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مقــــال

ـــــنيبنيالقرننيالرابعع�شروالتا�سعع�شر
اختزال ن�ش�أة الدولة ال�صينية و�أجهزتها يف جمرد االحتياج
لهذه الأ��ش�غ��ال ُي�ع� ّد تب�سيطا خم� ّ
لا .وب�ه��ذا املنظور ،ووفقا
ل�ن��زع��ة م��رك��زي��ة �أوروب �ي ��ة ح��دي�ث��ة ،ج ��رى ن�ف��ي ال�ت��اري��خ عن
هذه احل�ضارة لأنها ثابتة ال تتغري ،ومل ُيعرتف بفل�سفتها
اعتف بدينها لأنه
لأنها غري منتظمة وغري منطقية ،وال ُ ِ
ال يتفق م��ع معايري ال��دي��ان��ات املتو�سطية .وتباينت كذلك
الأح�ك��ام والتقييمات ال�صادرة عن �أنا�س كانوا على ات�صال
وثيق بالواقع ال�صيني� ،أو كانوا قد خطوا �أوىل خطواتهم
يف درا� �س �ت ��ه .ف�ع�ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ب�ي�ن�م��ا ك ��ان ال�ي���س��وع�ي��ون
ررون» ال�صينيني ،وي ��رون �أن�ه��م ك��ان��وا �سيعبدون الإل��ه
«ي �ب� ّ
احلق ا�ستنادا �إىل الدين الطبيعي ،كان بايل ( )Bayleعلى
عك�س هذا ي�ؤكد �أن ال�صينيني ملحدون ي�ؤمنون باخلرافات،
�شيدوا ح�ضارة متفوقةَ .ب ْيد �أن ما يذهل اجلميع هو م ْيل
ه ��ذه احل �� �ض��ارة للتن�صل م��ن ال�ت�ع�ل��ق ب��دي��ن م �ع ّ�ين ف�ض ً
ال
ع��ن ارتباطها بالوظيفة النفعية ل�ل��دي��ن ،وبالتوليف بني
املعتقدات املتباينة.
يعود �سانتاجنيلو �إىل تت ّبع التطورات احل�ضارية التي ح�صلت
يف ال���ص�ين .فقد حتققت �أه � ّم اكت�شافات ال�ت��اري��خ الب�شري
من ال��ورق �إىل الطباعة وال�ب��ارود يف ال�صني ،خالل الفرتة
املرتاوحة ما بني �ساللتي هان وتانغ� ،أي بني القرنني الثاين
والثامن امليالديني� .أم��ا �أوروب ��ا فقد �شهدت �أعلى معدالت
�إنتاجها االقت�صادي يف �أوج ع�صر الإمرباطورية الرومانية،
ومل يحدث �أن تخطت هذا املعدل حتى القرن الثامن ع�شر.
وعلى املنوال نف�سه� ،شهدت ال�صني يف الفرتة ذاتها معدالت
�إنتاج عالية جرى جتاوزها فقط يف مرحلتني الحقتني :املرة
الأوىل حوايل �سنة 1000م يف ظل حكم �ساللتي �سونغ (-960
1127م) و�سونغ اجلنوبية (1279-1127م) ،ثم م��رة أ�خ��رى
�أخرية يف منت�صف فرتة حكم �ساللة مينغ تقريبا ويف الفرتة
الالحقة .وقد ت�ضاعف عدد ال�سكان نحو �سبع مرات لريتفع
من  60مليونا �إىل  400مليون ن�سمة ،وذلك يف الفرتة الواقعة
بني القرن ال�ساد�س ع�شر وبداية القرن التا�سع ع�شر .ولهذا
ال�سبب �أي�ضاً تت�سم فرتة حكم ال�ساللتني الأخريتني ،مينغ
(1644-1368م) وت�شينغ (1911-1644م) ،ب�أهمية بالغة.
