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  العظم جالل صادق عند المزدوج النقد
 

 سالمة يوسف

  

 نصفه ما نجد ال لربما واألكاديمي، الثقافي اإلنتاج من سنة ستين في صادق لجهد مانعة جامعة تكون تكاد صفة نجد أن حاولنا لو
 العرب المفكرين بين شجاعته في هو من نجد أن ويندر ومتمرًدا، ورافًضا شجاًعا مفكًرا كان لقد (مقاوًما). كونه من أفضل به

 وتكمن للنقد، إتقانه مثل شيئًا يتقن ال كان إنه بالقول لنا يسمح الذي الحد إلى قوية نقدية نزعة في الشجاعة هذه تجلت وقد المعاصرين.
 ال صور في صاحبها أمضاها قد بأكملها حياة تكونه أن لنا يفسر ما هذا ولعل ممكن. حد أبعد إلى مقدامة قوية ذات النقد هذا في

   وفلسفيًا. ونفسيًا وأدبيًا وسياسيًا اجتماعيًا شتى، صور في والنقد واألكاديمية والثقافية الفكرية المبارزة من لها حصر

 بطبيعة مرهف وعي على كان ألنه إال ذلك فما ومساجلة، وحواًرا كتابة (صادق)، حياة في الكبير الحيز هذا النقد شغل ولئن
 قبل األصدقاء وجه في السالح هذا استخدموا من أمهر من هو وكان سالًحا، دوًما نظره في النقد كان لقد المختلفة. ووظائفه النقد

 اآلخرين، ضد يمارسه الذي الشخص على تنعكس أو تصيب قد مخاطر للنقد أن وعي على كان صادق أن الظن وأغلب الخصوم.
 صادق على ينطبق األمر هذا أن ويبدو ينقدهم. لمن ضحية إلى األحيان من كثير في يتحول قد الناقد بأن وعي على يكون أن دون من

   الخصوم. وجه في رفعه الذي للنقد ضحية نفسه هو كان ما كثيًرا فإنه كثيرين، على ينطبق ما بمثل

 إيجابياتها منهما ولكل التفكير، في طريقتين هناك أن نتبين لم ما كاف، بقدر صادق عند النقد مفهوم عمق سبر لنا ولن يتأتى
 التي هي منهم والقلة قوله، يودون عما للتعبير الطريقتين هاتين إحدى يختارون ما غالبًا والكتاب المفكرين أن بذلك ونعني وسلبياتها.

   واالقتدار. الكفاءة من نفسه بالقدر والكتابة التفكير في األسلوبين في تمضي أن تستطيع

 التي النصوص يتعقب ما غالبًا الكاتب أن في وتتلخص التفكير). على (التفكير اسم عليه نطلق أن يمكن ما هي األولى الطريقة
 على اهتمامه جل ينصب الحال هذه وفي سواها. ما على نظره في أولوية وتشكل تهمه، التي الموضوعات حول اآلخرون ينتجها
 ويتخذ فيها، يداخل التي المادة احتوته ما في الشرعية عدم أو الشرعية حدود بيان األقل على أو ودحضه ومناقشته، كتب، ما تحليل
 المعروفين كتابيه إلى نشير أن يكفي االتجاه. هذا في يسير منه كثيًرا أو صادق منتج أكثر كان وربما والتعليق. للكتابة موضوًعا منها

 مقاالت على أجزائها من كثير في قائمة حوارية، سجالية بنية الكتابين لهذين األساس فالبنية التحريم)، ذهنية بعد و(ما التحريم) (ذهنية
 يكون لها وفقًا التفكير أن الطريقة هذه وعيب. )1( لكتابها األحيان بعض في وجارحة قاسية حدوًدا ووضع عليها، صادق رد نقدية،

 (آيات روايته في رشدي) (سلمان أن ناقد كتب فإذا عليها. نفكر التي النصوص تفرضها التي بالحدود المبدأ حيث من مشروًطا
 أن تماًما يستبعد ال النفي هذا ولكن كذلك، يكن لم أنه صادق عند المنصف الجواب فإن صهيونية، لمؤامرة ضحية كان شيطانية)

 الخلفية إلى -شعورية ال بصورة- الخبيثة األفكار بعض تتسلل قد السجال خضم وفي المؤامرات. من آخر لنوع ضحية الروائي يكون
   كليًا. نفيًا وينفيها ويدحضها ينقدها أن كله صادق هم كان التي النقدية أو السجالية

 والسلبية اإليجابية مواقفهم أو اآلخرين بفكر المرور دون من نفسها األشياء في التفكير في فتتمثل التفكير، في الثانية الطريقة أما
 على (التفكير يفرضها التي الشروط عن وبعيًدا مستقلة، بصورة األحكام إصدار على وقدرة استقالالً  أكثر الفكر يصبح هنا منها.

