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ب�شكل متزايد يف وجهات نظر الغرب حول العامل ،وعلى الغرب
�أن ال يعتقد �أن بقية العامل �سيت�سلم لأفكاره �سريعا دون مراجعة
�أو تغيري .وتنويراً للر�أي الغربي ينادي فايدنر ب�أخذ احل�ضارة
العاملية ،كما ن�ش�أت يف اجل��زي��رة العربية �أو �إفريقيا �أو ال�صني،
على حممل اجلد� :إذ يف هذه املناطق ازده��رت �أي�ضا مفاهيم عن
ك��رام��ة الإن���س��ان ميكن �أن ت�ت�ط��ور ،جنبا �إىل جنب م��ع مفاهيم
كو�سموبوليتية �أخرى يف الغرب.
�إن حجج الإيديولوجيني واملح ّر�ضني يف العامل الغربي وال�شرقي
�ضعيفة وه�شة ،الأم��ر الذي يبيِّنه امل�ؤ ِّلف �شتيفان فايدنر ب�صورة
ج� َّذاب��ة وممتعة يف ح��االت ك�ث�يرة .وال ّ
�شك يف �أ َّن الإ��س�لام ي�ش ِّكل
حتديا لأتباع نظرية «�صراع احل�ضارات» حيث تعي�ش احل�ضارات مع
بع�ضها البع�ض كما هو احلال يف �أوروب��ا .ومن الطبيعي �أن يوجد
جمانني على اجلانبني يحاولون تنغي�ص تعاي�ش النا�س مع بع�ضهم
البع�ض �أو بجانب بع�ضهم البع�ض.
�سادت لدى هيجل نظرة ازدراء للثقافة الهندية وباقي الثقافات
العاملية املنتجة خارج مدار الغرب املركزي ،باعتبارها ثقافة غريبة
ومتخلفة وب��دائ�ي��ة وغ�ير قابلة للتطور واالك�ت�م��ال .بينما يرى
فايدنر �أن الأدب الهندي م�ؤثر جداً ويفتح حرية داخلية تتجاوز
ال��رج��ل الغربي .يقدم �ستيفان فايدنر املهامتا غ��ان��دي باعتباره
منوذجا يحتذى به يف �سلوك الزهد الروحي مع االلتزام ال�سيا�سي.
ً
ويف كفاحه �ضد احلكم اال�ستعماري الربيطاين ،حافظ على حرية
داخلية من خالل نبذ العنف وممار�سة الزهد .ومع ذلك ،ف�إن هذا
اال�ستقالل الداخلي غ�ير قابل للو�صول �إىل الغربيني لأن�ه��م ال
ي�ستطيعون �إال �أن يفكروا باحلرية �إال �سيا�سياً ،ولي�س من الناحية
الفل�سفية .يهدف تقدمي فايدنر للفكر والفل�سفة الهندية �إىل
الدعوة �إىل انفتاح الغرب على هذا البعد الوجودي والت�شكيك يف
اخلطاب املهيمن عند ال�غ��رب� .إن الفهم اجلديد للحرية مبعنى
غاندي والثقافة ال�شعبية والدينية الهندية مي ّكن من حماربة
«نبذ الهوية» ،مما قد ي�ؤدي بالغرب �إىل ت�صحيح ذاته يف توا�ضع.
فالروايات الرئي�سية التربيرية للغرب� ،أي ما �أطلق عليه الباحث
يف الدرا�سات الإ�سالمية «ال�سرد اجلديد» ،يف مقابل �سرد �شرقي
جت��اوز ح��دود الأدب الوطني كما عند ال�شاعر ح��اف��ظ ،يريد بها
تعوي�ض خ�ساراته بالإح�سا�س بالتفوق .بينما يتوجب على التفكري
الكو�سموبوليتي �أن يقبل الأجنبي عن طريق ترجمة الأدب الكردي
م�ث� ً
لا ،وال ��ذي ه��و غ�ير م�ع��روف �إىل ح��د كبري يف ال�غ��رب ،يف حني
ت�صبح ف�ك��رة الرتجمة ال�ت��ي ال تق�ضي على االخ�ت�لاف��ات املفهوم
الهادف للفكر الكو�سموبوليتي.