ق�ب��ل ال�ع���ص��ور احل��دي �ث��ة ك��ان��ت ات �� �ص��االت �أوروب� � ��ا ح���ض��اري��ا
بال�صني �شحيحة ،وم��ا ك��ان ل�ه��ا دور ف��اع��ل يف ب �ل��ورة ر�ؤي��ة
وا�ضحة عن ذلك العامل النائي ،ومل يح�صل ات�صال معريف
حقيقي �سوى مع ِّ
املب�شرين الي�سوعيني .فقد كانت �إيطاليا
بلداً ق�ص ّيا بالن�سبة �إىل ال�صني يف حقبة مينغ ،وبد�أ التعارف
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ع�بر امل�ب��� ِّ�ش��ري��ن .وك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم ،ف�ق��د لعب
ال�ي���س��وع�ي��ون دوراً م�ه� ّم��ا ل�ل�غ��اي��ة يف ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ع��امل
الغربي والإمرباطورية ال�صينية .يف هذا ال�سياق ،يربز ا�سم
الي�سوعي ما ّتيو ريت�شي ( )Matteo Ricciالذي كان قد
و�صل �إىل ماكاو يف عام  1582لينال �إذناً بالإقامة ب�شكل دائم
يف بكني عام 1601م .ومل يقت�صر دور الي�سوعيني على ن�شر
امل�سيحية واملعارف العلمية الغربية يف ال�صني وح�سب ،بل
أ� ّدوا دو ًرا مه ّما يف الو�ساطة الثقافية بني احل�ضارتني .ولنا
�أن نقر أ� ما ورد يف و�صف �إيطاليا يف التاريخ الر�سمي ل�ساللة
مينغ لنعاين ب��و��ض��وح امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي نقلها الي�سوعيون

عنها« :مل ترتبط �إي�ط��ال�ي��ا ،ال�ت��ي تقع يف املحيط الغربي
ال �ك �ب�ير ،ب ��أي ��ة ع�ل�اق ��ات م�ب��ا��ش��رة م ��ع ال���ص�ين م�ن��ذ ال �ق��دم.
و�إب��ان حكم «وانلي» (1620-1573( )Wanliم) و�صل �أحد
مواطنيها ،ماتيو ريت�شي� ،إىل بكني .ر�س َم «ريت�شي» خريطة
للعامل تظهر فيها خم�س قارات على ظهر الب�سيطة .و�أوىل
هذه القارات هي �آ�سيا التي ت�ض ّم ما يزيد عن مئة بلد من
بينها ال�صني؛ والثانية �أوروب��ا وفيها �أكرث من �سبعني بلداً
من بينها �إيطاليا؛ والثالثة ليبيا «�إفريقيا» وفيها ما يزيد
عن مئة بلد؛ والرابعة �أمريكا وحتتوي على �أرا�ض �شا�سعة
وممتدة ،وتنق�سم �إىل �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية؛ والقارة
اخل��ام���س��ة ه��ي ماجيالنيا «ال �ق��ارة القطبية» وه��ي ال�ق��ارة
الأخرية على وجه الأر�ض».
ك��ان التوا�صل الأوروب ��ي مع ال�صني ،بوا�سطة الي�سوعيني،
فاعال من جانب واح��د ،وما كان يحوز يف ال�صني اهتماما
ربا لكونه ال ي�ش ّكل تهديدًا فعلياً .وال��واق��ع �أن ت�س ّر َب
معت ً
الوهن احل�ضاري لل�صني وفقدان املبادرة العلمية الثقافية
مقارنة بالغرب على ال�ساحة العاملية احلديثة ،قد حال دون
التنبه الفعلي للتهديدات الأوروب�ي��ة رغ��م ما كانت تتطلع
�إليه القوى التجارية الغربية� ،أو «�شياطني ما وراء البحار»
ك�م��ا ��س�م��اه��م ال���ص�ي�ن�ي��ون م��ن ه�ي�م�ن��ة .ل �ك��نّ ذل ��ك مل مينع
�شرائح من املتنفّذين واملثقفني ال�صينيني من التفطن �إىل
�أنّ ال�ع��امل م��ا ع��اد رق�ع��ا معزولة ب��ل وح��دة م�ت��أث��رة بع�ضها
ببع�ض ،بعد �أن بد�أ ت�ضييق اخلناق الغربي على ال�صني وما
تبعه من معاينة القوة الغربية الداهمة.
