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Abstract :
Anthropological research takes its remarkable vitality from the diversity / diversity that
characterizes the human cultural system; a renewed diversity according to the coordinates of
time and space. The cultural manifestations vary from one group to another, according to an
innate system of differences that frame human, moral and behavioral tendencies. As a cognitive
orientation that seeks to discover the existential elements of the other / different - without that
diversity in the level of social and cultural performances.
The research of the system of "difference" and "variance / differentiation" is the attribute
upon which the "other" is based, as the diversity that forms the image of human existence in its
religious, linguistic, ethnic and other components.

تقديم :
يأخذ البحث األنثروبولوجي حيويتو ادللفتة من ذلك التعدد  /التنوع الذي يسم منظومة اإلنساف الثقافية ؛ تنوع متجدد
حسب إحداثيات الزماف وادلكاف  ،حيث تتنوع ادلظاىر الثقافية من صباعة إىل أخرى  ،حبسب منظومة فطرية لبلختبلؼ تؤطر
ميوالت اإلنساف ادلعنوية  /االعتقادية والسلوكية  ،بل إف البحث األنثروبولوجي مل يكن ليقوـ – كتوجو معريف يبتغي بدءا الكشف
عن ادلقومات الوجودية لآلخر  /ادلختلف – لوال ذلك التنوع احلاصل على مستوى األداءات االجتماعية والثقافية .
ومنو يكوف البحث يف منظومة " االختبلؼ " و" التباين  /التمايز " ىو السمة اليت يتأسس وفقها فهم " اآلخر " ،
باعتبار ذلك التنوع الذي يركب صورة الوجود اإلنساين يف معطاه الديٍت واللغوي واإلثٍت وغَته .
 -1األنثروبولوجيا وقيم االختالف الثقافي :
تشكل الثقافة قاعدة خصبة لبلشتغاؿ األنثروبولوجي  ،ذلك دلا زبتزنو من عناصر دالة على التوجهات العامة للمجتمعات
اإلنسانية  ،واليت تدفها  -آليا – إىل إدراؾ وجود نظم رباطية تؤطر عبلقتو باجملتمعات األخرى وترسم اخلصوصيات اليت سبيز كل
صباعة  ،دبا يسمح ذلا بالوعي بكياهنا ادلتفرد .
ذلك أف ما دييز اإلنساف عن بقية أعضاء العامل البيولوجي ىو كونو كائنا " مثقفا" ،أي أف الذي يصنع خصوصيتو احليوية

ىو " الثقافة " ،وليست " ادلنظمات االجتماعية " ،باعتبار أف اإلنساف "ىو وحده الذي يستخدـ اللغة( )1ويصنع األدوات ،وىو
وحده الذي يؤمن باألدياف ويبتكر الفنوف  ،كما يبتكر وديارس اجلوانب األخرى يف النشاط الثقايف "(.)2

ومن مث يغدو االىتماـ بالثقافة يف الدرس األنثروبولوجي دبثابة حفر معريف يف العناصر اليت تؤسس خصوصية اإلنساف
وتفرده عن باقي ادلوجودات والتكوينات البيولوجية األخرى .
وعلى رأي زلمد عبده زلجوب  ،فإنو إذا كانت الثقافة تتميز بقابليتها للتغَت ،كما تتميز دبا ذلا من قوة دينامية دافعة  ،فبل
بد من دراستها يف أبعادىا التارخيية  ،فضبل عن التعرؼ على العبلقات القائمة بُت العناصر ادلكونة ذلا  .وىذا يعٍت بقوؿ آخر أننا
حُت نعٌت بدراسة عناصر االستمرار والتغَت يف اجمل تمع  ،وحُت يكوف موضوع حبثنا ىو الثقافة  ،فإننا لن نقتصر فقط على دراسة
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ادلنظمات االجتماعية اليت تتحكم يف ردود أفعاؿ اإلنساف ذباه األعضاء اآلخرين يف اجملتمع الذي ينتمي إليو  ...ولكننا نعٌت أيضا
دبظاىر السلوؾ االجتماعي اليت تقوـ يف حدود منظمات اجتماعية معينة ،كاللغة ،والعبلقة بُت اللغة ومظاىر السلوؾ والعبلقة بُت
الثقافة والشخصية  ،ونظاـ القيم الذي يًتؾ دالالت واضحة على طرؽ السلوؾ ادلقبولة عند أي شعب من الشعوب(.)3

