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الإن�سان
انتظمت حياة البرش يف عصور تارخيية سحيقة بظهور املدن، ومن هنا بدأ العالم يعرف احلياة 

املدنية، وعرفت مرص وبالد الرافدين مفهوم ادلولة )حوايل 3500 ق.م.(، ورساعن ما أعقب ذلك تطور 

مماثل يف ضفاف انلهر األصفر )هونغ هو(، ويف نهر السند وابلريو وأمريكا الوسطى.

ربط بعض العلماء قيام ادلول من حيث تطور وسائل السيطرة ىلع الساكن، لكن هذا الربط ال 

يمّكننا أثريًّا من اتلميزي بني املؤسسات العسكرية والرشطة يف ابلقايا األثرية للمجتمعات ابلدائية، 

بينما سىع اجتاه آخر الختاذ بعض الصفات كداللة ىلع احلضارة؛ مثل الكتابة واحلرف ذات الصبغة 

الفنية وبعض أوجه اثلقافة اليت يتم إنتاجها عن طريق املتخصصني، لكن مايكل هوفمان يرى »أن 

أهم الصفات ابلارزة اليت تنتج عن عملية االنتقال املعقدة )اتلمدن( يه ظهور جممواعت من انلاس 

قادرة ىلع تركزي قدر من السلطة يف أيديهم؛ أي لك مقومات ادلولة ابتداًء من: املعابد، االحتفاالت 

العامة، احلروب، العمارة الرسمية، اتلجارة، وحىت انلظم االجتماعية واالقتصادية حيث تظهر انلخبة 

يف ظل جتسيد القوة ودوامة املركزية«.

من أجل ذلك، جند أن فنون احلضارة ليست يف احلقيقة جوهر ادلولة )املجتمع(، ولكنها ظاهرة 

ثانوية فحسب ختتلف من ماكن إىل آخر، فيف حني يعتقد معظم ابلاحثني أن ادلول تتطور مع تطور 

املدن، فإن املدن ليست دائًما رضورية لنشأة ادلول، فاإلمرباطورية القديمة يف أداغل كمبوديا تكونت 

أساًسا بدون االعتماد ىلع املدن ىلع الرغم من أنها اكنت تمتلك مراكز إدارية رسمية، وباملثل فإن 

ل بقيادة جنكزيخان أنشأوا واحدة من أكرب اإلمرباطوريات اليت عرفها العالم إىل حدٍّ كبري  املغول الرحَّ

من دون االعتماد ىلع املدن.

لكن ادلول يف انلهاية تقوم ىلع التسلسل اهلريم للمجتمع، عكس القبيلة أو املجتمع ابلدايئ 

اذلي يوجد فيه مستوى واحد من السلطة أىلع من إنتاج املواد الغذائية هلذا املجتمع، ذلك املجتمع 

اذلي يقيم فيه الرئيس جنبًا إىل جنبه مع رفاقه واحلرفيني واخلدم.
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يف ادلولة هناك مستويات متعددة للسلطة، ويه معقدة تؤدي إىل تركزي القوة »السيطرة«، اليت 

حتتاج إىل زيادة أكرب يف اإلنتاج، وتنوع يف أدوات اإلنتاج، وتبادل سليع وقيم روحية، هذا لكه يقود إىل 

تسلسل هريم يف املجتمع، وإىل ظهور عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية بني الصيادين والفالحني 

واتلجار ورجال ادلين وممثيل السلطة واإلدارة، وهو ما يشري إىل هرمية السلطة واملجتمع.

لكن بيق حلم املساواة يراود البرشية منذ أفالطون، بل إننا نرى أنه اكن قبل أفالطون، حيث 

القضاء ىلع اتلميزي االجتمايع للحصول ىلع جمتمع غري هريم، لكن علماء  حاول هؤالء احلاملون 

االجتماع واألنرثوبولوجيا توصلوا إىل أنه ال يمكن ملجتمع معقد أو جمموعة كبرية من انلاس داخل 

جمتمع متاكمل أن ينفصلوا عن اتلنظيمات اهلرمية، فلك املجتمعات الصناعية املعارصة تبدو معقدة 

للغاية؛ حبيث إنها ال تستطيع ابلقاء يف ظل غياب ابلنية اهلرمية أو التسلسل اهلريم للمجتمع. وهناك 

بعض املجتمعات الصغرية من انلاس ربما ينجحوا يف تشكيل جمتمعات متساوية أو جمتمعات غري 

من  مئات  بضع  من  أكرث  أعدادها  تتجاوز  أن  يمكن  ال  املجتمعية  الفئات  هذه  ولكن  هرمية، 

األشخاص، ويتم ذلك عن طريق عدم تطوير بعض أشاكل التسلسل اهلريم.

املتباينة  املصالح  عن  انلامجة  السلبية  اتلأثريات  أمام  الصمود  حتاول  اليت  املجتمعات-  إن 

والشخصيات ادلينية وتضارب األولويات- تدين يف واقع األمر يف استمراريتها إىل منتجات حديثة 

ونظم جديدة حصلت عليها من املجتمعات اهلرمية اليت تفر منها؛ ذللك فإن ادلعوة إىل عزتلها ىلع 

غرار مجاعة اتلكفري واهلجرة يف مرص خالل حقبة السبعينيات جتعل من املستحيل إنتاج السيارات 

انلاس  لرغبات  تقييد  هناك  يكون  لن  اهلريم  اتلنظيم  فبدون  والعلم،  الطبية  واخلدمات  والطاقة 

والسلوك الفردي، وبدون هذه القيود ستكون انلتيجة فوىض ثقافية.

يف جمتمع املساواة املطلقة بكل بساطة، سيكون للك اعمل يف حمطة تويلد الكهرباء حتديد ما 

من  أنه  املتساوية ستجد  املجتمعات  أن  تذهب، دلرجة  أن  ينبيغ  وملن  الكهرباء،  من  إنتاجه  ينبيغ 

الصعب العيش بدون املنتجات احلديثة واخلدمات، إًذا فوجود املجتمعات يتوقف ىلع وجود التسلسل 

اهلريم. لكن ىلع اجلانب اآلخر، ينظر انلاس إىل اتلنظيمات اهلرمية بنظرة جاحمة؛ حيث إن القرارات 
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الصادرة عنها تؤثر يف حياتهم بطرق جتعلهم يشعرون باالستياء، فجميعنا يعاين من اتللوث وانلفايات 

انلمط  إىل  الرجوع  فهل  مباٍن،  إىل  للغذاء وحتويلها  املنتجة  الزراعية  األرايض  السامة واتلعدي ىلع 

يتم  الوحيد، ولكن لن  العميل  السيايس هو احلل  العمل  القبيل هو احلل؟ ويروج ابلعض أن تنظيم 

تفعيل ذلك إال بالتسلسل اهلريم، اذلي قاد املجتمعات القديمة بلناء ادلولة، هنا ينطلق علماء اآلثار 

للبحث يف بنية املجتمعات القديمة وتطورها.

أو  قبائل  كرؤساء  اجتماعيًّا  سواء  الكبار،  الرجال  من  الكثري  جنح  العالم،  مناطق  من  كثرٍي  يف 

عشائر أو ربما كبار يف السن دليهم هيبة/ حكمة يف الوصول لقيادة جمتمعاتهم، وأن يعيدوا تنظيمها، 

فقد اكن القائد يعيد صياغة املجتمع وفق رؤيته للمجتمع ووفق رؤيته للسلطة، ويصاحب هذا إاعدة 

توزيع الرثوة.

اكن زعماء القبائل يقيمون حتالفات فيما بينهم، لكنها اكنت مؤقتة إال إذا خضع بعضهم بالقوة 

وجدت  زعيم  قيادتها  توىل  اليت  املجتمعات  أن  تذكر  اتلارخيية  اتلجربة  أن  جند  حيث  منهم،  ألحٍد 

أنفسها تتحرك حنو أسلوب جديد بعيد عن اتلنظيمات األكرث تعقيًدا اليت وّرثتها: نابليون بونابرت/ 

، فإن وجود ادلولة يف حجمها وتعقيدها وسلطتها، اكن ابتاكًرا لكنه دائًما  حممد عيل يف مرص؛ ومن َثمَّ

يف حاجة ماسة إىل اتلحديث واتلغري ملواكبة متغريات املجتمعات وتطوراتها.

املساواة،  حواجز  اجتياز  تم  بسببه  املجتمعات،  هذه  سلوكيات  من  غريَّ  ما  يشء  هناك  لكن 

وسيوافق اغبلية املجتمع ىلع مبادئ عدم املساواة، وذلك من أجل الوصول إىل املوارد الطبيعية؛ ذلا فإن 

انلخب احلاكمة تكون اعدة يف وضع يمكنها من الضغط لزيادة سيطرتها، لكن اجلديد هو باخلطاب 

اإلقنايع اتلربيري، يف الوقت اذلي يستمرون فيه يف ابلحث عن وسائل جديدة لزيادة لكٍّ من العائدات 

تأييد مؤيديهم يف جمتمعاتهم واملجتمعات األخرى ىلع  واخلدمات والسلع؛ مما جيعلهم حيصلون ىلع 

حدٍّ سواء، قِس ىلع ذلك يف عرصنا انلجاح اذلي حققه رجب طيب أردواغن اقتصاديًّا يف تركيا، ذلك 

انلجاح اذلي جعله حيظى يف فرتٍة ما بشعبية يف املنطقة العربية.
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لكن هذا السيع حنو االقتصاد جيعل الطبقات احلاكمة عرب العصور تقدم للطبقات األخرى 

فرنى  اتلضحية،  أو  االستالب  أو  اخلنوع  أو  اخلضوع  ىلع  جتربها  أو  تربيرية  سياسات  املستضعفة 

تارة العبودية وتارة السخرة وتارة الوقوع حتت سحر اإلعالم، واالستغالل هنا هو سمة السلطة عرب 

، فإنه من الصعب ختيل أي نظام هريم يعمل بصورة معقدة دون استغالل.  العصور؛ ومن َثمَّ

إن احلاجز القوى يف تكوين أي دولة هو قيم املساواة، ويمكننا هنا أن نستديع من اتلاريخ كيف 

استطاع كبار رجال ادلولة والرؤساء أن يتعاملوا مع هذه القيم، فنجد يف ابليئات ذات اإلماكنيات 

الكبرية إلنتاج الغذاء- مثل الرشق األدىن )مرص والعراق( وحوض انلهر األصفر يف الصني- أن كبار 

الرجال رساعن ما أصبحوا رؤساء، والرؤساء رساعن ما أصبحوا ملوًك، فيف هذه املناطق حاول الرؤساء 

بسهولة ابتاكر وسائل لكسب املزيد واملزيد من السيطرة ىلع اإلنتاج املحتمل من انلاس واألرض، كما 

حاولوا اتلوسع من خالل غزو األرايض املجاورة، تلنمية ثرواتهم، وحاولوا اتلعامل مع راعياهم بكل 

الطرق، من خالل اتلودد إيلهم تارة وإقناعهم تارة أخرى وإكراههم أحيانًا، وذلك من أجل العمل جبد 

وبمعدل أكرب.

