها وأصالتها. والسبب 
ضمن  جيري  للبدائل  وتصنيعها  الكربى  لإلشكاليات  حتدهيا  أن  يف  يكمن 
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امليتافيزيقي،  باملعنى  »إنسانية«  ليست  فهي  وبالتايل  الطبيعي.  الوجود  قيود 
ألهنا طبيعية وحمكومة بالطبيعة. ويف جمرى االنتقال إىل املرحلة اخلامسة فقط 
للحضارة  املتنوعة  الثقافات  أسس  إرساء  يمكن  احلقوقية(   - )االقتصادية 
اإلنسانية املتوحدة. وذلك ألنه يف هذه املرحلة فقط يصبح التفكري والعمل 
فقط  وهنا  مستقبلية.  فكرة  بوصفها  العقالين  االحتامل  بفكرة  مرتبطان 
فكرة  وتذليل  إلغاء  ثم  ومن  وبمعايريه،  املستقبل  اجل  من  العمل  جيري 
وأساليب الرجوع إىل املايض بصورة هناية، بمعنى أن املايض يذوب ويفقد 
مثال  املمكن رؤية ذلك عىل  البدائل. ومن  لتأسيس  بالنسبة  املرجعية  قيمته 

التجربتني األكثر قربا إلينا وهي التجربة األوربية واإلسالمية.

اإلمرباطورية  سقوط  بأثر  األوريب  التاريخ  يف  االنتقال  هذا  جرى  فقد 
الرومانية )سقوط روما(، التي احتوت عىل مكونات احلضارة العاملية )عرب 
والتي  )الرومية(،  املحورية  واألمة  اليونانية(  احلضارة  ونامذج  بقايا  دجمها 
الثقافية(   - العرقية  )املرحلة  األوىل  املرحلة  من  االنتقال  عملية  الزمت 
الفلسفة  أو  العقيدة  متتلك  مل  لكنها  الدينية(.   - الثقافية  )املرحلة  الثانية  إىل 
القادرة عىل توحيد اجلميع »طواعية«. أما انتقاهلا الالحق إىل املرحلة الدينية 
إلجتاه  الكربى  الثنائيات  تفاعل  عرب  بدورها  هي  جرت  فقد  السياسية،   -
فيها  خضع  إذ  العقل.  ومضمون  النفي،  وكيفية  اإلرادة،  وفاعلية  التفاؤل، 
اجتاه التفاؤل منذ البداية لنظرة تشاؤمية، ظلت سائد وفاعلة فيها. أما فاعلية 
اإلرادة فقد حتولت من العنف واالنتقام إىل اخلمول واملحبة. أما كيفية نفيها 
للثقافة السابقة هلا فقد جرى من خالل هدمها الكامل واالنغالق عىل النفس. 
أما عقلها )النظري والعميل( االجتامعي والثقايف فقد خضع لإليامن الكنيس 
كنسية  عقائدية  نرصانية  ثقافة  سيادة  إىل  أدت  فقد  النتيجة  أما  ومتطلباته. 
مما  املتشائم(.  )الروح  املستقبل  وتعتيم  املايض  رمي  وجرى  إيامنية.  خاملة 
أدى إىل صعوبة مزاولة العلم واألدب واحلقوق والدولة املستقلة. هلذا كان 
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البديل القادر عىل وضع أطر جديدة يف حتديد املثال وهناية التاريخ النرصاين 
والكنيسة  النرصانية  خارج  من  ممكنا  )بديلة(  جديدة  وقيم  مؤسسات  يف 
أو  حلقات  باعتبارها  بالدنيا،  وانتهاء  اهلل  من  بدءا  شامل  بديل  بلورة  عرب 
القروسطية.  األوربية  النرصانية  والثقافة  للحضارة  املثىل  النامذج  أولويات 
الروح،  ال  واملادة  اهلل،  ال  اإلنسان  أولويات  عىل  يؤكد  النفي  كان  هنا  من 
والدولة ال الكنيسة، والدنيا ال الدين )املجتمع املدين واحلقوق ليس أخالقية 
االنتقال  مرحلة  جسدته  ما  كل  أي  الكنيسة(،  ولوائح  املقدس«  »الكتاب 
الكربى من املرحلة الدينية - السياسية إىل املرحلة السياسية - االقتصادية.  
بعبارة أخرى، لقد كان الرجوع إىل الوراء )اإلغريق والرومان( هو أسلوب 
والقيم  املبادئ  بلورة  إىل  ذلك  وأدى  )املتشائم(.  النرصاين  املستقبل  جتاوز 
والعقل.  والنفي  والفاعلية  التفاؤل  أولويات:  ضمن  ووضعها  اجلديدة 
والثقافة  احلضارة  أولويات  وتغلغلت يف  وهي مكونات وضعت وأسست 
والرشعية  والدنيوية  املدين  والنظام  والتجريبية  )العلمية  املعارصة  األوربية 

والديمقراطية(. 

قد ترتب عىل هذا االنتقال التارخيي تبدل يف القيم واملفاهيم والسلوك 
قيم  سقوط  نرى  املثال،  سبيل  عىل  القيم،  جمال  ففي  والغايات.  الوسائل 
)الدين  والباطن  الروح  بقيم  واستبداهلا  واملادية(  )احلقوق  والظاهر  اجلسد 
إىل  الدينية  الثقافية -  املرحلة  االنتقال من  قد تالزمت مع مرحلة  والزهد( 
إىل  األخرية  من  االنتقال  جمرى  يف  أدت  بينام  -السياسية.  الدينية  املرحلة 
وهتشم  والنرصانية  الكنيسة  سقوط  إىل  االقتصادية   - السياسية  املرحلة 
قيمها. ومن ثم استبداهلا بقيم الربجوازية الليربالية، الذي يعادل سقوط قيم 
الروح والباطن )الدين والزهد( واستبداهلا يقيم اجلسد والروح )االقتصاد 
أدى  قد  الكولونيالية  يف  الليربالية  الربجوازية  سقوط  أن  كام  والسياسة(. 
الغزو  يف  املنافسة  إىل  املنافسة  )حرية  العامة  االقتصادية  قيمها  هتشم  إىل 
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واالحتالل وهنب الثروات( والسياسية العامة )من احلرية واإلخاء واملحبة 
إىل نقيضها(. لكنه وضعها ضمن نوعيتها اخلاصة يف حل إشكاليات الوجود 
الطبيعي واملاوراطبيعي، بوصفها جتربة خاصة )أوربية( ضمن سياق املسار 
قطع  إن  أخرى،  بعبارة  الذايت.  والتكامل  الثقافية  املراحل  لقطع  التارخيي 
األشواط الثقافية يف املسار التارخيي هو جتارب خاصة، لكنها تقف مجيعا يف 
النهاية أمام املرحلة الرابعة وتبقى عندها. وال يمكن جتاوزها ما مل تتجاوز 
الرابعة  التارخيي صوب  التطور  مراحل  العاملية األخرى  الثقافية  املركزيات 

وانتهاءها الفعيل يف تكامل ثقايف مميز)1(. 

جمرى  يف  الثقافية  واملركزية  املتسامية  املرجعيات  منظومة  تكامل  أما 
يف  السياسية   - الدينية  املرحلة  إىل  -الدينية  الثقافية  املرحلة  من  االنتقال 
الوجود  إلشكاليات  اخلاص  حلها  عرب  جرى  فقد  اإلسالمي،  النموذج 
أهنا  بمعنى  والدولة.  واجلامعة  الفرد  مستوى  عىل  واملاوراطبيعي  الطبيعي 
التفاؤل،  الجتاه  اخلاصة  أنامطها  صنع  خالل  من  اخلاصة  حلوهلا  بلورت 

وفاعلية اإلرادة، وكيفية النفي، ومضمون العقل.

فقد كانت املرحلة الثقافية - الدينية تتطابق مع »اجلاهلية«، أي مع زمن 
ملا  اإلسالمي  الوصف  كان  وقد  اإلسالم.  قبل  ما  للعرب  اخلاص  الوجود 
قبله »باجلاهلية« حيتوي عىل إدراك خاص للتفاؤل باملستقبل، ونظرة تناسبه 
كان  فقد  »العقل«.  من  جديد  نمط  حسب  أي  وكيفيته،  التغيري  إرادة  جتاه 
العقل اإلسالمي األول يستمد مقوماته من أصوله وجذوره العربية، بمعنى 

أي  اخلامسة،  املرحلة  إىل  املرحلة  هذه  اخرتاق  يمكن  ال  وملاذا  ذلك؟  جيري  ملاذا     )1(
مرحلة الوعي االقتصادي احلقوقي؟ إن السبب األسايس لذلك يقوم هبيمنة اجلسد 
املراحل  بقايا  كل  عىل  حتتوي  الرابعة  املرحلة  إن  والرؤية.  الثقافة  ونمط  والغرائز 
الثالث بوصفها تارخييا »طبيعيا«، أي حتتوي عىل زمن الوجود العابر. بينام التاريخ 
اهليمنة  تاريخ احلقوق والرؤية احلقوقية. وال يمكنها  تاريخ احلق، أي  احلقيقي هو 
يف السلوك الفعيل للظاهر والباطن بني الدولة واألمم واملراكز الثقافية الكربى ما مل 

جيري تذليل كل بقايا اجلسد والغريزة ووعيهام السيايس.  
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عقل األشياء، أي ربطها بقوة قادرة عىل التثبيت. والعقل هو قوة الثبات يف 
الرؤية واملواقف واحللول. 

فقد تبلورت الصيغة العامة للتفاؤل اإلسالمي جتاه إشكاليات الوجود 
الطبيعي واملاوراطبيعي لإلنسان من خالل نفي مرجعيات الفكرة اجلاهلية 
الزمن  بفكرة  منه  يتعلق  ما  وباألخص  وسلوكها،  وقيمها  ومفاهيمها 
وقيم  والتجزئة  للجاهلية  البارد  الزمن  واجهت  حيث  واملعنى.  والوجود 
بتاريخ  الدماء واألقرباء والعابر وما شابه ذلك  تقاليد  القبيلة والعائلة، أي 

الوجود اإلهلي وفكرة التوحيد والوحدة. 

اجتاه  من  خاص  نمط  عىل  اإلسالمية  التوحيد  فكرة  احتوت  فقد 
ذللت  أهنا  العقل.  ومضمون  النفي،  وكيفية  اإلرادة،  وفاعلية  التفاؤل، 
تقاليد التشاؤم واملوت اجلاهلية، ووجهت اإلرادة الفردية واجلامعية صوب 
الذهنية  مكونات  لكل  نفيها  بمعنى  اجلديدة،  وقيمها  واألمة  والنفس  اهلل 
والنفسية اجلاهلية، مع ما ترتب عليه من صنع متميز لعقل جديد، هو العقل 
اإلسالمي، أي العقل الثقايف. وقد نام وتراكم وأبدع يف آن واحد مرجعيات 
العلم والعمل، ومن ثم  ميادين  فكرية متسامية ومنظومات خاص يف كافة 
اجلوهري،  مضموهنا  الوحدة  فكرة  شكلت  وقد  اخلاصة.  الثقافية  مركزيته 
وأبدعت عىل مثاهلا نموذج الوحدة يف العقائد الكربى واملناهج والعبادات 
قيمة  بدوره  حدد  الذي  األمر  واألمة(.  اجلامعة  )فكرة  والتعايش  والقيم 
تّكفل  بمعنى  ومضموهنا.  ومصدرها  الوحدة  عقل  بوصفه  االعتدال 
بوصفها  الوحدة  ديمومة  يف  االعتدال  وأثر  االعتدال،  صنع  يف  الوحدة 
بحيث  والعمل،  العلم  ميادين  كل  يف  ذلك  وانعكس  متسامية.  مرجعية 
وجدت تعبريها النموذجي يف ثنائيات االعتدال الكربى مثل وحدة القرآن 
والّسنة، والعقل والنقل، والرواية والدراية، واالجتهاد واإلمجاع، والتفسري 
منظوماته  منها  ولكل  والباطن.  والظاهر  والرشيعة،  والطريقة  والتأويل، 
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اخلاصة. إذ وجدت ثنائية الظاهر والباطن انعكاسها ومنظوماهتا يف التفسري 
ففي  الكربى.  القيم  وكل  واحلقيقة،  والرشيعة  والنقل،  والعقل  والتأويل، 
اجلهاد، عىل سبيل املثال، حصلت عىل جهاد الباطن )األكرب( وجهاد الظاهر 
)األصغر( وهكذا دواليك. ويف جمال اجلامعة واألمة بلغت ذروهتا يف فكرة 
»األمة الوسط« بوصفها أمة االعتدال. باختصار إننا نعثر يف نموذج االنتقال 
التارخيي إىل املرحلة الدينية - السياسية التي أسس هلا اإلسالم عىل نموذج 

خاص يف صنع مركزيته الثقافية. 

احلضارة:	وحدة	املركزية	الثقافية	واملرجعيات	املتسامية
اخلاص  إبداعها  خالل  من  تربزان  احلضارة  وخصوصية  مضمون  إن 
هو  هنا  باملركزية  واملقصود  املتسامية.  واملرجعية  الثقافية  املركزية  لوحدة 
أسلوب وجود املنظومات يف الطبيعة واملجتمع اإلنساين والثقافة. فاملنظومة 
تالزم  املركزية  فإن  اإلنساين،  الثقايف  امليدان  يف  أما  تارخيية.  صريورة 
إنتاج  بالرضورة من  ما يرتتب عليه  تاريخ، مع  إىل  الزمن  انتقال  بالرضورة 
خاص للمركزية الثقافية. وهذا بدوره وثيق االرتباط بمساعي البرش لصنع 
منظومات. وعليه يمكننا النظر إىل تاريخ التمدن والثقافة اإلنسانية عىل انه 
تاريخ املنظومات الكربى والصغرى يف خمتلف امليادين. من هنا أيضا يمكننا 
يمكننا  النتيجة  هذه  ومن  كربى.  منظومة  هو  الكبري«  »التاريخ  بأن  القول، 
مركزيات  صنع  عىل  القادرة  الوحيدة  هي  الكربى  املنظومات  أن  افرتاض 

ثقافية كربى، أي حضارات متميزة.
ترتاكم  مل  ما  مستقل  كيان  هبيئة  تربز  أن  الثقافية  للمركزية  يمكن  وال 
مبادئها  لوحدة  املدركة  املنظومة  أي  الثقافية،  املرجعيات  منظومة  فيها 
واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود  إشكاليات  حل  كيفية  يف  والفاعلة  املميزة 
الثقافية هو  املرجعيات  منظومة  فإن صنع  وبالتايل،  للفرد واجلامعة واألمة. 
األسلوب الوحيد الذي يعرب عن طبيعة املركزية الثقافية ونوعيتها. وما عدا 
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ذلك فإن القوى »الفاعلة« يف التاريخ بام يف ذلك حاملا تصنع إمرباطوريات 
كربى، متثل ما يمكن دعوته بالزمن اجلغرايف وليس بالتاريخ الروحي. لعل 

نامذجها الكربى يف املغولية والعثامنية وأمثاهلا.

إن الرتابط بني املركزية الثقافية ومرجعياهتا املتسامية هو ترابط متالزم. 
يف  الالحق  املنظومة  هذه  وأثر  الرتابط،  هذا  عىل  املرتتبة  املنظومة  أن  إال 
التاريخ يتوقف عىل كمية ونوعية الطاقة الكامنة يف كيفية حلها إلشكاليات 
هذا  كيفية  وعىل  واألمة.  واجلامعة  للفرد  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود 
صريورة  إن  أخرى،  بعبارة  الثقافية.  املركزيات  نوعية  تظهر  ونتائجه  احلل 
هو  العميل،  وتوظيفها  الثقافية  املرجعيات  ملبادئ  الذايت  الوعي  وتراكم 
أسلوب الصعود التارخيي للمركزيات الثقافية. وضمن هذا السياق يمكنني 

القول، بأن التاريخ يعرف ثالثة أنواع من املركزيات الثقافية الكربى. 

من  وديمومة  ثابتا  أكثر  بكوهنا  وتتميز  زمنية.  فوق  ما  تارخيية  مركزية 
حيث منظومة مرجعياهتا الثقافية. ومن الناحية التارخيية يمكننا العثور عىل 
أربع مركزيات ما فوق زمنية، أو مركزيات ثقافية كربى، وهي عىل التوايل: 
واألوربية  اهلندوسية(،  )الحقا  واهلندية  البوذية(،   – )اآلسيوية  )الصينية 
)النرصانية - اجلرمانية السكسونية والرومية الالتينية، مع إضافات مرتاكمة 

من اسكندنافية وسالفية وغريها(، واإلسالمية.   

تصنيع  يف  فاعلة  لكنها  بذاهتا،  وديمومة  ثباتا  اقل  زمنية.  مركزية 
يف  نموذجها  الكربى.  التارخيية  للمركزيات  الثقافية  املرجعيات  منظومة 
القديمة  واملرصية  وآشور(  وبابل  )سومر  الرافدين  لوادي  الثقافية  املركزية 
)الفرعونية( والفارسية، اللوايت ذبن مجيعا يف تراث املنطقة أوال، ويف املركزية 
املركزية  أيضا  تندرج  التوصيف  هذا  وضمن  الحقا.  اإلسالمية  الثقافية 

الثقافية لإلغريق والرومان، اللتان ذابتا يف املركزية الثقافية األوربية.
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مركزيات	عابرة،	أي	فردية	وجزئية
والزمنية.  التارخيية  باملركزية  مرتبط  وتكاملها  احلضارة  وصريورة 
املتباينة واملتنوعة  ومن ثم لكل نمط من هذه املركزيات حضاراته اخلاصة، 
يف  واملتوحدة  واملاوراطبيعي،  الطبيعي  الوجود  إلشكاليات  حلها  كيفية  يف 
عملية  وهي  التاريخ.  إىل  الزمن  من  انتقال  عملية  بوصفها  الذايت  تارخيها 
الروح  يف  بقاياها  وتذليل  الطبيعي  التاريخ  مراحل  جتاوز  جير  مل  ما  تنته  لن 
اإلنساين  النوعي  التكامل  صوب  والقومي،  واجلامعي  الفردي  واجلسد 

اجلديد يف مسار املغامرة احلية للتاريخ املاوراطبيعي. 
للتجمعات  الوجودي  بالزمن  االرتباط  وثيق  املركزية  ظهور  كان  فإذا 
البرشية، فإن حتوهلا إىل مركزية ثقافية هو انتقال منظومي للتاريخ اإلنساين، 
أي انتقال مبني عىل أسس منهجية لفكرة املركزية بوصفها وعيا ذاتيا ثقافيا. 
عملية  هي  ذاتيا  تراكام  بوصفها  املركزية،  فكرة  ظهور  إن  أخرى،  بعبارة 
طبيعية تارخيية تالزم الزمن الوجودي، بينام يعادل حتوهلا إىل مركزية ثقافية 
فقط  جمراها  ويف  بموجبها.  والعمل  املركزية  للفكرة  الواعي  اإلدراك  معنى 

يصبح زمن املركزية الثقافية تارخيا. 

املركز  أساس  عىل  مبنية  القديمة  الثقافية  املركزيات  كانت  فإذا 
)واملحتملة(،  املعارصة  »األقطاب«  فإن  التابعة،  واألطراف  اإلمرباطوري 
أهنا  هو  سابقاهتا  عن  يميزها  وما  الثقافية.  للمركزيات  احلديثة  الصيغة  هي 
مبنية عىل أساس املرجعيات الثقافية التارخيية اخلاصة، ونمو مكونات الدولة 
للمرحلة  اجلوهرية  بالفكرة  حمكومة  مجعية  يف  القومية،  والفكرة  احلديثة، 
الرابعة )السياسية - االقتصادية( يف نمو القوميات، ومن ثم انتقاهلا إىل فكرة 
األمة اجلامعة املرافقة لصريورة املرحلة اخلامسة )االقتصادية - احلقوقية(، 
أي األمة الثقافية الكربى )املتخطية للقوميات واألمم(، أي العاملة بمعايري 

التاريخ املاوراطبيعي )الروحي(.
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االختالف  حالة  واملحتملة  املعارصة  )املركزيات(  األقطاب  وتتمثل 
والرصاع بفعل هيمنة التاريخ الطبيعي عىل النفس والعقل، أي أهنا جزء من 
نمو األمم يف جمرى تطورها الذايت. أهنا عملية غري متكافئة وغري متساوية من 
التاريخ املاوراطبيعي )الروحي(  هنا ال يمكن للجميع االرتقاء إىل مراحل 
ما مل يصل كل منهم يف جمرى معاناته الذاتية بلوغ تكامله الذايت هبيئة »قطب 
روحي«، أي ثقايف كامل. وبالتايل، فإن أكرب هذه األقطاب وأقواها وأكثرها 
كامال وتطورا يف جمرى املراحل الثالث التارخيية الثقافية )العرقية -الثقافية، 
املرحلة  بحدود  يصطدم  سوف  السياسية(   - والدينية  الدينية،   - والثقافية 
به  تلتحق  مل  ما  وضمنها،  فيها  ويتضخم  -االقتصادية(،  )السياسية  الرابعة 
البقية الباقية من األقطاب. إذ ال يمكن االرتقاء إىل مصاف املرحلة اخلامسة 
)االقتصادية - احلقوقية( عىل النطاق العاملي ما مل يرتق اجلميع إليها. وذلك 
للطبيعي  يمكن  ال  كام  سوية،  يتعايشا  أن  والتاريخ  للزمن  يمكن  ال  ألنه 
)الوجودي(  الزمن  تذليل  جير  مل  ما  واحد  كل  يف  يتناغام  أن  واملاوراطبيعي 
باالنتقال إىل التاريخ )الروحي(، وتذليل الطبيعي بمعايري املاوراطبيعي، أي 

تذليل املايض وخملفاته بمعايري املستقبل. 