 فعًال. الحوار حولها يدور التي النقطة أنه يفترض الذي الموضوع عن أحيانًا وخروجها بعضها، من السجاالت تناسل بسبب التفكير)
  الطريقة. لهذه نموذًجا )2( العلمانية) اإلنسانية والنزعة (اإلسالم حول (صادق) دراسة عدّ  الممكن ومن

 الهامش، في موقعه يكون األولى الطريقة فمبقتضى جًدا. مختلفان ومكانه الطريقتين هاتين في الكاتب دور أن الواضح ومن
 كان قد إنه صادق_ كتابات على النقد طغيان من الرغم _على القول اإلنصاف ومن المتن. في موقعه يكون الثانية الطريقة وفي

  معًا. آن في والمتن الهامش في موجوًدا

 تنويري جانب أولهما نفسه. الوقت في ومتكاملين جًدا، مهمين جانبين على تنطوي النقدية صادق نزعة فإن حال أي وعلى
 شارك التي القضايا من كثير على ضوًءا تلقي التي السجاالت من سلسلة في أيًضا، ببعضهم يزج وقد المعاصرين، بخدمة يضطلع
 به اضطلعت ما وثانيهما السورية. الثورة من المشرف بموقفه وانتهاءً  ،1967 هزيمة حول تأمالته من ابتداءً  مناقشتها، في صادق
 تعميم الممكن ومن العربية. الثقافة داخل العقالنية النزعة عن الكبار المدافعين من واحًدا كرسته أيديولوجية، وظيفة من النقدية نزعته

   النفسي. والنقد االجتماعي، والنقد السياسي، والنقد الدين نقد صادق؛ مارسه الذي النقد أشكال أكثر على ذلك

                       
يس ثم ردوًدا على كثير من الكتاب بوسع القارئ مراجعة محتويات هذين الكتابين ليتأكد من صحة ما نقول. ففي (ذهنية التحريم) نجد حواًرا نقديًا مع إدوارد سعيد ومع أدون )1(

ة) بالنقد والتعليق على الرغم من اعترافهم جميعًا بأنهم لم يقرؤوها، ولم يطلعوا عليها إال من النذر اليسير الذي كتب حول الذين تناولوا رواية سلمان رشدي (اآليات الشيطاني
  الرواية في اإلعالم العربي. وقد كان نقد صادق لهم جارًحا ومحقًا في آن معًا.

  المقاالت التي كتبها نقاد صادق وربما يزيد عدد هؤالء الكتاب على عشرين كاتبًا.وبوسع القارئ أن يعود إلى كتابه ما بعد ذهنية التحريم ليطلع على 
  ).2007صادق جالل العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية، فالح عبد الجبار (مترجم)، (د.م: دار المدى،  )2(
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 والعقائدي المنهجي بوالئه أبًدا التصريح عن يكف ال أيديولوجي مفكر أنه سيما وال صادق، عند الفلسفي بالنقد متعلقة قضية تبقى
 واإلشارة إنغلز، فريدرك كتاب بمثل جًدا الكالسيكية الماركسية النصوص من الكثيرة مقبوساته في يتجلى ما وهو الماركسية، للفلسفة

 لهذا يمكن حقل أي في هو: الكتاب هذا بصدد هنا طرحه من بد ال الذي والسؤال .)3( والتاريخ) المادية عن (دفاًعا بكتابه متعلقة هنا
 التعليقات من مجموعة هو أم الفلسفة لتاريخ األيديولوجي النقد في كتاب تراه أم النظرية الفلسفة في كتاب هو هل يصنف؟ أن الكتاب

 الغربية الفلسفة تاريخ في القراءة أو الهيرمينوطيقا من نوع الكتاب هذا أن عندي، والرأي عامة؟ بصفة الفلسفة تاريخ على المطولة
 الهيرمينوطيقا إطار في نصنفه أننا ومع التقليدية. الماركسية رؤيته من المنطلقة األيديولوجية التحليالت من وافية بمجموعة مدعم

 من الماركسية للعقيدة األيديولوجي ووالئها تماسكها في مفرطة وربما متماسكة، رؤية وعلى كبيرة، قيمة على ينطوي فالكتاب ،)4(
  آخره. حتى الكتاب أول