�أراد فايدنر مقاربة �إ�شكالية «العالقة الغربية مع ال�شرق» من
خا�صة
منظور جديد ومتعدد الثقافات؛ منظور جديد على �أملانياّ ،
يف ظل احلديث عن «ثقافة الرتحيب» من خالل حتليل عميق مع
و�ضع امل�سائل يف �سياقاتها املختلفة رغ��م �أن الت�أويالت الأوروب�ي��ة
تلقي بظاللها على ثقافة احل��وار والرتحيب يف ال�غ��رب .غري �أن
�شتيفان فايدنر ي�صر على �إبقاء ال�شرق بعيدًا عن ال�صور النمطية
ت�أييدا ل�س�ؤال �إدوارد �سعيد فيما �إذا كان الكالم عن ال�شرق ممكنا
بعيدًا عن ال�صور النمطية اال�ست�شراقية .بالتايل هذا الكتاب يوفر
الفر�صة ملراجعة وفح�ص مقوالت العمل على خلفية التطوُّرات
التاريخية التي جرت يف العقود الثالثة الأخرية.
يف اجل ��زء الأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ،ي��و��ض��ح امل ��ؤل��ف �أف �ك ��اره ح ��ول ن��وع

جديد من الكو�سموبوليتية .ويذكر على وجه اخل�صو�ص الأفكار
والفهم الهندو�سي للثورة ال�سلمية عند غاندي (.)1948-1869
يعترب ال�ت�ح��ول يف مفهوم احل��ري��ة ،نحو ف�ك��رة احل��ري��ة الهندية،
�أم� ًرا مركزيًا .يف ال�سياق الهندو�سي ،متثل احلرية عظمة مطلقة
وج ��ود ّي ��ة ،وب��ال �ت��ايل ،ف� ��إ َّن احل��ري��ة مُنف�صلة ع��ن ع ��امل ال�ظ��واه��ر
وبالتايل عن ال�سيا�سة.
وق��د �أ�صبح االهتمام الغربي بالثقافات الأخ��رى ح��وايل نهاية
القرن التا�سع ع�شر يدور مرة واح��دة حول عن�صر مهم جداً وهو
«ح��ول ج��واب ه��ذا الآخ ��ر نف�سه» .وق��د �ساق الكاتب من��وذج رينان
والأف �غ ��اين ،حيث م��ن خ�لال ه��ذا احل ��وار يكتمل يف �إط ��ار «نظام
م�ع��ريف �أوروب� ��ي» ،يف �إط ��ار �سياق �أوروب ��ي معطى م��ن خ�لال اللغة
واجلمهور .والنقا�شات الأوروبية-الال�أوروبية ال حتدث بالعربية
والهندية والرتكية والكردية والأمازيغية وال�صينية واليابانية،
بل بالفرن�سية والإجنليزية ويف بع�ض الأحيان النادرة بلغات غربية
�أخرى.
م��ن هنا ج��اء � �س ��ؤال امل ��ؤل��ف ف��اي��دن��ر «م��ا ذا ل��و احتلت ال�صني
�أوروب ��ا؟ -لكي ي�صل �صوت الأوروب �ي�ين ،عليهم تقدمي مربراتهم
بال�صينية ،وعليهم فهم تقاليد وفل�سفة البوذية ،وعلى �أ�صوات
املثقفني الغربيني حينها االنق�سام على �أعتاب العالقات ال�صينية.
يف خطوة �أخرى ،يجب عليهم اتباع قواعد اللغة ال�صينية ،والتفكري
بال�صينية ،حتى لو كان الأوروبيون يكتبون بالأملانية �أو الإجنليزية،
م��ع تقبل ال�ق� ّي��م ال�صينية وت�ب�ن��ي من ��وذج اال��س�ت�ه�لاك للمجتمع
ال�صيني .بينما يطلب ال�صينيون منهم �أن ي�صبحوا يف م�ستواهم
ّ
«يح�ضروا �أنف�سهم ويثقفوها» و�أن يعملوا من �أجل الأف�ضل،
و�أن
مع ت�ساحمهم مع اجلملة التي �سريددها ال�صينيون�« :أنتم ل�ستم
�صينيني بعد ،وال متح�ضرين ،وال علمانيني وال حداثيني مبا فيه
الكفاية� .أنتم متخلفون و�أوروب �ي��ون» .وحتى �إذا تعلم ال�صينيون
بع�ض وجباتهم م��ن مطبخ الأوروب �ي�ين �أو ح��اول��وا ترجمة واح��د
من �شعراء الغرب بقي تقديرهم للثقافة الغربية غري واقعي ،فال
�أح��د من ال�صينيني يبذل جمهودا يف تعلم اللغات الغربية ،بينما
الغربيون يتعلمون ال�صينية.