املعارصة  العوملة  جمرى  يف  املعارصة  الثقافية  األقطاب  صريورة  ان 
قانونا  ليست  الروحي«  »التاريخ  صوب  املتناقض  االنتقال  وديناميكية 
فيه  يتحكم  بل  صارم،  قانون  فيه  يتحكم  ال  التاريخ  ألن  وذلك  صارما، 
االحتامل والبدائل املتنوعة. أما السؤال املتعلق فيام إذا كان باإلمكان حتويل 
هذا االحتامل إىل فكرة عقالنية للبدائل، وما إذا كانت هذه اإلمكانية إرادية 
والعاملي،  القومي  التاريخ  حصيلة  هي  بمرجعيات  حمددة  بدورها  أهنا  أم 
فإن اإلجابة عليه ممكنة من خالل تناول فكرة املركزية الثقافية واملرجعيات 

املتسامية والعمل عىل نامذجها امللموسة. 

ومنظومة  ثقافية  مركزية  لكل  أن  يف  تقوم  الصدد  هبذا  العامة  فاملقدمة 
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مرجعياهتا الثقافية وقيمتها النسبية بالنسبة للتاريخ، وقيمتها املطلقة بالنسبة 
األنا(.  )أو  لألمة  و«إجيابيتها«  لآلخرين  »سلبيتها«  إمكانية  هنا   من  لألمة. 
فإن  الشائك،  والتحدي  الرصاع  عرب  يتجسد  التاريخ  »منطق«  كان  فإذا 
احلكمة املمكنة فيه تتمثل يف بناء األنا باالستناد إىل مرجعياهتا. ألنه األسلوب 
الوحيد القادر عىل صنع تكافؤ يف الرؤية املتبادلة. وعىل هذا اإلدراك تتوقف 
صنع  يف  املسامهة  أي  املعارصة،  »العوملة«  تيار  يف  املسامهة  ونوعية  إمكانية 
إقطاعيات  هي  املعارصة  فاألقطاب  »األقطاب«.  أساس  عىل  عاملي  توازن 
يف  وحدهتا  أن  إذ  املتحدة«.  األمم  »مجعية  يف  متثيلها  ذلك  يف  بام  عرصية 
األغلب قهرية وتصويتها لعبة حتددها القوة ال العقل وال األخالق وتتناىف 
الصيغة  الثقافية  األقطاب  املعلن. كل ذلك جيعل من  الديمقراطية  مبدأ  مع 
تصنع  ال  فالقوة  القوة.  عىل  املبني  التوازن  لواقع  كبديل  والعقالنية  املمكنة 
توازنا، بل خلال، أو يف أفضل األحوال أهنا تسّوق وهم التوازن. ألن اجلميع 
البهيمية ال اإلنسانية. ومن هنا فإن  القوى  منهمكون يف سباق خفي حتدده 
لتوازن »األقطاب الثقافية« رشعيته يف تاريخ األمم ويعطي لوحدهتا واتفاقها 
تلقائية املعنى املرتاكم يف جتارهبا ككل. ويف ظروف العامل اآلنية واملرئية هي:

األوربية
الصينية
اهلندية

الروسية 
)االنجلوسكسونية( األمريكية 

األمريكية )األصلية - الالتينية(
اإلسالمية )اآلسيوية - األفريقية(

ثقافية  كيانات  يف  ذواهتا  توحيد  عىل  القادرة  األقطاب  هي  فتلك 
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العوملة  صنع  أسلوب  باعتباره  األممية(  مجعياهتا  صنع  ذلك  يف  )بام  سياسية 
عىل  قادرة  ديناميكية  صنع  أي  إنسانية،   - ثقافية  بمعايري  املتوازنة  احلقيقية 
املعامل  بقوة  القوة  معامل  نفي  ثم  ومن  وأخالقي.  عقالين  عاملي  توازن  بناء 
الدوام  عىل  لألمم  إن  مرجعياهتا.  يف  لألمم  الروحية  التجارب  يف  املرتاكمة 
حاملا  وباألخص  والتفاهم،  التالقي  عىل  قادرة  كربى  روحية  مرجعيات 
ترتقي إىل مصاف التاريخ الروحي. ففي هذا التاريخ، أي منذ بداية املرحلة 
االقتصادية - احلقوقية)اخلامسة( تصبح الفكرة املستقبلية هي مصدر اإلهلام 
لزمن  تدرجيي  اضمحالل  من  عليه  يرتتب  ما  مع  نفسه.  الوقت  يف  ومثاله 
األسالف والقوة البهيمية، ويصبح العقل الثقايف الكوين هو القوة الوحيدة 

الفاعلة يف تنظيم الوجود.

الطبيعي  الزمن  حلدود  الثقافية  التارخيية  اإلشكالية  أمام  هنا  نقف  إننا 
وآفاق التاريخ املاوراطبيعي. وقبل بلوغ هذه املرحلة البد لألمم من سلوك 
املرجعية  منظوماهتا  تاريخ  أي  الذايت،  تارخيها  يف  الكامنة  اخلاصة  طرقها 
املراحل  يف  والنوعي  الفعيل  والتطور  مرجعياهتا.  مرحلة  لكل  إذ  الكربى. 
الطريق  فهو  يليها.  بام  احلالية  للمرحلة  األولية  القاعدة  تذليل  يفرتض 
املركزيات اجلديدة أيضا. وذلك ألن لكل مرحلة  الفعيل لصريورة  الوحيد 
ألية  يمكن  ال  وبالتايل،  املتسامية.  مرجعياهتا  ملنظومة  املالزمة  مركزيتها 
مركزية ثقافية ما قبل التاريخ الروحي أن تكون شاملة وعامة، وذلك ألهنا 
وقد  التارخيية.  الثقافية  املركزيات  جتارب  من  خاصة  أو  واحدة  جتربة  جمرد 
جعلت أو ستجعل العوملة املعارصة من هذه احلقيقة بدهيية ثقافية كربى مع 
مرور الزمن. وذلك ألهنا هتشم وتقيض بصورة هنائية عىل فكرة وواقع املركز 
العصور  )يف  والكولونيالية  املاضية(  العصور  )يف  اإلمرباطورية  واألطراف 

احلديثة(. 

املركز  أسس  عىل  مبنية  القديمة  الثقافية  املركزيات  كانت  فقد 
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اإلمرباطوري واألطراف، وهكذا هو احلال بالنسبة للمرحلة الكولونيالية. 
املميزة  والذهنية  النفسية  وفاعلية  بقاء  وتقاليدها  الظاهرة  هذه  وتعكس 
وهي  إال  البرشي  للتطور  األولية  الثالث  املراحل  ملقومات  واملالزمة 
الدينية  واملرحلة  الدينية،   - الثقافية  واملرحلة  الثقافية،   - العرقية  املرحلة 
األبعاد  تذلل  فإهنا  االقتصادية،   - السياسية  املرحلة  أما  السياسية.   -
الفكرة  أولوية  وتربز  والعمل  العلم  يف  والدينية  والالهوتية  األسطورية 
واألمم،  الدول  بني  العالقة  بناء  جيري  وعليها  واالقتصادية.  السياسية 
والتي تستعيد بدورها الكوامن الدفينة يف عالقة املركز واألطراف القديمة 
األثر  بفعل  الذاتية  حدودها  أمام  الزمن  مرور  مع  تقف  لكنها  واحلديثة، 
له  ميدانا  املجال  هذا  يف  املباراة  من  جتعل  التي  والتكنولوجيا  للعلم  الفعال 
احلقوقية،  الفكرة  رضورة  بالرضورة  تضع  ثم  ومن  االقتصادية،  حدوده 
بمعنى االنتقال التدرجيي صوب املرحلة االقتصادية - احلقوقية. وال يمكن 
حدودها  ضمن  األمر  أول  وقوفها  هنا  من  منفردة.  بصورة  إليها  االنتقال 
والتطور  الثقافية  باألقطاب  ادعوه  ما  حدود  ضمن  الوقوف  أي  الذاتية، 
ضمنها وبمعايريها إىل أن جيري تذليلها الحقا بقوة العقل الكوين أو العقل 
الالحق  وتطورها  اخلامسة  املرحلة  إىل  االنتقال  بمعنى  اإلنساين.  الثقايف 
بوصفها بداية ما ادعوه بالتاريخ الروحي. وذلك ألن املرحلة االقتصادية - 
احلقوقية هي مرحلة انتقال البرشية إىل اإلنسانية، ومرحلة الصريورة األولية 
للعقل الكوين والعقل الثقايف اإلنساين. وال يمكن الولوج فيها ما مل تتكامل 
األقوام والشعوب يف أمم، واألمم يف أمة كربى، أي كل ما يشكل مضمون 

وأسلوب الصريورة املعقدة لألقطاب املعارصة.

ونمو  لظهور  اجلديدة  واملقومات  باملقدمات  الصريورة  هذه  وترتبط 
الثقافية  املرجعيات  أساس  عىل  مبنية  كينونة  بوصفها  املعارصة،  األقطاب 
الذاتية ونمو مكونات الدولة احلديثة يف مجعية حمكومة بالفكرة االقتصادية 
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- احلقوقية. وهذه بدورها ليست إال املرحلة اخلامسة يف نمو القوميات ومن 
ثم انتقاهلا إىل فكرة األمة اجلامعة، أي األمة الثقافية الكربى. وحاملا تتكامل 
املستقبيل.  بالتاريخ  ادعوه  ما  هو  جديد  عامل  سيبدأ  عندها  ولذاهتا  بذاهتا 
والوقوف  دوما.  يفوز  أن  للمرء  يمكن  وال  العدو.  يف  تتعب  فاجلميع 
اخلامسة  املرحلة  إىل  االنتقال  قبل  ما  أي  »الطبيعي«،  التاريخ  ختوم  عند 
)االقتصادية - احلقوقية( واالستعداد لتجاوزها إىل مراحل التاريخ ما وراء 
يقوم  روحي  اتفاق  هبيئة  املستقبلية  املساومة  تفرتض  )الروحي(،  الطبيعي 

عىل وحدة وتراكم القانون واألخالق والعلم.

الثقافية  األقطاب  وترتاكم  تتطور  حاملا  فقط  ممكنة  النتيجة  هذه  إن 
القديمة.  الثقافية  املركزيات  املعارصة بوصفها صيغة جديدة وحمّدثة لفكرة 
وحاملا تتحول إىل مركزية إنسانية فإهنا تتجاوز التارخيي الطبيعي إىل التاريخ 
التذليل  رضورة  بسبب  سبقها،  عام  تعقيدا  تقل  ال  عملية  وهي  الروحي. 
الشامل ألرث التاريخ الطبيعي، ولكنها ختلو من مغامرات الغريزة، بسبب 
العقل  أو  الكوين  العقل  بمعايري  نموها وتطورها وتكاملها  هتذب وتشذب 
الثالث األخرية )املرحلة  الثقايف، أي كل ما سيجري ويستجيب للمراحل 
االقتصادية - احلقوقية، واملرحلة احلقوقية - األخالقية، واملرحلة األخالقية 

- العلمية(. 

التاريخ الروحي ما مل تقف  الولوج يف عامل  وال يمكن بلوغ ذلك، أي 
وإدراك  الذاتية،  حدودها  إدراك  بمعنى  حدودها.  عند  األقطاب  مجيع 
بقدر  حيددها  مساومة  وهي  الفعلية.  التارخيية  املساومة  وحيوية  رضورة 
الرضورة.  إلدراك  الفعلية  واملقدمات  للتاريخ،  الواقعي  املسار  أثر  واحد 
االصطدام  من  كل  وهي  كربى  ومقومات  مقدمات  أربع  نتاج  أهنا  بمعنى 
أولوية  وإدراك  الذروة،  أوهام  وتذليل  الذاتية،  احلدود  وإدراك  املتبادل، 

وجوهرية احلق واألخالق والعلم بالنسبة للفكرة املستقبلية.
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يوصلها  الطبيعي  مسارها  أن  عن  الثقافية  املركزيات  جتارب  تكشف 
بأن  القائلة،  احلقيقة  بلوغ  بمعنى  الذاتية.  حدودها  إدراك  إىل  بالرضورة 
الطريق الواقعي واملمكن واملعقول والواجب يقوم يف إدراك حدود النفس. 
وإعادة  )اجلزئية(  املركزية  تطور  جمرى  يف  املرتاكمة  النتيجة  بدورها  وهذه 
العوملة  مضمون  بلورة  أي  واملعارص،  احلديث  العامل  يف  اجلديد  تأسيسها 
وإمجاع  تناغم  من  مرتاكام  بديال  بوصفها  املحتملة  واإلنسانية  العقالنية 
املركزيات اجلزئية حاملا تبلغ ذروهتا العقالنية - اإلنسانية عرب توليف أولوية 
جتارب  مثال  عىل  جلية  حصيلة  وهي  والعلم.  واألخالق  احلق  وجوهرية 
اهنا  بمعنى  احلارض.  مركزيات  عىل  وتنطبق  استثناء.  بدون  مجيعا  املايض 
تنطبق عىل املركزيات املافوق زمنية )املركزيات الثقافية الكربى( كالصينية، 
اجلزئية  املركزيات  خمتلف  عىل  وكذلك  واإلسالمية.  واألوربية  واهلندية 
واملحتملة مثل الروسية واألمريكية )الشاملية واجلنوبية( واليابانية وغريها. 

فوراء كل منها وعنها متخضت جتارب تارخيية متميزة. ويف الوقت نفسه 
حيتوي كل منها، وباألخص املركزيات املافوق زمنية )الثقافية الكربى( عىل 
الذاتية.  حدوده  منها  لكل  أن  إال  والتطور.  للتجدد  استعداد  أو  إمكانية 
فالتجارب املركزية اهلندية والصينية حلد اآلن هي أشبه ما تكون بعوامل هائلة 
والسبب  بعيدة.  لكنها  مضيئة  واملريخ  زحل  شأن  كونية،  ليست  ولكنها 
باالنغالق  دعوته  يمكن  ما  نتاج  بدوره  وهذا  القومي.  طابعها  يف  يكمن 
واالنغالق  العظيم(،  الصني  سور  يف  الرمزية  )وصورته  للصني  اخلارجي 
الطبقات  بنظام  أو ما يسمى  – فارنا،  املتميزة  للهند )هبيئة األلوان  الداخيل 
الطبيعي  الوجود  إشكاليات  كل  يف  اخلاصة  فلسفته  منهام  ولكل  املغلقة(. 
واملاوراطبيعي عىل مستوى الفرد واجلامعة واألمة، الذي صنع بدوره فكرة 

االنغالق بوصفها صورة من صور احلدود الذاتية. 

األوربية.  املركزية  لتجربة  بالنسبة  كبريا  اختالفا  خيتلف  األمر  بينام 
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حيث  من  وقارية  واجلذر،  األصل  حيث  من  متوسطية  جتربة  ألهنا  وذلك 
األطر، وكونية من حيث األثر. فقد مرت جتربة املركزية األوربية من الناحية 
وهي  خاصة  ثقافية  مرجعية  منظومات  منها  لكل  مراحل  بثالث  التارخيية 

عىل التوايل: 

• وتاليش 	 واضمحالل  روما  سقوط  بأثر  تكونت  األوىل:  املرحلة 
الرتاث اليوناين والروماين. ثم هيمنة الكنسية وما الزمها من حروب دينية 

)صليبية خارجية( وداخلية. 

• اإلصالح، 	 عرب  وتراكمت  السابقة.  نفي  مرحلة  الثانية:  املرحلة 
والتنوير، والدنيوية. 

• واألوربية 	 القومية،  واحلروب  القومية،  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 
املركزية الكولونيالية، واألوربية اجلديدة )املوحدة(. 

ومتوحدة  خمتلفة  حلقات  الثقافية  ومركزياهتا  املراحل  هذه  كانت  وقد 
الثقايف  الوعي  املتسامية )اجللية واملسترتة( يف  ومرتاكمة، بلورت مرجعياهتا 
تتحرر  أال  مصادفة  وليس  واجلاميل..(.  واألخالقي  والسيايس  )التارخيي 
العقالنية  والتشذيب  التهذيب  مراحل  كل  بعد  املعارصة،  األوربية  الذهنية 
والعصور  القديمة  الثقافة  وتقاليد  ورموز  ثقل  من  والعلمية  والدنيوية 
الوسطى واملرحلة الكولونيالية. إضافة لذلك، إن التجربة األوربية مازالت 
يف أعامقها الدفينة عرقية إثنية قومية أوربية. وهو السبب الكامن يف توليدها 
اإلنسانية  الفكرة  عىل  اخلروج  يف  وغلوا  تطرفا  النظريات  ألشد  وتأسيسها 
واأليديولوجيات  لألفكار  وتوظيفها  وتطبيقها  إنتاجها  يف  جيل  هو  )كام 
العنرصية واالبارتييد والفاشية والنازية(. وليس مصادفة أن تندفع فيها إىل 
املقدمة بني احلني واآلخر، بغض النظر عن مستوى التطور الثقايف والعلمي 
والتكنولوجي، أنواع متباينة من االنغالق اإلثني واألخالق الكلبية. إال أن 
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مع  تبقى  املتسامية،  الثقافية  مرجعياهتا  ومنظومة  احلديثة  األوربية  املركزية 
حلد  املجال  هذا  يف  وتكامال  جتربة  املعارصة  املركزيات  أكثر  بني  من  ذلك 
بلغت  التي  الكربى  الثقافية  املركزيات  بني  من  الوحيدة  ألهنا  وذلك  اآلن. 
ملزمة  وتقف  االقتصادية(   - السياسية  )املرحلة  الرابعة  املرحلة  حدود 
وال  )اخلامسة(.  احلقوقية   - االقتصادية  املرحلة  إىل  لالنتقال  أطرافها  عند 
يعني هذا الوقوف امللزم، أي الذي ال يمكن تذليله وجتاوزه بصور منفردة 
األخرى  املركزيات  بوصول  إال  لآلخرين(،  فريسة  منها  سيجعل  )ألنه 
التلقائي. فهي املرحلة التي هتذب وتنفي  حدود املرحلة الرابعة يف تطورها 
بصورة تدرجيية العنارص »الطبيعية« يف املركزية األوربية )الكولونيالية(، مع 
باحلدود  ضمني  واعرتاف  النفس  إىل  رجوع  من  بالرضورة  عليه  يرتتب  ما 
أن  من  أوسع  هي  اجلديدة  العاملية  ألن  وذلك  العاملية.  انتفاء  أي  الذاتية، 
مركزية  أهنا  يكمن يف  والسبب  واحلالية.  القديمة  املركزيات  من  أي  يمثلها 
العقالين  االحتامل  فكرة  أساس  عىل  املبنية  املستقبل  مركزية  أو  مستقبلية، 
مرحلة  يف  ومتطورة  وفاعلة  فعالة  عنارص  بوصفها  اإلنسانية،  والنزعة 

االنتقال إىل التاريخ املاوراطبيعي )الروحي(. 

وينطبق هذا أيضا عىل جتارب املركزيات اجلزئية، كام هو احلال عىل سبيل 
التجربة  خيص  ففيام  واألمريكية.  الروسية  املركزية  للتجربة  بالنسبة  املثال 
من  عاملية  عرش  التاسع  القرن  هناية  منذ  وباألخص  كانت،  فإهنا  الروسية، 
حيث الرغبة، قومية من حيث املحتوى. من هنا تناقضها وتعرجها وكبواهتا 
أشبه  التارخيي  الروسية يف طريقها  املركزية  بأن  القول،  يمكننا  بل  املتكررة. 
التارخيي  اخلالف  طبيعة  عن  معزوال  التناقض  هذا  يكن  ومل  بطرقها)1(. 

