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التحديث والتغريب/ احلضارة العاملية: الفصل الثالث

إىل التساؤل بعد أن " عاملية احلضارة " حياول طرح مفهوم "هنتنغتون"يف هذا الفصل نرى إن

:النقاط اآلتية  اليت تناوهلا يف  التحديث والتغريبمجع بني مفهوم 

مماثل لكن " حس أخالقي"اجلرمية شراً ولديهم : منها إن البشر صحيح يشتركون يف عبارات .١

هذا ال يفسر بالنظر إىل التاريخ الذي يتكون من متغريات يف السلوك اإلنساين وهذا يقوده إىل 

وكيانات ثقافاية أكرب تسمى    قبائل و أمم –اإلنسانية مقسمة إىل مجاعات فرعية .. إن :القول 

قشرة ختفي التنوع نعيش اآلن حضارة كونية واحدة إال أا إننا وبالتايل يؤكد على . احلضارات

  .يف الثقافات

: بني اتمعات املتحضرة مشترك  ميكن إن يشري إىل ما هو" احلضارة العاملية"فإن مصطلح .٢

مثل املدن و معرفة القراءة والكتابة والذي مييزها عن اتمعات البدائية والرببرية لكنه هنا يؤكد 

  .باملعىن املفرد لكنه يؤكد وجود حضارات كثرية باملعىن اجلمعي إنتشارها

وهم بوجه عام مشتركون يف  "ثقافة دافوس"ميكن أن يطلق على " احلضارة العاملية"مصطلح .٣

رغم  األفكار خبصوص الفردانية واالقتصاد والدميقراطية وهي أمور سائدة أيضاً يف احلضارة الغربية

  .إال أم خارج الغرب مخسني مليونمن إن هؤالء حيكمون أقل 

والثقافة  إنتشار أمناط االستهالك الغربيةاليت تقوم على أساس أن مث إنه يناقش األطروحة .٤

؛ لكنه يؤكد أيضاً على افت هذا الطرح من  حضارة عامليةالشعبية حول العامل سوف يؤدي إىل 

  ".إا ليست عميقة وليست ذات صلة " تأكيده على 

مفادها  "احلضارة العاملية"مث إنه يصل إىل تأكيد أطروحة مضادة أي ما هو معاكس ملفهوم

عودة يف إثبات  اللغة والدينإنشطارها على أساس اهلوية احلضارية القائمة على متغريين مها 

  .إىل املسرح العاملي، من جديد اهلويات

إال إنه يرصد .الرئيسيان يف أية ثقافة أو حضارةاللغة والدين مها العنصران ":اللغة"أوال 

الذي حياول أن  "احلضارة العاملية"التصورات اليت ترفض التصور األول حمل التساؤل بالنسبة له أي 
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التعدد واالختالف  القائم على العكس من األول وهو "هنتنغتون"يثبت أثرة والثاين الذي يعتمده 

  .الثقايف

وهي وسيلة . ة للتغلب على الفروقات اللغوية والثقافية وليست وسيلة ألزالتهااللغة املشتركة وسيل

، فعندما يتكلم مصريف ياباين مع رجل أعمال إتصال ولكنها ليست مصدراَ للهوية واتمع 

مث ان هذه وسيلة اتصال . "يتغرب"أو" يتأجنلز"اندونيسي باالجنليزية فإن ذلك ال يعين أن أحدمها 

يصف لنا  "هنتنغتون"خضع إىل االستعمار االجنليزي والذي ترك أثر لغوي، جنده حىت يف جمتمع

نزوالً إىل   "كشمري" عندما يسافر من ( هذا الصراع بني اللغة االجنليزية واللغات احمللية يف اهلند 

فإن االتصال يتم يف أحسن األحوال عن طريق صيغة   "كانيا كومارى"أبعد قمة يف اجلنوب عند

ومن هذا يصل إىل . أي أن اللغة االجنليزية مت تبيئتها حملياً.) ية أكثر منه عن طريق االجنليزيةهند

مع تدهور قوة الغرب تدرجيياً بالنسبة للحضارات األخرى ، فإن إستخدام إستنتاج مفاده أنه 

كوسيلة االجنليزية وغريها من اللغات الغربية سوف يقل تدرجيياً داخل اتمعات غري الغربية و

    .لالتصال فيما بينها

اليت حتتك بالغرب،  اللغة االجنليزية هي لغة النخبومن األمثلة على هذا األمر الذي يظهر فيه أن 

