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مقــــال

ـــــــه للعرب» ..خلالد زيادة
ال �ن��وادي ال�سيا�سية .ويف �أوج ازده ��ار الأي��دي��ول��وج�ي��ة الفكرية،
ك��ان ت�أثري ال�شيوعية الفكري والثقايف �أبعد �أث � ًرا من ت�أثريها
ال�سيا�سي .ف�أفكار ال�صراع الطبقي والعدالة االجتماعية ،وتراث
الفكر اال�شرتاكي جن��ده ل��دى �أ�سماء ملعت يف الفل�سفة والعلوم
االجتماعية والآداب.
ويف ذروة ��ص�ع��ود ال �ت �ي��ارات الأي��دي��ول��وج�ي��ة م��ن ال�شيوعية �إىل
القومية �شهد ال�ع��امل العربي والدة تيار �إ�سالمي ينت�سب �إىل
حركة الإ��ص�لاح� ،إال �أن��ه جعل من العداء للغرب ق�ضيته ،لي�س
الغرب ك�سيا�سات و�أنظمة ا�ستعمارية ولكن الغرب بقيمه و�أفكاره
و�أخ�ل�اق��ه .ه��ذا ال�ت�ي��ار الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ن���ش��أ يف ظ ��روف �إل�غ��اء
اخل�لاف��ة ،وت��راج��ع دور الدين يف احلياة العامة ،مل يكن له �أن
ينمو وينت�شر �إال كرد فعل على احلداثة الغربية ،ومل ينت�شر �إال
يف ظل اال�ضطهاد الذي عاناه من الأنظمة الأحادية وامل�ستبدة.
ول�ك��ن قبل �أن ي�شتد ع��ود الإ� �س�لام ال�سيا�سي متكنت القومية
العربية من حكم العديد من ال��دول يف امل�شرق واملغرب .وكانت
�لاح��ا يف �أي ��دي �أن�ظ�م��ة ذات ط��اب��ع
الأي��دي��ول��وج �ي��ة ال�ق��وم�ي��ة ��س ً
ع�سكري.
ويف ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع ،ي�ت�ن��اول امل ��ؤل��ف ن���ش��أة ال��دول��ة ،وي ��رى �أن
الإ�صالحات التي �أخذت تظهر منذ ع�صر النه�ضة العربية بدلت
تدريج ًيا مفهوم الدولة وو�سعت وظائفها .و�أخذت الدولة على
عاتقها مهمات مل تكن يومًا من �ش�أنها ،فبنت امل�صانع و�شقت
ال�ترع و�أق��ام��ت ال�سدود وم��دت �سكك احلديد و�أن���ش��أت م�صالح،
و�صارت الدولة وهيئاتها املعينة �أو املنتخبة تعتني بالتفا�صيل
املتعلقة بحياة املدن.
�إال �أن ه��ذا التحديث ال��ذي ينبثق ع��ن �إرادة احل��اك��م ،ويرتكز
حول م�صالح الدولة ووظائفها املتو�سعة ،ال يحجب التحديث
االجتماعي ،ال��ذي يرجع بع�ضه �إىل الإ�صالحات التي جتريها
الدولة ،ويعود بع�ضه الآخر �إىل ن�شوء �أمناط اقت�صادية وجتارية
تربط امل�صالح املحلية ب�شبكة االقت�صاد ال��ر�أ��س�م��ايل ،مم��ا �أدى
�إىل من��و طبقة م��ن التجار ال�ت��ي ت��أث��ر من��ط عي�شها باحتكاكها
باجلاليات الأوروبية.
وكان للأفكار والنظم التي �أخذ بها رجال الإدارة ،كما �أخذ بها
املتعلمون الذين تعرفوا على الأف�ك��ار الأوروب�ي��ة �أن تف�ضي �إىل
ت�صور للدولة الد�ستورية ،وهذا ما �أدى �إىل تبلور مفهوم الأمة
الوطن.
�أتاحت النخب الوطنية اندماج الدول يف االقت�صاد الر�أ�سمايل،
وتكونت �صناعات يف املدن و�ضواحيها ،وظهرت �صناعات �ضرورية
غذائية ون�سيجية ،وازده��رت التجارة ب�سبب مواقع هذه الدول
على البحر امل�ت��و��س��ط ،وت�أ�س�ست امل���ص��ارف ال�ت��ي ت��دي��ر عمليات
التجارة وتعك�س تراكم الرثوة الوطنية ،و�أ�صبحت املدن حمط
الهجرة من الريف بف�ضل فر�ص العمل املتاحة.
ويف ظل احلكومات الوطنية� ،أ�صبح التعليم الر�سمي �أداة التوحيد
الوطني ،وعالمة من عالمات االنتماء �إىل الوطن ورك� ًن��ا من
�أركان الوطنية ،والأهم من ذلك �أن املدر�سة كانت ت�سهم بتبدل
القيم االجتماعية ،و�أ�صبح العلم قيمة اجتماعية ت�ضاهي بل
وتتفوق على القيم التقليدية كالأ�صل العائلي والرثوة.