يف  املتانة  انعدام  بسبب  العطب  ورسيعة  سيئة  الروسية  الطرق  أن  عن  املعروف     )1(
)الروح(.  والقاسية  املتقلبة  املناخية  األحوال  وسوء  املادية(  )األرضية  الرصف 
اكثرها  ولعل  والسياسة،  الفكر  جمال  يف  املساعي  وتقلب  تعرج  هو  هنا  واملقصود 

بروزا يظهر يف تقلب األيديولوجيات احلاكمة.
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من  منظومة  بلورة  إمكانية  أعاقت  التي  الروسية  الثقافية  البنية  يف  العميق 
)الروسية(.  اخلاصة  مركزيتها  تصنيع  عىل  القادرة  املتسامية  املرجعيات 
الطريق  تعّرج  كان  فقد  فيها.  واألوريب  الرويس  رصاع  بذلك  واملقصود 
اجلسد  التي جعلت من هذا اخلالف طريقان يف  للدرجة  هنا جليا  الرويس 
إال  حيل  ومل  أحيانا.  ومتعارضان  ومتباينان  مستقالن  الروسيني،  والروح 
بطريقة »قيرصية« بلشفية، أي انه مل جير حله من خالل إرساء أسس املنظومة 
الرويس.  والثقايف  واالقتصادي  االجتامعي  التطور  لتلقائية  املناسبة  الذاتية 
مهمة  هنا  من  واملتناقض.  الطبيعي  الرتاكم  كرس  جرى  العكس.  عىل  بل 
التاريخ الطبيعي بل وإلغائه بمعايري األيديولوجية الثورية، من اجل  تذليل 
التي  الشيوعية،  األممية  ابتداع  يف  جيل  هو  كام  احلق«،  »التاريخ  إىل  االنتقال 
ثم  واملستقبل. ومن  والتاريخ  بالواقع  هلا  كانت جمرد رغبة عارمة ال عالقة 
اجرتارها نفس التناقض القديم، أي الرغبة العاملية واملحتوى القومي، الذي 
وجد تعبريه يف فكرة الطليعة األيديولوجية، كام نعثر عليها يف مصطلحات 
يف  يكن  مل  بدوره  وهذا  السوفيتي.  الشعب  طليعية  ثم  الكومنرتن  شيوعية 
ألهنا  وذلك  مفتعلة.  ماسونية(  )أو  لروحانية  اآلخر  الوجه  إال  الواقع 
القيرصية  للفكرة  واع  غري  أو  واعي  أيديولوجي  تطويع  عىل  حتتوي  كانت 
الفاعلة  الثالثة«. ويف هذا كان يكمن رس القوة  القديمة عن »موسكو:روما 
البدائل  إمكانية  ضعف  عن  املعوضة  األيديولوجية  للفكرة   واجلوهرية 
املعقد واملفتعل، بسبب رفعها االنقطاع  الشاملة. من هنا مسارها  املنظومية 
التارخيي عن املرجعيات الثقافية اخلاصة إىل مصاف املرجعية املطلقة. بعبارة 
عرب  يقوم  جديدة  روسية  مركزية  لبلوغ  املحتمل  الطريق  كان  لقد  أخرى، 
الفكرة  بمعايري  الرويس  واملاوراطبيعي  الطبيعي  الوجود  إشكاليات  حل 

األوروآسيوية وليس الغربية األوربية الرصف.

النامذج  احد  متثل  األخرى  هي  فإهنا  األمريكية،  املركزية  التجربة  أما 
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املركزية اجلزئية الكربى يف العامل املعارص. عاملية من حيث مكوناهتا العرقية 
والقومية والثقافية وليس من حيث مبادئها وغاياهتا. فهي نموذج للتجربة 
اهلجينة. أهنا حملية وجزئية ومصطنعة من حيث جذورها ومقدماهتا، وبالتايل 
صعوبة انصهارها يف بوتقة ثقافية واحدة ذات مرجعيات متسامية. وبالتايل 
أهنا بال  العميق.  الثقايف  والتأثري  الذايت  قادرة عىل صنع االستقطاب  ليست 
مدارس فلسفية قادرة عىل تنظيم الوعي وتنسيقه املنطقي واألخالقي واجلاميل 
واملعريف. من هنا ضعف التجريد واملجرد فيها. كام أهنا ال تدرك حقيقة العام. 
واإلعالم  والدعاية  اجلامهريية  والثقافة  السينام  وهيمنة  انتشار  سبب  وهو 
والعسكرة. ومن ثم هيمنة مبدأ القوة فيها. أما هيمنتها فهي تكنولوجية من 
بدوره ضعف عنارص وعيها  حيث اجلوهر، وليست حتى علمية. مما حدد 
التارخيي)1(. األمر الذي حدد وحارص أصالتها يف طابعها العميل فقط. ومن 
ثم فهي جتربة عابرة، أي زمنية وليست تارخيية، مادية وليست روحية. أهنا 
تضعف  فحاملا  سواها.  مما  أكثر  تكنولوجية  أو  تكنولوجية،  اقتصادية  جتربة 
املنافسة وصعود املركزيات األخرى، أو تتأخر عن غريها يف  بأثر  اقتصاديا 
فيها  يشء  ال  إذ  ويتالشى.  يضمحل  فيها  ما  كل  فإن  التكنولوجيا،  ميدان 

يمكنه أن يلهب العقل والضمري والوعي التارخيي والثقايف. 

 من هنا ولعها بالزمن، الذي وجد تعبريه بأثر انحالل االحتاد السوفيتي، 
إذ نعثر فيه  القرن احلادي والعرشين »قرنا أمريكيا«.  كام هو جيل يف إعالن 
بني تصوراهتا  تطابق  نراها  بحيث  املستقبل.  الزمن وليس رؤية  عىل حدود 
العابرة واأليديولوجية وبني نفسها وحقيقة الوجود. وهذا بدوره ليس إال 
النتيجة املرتتبة عىل أن مرجعياهتا الكربى الثابتة مبنية عىل أساس التجريب 
واملنفعة. وعوضا عن أن تصنع هبذا الصدد فكرة احلرية بوصفها قيمة إنسانية 

السوسيولوجيا  التطبيقية  العلوم  األمريكية  الثقافة  يف  هتيمن  أن  مصادفة  ليس     )1(
أعامله  أفضل  يف  ديورانت،  وول  األمريكيني  املؤرخني  أفضل  أن  كام  والسياسية. 

التارخيية العاملية هو جمرد تاريخ رسدي مجيل بال فلسفة تناسبه.
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املبارشة. مع ما يرتتب  جمردة وعامة، فإهنا أدت إىل حرية املصلحة واملنفعة 
عليه من استفحال ظاهري وباطني للروح الكلبي واالستعداد الدائم لصنع 
بني  من  األمريكي«  »القرن  فكرة  ولعل  العلم!  باسم  ذلك  يف  بام  اخلرافات 
أكثر من  )التي مل تستمر  القرن األمريكي  فقد كانت فكرة  أكثرها فضيحة! 
عقد من الزمن( جمرد حكاية أو أسطورة بعرش خرافات! وهي االنتصار عىل 
وانتصار  احلروب،  والقضاء عىل  الباردة،  احلرب  السوفيتي، وهناية  االحتاد 
والقطب  الشامل،  واالزدهار  الديمقراطية،  وانتصار  السوق،  اقتصاد 
)األمريكية(،  اجلديدة  والعوملة  األمريكي،  والقرن  )األمريكي(،  الواحد 
وأخريا »هناية التاريخ« وإعادة بناء العامل اجلديد. إن هذه اخلرافات العرشة 
هي الصورة الرمزية لعرش سنوات من اهليمنة األمريكية )2010-2001( 
انحطاطا  البلدان  أكثر  أي  وأفغانستان،  العراق  عىل  احلرب  بأثر  تالشت 

وحمارصة وضعفا آنذاك! 

وآفاق  وآلية  مضمون  يف  القائمة  اجلوهرية  احلقيقة  إىل  يشري  ذلك  كل 
الناحية  فمن  خاص.  بشكل  واملعارصة  عام  بشكل  الثقافية  املركزيات 
إىل  الرجوع  بكيفية  أساسا  مرتبط  منها  كل  نجاح  أن  إىل  تشري  الظاهرية 
الفرد  نقل  يف  ومستقبليا  واعيا  إدراكا  أي  منظوميا،  حتوال  بوصفه  األصول 
جرى  فقد  رقيا.  أكثر  أخرى  إىل  مرحلة  من  والثقافة  والدولة  واملجتمع 
التجربة الصينية  التجربة األوربية عرب الرجوع إىل األصول، ونجاح  نجاح 
الصينية  النجاح  جتربة  ففي  السياق.  هذا  ضمن  جرى  اآلخر  هو  واهلندية 
الصينية.  للمركزية  والعميقة  الكربى  الثقافية  املرجعيات  استمرارية  تكمن 
وبالتايل، مل تكن املاركسية بوصفها أيديولوجية سائدة سوى صيغة ظاهرية 
املاركسية  يف  يوجد  ال  أخرى،  بعبارة  أعمق.  ثقافية  ملرجعيات  وعملية 
بالرجوع  يقوم  )الغاندية(  اهلندية  التجربة  نجاح  أن  كام  ماركسية.  الصينية 
إىل النفس بام يف ذلك عرب تأصيل الرصاع السيايس اعتامدا عىل الفكر اهلندي 
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وتقاليده الروحية الثقافية. بينام كان فشل التجربة الروسية هو النتاج احلتمي 
لالبتعاد أو العجز عن بلورة منظومة مرجعيات ثقافية خاصة ذاتية وتلقائية.

أما البعد اآلخر أو الباطني لكل هذه العملية فيقوم يف أن كل منها هو 
جتربة إنسانية وتارخيية هلا حدودها الذاتية، ومن ثم استحالة حتوهلا إىل صيغة 
عنارص  أيضا  تكمن  الناجحة  املركزيات  كل  يف  إذ  عامة.  أو  مطلقة  كونية 
املنافسة  جدار  أمام  بالوقوف  املطاف  هناية  تلزمها يف  التي  الداخلية  ختريبها 
عند  املطاف  هناية  يف  مجيعا  وقوفهم  بمعنى  األخرى.  للمركزيات  التارخيية 
ختوم املرحلة اخلامسة وعدم االنتقال إليها ما مل تتكامل املركزيات األخرى، 
الباقية  البقية  سحب  اجل  من  اغلبها  بني  املساومة  تتم  مل  ما  األقل  عىل  أو 
أمر  وهو  الروحي.  التاريخ  أو  اجلامعة  اإلنسانية  املركزية  آفاق  صوب 
القوى  املثال  سبيل  عىل  الكولونيالية  أفسدت  فقد  التالية:  النتائج  يف  جيل 
أو  ضعف  الروسية  التجربة  افسد  بينام  املركزية.  األوربية  للتجربة  الروحية 
انعدام املكونات واهلموم القومية يف املاركسية الروسية. أما حدود التجربة 
من  أيديولوجية  كمية  بل  ذايت،  كوين  روح  بال  كوهنا  نتاج  فهو  األمريكية 
فتقوم  والصينية  اهلندية  التجارب  حدود  أما  واالستحواذ.  اهليمنة  مساعي 
وخارجيا.  داخليا  وحمارصة  حمصورة  قومية  ولكنها  هائلة  عوامل  كوهنام  يف 
واالستنتاج العام واألويل هبذا الصدد يقوم يف انتهاء فكرة الطليعة والقيادة 
بلوغ  معنى  هذا  ويعادل  املحتوم.  اضمحالهلا  بمعنى  األمثل،  والنموذج 

اإلدراك الفعيل واملستقبيل ملا يسمى بأوهام الذروة التارخيية.

التارخيية  احلدود  إدراك  التارخيية«  الذروة  »أوهام  مضمون  يعادل 
التارخيية،  الذروة  بأوهام  فاملقصود  الكربى.  الثقافية  للمركزيات  والذاتية 
ومرجعياته  القائم  النظام  أنموذج  عن  األيديولوجية  الفكرة  هيمنة  هو 
انعدام  إىل  يشري  الذي  األمر  والوجود.  التطور  غاية  بوصفها  الثقافية 
فيه  ما  كل  وأن  متناه،  غري  الوجود  بأن  القائلة،  والفلسفية  الواقعية  الرؤية 
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عرضة للتغري والتبدل. بعبارة أخرى، إن هذا الوهم هو نتاج ملطابقة الغاية 
الثقافية،  للمركزيات ومرجعياهتا  التلقائي  التطور  القائمة يف صلب  الذاتية 
باعتبارها أيضا حلقات يف التطور التارخيي الثقايف، مع غائية الوجود نفسه. 
وهي صيغة مفتعلة إذ ال غائية يف الوجود، باستثناء ما يمكن دعوته بمنطق 
فكرة  إن  لذلك  إضافة  االحتامالت.  لكل  بدوره  القابل  الثقايف،  التطور 
هي  ثم  ومن  األوهام  تبلغها  التي  الذروة  هي  واملطلق  الشامل  األنموذج 
من  جتعل  التي  الذاتية،  حدودها  احلضارة  لبلوغ  واملالزم  اجلوهري  املظهر 
مثاهلا هناية الوجود، ومن شخصيتها طليعة كونية. وليس مصادفة أن تتطابق 
يف أغلبها مع صعود فكرة »هناية التاريخ«. فكل من »يبلغ الذروة« )الكامل( 
نامذجها  )الومهية( عىل  الفكرة  التاريخ. وقد حصلت هذه  هناية  يتكلم عن 
املتعددة واملتنوعة. ففي األديان عىل فكرة »الدين األخري« و«خاتم األنبياء« 
الروح  كامل  فكرة  عىل  الفلسفة  ويف  ذلك.  شابه  وما  اإلهلية«  و«العصمة 
املطلق واملنظومة اجلامعة املانعة، يف األيديولوجية السياسية عىل فكرة هناية 
الليربالية، وقبلها  التاريخ« يف  الشيوعية، و«هناية  »التاريخ غري احلقيقي« يف 
الذروة اإلنسانية التامة والكاملة ألوربا. ويف مجيعها تربز هذه احلالة الومهية 
بوصفها نتاجا للحركة الواقعية للتاريخ. إال أن هذه احلركة نفسها تتوصل 
الذروة.  بلوغ  عن  الذايت  الوهم  مالمح  ثم  ومن  الذاتية  احلدود  إدراك  إىل 
وعادة ما يكون الواقع وحركته الفعلية هو مقدمة اإلدراك الذايت. وعموما 
كأولوية  الفكر  يفعل  بينام  الصدد.  هبذا  للواقع  األولوية  بأن  القول،  يمكننا 
البرشي أي عندما تربز  التطور  املرحلة اخلامسة يف  حاملا جيري االنتقال إىل 

أولوية الرؤية االقتصادية احلقوقية جتاه النفس واآلخرين. 

بدون  مجيعا  املركزيات  تالزم  صفة  الذروة  عن  التارخيي  الوهم  إن 
املنفرد  التلقائي  الذايت  والتأسيس  التطور  معزوال عن  ذلك  وليس  استثناء. 
أو  كانت  )صغرية  الدولة  نوعية  بسبب  التاريخ  مرور  عىل  للمركزيات 
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التارخيي  الوجود  الوهم فاعل جوهري ورضوري يف  أن  إمرباطورية(. كام 
ذلك  العامل.  لتهّدم  عريب،  ابن  يقول  كام  الوهم،  ولوال  والثقافات.  لألمم 
يعني، أن أوهام الذروة أقرب ما تكون إىل مرض الشيخوخة الذي تصاب 
الكربى  التارخيية  لألوهام  ذروة  كل  وراء  إذ  أفوهلا.  عند  احلضارات  به 
الدنيا،  أم  مرص  فكرة  يف  املثال  سبيل  عىل  نراه  كام  تالزمها،  سقوط  مرحلة 
التي  العامل، وبغداد دار السالم، ولندن عاصمة اإلمرباطورية  وروما مدينة 

ال تغيب عنها الشمس، وموسكو روما الثالثة، وواشنطن قطب العامل)1(. 

أما الذي يعقلن هذا الوهم أو يرجعه إىل إدراك عقيل فهو بلوغ احلدود 
الذاتية لكل هذه املركزيات باعتبارها جتارب فردية. وإهنا ليست منطقا وال 
أعىل  منظومة  عن  وبحث  متبادل  اعرتاف  من  عليه  يرتتب  ما  مع  بدهيية. 
عرب  املعوملة  احلكمة  منظومة  اسم  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  هي  مشرتكة، 
واملقصود  بمعايريه.  والعيش  املعنى  بقيمة  املتعلق  اإلدراك  وحتقيق  حتويل 
بقيمة املعنى والعيش بمعايري هنا هو ما يتطابق مع فكرة املركزية ومعناها. 
الذاتية،  الذات إدراك حدوده  واملقصود بمعنى املركزية هنا هو بلوغ وعي 

بوصفه طريق التكامل الذايت والتجانس مع النفس واآلخرين والوجود. 

بمختلف  إدراكها  أو  حدسها  أو  احلالة  هذه  حتسس  جيري  ما  وعادة 
التاريخ  تصوير  يف  ذلك  عىل  ونعثر  نفسه.  التاريخ  فلسفة  ونامذج  أشكال 
دائم  رجوع  هبيئة  وأخرى  للتقدم،  ومراحل  حلقات  انه  عىل  ومساره 
وأبدي، أو كيانات فردانية قائمة بذاهتا أو استمرار تنقيل شأن سباق الربيد 
الريايض. وحتى يف احلالة األخرية، فإهنا حتتوي أيضا عىل دورة، إال يف حال 
كوين  تاريخ  فكرة  عىل  حتتوي  لكنها  هناية!  بال  الركض  يكون  أن  افرتاض 

مثل  كبرية  وروحية  صغرية  جغرافية  عوامل  بقاء  نالحظ  الزمن  مرور  مع  لكننا     )1(
التأثري  حيث  من  اآلن  حلد  بقي  ما  أن  وعموما  خلاسا.  القدس،  مكة،  الفاتيكان، 
رغم  كوين،  إلسالم  صغرية  ومكة  )كونية(  لكاثوليكية  صغري  فاتيكان  والفاعلية 

الفساد الروحي ملن يتوىل »إدارة« شئوهنا التنظيمية.
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موحد وقوى تتسابق فيه. لكنها أيضا ال حتل املعضلة، وذلك ألهنا تبقي عىل 
لكننا  بال مستقبل.  فيها  املستقبل  أن  كام  واملعنى دون حل.  القانون  مشكلة 
حماولة  يف  يقوم  واحد،  معنى  عىل  واملستويات  األشكال  هذه  مجيع  يف  نعثر 
ما  صريورة  ثم  ومن  فيه.  حيفل  بام  والتنبؤ  وتغيريه  وتفسريه  التاريخ  فهم 

يمكن دعوته بجوهرية االحتامل يف الرؤية املستقبلية.

التاريخ	الفعلي	وفلسفة	االحتمال	العقالني
مطلقة  دورة  أمام  نقف  فإننا  واملناهج،  الفكرة  جدل  جتاوزنا  لو  فيام 
واالحتامل  فقط.  االحتامل  فكرة  عىل  اجلوهر  حيث  من  حتتوي  التاريخ  يف 
الدائمة من جهة، وجزئية  احلركة  أي  والعدم،  الوجود  بطبيعة  بدوره  حمدد 
جهة  من  واحلضارات،  واألمم  والدولة  واملجتمعات  اإلنسان  تكوينية  أو 
هو  الصدد  هبذا  تأسيسه  يمكن  الذي  الوحيد  اليشء  فإن  وبالتايل،  أخرى. 
الفلسفة  »منطق«  عىل  خروجا  بوصفها  التاريخ  يف  العقلية  احلكمة  رؤية 
التارخيية بشكل عام واأليديولوجية السياسية بشكل خاص. ومن ثم إدراك 
بمعايريها  والعيش  املعنى  بقيمة  واملقصود  بمعايريه.  والعيش  املعنى  قيمة 
هنا هو ما يتطابق مع فكرة املركزية ومعناها. واملقصود بمعنى املركزية هنا 
الذايت  التكامل  طريق  بوصفه  الذاتية  حدوده  إدراك  الذات  وعي  بلوغ  هو 
يشكل  أن  يمكنه  ما  كل  أي  والوجود،  واآلخرين  النفس  مع  والتجانس 

أساس فلسفة املستقبل ورؤيتها لفكرة املركزية.
إن جوهر فلسفة املستقبل وفكرة املركزية، يقوم يف إدراك ومتثل احلقيقة 
االحتامل  نتاج  هو  ما  بقدر  صارم،  لقانون  خيضع  ال  التاريخ  بأن  القائلة، 
والبدائل املتنوعة. األمر الذي جيعل من فلسفة املستقبل هبذا الصدد فلسفة 
تأسيس االحتامل العقالين للبدائل عرب إرساء أسس الرجوع إىل النفس. إذ 
لكل مرجعية قيمتها النسبية بالنسبة للتاريخ، وقيمتها املطلقة بالنسبة لألمة. 
من هنا  إمكانية »سلبيتها« لآلخرين و«إجيابيتها« لألمة )أو األنا(. فإذا كان 
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»منطق« التاريخ يتجسد عرب الرصاع والتحدي الشائك، فإن احلكمة املمكنة 
فيه تتمثل يف بناء األنا باالستناد إىل مرجعياهتا. ألنه األسلوب الوحيد القادر 
عىل صنع تكافؤ يف الرؤية املتبادلة. وعىل هذا اإلدراك تتوقف إمكانية ونوعية 

املسامهة يف تيار »العوملة« املعارصة. 