لكن يذهب علماء االجتماع إىل أن انلاس يف القرى املتساوية ربما سينتجون أكرث، لكن 

يعملون يف  اذلين  الراعيا يف ادلول  الوضع األصعب هو هؤالء  بينما  للمتعة،  لن يكون هناك فرصة 

ادلولة  نفسه، جند آخرين يف  الوقت  فقط. ويف  احلياة  قيد  ابلقاء ىلع  أجل  يوم من  ظروف شاقة لك 

نفسها أخلصوا يف أعماهلم من أجل السلطة والرثوة بهدف العيش يف مستوى أىلع من املعيشة. وهنا 

احلاكم يسىع للسيطرة ىلع لك املوارد يف منطقته، وال بُدَّ أن يفعل ذلك بأقىص قدر من الفاعلية من 

خالل حشد طاقات مجيع انلاس يف املجتمعات اليت يسيطر عليها، وبعبارة أخرى من خالل تنظيم 

منطقته كدولة، وهنا يربز تنظيم ادلولة يف صورة مؤسسات ومجااعت وأفراد يتبادلون املصالح، وتربز 

العراق وبالد السند ومرص وشمال إفريقيا وبالد  ديناميكية شباكت اتلجارة ىلع غرار اتلجارة بني 

الشام، ونرى أفضل اجليوش جتهزًيا وأكرث األنظمة فاعلية يف مجع املعلومات، هذه اتلنظيمات اكنت 

رضورية حلماية ادلول واملجتمعات من اآلخر.
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تقنيات التحكم

كيف جنحت اإًذا الطبقات احلاكمة يف اإحكام قب�ستها؟
ال شكَّ أن تقنيات السيطرة ختتلف من ماكن إىل آخر وفًقا للظروف املحلية وتفاوت الفرص؛ 

ذلا فإن أحد األسايلب القديمة هو الفصل بني طبقات املجتمع، وهو أسلوب شعيب معروف حىت يف 

املجتمعات الصغرية ذات اهلرمية اليت تقوم ىلع طبقة أىلع وطبقات أقل، فإذا اكن هناك زواج بني 

الزواج سيسبب خلاًل  فهذا  دنيا؛  لطبقة  الزوجني  أحد  احلل النتماء  الطالق هو  الطبقتني سيكون 

ون من االمتداد الفعال لوحدات القرابة، ألن هؤالء من  يف هرمية هذه الطبقات؛ ذلا جند احلاكم حيدُّ

املمكن أن يكونوا فاعلني يف املزامحة ىلع سلطة رئيس العشرية، ويمكن إحداث اقتتال داخيل 

يكون قادًرا ىلع إاعدة ترتيب األوضاع ادلاخلية؛ وأقرب احلاالت املعارصة ذللك االقتتال األهيل يف 

بلنان خالل سبعينيات القرن العرشين؛ فهناك اعئالت طبقية حاكمة صارعت أخرى وقادت طبقات 

أقل منها اجتماعيًّا لدلفاع عن مكتسبات هذه العائالت، وكأننا يف مشهد يعود بنا إىل فرتات مبكرة 

اللبنانية املنضوية حتت راية الطائفية جتين الكثري من الفوائد  من اتلاريخ اإلنساين، هذه العائالت 

مثل زيادة سلطتها واتلحكم املركزي يف الكثري من انلاس واملجتمعات.

طوائف  أو  طبقات  إىل  تقسيمها  ويه  ادلول،  يف  املجتمعات  تلنظيم  واحدة  طريقة  هناك  إن 

ا فضاًل عن لكٍّ من الرقص والرياضة واحلرف واجلمااعت  وفًقا لوظائفها، ويلعب ادلين هنا دوًرا مهمًّ

اتلطوعية. وهذه األنشطة ال تعتمد ىلع األقارب. ولكنها اكنت مفيدة يف احلد من اثلورات واخلالفات 

وانلفوذ  السلطة  ذوي  من  القرابة  وليست  السيايس.  انلفوذ  أو  الرثوة  أو  السلطة  ىلع  األقارب  بني 

وانلفوذ،  للسلطة  تقييم حقييق  ابلعد اكفية إلحداث  أو  القرابة  واتلغيريات عليها من حيث درجة 

مع  أيًضا  منسجمة  تكون  أن  جيب  اليت  السلطة،  هيلكة  حنو  باملجتمع  تتجه  الفكرية  فاتلحوالت 

املعطيات ابليئية.



12

سلسلة رشفات 4   

والصني،  والعراق  الكربى كمرص  األوىل  احلضارات  السلطة يف  تركزي  معطيات  ويف حبثنا عن 

جند أن تنظيم الري وتوزيع املياه أديا إىل نشوء حضارات سلطوية مركزية، ويف املناطق القاحلة كشبه 

اجلزيرة العربية أدت السيطرة ىلع املياه إىل سطوة القبائل املسيطرة عليها. 

ويف مملكيت سومر وبريو، جند أن تطورات اثلقافة ارتبطت بالري بدرجة غري اعدية، كما ارتبطت 

ثروات كبرية  مع  امللوك  ُدفِن  املنطقتني  انلاس، ويف هاتني  اليت سيطرت ىلع حياة  احلاكمة  بالطبقة 

ومئات اخلدم مثلما حدث يف أور بالعراق.

ن من تراكم الرثوة بيد  لقد خلق تطور املعرفة عرب الرحلة واتلنقل تباداًل جتاريًّا للبضائع مكَّ

الطبقات احلاكمة، فـ»أرحيا« مثاًل اكنت من املدن اليت أصبحت ذات ثروة، حيث اكنت واحة ىلع 

ابلييئ ألرحيا  فاملحيط  األناضول،  العربية بلالد  العراق ملرص، ومن شبه اجلزيرة  املمتد من  الطريق 

جاف قحل جبيل يؤدي ممر ضيق إيلها؛ وكنت قوافل اتلجارة تمر عربها، ذللك فُرضت رسوم ىلع هذه 

ابلضائع اتلجارية، فليس من قبيل الصدفة إًذا أن جتد »اكثلني كينيون« أقدم اتلحسينات الضخمة يف 

العالم بأرحيا، اليت يرجع تارخيها إىل الفرتة بني 9000 إىل 7000 سنة قبل امليالد، ويدل هذا ىلع أنها أقدم 

مدينة نمت ىلع اتلجارة العابرة للحدود، كما يؤكد هذا ثرواتها اليت اكنت مطمًعا لألعداء، فتعرضت 

مراًرا للهجوم واحلرق.

ومن هنا نقف ىلع اعمل حمدد أدى إىل تقدم املجتمعات ونمو سطوة ادلولة، وهو اتلخصص، فقد 

أدى إىل إجياد تكنولوجيا جديدة طوال الوقت؛ فتطور السكني احلجري يف العصور السحيقة لسيف 

أو خنجر، تطلب مهارة خاصة وتركزي متخصصني جييدون هذه احلرفة، كما أن هناك أدوات تتطلب 

يف صناعتها أو إعدادها أكرث من متخصص، كورق الربدي اذلي حيصده الفالح، ويقوم بإعداده صانع 

للكتابة، بينما يعد صانع آخر احلرب، وقد يكون هناك آخر يعد القلم؛ ليك يستخدم يف انلهاية اكتب 

فرعون هذه األدوات للتدوين؛ إنها سلسلة من املتخصصني عملت ادلول ىلع زيادة عددها، واتلأكد 

من والئها هلا. وبفضل املتخصصني استطاعت الطبقة احلاكمة إقامة عالقات اجتماعية وثيقة تلبادل 
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املعلومات وتوطيد اتلحالفات اليت رفعت من كفاءة أداء تنظيمات ادلولة، اليت تعضد يف انلهاية من 

قوة السلطة، هذا ما انعكس ىلع تراتبية احرتام املتخصصني، وانعكس ىلع مدخالتهم أيًضا، ولكما 

زاد عدد اتلخصصات مع اتلقدم العليم، زادت الرفاهية يف املجتمعات. لكن يف السنوات األخرية، 

أخذت وسائل اتلواصل االجتمايع- كمنتج عليم- تأكل من هرمية ادلول، وتهدد حىت آيلات ممارسة 

السلطة، حىت رأينا أن هذه الوسائل تسقط أنظمة سياسية، أو ربما تتسبب يف إقالة مسئول، فهل هناك 

آيلات جديدة ملمارسة نوع جديد من السلطة يعتمد ىلع الرأي العام املتبلور عرب الوسائط اإلعالمية 

اجلديدة؟

ووسط هذا لكه تطل علينا القوة كأداة للسيطرة من قبل الغزاة، ولكن يف حقيقة األمر قضية 

بعضها ىلع  من  عليها  السيطرة  تمت  القبائل  من  الكثري  أن  معقد، حيث جند  أمر  بالقوة  السيطرة 

بعض، يف حني تذهب الوقائع اتلارخيية واملعطيات من علم اآلثار إىل أن القوة يمكن أن تقيد بعض 

السلوكيات غري املرغوبة، وإىل جانب ذلك ال بُدَّ أن تكون هناك مساحات من اتلعاون مع انلظام، 

فإذا لم يكن دلى انلاس هذه املساحات مع انلظام احلاكم فلن تكون هناك جمتمعات سوية آمنة، 

القيم وادلوافع واالهتمام  أو تدمري لك يشء، فانلاس هنا تفقد لك معاين  الرحيل  وستكون انلتيجة 

حتت اإلكراه والعنف حيث يسيطر عليهم الشعور بالفتور والعزة، فالظلم والضيق يؤديان إىل عدم 

ابلائسة،  بأوضاعهم  للنهوض  ذلك  يستغلون  انلاس  الطموحني من  املطاف  نهاية  االرتياح، وجند يف 

لكن هؤالء هم نواة للتطرف والعنف ضد ادلولة وضد املجتمع، من هنا فإن احلراك الطبيق طبًقا 

للكفاءة وليس للمحسوبية أو الواسطة هو األداة اليت تؤمن السلم ادلائم للمجتمع.