كما كان ت�أ�سي�س اجلي�ش عالمة انبثاق الدولة الوطنية ،وغر�ضه
حماية حدود البالد وقمع التمردات الداخلية ،كما كان الهدف
من �إن�شائه تكري�س الوحدة الوطنية بني �أبناء البلد الواحد.

وم�ث��ل امل��در��س��ة �أ��ص�ب��ح اجل�ي����ش م�ؤ�س�سة ان���ص�ه��ار ك��اف��ة �أط�ي��اف
املواطنني ،كما �أنه امل�ؤ�س�سة التي تندمج يف مفهوم الدولة طاملا
�أنه يحمي حدودها وا�ستقاللها.
�إ�ضافة �إىل املدر�سة واجلي�ش ،ك��ان احل��زب �أداة حتديث للحياة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وق ��د ع� � ُرف احل� ��زب ،م�ه�م��ا ك��ان��ت �أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه،
كم�ؤ�س�سة حتديثية تتبنى �أف �ك��ا ًرا حم��ددة و�صارمة ت�سعى �إىل
بلوغ ال�سلطة من �أجل حتقيق الأهداف وال�شعارات التي يرفعها.
وك ��ان احل ��زب مب �ث��اب��ة م��در� �س��ة ي�ت�ل�ق��ى ف�ي�ه��ا ال�ع���ض��و املنت�سب
التعاليم من كتب امل�ؤ�س�سني ،ويخ�ضع للم�ساءلة ،ويرتفع من
م��رت�ب��ة �إىل �أخ ��رى ت�ب� ًع��ا الج�ت�ه��اده ون���ش��اط��ه وال �ت��زام��ه� .إال �أن
احل��زب�ي��ة مل ت�ستمر ،وان�ت�ه��ى الأم ��ر ل���ص��ال��ح احل ��زب ال��واح��د.
ويف ظل الأنظمة الأح��ادي��ة ج��رى قمع كل االجت��اه��ات الفكرية
والعقائدية.
وق��د �أدى �إل�غ��اء احل�ي��اة ال�سيا�سية �إىل �إف�ق��ار الفكر والثقافة،
وق�ضى على تنوع الآراء واالجت��اه��ات ،ومت جت��اوز الف�صل بني
ال���س�ل�ط��ات ،وام �ت �ه��ان ال �ق��ان��ون م��ن �أج ��ل �إق��ام��ة ن �ظ��ام �أح ��ادي
تعك�سه الد�ساتري التي حلت مكان تلك التي �صيغت يف املرحلة
الليربالية.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ام��ن والأخ �ي ��ر م ��ن ال �ك �ت��اب ي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف
«الأ� �ص ��ول �ي ��ة» ،وي� ��رى �أن الأ� �ص��ول �ي��ة ك��ان��ت وال ت� ��زال ظ��اه��رة
اجتماعية بقدر ما هي �أيديولوجية ن�ش�أت يف �أو�ساط الطبقات
ال��و��س�ط��ى وال��دن �ي��ا ،وع�ّب�ررّ ت احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ع��ن �ضيقها
من احتكار الطبقات االجتماعية العليا للمنا�صب يف ال�سيا�سة
والوظائف يف الإدارة و�إم�ساكها باقت�صاد ال�ب�لاد ،وعلى عك�س
التيارات الأيديولوجية ال�سيا�سية التي كانت تتبنى �أفكار الغرب،
ف�إن الأ�صولية الإ�سالمية ن�سجت خطابًا معاديًا لقيم احلداثة.
هذا اخلطاب الديني نفذ �إىل الطبقات الأ�شد فق ًرا التي مل جتن
من التحديث ن�صي ًبا ،بل �أ�صابتها التحوالت اال�شرتاكية حي ًنا
والر�أ�سمالية حي ًنا �آخر بالإفقار والتهمي�ش.
وعلى هذا النحو مل يعد االنتماء �إىل حركات الإ�سالم ال�سيا�سي

الأ�صويل جمرد انت�ساب �إىل معتقد وتنظيم ،بل هو اندماج يف
من��ط عي�ش ويف جمتمع ب��دي��ل للمجتمع ال�ق��ائ��م ال��ذي ت�سوده
قيم الغرب ،وجنحت احلركات الإ�سالمية يف ا�ستقطاب الفئات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب�خ�ط��اب �أخ�لاق��ي ي�ت��أ��س����س ع�ل��ى م��ا اع�ت�برت��ه قيم
الإ�سالم اخلا�صة بال�سلوك الفردي وااللتزام ال�صارم بالفرائ�ض
وال�سنن.