إن العوملة املعارصة قادرة عىل صنع مركزية كونية جديدة ولكن ليس 
املايض  )بطريقة  باإلمالء  ذلك  صنع  بإمكاهنا  وليس  تعد  مل  أهنا  بذاهتا. 
الكولونيالية  أفسدت  فقد  العرشين(.  القرن  منتصف  وحتى  السحيق 
اهليمنة  وأيديولوجيا  الواحدة  القطبية  فكرة  أفسدت  كام  األوربية،  املركزية 
وهناية التاريخ املركزية األمريكية. وقبلها أفسدت الدكتاتورية التوتاليتارية 

املركزية )الروسية( الشيوعية. 

إن احلل املمكن هنا يقوم عرب الرجوع إىل إدراك حدود النفس، بوصفها 
النتيجة التي ترتاكم يف جمرى تطور املركزية وإعادة تأسيسها اجلديد يف العامل 
عاملي  توازن  صنع  يف  املسامهة  يمكن  ذلك  خالل  ومن  واملعارص.  احلديث 

عىل أساس »األقطاب«. 

»مجعية  يف  متثيلها  ذلك  يف  بام  عرصية  إقطاعيات  املعارصة  فاألقطاب 
حتددها  لعبة  وتصويتها  قهرية  األغلب  يف  وحدهتا  أن  إذ  املتحدة«.  األمم 
املعلن.  الديمقراطية  مبدأ  مع  تتناىف  أهنا  كام  األخالقي.  العقل  وليس  القوة 
كبديل  والعقالنية  املمكنة  الصيغة  الثقافية  األقطاب  من  جيعل  ذلك  كل 
ألن  التوازن.  وهم  غري  تصنع  ال  فالقوة  القوة.  عىل  املبني  التوازن  لواقع 
اإلنسانية. ومن  البهيمية ال  القوى  منهمكون يف سباق خفي حتدده  اجلميع 
هنا فإن لتوازن »األقطاب الثقافية« رشعيته يف تاريخ األمم ويعطي لوحدهتا 
املعنى املرتاكم يف جتارهبا ككل. األمر الذي يعطي هلا قيمة  تلقائية  واتفاقها 
كربى  روحية  مرجعيات  الدوام  عىل  لألمم  إذ  املستقبيل.  املرشوع  وفاعلية 
املرجعيات  هذه  تكامل  حال  يف  فقط  ولكن  والتفاهم،  التالقي  عىل  قادرة 
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صنع  عىل  القادر  الوحيد  الطريق  بدوره  وهذا  اخلاصة.  مركزياهتا  ضمن 
الثقافية«.  الطبيعية« إىل فكرة »القطبية  مقدمات االنتقال من حالة »القطبية 
مازلت  واملعارصة  منها  القديمة  »للعوملة«  املتنوعة  النامذج  ألن  وذلك 

خاضعة لبقايا وأثقال احلالة الطبيعية لوجود األمم. 

القيمة  إدراك  مستمرة  وحدة  يف  العامل  بأن  القائلة  الفكرة  تفرتض  بينام 
العلمية والعملية للوحدة نفسها. وهو إدراك تتحد فاعليته بنوعية املرجعيات 
الكربى وجتليها يف مبادئ تؤسس نظريا لعملية الوحدة هذه. ويفرتض ذلك 
باعتبارها  املفرتضة  للوحدة  )إسرتاتيجية(  خمططة  رؤية  وجود  بالرضورة 

نظاما أرقى وأفضل.

فالتاريخ العاملي هو الكّل الذي حيتوي يف جتاربه وفرضياته عىل املساعي 
املتنوعة لتجسد الوحدة املثىل. ويكشف يف نفس الوقت عام يف هذه املساعي 
من نزوع طبيعي وماوراطبيعي، عفوي وخمطط، عقيل وحديس نحو الوحدة 

وفضيلتها باعتبارها نظاما.

إذ يعكس مسار البرشية عرب القبيلة واملعرش والقوم والشعب والقومية 
املتحدة  واألمم  والقارية  اإلقليمية  والتجمعات  والدنيوية(  )الدينية  واألمة 
)سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا( إدراكا مناسبا لقيمة الوحدة. ونعثر يف هذه 

»الوحدات« عىل صيغ مناسبة )نظرية وعملية( للنظام.

ويكشف املسار التارخيي »املجرد« صوب الوحدة عن ارتقاء الطبيعي 
إىل مصاف املاوراطبيعي، باعتباره األسلوب الدائم للتأمل العقيل وكشوف 
احلدس )األخالقي(. واملقصود بالطبيعي هنا هو األسس املادية للصريورة 
اإلبداع  فهو  باملاوراطبيعي  املقصود  أما  االجتامعي،  والتطور  التارخيية 

الروحي املوازي هلذه الصريورة يف املعتقدات والقيم والقانون. 

ومن ثم فإن املسار صوب الوحدة يوازي يف رضورته احلاجة الطبيعية 
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والقانون  واالقتصاد  والسياسة  االجتامع  نامذج  يف  اإلنساين  للوجود 
واألخالق والعلم. وأدى ذلك إىل صنع نامذج للوحدة املتحركة هي نفسها 
النفي الدائم لالحتامالت الكامنة يف املساعي احلرة وبدائلها املعقولة. فالعائلة 
واألمة  قبائل،  حصيلة  والقوم  عائالت،  حصيلة  والقبيلة  أفراد،  حصيلة 
حصيلة أقوام، كام أن السلطة حصيلة سلطات، والدولة )املركزية( حصيلة 
حصيلة  )الربملان(  العام  واملجلس  دول،  حصيلة  واإلمرباطورية  دويالت، 
جمالس، واإلله الواحد حصيلة آهلة متعددة، والقانون حصيلة حق وحقوق، 
الوحداين هو  العرقية والقومية، واإلله  نفي لألمم  الدينية هي  أن األمة  كام 
نفي لآلهلة الوثنية، واإلله املطلق هو نفي لإلله القومي، و«حقوق اإلنسان« 
»الوطنية« و«القومية«  لتذليل حمدودية احلقوق  الدويل« هي حماولة  و«احلق 
يف  العام  واجتاهها  الكربى  املالمح  نرى  إننا  أي  السياسية،  القيم  وضيق 
درجة  عىل  نعثر  ارتقاء  كل  ويف  املاوراطبيعي.  مصاف  إىل  الطبيعي  ارتقاء 
صيغتها  وليس  املتحركة،  مستوياهتا  أحد  يف  املثىل  الوحدة  ومتثل  لتمثيل 
إننا نعثر يف كل منها عىل نموذج للوحدة قادر عىل االلتئام  النهائية. بمعنى 
التجارب  حصيلة  هو  الوحداين  فاإلله  وتناثر.  تبعيض  كل  بعد  جديد  من 
السلطة  أن  كام  املوحدة،  املتسامية  واملبادئ  القيم  وحتقيق  إلدراك  املتنوعة 
املركزية هي حصيلة التجارب املتنوعة إلدراك وحتقيق القيم واملبادئ املذللة 
التجارب  حصيلة  هي  الدولية  احلقوق  بينام  البهيمي،  والتنافس  للنزاعات 
املتنوعة إلدراك وحتقيق القيم واملبادئ الضابطة لسلوك اجلميع دوال وأمما. 
بسبب  أحيانا(  )جوهرية  نواقص  املتحركة  املستويات  هذه  مجيع  يف  لكن 
املادية  بدائلها  يف  تبلغ  مل  أهنا  أي  احلقيقي،  الثقايف  املستوى  بلوغها  عدم 
يف  املاوراطبيعي  إىل  الطبيعي  األساس  جتاوز  درجة  الوحدة  عن  والروحية 
بناء »النظام العاملي«. األمر الذي يفرس بقاء وفاعلية »األقطاب« و«القطبية« 
يف االقتصاد والعسكرة والسياسة )املستوى الطبيعي( ال يف الثقافة )املستوى 
هي  السالف  التاريخ  يف  الوحدة  أن  عن  يكشف  ذلك  كل  املاوراطبيعي(. 
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إىل  تستند  التي  تلك  هي  والرضورية  املمكنة  الوحدة  بينام  مصادفات. 
تطورها التلقائي، أي تلك التي متر بمراحل املسار التارخيي وتقطع املراحل 
األساسية األوىل )األربع( يف تطورها، مع ما يرتتب عليه بالرضورة من بناء 
وفاعلية مركزياهتا الثقافية. فهي الوحيدة القادرة عىل إرساء أسس القاعدة 
إنسانية عامة.  كينونة  العاملي بوصفه  للتوحد  والتلقائية  والفعلية  الرضورية 
وما قبل ذلك هو رصاع حيتوي كل كافة االحتامالت، لكنه يسري بالرضورة 
صوب هذه احلالة، بوصفها عملية متناقضة ودرامية لقانون التاريخ ومنطق 

الثقافة. وذلك ألن »القطبية الطبيعية« إمرباطورية مستحيلة.

العائلة  لوحدة  »الطبيعي«  االستمرار  املعارصة هي  الدولية  فاألقطاب 
الواحد  واإلله  واإلمرباطورية  املركزية  والدولة  واألمة  والقوم  والقبيلة 
استمرار  أهنا  الواحدة.  والثقافة  الواحدة  األخالقية  والقيم  الواحد  واحلق 
للوحدة.  األمثل«  »النموذج  عن  الثقايف  التارخيي  الوعي  يف  تراكم  ما  لكل 
وهو تصور أيديولوجي يكشف عن »مثاليته« يف املستوى »الطبيعي« فقط. 

وما وراء ذلك تكمن االحتامالت املتنوعة للبدائل.

تاريخ  هو  القديمة  )اإلمرباطوريات(  األقطاب  تاريخ  كان  فقد 
وإغريقية  وساسانية  وآشورية  وفرعونية  بابلية  )من  السيطرة  استخالف 
وانتهى  وروسية(.  وبريطانية  وفرنسية  وأسبانية  وتركية  وعربية  ورومية 
 – )السوفيتية  الثنائية  القطبية  سيطرة  من  سنة  مخسني  بعد  العرشين  القرن 
األمريكية( بسيادة القطبية الواحدة )األمريكية(، هي نفسها مقدمة انحالل 
تاريخ  هو  ذاته  بحد  اإلمرباطورية  فتاريخ  إمرباطورية.  كظاهرة  القطبية 
هو  اإلمرباطورية  حال  بلوغ  أن  عن  يكشف  انه  وانحالهلا.  الوحدة  صنع 
افتقاد الروح اإلمرباطوري نفسه ملبدأ العدل  مقدمة انحالهلا، وذلك بفعل 
واالعتدال وروح اجلامعة بوصفهام احللقة الرابطة لوجود واستمرار الوحدة 

بوصفها نظاما أمثل. 
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إذ تفرتض الوحدة املثىل وجود نظام موّحد. والنظام املّوحد هو ليس 
متعددة  نامذج  الواحد  النظام  أبدع  التارخيية  الناحية  فمن  الواحد.  النظام 
إىل  هبا  يرتقي  أن  دون  والثقافية  والقومية  واالقتصادية  السياسية  للواحدية 
األخالقي  )احلدس  والوجدان  )املنطق(  للعقل  الكربى  احلقائق  مستوى 
احلكمة  أمام  حتتكم  ما  نادرا  وسائال  إنجازاته  من  جعل  مما  اخلالص(. 
التأسيس  بمستوى  ترتبط  للواحدية  املعقولة  القيمة  كانت  وإذا  املتسامية. 
التارخيي للوحدة، فإهنا ستظل عاجزة عن تأسيسها املتجانس يف حال عدم 
إقرارها بالقيمة اجلوهرية لوحدة التنوع يف الكّل اإلنساين، أي يف حالة عدم 
بني  والرضورية  املمكنة  للنسب  واإلنساين  املنطقي  التأسيس  عىل  قدرهتا 
بمركزياهتا  الكربى  الثقافية  األمم  ترتقي  مل  ما  ذلك  حيدث  ولن  الثقافات. 

صوب جتاوز »تارخيها الطبيعي«. 

فقد كانت األقطاب القديمة يف تنازع دائم، ألن تصورها كان واحديا 
القطبية  تشذ  وال  واألمم.  واألقوام  والقبائل  األفراد  توحيد  عن  رصفا 
الغضبية  النفس  هو  فيها  املتحكم  ألن  اجلوهري،  اخللل  هذا  عن  املعارصة 
افسد  مما  املاوراطبيعي(.  )املستوى  العاقلة  النفس  ال  الطبيعي(  )املستوى 
الواحدية  عليها قيمها. فهي مازالت تتحسس وتفكر وتعمل بمعايري وقيم 
مساعيها  يف  جيل  هو  كام  الثقافية.  الواحدية  وقيم  بمعايري  وليس  الطبيعية 
ثقافية  نظم  يف  ال  واقتصادية  عسكرية  أحالف  يف  واألمم  الدول  لتوحيد 
ال  )اهليمنة(  االستحواذ  نفسية  هو  فيها  يتحكم  ما  أن  يعني،  ذلك  روحية. 
و«الدولة  العاملي«  »النظام  عن  تصورها  هنا  من  )اإلبداع(.  العطاء  روحية 
املالمح  نفس  عىل  نعثر  أننا  أي  الواحد«،  »احللف  يف  وضامنتهام  العاملية« 
والعدل  لالعتدال  وفقداهنا  اإلمرباطورية  النفس  لتهور  املميزة  اجلوهرية 
بقيم  صميمي  التزام  كل  من  حتررها  بمعنى  )اإلنسانية(،  اجلامعة  وروح 
والعملية  الروحية  األمم  لتجارب  تنظيام  باعتبارها  املتسامية،  احلكمة 
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قيمة  إدراك  هو  املتسامية  احلكمة  يف  فاجلوهري  للجميع.  معقول  نظام  يف 
للتنوع بمعايري االنتامء  الدائم واملتعمق  تنوعه، والتأسيس  الكّل يف  ووحدة 

احلر للوحدة )اإلنسانية(.

فلسفة	البدائل	املستقبلية:	فلسفة	االحتمال	العقالني
التاريخ  إذ يكشف  الثقافية«.  بدائل »القطبية  املستقبلية هي  البدائل  إن 
الوقت  نفس  يف  ومأساهتا  )القطبية(  اإلمرباطورية  هوس  أن  عن  العاملي 
يقومان يف إدراكها املتأخر لقيمة التوازن )االعتدال(، باعتباره رشط احلفاظ 
عليها. هلذا عادة ما تلجأ إىل القوة من اجل احلفاظ عىل واحديتها. إهنا حتاول 
هنائية  بصورة  عليها  يغلق  مما  الطبيعي.  تطورها  يف  جتاوزته  ما  إىل  الرجوع 
يكشف  الذي  األمر  )املاوراطبيعية(.  الثقافية  كينونتها  إىل  اإلرتقاء  إمكانية 
العامل  إن  بمعنى  تارخيي عام.  قانون  الذاتية لألمم هو  الثقافة  أن منطق  عن 
الكّل  هلذا  يمكن  وال  أيضا.  اإلنساين  والنوع  كذلك،  والتاريخ  واحد،  كّل 
يف  يتكامل  أن  دون  العامة  اإلنسانية  كينونته  إىل  الطبيعية  صريورته  جتاوز 

مركزياته الثقافية املستتبة بوصفها جتارب أجزاءه التارخيية. 
دعوته  يمكن  ما  يف  يقوم  الصدد  هبذا  واملستقبيل  الواقعي  البديل  إن 
العدل )األخالقي(  لقيم  توليفا  باعتبارها  الثقافية )املاوراطبيعية(،  بالقطبية 
أي  مشرتكة(،  هبموم  )املوحدة  اإلنسانية  واجلامعة  )العقالين(  واالعتدال 
التأسيس لقيمة  الثقايف لألمم. بمعنى  كّل الكم املرتاكم يف جتارب االنتقال 
واملقيدة  املعقولة  لالحتامالت  تنوعا  باعتبارها  والشاملة،  الواجبة  الوحدة 
بمبادئ االعتدال واإلنسانية. وهو تأسيس ال يمكنه تاليف الوقوع يف »قطبية 
طوباوية« يف حالة عدم إقراره بالتنوع والتأسيس النظري والعميل له بمعايري 
املرجعيات الثقافية اخلاصة واإلمكانيات الواقعية لألمم. إذ ال يمكن جتسيد 
تبلغ  لكي  منه  البد  »قدرا«  باعتباره  اجلها  من  رصاع  دون  املثىل  الوحدة 
التامم. وال  السري نحو  قادرة فعال( عىل تاليف نقصها يف  البرشية )إن كانت 
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ينبغي البحث عن هذا »التامم« يف »هناية« للتاريخ أو يف رصاع بربري حتت 
عنوان »حضاري« جديد، بل يف التأسيس املتجدد لإلمكانات واالحتامالت 
الثقايف  التطور  مراحل  لتجاوز  املدرك  الرّس  يف  أي  فيه،  العميقة  اإلنسانية 

بوصفه قانونا تارخييا.

 - )رشق  فيه  االعتدال  وهشاشة  ضعف  من  يعاين  املعارص  فالعامل 
غرب، شامل - جنوب، غني -فقري، سائد - مسيود، رشيعة - ال رشيعة، 
أنا - غريي(، بمعنى فقدان اجلمعية اإلنسانية ومهومها املوحدة، أي فقدان 
الفقدان  اإلنساين. وسبب هذا  تنوعها  البرشية يف  للوحدة  القيمة اجلوهرية 
ثم  )الطبيعية( ومن  اإلثنية  ملكوناهتا  بعد  األمم  اغلب  تذليل  ناتج من عدم 
)جتاوز  الثقافية  األمة  مستوى  إىل  اإلثنية  األمة  مستوى  من  صعودها  عدم 
املرحلة الرابعة يف التطور التارخيي الثقايف(، باعتباره الكيان الذي يولف يف 

ذاته املكونات العقلية - اإلنسانية لروح اجلامعة االعتدال. 

إن البحث والتأسيس للبدائل هو أوال وقبل كل يشء بحث وتأسيس 
تارخيه  له  معقول  احتامل  كل  وشأن  واملقبولة.  املعقولة  لالحتامالت 
إعادة  يف  الفعالة  املشاركة  أشكال  من  شكل  هو  له  والتأسيس  اخلاص. 
رصاع  يف  اإلجيايب  الدخول  بمعنى  اإلنساين.  للكّل  املتناثرة  الوحدة  حلمة 
املبادئ  حتقيق  صوب  والعامل  النفس  تغيري  يف  املسامهة  خالهلا  ومن  العوملة، 
الضيقة  األنانية  اهليئة  جتاوز  عىل  القادرة  )املاوراطبيعية(،  الكربى  املرجعية 
منفية  جواهر  إىل  بتحويلها  واالقتصاد،  والسياسة  والدين  والقومية  لإلثنية 
واألخالق  احلق  وجوهرية  )أولوية  لألمم  السياسية   - الثقافية  البدائل  يف 
والعلم(. إذ عادة ما تؤدي أشد احلقائق وضوحا وأسمى القيم وأمجلها إىل 
بالقوة. وذلك ألن تضافر  فضائع وجرائم شنيعة يف حال جتزئتها وفرضها 
احلقائق والفضائل يف رؤية متكاملة وفعالة، مرتبط بمعاناة األمة وإبداعها 
اخلاص. فهو »الرصاط املستقيم« للحق واحلقيقة، ولتكامل األمم يف عوملة 
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أو وحدة فضىل)1(. 

كونية  مركزية  صنع  إمكانية  عىل  أعامقها  يف  حتتوي  احلديثة  فالعوملة 
جديدة ولكن ليس بذاهتا، بل عرب النظم املتنوعة واملوحدة يف الوقت نفسه 
بمعايري املرجعيات الثقافية اخلاصة. وذلك ألن املركزية املستقبلية ال يمكن 
صنعها باإلمالء حسب طرق ونامذج املايض السحيق وحتى منتصف القرن 
العرشين. وبالتايل، فإن الطريق الواقعي واملمكن واملعقول والواجب يقوم 
عرب الرجوع إىل إدراك حدود النفس. أهنا النتيجة التي ترتاكم يف جمرى تطور 
العامل احلديث واملعارص، أي  تأسيسها اجلديد يف  املركزية )اجلزئية( وإعادة 
بديال مرتاكام  املحتملة بوصفها  العقالنية واإلنسانية  العوملة  بلورة مضمون 
من تناغم وإمجاع املركزيات اجلزئية حاملا تبلغ ذروهتا العقالنية - اإلنسانية 

عرب توليف أولوية وجوهرية احلق واألخالق والعلم.