تبدو هنا حقيقة واضحة، ويه االعتماد املفرط ىلع قوة السالح وإهمال احلوافز اإلجيابية، وهما 

مسئوالن عن الترشذم السيايس املستفحل يف عدٍد من ادلول، يصاحب ذلك تدهور تدرييج للقيم 

األخالقية واملكون اثلقايف.
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ىلع مر اتلاريخ، تبدو فكرة السيطرة عن طريق اإلرهاب قصرية األجل، واتلنظيمات اإلرهابية ال 

يمتد عمرها إال لعقود قليلة، فادلول اليت دليها ويع باحتياجات جمتمعاتها تتيح هلذه املجتمعات إنتاج 

نوع من أنواع الرشااكت اكجلمعيات املدنية أو املجالس العرفية أو اتلضامن املجتميع اذلي يكفل 

نواًع ما من احللول ملشكالت املجتمع، وإن اكن دور املجتمع املدين ومنظماته ادلويلة يتصاعد ىلع 

حساب سلطة ادلول، انظر ىلع سبيل املثال: سلطة االحتاد ادلويل لكرة القدم ىلع االحتادات يف ادلول، 

ومدى استقاليلة احتادات الكرة بادلول عن سلطة ادلولة.

لكننا نقرر أيًضا أن اتلجارب اتلارخيية تذهب إىل أن احتمااًل واحًدا تلحسني مستوى املعيشة 

ربما يكون أهم دافع تلأييد ادلولة، فاالحتماالت تمتاز بالسهولة وجتعل احلياة أكرث متعة؛ مما يؤدي 

إىل حتفزي القوة اليت تقود جمتمعاتها، وهو ما جيعل ادلول قادرة ىلع املنافسة واتلطلع إىل اتلقدم، وعندما 

تصبح ادلولة غري قادرة ىلع تلبية هذه االحتماالت واتلطلعات سيكون مآهلا إىل الفشل أو االنهيار.

أسالفه،  من  أفضل  يعيش  أن  اإلنسان  استطاع  احلضارة،  من  ويزيد  سنة  آالف  سبعة  بعد 

جعلت  بصورة  العالم  أحناء  لك  من  واملرشوبات  األطعمة  نلا  جلبت  املتعددة  املواصالت  فشباكت 

احلياة غري رتيبة، وهذا ما جيعل اإلنسان املعارص أكرث سعادًة من َمِلك حَكم يف العصور احلجرية، 

وحلت اآلالت والروبوتات حمل العبيد وقوتهم، وأصبحت حفالت الرتفيه ببذخها يف متناول اجلميع، 

لكن هل اإلنسان يف عرصنا دليه قناعة وراٍض عن حياته؟

إذا كنا نعيش أفضل من ملوك العصور الوسطى من حيث اإلماكنيات والرفاهية، فهل انلخب 

احلاكمة - مع ما تمتلكه من القوة العسكرية والرثوة - راضية كذلك؟، أم أن السيطرة وحب املزيد 

من الرثوة سيهدد أمن اإلنسان؟

إن االهتمام بالقوة اكن حمور اهتمام انلخب احلاكمة اليت شعرت باحلاجة للقوة جنبًا إىل جنب 

مع وسائل الضغط االقتصادي املزتايد اليت توفرها اتلجارة، ومما الشكَّ فيه أن االعتماد املزتايد ىلع 

املنتجات املتخصصة- مثل الفئوس واملحاريث املعدنية- اكن واحًدا من عوامل القوة الفاعلة وراء 
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توطيد السلطة يف العصور القديمة؛ ذللك حاول قادة هذه املجتمعات اليت اكنت ذات ثروة استنباط 

طرق إلنشاء قوة حماربة ثابتة لصد اغرات اآلخرين، فبدأت تظهر حدود حمددة هلذه املجتمعات. وكنت 

اثلقافة احلربية وتطور تقنيات القتال يه االختالف بني مرص القديمة وسومر؛ فاألوىل تمكنت من 

االستمرار باعتمادها ىلع هذه اثلقافة، وىلع انلقيض من ذلك اختفت حضارة سومر. وهنا يظهر دور 

اجليش كمعلم أسايس وديلل ىلع نضوج ادلولة، بل اكنت احلاجة ماسة تلطوير قوة اجليش، لضمان 

سيطرته وهيمنته. وهو ما يفرس انتهاج اجليش األمريكي وقيادته للبحث العليم يف الواليات املتحدة 

األمريكية، كما أن األسلحة اجلديدة يف حاجة لساحات قتال تلجربتها وبلث الرعب دلى اخلصوم 

إلخضاعهم بصورة غري مبارشة، فإىل أي مدى سيهدد تطور صناعة األسلحة السلم املجتميع ادلويل؟ 
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الهوية والدين
املعاين  Community، ىلع جمموعة من  Culture، مثلها مثل لكمة مجاعة  ثقافة  تنطوي لكمة 

املتعددة املتنازعة، ويف معناها األصيل تشري هذه اللكمة اإلجنلزيية إىل أمرين مرتابطني: األول هو فن 

يمكن  األشياء؛ حيث  فيه  تنمو  اذلي   Medium الوسط  هو  واثلاين   ،Cultivation الزراعة  ممارسة 

انلمو. وجذر  من  األشياء  تمكن  اليت  الظروف  تهيئة   Cultivation وتعين لكمة  وراعيتها،  تغذيتها 

Cultivation يه  Cultus اليت تعين الراعية، ومن ثمَّ فإن لكمة  هاتني اللكمتني هو اللكمة الالتينية 

به  نهتم  اذلي  ذاك  اتلعبري عن  املعىن:  بهذا  إًذا  Culture يه  واثلقافة  بها.  واالهتمام  األشياء  راعية 

ونراعه، وهكذا دخلت هذه اللكمة إىل اللغة اإلجنلزيية يف القرن اخلامس عرش، لكن معناها توسع 

وتغري تغرًيا هائاًل منذ ذلك احلني.

فايلوم حنن نستعمل لكمة ثقافة Culture لدلاللة ىلع أنظمة املعىن وأنماط احلياة اليت تتمخض 

عن ممارسات احلياة وتعكس أولوياتها وتوقعاتها))).

هذا يقودنا إىل حتليل املجتمع اذلي تنتج عنه ممارسات احلياة، فيف لك جمتمع )قبيلة-مدينة-

َمْن  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  أو  والكتابة،  واثلقافة  الفكر  فيه  حيرتف  َمن  دولة-أمة-حضارة( 

حيرتف القول اثلقايف، األسطوري أو املقدس، وتقوم وظيفة هؤالء ىلع إنتاج اخلطابات الضامنة هلوية 

اجلماعة والقيم املركزية السائدة فيها يف الزمان واملاكن. فالصني عرفت طبقة املوظفني Shi، واهلند 

الفقهاء  اإلسالمية  احلضارة  ويف  الفالسفة،  وايلونان  العلماء،  أو  واحلكماء  الرؤى  أصحاب  عرفت 

العام ويرسخون عرب رؤاهم  الويع  أو حىت رواياتهم تشلك  الرأي والعلم. وهؤالء خطاباتهم  أو أهل 

 هوية املجتمع، فصاغوا عرب األساطري أو احلاكيات أو الرؤى اثلقافية للمجتمع والعالم رؤية جمتمعاتهم

 ذلاتها ولآلخر.

دارن بارين، املجتمع الشبيك، ترمجة أنور اجلمعاوي، ترمجان )ادلوحة، قطر: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، 2015(: 205.  )1(
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لكننا يف عرص أصبحنا فيه يف حاجة ماسة إىل من يتيحون اخلطابات اليت تصيغ هوية اجلماعة 

وقيمها وبثها يف الزمان واملاكن... إن تذبذب هوية املجتمعات وتعزز ثقتها يف ذواتها أدى إىل صعود 

خطابات العنرصية أو االنكفاء ىلع اذلات الوطنية، بل إن الشعور بالقلق من األقليات املهاجرة، وبث 

الصورة اليت تعكس طبيعة املجتمع ووعيه بذاته بصورة مقنعة بات مشلكة كربى؛ إذ إنه يف عرص 

اإلنرتنت صار هناك قذف مستمر عرب هذه الشبكة اليت يتلقف املتفاعلون معها آالف املعلومات 

والرسائل واإلشااعت بل واملضامني يوميًّا، فكيف يتم تشكيل الويع الوطين واذلات اثلقافية يف ظل 

هذا القذف ايلويم؟، فإدراك املجتمع ذلاته بات متذبذبًا؛ إذ يتقوقع أفراده داخل الشبكة الرقمية، سواء 

عرب األجهزة اللوحية أو ىلع شاشات اهلاتف املحمول.

ويقودنا احلديث إىل اجلدل العميق ىلع الساحة ادلويلة حول مستقبل اثلقافة، فيف لك دولة يبدأ 

احلوار من دور املثقفني، إىل حتديد أهمية هؤالء املثقفني، إىل دور اثلقافة يف بناء خصوصية املجتمع 

إنتاج  أي جمال من جماالت  يعمل يف  من  وهو  ذلك،  دور كبري يف  هل  املثقف  فإن  هنا  ومن  وادلولة، 

املعرفة أو نرشها. اكن املثقف عند العرب هو من خيزتن يف ذاكرته كمية كبرية من املعلومات لريتبها 

ويستعرضها أمام مجهوره أو يف مقاالته أو كتبه، لكن اكن هذا يف املايض، ولكن اآلن عليه أن يقدم 

رؤاه يف صورة مركزة مقنعة حتمل حتلياًل ونقاًشا.

األهم؛  هم  عليها  والعاملون  املعرفة  إنتاج  بات  املعلومات،  انفجار  ومع  اإلنرتنت  عرص  ويف 

فاملقولة الشهرية »املعرفة قوة« تدل ىلع إنتاج املعرفة وليس فقط حيازة املعلومات.

»الفجوة  اذلات، ظهر مصطلح  لفرض  اإلنرتنت  مفتوًحا ىلع شبكة  العالم  فيه  بات  ويف عرص 

الرقمية«، كما فرضت بعض ادلول رقابة تفاوتت من دولة ألخرى، وصلت إىل حد احلجب بلعض 

املواقع ىلع شبكة اإلنرتنت إىل الرقابة الصارمة إىل الرقابة عن بعد، لكن ادلول اليت تملك الربجميات 

والرشكت املالكة هلذه الربجميات حتجبها عن اآلخرين بغرض اشرتااكت أو رسوم رشاء مبالغ فيها، 

ىلع حنو ما حيدث يف الربجميات العلمية املتخصصة، خاصة ادلوريات اليت تنرش أحدث نتائج العلم يف 
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جماٍل ما، وهو ما يشري إىل منع املعرفة عن غري القادرين ماديًّا، ويعين ذلك ضمنًا احتاكر هذه املعرفة، 

حيث إنه َمْن ال يملك املال ال يملك املعرفة.