غَت أف الثقافة باعتبارىا عنصرا جامعا لدى كل بٍت اإلنساف ال ديكن اعتبارىا البتة مظهرا مشًتكا فيما خي ص التوجهات
الفرعية للثقافة – كمفهوـ إجرائي – ذلك أف الثقافة ربكمها عوامل تنبع منها كقيمة وجودية إنسانية  ،فالدين واللغة والعادات
وادلمارسات الطقسية غَت متماثلة عند كل اجملتمعات  ،بل إهنا تتباين من صباعة إىل صباعة  ،بل إف اجملتمعات احلديثة اليت تتشكل
تكوف مفهوـ " الدولة " لَتقوـ وفق تباين صارخ يف الثقافات  ،تبعا الختبلؼ الدين واإلثنيات وتعدد
وفق أطر سياسية وجغرافية ّ
اللهجات  /كمعطى لغوي .
موحدة ،أو جملموعة إثنية منفردة ،بل إننا لنجد
وىذا أمر ال تستثٌت منو احلضارات القددية اليت مل تكن عنصرا جامعا لثقافة ّ
أف احلضارات تلك قد توسم يف صورىا الشكلية بسمة إحدى تكويناهتا الفرعية – الدينية مثبل أو اإلثنية أو حىت اللغوية – يف
حُت ديارس نوع من اإلسقاط ادلدونايت أو احلذؼ ادلنهجي لتكوينات ثقافية أخرى ،مباينة للمشهد ادلعروض  ،سلتلفة عنو  ،بل
ومتضادة معو يف أحايُت عدة .
فلو قلنا مثبل "احلضارة ادلصرية" فإف ظاىر العبارة يوحي بأهنا سلتصة فقط بادلصريُت كجنس منتسب إىل جغرافيا معينة ،يف
حُت أف ىذه العبارة زببّئ يف طبقاهتا التكوينية مسامهات ألجناس أخر عاينوا ىذه احلضارة وكانت ذلم إسهامات فيها ،كػ "
اذلكسوس " مثبل  ،الذين حكموا مصر ألحقاب وأسر متتابعة  ،استمرت لقرنُت من الزماف  ،وكذلك اإلسرائيليوف الذين كاف ذلم
حضورىم يف ىذه احلضارة  -تارخييا – وكانت ذلم ثقافتهم الدينية وشلارساهتم الثقافية وطقوسهم التعبدية اليت كانت سلتلفة يف
جوانب كثَتة منها عن ثقافة وشلارسات ادلصريُت  ،دوف أف ننكر ذلك التأثَت الذي عاين التوجهات الثقافية واالجتماعية اإلسرائيلية
بفعل االحتكاؾ بغَتىم .
وقد ينسحب ىذا الكبلـ على مناذج كثَتة من الصور احلضارية اإلنسانية كحضارة الروماف  ،واحلضارة اإلسبلمية اليت ال
ديكن إغفاؿ مسامهات كثَت من العناصر غَت اإلسبلمية يف مشاىدىا  /معطياهتا ادلعرفية والفنية  /اجلمالية  /اإلبداعية .
بل إف اإلسبلـ – كقيمة ثقافية  -يف حد ذاتو ال ديثل يف كثَت من تفرعاتو وحدة جامعة ،وذلك بفعل تعدد الفرؽ
وادلذاىب ،فنجد مثبل تباينا ثقافيا كبَتا بُت السنة والشيعة ،أو بُت اإلباضية وادلالكية  ،وكذلك بُت ادلتصوفة والسلفية ،وغَتىم.
وبذلك سبثّل ظاىرة االختبلؼ الثقايف واقعا ال ديكن ذباوزه عند التعرض لقضايا الثقافة اإلنسانية ،حيث زبضع اجملتمعات
اإلنسانية – حىت احلديثة منها – إىل نزعة تركيبية متعددة األقطاب ،ش ّكلت ،وال تزاؿ ،اللبنة الرئيسة إلعماؿ طرائق االشتغاؿ
األنثروبولوجي على الثقافة كًتكيب يؤسس لبلختبلؼ والتمايز .
وتعد أعماؿ " فرانز بوا " ( " )1942-1858( )FranzBoasزلاولة للتفكَت يف االختبلؼ  ،االختبلؼ األساسي بُت

اجملموعات البشرية بالنسبة إليو ىو ذو طبيعة ثقافية ال عرقية "(.)4

كما تعد أطاريح " لوسياف ليفي بروىل " ( )1939-1657( )LucienLevy-Bruhlاالختبلفية من التوجهات
ادلعرفية يف العلوـ االجتماعية اليت انصب تركيزىا على عامل اختبلؼ الثقافات وتباينها  ،حيث " كاف يرى أف الذىنية ما قبل
ادلنطقية ليست غَت قابلة للتوافق مع الذىنية ادلنطقية  ،ويرى أهنما تتعايشاف يف كل رلتمع ،ولكن سيادة الواحدة أو األخرى ديكن
يفسر تنوع الثقافات .مل يكن يزعم إذًا عندما كاف يعمد إىل استخداـ مفهوـ " الذىنية " أف أنساؽ
أف تتب ّدؿ وفق احلالة  ،وىو ما ّ
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التماثبلت وأمناط التفكَت العقلي داخل الثقافة الواحدة سبثّل كبلّ تاـ االستقرار واالنسجاـ ،ولكنو كاف يقصد بذلك ربديد التوجو
العاـ لثقافة ما"(.)5