فإنه  املعارصة،  مركزيته  وصريورة  االسالمي«  »العامل  خيص  وفيام   
إىل  السيايس  الديني  الوعي  من  ومريرة  معقدة  انتقال  مرحلة  أمام  يقف 
احلديث  مساره  اغلب  يف  جير  مل  تنشيط  وهو  االقتصادي.  السيايس  الوعي 
ومكوناته، بأثر تطوره التلقائي، بل بأثر اهلجمة األوربية ومساعيها للهيمنة 
املرحلة  وذهنية  لنفسية  املالزمة  احلالة  بوصفها  والرسقة،  واالستغالل 

السياسية - االقتصادية.  

كربى  روحية  مرجعيات  الدوام  عىل  لألمم  بأن  القائل،  فاالستنتاج 
ضمن  املرجعيات  هذه  تكامل  يفرتض  والتفاهم،  التالقي  عىل  قادرة 
يقطع  أن  إىل  بحاجة  اإلسالمي  العامل  إن  يعني،  ذلك  اخلاصة.  مركزياهتا 
مع  يتوافق  بام  الكربى،  الثقافية  مرجعياته  وصنع  الذايت  التكامل  مسار 

)1(   أما بالنسبة لألمة العربية، فإن ذلك يفرتض إعادة النظر بوعيها التارخيي وبناءه من 
جديد عىل أسس ثقافية باعتباره أسلوبا رضوريا لصياغة وتقديم البدائل االجتامعية 

والسياسية عىل النطاق الوطني والقومي واإلسالمي والعاملي.



405ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنابي - فلسفة البدائل املستقبلية

بمعنى  الالحقة.  املرحلة  إىل  السياسية   - الدينية  املرحلة  من  االنتقال  حالة 
املتسامية  أو مرجعياته  الكربى  مبادئه  التكامل من خالل حتقيق  جتسيد هذا 
عىل مستوى القوميات واألمم. وال يمكن بلوغ ذلك دون صنع منظومات 
النظام  وبناء  تأسيس  من  املوقف  يف  والثابتة  العامة  مرجعياهتا  هلا  متجانسة 
والطبيعي  الوجود  إشكاليات  حلل  املناسب  والثقايف  واالجتامعي  السيايس 
العقالين  النقدي  التمثل  حلصيلة  ويستجيب  يتوافق  وبام  املاوراطبيعي، 

واإلنساين للتجارب الذاتية والغريية. 

مركزيته  صريورة  من  جديدة  بمرحلة  اآلن  اإلسالمي  العامل  يمر  إذ 
املرحلة  أي  التارخيي،  تطوره  من  الثالثة  املرحلة  مع  تتناسب  التي  احلديثة 
كل  شأن  احلالية،  مركزيته  صريورة  فإن  وبالتايل،  السياسية.  الدينية 
إىل  السياسية   - الدينية  املرحلة  من  االنتقال  يمكنها  ال  الكربى،  املركزيات 
تلقائية  مركزية  هبيئة  تصرّيها  حال  يف  إال  االقتصادية،   - السياسية  املرحلة 
ومساعيها  نياهتا  أن  بمعنى  وباآلخرين.  بنفسها  عالقتها  حيث  من  وذاتية 
الواعي  التوجه  العقالنية والوجدانية تفرتض  النظرية والعملية،  وجهودها 

صوب تفعيل مكوناهتا التارخيية - الثقافية اخلاصة.

إمجاع  أمام  ما،  حلد  واملجردة  والظاهرية  العامة  الناحية  من  نقف  إننا 
اإلسالمي  العامل  يف  املعارص  والسيايس  االجتامعي  الوعي  يف  مرتاكم  خفي 
من  والروحية  الفكرية  مرجعياهتا  تستمد  للحياة  نظم  تأسيس  رضورة  عىل 
التاريخ الثقايف للحضارة اإلسالمية وأممها املتنوعة. ومن ثم حتويل جهادها 
واجتهادها يف خمتلف امليادين إىل »قطب روحي« فعال يف الوجود املعارص. 
احلضارة  ملكونات  سيايس  تفعيل  إىل  بالرضورة  يؤدي  واجتهاد  جهاد  وهو 
ورضورية.  طبيعية  عملية  هو  ذاته  بحد  التفعيل  هذا  أن  كام  اإلسالمية. 
والقضية هنا ليست فقط يف أن تعارض الدين والسياسة هي إشكالية بالنسبة 
الدوام  كانت عىل  والالهويت(، يف حني  والثقايف  )السيايس  األوريب  للوعي 
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بل  اإلسالم،  عامل  يف  والالهويت  والثقايف  السيايس  للوعي  بالنسبة  مرجعية 
وألن الرصاع واملواجهة والتحدي الظاهري والباطني، الداخيل واخلارجي، 
االنتقال  الثقايف بوصفها إشكالية  االنتامء  بمعايري  القضية وحيلها  يضع هذه 
التارخيي لعامل اإلسالم من املرحلة الدينية - السياسية إىل املرحلة السياسية 

- االقتصادية يف تطور أقوامه وأممه. 

والعلني،  اخلفي  الرصاع  يكون  أن  املثال  سبيل  عىل  مصادفة،  وليس 
املبارش وغري املبارش بني عامل اإلسالم وعامل األوربية من بني أكثرها دينامكية 
أشياء جوهرية  فيه ثالثة  تتكشف  إذ  امتداد قرون عديدة.  واستمرارية عىل 
وهي أبعاد اجلغرافيا الثقافية)1(، وكيفية صريورة املبادئ الكربى للمرجعيات 
املبارشة  العملية  واحلصيلة  التارخيية)3(.  الثقافية  املراحل  وتباين  الثقافية)2(، 

)1(   وأكثر ما يربز ذلك يف املركزيات املتقاربة واملتصارعة واملتوحدة حلد ما من حيث 
كانت  فقد  واإلسالمية.  النرصانية  املركزية  بني  احلال  هو  كام  وأصوهلا،  جذورها 
املركزية النرصانية األوربية واإلسالمية العربية استمرارا للمركزيات الثقافية اجلزئية 
من  الرومانية  واليونانية  جهة،  من  السورية(  والعراقية  )املرصية  املرشقية  )الزمنية( 
جهة أخرى. األمر الذي جيعل من املمكن احلديث عن كوهنام ينتميان إىل عامل واحد 
أوسع هو عامل البحر املتوسط، لكنه مل يتحول إىل مركزية متوسطية رغم املحاوالت 
العديدة عىل امتداد آالف السنني. فقد كان الرصاع بينهام وما يزال ينبع من كوهنام 
ينتميان من حيث األصل إىل عامل جغرايف ثقايف واحد ومن ثم تراث واحد، وكالمها 
أسسهام  بفعل  الرصاع  واستمرار  العاملية(.  األديان  )تراث  العاملية  النزعة  يمثالن 
العاملي،  الثقايف  التاريخ  املتوسطية  هذه  حكمت  فقد  )العاملية(.  والثقافية  الروحية 
وحلد اآلن. وما زال ذلك متحكام يف مجيع املساعي »الكونية« املعارصة، كام هو احلال 
يف مساعي روسيا القيرصية جعل موسكو روما الثالثة، والفكرة البلشفية عن األممية، 
حماولة  اجلوهر  حيث  من  هي  التي  للعوملة  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومساعي 

تطبيق اإلرث األوريب. ويف هذا يكمن رس ديناميكية ورصاع هاتني املركزيتني.
)2(   إذ لكل منهام جتاربه اخلاصة يف صريورة املركزيات الثقافية، التي ارشت إليها بصورة 
مكثفة سابقا. وسوف أتوسع الحقا بتجارب الصريورة التارخيية للمركزية الثقافية 
املنهجية  الصيغة  رؤية  يمكن  وفيها  املطلوبة.  العملية  املهمة  بوصفها  اإلسالمية، 

القابلة للتطبيق جتاه صريورة املركزيات الثقافية األخرى. 
تقوقع  ما  وتباين وحلد  اختالف  بأثر  أيضا،  واآلن  فيام مىض  التباين  هذا  كان  لقد     )3(
املركزية النرصانية األوربية واإلسالمية العربية. وبقدر ما ينطبق ذلك عىل املايض، 



407ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنابي - فلسفة البدائل املستقبلية

وما  أعاله  إليها  املشار  الفعلية  الثالثية  نتاج  هو  اآلن  بينهام  احلاد  للرصاع 
واختالف  العقائدية  البنية  تكامل  واقع  من  املعارصة  الظروف  يف  أفرزته 
املتحجرات  وبقايا  جهة،  من  وغاياته  اإلنساين  للوجود  العملية  الرؤية 
)العرقية والدينية( من جهة أخرى)1(. بمعنى أن لكل منهام عقائد  القديمة 
متنوعة، تنتمي يف الوقت نفسه إىل مرجعيات ثقافية خاصة، مما حدد بدوره 
خصوصية رؤيتهام ملعضالت ومشاكل الوجود الطبيعي للمجتمع يف خمتلف 

مستوياته وميادينه، ومعضالت الوجود املاوراطبيعي)2(.

املراحل  يف  االنتقال  بأثر  والريادة  األولوية  انتقلت  وقد  أيضا.  احلارض  عىل  ينطبق 
التارخيية الثقافية. ومن الناحية الزمنية كانت األولوية للمرشق أو جنوب املتوسط. 
خمتلفة،  بصورة  الثقايف  التارخيي  لالنتقال  األوىل  الثالث  املراحل  جتاوز  جرى  فقد 
من هنا طبيعة ونوعية اهلجوم واهليمنة املتبادلة. ففي البداية كانت مراكز االنتقال يف 
وادي الرافدين ومرص )املرحلة األوىل والثانية(، بينام جرت املرحلة الثالثة ومتهيدها 
الثقافية  املركزية  التمهيدية هي  باحلالة  واملقصود  )روما(.  املتوسط  األويل يف شامل 
اليونان ومساعي االكسندر  ينتمون إىل املرشق، وأثينا  اليونانية. فاإلغريق األوائل 
قوهتا  الثالثة  املرحلة  استكملت  بينام  جوهريتها.  رغم  انتقالية  حالة  هي  املقدوين 
الفاعلة يف اجلنوب أيضا، أي يف اخلالفة العربية اإلسالمية. ووراء كل انتهاء ملراحل 
الرقي احلضاري ملركزيات املتوسط، تظهر وتتسع وتتقوى إحدى مركزياهتا. وليس 
مصادفة أن يكون توجههم الثقايف واالقتصادي والحقا الديني صوب اآلخر. ومل 
تنته هذه احلالة حلد اآلن رغم العوملة وظهور عوامل كربى أخرى كالقارة األفريقية 

واألمريكيتني واسرتاليا وعوامل الرشق الكالسيكي. 
عام  منذ  الكاثوليكية  الكنيسة  بابا  )1160-1216( هو  الثالث  إينوسنت  البابا     )1(
يعترب  سيني.  دي  كونتي  دي  لوتاريو  األصيل  االسم  وهو  وفاته.  وحتى   1198
البابوية. كام أن  الباباوات نفوًذا وتأثرًيا يف تاريخ  الثالث واحًدا من أكثر  إينوسنت 
تأثريه امتد عىل حكومات الدول األوربية آنذاك. وتوسع يف استخدام عقوبة احلرمان 
الكنيس وغريها من العقوبات إلجبار األمراء عىل اإلذعان لقراراته. دعا إينوسنت 
الثالث إىل شن محلة صليبية ضد املسلمني يف األندلس وفلسطني، والتي تتوجت يف 
تنظيم احلملة الصليبية الرابعة، التي جرى التخطيط هلا عرب احتالل مرص. غري أهنا 

توجهت الحقا عرب القسطنطينية)1204(.
الثقافية، أي يف كيفية حل  التجارب  بينهام، بوصفه اختالف يف  اهلائل  )2(   إن اخلالف 
إشكاليات الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي ومن ثم تراكم الرتاث املادي والروحي، 
»لتامثل«  مغرية  بصورة  فيها  يتشاهبون  التي  احلاالت  يف  حتى  أيضا  تعبريه  جيد 
و«التطابق«. وقد يكون املكون القومي واإلثني من بني أكثرها جالء هبذا الصدد. إذ 
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األخرية  اخلمسة  القرون  جمرى  يف  التارخيية  املبادرة  زمام  كان  فإذا 
العاملية  املركزية  فإن  األوربية،  للظاهرة  يعود  العرشين(  عرش-  )السادس 
القرن  هناية  يف  إمرباطورياهتا  انحالل  مع  باالنحالل  أخذت  الظاهرة  هلذه 
القرن العرشين. وازدادت ضعفا وتراخيا مع هيمنة  التاسع عرش وبدايات 
القطبية السوفيتية – األمريكية. أما االنفراد األمريكي وهيمنته احلالية، فهي 

صيغة فجة لإلمرباطوريات القديمة. 

يكشف تاريخ اإلمرباطورية عن أن كل ارتقاء بنيوي سيايس يف فكرة 
الدولة والنظام السيايس يؤدي بالرضورة إىل تقليل عمرها. فاإلمرباطوريات 
القديمة متوت أو تتالشى أو تضمحل أو تنحل أو تذوب يف جمرى التاريخ. 
ولكل حالة ظاهرهتا اخلاصة، التي تفعل بدورها يف املسار الالحق للتاريخ 
بوصفها  الدولة،  فكرة  تبقى  بينام  السياسية.  والنظم  والثقافة  السيايس 
من  جزء  اإلمرباطورية  ونظام  فكرة  من  جيعل  الذي  األمر  رسوخا.  األكثر 
التطور اإلنساين ووعي الذات التارخيي السيايس والقومي. ومع ذلك تظل 
أو  »حملية«  مساحتها  واتساع  سعة  عن  النظر  بغض  القديمة  اإلمرباطورية 
جزئية سواء بمعايري اجلغرافيا أو الثقافة أو الدين. وتتضح معامل هذه الظاهرة 
يف العامل احلديث واملعارص بسبب »إمرباطورية« العلم والتكنولوجيا املنافسة 
تراكم  ثم  ومن  القديمة.  السياسية  اإلمرباطورية  الفكرة  وضيق  ملحدودية 
واستمرار  فاعليتها  رغم  اإلمرباطورية،  للفكرة  القاتلة  البنيوية  العنارص 

نعثر يف العامل األوريب وتراكم تراثه الثقايف عىل ثالثة مكونات إثنية كربى هي املكون 
اجلرماين السكسوين، والروماين الالتيني )املكونان األكرب( وروافد أخرى هي خليط 
من اسكندينافيني وسالف وإغريق وبقايا أتراك قدماء )اهلنغار والبلطيق وغريها(. 
أما يف العامل اإلسالمي، فإن مكوناته »اإلثنية« الكربى هي مكونات أمم ثقافية حلد 
ما وليست عرقية )أو إثنية رصف(. إذ يتكون عموده الفقري من العرب واإليرانيني 
إننا  وافريقية.  آسيوية  جديدة  قوميات  من  خليط  هي  روافد  إىل  إضافة  واألتراك، 
نقف هنا أمام تشابه شكيل كبري واختالف باطني كبري، مرتبط من الناحية التارخيية 

بكيفية حل إشكالية اإلثني والثقايف يف صريورة األقوام واألمم.
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نظم موحدة  املعارصة يف  الكربى  الثقافية  املركزيات  تطور  مل جير  ما  أثرها، 
املمكن  ومن  واالقتصادية.  السياسية  الفكرة  أساس  عىل  مبنية  )جامعات( 
املعارصة،  العوملة  يف  واملتناقضة  املعقدة  الظاهرة  هلذه  األولية  املالمح  رؤية 

بوصفها »إمرباطورية كونية حمتملة«. 

معارضة  املعارصة  العوملة  بينام  تقليدية،  بنية  القديمة  فاإلمرباطورية 
املعارصة  العوملة  بأن  القول،  املمكن  الذي جيعل من  للتقليدية. األمر  ونفي 
متتص بطريقة ذكية وتدرجيية الفكرة اإلمرباطورية القديمة وجتعل منها كيانا 
يكمن  العلمية  هلذه  اجلوهري  والسبب  التارخيي.  التطور  لفكرة  معرقال 
 - السياسية  )املرحلة  الرابعة  املرحلة  صوب  املتكامل  االنتقال  مسار  يف 
االقتصادية( والسري فيها حتى هنايتها، أي مرحلة األولوية املتزايدة للسياسة 

واالقتصاد.  

املعارص خروجا عىل منطق  العامل  كل ذلك جيعل من اإلمرباطورية يف 
التاريخ  مسار  يف  النوعي  بالتحول  مرتبط  بدوره  وهذا  التاريخ.  ومعنى 
بينام  مدركا،  ليس  أغلبه  يف  السابق  التارخيي  املسار  كان  فقد  الذايت.  ووعي 
هو يف الظرف احلايل اقرب ما يكون إىل احتامل عقالين)1(. من هنا خطورة 
اإلمرباطورية التقليدية يف العامل املعارص، وذلك بسبب فعلها وأثرها املدمر 
ملعرفة احلدود الذاتية فيه. مما يؤدي هبا بالرضورة إىل الغباء التام. فاإلنسان 
حاملا خيرج من حدود اإلنسانية أو الفردية، فإنه يتحول مع مرور الزمن أما 

إىل جمنون وأما إىل منبوذ. وينطبق هذا عىل الدولة واألمة. 

السيايس  الفكر  يف  املتطرفة  النامذج  بعض  صعود  سبب  أو  رّس  أيضا  يكمن  وهنا     )1(
مثال  عىل  ونراها  رأيناها  كام  النفعية،  والنزعة  االستقرار  بني  جتمع  التي  للدولة 
سياسة »الفوىض اخلالقة« للواليات املتحدة األمريكية. إذ نراها جتعل من السياسة 
افتقاد  عىل  دليل  وهو  الرؤية.  هذه  خطورة  تدرك  ال  أهنا  وجتريب.  لعبة  اخلارجية 
»القوة  وفاعلية  أطر  ضمن  البقاء  أي  الذاتية،  احلدود  معرفة  وفكرة  النقدية  الرؤية 
الغضبية« )الغريزة( لإلمرباطورية القديمة. وهو بداية االهنيار. وذلك ألهنا مل تر وال 

تريد أن ترى املزاج العاملي، مع أهنا األكثر دعوة للعوملة.
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التارخيية العاملية واملعارصة تكشف عن رضورة العمل من  فالتجارب 
قومية  تكون  أن  ينبغي  بدائل  للبدائل. وهي  اجل صياغة جديدة ومستمرة 
الشكل  وثقافية  فيها.  للشمولية  ادعاء  ال  أي  العملية،  ومهامهتا  بنيتها  يف 
األمة  تقطع  أن  دون  لتحقيقها  إمكانية  وال  والتأسيس.  والنزوع  واملحتوى 
التارخيية  باملراحل  مرورها  جمرى  يف  الذايت  للكامل  الرضورية  األشواط 

الثقافية.

فالتاريخ العاملي يكشف عن حمدودية جتارب األمم والثقافات. وبالتايل 
مع  املحدودية  هذه  وتتطابق  للجميع.  بذاهتا  ملزمة  شاملة  ثقافة  توجد  ال 
»هنائيتها«، أي أن النهاية املمكنة يف التاريخ هي هناية األمم والثقافات. ذلك 

يعني، أن الثقافة حمدودة، كام أن جتارب األمم أيا كانت حمدودة أيضا.

من  وترتاكم  وتتطور  تتولد  وجتارهبا  وثقافاهتا  األمم  وهناية  حدود  إن 
وهناك  الذايت.  الكامل  حد  بلوغ  يف  الكربى  األصول  وحتقيق  وجتسد  تفتح 
احلال  هو  كام  تارخيية  حمدودية  منها  والنهائية.  املحدودية  هلذه  عديدة  نامذج 
بالنسبة للحضارات القديمة من سومرية وبابلية ومرصية وفينيقية وآشورية 
وأمثاهلا، ومنها حمدودية قومية مغلقة مثل الصينية واهلندية واليابانية، ومنها 
كاإلغريقية  جسدية  حمدودية  ومنها  والرتكية،  كاملغولية  روحية  حمدودية 

والرومانية واإلسالمية.

قوميا  للتحديث  مستعدة  منظومة  هيئة  عىل  الفاعلة  الثقافية  والبدائل 
يف  النقدي  دجمها  إعادة  عرب  ولكن  )الرابع(.  األخري  النوع  يف  ممكن  وعامليا 
إشكاليات املعارصة. وهي نتيجة حيددها إدراك حمدودية الثقافة. وهو إدراك 
الالحمدود  املفرتض. وتتخذ فكرة  البديل  الالحمدود يف  ما يضع فكرة  عادة 

صيغا متنوعة تسعى إىل إجياد النسبة املعقولة بني الغاية والوسائل.