ىلع جانب آخر، فإن »الفضاء الرقيم« صار فضاًء تمارس من خالهل ادلول وجودها يف خدمة 

املجتمع، فاخزتلت ادلولة يف تعامالت عرب شبكة اإلنرتنت، فصارت احلكومات غري مرئية، لكن 

هذا انلوع من احلكومات أصبح أكرث فاعلية، وأكرث شفافية وضد ابلريوقراطية، فتبدو املعرفة قوة 

ومؤسسات  املبدعني،  بني  ما  املعرفة  ويتنوع صناع  املجتمع،  أداة يف خدمة  املعرفة  فعالة وصناعة 

ادلولة، والرشكت واملجتمع املدين.
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كيف يغري التقدم املجتمعات؟
ال شكَّ أن اتلقدم العليم املذهل منذ ستينيات القرن العرشين مستمر إىل اآلن- بالنسبة ملن 

ودلوا يف ستينيات القرن العرشين مثيل- فهناك تغريات رسيعة مذهلة وصادمة، ومن سيمتد به العمر 

ال شكَّ أنه سريى اعلـًما آخر أكرث تنواًع وأعظم تطوًرا.

الرسيع  املعدل  أدى  وقد  بشدة.  العالم  يغريان  املعلومات  وتكنولوجيا  انلانو  فتكنولوجيا 

للتطور اتلكنولويج إىل حدوث خلل اجتمايع، فاتلكنولوجيا يمكن أن تتغري برسعة، حيث تنتقل 

إىل  املزنل،  جدران  بني  املوجود  اهلاتف  من  العمر،  يف  واحدة  مرة  الفضاء  سفن  إىل  ادلراجات  من 

اهلاتف املحمول بني يديك يف لك ماكن، إىل اهلاتف اذلي يقوم بعدة وظائف- ومنها حتويل األموال 

وادلفع الفوري واتلقاط وإرسال الصور واألخبار- هذا لكه يف أقل من عقد من الزمان، وهو ما يطرح 

ا هو: هل يمكن أن تتغري أشاكل  دلى علماء األنرثوبولوجيا وعلماء انلفس واالجتماع سؤااًل ملحًّ

املجتمعات املؤسسية والقيم بشلك كبري يف مثل هذا الوقت القصري؟

احلقيقة أن قيم البرش وسلوكياتهم من املمكن أن تتشلك بسهولة يف العصور املاضية، وحبلول 

الوقت يصبحون مراهقني، ثم تتطور القيم اليت تشلك جوهر شخصياتهم وهوياتهم، ويبين اإلنسان 

حياته حول هذه القيم، وبذلك تصبح القيم ثابتة، فيتأقلم اإلنسان وتتوافق كيمياء املخ معها؛ حبيث 

ال يستطيع عقل اإلنسان ختيل املجتمع بدون هذه القيم.

معظم انلاس يتكيفون مع ابليئة اليت تربوا فيها، ولكن ماذا حيدث عندما يتغري العالم بشلك 

كبري، والقيم اليت تعين شعوًرا باذلات اإلنسانية يعفو عليها الزمن؟ 

إن كثرًيا من انلاس ال يستطيعون تقبل تغيري القيم اليت تعتمد عليها حياتهم، واليت كثرًيا ما 

تثبت جناًحا كبرًيا، فأغلب انلاس يتمسكون بالقيم اليت ترشبوها وامتصوها مثل األطفال. هذه القيم 

تمكنهم من مواجهة الكوارث والصدمات، وجعلت املجتمعات متماسكة واألرس متضامنة واألفراد 
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متعاونني، حىت يف إقامة شبكة تضامن مايل ىلع غرار ما يسىم بـ )اجلمعيات(؛ ويه رشااكت مايلة 

عرشين  أو  عرشة  بني  الشهري  باالشرتاك  تكون  كبرية،  مايلة  مبالغ  تعاونهم  عرب  لألفراد  تضمن 

شخًصا، حيصل الشخص الواحد منهم يف أول الشهر ىلع جممل ما يتم مجعه من املجموع. ويعترب هذا 

الشلك من االدخار التشاريك وسيلًة مكنت عديًدا من أفراد املجتمع املرصي من ابلناء االقتصادي 

ومواجهة متطلبات احلياة.

فَمن اذلي يستطيع أن يقول إن القيم اليت يتمسك بها هؤالء انلاس لم تكن صاحلة؟ فقيمهم يه 

اليت مكنتهم من الصمود واالستمرارية؟

هنا تواجه املجتمعات تساؤالت صعبة: هل القيم اليت جعلت األجيال السابقة ناجحة ليست 

بالرضورة يه القيم اليت سوف تكون مالئمة يف املستقبل تلحقيق جناحات؟ ويستديع هذا معيار 

القيم، فهذا املعيار مهم ألن املجتمعات تكرر األمور نفسها واإليمان نفسه، فتخيُّل أن الشاب يزتوج 

خارج مزنل األرسة يف مرص يف القرنني اثلامن عرش واتلاسع عرش أمٌر مستحيل. لكن مع بدايات 

القرن العرشين بدا وكأنه أمر مسلَّم به، ومع ميجء القرن احلادي والعرشين بدا أمًرا بديهيًّا، وترتب 

ىلع ذلك انتهاء فكرة األرسة املمتدة باتلدريج، ومزنل األرسة، واليح اذلي يعرف انلاس ساكنه أبًا عن 

جد؛ وهو ما ارتبط بتغريات يف األشاكل املعمارية للعمارة السكنية، فأصبحنا نتعامل مع وحدات يف 

بنيات سكنية، لك وحدة مغلقة ىلع ذاتها، فأدى هذا إىل تاليش قيمة اجلوار والقيم املصاحبة هلا. وودل 

لك هذا من رحم توسع املدن وظهور الطاقة املحركة للسيارات ووسائل انلقل، ثم الصحافة واتلعليم 

وصعود الفردانية أو الفرد عرب استقاليلته املايلة، خاصًة مع تعليم الفتيات وعملهن، بل ومشاركتهن 

يف اإلنفاق املزنيل، وهو أمر اكن من املستحيل من ذي قبل؛ إذ اكن هذا يعد من شيم الرجال فحسب، 

بينما يف الريف املرصي اكنت املرأة تساعد زوجها يف احلقل، وترىع احليوانات اليت تربيها يف املزنل، 

وكنت املرأة مساهمة ومشاركة اقتصاديًّا يف املزنل. أما اآلن فقد حتولت يف الريف إىل امرأة مستهلكة 

ملنتج املدنية، بدًءا من اخلزب اذلي يعد خارج املزنل، إىل املصنواعت الغذائية اليت اكنت تنتجها مزنيلًّا. 

وبالرغم من هذا فإن املرأة املساهمة بالفعل اقتصاديًّا يف الريف ال تعرتف بها ادلولة كمنِتج ومساِهم 
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اقتصادي، بل تضيق عليها إىل درجة تهميشها، ىلع الرغم من أن جهود هذه املرأة يف إنتاج األبلان 

ومشتقاتها قد أسهمت يف انتشال أرس من الفقر املدقع، وأسهمت يف دعم هذه املرأة املعيلة.

ويقودنا هذا إىل استحضار ما يمكن أن نسميه »القيم املهجورة«، هذه القيم يرى ابلعض أن 

غيابها يؤدي إىل انزالق املجتمعات للمجهول، يف اعلم يزداد لك يوم تعقيًدا وتتسارع وترية اتلقدم 

اتلقين فيه، خاصة يف وسائل اتلواصل االجتمايع، ويه جمتمعات افرتاضية غري حقيقية تشلك أحيانًا 

شباكت قد تكون خاصة بقضايا انلوع واملرأة واهتماماتها، أو شباكت تربط متخصصني اكملؤرخني 

أو الصحفيني، مع حتوالت يف أنماط االقتصاد واالستهالك تستحق اتلأمل.

لقد أصبحت العزلة الفردية أزمة تعاين منها املجتمعات، دلرجة توحد الفرد مع وسائل اتلواصل 

االجتمايع يف العالم االفرتايض، حىت رجال ادلين وكبار السن يشعرون بالعزلة، بل إن دور العبادة اليت 

اكنت حتتشد باملصلني يف أوقات الصالة أصبحت شبه فارغة، إال يف أيام اجلمع أو يف صالة الرتاويح 

يف شهر رمضان. كذلك لم يعد األبناء يولون اآلباء واألمهات الراعية اليت قدمها أبناء األجيال السابقة 

آلبائهم وأمهاتهم، وأصبحت صلة الرحم تتم عن بعد أو ربما يف املناسبات، إىل ماذا يؤدي هذا لكه؟

ال شكَّ أن مجيع هذا يقود إىل موت العاطفة اإلنسانية يف املجتمع، ويشلك دون ويع إحباًطا يتم 

اتلعبري عنه يف سلوك عدواين غري طبييع، كما قد يؤدي إىل تطرف بعض أفراد املجتمع واخنراطهم يف 

ردة فعل سلبية تصل إىل الزتمت ادليين واستداعء مقوالت تراثية وعزهلا عن مناسباتها، كذلك يؤدي 

االنتحار يف جمتمعات  أو  بالوطن، وابلحث عن اهلجرة من جمتمعات حمبطة،  الاليقني  إىل حالة من 

اكلسويد اليت توفر الرفاهية املحبطة لإلنسان.

حتدثها  اليت  للتغريات  استجابة  االجتماعية  العالقات  تتغري  هل  إشاكيلة:  تبدو  هنا 
اتلكنولوجيا بكافة أشاكهلا، وهل يتغري معيار القيم ليك يتكيف مع اتلغريات احلادثة؟

للبعض.  منهاًجا  الشك  وأصبح  وأهميتها،  ادلولة  دور  يف  التشكيك  تنتهج  أيادي  وجدنا  لقد 

تتدخل  وال  وتنظم  تدير  افرتاضية  تنظيم حكومات  إىل  احلكومات،  مستقبل  آخر  بعض  ناقش  بل 
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يف الشأن اخلاص وتعظم الفردانية، هذه األيادي تمثل الرأسمايلة املتوحشة، اليت تتاجر يف املبيدات 

املسببة  الصناعية  واملواد  اإلشعايع،  النشاط  ونفايات  الغاز،  وترسب  املسممة،  األسماك  أو  املميتة، 

تمنعها  العلمية، هذه األنشطة املرضة لإلنسان  املخلفة بوساطة ابلحوث  للرسطان، وأنواع ابلكرتيا 

، تظل ادلولة هلا أدوارها يف  احلكومات، ولو تركتها ألفنت البرشية من أجل ماكسب ابلعض؛ ومن َثمَّ

كبح مجاح ابلعض وممارسة دور رقايب وتنظييم قوي، فقد هز جناح الصني فكرة انسحاب ادلولة من 

كثري من املجاالت.