�سلكت احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة م�ن��ذ �سبعينات ال �ق��رن الع�شرين
م�سالك خمتلفة ب�ين ال�ل�ج��وء �إىل العنف كما ح��دث يف �سوريا
وم�صر� ،أو اللجوء �إىل �صناديق االقرتاع كما حدث يف اجلزائر يف
الت�سعينات ،و�أتاحت ثورة  2011يف العديد من البلدان العربية
فر�صة �أم��ام الأح��زاب الإ�سالمية للربوز يف املراحل االنتقالية،
كالنه�ضة يف تون�س ،وحزب احلرية والعدالة يف م�صر ،املنبثق عن
جماعة الإخوان امل�سلمني والذي ت�أ�س�س بعد ثورة  25يناير� .إال
�أن �سنة واحدة من حكم الإخوان امل�سلمني يف م�صر كانت عبارة
عن �إخفاقات مدوية ،فلم يكن ميلك الإخوان امل�سلمني �أي ر�ؤية
وخ�صو�صا االقت�صادية ،ومل يظهر �أن هذا التنظيم
مل�شاكل م�صر،
ً
ال��ذي اعتاد على العمل يف ال�سر ،ميتلك برناجمً ا للحكم .و�أن
�سيا�سته الوحيدة تتمثل يف «التمكني»� ،أي زرع عنا�صر الإخوان
يف م�ؤ�س�سات الدولة .و�سرعان ما خ�سر الإخ��وان حلفاءهم من
الإ�سالميني قبل �أن يخ�سروا تعاطف غري الإ�سالميني الذين
منحوهم �أ�صواتهم و�أعطوا الإخوان فر�صة فريدة حلكم م�صر.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ب��أن الأف�ك��ار ك��ان لها دو ٌر حا�س ٌم يف ث��ورات
ب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين ممث ً
ال بنخب فكرية وقانونية �صاغت
الد�ساتري ،وقد لعب املثقفون �أدوارا بارزة يف �صياغة بنى الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،ف�ض ً
ال ع��ن ت��أث�يره��م يف �إن���ش��اء الأح ��زاب وتوجيه
ال ��ر�أي ال �ع��ام� .أم��ا يف ث ��ورات  ،2011ف�لا دور للمثقف ،وال دور
مل��ؤ��س���س��ات ال�ث�ق��اف��ة ،وم��ن ه�ن��ا متكنت ق��وى الإ� �س�لام ال�سيا�سي
الكامنة �أن تظهر يف مواجهة الأحداث.
�إن تراجع دور املثقف وغيابه يعزى من جهة �إىل الدولة الأحادية
التي ال حتتاج �إىل دور الثقافة التي ال تنمو �أ�ص ً
ال �إال يف �أجواء
الدميقراطية وت ��داول الأف �ك��ار وت�ع��دد الآراء وح��ري��ة التعبري،
ويعزى من جهة �أخرى �إىل ت�ضا�ؤل دور الأفكار التي ت�سعى �إىل
�صياغة م�ستقبل املجتمعات.
�إن املعيار لوالدة فكر عربي جديد يكمن يف جتاوز الأيديولوجيا
امل �ع��ادي��ة ل�ل�غ��رب ،وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ن�ظ��ري��ات امل ��ؤام ��رة ع�ل��ى ال�ع��رب
وامل �� �س �ل �م�ين ،وال ي�ت�ح�ق��ق ذل ��ك �إال بن�شوء ج �ي��ل ث �ق��ايف يتمتع
باال�ستقالل يف ال ��ر�أي ،ق��ادر على قيا�س امل�صالح التي تربطنا
ب�سائر الأمم ،ويعيد النظر يف كل الأ�س�س االقت�صادية والرتبوية
وال�سيا�سية التي حتكم حا�ضرنا.
الكتاب :مل يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب
امل�ؤلف :خالد زيادة
النا�شر :ال��دار امل�صرية اللبنانية -القاهرة ،الطبعة الأوىل،
�شعبان 1436هـ /يونيو 2015م.
عدد ال�صفحات � 207 :صفحة
•�أ�ستاذة الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآدابجامعة حلوان
– م�صر.
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«مل يعد لأوروبــا ما تقدمــــــ
منى �أحمد �أبو زيد *
يتناول هذا الكتاب �إحدى امل�سائل املركزية التي يثريها الوعي العربي وامل�سلم على حد �سواء ،هي العالقة مع الغرب ،وهي عالقة مغرقة يف القدم.
وقد �أ�صبحت هذه العالقة م�صد ًرا للقلق الذي طبع الأفكار منذ �أن �صارت �أوروبا مركز احلداثة يف العامل� .إن كل التطورات التي �شهدها العامل
العربي منذ بداية القرن التا�سع ع�شر هي نتيجة لهذه العالقة املتوترة ،لي�ست مع ال�سيا�سات الأوروبية -الغربية فقط ،ولكن مع التقدم العلمي
والتقني الذي �أحرزته يف العلوم والأفكار والقيم التي حتدت بها الثقافات التقليدية.
وهذا الكتاب هو حماولة للنظر يف التاريخ العربي احلديث ،على �ضوء العالقة مع �أوروبا واحلداثة ،ب�إجنازاته و�إخفاقاته ،وهو قراءة للتيارات الكربى
الفكرية والعقائدية ،وحماولة فهم احلا�ضر على �ضوء املا�ضي.