البديل عن بؤرة مكانية )هي بدورها أيضا  انه عادة ما يبحث هذا  كام 
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)مستوى  واملادية  املبارشة  الصيغة  سوى  املكان  هذا  وليس  مادية(.  عروة 
اإلنسانية  اإلرادة  أو  اجلربوت  )مستوى  التارخيي  للزمن  والشهادة(  امللك 
الفاعلة( والزمن اخلالد )مستوى امللكوت، أو املطلق الثقايف(. ومن وحدة 
املركز  أو  الثقايف،  للوعي  اخلالدة  التارخيية  البؤرة  تتولد  واملكان  الزمان 
التارخيي الثقايف الذي يسعى لتثبيت نفسه »عامليا«. كام هو احلال يف بابل وأثينا 
وروما وبغداد وباريس ولندن وموسكو )مل تفلح( وواشنطن )لن تصبح(. 
لكن التاريخ يربهن عىل أن املكان عرضة للزوال واالندثار. واندثاره عادة 
والعميل.  العلمي  مستواها  يف  الثقافية  القيم  استعادة  أعامقه  يف  يتضمن  ما 

وحصيلة ذلك تكّون التاريخ العاملي.

أما استحالة هذا املكان يف العامل املعارص، فريتبط بحالة املرحلة التارخيية 
الثقافية احلاسمة يف العامل املعارص. واملقصود بذلك االنتقال العاملي صوب 
بناء مركزا كونيا، ألهنا  التي ال تستطيع  »السياسية - االقتصادية«،  املرحلة 
ملزمة ببناء مركزيتها الثقافية بمعايري الفكرة االقتصادية وأدواهتا السياسية.  
جذابة  مراكز  تصنع  أن  يمكنها  ال  هلذا  الغضبية«.  »للحمية  إثارهتا  هنا  من 
العامل من هذه  يبق حاليا يف  بابل وروما وبغداد وموسكو. ومل  مثل  طوعية 
التي تستقطب  املراكز سوى مكة )الروحية(. فهي املركز اجلذاب والبؤرة، 
العاملي  للمركز  املجردة  الصيغة  ثم  ومن  األمم،  خمتلف  طوعية  بصورة 

)اإلسالمي( الفاعل.

)من  قومية  فوق  ما  بدائل  اجل  من  تعمل  فإهنا  احلالية  املراكز  أما 
إال  ذلك(،  شابه  وما  وأحالف  متحدة  أمم  وهيئة  وعاملية  إقليمية  منظامت 
أهنا مراكز خاضعة أليدلوجيات نفسية ولعوامل مل تتكامل مركزياهتا الذاتية. 
األمر الذي أدى ويؤدي بالرضورة إىل أن تكون »بدائلها« أكثر نفعية وأقّل 
روحية  وأقّل  مادية  وأكثر  إنسانية،  وأقّل  وجزئية  قومية  وأكثر  عقالنية، 
اخلارجية  القوة  بطريق  أي  مفتعلة،  بصورة  جتري  ألهنا  وذلك  )أخالقية(. 



بوابة التاريخ األبدي412ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلذه  يمكن  ال  إذ  الكربى.  الثقافية  للمراكز  التلقائي  التطور  بطريق  وليس 
الثقافية  املراكز  متر  مل  ما  إنسانية  عاملية  منظومة  بوصفها  تعمل  أن  املراكز 
الرابعة  املرحلة  مستوى  تبلغ  لكي  الطبيعي  تطورها  مراحل  يف  الكربى 
اإلنساين.  التطور  أمام  الكربى  العقبة  بوصفها  االقتصادية(،   - )السياسية 

فام قبلها حرب ورصاع بيني، وما بعدها بحث واحتامل عقالين وإنساين. 

األوربية  مركزيتها  يف  الغربية  اهليمنة  اضمحالل  إىل  يشري  ذلك  كل 
القادم هو زمن  الزمن  أن  إىل  أيضا  املعارصة. كام يشري  وصيغتها األمريكية 
والرصاع  الذايت  التكامل  زمن  أي  الكربى،  الثقافية  املركزيات  صعود 
»صدام  وليس  الالحق.  للتكامل  الطبيعية  العملية  بوصفها  املستقبيل، 
املركزيات  ألن  وذلك  اخلارجية.  مظاهرها  احد  سوى  احلضارات« 
للوقوف  مضطرة  واألمريكية(  )األوربية  حاليا  نضوجا  األكثر  التارخيية 
املركزيات  تتكامل  مل  ما  أي عاجزة عن جتاوزها  الرابعة،  املرحلة  عند ختوم 
األخرى، بوصفه الطريق الطبيعي لتذليل الزمن الطبيعي وبقاياه يف الوعي 
واملؤسسات. بمعنى بلوغ حالة اإلدراك العقالين واإلنساين للحدود الذاتية 
وتذليل أوهام الذروة. إذ ليس يف التاريخ ذروة وال هناية، كام انه ال وجود 

هلام يف كل وجود. 

العامل	اإلسالمي	ومرحلة	االنتقال	التارخيي	املستقبلي
إن جتاوز املرحلة الطبيعية يف الوجود، أي االنتقال من التاريخ الطبيعي 
إىل ما وراء الطبيعي، أو من التاريخ الزمني إىل التاريخ الثقايف يفرتض بلوغ 
ما أسميته باملساومة التارخيية الروحية الكربى. وهذه لن حتدث بأثر الفكر 
الذايت  الثقايف  والعقل  والتفكر  الفكر  بأثر  بل  املجردين  والعقل  والتفكر 
الثابت  احلقيقي،  التاريخ  أن  إىل  يشري  الذي  األمر  الكربى.  للمركزيات 
والراسخ يف الوجود والوعي االجتامعيني لألمم هو تاريخ الثقافة. ومن ثم 
فإن الثقافة هي القوة الوحيدة القادرة عىل االستمرار والفعل يف ضامئر األمم 
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التاسع عرش  القرنني  الثقافية للغرب األوريب يف جمرى  اهليمنة  أما  وعقوهلا. 
والعرشين فقد أخذت يف الزوال والتاليش إىل غري رجعة، بعد أن استثارت 
يف عامل اإلسالم الظاهرة اإلسالمية نفسها من سباهتا الطويل حتت عروش 
فعل  رد  يكن  مل  نفسها  اإلسالمية  الظاهرة  صعود  فإن  هنا،  من  االستبداد. 

عىل اهليمنة األوربية )املادية واملعنوية(، بقدر ما كان رد فعل عىل النفس.
املادية  دعائمها  وإرساء  أسسها  بناء  يف  شارك  التي  اإلسالمية  فالثقافة 
قابلة  غري  حضاراهتا،  يف  عريقة  ألمم  عريق  حضاري  تاريخ  والروحية 
وتثبيت  بلوغ  أي  الثقايف،  الطريق  خامتة  إىل  تؤدي  مل  ما  والتاليش  لالندثار 

أسس وغاياتت املرحلة السياية – االقتصادية. 

وللتجدد  للتغري  عرضة  كانت،  أيا  للثقافة  الكربى  املبادئ  أن  غري 
القائمة  فاالحتامالت  املمكنة.  االحتامالت  لكل  أي  ولالنتكاس،  وللتطور 
املتنوعة  االجتهادات  فإن  هنا  من  نفسها.  الثقافة  داخل  الرصاع  لّب  هي 
املباحث  من  جزء  هي  اهلوية  لتأسيس  اإلسالمي  والعامل  اإلسالم  داخل 
واملركزية  الثقافية.  باملركزية  أسميته  ما  تعميق  من  وجزء  للثقافة  الذاتية 
الثقافية هي نتاج تركيز دائم للقوى الروحية واملادية يف إدراك قيمة ومعنى 
يف  ومقبولة  للحارض  معقولة  أسس  عىل  والروحي  االجتامعي  التوحيد 
هي  احلالية  اإلسالمية  املركزية  فإن  وبالتايل،  املايض.  لتجارب  استجابتها 
الثقايف.  التارخيي  التطور  يف  السياسية   - الدينية  للمرحلة  املناسب  الشكل 
ذلك يعني أهنا متثل يف جمال الوعي حالة االنتقال من الوعي الديني الالهويت 
االقتصادي  السيايس  الوعي  إىل  وعربه  السيايس  اإلسالمي  الوعي  إىل 

)القومي احلديث(. 

مراحل  يف  وخصوصيتها  القديم  الظاهرة  مسار  اآلن  جتاوزنا  لو  وفيام 
ازدهار الدولة السياسية الثقافية )اخلالفة(، فإن آليتها الفعالة املعارصة بدأت 
مع صعود احلركة اإلصالحية اإلسالمية. فقد متّثلت اإلصالحية اإلسالمية 
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تقاليد الدفاع عن النفس وتأسيس اهلوية الرشقية يف مواجهة الغرب األوريب 
العميل  نزوعه  يف  للغرب  األوىل  مواجهته  يف  الرشق  كان  فقد  الكولونيايل. 
كان  انه  أي  متناثرة،  ذرات  املوحدة،  الكولونيالية  وأيديولوجيته  املوحد 
عقول  يف  ترتاكم  بدأت  الالحقة  املواجهة  أن  غري  الذاتية.  للمركزية  يفتقد 
وضامئر األمم الرشقية ليس فقط إدراك الغرب األوريب، بل والنفس أيضا. 
التلقائي  التطور  ليس  حدده  ما  أن  يف  تقوم  اإلدراك  هذا  خصوصية  أن  إال 

الثقايف للرشق، بل آلية املواجهة والتحدي والرصاع مع الغرب.

غزوا  يواجه  أن  إىل  للرصاع  األوىل  اللحظات  منذ  الرشق  اضطر  فقد 
التوسع  كشف  بينام  فيه.  القائمة  الفضيحة  روح  يتحسس  وأن  »متمدنا«، 
جتسدت  إذ  املعلنة.  الكربى  مبادئها  زيف  عن  األوربية  للمدنية  اخلارجي 
والظلم  والديمقراطية واحلق، يف اإلذالل  مبادئ اإلخاء واملساواة واحلرية 
أن  الالحق عن  والعبودية لآلخرين. وكشف وجودها  واجلور واالستبداد 
القارة  شعوب  اشرتاك  وبفعل  قومية.  أنانية  إال  هو  ما  املتمدن  نموذجها 
»مركزيتها  وترسيخ  تعميق  إىل  أدى  فإنه  الصفات،  هبذه  وأممها  األوربية 
الغربية«)األوربية(. مما ضاعف من جتذر مواجهتها للرشق، وأجربت الرشق 
بادئ  يف  »رشقيته«  عن  البحث  عىل  والدينية  والثقافية  القومية  قواه  بتنوع 
األمر ملواجهة »غربية« الغرب، وفيام بعد جتزؤ هذه »الرشقية« إىل رشقيات 
متنوعة، حصلت يف عامل اإلسالم عىل صيغتها األوىل بظهور مفهوم »الرشق 
ما  عنارص  بمجموعها  عّمقت  متنوعة  تيارات  يف  الالحق  وتعميقه  املسلم« 

يمكن دعوته باملركزية اإلسالمية. 

واختذت هذه املركزية اإلسالمية يف جمرى تطور العامل اإلسالمي صيغا 
املواجهة  حوافز  عن  بمجموعها  عرّبت  وخمتلفة،  متنوعة  سياسية  وأبعادا 
والتحدي واستثارة اإلرادة، أي كل ما كشف عن نزوع اإلسالم للتعبري عن 
املواجهة  إىل »مشكاة«  للعامل اإلسالمي من خالل حتوله  املصالح اجلوهرية 
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يف  التحول  هذا  وتعمق  آنذاك.  )األوريب(  الغرب  مع  والثقافية  السياسية 
املركزية  صريورة  يف  الراسخ  جتذره  عن  يكشف  مما  العرشين.  القرن  جمرى 
اإلسالمية يف الوعي االجتامعي والسيايس والثقايف لدول العامل اإلسالمي.

بوضع  التارخيية،  الناحية  من  اإلسالمية  املركزية  هذه  سامهت  وقد 
أسس الرؤية النقدية جتاه التجربة األوربية وتطبيقاهتا السياسية واالجتامعية 
واألخالقية يف العامل اإلسالمي، أي أهنا أرست بصورة تدرجيية معامل الوحدة 
األمم  تاريخ  وبني  املعارص  واالجتامعي  السيايس  الوعي  بني  الرضورية 
الكولونيايل،  الغزو  بأثر  املنفرطة  اللحمة  استعادة  حاولت  أهنا  اإلسالمية. 
الثقافة  مرجعيات  وبني  الواقعية  الرؤية  بني  الوعي،  وبني  التاريخ  بني 
اخلاصة، بني البدائل وبني مصادر الوعي التارخيي والثقايف. ومن ثم إعادة 

ترتيب األحجار الرضورية لبناء رصح التلقائية الفكرية يف العلم والعمل.

األمر  بادئ  يف  تتخذ  أن  التلقائية  هلذه  بالنسبة  الصعب  من  كان  وقد 
توجها سياسيا دينيا رصفا، ألهنا مل تتحدد بآلية النظام الثقايف املستقل. فهي 
املزدهرة،  اخلالفة  عصور  يف  اإلسالمي  الثقايف  اإلبداع  آلية  بيشء  تشبه  ال 
املرحلة  أواخر  يف  ذلك  يف  بام  اإلسالمي،  للعامل  النسبي  االستقالل  رغم 
الكربى  الثقافية  مراكزه  سقوط  بعد  اإلسالمي  العامل  افتقد  فقد  العثامنية. 
)دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة( أعصاب حياته النشطة. وحتولت الدولة 
قومية  املظهر  إسالمية  العثامنية  فالسلطنة  العضلية.  الفروسية  ميدان  إىل 
املحتوى. كام أهنا كانت تفتقد للمحتوى الثقايف اإلسالمي وتقاليده العريقة 
هلذا  السواء.  عىل  والثقافة  الدولة  من  كل  وفيها  عليها  افسد  مما  والعميقة. 
العثامنية  للسيطرة  العديدة  القرون  حتتوي  ال  إذ  فارغا.  زمنا  تارخيها  أصبح 
أما  املعارص.  اإلسالمي  والثقايف  االجتامعي  للوعي  روحية  مصادر  عىل 
هشة  نسبية  استقاللية  فهو  عليه،  احلفاظ  استطاعت  الذي  الوحيد  اليشء 
إسالمية  تيارات  بلورة  يف  االستقاللية  هذه  سامهت  ذلك  ومع  خاملة. 
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تراوحت بني التقليد اجلامد والنزعة اإلنسانية. بمعنى احتواءها عىل أطياف 
ما  فإهنا كانت حلد  التيارات،  تنوع هذه  النظر عن  سياسية متنوعة. وبغض 
نتاجا للتأثري السيايس األوريب. إال أن موضوعاهتا متحورت يف الوقت نفسه 

حول إشكاليات العامل اإلسالمي.

انفصام  من  اإلسالمية  الثقافية  للتلقائية  األوىل  احلركة  عانت  فقد 
كان  مما  األوربية.  الثقافة  ضغط  ومن  التارخيي،  وعيها  مصادر  عن  حاد 
رسعان  هلذا  والطارئة.  املفاجئة  التغريات  لعواصف  الدوام  عىل  يّعرضها 
الدولة  أواخر  يف  األوىل  واالجتامعي  والروحي  الفكري  الرتاكم  انحّل  ما 
ونشطة  جديدة  وفكرية  سياسية  تيارات  بلورة  يف  ساهم  الذي  العثامنية 
بشكل  والعريب  عام  بشكل  اإلسالمي  العامل  وجتزئة  السلطنة  سقوط  مع 
خاص. ورافق ذلك رشذمة القوى االجتامعية والفكرية والسياسية. وكرس 
من  قرن  غضون  يف  املرتاكمة  الرؤية  تقاليد  والطارئ  املفاجئ  التحول  هذا 
ما  آلية  نفس  يف  جديد  من  يقع  أن  إىل  االجتامعي  الوعي  أضطر  مما  الزمن. 
رشوط  ضمن  ولكن  اإلسالمية،  الثقافية  للتلقائية  األوىل  باحلركة  أسميته 
جديدة جتسدت بسيادة الرؤية الدنيوية )العلامنية( وحركاهتا السياسية )من 
ليربالية وقومية واشرتاكية وشيوعية وغريها(. وتعرض هذا الرتاكم بدوره 
االنقالبات  من  تبعها  وما  الوطني  االستقالل  اجل  من  النضال  مرحلة  يف 
إىل  والقبلية  والعائلية  والفردية  احلزبية  الدكتاتوريات  وصعود  العسكرية 

كرس وهدم جديدين.

اإلسالمي  التاريخ  بني  عميقة  هوة  وجود  عن  االنقطاع  هذا  كشف 
العقالنية  الرؤية  غياب  عن  نفسه  الوقت  يف  وكشف  املعارص،  الواقع  وبني 
الواقعية  اإلشكاليات  جتاه  السياسية،  احلركات  عند  وباألخص  والثقافية، 
وترسيخ  تعميق  إىل  أيضا  أدى  املفاجئ  االنقطاع  هذا  أن  غري  الكربى. 
التارخيية جتاه  التأسيس الذايت)الثقايف( للرؤية  القائل برضورة  العام  التوجه 
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الكربى.  الفكرية  املرجعيات  إحدى  باعتباره  واملستقبل،  واحلارض  املايض 
بمعنى  السيايس.  الثقايف  البديل  ألمهية  األوىل  التحسس  ظهر  أيضا  وعليها 
تنامي براعم الرؤية التارخيية والسياسية عن رضورة  التّحصن الثقايف، وما 
يرتتب عليه من استقاللية حضارية يف العامل املعارص. مما جعل من التفعيل 
السيايس لإلسالم جزءا من البحث عن البديل الشامل يف حوار احلضارات 

ورصاعاهتا يف العامل املعارص.

بمختلف  واهلدم  والبناء  واملواجهة  والتحدي  الرصاع  مظاهر  كل  إن 
أشكاهلا ومستوياهتا العقالنية وغري العقالنية، املدنية واهلمجية هي جزء من 
طاقتها  تفقد  مل  ملركزية  احلية  االستعادة  خماض  انه  احلرجة.  الصريورة  هذه 
الذاتية بسبب احتوائها عىل منظومة مرجعيات متغلغلة يف كل مسام الوجود 
مسار  يف  جرت  خطوة  كل  فإن  وبالتايل  والثقايف.  واالجتامعي  الفردي 
وعي الذات الثقايف والقومي كانت رجوعا إىل املصادر األوىل. وكام كانت 
التجربة األوربية نتاج خماض الرجوع للمصادر األوىل أيضا، واحلكم ينطبق 
عىل كافة املركزيات التارخيية الثقافية الكربى، من هنا، فإن ما جرى وجيري 
اآلن يف عامل اإلسالم هو جمرد نتاج لتأجيل التنشيط الرضوري لتجربة ثقافية 
النفي  املعارصة  تفرتض  حني  يف  املعارصة«.  »روح  عن  وانقطاعها  هائلة، 
ال  فجوة  إىل  يكون  ما  اقرب  هو  انقطاع  لكنه  األسالف.  لتجارب  اإلجيايب 
احلديثة  املتسامية  الثقافية  املرجعيات  منظومة  تأسيس  عرب  إال  ملئها  يمكن 

بالنسبة لعامل اإلسالم وبناء مركزيته الثقافية احلديثة.

اخلاصة،  الثقافة اإلسالمية مركزيتها ومنظومة مرجعياهتا  أبدعت  فقد 
التارخيي  النموذج  وفكرة  الذات  وعي  بنموذج  منه  يتعلق  ما  وباألخص 
»لألمة الوسط«.وبالتايل، فإن تنشيط املكونات الثقافية »للقطب اإلسالمي« 
كيان  إىل  تستند  اخلاصة،  الثقافية  املرجعيات  من  منظومة  تأسيس  يفرتض 
اإلسالم الثقايف. فهو كيان يقع من حيث عقائده الكربى وتارخيه الواقعي، 
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خارج حدود »الرشق« و«الغرب« باملعنى اجلغرايف أو الثقايف أو االقتصادي 
ذاته  ما يف  أساسا  يتمثل  انه  بمعنى  الوقت.  نفس  ويتمثلها يف  السيايس،  أو 
شأن كل حضارة أصيلة ومركزية ثقافية ما فوق تارخيية. وذلك ألن مضمون 
إشكاليات  حل  كيفية  عىل  املرتتبة  النتيجة  هو  الثقايف  اإلسالم  وحقيقة 
الوجود الطبيعي واملاوراطبيعي للعرب واملسلمني يف غضون قرون عديدة 
تبلورت بأثرها منظومات من املرجعيات املتسامية بوصفها أشكال متنوعة 
امتداد تارخيه قدر  البدء وعىل  الثقافية. ومن ثم مجعت يف ذاته منذ  ملركزيته 
واجلغرافيا  السياسية  باجلغرافيا  دعوته  يمكن  ملا  واحلية  املرنة  الوحدة  من 
واحد  بقدر  هي  صفة  أكسبته  التي  للدرجة  وثيق  بينهام  والرتابط  الثقافية. 
عىل  والقدرة  واالختالف،  للوحدة  واالستعداد  واملحارصة،  االنفتاح  حمل 
فمن  بعيدة.  أو  حماذية  أخرى  ثقافية  مركزية  أية  من  أكثر  والنزاع،  التفاهم 
املركزيات  توجه  والنزاع  واحلصار  اخلالف  يالزم  ما  عادة  الذاتية  الناحية 
الداخلية بام يف ذلك يف جمرى مواجهتا مع اآلخرين  املتزايد صوب أعامقها 
بذاهتا. إضافة  الذايت  املركزية وتكاملها  يكمن يف مسار  والسبب  واالغيار. 
لذلك، إن الرصاع واملواجهة والتحدي واخلالف يالزم بالرضورة تطورها 
الذايت، بوصفها أحوال تالزم تطورها التارخيي، أي نقصها عىل التامم. ومن 
هذا املنطلق يمكن فهم طبيعة ونوعية العداء واخلالف والشكوك املتبادلة بني 
هذه املركزيات )اهلندوسية والبوذية الرشقية والنرصانية الغربية واإلسالمية 
هذه  بني  ومن  الذايت.  تكاملها  عدم  من  تنبع  أحوال  وهي  املتوسطية(. 
و«الوسطية«  »التوسط«  بصفة  اإلسالمية  املركزية  تتصف  مجيعا  املركزيات 
وتتصارع  وتتفاعل  تعيش  التي  الوحيدة  فهي  والثقايف.  اجلغرايف  باملعنى 
مع اجلميع بصورة مبارشة، جغرافيا وقوميا وثقافيا وتارخييا ودينيا. أهنا يف 

صلب العوامل التارخيية للمركزيات الثقافية.