الفردانية
لم تكن املرأة عرب عصور اتلاريخ خارج سوق العمل، لكن اثلورة الصناعية يف أوروبا جعلت 

انلاس يتنافسون ىلع أسس فردية بغض انلظر عن اجلنس، وترقت سيدات إىل وظائف عليا، وتنافسن 

مع الرجال من أجل الربح الشخيص والرتيق االجتمايع، وترتب ىلع ذلك عزوف النساء عن إجناب 

ر سن الزواج ىلع حنو مزتايد. يف املقابل تزايدت حاالت الطالق، حىت إن أيديولوجية  األطفال، وتأخُّ

الزواج واألرسة ترتاجع بسبب هذا لكه. ومن هنا تبدو األرسة مهددة سواء بسبب الشابات أو الشباب 

يف األجيال اجلديدة، بدأ هذا بوضوح يف العديد من ادلول الصناعية اكلواليات املتحدة وكندا وإيطايلا 

وأملانيا، لكنه ينعكس أيًضا بصورة أو بأخرى يف بدل كمرص ويف تونس أيًضا؛ فقد ارتفع سن الزواج 

يف املدن الكبرية الصناعية أو اتلجارية وتزايدت حاالت الطالق، فهل احلياة االستهالكية ونماذجها 

 السبب يف مرص وتونس؟ أم اتلقدم الصنايع واتلكنولويج؟ أم إنها أسباب معقدة ختتلف من مرص

 إىل تونس؟

لكننا جند اتلنافسية يف العمل اعمل قوي يف ادلول الصناعية، خاصة أن اآلالت حتل حمل البرش 

فصار  أساسية،  بصورة  الروبوت  ىلع  يعتمد  اذلي  ايلاباين  انلموذج  املثال  سبيل  وىلع  يوم،  بعد  يوًما 

نموذًجا يدفع أصحاب األعمال إىل االستغناء عن العمال، تلعتين هذه الصنااعت باملهارات الفنية اليت 

حتتاجها عناية فائقة، فيه إًذا تستثمر يف الفرد ال يف أرسته أو حىت حميطه االجتمايع العمايل. واخلرباء 
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واملصانع  ابلحثية  واملعاهد  والرشكت  خارقة.  تنافسية  حبماسة  عملهم  يف  يتفانون  منهم  والعلماء 

واجلامعات تستفيد منهم ومن أي قدرة إبداعية؛ يلدمن هؤالء العمل، وتُلدفَع هلم أجور تفوق أجور 

الوزراء يف حكومات بدلانهم، فهل الفرد املدمن للعمل واملبدع هنا متوحد بشخصه مع عمله؟

يف حقيقة األمر، إن هذا اتلوحد انتقل من هؤالء إىل األجيال اجلديدة املدمنة ألشاكل اتلقنيات 

املحمول، يلتوحدوا معها، فتحل هذه األجهزة حمل األرسة  اهلاتف  أو  اللوحية  اجلديدة ىلع األجهزة 

واألصدقاء واملجتمع بدرجة تهدد قدراتهم ىلع اتلواصل مع اآلخر أيًّا اكن، بل يبين هؤالء اعملهم عرب 

، يكونون  هذه الشباكت، ويصبحون منغمسني يف هذا العالم، باحثني عن جمتمع افرتايض. ومن ثمَّ

فريسة سهلة جلمااعت اتلطرف اجلاذبة هلم، أو لعنرصية محقاء.

من أجل ذلك، تبدو ثقافة املجتمع وكأنها قدرته ىلع ابلقاء واملقاومة، فاثلقافة يه جمموعة من 

اثلقافية  وانلظم  املجتمع،  أفراد  بني  اتلفاعل  آخر عرب  إىل  فرد  من  ُمررت  اليت  واملعرفة  السلوكيات 

السلوكيات املرتابطة املتكيفة، واملعرفة هنا بمثابة أدوات يستخدمها البرش  يه شباكت معقدة من 

من أجل حتقيق أهداف أو حل مشالك، تلربز األفاكر اثلقافية اليت تتاح للناس وهم يدركون أن يف 

مصلحتهم استخدامها، لكن يف انلهاية وعرب الزمن جند سلوكيات تتالىش يلتم جتاهلها أو نسيانها. 

إن أكرث األمثلة ىلع ذلك يف مرص »اعدة األربعني« بعد الوفاة؛ حيث يقام عزاء بعد أربعني يوًما من 

وفاة أحد أفراد األرسة، هذا سلوك عرفه املرصيون منذ قديم األزل، لكنه تالىش يف عرصنا تدرجييًّا 

ويكاد خيتيف.

الإن�سان واأهدافه
لك إنسان دليه جمموعة من األدوات السلوكية واأليديولوجية واالجتماعية لالختيار من بينها؛ 

واالستحواذ  االجتمايع  والصعود  والرتفيه  الراحة  ووسائل  الغذاء  مثل  منه تلحقيق اغيته  يف حماولة 

االقتصادي، وحيدد اإلنسان جتربته اذلاتية من خالل اختياراته من بني هذه األدوات، وهناك من يتبع 

األنماط السائدة فيختار كما خيتار اآلخرون، وهناك أيًضا من هل خياراته اخلاصة، لكن يف انلهاية 
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هناك أنماط حمددة يف لك جمتمع يفرضها اذلين يديرونه، ومن ثمَّ تقع ىلع اعتقهم مسئويلة بقاء هذه 

األنماط، بينما قبول خرقها إما إلحداث تغيري سليب أو إجيايب يقع ىلع اعتق هذا املجتمع، اذلي إما أن 

يقبل أو يرفض هذا اخلرق، فماذا لو اكن يف هذا املجتمع: الفردانية يه قوامه، وأفراده متوحدون مع 

آلة ختلق جمتمًعا آخر افرتاضيًّا يتصاعد دوره؟

إن هرمية السلطة- سواء سلطة املجتمع أو ادلولة أو األرسة- تلتيق يف آٍن ىلع رأس التسلسل 

وهو  اآلخرين ىلع حسابنا،  إىل حتقيق مصالح  ويسىع  القرارات،  ويتخذ  يفرض سلطته  بمن  اهلريم 

ما يؤدي لقيود ىلع سلوكنا وكذلك ىلع فرصنا، إن املهم هو املمارسة العملية للسلطة مع مصالح من 

تمارس عليه سطوتها، فتفيد ترصفاته لصالح هذه املمارسة.

يمكننا أن نستعيد اتلجديد يف قيم املجتمع، فلو أن هناك أداة سلوكية لم تنجح، فإنه يف انلهاية 

لكننا  هلا،  األيديولويج  األساس  عن  انلظر  بغض  تلقائيًّا  انلاس  معظم  قبل  من  منها  اتلخلص  يتم 

يف عرص تسيطر فيه اآللة بصورة متعاظمة ومتغلغلة ىلع اإلنسان، فاذلين يتحدثون عن ذاكء اآللة 

وإدراكها، ينسون أن مبتكر اآللة هو اإلنسان، أتاح هلا أن حتدد لإلنسان مشاعره ورغباته وهوياته، 

بل تسلبه وقته ليك تسيطر عليه عرب عملية نهائية ال تتوقف، فهل يستطيع اإلنسان وقف هذه األداة 

السلوكية أو حىت حتجيم تأثريها فيه؟

الروح  من  املستمدة  العواطف  ويه  اإلجيابية؛  بالطاقة  اإلنسان  تزود  العواطف  أن  شكَّ  ال 

اإلنسانية، وهو ما تفتقر إيله اآللة، فاملشاعر اإلنسانية يه النسيج اذلي حيفظ انلظم اثلقافية، فميلنا 

للحب والكراهية واإلهداء والعطاء وممارسة الشعائر ادلينية وموروثاتنا اجلينية العاطفية حنو األقرباء، 

مجيع ذلك ال يمكن أن يكون لآللة دور فيه؛ حىت لو أدركت اآللة أحاسيسنا نتيجة تطويرها برجميًّا، 

فيه ستظل اعجزة عن إدراك املشاعر ىلع طبيعتها؟ فاحلياة اإلنسانية فعل به روح وحركة ديناميكية 

غري فعل اآللة اخلاضع للحساب الرقيم ادلقيق.
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إن العديد من األفراد حيلمون بتحرير أنفسهم من انلظام اثلقايف املعقد، بينما حنن قادرون ىلع 

إاعدة تشكيل نظام ثقايف جلعله يتناسب مع تطلعاتنا حنو األفضل، إننا ال نستطيع أن نعيش بدون نظام 

ثقايف حيدد طبيعة تفاعلنا، وال يمكننا أن خنتار ما إذا كنا نشارك يف انلظام اثلقايف أم ال، إال إذا كنا ال 

نريد أن نبىق ىلع قيد احلياة؛ فبدون املشاركة يف نظام ثقايف وتعلم قواعد مناسبة للمشاركة واتلفاعل، 

ال يمكن أن تستمر بنا احلياة أو يتحقق اتلطور يف حياتنا، ومثلما أن انلاس ال يستطيعون االستغناء 

عن األدوات اتلكنولوجية فإنهم غري قادرين ىلع ابلقاء ىلع قيد احلياة بدون األدوات اثلقافية املعرفية 

اليت تمكنهم من العمل يف جمتمع معقد.

هذه  مقيدون.  وانلخبة  والوزراء  امللوك  حىت  مقيدون،  كبرش  أننا  عنها  نتغافل  اليت  احلقيقة   

القيود يه نتاج انلظام اثلقايف؛ ذللك فإن علينا دعم هذا انلظام وخصائصه، واذلي يكون اعدة معقًدا 

وأحيانًا غري مفهوم بالنسبة نلا. حىت لو شعرنا بأنه يعمل ضد مصاحلنا الشخصية بقيوده، فهذه القيود 

يه اليت حتد من قدرة من هو يف أىلع التسلسل اهلريم ملصلحة َمْن هو يف أدىن التسلسل. من هنا تأيت 

أهمية اثلقافات املعقدة واملركبة؛ فمن خصائصها أنها تعيد بناء نفسها بنفسها وفق مقتضيات السياق 

اثلقافة  يف  حادث  هو  ما  حنو  ىلع  بمتناقضاته  حىت  اتلعايش  ىلع  القدرة  للمجتمع  تتيح  بل  الزمين، 

إىل  اإلسكندر  منذ غزو  اتلعايش بصورة مذهلة  قدرة مرص ىلع  نرى  بل  تناقضاتها،  اهلندية بكل 

الفتح العريب إىل العرص احلديث، فكم مرة أاعدت اثلقافة املرصية إنتاج نفسها عرب العصور؟! 