على ه��ذا النحو ه��و واق ��ع الو�ضعية ال�ت��ي ي��وج��د عليها العامل

الالغربي منذ ما يربو على قرنني يف عالقته مع الغرب ،وهكذا
تنظر الكو�سموبوليتية الغربية �إىل نف�سها على �أنها قناع ا�ستعماري
ر�أ�سمايل.
يف ال�ف���ص��ل الأخ �ي�ر م��ن ه ��ذا ال�ك�ت��اب ال ��ذي ع��ال��ج امل ��ؤل ��ف فيه
مو�ضوع التيارات التحتية للحداثة الأوروبية حتدث فيه الكاتب
ع��ن ك��ون ه��ذه ال�ت�ي��ارات املعاك�سة والفرعية للحداثة الأوروب �ي��ة:
�أي الرومان�سية املبكرة والتنوير املعاك�س والنظريات الل�سانية
الكو�سموبوليتية العاملية عند ه�يردر وبنيامني لها دور يف هذا
كله� .إن املعرفة املتزايدة بالثقافات خارج �أوروب��ا ،ب�سبب الف�ضول
الفيلولوجي ومن جهة �أخرى ب�سبب متطلبات الإمربيالية ،واجهت
ظاهرة كون الكثري من املثقفني غري الأوروبيني تعرفوا مبا فيه
الكفاية على الثقافة الأوروبية من �أجل �إي�صال �صوتهم .بالتايل
يوجد ن�ص من��وذج لهذا ال�ن��وع اجل��دي��د م��ن ال�ت�ب��ادل والنظر �إىل
العامل ،وله ت�أثري �سيا�سي عاملي ،ويتعلق الأمر بجزء من الأن�شودة
«البهاغافاد غيتا» ،عبارة عن حوار تعليمي فل�سفي-فكري يف الكتاب
املقد�س للهندو�س ،وي�شكل هذا الن�ص جوهر الديانة الهندو�سية.
وقد ظلت ترجمات هذا الن�ص امل�شهور مثار جدل كبري يف �أوروب��ا
ويف الهند � ً
أي�ضا ،فهي ترجمات م�ؤثرة جداً �أكرث من ترجمات �ألف
ليلة وليلة ودي��وان حافظ �أو دي��وان عمر اخليام ودواوي��ن �شرقية
�أخ��رى .وقد و�صف النبيل كيزرلينغ Graf Keyserling
يف «يوميات هندية لفي�سلفوف» ( )1919الغيتا ب�أنها «رمبا العمل
الأجمل للأدب العاملي» ،رغم �أن هذا الن�ص ،كما �أ�ضاف هو بنف�سه
«جمموعة ال قيمة لها فل�سفيا».
وقد رف�ض املفكر والفيل�سوف الأوروبي الكبري هيجل هذا التلقي
واال�ستقبال الأمل��اين الأوروب��ي الغربي عند كيزرلينغ وهامبولدت
لهذا الن�ص العاملي خا�صة وللن�صو�ص ال�شرقية عامة ،فقد كان
م�سكوناً ب ��إع�لاء امل��رك��زي��ة الأوروب �ي ��ة والأن� ��ا ال�غ��رب�ي��ة امل�ستعلية،
فهيجل ي�ستعمل �أ�سلوب الإق�صاء للمناطق (ب�شعوبها) التاريخية
التي ينعتها «بالرجل الطبيعي»� ،أي البدائي امللتزم بتقوقعه على
نف�سه .وبخ�صو�ص ال�شرق ،يعتربه غري قابل للتطور �إال ب�أوروبا
ويف �أوروبا ،وحمدودا ال يتحرك ،مثله مثل �إفريقيا .فهيجل يعترب
العامل اجلرماين �أ�صل الروح والعقل املطلق ومنتهى م�سار الفكر،
ومن هنا تنبع فل�سفة «نهاية التاريخ» عند هيجل :ال�شرق ي�شمله
اال�ستبداد واخلوف والعدم ،ومتخلف منذ �آالف ال�سنني ،وهو يبقى
على حاله ال يتغري .بينما هذا الكتاب هو �أطروحة م�ضادة للنظام
ال�ع��امل��ي احل ��ايل واحل���ض��ارة الغربية ال��واق�ع��ة حت��ت ت��أث�ير ال�صور
النمطية املعادية لكل منتوج �آت من خارج مدار �أوروبا.