مع تطور الأحداث يف القرن التا�سع ع�شر يف الإمرباطورية
ال�صينية ال�ت��ي ت�ع��اين م��ن �أزم� ��ات اق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية
ط��اح�ن��ة ،وك ��ان عليها يف ال��وق��ت نف�سه م��واج�ه��ة اع �ت��داءات
متوا�صلة وج�سيمة ،وجدت ال�صني نف�سها �أمام واقع جديد

م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال عهد لها ب�ه��ا .و�ضعت ال���ص��دم� ُة الهائلة
الناجمة عن غزو «الربابرة الغربيني» ومعاينة ال�صينيني
للتفوق الع�سكري والتقني للغرب الطبق َة احلاكم َة ال�صيني َة
على نحو ُمل ّح �أمام �إ�شكالية كيفية الت�صدي له�ؤالء الأغراب،
وكيفية تقييم ثقافتهم .مع ذلك �أع��رب جزء من املت�أ ّدبني
�أو ما ُيطلَق عليهم «املوظفون الأنقياء» (ت�شينغغوان) عن
رف�ضهم االعرتاف بامل�شكلة ،وعار�ضوا الو�صول لأي ت�سوية
مع الأج��ان��ب ،واكتفوا بتجاهلهم �أو با�ستنكار «انحطاطهم
الأخ�ل�اق ��ي»َ .ب� ْي��د �أن ه��ذا مل يكن ي�ح� ّ�ل امل�شكلة احلقيقية
املتعلقة بالتفوق الع�سكري الغربي وتهديداته املت�صاعدة.
ل �ك��ن ال �� �ص��دم��ة يف احل �ق �ي �ق��ة ك ��ان ��ت م ��ري �ع ��ة ،ومل يقت�صر
اجل ��دل على م��ن ي��دع�م��ون م�سار الإ� �ص�لاح ،وم��ن يح ّملون
دعاة الإ�صالح م�س�ؤولية تردي الأو�ضاع ،بل زاد عليه جدل
�آخ ��ر ب�ين احل��داث �ي�ين �أن�ف���س�ه��م والإ� �ص�لاح �ي�ين .ف�ق��د ك��ان
دع��اة الإ� �ص�لاح منق�سمني �إىل فريقني متعار�ضني :فريق
متغ ّرب يرى الإ�صالحات هدفا يف حد ذاتها ولي�ست و�سيلة،
وينظر �إىل القيم الغربية على �أنها مبادئ حديثة وعاملية
جامعة؛ وفريق �آخر ُي ّيز بني جوهرية احل�ضارة ال�صينية،
وتوظيف العلم والتكنولوجيا الأجنبية .ومع نهاية القرن
التا�سع ع�شر ب��رزت ثالثة ت�ي��ارات رئي�سة :احلداثيون ذوو
«ال�ن���ص��و���ص احل��دي �ث��ة» (ج�ي�ن��وي��ن) يف حم��اول��ة ال�ستيعاب
ال�صني الروح الغربية ،والثوريون ذوو «الن�صو�ص القدمية»
(غ ��وي ��ن) ،وال �ق��وم �ي��ون .وه ��ي ان�ق���س��ام��ات �شبيهة مب��ا حلق
النخبة العربية يف مواقفها املتباينة من الغرب.