 نقد وهو المزدوج). (النقد اسم عليه نطلق أن يمكن ما (صادق) كتابات في بها نلتقي التي أهمية، النقد صور أكثر بين ومن
 دقة يعكس النقد، من شكل وهو المدروسة. للظاهرة المختلفة بالجوانب لإلحاطة منه محاولة في الجانب أحادية (صادق) فيه يتجاوز
 الظاهرة، جوانب أحد على بالتركيز كتاباتهم في يكتفون العرب الكتاب من كثيًرا نجد ما وغالبًا معًا. آن في خلقية وأمانة منهجية

 الموضوع تحليل من بدالً  األيديولوجية من انطالقًا الجانب أحادية تفسيرات يقدمون تجعلهم التي األيديولوجية بدوافعهم غالبًا مدفوعين
 بالخطوط التنبؤ على قادًرا يكون حتى ذاك أو الكاتب لهذا األيديولوجي بالوالء ملًما يكون أن القارئ يكفي الحال هذه وفي المدروس.
  نفسه. الكاتب عن صادًرا سيكون أنه مما بأكثر األيديولوجية عن سيصدر الذي للتفسير الرئيسة أو العريضة

 الحضاري، الفوات من نعانيه وما تخلفنا، مسألة العرب الكتاب من كثير بها تناول التي الطريقة من مثاالً  لنا اتخذنا ما وإذا
 مهمًال  الحقيقة من جانب عن بالتعبير منهما كل يكتفي كبيرين، تيارين إلى تفسيراتهم أو الكتاب هؤالء تحليالت نرد أن لنا ألمكن

  المحتملة. األخرى جوانبها

 يرد الحال هذه وفي الغربي. االستعمار الصهيونية، اإلمبريالية، (اآلخر): على بالكامل غضبه جام يصب التيارين هذين أول
 عند تنتهي تكاد وال األموية، الدولة أيام الشعوبية الممارسات من تمتد تاريخية مؤامرة إلى مشكالت من نعانيه ما مسؤولية الناقد

 ويلقي كلها، المسؤوليات من الذات يعفي لكونه نظًرا الجانب أحادي نقد مواجهة في أننا هنا الواضح ومن اإلمبريالية. الممارسات
 وضعيفين اقتصاديًا، تابعين لكوننا والمحتلين، المستعمرين أولئك عاتق على وتفككنا وضعفنا تخلفنا في -ذلك من بدالً - كله باللوم

 إنجاز عن والعجز والهون الضعف من عليه نحن ما على نكون أن إلى النهاية، في أدى ما وهو وتكنولوجيًا، ثقافيًا ومتخلفين سياسيًا،
  االجتماعية. والعدالة السياسية الديمقراطية بين يجمع عصري سياسي نظام بناء سيما وال الضرورية، السياسية اإلصالحات

 ال فهو واإلسالمي. العربي العالمين في التيار هذا ممثلي بين وعقالنية اعتداالً  الكتاب أشد من واحًدا نبي بن مالك يكون وقد
 سبيل على اإلسالمي للعالم جديدة انطالقة تشكل قد بناءة محاولة أو فكرة كل إلفساد متفرغين الغربيين العلماء يصور أن في يتردد

 مجهر فإن أعيننا، تبصرها ال كانت ولو مغزى، ذات بادرة أي اإلسالمي العالم في الحت كلما« العبارة: بصريح يقول فهو المثال.
 اإلسالمي، بالعالم األفكار بحركة اتصال أي فيها وجدوا وإذا التحليل، طرق كل عليها ليجري الفور على يلتقطها األخصائيين أولئك
 التيسير عوامل من يمكن ما أقل االجتماعي محتواها في يبقى حتى التقطير أصناف بكل وتمر التشريح، عمليات كل عليها تجري

 كل في أثره ونرى الفتاك، العمل هذا العين مرأى اليوم نرى إننا الصالحية. وانتفاء التعسير عوامل من يمكن ما وأكثر لصالحيتها،
 دامت ما والمسلمين، للعرب مفيدة رؤية تقدم التفسيرات هذه مثل أن نرى وال .)5( »واالجتماعية والسياسية الفكرية حياتنا تفاصيل

 من بدالً  الناجحة األمم تلك بين من نحن نكون ال فلم يصادفها. التي العقبات تخطي في ينجح وبعضها ببعضها، تأتمر كلها األمم
  المسؤولية. من أنفسنا وإعفاء اآلخرين، على اللوم بصب االكتفاء

 وجوه عن المسؤولية كامل وتحميلها وتجريحها، الذات، لوم من فينطلق سابقه، من العكس على النقد، من الثاني النوع أما
 العلوم استيعاب عن العجز ومن أساطير، من يحتويه وما الدين، نقد من شاسعة مساحة على النقد هذا ويمتد كلها. نعانيها التي الضعف