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يتكوَّن الكتاب من ثمانية ف�صول .يتناول الف�صل الأول عالقة
احل��وار ب�ين ال�غ��رب وامل�سلمني .وق��د قدمت ح��ول ه��ذه العالقة
كتابات �سابقة؛ منها كتاب علي مبارك «علم ال��دي��ن» ،وه��و من
�أوائ��ل الكتب التي طرحت م�س�ألة العالقة مع الغرب على نحو
روائ��ي .ثم ط��رح �شكيب �أر��س�لان �صراح ًة �إ�شكالية العالقة مع
�أوروب��ا يف كتابه« :مل��اذا ت�أخر امل�سلمون وتقدم غ�يره��م؟» ،و�أث��ار
فر�ضية التقدم والت�أخر ،وهي م�سائل ذات طابع معريف ،وظهرت
كتب �أخ��رى يف ذات ال�سياق مثل م��ا كتبه �أب��و احل�سن ال�ن��دوي:
«م��اذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني؟» .بالإ�ضافة �إىل كتاب
أ�ب��ي الأع�ل��ى امل��ودودي« :نحن واحل�ضارة الغربية» .وك��ان �أغلب
الإنتاج الثقايف العربي هو تعبري عن هذه الإ�شكالية التي حتكم
عالقتنا ب�أوروبا والغرب ،وما زالت �شعوب الإ�سالم �أ�سرية ثنائية
الت�أخر والتقدم ،و�صراع ال�شرق والغرب.
وميكن النظر �إىل تاريخ احل��وار الإ�سالمي الأوروب��ي باعتباره
حلقات من الفعل ورد الفعل ،وكذلك ف��إن م�ؤرخي احل�ضارات
ميكنهم �أن يق�سموا ه��ذا التاريخ الطويل �إىل مرحلتني ،لعب
الإ�سالم بعلومه وتقنياته و�أفكاره دو ًرا يف نه�ضة �أوروبا يف نهاية
القرون الو�سطى ،لتعود �أوروبا بعلومها و�أفكارها لتلعب دو ًرا يف
نه�ضة العامل الإ�سالمي يف بداية الع�صر احلديث .وكان يحلو
ملتنوري امل�سلمني يف القرن التا�سع ع�شر القول ب��أن الأخ��ذ عن
�أوروب��ا �أ�شبه با�ستعادة العلوم التي �أخذتها عن امل�سلمني� ،إال �أن
هذه اال�ستعادة مل حتقق نهو�ض امل�سلمني امل�أمول يف الوقت الذي
ا�ستمرت �أوروبا يف التقدم.
ويتناول الف�صل الثاين التحديث .والتحديث هو ا�ستعارة علوم
وتقنيات و�أنظمة من جتربة خارجية ويعبرّ عن قوى داخلية،
ف�لا ميكن تبني �أي��ة �أف �ك��ار �أو �أن�ظ�م��ة �أو م�ؤ�س�سات �إال �إذا كان
مب�ق��دوره��ا االن�ت�ظ��ام يف �سياق البنية ال��داخ�ل�ي��ة يف تناق�ضاتها
و�صراعاتها.
وكانت احلداثة الأوروبية التي �شقت طريقها منذ القرن ال�سابع
ع�شر تنطوي على ن�ظ��رة ج��دي��دة �إىل ال�ك��ون والإن���س��ان والعلم
وال��دي��ن� .أم��ا التحديث العثماين ال��ذي ب��د�أ يف ال�ق��رن الثامن
ع�شر ،وب��د�أ يف م�صر بعد حملة ب��ون��اب��رت ،ك��ان يعرب بالدرجة
الأوىل عن رغبة احلاكم يف ا�ستغالل القوى الع�سكرية وما تعلق
بها من �صناعات وعلوم.
ويف �أوا��س��ط ال�ق��رن التا�سع ع�شر �أخ��ذت �أف�ك��ار احل��ري��ة والوطن
تنفذ �إىل جيل من املتعلمني ،يف الوقت الذي �سعى فيه الإداريون

�إىل حتديث م�ؤ�س�سات الدولة والتعليم والق�ضاء يف الفرتة التي
عُرفت با�سم حقبة التنظيمات التي تتزامن مع ما عُرف با�سم
«ع�صر النه�ضة العربية».
وي�خ���ص����ص امل� ��ؤل ��ف ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ال�ن�ه���ض��ة.
ويُطلق م�صطلح النه�ضة على جملة ال�ت�ط��ورات التي عرفتها
بع�ض الأق��ال�ي��م العربية ،منذ مطلع ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،ومل
يكن م�صطلح النه�ضة وحيدًا يف التعبري عن تلك احلقبة من
التاريخ ،و�إن غلب على ما عداه .كما ا�ستخدم م�صطلح «يقظة»
وم�صطلح «تنوير» ،وجميعها ذات مرجعية �أوروبية.
وك��ان��ت و��س��ائ��ل النه�ضة و�أدوات �ه��ا واح ��دة يف ك��ل الأم��اك��ن التي
�شهدت ب��داي��ات التحديث ،ويف مقدمة ه��ذه الأدوات «املدر�سة»
ال�ت��ي ات �خ��ذت م�ع�ن��ى ج��دي �دًا .ف�ف��ي ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ال�ع��رب��ي
والرتكي ،كانت املدر�سة ت�ستجيب حلاجة ن�شر املعرفة والرتقي
وكانت مدخ ً
ال �إىل الع�صر احلديث.