------------------------------------الكتاب :خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة
كوسموبوليتية.
المؤلف :شتيفان فايدنر
اللغة :األلمانية
دار النشر والسنة :دار كارل هانسر ،ميونيخ،
ألمانيا2018 ،
(عدد الصفحات  366صفحة)
* مترجم وباحث مغربي
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خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة كوسموبوليتية
شتيفان فايدنر
رضوان ضاوي *
كان شتيفان فايدنر الباحث في الدراسات اإلسالمية قد أصدر كتابًا يتطرق فيه إلى سفره إلى المغرب بعنوان «فاس -دوائر الطواف
السبع»وهذا الكتاب له دور إعالمي عن اهتمام العالم الغربي بالثقافات العربية واإلسالمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،في
إطار عمل ّي ة تكوين استعجالي جعلت فايدنر من المتخصصين الكبار في الفكر الكوسموبوليتي .كما أصدر فايدنر كتابه «إغراءات
محمدية» و»موجز لصراع الحضارات» .وقد وصلت تجربة شتيفان فايدنر في الحوار الشرقي-الغربي قمة النضج من خالل إشرافه على
تحرير مجلة «فكر وفن» باعتبارها جسر تواصل ُمهم في مسار التبادل الثقافي بين الفضائين العربي واأللماني ،وباعتباره ناق ً
ال للثقافة
والفكر العربي-اإلسالمي إلى العالم الغربي مكتوبًا باللغة العربية وبلغات أخرى .من هنا يمكننا أن نستنتج أن فايدنر يملك مشروعًا
كوسموبوليتيا يدعو فيه إلى إعادة النظر ومراجعة مناهج ومسالك التعامل الغربي مع العالم العربي واإلسالمي والعالم الموجود خارج
مدار المركزية الغربية ،وهذا ما يمكن استخالصه من كتابه الجديد «خارج مدار الغرب :من أجل فلسفة كوسموبوليتية».
انطالقاً من ال�س�ؤال الفل�سفي-الكو�سموبوليتي كيف ُيكن للغرب
�أن ينفتح على الآخ��ر والغريب؟ افرت�ض الكاتب �أن ما ي�سمى بـ
«�إيديولوجية الغرب» تتميز بالعجز ،لأنها تفهم احلرية املتعلقة
بر�أ�س املال ،والدليل على ذلك نظريتا لفران�سي�س فوكوياما عن
نهاية التاريخ و�صموئيل هنتنغتون عن �صراع احل�ضارات .فهاتان
النظريتان مبثابة ت�صور اختزايل ميهد الطريق حلركات ميينية
ج��دي��دة ت�ق��وم على الهوية العرقية .وي�ق��دم فايدنر زواي ��ا نظر
خمتلفة مل�ستويات مت باينة من العلوم الإن�سانية والفل�سفة من
�أجل تقدمي هذه الأطروحة اجلديدة ،حيث تتجلى �صعوبة مثل
هذا العمل يف ا�ستعمال مفاهيم خمتلفة وقوية من حيث ت�أثريها
ع�ل��ى ال�ع�م��ل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل من ��اذج خمتلفة م��ن امل��ا��ض��ي وال��وق��ت
الراهن .فقد ت�ضمن كتاب فايدنر جمموعة من املفاهيم املفاتيح
مثل «ال�غ��رب» ،و»الآخ ��رون» و»الأج��ان��ب» و»ال�شرق» و»احل�ضارة»
و»الكو�سموبوليتية» خدمة لهدفه العلمي مثل تطوير البدائل
الثقافية واالجتماعية للقوى الفكرية خارج مدار الغرب .ويبد�أ
حتليل فايدنر الثقايف التنظيمي بالأفكار الأ�سا�سي ة الفل�سفية
للعامل الغربي املزعوم واملتميز بغطر�سة معينة جتاه بقية العامل
وفهمه للعامل الثقايف الكو�سموبوليتي .بالتايل يدعونا فايدنر يف
كتابه �إىل مرافقته يف رحلته عرب وجهات النظر العاملية يف الغرب
وال�شرق ،لالقرتاب من �أماكن التفكري املختلفة يف ه��ذا العامل
وا�ستمرارها ،خا�صة يف الأماكن التي رمبا �ست�ستمر بالت�أكيد على
هام�شية الت�صور الغربي يف امل�ستقبل.