إن معظم انلاس دليهم القدرة ىلع استيعاب القيم األساسية ملجتمعاتهم، وهم مدركون أن عدم 

انلجاح، وشيوع  أو  ابلقاء  اجلميع يف  وتهديد فرص  انلظام  تفكيك  إىل  يؤدي  معها سلوكيًّا  اتلفاعل 

جرائم تهدد النسيج االجتمايع ومصالح األغلبية؛ ذلا فإنه يف لك املجتمعات من يشلك تهديًدا ملصالح 

األغلبية وخيرج عن قيمها يتم تهذيبه وإصالحه. إنه ال بُدَّ من وثيقة ترابط اجتمايع تمثلها منظومة 

القيم اليت أصبحت اآلن حمل تساؤالت؟ فالسؤال املطروح: ما يه اتلغريات اليت يمكن أن حتدثها 

اثلورات العلمية يف منظومة القيم؟ وماذا جيب أن يقول املايض واحلارض عن املستقبل؟
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العقل النقدي
ودل العقل انلقدي مع اإلنسان، وسهلت شبكة اإلنرتنت االستداعء من املايض الرسيع للنقد، 

فتصاعدت حدة انلقد ىلع اكفة األصعدة، فهل دلى أي سلطة القدرة ىلع احلد من هذا انلقد وإدارة 

نقاش معه، وإال يتحول هذا انلقد إىل حالة من السخط.

لكن ما هو انلقد إًذا؟ انلقد هو اجلهد العقيل والعميل اذلي يتجه لعدم تقبل األفاكر وأسايلب 

القول والفعل والسلوك والظروف االجتماعية واتلارخيية وسائر العالقات بعامله وجمتمعه تقباًل أعىم، 

للعرص، يكون  العامة  احلياة االجتماعية واألفاكر واألهداف  للتوفيق بني جوانب  يبذل  وهو جهد 

وراءها  الاكمنة  املصالح  ويف  وجذورها،  األشياء  أصول  يف  وابلحث  اجلوهر،  من  فيها  املظهر  تميزي 

واملعارف املرتبطة بهذه املصالح... إلخ، أي معرفتها معرفة تفيض إىل تغيريها من أساسها ىلع هدى 

»نموذج هندي« متصور وممكن يف آٍن واحد))).

لكن هل وجد النقد يف تراثنا العربي والثقافة العربية؟
نعم وجد، لكن تم تهميشه لصالح مبدأ السمع والطاعة حفاًظا ىلع سالمة املجتمع من نزااعت 

بعضها متوهم، لكننا نالحظ أنه منذ فرتة مبكرة اكن املفكرون والفالسفة املسلمون مهتمني باإلقناع 

واإلفهام اذلي عرب عنه اجلاحظ بابليان واذلي يقول عنه: »ابليان اسم جامع للك يشء كشف لك 

قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري، حىت يفيض السامع إىل حقيقته، ويهجم ىلع حمصوهل اكئنًا ما 

اكن ذلك ابليان، ومن أي جنس اكن ادليلل، ألن مدار األمر والغاية اليت إيلها جيري القائل والسامع 

ذلك  يف  ابليان  هو  فذلك  املعىن  عن  وأوضحت  اإلفهام  بلغت  يشء  فبأّي  واإلفهام،  الفهم  هو  إنما 

املوضع«))).

عبد الغفار ماكوي، »انلظرية انلقدية ملدرسة فرانكفورت: تمهيد وتعقيب نقدي«، حويلات لكية اآلداب 13، العدد 88 )1993(: 5.  )2(
أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب بن فزارة اللييث الكناين ابلرصي )اجلاحظ، ت 255 ه(، ابليان واتلبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط. 7،   )3(

مج. 1 )القاهرة: مكتبة اخلانيج، 1998(: 76.
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»إفهام  بقضية  تعتين  حبيث  تداويليًّا،  بعًدا  تكتيس  اجلاحظ  بالغة  أن  اتلعريف  هذا  يظهر 

الوظيفة  واعتبار  جهة،  من  اآلخر  استحضار  ىلع  ينطوي  املعىن  بهذا  فاإلفهام  وإقناعه«،  السامع، 

اتلواصلية للقول من جهة أخرى))). 

انتبه إىل سلطان الكالم واعرضه  واجلاحظ من هذا املنطلق هو صاحب نظرية اإلقناع، فقد 

االحتجاج، وما هلما من مفعول يف االستمالة وجلب اخنراط املستمعني، ذللك ربط ابلالغة باإلقناع، 

يقول اجلاحظ: »مجاع ابلالغة ابلرص باحلجة واملعرفة بمواضع الفرصة«))).

فابلالغة تغدو وسيلة للتأثري ىلع املستمع، والظهور عليه وإقناعه بالرأي، إن القول ابلليغ منذور 

تلحويل حياد املتليق أو معارضته إىل جتاوب. وقد خلص ادلكتور حممد العمري األغراض اإلقناعية 

حسب تصور اجلاحظ يف: »استمالة القلوب، واتلصديق، وفهم العقول، وإرساع انلفوس، واالستمالة، 

واالضطرار واتلحريك، وحل احلبوة«))).

بدوي طبانة، ابليان العريب: دراسة يف تطور الفكرة ابلالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى، ط. 2، مزيدة منقحة )القاهرة: مكتبة األجنلو   )4(
املرصية، 1958(: 62.

اجلاحظ، ابليان واتلبيني: 88.  )5(
حممد العمري، ابلالغة العربية: أصوهلا وامتداداتها )ادلار ابليضاء: أفريقيا الرشق، 1999(: 198.  )6(
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علم اجلدل واملناظرة 
برزت حاجة املجتمعات إىل علم اجلدل اذلي يبني حميي ادلين ابن اجلوزي مدى احلاجة إيله 

ىلع انلحو اتلايل: "اعلم – وفقنا اهلل وإياك أن معرفة هذا العلم ال يستغين عنها ناظر، وال يتمىش 

بدونها كالم مناظر، ألن به تبيني صحة ادليلل من فساده- حتريًرا وتقريًرا. وتتضح األسئلة الواردة 

ىًعَ  ٍع ومدَّ من املردودة إمجااًل وتفصياًل، ولواله الشتبه اتلحقيق يف املناظرة باملاكبرة ولو خيليِّ لك مدَّ

ن لك مانع من ممانعة ما يسمعه مىت شاء ألدى إىل اتلخبط  ما يرومه ىلع الوجه اذلي خيتاره، ولو مكيِّ

وعدم الضبط، إنما املراسم اجلديلة تفصل بني احلق وابلاطل، وتمزي املستقيم من السقيم؛ فمن لم حيط 

بها علًما اكن يف مناظرته كحاطب يلل"))).

ويزخر تراث العرب باحلوارات الفكرية الرثية اليت اكن منبعها ترشيد الرصاع الفكري واملذهيب 

واحليلولة دون حتوهل إىل رصاع عنيف، اكن العرب يهدفون من حواراتهم إىل االنتصار للحق، وهو 

هدف خيتلف تماًما عن اجلدل ايلوناين اذلي يقوم ىلع االنتصار للرأي صائبًا أو خطأ، هكذا اختلفت 

الرؤيتان وانطالقتهما الفلسفية، وانعكس هذا يف احرتام املذاهب اإلسالمية ىلع اختالفاتها لآلراء 

املتضاربة أحيانًا، وهو ما يربز آداب املناظرة واحلوار، وهو ما افتقدناه يف اخلطاب العريب املعارص.

وقد اختىف علم اجلدل واملناظرة من أدبيات العرب املعارصة؛ إذ تم وأده ألنه ال يتسق مع سمت 

األنظمة ادليكتاتورية العربية، وىلع جانب آخر رأت فيه تيارات اإلسالم السيايس نسًقا يتضارب 

العليم ال يصب  ادلين  وعلماء  ادلاعة  أن ضعف تكوين  كما  واتلبعية،  والطاعة  السمع  فكرة  مع 

القدرة ىلع خوض غمار اجلدل، يف حني أن علم اجلدل ما هو إال ترشيد  يف تكوين علماء دليهم 

حميي ادلين أبو املحاسن يوسف عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن عيل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن محادي بن أمحد بن حممد بن جعفر اجلوزي القريش   )7(
السيد ادلغيم  لقوانني االصطالح: يف اجلدل واملناظرة، حتقيق حممود بن حممد  كتاب اإليضاح  ابن اجلوزي، ت 656 ه(،  اتلييم ابلكري )يوسف 

)القاهرة: مكتبة مدبويل، 1995(: 99.
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الختالف اآلراء، ولو تم االستثمار فيه سيصب يف مصلحة املجتمعات العربية؛ إذ سريشد اتلعصب 

ادليين واملذهيب، وسيحدث حوارات صحية حول القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

اكن ادلكتور حممد أبو زهرة- من علماء األزهر الرشيف- أبرز من ألَّف يف علم اجلدل يف عرصنا 

احلارض، وحاول إحياء هذا العلم وجتديده، ثم نرش ابلاحث السوري املتمزي حممود السيد دغيم خمطوطة 

مهمة ملحيي ادلين يوسف ابن اجلوزي عنوانها »اإليضاح لقوانني االصطالح« ويه يف اجلدل واملناظرة، 

م املؤلف ملصنفه هذا بمقدمة أوضح فيها أنه ُسئل -  وتعد أفضل ما وصلنا يف هذا املجال العليم. قدَّ

»إمالء خمترص يف علم انلظر، يوضح قواعده ويبني فوائده، وينظم يف سلك اتلحقيق فرائده« - فأجاب 

ذللك وقسمه إىل مخسة أبواب: ابلاب األول: يف بيان احلاجة إىل علم اجلدل. ابلاب اثلاين: يف توطيد 

قواعد املناظرة. ابلاب اثلالث: يف أقسام األدلة وبيان أحاكمها. ابلاب الرابع: يف االعرتاضات وكيفية 

اجلواب عنها. ابلاب اخلامس: يف الرتجيحات وما يتعلق بها.

يف ابلاب األول: أوضح أن معرفة علم اجلدل »ال يستغين عنها ناظر وال يتمىش دونها كالم 

مناظر، ألنه يبني صحة ادليلل من فساده...«، ثم بني معىن اجلدل اللغوي من انلاحية اللغوية، موضًحا 

إياه، كما  تغنيهم عن تدوينهم  قوانينه، »ألن قرائح األول اكنت  للجدل دون تدوين  ممارسة األوائل 

واجلدل  الفقه  أصول  معىن  يوضح  ثم  وغريه...«،  والعروض،  وانلحو  اللغة  تدوين  عن  تغنيهم  اكنت 

فيقول: »قال العلماء: من املوظف ىلع الفقيه، الالزم هل، طلب الوقوف ىلع حقائق األدلة وأوضاعها - 

اليت يه: مباين الرشع - وهذا املعىن، هو املعرب عنه بأصول الفقه، وهل طرفان: أحدهما: إثبات األدلة 

ىلع الرشائط الواجبة هلا. اثلاين: حترير وجه االستدالل بها ىلع رشائط الصحة، واالحتياط عن ماكن 

وجوه الزلل، وعرثات الوهم عند تعارض االحتماالت يف اتلفاريع، وهذا الطرف اثلاين هو العلم املوسوم 

باجلدل.

