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جدلية املثاقفة فـي التنظري والتطبيق
�أ�سماء ال�شام�سية

يناق�ش في�صل درّاج مو�ضوع املثاقفة بردّه �إىل تقاطعات �آراء جمموعة من الفال�سفة والأنرثبولوجيني منهم من ي�ضع املثاقفة مو�ض َع حوار
�إن�سا ّ
ين متعدد فيما يرى �آخرون �أ ّن ثنائية اخل�ضوع وال�سيطرة هي مق ّوم قيام احل�ضارات امل ّت�سمة بالقوة مقابل احل�ضارات اخلا�ضعة ما يجعل
�إمكان ّية احلوار م�ستحيلة ،ف�ض ً
ال عن الفريق الذي يرى �أ ّن ثقافة مَا من الثقافات ما مل ُتقدّم نف�سها كثقافة متم ّيزة وخمتلفة فهي بال هو ّية
وفقدان الهو ّية يعني غياب الوعي بالفرق بني الأنا والآخر.

يعينّ د ّراج مفهوم املثاقفة ب أ�نّه مبد أ� احلوار
بني ثقافات متعددة ذوات عقل متعدد جاهز
ل�ل�م���ش��ارك��ة ال �ع��ادل��ة م��ن �أج ��ل خ�ي�ر �إن���س��اين
م���ش�ترك ،واع�ت�راف ثقافة ب ��أخ��رى ُي� � َّرد �إىل
م �ن �ظ��وم �ت�ي�ن؛ الأوىل “معرفية” ت �� �ش��رح
ال �ظ ��واه ��ر الإن �� �س��ان �ي��ة مب �ق��ول �ت��ي ال���ص�ح�ي��ح
واخل �ط ��أ تتمثل يف ت��اري��خ ال�ع�ل��م واملكت�سبات
العلم ّية ،الثانية “�أخالقية” ت�ؤول الظواهر
مبقولتي “اخلري وال�شر” متمثلة يف الإميان
والعقائد التي تقبل بالعلم دون �أن ترى فيه
حقيقة نهائية ،وه��ذه املنظومة تظل ع�صية
ع�ل��ى ال�ق�ب��ول اجل�م��اع��ي � ،إن م��ا يختلف فيه
دراج ه��و ان�ق�لاب مقولتي “اخلري وال�شر”
�إىل مقولتي “الأ�ضعف والأقوى” ما يجعل
امل��رج�ع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة واح ��د ّي ��ة ،وه��و م��ا ُيلغي
عملية امل�ث��اق�ف��ة ،و�أج ��دين �أ ّت �ف��ق معه يف هذه
امل�س�ألة وقد �ضرب مثاله يف حماولة فرن�سة
امل� �غ ��رب ال �ع��رب��ي ،وم �� �س��ح امل� �ي ��زات ال�ث�ق��اف�ي��ة
املغربية العربية منها والأم��ازي�غ�ي��ة ،و�أ��س��وقُ
باملثل اجتياح الأوروب�ي�ين للقارة الأمريك ّية،
وتنحية مواطنيها الأ��ص�ل�ي�ين م��ن “الهنود
ا ُ
حلمر” ك�أ�صحاب موطن و�أر���ض �إىل عبيد
وتابعني� ،إذن فالقول �أنّ عمل ّية املثاقفة ميكن
�أن تتم ب�سلم ّية ومب�شاركة عادلة يف “الأخذ
�صحيحا كل ًّيا
والعطاء” ال مي�ك��ن �أن ي�ك��ون
ً
ف��الأن�ثرب��ول��وج �ي��ون ُي�ق��� ّ�س�م��ون امل�ث��اق�ف��ة �إىل
�أمن� ��اط م�ن�ه��ا امل �ث��اق �ف��ة ال�ت�ل�ق��ائ�ي��ة وامل�ث��اق�ف��ة
امل �ف��رو� �ض��ة والأخ� �ي��رة ه��ي م��ا ي�ن�ط�ب��ق عليه
املثالني ال�سابقني ,وميكن �أن تتحول املثاقفة
امل�ف��رو��ض��ة بعد م � ّدة م��ن ال��وق��ت �إىل مثاقفة
تلقائية كما ح��دث م��ع الهنود ا ُ
حل�م��ر الذين
مل يتق ّبلوا ب��ادىء الأم��ر توطني الأوروب�ي�ين
ث�ق��اف�ت�ه��م ول �غ �ت �ه��م ودي��ان �ت �ه��م ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة
ب�سبب م��ن م��وج��ات ال�غ��زو
ٍ
و�أ� �س �ل��وب حياتهم