البحاثة األنثروبولوجيُت  ،وذلك دلا
ويف حقيقة األمر فإف موضوع " التعددية الثقافية " ش ّكل توجها معرفيا لدى كثَت من ّ
دينحو للبحث من حيوية ومن اتساع آلفاؽ الرؤية ادلقارنة والطرج النقدي  ،بيد أف طرح ادلوضوع يف أساسو إمنا جاء يف سياؽ

تبلقي عاملُت اثنُت  ،جيملهما " وجيو كوثراين " يف(: )6
 -صعود احلركات ادلناىضة لبلستعمار .

 التوجو يف الدراسات اإلثنولوجية واألنثروبولوجية الغربية حنو نقد منهج اإلثنية ادلركزية األوربية الذي ربكم بدراسة أوضاعوتواريخ الشعوب غَت األوربية وغَت األمريكية يف مرحلة التوسع االستعماري  ،وحنو نقد منهج " الوظيفية " ( ادلدرسة االنكليزية )
اليت ميزت الدراسات اليت خدمت بصورة مباشرة أو غَت مباشرة اإلدارات األجنبية يف "إعدادىا" الشعوب األخرى لبلستقبلؿ
و"احلكم الذايت" .وكاف يتحكم يف منهج احلالتُت فلسفة "التطورية االجتماعية" الوحيدة اجلانب  ،أي حتمية انتقاؿ الشعوب من
مرحلة إىل مرحلة وفق منط واحد .
وقد شكلت توجهات " ادلدرسة الثقافية األمريكية " نزعات نقدية لؤلحادية الثقافية ،منتهجة مفاىيم التنوع الثقايف
باعتبارىا معطيات تارخيية وطبيعية تسم السَتورة احلضارية اإلنسانية ،ومن مثّ " أصبحت موضوعات نقد اإلثنية ادلركزية الغربية
وعادلية " حضارهتا " النافية للحضارات األخرى من أبرز موضوعات نقد مناىج اإلثنولوجيا الغربية ادلركزية  ،وأصبحت واقعة
تعددية الثقافات يف العامل أمرا جيهد بعض الباحثُت يف التأكيد عليو وتبياف التمايزات اليت يقوـ عليها ىذا التعدد "(.)7

كما سامهت األنثروبولوجيا البنيوية واشتغاالت "كلود ليفي سًتوس" ) (ClaudeLevi-Staussيف إبراز ظاىرة التنوع
الثقايف باعتبارىا خربة إنسانية  ،حيث يطرح ليفي سًتوس مسألة تنوع الثقافات من ضمن األبعاد اليت من شأهنا أف تؤثر بأشكاؿ
سلتلفة يف تقارب الثقافات ،ذباسنها أو تباعدىا واختبلفها  .ىذه األبعاد ىي :العرؽ ،الدين ،اجلغرافيا والتجاور ،العزلة ،اجملتمع
السياسي ،اللغة  ،ويعطي أمثلة على تداخل اللغة واجلغرافية (التجاور البشري) وذلك من خبلؿ وجود لغات ذات جذور سلتلفة
ولكنها متكلمة يف مناطق متجاورة  ،كما يطرح مثبل آخر على احتماؿ بروز ظاىرة التنوع الثقايف يف رلتمع من أصل حضاري
واحد أو ذي تشكيل سياسي واحد.
ويرى وجيو كوثراين أف "ما يبلحظو سًتوس من تنوع بالنسبة جملتمعات سياسية من أصل حضاري واحد خارج أوربا ديكن
مبلحظتو يف رأينا يف أوربا نفسها  .ففي التاريخ احلديث وادلعاصر  ،طرح تش ّكل " الدولة احلديثة " اليت اذبهت يف بعض البلداف
األوربية وبفعل ظروؼ اقتصادية وعوامل فكرية معينة حنو التوحد احلصري والكلي ( )totalitaireأو الدمج القومي بُت الدولة
واجملتمع يف صيغة دولة – أمة ( )Etat- Nationطرح فروقات ثقافية داخل اجملتمع أخذت تطفو على السطح على ادلستوى
السياسي بصورة مطالب ألقليات إثنيات أو لغوية أو دينية "(.)8

غَت أف ىذه التوجهات اصطدمت دبشكبلت ربديد حقل ادلقارنة وحدود االختبلؼ ومعيار التباين أو التجانس  ،وأخذ
يطرح من جهة أخرى أسئلة واهتامات من قبل باح ثي العامل الثالث :أال تساىم ىذه التأكيدات على االختبلؼ والتنوع والتعددية
يف إعاقة التنمية ادلستقلة وحل مشكبلت اجملتمع (التابع) وربرير اإلنساف من قيود ماضوية معيقة تتقاطع مع الثقافة ادلستعمرة ؟ أال
تساىم عملية البحث الدؤوب عن التمايزات يف ظرؼ سياسي يتسم بطغياف الصراع الدويل واستقطابو للصراعات اإلقليمية احمللية