كانت النخب يف تلك اتمعات يف حاجة لتمييز أنفسها عن الناس العاديني، وإجادة اللغات 

وكنتيجة لذلك فإن النخب يف . م ذلك االجنليزية أو الفرنسية أي لغة غربية أخرى كان يتحقق هل

اتمعات غري الغربية غالباً ما تكون أكثر قدرة على االتصال بالغربيني تبني بعضهم البعض ،عنه 

  . مع أبناء جمتمعام 

مث إنه هنا يشري إىل اللغة بوصفها إنتماء هلوية ومن األمثلة اليت يسوقها بعد إيار االحتاد السوفييت 

حتولت من األجبدية ..أذربيجان ، وغورجستان، أوزبكستان   يات اإلسالميةففي اجلمهور

الروسية إىل األجبدية الغربية ألقارم األتراك ، بينما إختذت طاجيكستان اليت تتكلم    السرييلية

م السرييلية ألقاربينما الصرب حتولوا من األجبدية الغربية إىل األجبدية . الفارسية األجبدية العربية 

  .سنة  ٤٥٠الروس بينما البوسنيني أحيوا االقتباسات التركية والعربية اليت مر عليها 

إن اللغة يعاد رصفها ويعاد بناؤها لكي تتالءم مع اهلويات وخطوط احلضارات : وخيلص إىل القول

  .ومع إنتشار القوة وتفرقها تنتشر اجللبة وختتلط األصول 
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يف هذا الفصل أو  يتناوله مبساحة كبرية يف هذا الكتابف وهو الذي سو :أما الدين - ثانيا

،  إن إحتمال ظهور دين عاملي أقل من إحتمال ظهور لغة عامليةالفصول القادمة بالتحليل إذ يقول 

هذا االنبعاث تضمن إتساع . وأواخر القرن العشرين شهد إنبعاثاً أو صحوة دينية يف أحناء العامل 

كات األصولية وأدى  ذلك إىل تقوية السكّان الذين يعتنقون أدياناًَ الوعي الديين وبروز احلر

  .  خمتلفة

  : يعود إىل مناقشة الرهان الذي تنطلق منه هذه األطروحة وتصدرها حبكم فحواه  :حضارة عاملية

إنتاج مميز للحضارة الغربية وهي أيديولوجيا الغرب ملواجهة الثقافات غري  "حضارة عاملية"مفهوم 

فما يراه الغرب عاملياًَ، : وهنا مييز بني الغرب وما هو غري غريب يف حتديد مفهوم العاملية    بيةالغر

ويناقش املضمون اإليديولوجي ملفهوم احلضارة العاملية عرب نقد . "غربياً "يراه غري الغربيني 

ريخ واالنتصار العاملي االفتراض الذي يقوم على مسلّمة أن إيار االحتاد السوفييت ال يعين اية التا

للدميقراطية يف العامل اآلن،  هذا الزعم مبين على مغالطة أن البديل عن االحتاد السوفييت هو 

إنقسام العامل قد إنتهى، إال إن : إن النتيجة اليت يصل هلا يف نقد هذا االفتراض.الدميقراطية الليربالية

ضارة تظل كما هي وهي تفرخ صراعات أن إنقسامات البشرية على أساس العرق والدين واحل

  .جديدة

 تولّد ثقافة عاملية بشكل متزايد بني الشعوب املتداخلة  العالقات أما االفتراض الثاين ومفاده أن 

بسؤال هل تزيد التجارة أم تقلل من إحتماالت الصراع؟ : يرد على هذا بالقول. مشتركة 

أي حدها األدىن مل يثبت ، بل يوجد دليل كبري االفتراض بأا تقلل إحتماالت احلرب بني األمم 

  .على العكس 

فإنه يعزز من هذا  "حضارة عاملية "بعد هذه الردود اليت حياول من خالهلا أن يرد على مفهوم 

هو من املفاهيم املهمة اليت يريد و "الغرب والتحديث"التصادم من خالل تناوله ملفهوم مهم وهو 

فهو يف الوقت الذي يؤكّد أن الثقافات اليت تأخذ بالتحديث قد تكون إثبات أطروحته من خالله

  :متشابه فيما بينها إذ ما قارناها باتمعات التقليدية لسبني 
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يسهل عملية إنتقال بني اتمعات احلديثة قد ال ينتج عنه ثقافة عامة ولكنه قد لتفاعل ا :أوال