و�سلب وت�سخري
ٍ
نهب
الأوىل وما �صاحبها من ٍ
يف الأع�م��ال ال�شاقة �سرعان م��ا تق ّبلوها �إىل
ح� ٍّد ما وانخرطوا فيها و�أ�صبحوا ج��ز ًءا من
امل�ستعمرات الأوروب �ي��ة .و�إذ ينتقد د ّراج �آراء
الفال�سفة الأوروب �ي�ي�ن م�ث��ل ه�ي��وم وبا�سكال
وبرنارد لوي�س يف مقوالتهم التي تُعلي العرق
الأوروب� � ��ي وت ��رى ف �ي��ه “الإن�سان املتف ّوق”
الذي يحقّ له ن�شر قيمه املتفوقة على القيم
الأخ��رى وفر�ضها ب�أ�سلوب ال�ق� ّوة ُمتع ّلال �أنّ

املثاقفة “ ُيفرت�ض” �أن تت�أ�س�س على تفاعلٍ
ُح ّر وع��ادلٍ بني الثقافات امل�ستقلة ،ف�أقول �إنّ
قول َبة مفهوم املثاقفة نظر ًّيا ال ي�شفع له �أن
مفهوما مثال ّيا على امل�ستوى الواقعي
يكون
ً
ق�سم الأنرثبولوجيون
ولهذا ال�سبب وح��ده ّ
امل�ث��اق�ف��ة �إىل م���س�ت��وي��ات و�أمن � ��اط ب �ن��ا ًء على
املعطيات ال��واق�ع� ّي��ة ال�ت��ي جتعل م��ن املثاقفة
مو�ضو ًعا لي�س خا�ض ًعا “للتفاعل الإن�ساين
ال �� �س �ل �م��ي ا ُ
حلر” وح� ��� �س ��ب ،ب� ��ل مل �م��ار� �س��ات
التفاوت والتفا�ضل وال�شمولية ال الن�سب ّية،
وال��ص�ط�لاح��ات الأمم الف�ضلى ذات ال�شرف
وال �ق � ّوة م�ق��اب��ل الأمم ال��دون �ي��ة واخل��ا��ض�ع��ة.
وي �ت �ت � ّب��ع د ّراج امل �ث��اق �ف��ة ال �� �س��و ّي��ة يف امل� ��وروث
الإ�سالمي يف منوذج “البريوين” الذي در�س
العقائد الهند ّية ب��رغ��م اخ�ت�لاف الثقافتني
الإ� �س�ل�ام � ّي��ة وال �ه �ن��دي��ة �أ� �ش��د اخ� �ت�ل�اف ،ويف
اع�ت�راف علماء امل�سلمني ب��أر��س�ط��و وا��ش�ت��داد
ذروة املثاقفة حتى ع�صر امل�أمون العبا�سي يف
عمليات ال�ترج�م��ة ون�ق��ل امل�ع��رف��ة اليونانية،
أرج ��ع حم��اوالت تثاقف امل�سلمني ل�سببني:
و� َ
�أوالهُ ما ا�ستقالل الهو ّية الإ�سالم ّية و�إدراكها
ل �ت �غ��اي��ره��ا ومت� � ّي ��زه ��ا ،وث��ان �ي �ه �م��ا االع�ت��راف
ب��الآخ��ر واح�ترام��ه دون اال�ستكبارعليه .ويف
�صحة ولكنّه
ر�أيي �أنّ هذا الر�أي ال يخلو من ّ
ُي�غ�ف��ل ج��ان� ًب��ا م�ه� ّم��ا و�أ��س��ا��س� ًي��ا دف��ع امل�سلمني
�إىل مثاقفة ح�ضارات الفُر�س واليونان وهي
“احلاجة احل�ضارية” ل �ل �ت �ب��ادل ال � ّث �ق��ايف،
احل��اج��ة ال�ت��ي ال مي�ك��ن �أن ُت�ن� ّم��ي ب�ه��ا ثقافة
ج��ان �ب �ه��ا احل� ��� �ض ��اري دون �إح� � � ��داث ت�لاق��ح
م��ع ث�ق��اف��ة �أخ� ��رى ،ه ��ذا ال �ت�لاق��ح ي�ت�م�ث��ل يف
“ال ّدمج” للمظاهر الثقافية دون “متثّل”
الهو ّية اجل��دي��دة كل ًّيا ،فالعرب املاكثون ملدة
غ�ير ق���ص�يرة م��ن ال��وق��ت يف ��ص�ح��اري ال� ّرب��ع
�زام��ا عليهم االخ �ت �ي��ار م��ا بني
اخل ��ايل ك��ان ل� ً
اع�تراف �ه��م ب��احل��اج��ة �إىل الآخ ��ر ال ��ذي ط � ّوع
ب�ي�ئ�ت��ه م��ن �أج ��ل خ��دم��ة ال�ع�ق��ل الإن �� �س��اين �أو
االحتماء ح��ول ثقافتهم وحكرها يف �إطارها