إىل احتماؿ اندراج التنوع والتعدد يف خارطة الصراع احمللي واحلروب األىلية اليت ال هناية ذلا(.)9
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ومسألة التنوع الثقايف إمنا تأخذ مشروعية حضورىا يف الدرس االجتماعي عموما ،واألنثروبولوجي على وجو اخلصوص ،من
طبيعة الثقافة ذاهتا؛ ذلك أف الثقافة تتغَت باستمرار ،فهي عامل حي وديناميكي ،وال ديكن القوؿ أهنا تبقى قائمة بكل تركيباهتا يف
ظل تعاقب الزمن وتغَت األجياؿ ،فعملية " التوارث الثقايف " زبضع دلتغَتات ترتكز عليها عملية تلقي ادلعايَت الثقافية لدى األفراد .
وىذه ادل تغَتات قد تتجسد يف عوامل عدة  ،كادلتغَتات االجتماعية وادلكانية  /اجلغرافية وكذا ادلتغَتات الزمانية وغَتىا ،
باعتبارىا عوامل تؤثر يف عملية " التغَت الثقايف " ادلفضي إىل االختبلؼ والتمايز .
وكخطوة أوىل يف ىذا االذباه جيب أف ندرؾ أثر خربات ادلرء الناضج – أكثر من خربات الطفولة – يف تشكيل توجهاتو،
وأف نعي أف لكل من اخلربة الذاتية وادلؤسسات دورا مهما يف ىذا اجملاؿ .وذلذا فقد الحظ "بانفليد" يف دراستو لثقافة أىل اجلنوب
اإليطايل أهنم يظلوا قدريُت حاؿ ىجرهتم إىل الواليات ادلتحدة  .أما اخلطوة الثانية فتتطلب إدراؾ أف ىناؾ قيما ومعايَت متنافسة
وتبشرىم بنبوءات
داخل اجملتمع الواحد  ،ذلك ألف أمناط احلياة اليت يتبعها األفراد تثَت لديهم باستمرار تطلعات قد ال تتحقق ّ ،
معرضة للفشل  .وزبلق بذلك جوانب غموض قد تؤدي إىل كارثة  .ذلذا الحظ " باي " ( )Pyeيف دراستو للثورة الثقافية أف
الصفوة الصينية قد ربولت من الثقافة التدرجيية إىل ادلساواتية  ،مث العكس مرة أخرى  .فكلما اهنار أحد أمناط احلياة ظلت األمناط
األخرى مؤىلة دللء الفراغ  .ذلك أف التربيرات وادلعتقدات اليت تسود يف فًتة ما ال تلبث تدرجييا (أو حىت فجأة ) أف تفقد

سطوهتا(.)10

فالثقافة عامل متجدد يتصل بعملية التنظيم االجتماعي والسياسي للكيانات احلديثة ،ذلك أف التغَتات الدديغرافية النمطية
كالدخل والتعليم والدين والعرؽ وغَتىا تسهم بشكل رئيس يف عملية تفسَت التنوع يف الوالءات األيديولوجية وادلذىبية واحلزبية
داخل الًتكيبة االجتماعية الواحدة ( سواء كانت ىذه الًتكيبة جزئية كادلدينة أو الناحية أو كانت كلية كالدولة واألمة) ،وىي تع ّد
بذلك مداخل ىامة للبحث يف ظاىرة التنوع الثقايف.
 -2التنوع الثقافي وصراع الحضارات :
ش ّكل مفهوـ "صراع احلضارات" مثارا جلدؿ فكري واسع يف األوساط العادلية (فكرية  /ثقافية وحىت سياسية) ،خصوصا
بعد تنامي ظاىرة "اإلسبلموفوبيا " إثر أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ،2001وما حلقها من ردود فعل حادة ذباه " اإلسبلـ "
التعصب وعدـ تقبّل اآلخر ،وراح البعض حد القوؿ أف احلرب القادمة ىي
يسوؽ لو البعض باعتباره من مرادفات
ّ
الذي بدأ ّ
اسًتجاع دلاضي "احلروب الصليبية ادلق ّدسة".
ويف حقيقة األمر فإف فكرة " الصراع "  ،يف الوقت الراىن ،مل تكن نتيجة " تنامي التطرؼ الديٍت "  ،بل مع بداية
التسعينات بدأت تلوح يف األفق معطيات حضارية تشي بنوع من الصداـ احلاصل بُت سلتلف الثقافات ادلش ّكلة لتوجهات احلضارة
اإلنسانية بوجو عاـ  ،وبدأت معها تتنامى ىواجس "احلروب الدينية" كحتميات تارخيية ينبغي تفاديها واحلد من إمكانية عودهتا
من رلاىل ادلاضي .
وقد بدأ التنظَت ألجبديات الصداـ وآفاؽ الصراع احلضاري بُت اإلسبلـ والغرب بعد سقوط القطب الشيوعي كأيديولوجية
معادية للرأمسالية الغربية  ،ومن مثّ كاف البحث عن "عدو  /منافس حضاري" آخر يسمح ببقاء أطوؿ للحضارة الرأمسالية الغربية،
ودلا كاف اإلسبلـ قوة حضارية ذلا ما يؤىلها لبسط قيمها اإلنسانية الشمولية على سلتلف التوجهات االجتماعية والثقافية
للجماعات واألفراد فقد كانت النظرة "الصراعية /الصدامية " قد بدأت تلفت إليو النظر العتباره ادلنافس احلضاري القادـ .
بشر دعاهتا أياـ احلرب الباردة بأف
حيث اتضح أف " الرأمسالية االحتكارية ربتاج إىل خلق عدو  ،ولو كاف ومهيا ،فقد ّ
سقوط ديكتاتوريات بلداف ادلعسكر الشرقي بزعامة االرباد السوفيايت سيكوف انتصارا دلبادئ احلرية وحقوؽ اإلنساف  ،وسيؤدي
411