يت�ألف الكتاب من خم�سة ف�صول طويلة حتمل عناوين دالة
على م�ضمون الكتاب املكثف .وه��ذه الأج��زاء تنق�سم بدورها �إىل
عناوين كثرية .ففي الف�صل الأول بعنوان «خطوات �أوىل» يتحدث
امل�ؤلف عن الرحالت الأوىل وعن الغريب الذي ي�أتي �إىل الذات
ويتفاعل معها ،وعن �أن��واع ال�سرود التي ركز عليها امل�ؤلف كثرياً
وقارن بني ال�سرود القدمية املبنية على ال�صور النمطية للغرب
عن الثقافات العاملية وعن ال�سرود اجلديدة من خالل نظريات
ما بعد اال�ستعمار.
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�أما يف الف�صل الثاين بعنوان «�إديولوجية الغرب» فقد تناول
الكاتب نظرية نهاية التاريخ و�صراع احل�ضارات ومدى مُعار�ضة
ال�ك��ات��ب ل�ل�ت��أم�لات الفل�سفية وال�ف�ك��ري��ة ال�ت��ي وردت يف هاتني
النظريتني ،م��ع التطرق للمقارنة بينها وب�ين الإ� �س�لام .وتابع
الباحث ت�أمالته الفكرية والفل�سفية يف الف�صل الثالث عن نهاية
ال�سرديات الكربى ،وعن العامل الثالث.
ويف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع ب�ع�ن��وان «حم � ��اوالت ع�ل�م�ي��ة» ب�ح��ث ال�ك��ات��ب
موا�ضيع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بربناجمه وم�شروعه العلمي عن
الكو�سم�شوبوليتية التي يعو�ض بها اجتاه الكونية والأدب العاملي.
ه�ك��ذا اع�ت�بر ف��اي��دن��ر ��ش�ع��راء امل���ش��رق وك��رد��س�ت��ان ح�ق��وال خ�صبة
لتطوير الفكر الكو�سموبوليتي ومدى قابلية الغرب ترجمته من
خالل نظريات املا-بعد حداثية /املا-بعد ا�ستعمارية ،ما يفر�ض
على الغرب ت�ساحماً مع الأجنبي الغريب� .أما يف الف�صل الأخري
بعنوان «القادمون من خارج الغرب» فقد تناول الباحث بالفح�ص
والنقد تاريخ تلقي النموذج املحبوب لديه يف الغرب ،وه��و ن�ص
«الباغاهديا الغيتا» ،من خالل ا�ستدعاء نظريات وت�أمالت جوته
وه��ردر ولوثر وغ��ان��دي وبنيامني فالرت ��ض� ّداً يف كل من هيجل
والر�أ�سمالية واملركزية الغربية.