 وحده التفكير وحتى الحضاري، الفوات تجاوز في أمل أي من الكاملين واإلحباط اليأس إعالن إلى العلمية، واأليديولوجيات العصرية
 العلم عصر عتبة نحو بنا تدفع أن شأنها من ممارسات المتالك تؤهلنا والفكر، الحياة من جديدة أنماًطا ننتج أن من ما يوًما نتمكن بأن

  رجًال. أم كانت امرأة بنفسه، مصيره يقرر الذي الحر الفرد ووالدة والفكرية، السياسية الحريات بمختلف والتمتع العلمية، والثقافة

 العربي يصف الذي القصيمي هللا عبد به ونعني عدمية. أشدهم من واحد إلى نشير أن هنا حسبنا ولكن الكثر. ممثلوه التيار ولهذا
 بصراخ التحدث ليختار بصمت ذلك كان إن لها ممتلًكا الشمس إلى الصعود ليرفض العربي إن« صوتية): (ظاهرة محض بأنه

 أمجادهم عن وادعاء بضجيج يتحدثون ليظلون العرب إن امتالك. وال صعود بال أي له، وامتالكه القمر إلى صعوده عن ومباهاة
 من إن يفعلوه. لكي يفعلوه لم جيد أو عظيم شيء يبق لم وأنه فعلوه، قد قالوه ما أن يحسبون ليذهبون حتى الخطابية وانتصاراتهم

 اعتقدوا قد أليسوا وانتصارات؟ أمجاًدا فعلوا قد أليس عنه. تحدثوا قد ألنه الشيء فعلوا أنهم يعتقدوا أن مواهبهم وأشهر أرسخ أصل

                       
  ).1990، صادق جالل العظم، دفاًعا عن المادية والتاريخ، (بيروت: دار الفكر الجديد )3(
 58)، ص 2001ماعية، بول ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، محمد برادة وحسن بورقية (مترجمان)، (الجيزة: عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجت )4(

  وما بعدها.
  .16-15)، ص 1969اد، ، (بيروت: دار اإلرش1مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي الحديث، ط  )5(
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 بأنها إيماننا من الرغم على التعليق، من مزيد إلى محتاجة المبالغات هذه مثل أن نظن وال .)6( »؟له فعلهم عن تحدثوا قد ألنهم ذلك
  حقيقة. من تخلو ال

 تجاوز وبذا معًا. أهميتهما عن يغفل ولم النقد، من كليهما النوعين مارس الفكرية، حياته بداية منذ (صادقًا)، فإن ذلك مقابل وفي
 عليه تنطوي عما يغني أن إحداهما إلى اللجوء شأن من ليس إذ النقد. صور من واحدة بصورة االكتفاء عن الناجمة الجانب أحادية

 تمكن التي العناصر من عدد بأكبر اإلحاطة على القدرة وفي ناحية، من النقدي التكامل في تتمثل منهجية، أهمية من األخرى الصورة
 ليس النقد في واحدة طريقة على التعويل إن حين في المدروسة، الظاهرة لتفسير ضرورية، تكون قد جوانب، استكشاف من الناقد

 البناء. وإعادة والفهم التفسير في المدى هذا مثل إلى الوصول شأنه من

 تقصيرها في للذات العذر والتماس (اآلخر)، نقد على فيه يعول ال الذي المزدوج، النقد لفكرة وفيًا يظل فإنه (صادق)، أما    
 المشهورة_ يونيو حزيران/ هزيمة بينها ومن اليوم، حتى 1948 عام منذ العرب ذاقها التي الهزائم في الحال هو ما _بمثل وعجزها

 الوجوه وعن الذاتية عيوبنا عن والوضوح الصراحة بمنتهى يكشف إذ النقد، دائرة يوسع إنه كثيًرا، ذلك من أبعد إلى يمضي هو بل
 إلى سبيل من ليس (المزدوج) أو المتكامل النقد هذا وبغير غيرنا. عنه مسؤوالً  يكون أن يمكن من ثمة وليس لتقصيرنا، المتعددة

 تكون قد التي العوامل من أكبر قدر على التعرف يمكن التكاملية النزعة فبهذه يحدث. أن يمكن عما أو حدث، عما دقيقية فكرة تكوين
   غيابها. أو الظاهرة حضور عن مسؤولة