والأداة الثانية من �أدوات النه�ضويني كانت «املطبعة» ،وهي التي
بدلت مفهوم املعرفة والعلم ،وجتاوزت املخطوط الذي يتداوله
�أف ��راد ق�لائ��ل م��ن النخبة احل��اك�م��ة �أو ال�ع��امل��ة .وق��د ا�ستهدفت
الطباعة اجلمهور من املتعلمني .كما ن�شرت ال�صحف واملجالت،
وخ�صو�صا الر�أي العام ال�سيا�سي.
ومهدت لظهور الر�أي العام
ً
الأداة الثالثة من �أدوات النه�ضويني هي «اجلمعية» .وقد مهدت
اجلمعية لن�شوء ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية يف نهاية ال�ق��رن التا�سع
ع���ش��ر .ك�م��ا �أ��س�ه�م��ت يف ت�صنيف النا�شطني االج�ت�م��اع�ي�ين على
�أ�س�س مهنية �أو خريية �أو �أدبية.
�أم��ا الأداة الرابعة فهي «العربية الف�صحى» حيث احلاجة �إىل
�إي �ج��اد ل�غ��ة م��رج�ع�ي��ة ت���س�ت��وع��ب م���ص�ط�ل�ح��ات وم�ف��اه�ي��م العلم
والقانون ،وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات الفكرية وال�سيا�سية.
تكمن م�ي��زة النه�ضة يف الأف �ك��ار ال�ت��ي �أر��س�ت�ه��ا ،وال�ت��ي عاجلها
مفكروها ب�أ�ساليب وع�ب��ارات خمتلفة .من ه��ذه الأف�ك��ار :فكرة
«التمدن» و«ال�ترب�ي��ة» ،وفكرة «ال��وط��ن» �أو «الرتبية الوطنية»،
وفكرة «احلرية» ،وفكرة «الد�ستور».
مل يطرح فكر النه�ضة م�س�ألة االبتعاد عن الدين ،بل على العك�س
من ذلك ف�إن ك ً
ال من :الطهطاوي ،وخري الدين التون�سي ،وعلي
مبارك قد ا�ستخدموا احلجج الدينية للدفاع عن التنظيمات
والإ� �ص�ل�اح��ات ح�ت��ى ي�ظ�ه��ر الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى �أي� ��دي النه�ضويني
حتديث ًيا ومت�ساحمً ا ،متواف ًقا مع تعليم املر�أة ،م�ستوع ًبا ملفهوم
ومنفتحا على القيم الإن�سانية.
الوطن ،مقيدًا ل�سلطة احلاكم،
ً

ك��ان ��س��ؤال النه�ضة يخت�صر بكيف ن��أخ��ذ ع��ن �أوروب ��ا تقدمها،
و�أ�صبح ال�س�ؤال يف ثمانينات القرن التا�سع ع�شر ،مع الإ�صالحية
الإ�سالمية .ملاذا ت�أخرنا وتقدم غرينا؟!
ويعر�ض امل��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع «الإ��ص�لاح�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة».
وي��رى �أن الإ�صالحية الإ�سالمية لي�ست رد فعل على الت�أثري
الأوروب��ي فح�سب ،ولكن نتيجة لإدراك جديد للأمر على �ضوء
ع�ل��وم اجل�غ��راف�ي��ا وال �ت��اري��خ ،وك��ذل��ك ع�ل��ى ��ض��وء ت�ط��ور ال�ع�ل��وم
التطبيقية والفيزيائية ،والأفكار التي تهب من القارة الأوروبية.
ولعل �أبرز ما مييز الإ�صالحيني هو ال�سعي �إىل مواءمة الإ�سالم
مع الع�صر ،و�إ�سباغ العقالنية على التفكري يف م�سائل الإمي��ان
وق�ضايا الفقه ،والتحرر من القيود والطقو�س واخلرافات.
كانت الإ�صالحية انحيا ًزا عرب ًيا .بل كانت �أ�سا�س ن�شوء العروبة
امل�شرقية التي �شارك يف �صياغتها الإ�صالحيون الذين �أع��ادوا
التفكري يف التاريخ العربي و�أحيوا دور العرب يف التاريخ ،و�أعادوا
بعث الرتاث اللغوي والتاريخي والعلمي فحدوا فكرة العروبة
ب�أ�س�سها الثقافية والتاريخية.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل اخلام�س مو�ضوع «الثورة» .منذ الثورة
الفرن�سية ،م��رو ًرا ببع�ض الثورات التي عرفها العامل العربي.