امل�ك��اينّ .وكانت م�ب��ادرات امل�سلمني من �أمثال
ال �ف��اراب��ي واب ��ن �سينا وال���س�ج���س�ت��اين يف نقل
�أطروحات �أر�سطو ومناق�شتها هي التي م ّهدت
ر
حل �� �ض��ارة �إ� �س�لام � ّي��ة ج��دي��دة وم �ت �ن � ّوع��ة ع�ب َ
ال��دم��ج ال�ث�ق��ايف ب�ين ال�ع��رب وال�ف��ر���س �أوال يف
الع�صر العبا�سي الأول وع�بر ال��دم��ج املعريف

بني العرب واليونان ثان ًياُ .يف�ضي د ّراج �إىل
ق��ول��ه �أنّ ال�ف�ي�ل���س��وف حم �م��د ال� �غ ��زايل ك��ان
�سابقًا لديكارت يف مبد�أ ال�شّ ك؛ ال��ذي ح ّرك
روح البحث يف �أوروب ��ا .كما اق�ترب��ت درا��س��ات
اب ��ن ح ��زم وال� �ب�ي�روين وال �ك �ن��دي م��ن امل�ن�ه��ج
ال�ت�ج��ري�ب��ي ق�ب��ل �أن ي�صل �إل �ي��ه روج��رب�ي�ك��ون
وه��و ما �أتّفق معه� ،إذ �أنّ احلاجة احل�ضارية
لثقافتني م�ستقلتني ال يجعل ثقافة يف غنى
عن الأخ��رى بل خال ًفا لذلك يجعل التما�س
احلاجة للتثاقف �ضرور ّيا.
وي� �ن ��دد د ّراج ع �ل��ى ل �� �س��ان �إدوارد ��س�ع�ي��د
ب��ال��وق��وع يف ف��خ حم��اك��اة ال �ث �ق��اف��ة الأدن � ��ى -
املنهزمة  -للثقافة الأعلى  -املنت�صرة -ذلك
�أنّ املثاقفة ال تتم عرب قطبية واحدة تفر�ض
ف�ي�ه��ا ث�ق��اف��ة نف�سها ع�ل��ى �أخ� ��رى ب��ل ب��وح��دة
املعرفة والأخالق التي تقبل الإن�سان يف ذاته
دون �شروط �أو ف��روق ،وع�بر املقال ك ّله يكرث
يف �ضرب �أمثلة للفال�سفة املتعالني بثقافتهم
على الثقافات الأخ��رى دون �أن يفك �شيفرة
“الإح�سا�س باالنت�صار” منتقدًا بحدة بع�ض
امل�ج��ددي��ن �أم �ث��ال :رف��اع��ة ال�ط�ه�ط��اوي وخري
ال��دي��ن التون�سي وط��ه ح�سني ال��ذي��ن ن��زع��وا
�إىل “حماكاة ال�ث�ق��اف��ة الأقوى” حم��اول�ين
تطويع مت � ّدن الغرب ومماثلته عند العرب.
�إنّ د ّراج مل يت�ساءل عن دواف��ع حماكاة �أف��راد
احل� ��� �ض ��ارات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ب �ب��ده � ّي��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة
ل �ل �ح �� �ض��ارات امل ُ �ع��ا� �ص��رة؟ ومل ي �ت �� �س��اءل عن
بده ّية ا�ستعالء ما ُي�سميه “فتنة املنت�صر”؟
ول�ل��وق��وف ع�ن��د ه��ذا ال�ت���س��ا�ؤل و�أ� �س �ب��اب ذل��ك
�أم �ي��ل �إىل ر�أي ال�ف�ي�ل���س��وف الإي � ��راين داري ��و
�ش�شايغان ال��ذي ُيحيل غ�ي��اب ه��ذا التجان�س
اجل��وه��ري يف ال�ت�ج��ارب احل�ضارية املعا�صرة
بحيث يتحول حوار احل�ضارات �إىل “تدمري
ح�ضارات حملية حد اختزالها يف الفلكلور”
يحيله ب�سبب االن �ق�لاب الآت ��ي م��ن ال �غ��رب؛
�إذ �أنّ القيم اجل��دي��دة ال�ت��ي و ّل��ده��ا التح ّدي
اجل ��دي ��د ال مت ��ت ب �� �ص �ل��ة ل �ق �ي��م احل �� �ض��ارات
التقليدية ال�ت��ي �أزي �ح��ت ،فاملعرفة الت�أمل ّية
للديانات واالحرتام الديني للطبيعة تُناق�ض
قيم “الإن�سان التكنولوجي” ه��ذه الأخ�يرة
التي ال تكرتث بت�أثري القيم الأوىل.