م��ا �إن ح � ّ�ل الن�صف ال �ث��اين م��ن ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر حتى
رجحت كفة الإ�صالحيني على غريهم ،وهم حركة معروفة
ب��ا� �س��م «امل �ن ��اع ��ة ال ��ذات �ي ��ة» ت���س�ت�ل�ه��م �أف �ك ��اره ��ا م ��ن امل �� �ص��ادر
الكنفو�شيو�سية ،والكنفو�شيو�سية احلديثة ،ت�سعى للت�صدي
للثورات الداخلية من جهة ،ولل�ضغوط املت�صاعدة للقوى
الغربية واليابان من جهة �أخ��رى .ع�ضدها بع�ض ال�سا�سة
واملت�أدبني ،على غرار «ت�سينغ غوفان» ،و»ت�سو ت�سونغتانغ»،
و»يل خونغت�شانغ» ،و�سعوا �إىل اجلمع بني التحديث التقني
وامل�ؤ�س�سي للبالد ،ون�شر القيم الأخالقية .وقد �أوىل «فينغ
غويفني» يف عمله «اق�ت�راح لتبنّي املعرفة الغربية» �أهمية
خا�صة �إىل تع ُّلم العلوم والريا�ضيات ،و�ش ّدد على دور الإنتاج
ال�صناعي يف املجال الع�سكري ،وبدا مدركاً للتفوق الغربي يف
ا�ستغالل املوارد الب�شرية واملادية� ،إال �أنه من جهة �أخرى �أكد
على ُّ�سمو حكمة الرتاث ال�صيني.
----------------الكتاب� :إم�براط��وري��ة التفوي�ض ال�سماوي ..ال�صني بني
القرنني الرابع ع�شر والتا�سع ع�شر.
امل�ؤ ّلف :باولو �سانتاجنيلو.
النا�شر :دار ن�شر التري�سا (روما) «باللغة الإيطالية».
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�إمرباطوريةالتفوي�ضالـــــــ�سماوي..ال�صــ
�أمني منار *
ت�شهد ال�صني يف احلقبة املعا�صرة تطو ًرا الف ًتا على امل�ستويني االقت�صادي واالجتماعي ،بعد فرتة من الركود واالنكما�ش ،الأمر الذي دعا العديد من
الدار�سني املهتمني بالدرا�سات احل�ضارية �إىل البحث يف الأ�س�س العميقة التي متيز ال�صني والتي ت�شكّل الدوافع الرئي�سة ملا يح�صل من حت ّول يف عمق
املجتمع ال�صيني� .إميان ًا ب�أنّه ال �سبيل لفهم ال�صني املُعا�صرة� ،سواء كان هذا على م�ستوى البعد اجلغرايف ال�سيا�سي� ،أو على م�ستوى القوة االقت�صادية� ،أو
على م�ستوى الهوية االجتماعية والثقافية مبعزل عن تاريخ «وحدتها الإمرباطورية» ال�سابقة .الأ�ستاذ الإيطايل باولو �سانتاجنيلو املد ّر�س يف جامعتي
«الأورينتايل» يف نابويل و»ال�سابيين�سا» يف روما� ،أحد املخت�صني الغربيني املم َّيزين يف التاريخ احل�ضاري ال�صيني ،و�صاحب امل�ؤلفات الر�صينة يف املجال،
منها «تاريخ ال�صني» بالتعاون مع ماريو �ساباتيني  ،2005و«تاريخ الفكر ال�صيني» � ،2012إ�ضافة �إىل الكتاب احلايل الذي نتوىل عر�ضه «�إمرباطورية
واملرتجم من قبل م�شروع كلمة الإماراتي خالل العام احلايل ،برتجمة نا�صر
التفوي�ض ال�سماوي» ،ال�صادر عن دار ن�شر �إيطالية خالل العام املا�ضي،
َ
�إ�سماعيل ومراجعة عز الدين عناية.