تقريراتها،  اقترصوا يف ذكر األدلة ىلع نظم حتريراتها دون  الفن  أن املصنفني »يف هذا  ثم ذكر 

ْصنَُع من َسبِْكِه، وأصعب 
َ
اتكااًل ىلع اذلهن القادح أو املوقف الشارح«. وهو يرى أن »تقرير ادليلل أ
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من نظمه، ثم إعالم املبتدئ بُِكنِْه األسئلة ال يغنيه عن إعالمه بكيفية إيرادها، وتركيب خصوص 

األمور الفقهية ىلع عموم األسئلة اجلديلة...«، ثم أوضح أنه اختار »عرشين ديلاًل يف عرشين مسألة«.

ىلع  الواردة  األسئلة  »عليه  وجه  ثم  فيها،  به  تمّسك  اليت  باملسألة  يليق  تقريًرا  ديلل  لك  وقّرر 

مثله موشحة بفقه تلك املسألة ُملخًصا لك مقام بأخرص مقال«، ثم أوضح »كيفية األجوبة عن تلك 

األسئلة؛ يلتمكن املبتدئ من »اإلحاطة بماهية األدلة واالطالع ىلع رس تركيبها، واالضطالع بكنه 

تقريرها واتلهدي إىل إيراد األسئلة عليها يف مواضعها، واتلنبه ىلع كيفية اجلواب عنها«، ثم أكد أن 

هذا املخترص كفيل ملن حفظه وفهمه بالرتيق »من وهاد حفظ األدلة املسطورة إىل يفاع اخرتاع أدلة 

غري منقولة«، ثم بنَيّ أن »هذا املخترص ىلع احلقيقة مع وجازته جداًل وأصول فقه وطريقة«.

ألفاًظا  صناعة  لك  ألرباب  »أن  املقدمة  يف  فذكر  وتمهيدين،  مقدمة  كتب  اثلاين  ابلاب  ويف 

يقف  فال  حماوراتهم،  يف  إيلها  حيتاجون  يات  ُمَسَمّ بإزاء  وضعوها  قد  جماراتهم،  يف  بينهم  يتداولونها 

غريهم ىلع موضوعها إال بتوقيف منهم«؛ وذللك فقد أورد »75« مصطلًحا بدأها بـ »احلد« واختتمها 

بـ »الفرض«، ثم حتدث يف اتلمهيد األول عن آداب املناظرة، ويف اتلمهيد اثلاين عن السائل واملسئول، 

واجلواب والفرض.

واملبني  وادلال  ادليلل  أوضح  حيث  أحاكمها«؛  وبيان  األدلة  »أقسام  أورد  اثلالث:  ابلاب  ويف 

الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، واالستدالل، فأوضح  واملستدل، ثم ذكر جمموع األدلة، ويه: 

صحة االستدالل بانلص، واملرسل، ثم انتقل إىل السنة فأوضح املقطوع واملظنون، وفعل انليب، وإقراره، 

تركيبه من أصل  أن  فأوضح  بالقياس،  الستة، وأعقبه  ثم ذكر اإلمجاع وأقسامه  الصحايب،  ومذهب 

وفرع وعلة وحكم، ثم فصل أنواع القياس وعلله وأدتله.

اإلقناع  »بالغة  اللطيف اعدل حتت عنوانه  ادلكتور عبد  العلم كتاب  ما صدر يف هذا  وآخر 

السابقان  الكتابان  عنه  اغب  أنه  غري  وجدة،  طرافة  وبه  شيق  بأسلوب  ُكتب  والكتاب  باملناظرة«، 

كمرجعني هلما أهميتهما. انطلق ابلاحث من أن بالغة اإلقناع لم تكن حكًرا ىلع املدونة ابلالغية 
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اجلاحظ  إسهامات  اكنت  وقد  اإلساليم،  العريب  الرتاث  يف  خصبًا  حضوًرا  شهدت  بل  الغربية، 
 

وابن وهب والساكيك، تعبرًيا مؤسًسا واعيًا عن هذا احلضور، فإذا اكن اجلاحظ قد اهتم بتدقيق الرشوط 

ابلالغية اليت تمنح اخلطاب خواص اتلبليغ واتلأثري، فإن إسحاق بن وهب ألحَّ ىلع بيان معريف قوامه 

املقام  تراهن ىلع  الساكيك دافع عن بالغة استداليلة  أن  احلجة ومؤداه االعتبار واالعتقاد، يف حني 

واملقصد، إال أن بالغة اإلقناع لم يكتب هلا اتلوسع، كما لم حتَظ باتلطوير يف ثقافتنا، إذ احنرست تلعم 

إقناعيني هما  العربية اإلسالمية يف جنسني  نتاجات اثلقافة  املفارق، أن  الصورة، ومن  بدهلا بالغة 

)اخلطابة واملناظرة( اكنت تؤهل بشلك واعد لالعتناء باإلقناع، مقارنة بابلنية ايلونانية اليت ارتبط 

اإلقناع فيها أكرث جبنس اخلطبة.

دينية  عوامل  بفعل  اإلسالمية  العربية  اثلقافة  يف  تبلور  حجاجيًّا  جنًسا  بوصفها  املناظرة  إن 

حبيث  للقرآن،  واملفتوحة  السمحة  بادلعوة  ارتبطت  ادلينية،  فالعوامل  حضارية،  وثقافية/  وسياسية 

شلكت خصائصه احلوارية واجلدايلة دافًعا قويًّا حنو تبلور جنس املناظرة ونشاطه. وارتبطت العوامل 

اثلقافية/  العوامل  أما  اخلالفة،  حول  السيايس  الرصاع  وأوجه  الرشعيات  بني  باتلدافع  السياسية 

واملرجعيات  واألفاكر  املذاهب  بني  اتلفاعل  وحصيلة  املذهبية  الرصااعت  إىل  فتعود  احلضارية 

فاكنت  تناميه،  ىلع  وشجعت  اخلطاب  هذا  تطور  ىلع  ساعدت  عوامل  ويه  واألقوام...  واألجناس 

انلتيجة أن شلكت املناظرة جنًسا قائم اذلات مستوي املعالم، كما انبث منهًجا يف صلب خطابات 

اثلقافة العربية اإلسالمية ىلع اختالف ميادينها واهتماماتها. 

باحلوار،  اإلسالمية  العربية  اثلقافة  اقتناع  ىلع  اليح  ادليلل  جسدت  الرتاث  يف  املناظرة  إن 

واحتضانها الواسع للتعدد واالختالف يف املواقف واآلراء واتلصورات، ليس داخل بنيتها فقط، بل 

وكذلك يف عالقة مع بنيات حضارية خارجية. وإن املناظرة يف الرتاث العريب اإلساليم جسدت املسار 

حمرتزة  أو  نفسها  ىلع  منغلقة  تكن  لم  إذ  اثلقافة،  هذه  سلكته  اذلي  واالنفتاح  للتفاعل  اخلصب 

تارخيية  أقنعها. وخالل فرتة  إزاء اآلخر وتياراته، لقد حاورت هذه اثلقافة من خالفها، وقبست مما 

بغداد  اإلكراه، وشهدت  احلوار  وتأثرت، وعوض  اثلقافة  أثرت هذه  منتج  مهمة، ويف سياق حجايج 
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الرتاث  املناظرة يف  إن  املتبادل.  اتلعايش واتلحمل  أقرت  املظاهر األرىق ألجواء متساحمة  واألندلس 

العقلية  للمفاعلة  وسيلة  شلكت  بل  عدميًّا،  اختالفًا  أو  عميقة  مواجهة  تكن  لم  اإلساليم  العريب 

واعماًل منتًجا للقيم واألفاكر، ومن ثم، اغيرت العديد من أشاكل اتلناظر الغربية.

 إن املناظرة يف الرتاث العريب اإلساليم لم تكن ممارسة خطابية ومعرفية سائبة، بل أحكمت 

ال  منتجة  ممارسة  جعلتها  برشوط  القداىم  أحاطها  وذللك  الزتامها،  املتناظرين  ىلع  وآداب  بقواعد 

مماحكة عقيمة، كما قيدت الطرفني املشاركني فيها باحرتام االختالف وتقدير املسافة بني األفاكر، 

املعريف،  دورها  أداء  وأقرت طقوًسا مساعدة هلا ىلع  وواجبات  لطرفيها حقوقًا  املناظرة  لقد حددت 

واختصت بمجالس معينة حفظت هلا هيبة العلم وفائدته، لقد أثبت ابلحث أن املشارَكني يف املناظرة 

يرتاوحان بني منازل االداعء واملنع، منتهَجني اتلديلل طلبًا للصواب، وسعيًا حنو اإلفحام واإللزام. هذا 

اتلواجه املنتج اذلي جيري داخل جمالس علمية، يقيد املتناظرين جبملة من اآلداب، فيها اعتبار اآلخر 

واالحرتاز عن الضحك ورفع الصوت، واالبتعاد عن املاكبرة، واالستعداد للمشاركة يف بناء املعرفة.

إيله  خلص  ما  حسب  جتلت  اإلقناعية  خاصيتها  للمناظرة  توفر  اليت  احلجاجية  اآليلات  إن 

ابلحث يف طريقة ابلناء احلواري، هذا ابلناء احلواري يؤرش إيله توزع الضمائر وأدوار الكالم وأفعاهل، 

يف  احلجايج  اتلفاعل  ىلع  باختالفها  حتيل  الشخصية  فالضمائر  إغالقه،  أو  احلوار  توسيع  وتقنيات 

املناظرة، أما أدوار الكالم فتشف عن طريقة تنظيم اتلناوب بني املتدخلني وتكشف عن تقنيات 

خرقه. وخبصوص أفعال الكالم أبان ابلحث عن استناد املناظرة أساًسا إىل عبارات العرض واحلكم. 

فقد يكون  اإلغالق  أما  اتلناقض،  يتم عرب  فيها  احلوار  توسيع  أن  إىل  املناظرات  انتىه حتليل  كما 

إفحاًما أو إلزاًما، ويتجىل اإلقناع يف هذا اجلنس كذلك من خالل التشغيل احلجايج لالستفهام، اذلي 

يتحول عن دالتله احلقيقية، ويتجاوز براءته وحياده يلصبح أداة إليقاع الطرف اآلخر، أو استدراجه 

من خالل مضامني اتلربير واتلوريط واالستناكر واتلقرير اليت تلبسه، ويتمظهر احلجاج يف املناظرة 

أيًضا، من خالل تشغيل انليف يف مقصديات انلقض واالعرتاض واجلحد أو اتلعويض، اليت حتكم 
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اتلعايط مع الرأي املنافس، وفضاًل عن ذلك تستعني املناظرة خدمًة هلدفها اإلقنايع بالشاهد أساًسا 

القرآين والشعري، ملا هلما من سلطة يف اإلفحام وحتقيق االعتقاد))).