سقوط األصناـ الكبَتة إىل سقوط األصناـ الصغَتة يف بلداف العامل الثالث  ...ومل سبر إال سنوات معدودات على سقوط جدار
برلُت  1989حىت " عادت حليمة إىل عادهتا القددية " ،فبدأت الرأمسالية االحتكارية تسعى إىل خلق عدو جديد تنظّر لو فكريا

وإعبلميا ،وتع ّد لو يف الوقت ذاتو اخلطط االسًتاتيجية والعسكرية "(.)11

ومنو ديكن القوؿ أف نظرية صداـ احلضارات اليت أتى هبا " ىنتنغتوف " وروجت ذلا وسائل اإلعبلـ الغربية ما ىي إال "
تعبَت عن السياسة األمريكية اليت ال تفهم خارج ىذا التعريف  :ال سياسة من غَت تعيُت عدو ما  ،وىذا ادلفهوـ ينسجم مع
الفلسفة الرباصباتية اليت ربكم السلوؾ األمريكي دبا يف ذلك سلوؾ السياسي  .إف السياسة لدى ىذا األخَت تعٍت ادليكيافيلية  .لقد
أ ّكد ىذه احلقيقة " ميشاؿ سارسو " بقولو  " :ال يوجد يف نظرية صداـ احلضارات سوى خطاب االسًتاتيجي  .ليس ىناؾ سوى
الرباصباتية  ،" ...وثقافة العدو فيما يرى ـ.سارسو ال غٌت عنها ،باعتبار أهنا ربفظ وجود الواليات ادلتحدة ومن ورائها الغرب ...
إف العدو أو اخلصم يصلح كمرآة تتأمل فيها الواليات ادلتحدة قوهتا وكفاءهتا  ،وىو ضروري لبلنتقاـ منو ،ولقد كاف العدو ادلزاح
يعي ذلك  ،فقد صرح أحد الساسة السوفييت يف أروقة األمم ادلتحدة هناية  ،1989قاصدا األمريكيُت " :سنفعل لكم أسوأ

األشياء  ،سنحرمكم من عدو "(.)12

ويف فًتة ما بعد احلرب الباردة تعالت أصوات يف أمريكا وأوربا تقوؿ زاعمة " ادلسلموف قادموف..ادلسلموف قادموف .وتظن
قطاعات بارزة يف الغرب األوريب واألمريكي أف اإلسبلـ خطر على احلضارة الغربية  .ويبدو أحيانا أف موقف الغرب ذباه الشيوعية
قد متّ نسخو ذباه اإلسبلـ  .ووفقا دلا يراه زلللوف غربيوف كثَتوف فإف اإلسبلـ والغرب يسَتاف على طريق الصداـ  ،وغالبا ما يتم
تزعم ىذا التيار "برنارد لويس" الذي كتب زلاضرة (نشرت من ّقحة سنة 1990ـ)
تصوير ادلواجهة على أهنا صداـ حضارات .وقد ّ
بعنواف" :األصولية اإلسبلمية"  ،مث ع ّدؿ العنواف وجعلو "جذور اذلياج اإلسبلمي" ،وقد ّروجت الوسائل اإلعبلمية الغربية ذلذه
ادلقالة اليت نشرت يف رللة " أتبلنتيك مونثلي" ،وكاف ذلذه ادلقالة اليت كتبها ىذا ادلؤرخ اليهودي الشهَت تأثَت بالغ على فهم الغرب
لئلسبلـ وادلسلمُت ادلعاصرين"(. )13