ال �شك �أنّ كتاب «�إم�براط��وري��ة التفوي�ض ال�سماوي» بالغ
الأهمية من حيث تت ّبع جذور النه�ضة ال�صينية ،ملا يتناوله
م��ن ق���ض��اي��ا يف غ��اي��ة ال��راه �ن �ي��ة م�ث��ل �إ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ت�ح��دي��ث،
والعالقة بالغرب ،والتعاطي مع امل��وروث الثقايف والديني،
وخو�ض الإ�صالحات ب�شتى �أ�شكالها الثقافية واالجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة .مب��وج��ب ه��ذه الق�ضايا� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال��دور
امل �ت �ن��ام��ي ل�ل���ص�ين يف ال �ت ��اري ��خ ال �ع ��امل ��ي يف ال �ق ��رن احل ��ادي
والع�شرين ،يعيد امل�ؤرخ احل�ضاري باولو �سانتاجنيلو النظر
يف م�س�ألة ح�ضور ال�صني الإمرباطورية على امل�سرح العاملي
وما حازته من �أهمية جوهرية يف قلب الأحداث التاريخية.
فعلى �إث��ر ال�ت�ح��والت ال�ت��ي �شهدها الع�صر احل��دي��ث �أخ��ذت
بع�ض البلدان الأوروب �ي��ة بزمام امل�ب��ادرة احل�ضارية ،قامت
�رم�ت��ه ع�بر �إع ��ادة
خاللها ب ��إع��ادة �صياغة ال�ن�ظ��ام ال ��دويل ب� ّ
«ر�سم خريطة العامل» ،وخلق مناذجها العاملية .لكن ال�صني
يف ه ��ذا ال���س�ي��اق ل�ع�ب��ت دو ًرا ب � ��ارزًا ،ومل ت�ت�ع��ر���ض مكانتها
لالنح�سار وف�ق��دان الفاعلية �إال م��ع حلول ال�ق��رن التا�سع
ع���ش��ر وف ��ق ر�أي ��س��ان�ت��اجن�ي�ل��و .ح �ي��ث ي ��رى � �ص��اح��ب ك�ت��اب
«�إمرباطورية التفوي�ض ال�سماوي» �أن النقا�شات امل�ستجدة
ح��ول دور الإم�براط��وري��ة ال�صينية يف االقت�صاد العاملي يف
الفرتة ال�سابقة والالحقة للقرن اخلام�س ع�شر قد �أ�سهمت
يف جتاوز املقاربات التقليدية ذات النزعة املركزية الأوروبية،
ال�ت��ي ت ��رى يف ال �ث��ورة ال�صناعية نتيجة منطقية للتفوق
الأوروب��ي يف املناحي الثقافية ،والتقنية ،والتجارية ،وذلك
يف مقابل �آ�سيا التي تت�سم باجلمود ،واال�ستبداد ،واالكتظاظ
ال�سكاين .مرتئيا �سانتاجنيلو �أن ال ��دور ال��ذي لعبه طلب
�وح��دة
االق �ت �� �ص��اد ال���ص�ي�ن��ي ع �ل��ى ال�ف���ض��ة يف خ �ل��ق � �س��وق م� َّ
جتمع �أوروب��ا و�أمريكا و�آ�سيا منذ القرن ال�سابع ع�شر و�إىل
القرن التا�سع ع�شر اعتمادا على تداول «البيزو�س» الف�ضي
الإ�سباين ،كان له الف�ضل يف حتقيق الوحدة النقدية الأكرث
ات�ساعاً يف عامل ما قبل احلقبة املعا�صرة.