جمتمع آلخر بسرعة وبدرجة مل تكن ممكنة يف العامل واالختراعات واملمارسة من  األساليب التقنية

  .القدمي 

اليت قد  الصناعة، واتمع احلديث يقوم على  الزراعةاتمع التقليدي كان يقوم على  :ثانيا

أمناط . تتراوح بني الصناعة اليدوية والصناعة الكالسيكية الثقيلة إىل الصناعة القائمة على املعرفة

من أمناط الصناعة،  البيئة الطبيعيةالذي يصاحبها أكثر إعتماداَ على  الجتماعيالزراعة والتركيب ا

  . مللكة والتركيب االجتماعي واحلكومة وهي ا

فيما الثانية  فهو يؤكد هنا هذا االختالف بني اتمعات التقليدية واحلديثة، األوىل حتدده اجلغرافية

إذ ما مت مقارنتها  كبرية بني اتمعات احلديثةفروقات حتددها الصناعة ؛ إالّ أنه يشري إىل 

  :وهذا ما يشري له هنابالغرب 

التراث :يشري إىل مسات متيز الغرب عن احلضارات األخرى أقدم من حتديث الغرب وهي .١

حيث الغرب يتسم بالتعدد عن "الكاثوليكية والربوتستانتية واللغات األوربية (   الكالسيكي

بوصفه مفهوم مركزية "حكم القانون ني السلطة الروحية والسلطة الدنيوية ، و، الفصل ب"غريه

" ، و التعددية االجتماعية ، اهليئات النيابية"القانون بالنسبة للوجود املتحضر موروث عن الرومان

منذ وقت مبكّر ، خلقت التعددية االجتماعية طبقات سياسية متميزة ، وبرملانات ومؤسسات 

  ).، و الفردية"للدميقراطية

. توسع الغرب أدى إىل حتديث وتغريب اتمعات غري الغربية :االستجابة للغرب والتحديث .٢

القادة السياسيون واملفكرون يف تلك اتمعات إستجابوا للتأثري الغريب بواحد أو أكثر من 

ا ، أو تبين األول إما رفض التحديث والتغريب معا ، أو تبنيها مع: األساليب الثالث التالية 

  :ومن األمثلة .ورفض الثاين

حيث مل تسمح اليابان إال بأشكال حمدودة من التغريب ،  اليابان والصنيلدى كل من  "الرفض"

رغم مساحها يف  الصنيأما إسترياد الثقافة الغربية املتضمنة املسيحية فكان مقيداَ إىل حد كبري ، أما 

  . ه بعد ذلكالبداية بالتبشري إال أم منعو
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القائمة على " االصالحية " فحصل يف تركيا مع الكمالية،" بالتغريب والتحديث"أما القبول 

التحديث مع احملافظة على القيم األساسية واملمارسة واملؤسسات املوجودة يف الثقافة احمللية كما 

وسنغافورا وتايوان  فهذه اتمعات مثل اليابانيف مصر ،   حممد عليحصل مع اليابان فيما بعد و

  .إيران أصبحت جمتمعات حديثة دون أن تصبح غربية –بدرجة أقل  - والسعودية و

وهنا يرسم هذه اجلدلية من خالل طرحه مفهوم التحديث سواء كان على مستوى اتمع أو الفرد 

الشق أما "قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية"فانه سوف يقود إىل شقني األول ميثل نتيجة مفادها 

إالّ أن كال الشقني الناجتني عن التحديث  "اغتراب وأزمة هوية"الثاين يقودنا إىل نتيجة مفادها 

  ". صحوة ثقافية دينية"سوف ينتجان ما امساه 

باإلشارة ، واتمعات اإلسالمية لديها مشكلة مع التحديث  على طريق إصالحيفالصني عاكفة 

إالّ انه .إىل الصراعات القائمة بني اإلسالم والتحديث يف املسائل االقتصادية ، وعمل املرأة 

أن على  –بطريقة مقنعة  –ال يوجد هناك ما يدل :" قوله" مكسيم رودنسون"وباالعتماد على 

  ".اإلسالم منع العامل اإلسالمي من التقدم على الطريق حنو الرأمسالية احلديثة

وهذا التصور مكمل ملا عرضناه يف النقطة األوىل وسوف يعرضه أكثر بامليزان املتغير 

  .للحضارات

  