مث بعد ذلك ظهر األمريكي " صمويل ىنتنغتوف " يف صيف  1993دبقاؿ ربت عنواف "صداـ احلضارات" ،وىو ما أثار
جدال واسعا على مستوى توجهات النخب يف ا لغرب ويف اجملتمعات اإلسبلمية  ،مث عادت أفكار ىنتنغتوف لتظهر مرة أخرى سنة
تضمنها مقالو ادلشار إليو .
 1996على شكل كتاب حيوي نظرة أكثر اتساعا لرؤاه اليت ّ
وتتلخ ص نظرية ىنتغتوف يف أف خطوط التقسيم بُت البشرية ستصبح ثقافية ،إذ ستختلف احلضارات اليت تعد ذات التنظيم
الثقايف األقصى عن بعضها من ناحية الدين والتاريخ واللغة والتقاليد ،وستصبح اخلطوط الفاصلة بينها عميقة ودائمة األمهية ،وىو
يشتغل وفق ىذا على شباين مناذج من الثقافات ادلوزعة جغرافيا وتارخييا ،من الثقافة اإلسبلمية إىل الثقافة اإلفريقية وكذا ادلرورا

بالثقافة السبلفية األورثوذكسية وثقافة أمريكا البلتينية إىل جانب الثقافة األوربية واألمريكية(. )14

وىذه الثقافات  /احلضارات اليت ذكرىا ىنتنغتوف ليست متكافئة على كل حاؿ ،كما قاؿ ىنتنغتوف نفسو ،وليست متماثلة
يف القوة  ،فضبل عن ذلك  ،وكما يقوؿ مؤلف "صراع احلضارات" ،فإف سبعا من ىذه احلضارات  ،رغم الفروؽ الكبَتة بينها،
متشاهبة ،لدرجة أنو يتبُت ،إىل جانب خطوط االنفصاؿ اجلانبية  ،خط انفصاؿ رئيسي ،وىو أف الغرب يف مواجهة بقية العامل،
أي احلضارة الغربية يف مواجهة احلضارة غَت الغربية ،وال يًتؾ ىنتنغتوف رلاال للشك يف أف أىم قوة لذلك الغرب تتمثل يف الواليات
ادلتحدة األمريكية .وال يكاد يكوف صدفة أف ىذه ادلواجهة تتم يف الوقت الذي أصبح فيو الغرب يف ذروة قوتو ،وبتعبَت أدؽ الذي
أصبحت فيو الواليات ادلتحدة األمريكية يف ذروة قوهتا السياسية واالقتصادية والعسكرية ،وإذا ما كاف ىنتنغتوف زلقا فإف الغرب
يواجو ،بقيادة الواليات ادلتحدة األمريكية ،البلغرب يف العامل .إف احلد الفاصل بُت الغرب والبلغرب يف أوربا ديتد ،كما يرى
ادلؤلف ،حيث امتدت احلدود الشرقية للمسيحية الغربية يف عاـ ألف ومخسمائة .فغرب ىذا احلد يكوف السكاف اليوـ كاثوليكيُت
411

أو بروتستانتيُت ،وشرؽ ىذا اخلط مسيحيُت أرثوذكس أو مسلمُت  .وحسب رأي ىنتنغتوف أسدؿ ستار حديدي بُت اجلانبُت يف

ادلاضي ،وىو ىذه ادلرة ليس ستارا حديديا وإمنا ،كما يقوؿ ،ستار الثقافة احمللي(.)15

ويستند ىنتنغتوف يف طروحاتو اليت ذىب إليها على فرضية أف ادلصدر الرئيس للصراعات القادمة بُت احلضارات سيكوف
ثقافيا  ،ومع أف الدولة القومية ستستمر يف القياـ بدور رئيسي يف الشؤوف العادلية فإف الصراعات ادلهمة يف السياسة الدولية ستكوف
بُت الدوؿ واجلماعات اليت تنتمي إىل حضارات سلتلفة ،وستقوـ احلضارات بتكوين عبلقات التماسك أو التفكك والصراع يف عامل
ما بعد احلرب الباردة ،وتأسيسا على ذلك فإف الصراعات السياسية احمللية اليت ستربز ستكوف ىي الصراعات العرقية واإلثنية ،يف
حُت سيكوف الصراع ادلقبل على ادلستوى العادلي  ،صراع احلضارات  ،كما أف القضايا اجلوىرية على الساحة الدولية سًتتبط
بشكل مباشر باختبلؼ بُت احلضارات( ،)16وىو اختبلؼ ثقايف يف جوىره .