هنا تدرك ملاذا اكتسبت املجتمعات اإلسالمية اثلقة يف ذواتها، فأي فكر لم يكن مرفوًضا ذلاته، 

هذا ما نراه يف مدرسة األزهر العلمية اليت ورثت مدرسة مسجد عمرو بن العاص واعتربت امتداًدا 

هلا، لقد تمزيت هذه املدرسة بانلقدية املذهبية اليت تقوم ىلع حوارات يومية داخلها بني خمتلف اآلراء 

املذهبية، حىت أسقطت فتوى ألحد مشايخ األزهر يف القرن السادس عرش ميالديًّا فرمان السلطان 

أن  إال  اخلمر.  اسطنبول كمرشوب  يراه علماء  اذلي اكن  القهوة،  بتحريم مرشوب  القانوين  سليمان 

الشيخ زكريا األنصاري أخذ باملشاهدة العينية لشاريب القهوة ومعاينة حاتلهم بعد الرشب، وأكد أن 

مرشوب القهوة غري مسكر، فأفىت حبل املرشوب فانترشت القهوة يف لك أحناء العالم.

هنا نستطيع أن نفهم تقبل املسلمني اآلراء اجلديدة والفكر اجلديد، إال أن انغالق هذه املجتمعات 

ىلع ذواتها، وعدم إدراكها ما حيدث حوهلا جعلها جمتمعات ترفض اجلديد القادم من اآلخر، حىت ولو 

اكن جتريم عبودية اإلنسان لإلنسان، وهو مبدأ إنساين أقره جملس العموم الربيطاين، وقاومه العديد من 

املجتمعات اإلسالمية إىل القرن العرشين، ىلع الرغم من تسايم هذا اهلدف مع القيم العليا لإلسالم 

ومنها حفظ انلفس اإلنسانية كما يف مقاصد الرشيعة.

لقد جعلت اثلقة يف اذلات اإلسالمية املسلمني يقبلون قول ابلريوين بكروية األرض بقوهل: 

»إن القائم يف حمل منكشف األفق ليس فيه يشء يمنع انلظر إىل مجيع اجلهات يرى األرض دائًما ىلع 

صفة مستٍو مستدير من أي وجهة نظر إيله«))).

عبد اللطيف اعدل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، مقاربات فكرية )بريوت، بلنان: منشورات ضفاف؛ اجلزائر: منشورات االختالف، 2013(: 248-246.  )8(

أبو الرحيان حممد بن أمحد ابلريوين اخلوارزيم )ت 440 ه(، القانون املسعودي، مج. 1 )حيدر آباد، اهلند: مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، 1954(: 49.  )9(



37

ابلحث عن اإلنسان: ادلين، اتلقنية، اهلوية

االستعمارية،  احلقبة  جاءت  حينما  ذلا  املسلمني،  نفوس  يف  اثلقة  هذه  زرع  اإلساليم  فادلين 

اهزتت ثقة املسلمني يف ذواتهم، واهزتت ثقتهم يف دوهلم مع سقوطها واحدة تلو األخرى، ومع فشل 

ادلول الوطنية سواء يف الوطن العريب والعالم اإلساليم، وانتشار الفساد يف حقبة ما بعد االستقالل، 

هذا لكه أدى إىل نمو تيارات اتلطرف وتصاعد حدتها كنوع من اهلروب من الفشل إىل ادلخول يف 

قوقعة مغلقة مظلمة حتت ستار اخلوف، فبداًل من اخلوف من عذاب اآلخرة، استبدل جبدل اذلات يف 

ادلنيا إىل حد اجلنون واعترب اخلالص خالص اآلخرة باتلخلص من انلفس اإلنسانية يف ادلنيا عرب 

اجلهاد الزائف، ومن هنا تربز أهمية علم االجتماع ادليين.

إن ادلين بسبب ما هل من هيمنة ىلع اإلنسان - قادر ىلع اتلأثري يف اإلنسان وحتريكه وتغيري 

مرور  مع  مطرد  بازدياد  ادليانات  أتباع  أن  ذلك  وديلل  ذلك،  الفلسفة فيه اعجزة عن  أما  سلوكه، 

الفلسفة فهم اكملد واجلزر يف ذبذبة مستمرة، فالفلسفة حبث عقيل حر ليس فيه  أتباع  أما  الزمن، 

واملفاضلة  واتلمحيص،  للنقد  فيها  يشء  لك  وخيضع  الشك،  موضع  يشء  لك  تضع  ويه  مسلمات، 

والرفض حسب ما يقتضيه ابلحث.

بينما ادلين يتطلب من املؤمن به االتباع والتسليم، ألن املؤمن يتبع ادلين عن اختيار عقيل 

ناشئ عن تأمل واقتناع يرتتب عليه التسليم، ألن ادلين يقدم علًما ال يستطيع اإلنسان اإلجابة عنه.

وهو الراحة انلفسية وصفاء الروح واالستسالم هلل أو القناعة، وهنا يأيت دور ادلين، لكن يف 

عرص ال توجد حقيقة علمية ثابتة، ولك حقيقة من املمكن بعد سنوات نقضها حبقيقة أخرى. ونفذ 

اإلنسان إىل اعلم أدق من اذلرة، بل نفذ إىل داخل اذلرة، وأصبحت حياته ودقائقها مكشوفة أمام العلم 

وىلع برامج اتلواصل االجتمايع ىلع شبكة اإلنرتنت.

هنا يسارع أصحاب العقول اجلاحمة إىل سرب أغوار عرصهم يلميطوا اللثام عن روح عرصهم، 

والروح مبدأ مفعم باحلياة، فيه رديف انلفس وذات طبيعة خادلة. وقد اكن ماكس فيرب ىلع بصرية 

عند وصف احلداثة بأنها »قفص حديد« مأهول بـ »متخصصني بال روح، وشهوانيني بال قلب«. وكن 
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أكرث ما يمزي روح الرأسمايلة الصناعية يف تقديره، افتقارها إىل الروح أصاًل: تبلغ احلداثة بهذا املعىن 

إىل  فشيئًا،  شيئًا  ذاته،  باعتباره اغية يف حد  الربح  النسيك ىلع حتقيق  احلرص  يتحول  وَجها عندما 
َ
أ

مادة تقانية مبتذلة متنامية، ويتكشف املبدأ اذلي يبعث احلياة يف العالم احلديث من خالل كسوف 

املجتمع  احلياة يف  تنفث  اليت  الروح  أن  واملفارقة  متعال.  احلياة  باعث  بمبدأ  القيام  بإماكن  اإليمان 

الصنايع احلديث تزنع الروح أيًضا من انلفس البرشية)1)).

يقودنا هذا إىل أزمة املجتمعات املعارصة، أزمة جمتمعات تبحث عن هويتها، وتدرك أن هناك 

فيهما احلركت  تتصاعد  املتحدة  قارة كأوروبا، ودولة اكلواليات  إن  اهلوية، حىت  قاسيًا هلذه  تهديًدا 

العربية  املجتمعات  يف  تبدو  حني  يف  املهاجرين،  وطرد  االنغالق  إىل  ادلاعية  املتطرفة  ايلمينة 

واإلسالمية حركت قلقة تدرك أن هناك تهديًدا ذلاتها امتد كأنه تهديد لدلين اذلي تدين به ذاته، 

فأصبح هناك عدو متخيل يهدد ادلين وجوده، فيتحول بعض أفراد هذه املجتمعات إىل قلقني مهددين 

باحثني عن اهلوية معتربين ادلين هو املكون الوحيد للهوية، ويف ظل الفشل وعدم امتالك اثلقافات 

احلديثة واتلحول ملستهلكني هلا يفقد هؤالء إحساسهم بذواتهم، ويعيشون حاالت اغرتاب يهجرون 

جمتمعاتهم لعدم اتساق ذواتهم مع هذه املجتمعات، فيمارسون أقىس درجات العنف.

بارين، املجتمع الشبيك: 11.  )10(
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اإىل اأين نحن؟
لقد شلكَّ انتشار اإلنرتنت وتدفق األفاكر واملعلومات عرب شبكة اإلنرتنت تهديًدا غري مسبوق 

للعالم، ذلا فعلماء األنرثوبولوجيا  للك املجتمعات، حىت املجتمع األمريكي اذلي قدم هذه اثلقافة 

واالجتماع والفلسفة، يرون أن هناك جداًل بني اثلقافة واملجتمع احلديث كما ييل: هل املجتمع هو 

اذلي جيعل اإلنرتنت ىلع ما هو عليه، أم إن اإلنرتنت هو اذلي جيعل املجتمع ىلع ما هو عليه؟. بعبارة 

دنا األمر  أخرى: هل احلواسيب الشبكية جمرد أدوات، أم إنها يشء يفوق ذلك، يشء تقين؟ ولو عقَّ

أكرث: هل اتلقنيات جمرد وسائل بللوغ اغيات خارجة عنها وأبعد عنها وأبعد منها؟ أم إنها حتدد تلك 

الغايات وال تقترص ىلع خدمتها؟ واألدىه من ذلك، هل تلك الغايات خترج من رحم اتلقانات ذاتها؟

ليس لك من خرِب ما للعوملة واثلقافة الشبكية من طاقات نابذة ستتودل دليه هوية حيوية مقاومة 

أو هوية مرشوع جتعله طرفًا يف احلركت االجتماعية الساعية إىل منابذة نظام املجتمع املدين الطايغ. 

لكن هذا ال يعين يف املقابل أن هويات هؤالء أو ممارسات بناء اهلوية دليهم تظل غري قابلة للتأثر 

بديناميات العوملة واتلقانات اجلديدة، وبالفعل، حىت بالنسبة إىل أوئلك اذلين ال يستمدون هويتهم 

من معاداة اتليارات السائدة يف املجتمع املعارص، يمكن أن يُفهم الوضع الراهن ىلع أنه وضع حترض 

فيه أسئلة اهلوية بالنسبة إىل األفراد، ىلع املستوى الشخيص، بطريقة مبارشة تماًما)11(.

يمتد لك هذا إىل اتلغريات الرسيعة يف اتلقنيات، فاالبتاكرات رساعن ما تكون متداولة بني 

انلاس تلغري حياتهم، حىت االقتصاديات اتلقليدية لم تعد كما اكنت، ولن تستمر كما يه اآلن، فنحن 

يف عرص فيه اقتصاد جديد يعرف باقتصاد املعرفة، نمط لم نعرفه من ذي قبل.

املرجع السابق: 186.  )11(
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