مل تكن «ال �ث��ورة» جم��رد ف�ك��رة تعلمتها ال�شعوب م��ن التجربة
الفرن�سية ،ومل تكن جم��رد �شعارات تنطلق من مبادئ احلرية
وامل�ساواة والد�ستور ،بل غ�ّيررّ ت الثورات وجه العامل العثماين-
العربي ،وطوت �صفحة ال�سلطنة دون �أن حتقق واحدة من هذه
ال �ث��ورات �أه��داف�ه��ا ك��ام�ل��ة ،مل تنجز ال �ث��ورة ال��د��س�ت��وري��ة نه�ضة
الدولة العثمانية ،ومل حتولها �إىل دول��ة برملانية تعددية ،ومع
ذلك �أنهت عمل ًيا الدولة ال�سلطانية التي �أعلن وفاتها م�صطفى
كمال �أتاتورك ،كما �أنها �أطلقت احلياة ال�سيا�سية ،وكانت �سب ًبا
يف بروز القوميات و�صراعها امل�ستميت يف �سبيل حتقيق هوياتها
وكياناتها ودول�ه��ا .مل ت�سهم ال�ث��ورات يف ظهور ق��وى جمتمعية
�صاعدة ،كما مل ت�سهم يف جتاوز املا�ضي و�إطالق الأفكار اجلديدة.
حتولت تركيا �إىل العلمانية ،واختارت م�صر الليربالية يف ظل
امللكية .وحتول امل�شرق �إىل العروبة الإ�صالحية� ،إال �أن ذلك مل
يكن نهاية املطاف �أمام بروز الأيديولوجية القومية واال�شرتاكية
والإ�سالمية .ويعر�ض الف�صل ال�ساد�س «الأيديولوجية» .وي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن الأح��زاب ال�شيوعية العربية تعترب �أوىل الأحزاب
ذات الطبيعة الأي��دي��ول��وج�ي��ة ال���ص��ارم��ة .بينما ك��ان��ت الأح��زاب
الوطنية يف ع�شرينات ال�ق��رن الع�شرين وثالثيناته �أق��رب �إىل
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ي�أتي هذا الكتاب من ت�أليف ومراجعة الدكتور عاطف ف�ضول الذي ن�شره باللغة الإنكليزية وترجمه �أ�سامة �إ�سرب كدرا�سة ملقارنة وجهات نظر ال�شاعرين
ت� ،س� ،إليوت و�أدوني�س يف ال�شعر ،رغم مايت�ضح من خالل الدرا�سة ب�أن �أدوني�س غري متعاطف �أو متوافق مع كثري من �آراء �إليوت النقدية والفل�سفية .
ويذهب الكاتب �إىل � ّأن املقارنة لي�ست بال�ضرورة درا�سة ت�أثر وت�أثري ،فاملقارنة قد تعني التوازي والت�شابه دون الت�أثر ،كما �أن الت�أثري قد يكون غري
مبا�شر ،وقد ق�صد الكاتب من مقارنة هذين ال�شاعرين مقارنة لي�س فقط نظريتيهما ال�شعرية بل الو�صول �إىل مقارنة احلركتني اللتني ينتميان �إليهما
�أي حركة املودرنزم الأنكلو – �أمريكية وحركة احلداثة العربية .لذلك كان اختيار الكاتب لهذين ال�شاعرين كونهما ميثالن يف نظره �أبرز الإجنازات
التي حققتهما احلركتان اللتان ينتميان �إليهما �سواء على �صعيد ال�شعر �أو النظرية ال�شعرية ،ويدلل الكاتب على �أن ال�شاعر �أدوني�س هو الأكرث عطاء
وجتدداً وحتو ًال ملفهوم احلداثة بني ال�شعراء العرب احلديثني وذلك يف كتاباته ال�شعرية والنظرية على حد �سواء ،وقد ق�صد الكاتب من هذه املقارنة �أن
ي�صل �إىل نتائج تتعلق بالت�شابهات واالختالفات بني حركة احلداثة الأنكلو – �أمريكية وحركة احلداثة العربية والت�أثري املحوري ل�شعر �إليوت ونظريته
على حركة احلداثة يف ال�شعر العربي التي ازدهرت منذ بداية اخلم�سينات من القرن احلايل .
ح��اول الكاتب �أن ي�برز ال�ق��راب��ات الإيديولوجية ب�ين جمموعة
�شعراء �شاركوا يف جملة �شعر يف بريوت ،وخا�صة يو�سف اخلال،
و�إل �ي��وت ،وك�ي��ف �ساهم اخل��ال ال��ذي ق��اد ه��ذه اجل�م��اع��ة و�أ�س�س
ح��رك��ة ��ش�ع��ري��ة ح��ول جم�ل��ة ��ش�ع��ر ،يف ال�ت�ح��وي��ل ال�ف� ّع��ال ملفهوم
ال�شعر يف اللغة العربية� ،أم�ضى اخلال ثمانية �أعوام يف الواليات
املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ( )1955 – 1948در���س خاللها التطورات
التي عرفها �شعر القرن الع�شرين الأنكلو – �أمريكي والنظرية
ال�شعرية ،و�أق��ام �صالت مع بع�ض ال�شعراء احلداثيني ،وحني
ع��اد �إىل لبنان يف ع��ام  1955ك��ان م�صمماً على تفجري ث��ورة يف
فجرها باوند و�إليوت وبع�ض
ال�شعر العربي مماثلة للثورة التي ّ
ال�شعراء الأنكلو� -أمريكيني الآخرين يف الأعوام الأوىل من هذا
القرن .