وحُت يتطرؽ ىنتنغتوف لئلسبلـ فإنو جيعل منو خطرا قادما يكاد يغزو الغرب ،مربزا أف خطورتو تكمن يف التوسع اخلارجي
للمجتمعات اإلسبلمية بفعل الوجود ادلكثف للجاليات اإلسبلمية يف اجملتمعات الغربية وما ديثلو ذلك من اتساع الرقعة اجلغرافية
لوجود اإلسبلـ كدين وكثقافة .
وقبل ىنتنغتوف كاف الفيلسوؼ األدلاين " أوزفالد شبينجلر " (ت )1936.قد ألف كتابا ،بُت عامي  1918و ، 1922ذا
توجب أيضا على احلضارات،
نزعة تشاؤمية عنوانو " تدىور الغرب" ،حاوؿ من خبللو بسط تكوين لتاريخ العامل  ،و" طبقا لو ّ
سبر بطور احلداثة ،مث طور الريعاف ،مث طور
سبر بعملية بيولوجية  ،فالثقافات أيضا ،حسبوّ ،
اليت اعتربىا كائنات حية كبَتة ،أف ّ
االكتماؿ ،مث طور التدىور ،مث طور الفناء .ويتّصل شبينجلر ادلتشائم ذباه احلضارة جبوتو ونيتشو ،ويفرؽ مثلما فعل ىنتنغتوف سباما
بُت ىذه احلضارات العادلية الثماف  ،ومن بينها حضارة غربية وحضارة عربية  ،إال أف شبينجلر يتناوؿ احلضارة العربية ضمن حضارة
صدر ادلسيحية  .وأما احلضارة الغربية فقد رأى شبينجلر خبلفا ذلنتنغتوف أف عصرىا قد انتهى  ،أي أف الغرب سيزوؿ "(.)17

كما كتب " فوكوياما " كتاب " هناية التاريخ" ،وىي فكرة تتلخ ص يف "انتصار" الرأمسالية الغربية عن الشيوعية وقيادهتا
للعامل  ،فشهدت اخلطابات الغربية ادلختلفة بلورة مفهوـ "النظاـ العادلي اجلديد " الذي يقوـ على مبدإ " األحادية القطبية"؛ دبا
يؤطر مفهوـ "القطب" من حيثيات أيديولوجية وثقافية مهيمنة .
ومن مثّ كانت قيم " الصراع " مطروحة بقوة على الساحة الثقافية العادلية ،كما على الساحة السياسية؛ قيم كانت يف
حقيقتها سبثبل لًتسبات "ادلاضي" اليت شابت العبلقات بُت اإلسبلـ والغربٍ ،
ماض شابتو كثَت من الصدامات العنيفة بُت الطرفُت
سبثلت تارخييا يف شكلُت من أشكاؿ الصراع :
احلروب الصليبية .
االستعمار .
ولقد عرب " مراد ىوفماف " عن الًتسبات الثقافية والدينية والتارخيية اليت تطبع عبلقة الغرب باإلسبلـ وتؤطر توجهاتو حنوه،
واليت تكرست يف اخلطابات الفلسفية واإلعبلمية والسياسية الغربية  ،حُت يقوؿ" :إف أوربا وأمريكا تتسازلاف مع أي دين إال إذا
كاف ىذا الدين ىو الدين اإلسبلمي .نعم إذا سربت غور النفس األوربية ولو خبدش سطحي صغَت لوجدت ربت الطبقة البلمعة
الرقيقة عداء لئلسبلـ  ،تلك العقيدة الدفينة اليت ديكن استدعاؤىا يف أي وقت"(.)18

وتلك ترسبات ظلت تبسط نفسها يف الرؤى ادلتبادلة للعبلقات بُت الطرفُت ،فصمويل ىنتنغتوف و" إف كاف سباقا يف اجلهر
حبتمية العداء الغريب لكل ما ىو إسبلمي  ،ويف التقعيد لنظرية الصراع ،فإنو يف الواقع مل يقم سوى بالكشف عن مكنوف الضمَت
411