 من الذات تبرئة إلى بالميل متعلقًا يونيو حزيران/ هزيمة بعد جميعًا العرب إلى (صادق) وجهه الذي الرئيس النقد كان لقد  
 حرب في تأثير من مارسه قد الغرب أن العرب تصور ما على أي اآلخر، على الالئمة إلقاء ذلك من وبدالً  وتقصيرها، عجزها

 ال بحيث معناه وضبط النقد تفعيل إال اآلخر وعن الذات عن وهمهم من للعرب مخرج من (صادق) يرى وال .)7( يونيو حزيران/
 بتحديد« يسمح الذي الدقيق) (التحليل على يدل أن نظره، في النقد مهمة ألن ذلك المثالب. حصر أو التجريح من ضرب إلى يتحول
  .)8( »والنقائص العيوب وجود إلى المؤدية والمؤثرات العجز وأسباب الضعف مواطن

 التي القدرة خالل من األقل على أو اآلخر، نقد مع متكامل نحو على للذات، نقده (صادق) يعمق الديني) الفكر (نقد كتابه وفي  
   .)9( المعاصر) الغربي المسيحي الفكر في (التزييف اسم عليه وأطلق الكتاب، هذا بحوث أحد في اآلخر شؤون بعض تتبع على يبديها

 يقول الحافظ) (ياسين الراحل السوري السياسي المفكر من باقتباس الديني) الفكر (نقد كتابه (صادق) يفتتح العلماء، بتواضع  
 ودون كلي. عصري عربي مجتمع لبناء العمل وتيرة إسراع إلى بالضبط سيؤدي العربي للمجتمع التقليدية األطر تفجير إن«فيه: 
 به، مشكوًكا أمًرا سيغدو العربي للشعب التقليدي واالجتماعي الفكري البنيان في وثوري وسريع منتظم نمو إمكانية فإن التفجير، هذا
  .)10( »مستحيًال  نقل لم إن

 ألنها الغيبية)، (األيديولوجية أو الدينية) (الذهنية هو الستينيات، مرحلة في (صادق) نظر في التفجير، يستحق كان ما وأول  
 فبغير .)11( »والسائدة الضمنية الغيبية) (األيديولوجية إطار ضمن لإلنسان الالشعوري واالنتظام العفوي التقبل« بسهولة تتصف
 الناس قيادة في أهمية المستخدمة أسلحتها أكثر أحد من وتقدمية_ _رجعية األنظمة تجريد علينا يتعذر األيديولوجية هذه تفجير

 األيديولوجية تفرضها التي واالستالب التزييف أنواع لفضح النقدي العلمي التحليل« باستخدام ذلك فعل إلى الحاجة تمس لذا وخداعهم،
 كل فيه يفكر كان ما بين الفكري التواصل من جسور بإقامة لنا تسمح أن األفكار هذه شأن ومن .)12( »العربي اإلنسان على الدينية

  العظم). و(صادق الحافظ) (ياسين من

 فحسب سريع بإلماح هنا ويكتفي اآلخر. ونقد الذات نقد في المتمثلة المزدوج) (النقد لفكرة وفيًا قلنا_ _كما (صادق) ويظل   
 أنهم يبين فهو المعاصر. الغربي العلماني المجتمع في يشغلونها بأنهم المسيحيين الالهوتيين من كثير يشعر التي القلقة المنزلة إلى

 هذا في يشغلوه أن يجب الذي المكان بأنه عنه يقولون ومؤسساتهم، ألنفسهم صغير ولو مكان، تحديد محاولين جديًدا جهًدا« يبذلون
 اإلشارة هذه تعنيه ما أن الظن وأغلب .)13( »الحدود أضيق ضمن إال بهم يهتم أن دون من طريقه في يسير الذي العلماني المحيط

 للقائمين تحذيًرا كونه عن يزيد ال الغربية العلمانية المجتمعات في عليها والقائمين المسيحية للمؤسسات الهامشي الموقع إلى المقتضبة
 معنى وثمة اإلسالمية. العربية المجتمعات في الحياة هامش في يكونوا أن إلى ما يوًما سينتهون أنهم من اإلسالمية المؤسسات على
ل كان صادقًا أن في يتمثل اإلشارة، لهذه آخر  التقدم صور وجه في عقبات لكونهم تاريخية، مسؤولية اإلسالمي الدين رجال يحّمِ

                       
  . 5)، ص 1977عبد هللا القصيمي، العرب ظاهرة صوتية، (باريس: مطابع مونمارتر،   )6(
. يشير صادق هنا إلى اتفاق األنظمة المهزومة في حرب حزيران/ يونيو 23)، ص 2007انظر: صادق العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، (دمشق: دار ممدوح عدوان،  )7(