ً
ً
كان �أدوني�س ع�ضوا فعاال يف جماعة �شعر منذ �أن بد�أت ن�شاطها
يف عام  ،1957جمعته عالقات وثيقة مع يو�سف اخلال ،وقد فهم
ب�سهولة الدرو�س التي كان ي ّ
ُب�شر بها اخلال ،ومتكن من خالل
قراءته اخلا�صة للنظرية احلداثية ولل�شعر الفرن�سي ومواهبه
ال���ش�ع��ري��ة �أن ي��ؤ��س����س م��وق�ف�اً م�ستق ً
ال يف احل��داث��ة و�ّ��ض�ح��ه يف
كتاباته العديدة ،بعد �أن عمل يف هيئة حترير جملة �شعر طوال
�سنوات عديدة و��ش��ارك ب�شكلٍ ف ّعال يف و�ضع الأ�سا�س النظري
حلركة ال�شعر اجل��دي��د التي مت�ح��ورت ح��ول ه��ذه املجلة ،قطع
عالقته مع جملة �شعر يف عام  ،1963و�أ�صدر فيما بعد جملته
الطليعية مواقف يف ( )1969لعبت االعتبارات الإيديولوجية
دوراً يف قرار �أدوني�س وبالتحديد عدم اتفاقه مع املوقف الذي
اتخذه بع�ض �أع�ضاء جملة �شعر ،مبا فيهم يو�سف اخلال نف�سه،
من ال�تراث واللغة .كانت ق�ضايا ال�تراث واللغة يف �صلب هذه
النزاعات ،ون�ش�أت خالفات حول تعريف ال�تراث ويف ما �إذا كان
ي�ب��د�أ م��ع الإ� �س�لام �أو ي�ع��ود �إىل م��ا قبله� ،إىل ح���ض��ارات �أخ��رى
�سابقة يف ال�شرق الأدن��ى ،ون�ش�أت �أي�ضاً خ�لاف��ات حيال التقيد
حرفياً بقواعد اللغة العربية الكال�سيكية وقبول �شكل معدّل لها
ُط ِّو َر على مدى ال�سنني� ،أو توظيف اللهجات املح ّكية يف الأدب .
كان كثري من �أع�ضاء جماعة �شعر ،مبا فيهم �أدوني�س ،يف �أحد
الأوقات� ،أع�ضاء يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي وت�أثروا
ب�إيديولوجيا ه��ذا احل��زب ال��ذي يعتقد �أن احل�ضارة اليونانية

تعود ب�أ�صولها على ال�شرق الأدنى وانطالقاً من هذا مل ينظر �إىل
احل�ضارة الغربية التي انبثقت منها كح�ضارة غربية ،وا�ستناداً
�إىل �أيديولوجيا هذا احلزب ُتعترب احل�ضارة الإ�سالمية واحدة
من عدة ح�ضارات ُت�شكل تراث ال�شعر العربي .
يف هذا العر�ض جاء الكتاب يف اجلزء الأول الذي ق�سمه الكاتب
�إىل ف�صلني� ،أو�ضح الكاتب يف ف�صله الأول مقارنته بني �سياقي
النظرية ال�شعرية لكل م��ن �إل �ي��وت و�أدون �ي ����س ،وع��رف الكاتب
النظرية ال�شعرية لو�صف النقا�شات النظرية التي تدور حول
طبيعة ال�شعر وم�ب��ادئ��ه ووظ��ائ�ف��ه ��س��واء �أك��ان��ت منهجية �أم ال،
و� �س��وا ًء ُق� ّدم��ت كنظريات يف ال�شعر �أو ا�ستنتجت بب�ساطة من
مناق�شة مو�ضوعات �أخرى وثيقة ال�صلة بال�شعر .نظر الكاتب
�إىل ك�ت��اب��ات �إل �ي��وت و�أدون �ي ����س ال�ن�ثري��ة ال�ت��ي ال ت�ع��ال��ج امل�سائل
الأدبية لأنها تو�ضح وجهتي نظرهما يف ال�شعر ،كما نظر الكاتب
�إىل �شعرهما لتو�ضيح املبادئ ال�شعرية التي يتبنيانها .
ك��ان��ت م�ق��ارب��ة ال�ك��ات��ب مل�س�ألة النظرية ال�شعرية ه��ي �سياقية،
فالنظرية ال�شعرية لكاتبٍ ما هي ،بر�أيه ،ترجمة لر�ؤيته للعامل
والتي حتددها عوامل عديدة :اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية
و�شخ�صية وفردية �أي�ضا� .إنها مبعنى �آخر نتيجة تفاعلٍ دينامي
ب�ين ال�شخ�ص امل�ع�ن��ي وال �ع��امل ال ��ذي ح��ول��ه .ول�ي���س��ت ال�ع��وام��ل
املادية واالقت�صادية وحدها ت�صوغ وحتدد جميع مظاهر الثقافة
ومنها الأدب ،يف الوقت نف�سه لي�ست الثقافة م�ستقلة متاماً عن
العوامل املادية واالقت�صادية .ثمة ،بالأحرى ،تفاعل دائم بني
العامل امل��ادي واملظاهر الأخ��رى للثقافة ،دون �أي امتياز لأي
عامل منها .وعلى امل�ستوى الفردي �أن الواقع اخلارجي ي�صوغ
وعي املرء ،و�أن املرء ي�صوغ ب�شكل دائم هذا الواقع ليتكيف معه
وليتجاوزه .