الغريب يف ميلو الدائم –مع سائر الناس وخاصة ادلسلمُت -إىل الصراع بدؿ احلوار على مر التاريخ  ،وما إسقاط الدولة العثمانية
واحلملة االستعمارية على صبيع ببلد ادلسلمُت يف التاريخ احلديث عنا ببعيدة"(.)19
خاتمة :
تش ّكل التعددية مظهرا من مظاىر نواميس الطبيعة ادلؤطرة للكينونة اإلنسانية ادلبنية على أسس االختبلؼ والتمايز اإلثٍت
والديٍت  ...وادللفت يف الظاىرة أهنا مل تكن لتطرح يف دراسة اجملتمعات القددية  /البدائية  ،وذلك باعتبارىا رلموعات تقوـ وفق
دعامات "القرابة " أو "االنتماء اإلثٍت" ،غَت أهنا تتضح جببلء من خبلؿ مدارسة البنيات ادلؤسسة للمجتمعات األكثر تطورا ،
والدوؿ ادلعاصرة منها ،وذلك حبسباف األسس اليت تقوـ عليها ىذه اجملتمعات ،من ربوؿ يف مظاىر السلطة ،وكذا مفاىيم االنتماء
 ،والرباطات ادلوحدة اجلامعة جملموع األفراد ادلشكلُت مفهوـ "اجلماعة" ،وىي ما يصطلح عليها بػ "قيم ادلواطنة".
وكذا بالرغم من كوف ىذه الظاىرة طبيعية وشاملة من حيث التوزع اجلغرايف والتارخيي للكيانات السياسية احلديثة ،إال أهنا
ازبذت مسارات للصراع بُت سلتلف الثقافات واإلثنيات؛ فاحلروب الدينية واخلبلفات األيديولوجية شابت سلتلف أطوار احلضارات
اإلنسانية القددية منها واحلديثة .
الهوامش:
 -1اللغة ىنا باعتبارىا كائنا عقليا وليس رلرد نظاـ صويت أو إشاري غريزي  ،ألف الكائنات كلها ذلا لغتها اإلشارية اليت تتواصل هبا يف إطار اجلماعات
ادلنتمية لنفس النوع أو اجلنس.
 -2زلمد عبده زلجوب :االذباه السوسيو أنثروبولوجي يف دراسة اجملتمع  ،وكالة ادلطبوعات  ،الكويت ،د.ط ،د.ت ،ص .14
 -3راجع ادلرجع نفسو ،ص .15-14
 -4دنيس كوش  :مفهوـ الثقافة يف العلوـ االجتماعية  ،ترصبة  :منَت السعيداين  ،مراجعة  :الطاىر لبيب ،ادلنظمة العربية للًتصبة ،توزيع  :مركز دراسات
الوحدة العربية  ،بَتوت  ،لبناف  ،ط ، 1آذار (مارس)  ، 2007ص .35
 -5ادلرجع نفسو ،ص .51
 -6وجيو كوثراين :ادلسأل ة الثقافية يف لبناف  ،اخلطاب السياسي والتاريخ  ،منشورات حبسوف الثقافية  ،بَتوت ،لبناف  ،ط1404 ، 1ىػ  1984 /ـ ،
ص . 11
 -7ادلرجع نفسو ،ص .13
 -8ادلرجع نفسو ،ص .16-15
وللتفصيل يف مسألة الصراعات اإلثنية والثقافية يف أوربا ينظر - :ويل كيمليكا :أوديسا التعددية الثقافية ،سرب السياسات اجلديدة يف التنوع ،ج،2
ترصبة :إماـ عبد الفتاح إماـ ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،ع  ،378يوليو.2011 ،
 -9راجع وجيو كوثراين :ادلسألة الثقافية يف لبناف ،ص .14-13
 -10أنظر :رلموعة من الكتاب :نظرية الثقافة ،ترصبة :علي سيد الصاوي ،مراجعة :الفاروؽ زكي يونس ،سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت ،ع  ،223يوليو
 ،1997ص .320
 -11احلبيب اجلنحاين :حوار احلضارات  :دلاذا؟ وكيف؟ ومع من؟ ،رللة العريب (وزارة اإلعبلـ بدولة الكويت) ،ع ،557صفر 1426ىػ/أبريل (نيساف)
 2005ـ  ،ص.20
 -12زازوي موفق  ،بن معمر عبد اهلل  :مست قبل احلضارات  :صداـ أـ حوار ؟ (مشروع غارودي بديبل ألطروحة ىنتنغتوف)  ،رللة أنثروبولوجية األدياف
(رللة دورية يصدرىا سلرب أنثروبولوجية األدياف ومقارنتها  ،دراسة سوسيوإثنولوجية  ،جامعة تلمساف  ،اجلزائر )  ،ع ، 6جواف  ، 2009ص .84
 -13قاسم عبده قاسم  :التسامح  :ادلعٌت وادلغزى  ،رللة العريب  ،ع ، 542ص .18
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 -14يقسم ىنتنغتوف احلضارات إىل  :احلضارة الغربية – احلضارة الكونفوشيوسية – احلضارة اليابانية – احلضارة اإلسبلمية – احلضارة اذلندوسية –
احلضارة السبلفية األورثوذكسية– حضارة أمريكا البلتينية واحلضارة اإلفريقية .
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 -16راجع  :صاموئيلهنتنغتوف  :صداـ احلضارات ،مركز الدراسات االسًتاتيجية والبحوث ،بَتوت ،لبناف ،د.ت  ،ص .19
 -17ستيفاف فيلد  :صراع احلضارات  ،رللة التسامح  ،ع ، 52من موقعها اإللكًتوين :
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