  بيان مشترك، يعلمون فيه عن تدخل الطائرات األميركية والبريطانية في المعركة لمصلحة إسرائيل. وقد ثبت الحقًا أن هذا محض ادعاء.على إصدار 
  18صادق العظم، النقد الذاتي بعد الهزيمة، ص   )8(
  127 – 116)، ص 2002، (بيروت: دار الطليعة، 9انظر صادق العظم نقد الفكر الديني، ط  )9(
  5صادق العظم، نقد الفكر الديني، ص   )10(
  6العظم، نقد الفكر، ص   )11(
  8العظم، نقد الفكر، ص   )12(
  118العظم، نقد الفكر، ص   )13(
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    العظم النقد المزدوج عند صادق جالل  

 وبخاصة المسلمين، الدين رجال أكثر كان التي االستبدادية السياسية السلطة من يتجزأ ال جزًءا ولكونهم كلها، والسياسي االجتماعي
  معها. تحالف في منهم، المتنفذين

 ذهنية بعد و(ما التحريم) (ذهنية كتابيه في وأكاديميًا_ _منهجيًا ذروتها تبلغ المزدوج) (النقد في (صادق) طريقة أن غير
 سائر بين من العظمى واألهمية الكبرى المساحة الشيطانية) (اآليات رشدي رواية حول المناقشات فيهما شغلت اللذين التحريم)

 أن المناقشات، هذه به امتازت وما أيًضا. العرب وغير العرب المثقفين من وكثير صادق بين فيها المناقشة دارت التي الموضوعات
 الكبار، الغرب ساسة إلى إضافة المسيحيين، الدين ورجال الغربيين، المثقفين المرة هذه طالت سجاالته، في جديدة جبهة فتح العظم

   سواء. حد على معظمها والمسموعة المقروءة اإلعالمية والوسائل اإلعالم، رجال ومشاهير

 صورتها في نفسها الماركسية األيديولوجية هي المستخدمة األيديولوجية واألداة األدب. من المرة هذه ينطلق السجاالت هذه ميدان
 النقاد قصور عن ضوئه في صادق فيكشف واجتماعيًا، سياسيًا توظيفًا يوظَّف أدبي)، (نقد إلى الكتابين هذين في مترجمة التقليدية،

 من البعيد المغزى فهم عن المثقفين هؤالء عجز وعن ناحية، من الشيطانية) (اآليات رواية من الغربي الموقف حقيقة فهم عن العرب
 لهذه صادق مناقشات كشفت قد أخرى ناحية ومن شديًدا. أسفًا له يؤسف أمر وهو يقرؤوا، أن دون من نقدوا لكونهم رشدي، عمل

 من صادق انتهى وقد سواء. حد على وكاتبها للرواية معادين كانوا قد المتنفذين، وسياسييه األدبيين، بنقاده الغرب، أن عن الرواية
 متخلفة صورة في المسلمين باحتجاز اآلخر، بعضهم من وضمنية الغربيين، بعض من صريحة رغبة دافعه العداء هذا أن إلى ذلك

 - جاذبية بل -ترحيب موضع تكون أن يمكن التي وحدها هي اإلسالم من النسخة وهذه واألساطير. والعجائب السحر إسالم لإلسالم،
  الغربي. العالم في

 حكًما صادق يصدر للغرب المتجانسة الصورة وبهذه الكتابين. هذين تلخيص يمكن فيه، استثناء ال الذي الخطر التعميم بهذا
 كل عن مسؤولياتها من الذات وبتبرئة الغرب، بدين القائلين إلى المنضمين أحدث من واحًدا ليكون األبواب، أوسع له يفتح مبرًما،
  االجتماعية. والعدالة السياسية والديمقراطية والعلمنة والحداثة التقدم مسألة تجاه بواجباتها نهوضها عن والعجز القصور أوجه

 تعرض التي الغربية الجهات وشتى صادق وبين جهة، من العرب والمفكرين صادق بين النزاع هذا تفاصيل بعض في لننظر
  الشيطانية. اآليات في الشديد بالنقد لها

 التقيد الصارمة مراعاته في يشيعها التي باأليديولوجية المنهجي االنضباط درجات أعلى صادق يظهر المناقشات هذه وفي
 بل الحياة، خدمة في يكون أن لألدب يكفي ال إذ واحد. وقت في ووظيفته األدب، لطبيعة فهمه في والسياسي االجتماعي بالمضمون