والروحية  املادية  احلياة  من  مواقفها  يف  مقيدة  اإلسالمية  فالثقافة 
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اجلامعة  كيان  من  جعل  مما  واحلقيقة،  احلق  بمبادئ  والعبادات(  )العادات 
الوسط(.  )أو  العدل  أساس  عىل  والروحي  املادي  وجودها  لتنظيم  ميدانا 
الطبيعي  الثقافة لوجودها  كام شكلت وحدة اجلامعة والعدل أسلوب رؤية 
الرؤية  هذه  وعىل  والروحي(.  املادي  والدنيوي،  )الديني  واملاوراطبيعي 
الوسط«.  »األمة  عن  والواجبة  الواقعية  واألحكام  التصورات  بناء  جرى 
الوسط«  »األمة  من  جعل  مما  العدل.  هو  والوسط  اجلامعة،  هي  فاألمة 
)االجتامعية  العملية  والعقائد  الكونية  الرؤية  يف  وعملية  علمية  مرجعية 

والسياسية واألخالقية واجلاملية( لإلسالم الثقايف. 

املنّظمة  الرتكيبة  التارخيية  الناحية  من  الوسط«  »األمة  كانت  فقد 
الرؤية  يف  نموذجية  غاية  ذاهتا  بحد  شكلت  إذ  الثقايف.  الذات  لوعي 
الدول  والعسكرية، ونشوء  السياسية  الرصاعات  أن  أي  والعملية،  العلمية 
اإلسالمية  األمة  »خالفة«  إطار  ضمن  جيري  كان  وانحالهلا  والدويالت 

لذاهتا التارخيية والعقائدية.

إىل  األخرى  الثقافات  من  املوقف  يف  النموذجية  الغاية  هذه  وحتولت   
فقد  و«بالغرب«.  »بالرشق«  الوسط«  »األمة  عالقة  »لتهذيب«  أسلوب 
أساسا  تتحدد  مل  رؤيتها  ألن  سيان،  هلا  بالنسبة  و«الرشق«  »الغرب«  كان 
جتارهبا  جمرى  يف  املرتاكمة  احلاجة  بتلقائية  بل  الظاهرية،  املصلحة  بمعايري 
املادية والروحية. من هنا تأثر فرقها األولية بأديان »الرشق«)مثل النرصانية 
اليونانية(،  »الغرب«)الفلسفة  وفلسفات  والبوذية(  واملانوية  والزرادشتية 
آداهبا  وتأثر  )الغرب(.  اليونان  وطب  )الرشق(  اهلند  برياضيات  وتأثرها 
)الغرب(.  بالروم  والعمرانية  والعلمية  بفارس)الرشق(  والسياسية  الفنية 
ووضعت تصوراهتا الثقافية عن »األمم«، بحيث ربطت الصني بخصائص 
والشعوذة  الريايض  بالعقل  واهلند  املاهرة،  والصناعات  اليدوي  العمل 
الدينية، وفارس بآداب امللك والسياسة، واليونان والروم بالفلسفة والعلوم. 
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جتاه  املحتوى  ثقافية  املطاف  هناية  يف  بقيت  رؤيتها  أن  إال  تقييمها،  وغرّيت 
امتيازا  األكثر  للصفة  مواقفها  يف  األولوية  إعطاء  ذلك  عىل  وترتب  األمم. 
الذايت  اإلدراك  أساس  مبنية عىل  أولوية  والثقافات. وهي  األمم  يف جتارب 
املواقف مرجعية كربى  توليف هذه  أبدع  بينام  األمة اإلسالمية)1(.  لوسطية 
الثقافية.  األصالة  حيز  يف  والبقاء  األمم  جتارب  من  االستفادة  رضورة  هي 
والفردانية اإلسالمية يف وحدة متجانسة  اإلنسانية  الكلية  مما ساهم يف مجع 

أبدعت عىل مثاهلا احلضارة اإلسالمية.

مرجعيات  هبيئة  تراكم  الذي  واآلخرين  بالنفس  العالقة  نظام  إن 
بالنسبة  والعملية  العلمية  قيمته  يمتلك  الثقافة اإلسالمية  فكرية وعملية يف 

أيضا  رجوع  أهنا  خالصة.  تلقائية  جتربة  هي  الصدد  هبذا  اإلسالمية  التجربة  إن     )1(
)العرب  الكربى«  »الرشقية  األمم  جتارب  توليف  خالل  من  ولكن  املصادر  إىل 
واإليرانيني واألتراك(. من هنا استعدادها لاللتقاء بتجارب الصني واهلند إضافة إىل 
جوهرية الثقافة املتوسطية )اليونان والرومان(. وهكذا كانت من الناحية التارخيية 
الثقافية الفعلية. ولعل موقفها من تقسم األمم وتقييمها احد النامذج اجللية والكربى 
هبذا الصدد. إذ مل تسقط رؤيتها يف يوم ما من األيام جتاه األمم إىل حضيض العنرصية 
الدوام حتتكم يف مواقفها  العرقي وما شابه ذلك، بل بقيت عىل  واأللوان والتمييز 
وتقييمها إىل معايري الرؤية الثقافية البحت. فقد قسمت األمم إىل أربع أو ست أمم 
كربى وهي اليونان والرومان، والصينيون، واهلنود، واألتراك، والفرس، والعرب. 
آري  »العلمي« عىل تصنيف  التطور  األوريب حتصل يف جمرى  الغرب  نراها يف  بينام 
وثاين  أول  عامل  إىل  واآلن  وأمثاهلا.  واسود،  وابيض  واصفر  وحامي،  وسامي 
وثالث، ومتقدم ومتخلف، واآلن إىل »أقطاب«. ويف مجيعها يمكن العثور عىل رؤية 
أو  أو روحية  أخالقية  أو حتى مسحة  أبعاد  أية  إىل  تفتقر مجيعا  أهنا  كام  استعالئية. 
معرفية. بينام كانت الرؤية السائدة يف الثقافة اإلسالمية هي الرؤية الثقافية، كام نعثر 
عليها يف احد أهم اختصاصيني علميني هبذا الصدد، ومها تاريخ ونظرية املوسوعات 
احد  يكون  وقد  األمم(.  )طبقات  واألمم  والفلسفات(  )األديان  للفكر  العلمية 
إىل علمية وغري  األمم  قّسم  الذي  األندليس،  ابن صاعد  رفعة عند  األكثر  نامذجها 
الفلسفة هي  انعدامه، انطالقا من أن  بالفلسفة أو  علمية استنادا إىل معيار اهتاممها 
ميدان العقل النظري والعميل، وهي الصفات اجلوهرية لإلنسان والتجمع البرشي. 
وليس  العقيل  الروح  فضيلة  إبراز  صوب  تسعى  اإلسالمية  الفكرة  أن  يعني  ذلك 

املفاضلة بني األقوام واألمم وتفكريها. 
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والغرب«  »الرشق«  جتاه  العالقة  جتزئة  ألن  وذلك  أيضا.  للمعارصة 
الثقافية  ذاته  جتزئة  يشء  كل  وقبل  أوال  هي  اإلسالمي  للعامل  بالنسبة 
فيام  و«الغرب«  »بالرشق«  اإلسالمي  العامل  عالقة  كانت  فإذا  والسياسية. 
الثقافية،  جتربته  جمرى  يف  املرتاكمة  حاجاته  تلقائية  أساس  عىل  مبنية  مىض 
حدودها  تعي  ثقافية  وسط«  »أمة  يف  املنّظم  لوجوده  طبيعيا  نتاجا  بوصفها 
امليادين وعىل كافة  الداخلية واخلارجية، وتنشط )داخليا وخارجيا يف كافة 
الكيان  انحالل  بعد  تغري  األمر  فإن  بمعايريها وقيمها اخلاصة،  املستويات( 

الثقايف اإلسالمي املستقل.

متباينة  سياسية  كيانات  جعله  إىل  اإلسالمي  العامل  جتزئة  أدت  فقد 
ثقافيا.  البعض  بعضها  عن  ما  حلد  ومعزولة  وضعفها(  قوهتا  حيث  )من 
والفلسفة  والسياسة  الدين  ميادين  يف  وعقائدية  فكرية  مهوما  جتمعها  ال  إذ 
واألدب. األمر الذي جيعل من املمكن احلديث عن إسالم يف روسيا وآخر 
الوسطى  آسيا  مجهوريات  يف  إسالم  وأمريكا،  أوربا  يف  إسالم  الصني،  يف 
إسالم يف  إندونيسيا،  إسالم يف  تركيا،  إسالم يف  )تركستان( وطاجكستان، 
إيران والعامل العريب، وإسالم يف أفريقيا. لكنه يبقى مع ذلك إسالم متوحد 
يف العبادات فقط، متغاير متباين وخمتلف يف الثقافة. من هنا ضعفه الشديد 
عىل تقديم رؤية بديلة وصياغة مرجعيات »جممع عليها«. بينام اإلمجاع عىل 

املرجعيات ممكن يف ظل الوحدة الثقافية فقط. وهي مفقودة.

املعارص  اإلسالمي  العامل  فقدان  وراء  القائمة  اجلوهرية  األسباب  إن 
مستقل  ودولتي  سيايس  تاريخ  فقدانه  إىل  تعود  عليها  جممع  ملرجعيات 
ومتناسق يف مكوناته الثقافية، وباألخص منذ صعود الدولة العثامنية، وذلك 
عن  األسباب  هذه  وكشفت  الثقايف.  مضمونه  من  اإلسالم  إفراغها  بسبب 
وجهها احلقيقي يف القرن التاسع عرش)األوريب(. فقد تبني بوضوح غيبوبة 
فلك  يف  الدوران  أصبح  هلذا  الزمن.  ذلك  منذ  املستقل  اإلسالمي  التاريخ 
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الزمن األوريب اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وفكريا أمرا حمتوما. األمر الذي 
جعل من العامل اإلسالمي كيانات متناثرة، أو أقامرا تابعة يف فلك املعارصة، 
أو نيازك ساقطة عنه. شعاعها ليس هلا، وسقوطها »أمرا طبيعيا«. لقد أدى 
ذلك إىل اختفاء جتربة ثقافية هائلة، وانقطاعها عن »روح املعارصة«. يف حني 
تتغلغل  أخذت  بينام  األسالف.  لتجارب  اإلجيايب  النفي  املعارصة  تفرتض 
املعارص  السيايس واالجتامعي واحلقوقي  الفكر  األوربية يف رصيد  التجربة 

ملؤسسات وسلطات وأحزاب ورجال العامل اإلسالمي.

أدى هذا الواقع إىل انحصار جتربة العامل اإلسالمي يف نظره وتعامله مع 
األوريب  الغرب  مرجعيات  تصبح  أن  إىل  أدى  أي  األوريب،  بالغرب  الغري، 
اجرتار  الواقع سوى  ذلك يف  يعني  )عمليا(. وال  ومقبولة  )نظريا(  معقولة 
بحيث  جوفاء.  تقليدية  بصيغ  إنتاجه  وإعادة  احلضاري  االستالب  نفسية 
دمج  جرى  أن  بعد  جمهوال،  »الرشق«  يكون  أن  إىل  أيضا  الواقع  هذا  أدى 
الذايت.  اجلهل  يف  مزدوجة  مفارقة  وهي  )الرشق(.  فيه  اإلسالمي  العامل 
بمعنى دمج العامل اإلسالمي يف »الرشق«، وجهل العامل اإلسالمي بالرشق.

الذايت  للجهل  املزدوجة  املفارقة  هذه  من  اإلسالمي  العامل  حترير  إن 
يفرتض أوال وقبل كل يشء حتريره من »الرشق« و«الغرب«، بالرجوع إىل 
املرجعية التارخيية الثقافية يف »األمة الوسط«، وإعادة تأسيسها علميا وعمليا 
السليمة »بالرشق« و«بالغرب« تفرتض صياغة  فالعالقة  املعارص.  العامل  يف 
تاريخ  من  الثقافية  عنارصه  يستمد  الوسط«،  »األمة  عن  جديد  مرشوع 
اإلسالم، مع إدراك عميق وشامل إلشكاليات العامل املعارص واجتاه تطوره.

اإلسالمي  للعامل  بالنسبة  و«بالغرب«  »بالرشق«  العالقة  إشكالية  إن 
موازنة  عليها  تتوقف  إذ  الثقافية.  تلقائيته  تأسيس  إشكالية  هي  املعارص 
التلقائية  غري  قوة  ال  إذ  وجتانسها.  و«بالغرب«  »بالرشق«  السليمة  العالقة 
الثقافية قادرة عىل تفعيل »احلكمة اخلالدة«، التي تراكمت يف جتارب »األمة 



423ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنابي - فلسفة البدائل املستقبلية

للصفة  األمم  مع  التعامل  يف  األولوية  إعطاء  برضورة  والقائلة  الوسط« 
األكثر امتيازا يف جتارهبا مع البقاء يف حيز األصالة الثقافية.

جوهرية  عنارص  عىل  »الرشقي«  الثقايف  الوعي  يف  العثور  نستطيع  إننا 
اجلامعة،  روح  الكونية،  العقائد  مثل  اإلسالمية  الثقافة  مع  مشرتكة  كربى 
وهي  الروح.  أولوية  الصالح،  والسلف  التقاليد  قيمة  واالعتدال،  العدل 
عنارص يمكن أن تبني جرسا عضويا بني اإلسالم و«الرشق«. كام أننا نستطيع 
مع  مشرتكة  كربى  جوهرية  عنارص  عىل  »الغريب«  الثقايف  الوعي  يف  العثور 
وهي  احلرية.  وفكرة  احلقوق  وجوهرية  العقالنية  مثل  اإلسالمية  الثقافة 
بنائه  أن  إال  تبني جرسا عضويا بني اإلسالم و«الغرب«.  أن  عنارص يمكن 
املرجعيات  احلقيقي يستلزم أوال وقبل كل يشء، تأسيس وحتقيق نظام من 
السياسية والثقافية يف العامل اإلسالمي جممع عليها، أي معقولة ومقبولة من 
جانب الدولة والقوى الفكرية والسياسية الفاعلة واملؤثرة يف املجتمع. وال 
التلقائي  تطوره  أشواط  اإلسالمي  العامل  يقطع  أن  دون  ذلك  بلوغ  يمكن 
الثالثة والرابعة لكي يتكامل أوال ضمن دوله  الذايت. بمعنى جتاوز املرحلة 
والرتكية(،  واإليرانية  )العربية  املوحدة  أممه  معامل  بناء  ثم  ومن  القومية، 
والحقا استكامله هبيئة كل إسالمي )ثقايف(، أو »امة أسالمية« ثقافية حديثة.  

كشف  العرشين(  عرش-  )التاسع  احلديث  الزمن  من  قرنني  مسار  إن 
عن أن العامل اإلسالمي مل يستطع إرساء أسس منظوماته املرجعية املتسامية، 
مل  التي  التارخيية  الصريورة  طي  يف  مازالت  الثقافية  مركزيته  فإن  ثم،  ومن 

تتحول بعد إىل كينونة ثقافية مكتفية بذاهتا. 

إىل  املتنوع  وتراثه  اإلسالم  حتول  يف  تقوم  جلية  ظاهرة  أمام  نقف  إننا 
قوة تستقطب خمتلف التيارات الفكرية والسياسية للعمل يف ميدان التحرير 
الثقايف للنفس، لكنها عاجزة حلد اآلن من التكامل يف منظومة هلا حدودها 
الذاتية. بمعنى إننا نقف أمام حركة جلية ملا يمكن دعوته باالستعادة العملية 
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تأسيسها  مازالت عاجزة عن  لكنها  الثقافية اإلسالمية،  للمركزية  والنظرية 
الالهويت  املستوى  وجتاوز  تذليل  عرب  أي  املعارصة،  بمعايري  وحتقيقها 
والديني يف الوعي والرؤية املستقبلية. ومن ثم إبداع نظم معقولة ومقبولة يف 
العامل املعارص ليست بالرضورة دينية، بل ليست دينية بالرضورة، أي ثقافية 
رصف. وال يمكن بلوغ ذلك دون االنتقال من املرحلة الدينية - السياسية 
إىل مرحلة أعىل )سياسية - اقتصادية( بمقوالته ومفاهيمه ورؤيته وحلوله 
إلشكاالته الطبيعية واملاوراطبيعية، عرب حتقيق املضامني اجلوهرية العرصية 
يف  املرتاكمة  اإلنسانية  والنزعة  العقالنية  لوحدة  أي  اإلصالحية،  للفكرة 

جمرى هذا االنتقال التارخيي. 

لعامل  التارخيي  املسار  اكتامل  عدم  يف  املستمر  للخلل  العامة  الصيغة  إن 
منظومة  وتنشيط  توحيد  ثم  ومن  عرصية  ثقافية  كينونة  صوب  اإلسالم 
فيام  جلية  تبدو  حديثة  )ثقافية(  إسالمية  مركزية  يف  املتسامية  املرجعيات 
وليس  السيايس،  اإلسالم  واهنيار  الالهويت  اإلسالم  بموت  دعوته  يمكن 
أن  يعني  ذلك  احلديثة.  الثقافية  اإلصالحية  الفكرة  يف  وتالشيهام  بذوباهنام 
السبب اجلوهري للفشل املستمر حلد اآلن يقوم يف أن التجارب اإلسالمية 
ليس  إذ  ثقايف.  إسالم  إىل  تفتقد  مازالت  أهنا  أي  فيها،  حداثة  ال  احلديثة 
أصول  إىل  وليس  عقائدية  الهوتية  ألصول  استسالم  سوى  فيها  اإلسالم 
عقالنية وثقافية. ومن ثم فإن أفضل ما يف التجارب اإلسالمية احلديثة هبذا 
تأملية رصف  أيديولوجية  املطاف جمرد  يبقى يف هناية  الصدد وأكثرها رفعة 
أو جتريبية حزبية. هلذا مل يرتق فكر أي فريق أو تيار فيها إىل مصاف املنظومة 
النظرية بشكل عام والفلسفية بشكل خاص. وليس مصادفة أال يؤدي التيار 
أي  به،  خاصة  تارخيية  نظريات  إنتاج  إىل  اإلسالمية  للمركزية  العام  احلايل 
ومذاهبه  وفرقه  تياراته  مجيع  عىل  هذا  وينطبق  إسالمية.  تارخيية  فلسفات 
اآلن  إىل  البنا  حسن  من  العام(  )اإلسالمي  السنّي  فالتيار  استثناء.  بدون 
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يتمثل فكرة الدورة احلتمية للتاريخ، من الرشق إىل الرشق مرورا بالغرب. 
بينام حّول سيد قطب مسار التاريخ بوصفه دورة من اجلاهلية لإلسالم. أما 
الزمن  فكرة  ثم سيطرة  املنتظر. ومن  املهدي  بعذوبة  يتعذب  فامزال  التشيع 
وليس التاريخ )صاحب الزمان(. واحلصيلة العامة لكل ذلك تقوم يف تلكؤ 

الرؤية اإلسالمية ومراوحتها يف رشنقة التدين الالهويت. 