�سياق نظرية �إليوت ال�شعرية
�أو�ضح الكاتب يف �سياق نظرية �إليوت ال�شعرية� ،أن الأ�سئلة التي
تواجه الباحث ال��ذي يتعامل مع مدار�س الفن املختلفة والتي
�سم ّيت ح��دي�ث��ة ب�ع��ام��ة وازده� ��رت ف�ت�رات ط��وي�ل��ة �أو ق���ص�يرة يف
�أوروبا وابتداء من الأعوام الأوىل للقرن الع�شرين� .إن ما ي�شرح
هذه الأزمة و�شعور القلق يف الفنون هو انهيار البعد املتعايل يف
القرن التا�سع ع�شر يف الفل�سفة والدين على حد �سواء .

ق��اد ه��ذا االنهيار ،ال��ذي ّ
و�ضحه نقد كانت الأول ونقد الكتاب
امل �ق��د���س ل��دي�ف��د ف��ردري��ك � �ش�تراو���س وب�ع����ض مم��ار� �س��ي ال�ن�ق��د
التاريخي يف القرن التا�سع ع�شر� ،إىل ت�ش ّرد الإن�سان يف العامل
و�إىل فقدان املعايري املرجعية للخري واحلقيقة واجلمال التي
كانت مبتناول العقل.
وي��رى �آل��ن ميكل تف�سرياً خمتلفاً ل�ل�أزم��ة� ،إذ ي��رى �أن الأزم��ة
يف الفكر الغربي احلديث تت�صل حتديداً بانهيار التاريخانية
والإمي��ان بالتقدم ال��ذي �سا َد �شكله الأك�ثر انت�شاراً واب�ت��ذا ًال يف
الفرتة الواقعة بني  1880و .1920ولقد بزغت كل من احلداثة
وم��ا ب�ع��د احل��داث��ة م��ن ه��ذا االن �ه �ي��ار ،وم��ن ه�ن��ا ي ��أت��ي ال�شعور
بالأزمة والقطيعة الذي ي�سم الأدب احلداثي وما بعد احلداثي
كله .
احل��رب العاملية الأوىل وال�ث��ورة الرو�سية والأزم��ة االقت�صادية
يف ف�ترة ما بني احلربني و�صعود الفا�شية والنازية ،ه��ذه كلها
احل�س بالأزمة الثقافية وباحلاجة �إىل االنبعاث الثقايف.
ع ّمقت ّ
تعك�س كتابات �إليوت ح�س الأزمة وقد اهت َّم هو و�شعراء وفنانون
�آخ ��رون ب��إن�ق��اذ احل���ض��ارة الغربية م��ن خطر االن�ه�ي��ار ،ورك��زت
مقاالته وتعليقاته التي ُن�شرت يف جملة كرايرتيون على احلاجة
�إىل �إيجاد فل�سفة �سيا�سية و�إحياء ثقايف ميكن �أن ينقذ البلدان
الغربية  .كانت جملة كرايرتيون ( ) 1939 – 1922التي عمل
حم��رراً فيها ن��دوة ملناق�شة هذه الق�ضايا �أك�ثر مما كانت جملة
�أدب �ي��ة ،ق��ال �إل�ي��وت  “ :لقد �أ�صبحت ال�سيا�سة ق�ضية جديدة
بحيث اليجوز �أن ترتك لل�سيا�سيني”  .وقال يف مقالة �أخرى“ :
يجب �أن ُتفح�ص العالقات املتبادلة بني البلدان املتح�ضرة كما
يجب فح�ص الفل�سفات املعرب عنها �أو ال�ضمنية يف االجتاهات
العامة كال�شيوعية �أو الفا�شية فح�صاً هادئاً « .
دافع �إليوت عن الديانة امل�سيحية وعن �إحياء للح�ضارة الغربية
ي�ستند ب�شكل رئي�سي �إليها ،ر�أى �أن العلم والليربالية كنظريتني
بديلتني مل ت�ستطيعا �إن�ق��اذ الب�شر م��ن ال�ضجر والثقافة من
�سطحيتها  .احل��رك��ة ال��رم��زي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة وال���ش�ع��ر الأن�ك�ل��و-
�أمريكي اجلديد يف ه��ذا ال�سياق �أو�ضح الكاتب �أن تقليد الفن
للفن ج��اء ك��ردة فعل على ال�ع��امل احلتمي ال��ذي خلفه العلم،
وكانت الرمزية يف فرن�سا �إحدى اال�ستجابات الأوىل للحنني �إىل
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