ويعترب �شايغان �أنّ التطور املتطرف للعقل
غ� ��دا ت ��اري ��خً ��ا � �ش��ام�ل�ا ل �ل �ج �م �ي��ع مب ��ن ف�ي�ه��م

“نحن” ال��ذي��ن مل ن �� �ش��ارك يف ال �ت �ح��والت
ال �ك�برى الن�ت�ق��ال ال�ف�ك��ر ال�غ��رب��ي م�ن��ذ ال�ث��ورة
الفرن�سية و�أ�صبح علينا مواجهتها� .إذ لي�س
ث � ّم��ة ب ��دائ ��ل �أم � ��ام ت �ق��دم ح��رك��ة ال� �ع ��امل وال
ميكننا رف�ض ه��ذا التحدي �أو �إغفاله خ�شية
�أن ن�ت��أخ��ر في�صبح ه��ذا ال�ت�ح��دي ه��و امل�صري
نتجه
ال��وح�ي��د ال��ذي علينا �إجن ��ازه وم��ن هُ �ن��ا ّ
ن�ح��و ت��رق�ي��ع ح��ال�ت�ن��ا احل���ض��اري��ة ب��االق�ت�ب��ا���س
م��ن احل���ض��ارات الأخ ��رى دون �أن نعي ج��ذور
ال�ف�ك��ر ال ��ذي ن�ق�ت�ب����س م�ن��ه وف��اع�ل�ي�ت��ه علينا،
فتار ًة جن ُدنَا �شيوعيني وتار ًة �أخرى وجوديني
وه� �ك ��ذا .وي �ط��رح � �ش��اي �غ��ان ر�ؤي � ��ة ت��ف��ص�ي�ل�ي��ة
لإي �ج��اد ح��ال��ة م��ن ال� �ت ��وازن ب�ين احل �� �ض��ارات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة واحل��دي �ث��ة م�ق��اب��ل ُم�ث��اق�ف��ة د ّراج
ب��ال�ب�ح��ث ع��ن �إم�ك��ان� ّي��ة حل ��وا ٍر ج��دي��د ينطلق
من “ال�شرط الإن�ساين” مهما كانت ميوله
“كلي التّوجه”
وتوجهاته �أي بجعل الإن�سان
َّ
ُت��دم��ج ف�ي��ه ك��ل م���س�ت��وي��ات ال��وع��ي ويت�سامى
ب �ه��ا ح �ي��ث ال ي���ص�ب��ح الإن �� �س��ان ه��و الإن �� �س��ان
ال�صانع فقط �أو الإن�سان التكنولوجي فقط
�أو الإن �� �س��ان ال ��روح ��اين ف �ق��ط ب��ل “هو ُك��ل
ذل��ك و�أكرث” ،وه��و م��ا ي�سميه بـ”�صمت ما
ب�ع��د احلوار” .و�إذا ب��دت ه��ذه ال��ر�ؤي��ة �أك�ثر
يوتوب َيا م��ن ر�ؤي��ة د ّراج ففي ر�أي��ي لي�س من
مف ّر �إال بدفع الثقافات التقليدية نف�سها نحو
احل�ضارة وكفّها عن التّعذر مبثالية تراثها
توه ًما منها “باالكتفاء” و”التّ�شبع” لكونها
ت�ستقي حا�ضرها من ما�ضيها وكفى ،و�سيقول
قائل �إ َذا �أراد امل�سلمون ت�أ�سي�س فكر ح�ضاري
“خا�ص” من جديد فما ث ّمة فكر خا�ص بل
ك��ل م��ا �سينتجونه مقتب�س؛ لأنّ “التح ّول
التاريخي الح�ضاري” وق َع وانتهَى؛ ف�أقول �إنّ
م�شروع امل�سلمني يف كل م ّرة يجه�ضه امل�سلمون
�أن�ف���س�ه��م؛ ف��امل���ش��روع الإ� �ص�لاح��ي الإ��س�لام��ي
ال� ��ذي ج ��اء ب��ه �إ� �ص�لاح �ي��و ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن
وتبنّى ر�ؤى حداثية ومعا�صرة �أجه�ض حتت
ذريعة “االحتماء” باملا�ضي خو ًفا من الدخول
يف الع�صر ظنّا منهم �أنّ االعتقاد بالأخرويات
وال��رك��ون ل�ل�م��ا��ض��ي ي�ك�ف��ي ل�لاط�م�ئ�ن��ان على
احل�ي��اة ،وه��ذا م��ا يجعل �أي ح���ض��ارة مت�أخرة
بقي الب�شر.
قا ّرة يف مكانها ما َ
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