ميكننا �أن نتو�صل �إىل ال�ط��اب��ع ال��واق�ع��ي-ال�ع�م�ل��ي وال�ت�ن��وي��ري
التعليمي لهذا الكتاب من خالل ر�صد ومُتابعة التلقي الأمل��اين
ل�ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ه��ذا اال�ستقبال الأمل ��اين على �شكل جمموعة من
القراءات واملراجعات التي ظهرت يف ال�صحف الأملانية ،واللقاءات
الإذاعية واملحا�ضرات املبا�شرة مع الكاتب �شتيفان فايدنر يف فرتة
ق�صرية ج��دا بعد ��ص��دور الكتاب بال ّلغة الأمل��ان�ي��ة .فهذا الكتاب
يرتاوح بني التنوير الغربي ،والفهم الإ�سالمي للعامل ،ومتاهات
الفكر يف ال�شرق الأق�صى يف �شمولية تامّة مبا هو انتقاد مف�صل
ودقيق ملو�ضوعات الليربالية اجلديدة وعقلها الفل�سفي فران�سي�س
فوكوياما .وانطالقاً من وعي امل�ؤلف فايدنر ب�أن معرفة العامل
الغربي بتلك العوامل اخلارجة عن م��داره غري كافية وينق�صها
الطابع التمييزي ،متحور مو�ضوع الكتاب الرئي�سي ح��ول هذه

العالقة وح��ول ماهية وكيفية تعاطي الثقافة الغربية مع بقية
العامل على �شكل ت�أمالت نقدية وفكرية وفل�سفية .يف هذا الإطار
يقدم فايدنر �أطروحة هنتنغتون حول ت�صادم احل�ضارات ب�صورة
جدلية ونقدية ،ويطور يف الوقت نف�سه مُقارنة بني تلقي الفكر
من الثقافات خارج �أوروبا يف الغرب غري القابل للتغيري والتكيف
معها ،م��ع متطلبات ال�ع��امل املعا�صر احل��دي��ث باعتبار م�ستقبل
التعاي�ش ال�سلمي بني الثقافات مرهون بالر�ؤية الدينية التي
تنجح يف ف��ر���ض نف�سها ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ،م��ا ي��دل ع�ل��ى متيز
م�ع��ارف الكاتب فايدنر بالتنوع و�سعة االط�ل�اع لوقائع العامل
ال�شرقي والإ��س�لام��ي وللق�ضايا الأ�سا�سية التي يحتدم اجل��دل
حولها يف العامل خارج الغرب يف الوقت الراهن.
بالتايل يغدو كتاب فايدنر دافعاً لنقا�شات مثمرة وم�ساهمة من
�أجل تفاهم �أف�ضل بني الثقافات على مفاهيم الواقع املتناق�ضة
ب�ين ال �ع��امل ال�غ��رب��ي وال �ع��امل املختلف ع�ن��ه .ف��ال���ص��ورة الغربية
للإن�سان وال�ت��اري��خ ُتطبق على بقية ال�ع��امل كقاعدة ت�سعى �إىل
حتقيقها وت�صبح �صاحلة عامليا ق�صد التغلب على خ�صو�صيات
ال�شعوب �أو املجموعات �أو الثقافات الفردية ،مما يعده الكاتب
�سلوكاً عدوانياً جتاه بقية العامل الذي ا�ستثنته املركزية الغربية
التي تدعي �أن قطار التقدم يتجاوز كل من ال يتكيف مع هذه
الفل�سفة ال�شمولية ويهدده بالفناء ،فبد ًال من التنوع والتعدد،
ال ي��وج��د ��س��وى ت�ك��رار ال ��ذات ون�ظ��ام الأح��ادي��ة ال ��ذي ي�ع��رف عنا
ومن �أجلنا �أكرث مما نعرفه عن �أنف�سنا ،فللغرب حقيقة واحدة،
مو�سومة بروح فل�سفة هيجل الإق�صائية للآخر :احلقيقة ميلكها
الغرب وحده.
ملاذا يجب �أن تنطبق الأفكار واملفاهيم مثل التقدم والعلمانية
والليربالية يف مناطق معينة من العامل على الب�شرية جمعاء؟
وكيف يبدو العامل حني ال تنظر �إليه انطالقا من الغرب؟ هذه
هي الأ�سئلة منطلق فايدنر للتفكري يف فكر عاملي جديد ،فهو
ينظر �إىل الآخ��ري��ن بعني فاح�صة ودقيقة ،ول��ه وجهة نظر �إىل
العامل غري الغربي انطالقا من الغرب ذات��ه مما جعله ي�شكك