الوجودية  والواقعية،  التارخيية  مقدماهتام  واملراوحة  التلكؤ  هلذا  إن 
املركزية  صريورة  يف  والباطني  الظاهري  الضعف  أن  بمعنى  والعندية. 
العاملي  الزمن  بمعايري  »املتأخر«  ظهورها  يف  يقوم  احلديثة  اإلسالمية 
و«مناسبا« بمعايري التاريخ الذايت. من هنا التناقض احلاد بني الزمن والتاريخ 
يف الصريورة اإلسالمية احلديثة. فهي متأخرة مقارنة بمثيلتها األوربية بستة 
املركزية  اهنارت  فقد  الذايت.  املسار  حيث  من  معها  متوازية  لكنها  قرون، 
اإلسالمية الثقافية قبل ستة قرون مع سقوط بغداد. وبقيت املراكز األخرى 
يتخافت بصيصها )األندلس والقاهرة(. بينام قتلت املرحلة العثامنية يف تاريخ 
التطوير وتقديم  الثقايف اإلسالمي. من هنا عدم قدرهتا عىل  اخلالفة الروح 
البدائل. وعندما ظهرت بدايات املركزية اإلسالمية احلديثة يف القرن التاسع 
عرش والعرشين )األوربيني(، فإهنا من حيث مقدماهتا الثقافية الذاتية كانت 
استمرارا للقرن الرابع عرش )اهلجري(. من هنا حمارصهتا بني تارخيها الذايت 
البدء حمارصا من جانب  منذ  الذي جعل صعودها  األمر  األوريب.  والزمن 
مركزيات أخرى أكثر تفوقا. مما حدد بدوره فقداهنا للمرشوع الذايت. بمعنى 
أن املركزية اإلسالمية احلديثة مل متتلك مرشوعا بناءا وال هجوميا، بل ضعيفا 
إذ  الثقافية.  اجلغرافيا  بمعايري  أيضا  أهنا كانت حمارصة  ومشتتا ودفاعيا. كام 
الثقافية واملركزيات  العوامل  القائم يف وسط  الوحيد  العامل اإلسالمي هو  أن 
البوذية  والصني  اهلندوسية،  واهلند  النرصانية،  )األوربية  الكربى  التارخيية 
إضافة  مبارشة.  بصورة  باجلميع  حتتك  أهنا  أي  األرثوذوكسية(،  والروسية 
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العريب(.  )العامل  الثقايف  اإلسالمي  املركز  أو  اإلسالمي  القلب  ضعف  إىل 
إذ ال يمكن للمركزية اإلسالمية الثقافية أن تنجح دون نجاح العامل العريب 
املركزية  الفكرة  توحيد  عىل  القادر  اجلوهري  الثقايف  املكون  بوصفه  فيها، 
بمعنى  بالرضورة.  منها  البد  فكرة  يعد  مل  اجلانب  هذا  انه  مع  اإلسالمية. 
املسار  هذا  مركز  إىل  خارجهام  او  الرتكي  أو  اإليراين  العامل  حتول  إمكانية 
العامل  باشكاليات  ومهموما  جذابا  شامال  بديال  تقديم  استطاعته  حال  يف 

اإلسالمي ككل. 

عن  الثقافية  وكينونته  اإلسالمي  للعامل  التارخيية  الصريورة  تكشف 
اإليراين،  والعامل  العريب،  العامل  التوايل  عىل  وهي  فيه،  عوامل  مخسة  وجود 
كل  وضمن  واملحيط)1(.  اجلزائر  وعامل  اإلفريقي،  والعامل  الرتكي،  والعامل 
لثالثية  وتبقى  تعود  فيه  الثقافية  التارخيية  البؤرة  أن  إال  قومية.  عوامل  منها 
القادرة  الكربى  الثالث  للمكونات  أي  والرتكي)2(،  العريب واإليراين  العامل 
عملية  وهي  والرتكية.  واإليرانية  العربية  األمم  مصاف  إىل  ترتقي  أن  عىل 
بناء  عرب  الثقافية  مركزيته  منها  كل  حيل  مل  ما  والتكامل  النجاح  يمكنها  ال 
اخلاصة  جتارهبا  من  النابعة  الثقافية  املرجعيات  بمعايري  متكاملة  قومية  أمم 
لنفيها  املقدمة اجلوهرية  الذايت، بوصفها  وانتامءها الصميم للنفس والرتاث 
الالحق يف أمم جزئية )عربية وإيرانية وتركية( ومتثلها الالحق يف أمة عامة 

)إسالمية ثقافية جديدة( )3(. 

)1(   ذلك يعني إننا بحاجة الحقا إىل مخس مركزيات أولية ومخس مراكز ثقافية سياسية، 
وال يمكن بلوغ ذلك ما مل تتبلور مراكز ثقافية وسياسية قومية يف بادئ األمر ثم جيري 
توحيدها باالختيار ضمن كل عامل من هذه العوامل اخلمس إما بفكرة الوحدة وإما 
بفكرة اجلامعة. واألفضلية للجامعة عىل الوحدة يف بداية األمر. وذلك ألنه أسلوب 
أسلوب  اإلصالحي  والتدرج  االرتقاء  من  وجيعل  اجلميع  جتارب  متثل  يتضمن 

التكامل الفعيل واملستقبيل.
)2(   أهنا عوامل تعادل عوامل األوربية الثالث وهي اجلرمانية والالتينية واالنجلوسكسونية. 

)3(   لقد تناولت هذه القضية يف كتايب )املثلث العريب اإليراين الرتكي(. 



427ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلنابي - فلسفة البدائل املستقبلية

العامل	العربي	وآفاق	مركزيته	الثقافية	واملستقبلية

يفرتض مرور  السياسية  الثقافية  بناء مركزيته  فان  العريب،  العامل  وفيام خيص 
مكوناته املعارصة بطريق اآلالم الفعلية من اجل التكامل الذايت. والتكامل الثقايف 
املستقبلية  الرؤية  بمعايري  العريب  للعامل  السيايس  الوجود  إشكاليات  حسم  عرب 
الثقايف.  واالغرتاب  األيديولوجية  العبودية  ومقوالت  بمعايري  وليس  والتلقائية 
وهذا وثيق االرتباط بإعادة تأسيس عالقته بام ادعوه باإلسالم الثقايف، أي برتاثه 
واملستقبلية  الواقعية  للرؤية  احلية  التجربة  إبداع  خالل  من  العميل  ونقده  الذايت 
العرصية  دوله  تكامل  عرب  فيجري  السيايس  أما  والعملية(.  )العلمية  احلديثة 
املرشق  منطقة  )وهي  األربع،  األساسية  الثقافية  مناطقه  ضمن  والحقا  العديدة، 
ومنطقة  الكبري(  واملغرب  والسودان،  ومرص  العربية،  اجلزيرة  وشبه  العريب، 
ثم  وغريمها(،  وزنجبار  القمر  وجزر  وجيبويت  )الصومال  اخلامسة  االحتامل 

صوب وحدته القومية الثقافية بوصفه امة. 

إن حتديد مرحلة التطور التارخيي لألمم استنادا إىل املكونات اإلنسانية 
)اجلزئية(.  القومية  الثقافية  البدائل  صياغة  يفرتض  واألخالقية  والعقالنية 
يف  لنا  بالنسبة  تقوم  البدائل  لفلسفة  بالنسبة  األساسية  املهمة  فان  وبالتايل، 
مع  يتوافق  بام  والروحية  والعقالنية  اإلنسانية  املكونات  وحتديث  إحياء 
الثالثة  املرحلة  لنا اآلن  بالنسبة  التي هي  امللموسة،  التارخيية  املرحلة  مهامت 

)الدينية – السياسية(.

ويفرتض إنجاز هذه املهمة الدمج الواعي الستمرار وديمومة العنارص 
هبا  املرور  خالل  من  أي  السابقة،  للمراحل  والروحية  العقالنية  اإلنسانية 
واجتيازها مجيعا. وهو مرور واجتياز يالزم بالرضورة ضغط وتأثري القوى 

التي اجتازت املراحل السابقة أو مجيعها.

التارخيي امللموس مراحل  التي اجتازت يف مسارها  إن الدول واألمم 
الذايت احلر. وبالتايل فرصة وإمكانية  التطور  تتوفر هلا فرصة وإمكانية  أكثر 
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منظومة  حدود  ضمن  واملقبولة  املعقولة  وقيمها  ومؤسساهتا  نظمها  إبداع 
ما  كل  أي  هبا،  اخلاصة  وامللموسة  املجردة  واجلربوت  وامللكوت  امللك 
يصنع منظومة احلدود املثىل للمركزية الثقافية اخلاصة. أما نوعية هذه القيم 
واملختلفة  واملتباينة  املتنوعة  احللول  تراكم  من  تنتظم  فإهنا  واملؤسسات، 
يف  واملاوراطبيعي  الطبيعي  لعالقة  اجلوهرية  اإلشكاليات  حل  لكيفية 
الثقافية  املرجعيات  منظومة  يصنع  ما  كل  أي  والدولة،  واجلامعة  اإلنسان 

املتسامية القادرة عىل تنشيط فكرة اإلمجاع الدائم واالجتهاد احلر. 

ذاك  أي  املستقبل،  بديل  فهو  العريب  للعامل  بالنسبة  الواقعي  البديل  أما 
عن  جديد  نظام  يف  احلالية  املتناقضة  املكونات  هذه  وضع  يف  يقوم  الذي 
املتناقضات الرضورية املكّونة حلدود املرحلة السياسية - االقتصادية. ولن 
لفكرة وفعالية األصول اإلسالمية  املتهرئة  البقايا  تذليل  مل جير  ما  يتم ذلك 
خالل  من  وذلك  )واإلسالمي(.  العريب  الوجود  مسام  كل  يف  املتغلغلة 

ترتيب األولويات التالية وتأسيها النظري:

التارخيية  واحلدود  احلالية  املرحلة  هناية  إدراك  خالل  من  التفاؤل:   
امللموسة هلا. واستنادا إىل ذلك جتري صياغة توليف جديد للنزعة اإلنسانية 

والعقالنية واألخالقية.

الثقافة  وترسيخ  بناء  إىل  اهلادف  الواعي  النشاط  خالل  من  الفاعلية:   
القومية استنادا إىل إدراك مرحلتها التارخيية امللموسة.

الثقايف  اإلسالم  لتقاليد  احلر  الذايت  اإلبداع  توليف  خالل  من  النفي:   
املستقبلية. والرؤية 

للفلسفة  والعملية  العلمية  املكونات  تأسيس  خالل  من  العقل:   
اإلصالحية وجوهرية العقل اإلصالحي.

***  ***   ***
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اخلامتة

العابر،  الزمن  الوقوع يف هاوية  اإلنسان من  باملطلق يعصم  اإليامن  إن 
املقصود  وليس  الكونية.  واملغامرة  للبحث  استعدادا  فيه  ما  كل  من  وجيعل 
باملطلق هنا سوى التاريخ وفكرة االحتامل العقالين ملا ادعوه بقانون املسار 
التارخيي ومنطقه الثقايف. فهو املسار الذي ينبغي أن يوصل اجلميع لالنتقال 
املسار  يف  واحد  كل  ومها  املاوراطبيعي.  التاريخ  إىل  الطبيعي  التاريخ  من 

ومتباينان يف املنطق الثقايف. 

فقد كان الرتابط اجلوهري بني اإلنسان وتارخيه هو نتاج ارتباطه بوجود 
التاريخ،  من  اإلنساين  العقل  عىل  أعّز  شيئ  من  هناك  ليس  هلذا  الطبيعي. 
املتنوعة.  الثقافية  جتاربه  خزين  ثم  ومن  وذكرياته،  ذاكرته  عىل  حيتوي  ألنه 
الوجود  يعقل  ال  إذ  باإلنسان.  اجلوهري  وارتباطه  التاريخ  ترابط  هنا  من 
الوجود اإلنساين  التاريخ هو  بأن  القول،  تارخيه. بل يمكننا  اإلنساين بدون 
لتارخيه.  الطبيعي  االستمرار  اإلنساين هو  الوجود  يكون  الذي  بالقدر  متاما 
وهي حالة تعكس طبيعية الوجود اإلنساين. من هنا تناغم احلس واحلدس 

والعقل والغريزة يف االهتامم بتارخيه الذايت. 

تاريخ وعي  الذايت إىل مصاف  اإلنسان واألمم  تاريخ  يرتقي  أن  وقبل 
بمختلف  املرور  له  ينبغي  كان  فقد  التاريخ،  فلسفة  متثله  الذي  الذات، 
دهاليز الوجود املظلم للطبيعة لكي خيرج منها إىل فضاء النور الفعيل للدولة 
رحم  من  اإلنسان  والدة  جعلت  إذ  التارخيي.  للوعي  وعربمها  واحلضارة. 
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الطبيعة كل ما فيه طبيعيا. ومن ثم اجربته بالرضورة أن يكون طبيعيا، أي 
الذكرى  بقوة  فيه  ما  تأمل كل  ثم  الطبيعة، ومن  بمعايري  نفسه  مع  متجانسا 

لكي يكون بإمكانه االستمرار ككائن طبيعي. 

خشونتها  بمسّن  عّركته  قد  البدء  منذ  فيها  نشأ  التي  القاسية  فالطبيعة 
املؤملة، ومن ثم أثارت فيه حتسس طعم األمل وتذوق حالوته يف كل خطوة 
للخروج  اجلاحمة  ورغبته  هبا  العضوي  ارتباطه  هنا  من  خمالبها.  من  تنقذه 
منها وعليها. وما بينهام كانت ترتاكم رؤيته التارخيية بوصفها جتارب وعربة 
وجدت انعكاسها األويل يف كل ما كان بإمكانه اإلبقاء عىل ذكريات احلياة 
إال  ليست  بدورها  هي  جامدة  رسوم  يف  الطبيعة  انعكاس  من  هبا  وعالقته 
بينام كانت  الكهوف.  نعثر عليها عىل جدران  املتحركة كام  لروحه  انعكاس 
يرتقي من  إهلامه. والحقا  ثم  الواقع جزء من خياله وذكرياته ومن  هي يف 
السامء  رسم  إىل  ومنها  والشجر،  واألحجار  احليوان  إىل  املبارشة  الطبيعة 
األرضية  الطبيعة  معاقل  من  للخروج  األولية  البداية  بوصفها  ونجومها، 
خارقة  قوى  من  الطبيعة  وراء  ما  إىل  الحقا  يرتقي  هلا  خال  ومن  املبارشة. 
التبلور  يف  اآلخذة  وسامءه  أرضه  الواقع  يف  ذلك  كان  وقد  وغريها.  وآهلة 
بوصفه موقفا طبيعيا وماوراطبيعيا. فقد  كان من الصعب بالنسبة لإلنسان 
يف املايض واحلارض إدراك انه ال سامء وال أرض يف حال بقاءه أسري الرؤية 
الطبيعية املبارشة. إذ ليس يف احلقيقة شيئ سواه وصريورة الكون الدائمة. 

وبمعايري التاريخ ومعناه كل ما فيهام هو. 

حقيقتها  رؤية  يمكن  ال  والتي  الشائكة،  التاريخ  إشكاليات  هنا  من 
ثقافيا  منطقا  بوصفها  هلا،  احلقيقة واإلخالص  بمعايري  إليها  النظر  مل جير  ما 
التاريخ  ومعنى  حقيقة  إدراك  استحالة  بمعنى،  مستقبليا.  عقالنيا  واحتامال 
الفعيل ما مل جير النظر إليه بمعايري الوحدة املرنة بني الطبيعي واملاوراطبيعي يف 
مسار اإلنسان واألمم واحلضارات، ومن ثم تذليل مقدمات وواقع اخلالف 
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الطبيعي والتارخيي والثقايف واملنطقي يف هذه الوحدة املرنة. بمعنى االرتقاء 
إىل مصاف الوعي الذايت اإلنساين اخلالص بوصفه مرشوعا مستقبليا عاما. 

وقد كانت هذه القضية وما تزال تقلق الوعي الفلسفي الكبري. بمعنى 
الفلسفية عنه كام هو جيل  الرؤية  بالتاريخ وبلورة معامل ومنظومات  اهتاممه 
عن  النظر  وبغض  للتاريخ.  الفلسفية  الرؤية  ويف  نفسه،  التاريخ  فلسفة  يف 
ما  عىل  العثور  يمكننا  فيها،  واملختلفة  املتباينة  واملستويات  اخلالفات  كل 
حيث  من  التاريخ  فلسفة  ليست  إذ  املستقبلية.  الرؤية  هبموم  دعوته  يمكن 
اجلوهر سوى فلسفة املستقبل. أما املايض واحلارض فإهنام جمرد عينات وأدلة 
احلس  اطار  خارج  األغلب  يف  تقف  التي  احلالة  وهي  غري.  ال  ومؤرشات 
فيها  تصبح  التي  احلاالت  تلك  باستثناء  أنفسهم،  للفالسفة  املبارش  العقيل 
الرؤية الفلسفية للتاريخ جزءا من مهامت العقل العميل أو الفكرة السياسية 
كيفية  وعىل  العملية.  باإلرادة  الفلسفية  الرؤية  تتداخل  حينذاك  املبارشة. 
بالنسبة  السياسية، أي األكثر قيمة  التاريخ  ادعوه فلسفة  تتبلور ما  تناسقهام 
الذي  واخللل  لألمم.  الثقايف  التارخيي  التطور  يف  االنتقال  مهامت  لتأسيس 
بينام  املطلق،  فكرة  إحالل  يف  يكمن  ما  عادة  »التنسيق«  هذا  ويالزم  الزم 
حقيقة املطلق هنا ليست إال الصيغة العاملة من اجل جتاوز التاريخ الطبيعي 
إىل التاريخ املاوراطبيعي بمعايري املنطق الثقايف للمسار التارخيي لألمم أوال، 
اجل  من  املتكاملة  الثقافية  األمم  مرجعيات  بني  الالحق  الفعيل  والتنسيق 
املحاوالت  العام. وبعكس ذلك تصبح كل  العمل اإلنساين  بلورة منظومة 
صلب  يف  بالغية  أو  منطقية  صيغتها  كانت  أيا  فكرهتا  لوضع  تسعى  التي 
تصوراهتا عن املطلق باملعنى الذي أرشت إليه أعاله، ال تفعل يف الواقع إال 
عىل ابتذاله. فاملطلق هو ما ال يمكن ابتذاله. بمعنى انه مرشوع االحتامالت 
هبذا  الكربى  املهمة  فإن  وبالتايل،  اخلالصة.  أو  العامة،  اإلنسانية  املستقبلية 
الصدد تقوم يف تأسيس الفكرة القائلة، بأن املطلق هو الذي ينبغي أن حيدد 
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ابتذال  يمكن  ال  عندها  بالعكس.  وليس  املستقبلية،  والرؤية  الفكرة  مسار 
التأسيس الفلسفي عرب غرسه بمفاهيم سياسية أو أيديولوجية أو أسطورية 

وما شابه ذلك. 

بني  ترتاوح  والتي  عديدة  وصيغ  نامذج  الفلسفية  تقاليد  بلورت  فقد 
الفكرة القائلة، بأن املايض هو األفضل وانه العرص »الذهبي«، وبني نقيضها 
القائل، بأن املايض هو جمرد مقدمة للمستقبل، أو مادة يمكن رميها بوصفها 
جزءا من التاريخ غري احلقيقي. وبالتايل احلديث عن »تاريخ حقيقي« وآخر 
»غري حقيقي«. أو أن جيري احلديث عن حمطات جوهرية وأخرى عرضية، 
املايض هو  فإن فكرة  الواقع،  أما يف  قبله ال شيئ.  أو عن زمن حموري وما 
كام  العجائز.  فلسفة  إىل  تكون  ما  أقرب  ذلك  شابه  وما  والذهبي  األفضل 
توجد  ال  كام  واحد.  تاريخ  ألنه  حقيقي،  ال  وآخر  حقيقي  تاريخ  يوجد  ال 
منظومة  معها  وتتفاعل  هلا  تستجيب  تأسيسية  مراحل  بل  حمورية،  مرحلة 
الفعيل  جه  واملوِّ املناسب  التعبري  بدورها  هي  التي  الكربى  املرجعيات  من 
الثقافية. كام ال توجد مراحل تارخيية شاملة، بل مراحل  التارخيية  للمرحلة 
مع  هذا  يتعارض  وال  اخلاص.  الثقايف  منطقه  منه  لكل  ثقايف  تارخيي  نمو 
قانون املسار التارخيي بل يدعمه ولكن بمعايري الرؤية الواقعية. والسري فيها 
بوصفه  املوحد  التارخيي  املسار  صوب  االنتقال  املمكن  من  جيعل  هناية  إىل 
الفعيل  املعنى  إن  أخرى،  بعبارة  املاوراطبيعي.  التاريخ  أو  املستقبل،  تاريخ 
للتاريخ يقوم يف حتويل الزمن )الطبيعي( إىل التاريخ )املاوراطبيعي( والذي 

يعادل معنى منطق الثقافة واإلبداع االنساين اجلامع.   

***   **  ***
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