 مضطًرا، األحيان بعض في األديب يكون قد الصحيحة، بصورتها الوظيفة، هذه ولتحقيق حصًرا. التقدم خدمة في يكون أن ينبغي
 التي السياسية أو االجتماعية القضية لمصلحة الفني الشكل متطلبات ببعض التضحية إلى لألدب، االجتماعي المضمون إبراز أجل من

   إليها. الدعوة أو عنها بالدفاع األدبي العمل سينهض

 فإن الماضي، القرن تسعينيات في معظمهم الغربيين النقاد بين فيما األدب في الشكالنية التصورات سيادة من الرغم وعلى
 ويحرك سياسيًا يفعل أن األدب استطاعة في زال ما أنه وجارح صارخ بوضوح بينت« قد الشيطانية) (اآليات رواية بأن يقرر صادقًا
 الحياة عن األدب عزل على مؤخًرا وسعها في ما كل واأليديولوجية الثقافية أجهزتها عملت مجتمعات في حتى مؤسساتيًا ويؤثر شعبيًا

 بالشكل المنفعل الذاتي التأمل وترف البحت الشخصية المتعة يتعدى ال ما في قيمته وحصر اللطيف الذاتي الروح متاع إلى وتصعيده
  .)14( »وحده المجرد الفني

 رشدي وأدب الشيطانية اآليات تناولوا الذين الغربيين النقاد لدى الطاغي الميل هذا هنا من« يقول: إذ وضوًحا، فكرته يزيد ولكنه
 التقدمي الديمقراطي محتواه وإهمال النقدية االجتماعية وأبعاده إلنتاجه السياسي اللب تضييع إلى والشرح والتعليل بالمناقشة عموًما
 االجتماعي للمضمون أن يعني وهذا .)15( »كلها األخرى االعتبارات حساب على العائمة والمطلقات الفردية األلمعية تأكيد لصالح

 جادة معالجة أي أن إلى ينبه صادقًا فإن ذلك ومع الفني. شكله على أولوية لنقل أو الفني، مضمونه على أولوية لألدب والسياسي
 للمحتوى القصوى األهمية وبين ناحية، من األدبي واألسلوب الفني الشكل لخصائص الدقيق التقدير بين« تجمع أن لها بد ال لألدب

  .)16( »ثانية ناحية من والسياسي االجتماعي

 منزلته لكن تاًما. إهماالً  الشكل يهمل ال كان وإن الشكل، على المضمون يقدم صادقًا أن إلى لترشدنا (القصوى) كلمة تكفي وهنا
 السياسية الوظيفة جوانب من جانب بأي التضحية إلى يفضي أن به االهتمام شأن من كان إذا بخاصة ثانوية، منزلة -حال أي على-

  لألدب. واالجتماعية

 بالمطلق، اإلنساني الشرط يعالج رومانسيًا فنانًا ليس« بأنه رشدي سلمان يصف عندما وتوضيًحا وضوًحا موقفه صادق ويزيد
 ليس وهو الحاضر. زمننا في معينة مجتمعات إنسان يعيشها التي تحديًدا اإلنسانية غير للشروط وإدانة وكشف استكشاف هو أدبه ألن
 لشرور ومتمرد غاضب فضح أيًضا هو أدبه ألن والشر، الخير بين األزلي الصراع مشكلة في مستغرقًا متافيزيقيًا رومانسيًا أديبًا

                       
  .249)، ص 2004، (دمشق، دار المدى، 2صادق العظم، ذهنية التحريم سلمان رشدي وحقيقة األدب، ط  )14(
  .250صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )15(
  .250صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )16(
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 الغربيين لنقاده رشدي أوضح لهذا ومصير. ومستقبل أمل لكل قاتلة سياسية اقتصادية لهيمنة جريئة وتعرية وراهنة، محددة اجتماعية
  .)17( »الهند في كتاريخ تقرأ فإنها بريطانيا، في كفنتازيا الليل) منتصف (أطفال رواية فيه تقرأ الذي الوقت في أنه

 فحسب، النقدي منهجه في قوة بكل األيديولوجية بالمقتضيات التزم قد صادقًا أن على لنبرهن ال المطولة النصوص هذه اقتبسنا
 مؤلفاته، أول من ابتداءً  كلها حياته امتداد في رافقته نزعة وهي مكان. كل في المظلومين تجاه القوية اإلنسانية نزعته أيًضا لنبرز بل

 أقل يكون أن يمكن أديب أو رواية عن الدفاع ليتبنى صادق يكن ولم تحفظات. وال شروط بغير السورية الثورة بمناصرته وانتهاءً 
 العربية الشعوب بأن صادق بال عن ليغيب يكن ولم العالم. هذا في المظلومين عن بالدفاع التزامه في رشدي سلمان من وإنسانية شأنًا