وي ��دع ��م ��س��ان�ت��اجن�ي�ل��و م��وق �ف��ه ال ��راف �� ��ض ل� �ق ��راءة ال �ت��اري��خ
احل�ضاري من منظور غربي بقوله� :س ّلط البع�ض ال�ضوء
على عوامل خمتلفة على امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي



وال�سيا�سي يف النظام التقليدي ال�صيني ،ميكن اعتبارها
ع��وام��ل مثبطة للتطور نحو ال�ن�ظ��ام ال��ر�أ��س�م��ايلَ .ب� ْي��د �أن
باحثني �آخرين عار�ضوا ه��ذا الطرح ا�ستنادًا �إىل �أنّ جملة
من العوامل املذكورة واملعوقات مل تكن �أكرث �سلبية من تلك
التي ُوجِ ��دت يف �أملانيا قبل الثورة ال�صناعية� ،أو يف اليابان
خالل حقبة «توكوغاوا»� .إ�ضافة �إىل �أنّ بع�ض التف�سريات
ال���ش��ائ�ع��ة ،م�ث��ل رف����ض الكنفو�شيو�سية للمذهب ال�ت�ج��اري
وال�سيطرة احلكومية املفرطة ،تبدو تف�سريات نظرية �أكرث
منها واقعية �إذا ما ت� ّأملنا م�سار التاريخ ال�صيني.
ف�ق��د � �ص � ّو َر امل�ف�ه��و ُم ال�ت��اري�خ��ي امل�ه�ي�م��ن ،ال ��ذي ي��رت�ك��ز على
نظرية م��ا ي�سمى بـ»تفوي�ض ال�سماء» (تيامنينغ)� ،أي ما
ي�شبه نظا ًما طبيع ًيا �شام ً
ال ،االن�ت�ق��ا َل م��ن �ساللة حاكمة
�إىل �أخرى وك�أنه ميل ثابت لإر�ساء التوازن الذي قد يختلّ
وينهار فيما بعد في�سوق هذا بدوره �إىل اال�ضطراب وفقدان
ال�سلطة ،و�إىل �صعود �ساللة �أخ ��رى .و ِوف �ق �اً ل�ه��ذا املفهوم
ال� ��دوري ال�ت�ع��اق�ب��ي ال ��ذي ي �ق��وم ع�ل��ى ال �ت �ن��اوب ب�ين ف�ترات
م��ن االنتظام و�أخ ��رى م��ن اال��ض�ط��راب ،ب��ات التاريخ جمرد
تكرار دوري للمراحل نف�سها� .أدى هذا �إىل �أن يبدو امل�سار
التاريخي ال�صيني على �شكل موجات متكررة ،وب�صورة �أكرث
جمودًا رمبا مما هو عليه يف احلقيقة.
كما يعيد �سانتاجنيلو النظر يف امل�ق��ارب��ات الغربية الأوىل
التي �ش ّكلت مرجعية ر�ؤي��وي��ة يف ق��راءة التاريخ احل�ضاري
للمجتمع ال�صيني .حيث منذ االت�صاالت املبا�شرة الأوىل مع
أ�سا�سا �إىل ت�أطري
ال�صني� ،شهد العامل الغربي نقا�شا رمى � ً
احل�ضارة والتاريخ ال�صينيني وفهمهما من خالل الأن�ساق
وال �ق��وال��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،وم ��ن َث� � َّم �إىل �إخ �� �ض��اع ��س�م��ات ه��ذه
احل�ضارة للتقييم واملقارنة .وق��د �أ ّث��رت ال��ر�ؤي��ة التاريخية
الغالبة يف ال�صني التقليدية -التي ميكن �أن ن�صفها ب�أنّها
دوري��ة �ساللية ،متيل �إىل �إب��راز عنا�صر اال�ستمرارية على
ح �� �س��اب ال �ت �ح��والت ال �ك�ب�رى االق �ت �� �ص��ادي��ة ،واالج �ت �م��اع �ي��ة،
والإي��دي��ول��وج �ي��ة ،وامل��ؤ��س���س�ي��ة ،وال�ث�ق��اف�ي��ة -ت ��أث�ي ً�را عميقاً
على الأوروب�ي�ين الأوائ��ل الذين اهتموا بالدرا�سة املنهجية
للح�ضارة ال�صينية يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن ع�شر،

ونق�صد هنا الي�سوعيني الغربيني ال��ذي��ن ك��ان لهم ق�صب
ال�سبق يف االت�صال بال�صني على م�ستوى ح�ضاري وديني
وثقايف .فقد �أدرك ه��ؤالء عن�صر اال�ستمرارية االجتماعية
وامل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ال� ��ذي ي��رت �ك��ز ع �ل��ى م �ف �ه��وم ع �ق�ل�اين ل�ل�ن�ظ��ام
الطبيعي ،وق ّدموا ال�صني على هذا النحو كنموذج لأوروبا
ال �ت��ي ك��ان��ت ت �ع��اين م ��ن ت �غ�ي�رات وا� �ض �ط ��راب ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
و�سيا�سية متوا�صلة.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،أ�ضحت �آ�سيا ،وال�صني على نحو خا�ص،
مت � ّث ��ل ك�ل�ت��اه�م��ا ن �ف �ي �اً ل �ل �ت��اري��خ ن �ف �� �س��ه .ف �ق��د ح���ش��ر ران �ك��ه
( )Rankeال�صينيني �ضمن �أعراق «الركود الأبدي» ،بينما
ذهب �شبنغلر (� )Spenglerإىل �أن تاريخ ال�صني قد تك ّل�س
وحت� ّ�ج��ر .ونطالع �آراء مثيلة ل��دى توينبي (،)Toynbee
الذي ر�أى يف القرن الرابع ع�شر نهاية للحيوية ال�صينية،
وفيرب ( )Weberالذي جعل من �صفة الثبات التي تتّ�سم
بها احل���ض��ارة ال�صينية نقي�ضا للديناميكية والعقالنية
الأوروبية احلديثة .وا�ستوحى مارك�س �أي�ضاً وبال �شك ر�ؤاه
من مفهوم هيغل عن جمود �آ�سيا وتخ ّلفها .وتعود نظريته
يف ما ُيع َرف ب َنمط الإنتاج الآ�سيوي �إىل هذا التوجه الغربي
العام يف تقييم ال�شرق .ووفقاً لتلك النظرية ،التي بات فيها
املجتمع الآ��س�ي��وي يتّ�سم ب�سلطة م�ستبدة للدولة ت�سيطر
مب��وج�ب�ه��ا ع�ل��ى جم�م��وع��ة م ��ن ال �ق ��رى امل�ن�ع��زل��ة وامل�ك�ت�ف�ي��ة
ذات ًيا ب�صفتها املالك الأوح��د للأرا�ضي ،عمل كارل �أوغ�ست
فيتفوجل ( )K. A. Wittfogelعلى تطوير نظريته حول
احل�ضارات «النهرية» وال�سلطة ال�شمولية .فقد �أدت احلاجة
�إىل ت�شييد �أع �م��ال م�ع�ق��دة ل �ل��ريّ ُ ،ت �ع � ّد ��ض��روري��ة ل�ل�إن�ت��اج
ال��زراع��ي ال �سيما يف ال�ب�ل��دان الآ��س�ي��وي��ة� ،إىل تكوين جهاز
بريوقراطي �ضخم عمل على تركيز ال�سلطة االقت�صادية
وال�سيا�سية ،وحرمان بقية املجتمع من كافة احلريات .وعلى
العموم ترتكز نظرية منط الإنتاج الآ�سيوي ،التي ترتبط
ارتباطاً وثيقاً ب��ر�ؤي��ة مركزية �أوروب�ي��ة للم�سار التاريخي،
على ت�صور منطي للتاريخ ال�صيني� .إذ يرى �سانتاجنيلو �أنّ
الأمر هنا ال يتعلق ب�إنكار �أهمية الأ�شغال النهرية يف التطور
االقت�صادي واالجتماعي للإمرباطورية ال�صينية� ،إال �أن