 واإلنسان. والفنان المبدع رشدي ذهن في ماثلة كانت معظمها واإلسالمية

 قومي حس خطابه على يسيطر الديني)، الفكر و(نقد الهزيمة) بعد الذاتي (النقد سيما وال األولى، مؤلفاته في صادق كان وإذا
 وما التحريم (ذهنية كتابيه في اإلنساني للخطاب توسعًا نلحظ فإننا والمسلمين، اإلسالم عن يتحدث كان عندما حتى واضح، عربي

 كله، الشرق تشمل النزعة هذه أصبحت .)18( اإلنسانية) والنزعة والعلمانية (اإلسالم في مقالته في الحقًا وتطور التحريم)، ذهنية بعد
 عن حاًرا دفاًعا بوصفه بأكمله رشدي أدب إلى ينظر صادقًا فإن الروح، هذه من وانطالقًا أيًضا، والفقر والجهل للظلم أرًضا لكونه

 والمذهبية الطائفية وحروبه العسكرية ودكتاتورياته وبؤسه وخرافاته وأساطيره جهله من نفسه لتحرير يجهد الذي الشرق« كله. الشرق
 وتقاعسه تخلفه أسباب وتشخيص نقديًا، وأوضاعه ظروفه حقيقة وعي على يعمل الذي الشرق المعاصرة، الحياة في الكاملة وهامشيته

 إلى والمسلمين العرب لتتجاوز عنده، اإلنسانية النزعة حلقات تكتمل وبذلك .)19( »مستقبليًا الراهن عاره تجاوز وعلى موضوعيًا،
 العد يكاد ال والتخلف، الفقر من وصور حضارية، وتناقضات وقوميات، وطوائف أديان من عليه يشتمل بما بأكمله، الشرق عالم

 من حمايتها وتجري الشرق، في الدين رجال غالبية جانب من تُباَرك مسروقة وثروات فاحش، ثراء إلى يضاف كله ذلك يدركها.
 واألمنية. العسكرية تجلياته أحدث في القديم الشرقي االستبداد جانب

 من والعجب والدهشة بالصدمة اإلحساس إال راحلنا يملك يكن لم وصادق)، (رشدي بين جمعت التي اإلنسانية النزعة هذه أمام
 باإلعدام حكمه في (الخميني) مع – قصد غير من – متضامين الشيطانية اآليات على أحكامهم في بدوا الذين وأساتذتنا نقادنا فعل ردة
 والغربية. العربية اإلعالم وسائل في عنها قرؤوه ما على إال الرواية على السلبية أحكامهم مجمل في يستندوا أن غير من رشدي، على
 لها موثوقة ترجمة يجد أن العربي القارئ بوسع ليس بل العربية. اللغة إلى ترجمت قد فيه الرواية تكن لم وقت في كله ذلك حدث
 شيئًا. عنه يعرفون ال نص على الحكم حق ألنفسهم أباحوا ألنهم األقل على لهم، نقده في محقًا (صادق) كان لقد اللحظة. هذه حتى
  التحريم). (ذهنية كتابه في أفكارهم من كثيًرا وناقش التحريم)، ذهنية بعد (ما كتابه في مقاالتهم من ضخًما عدًدا صادق جمع وقد

 واالبتذال السوقية من كبير قدر على تنطوي« – منهم اليساريين وبخاصة – النقاد هؤالء نظر في الرواية بدت وباختصار،
 من مستشرق يكتبه أن يمكن كان عما ينوب بحث تأليفه في رشدي توريط تم استشراقي عمل« إنها أو .)20( »والوقاحة والتفاهة
 والغربية الصهيونية األوساط بذلته الذي الواسع الضخم الجهد« في أبعادها تتجلى صهيونية مؤامرة أو .)21( »المانس األب تالمذة
 نفس عن صادر حقير كتاب« إنها أو .)22( »األرض نقاط أقصى في بسرعة ونشره اللغات مختلف إلى وترجمته الكتاب هذا إلعداد

  .)23( »وتراثها روحها تبيع بأن تغترب أن لنفسها رضيت مريضة

 منهم صادق وموقف يقرؤوه. لم كتاب بدين ألنفسهم سمحوا لقد والكتاب؛ النقاد هؤالء فيها تورط التي األولى المشكلة هي هذه
   بالتأكيد. النقد من محصنة بداهة

 على سلبية أحكام إطالق حد عند النقاد يتوقف لم إذ األولى. من تتفرع فهي النقاد، هؤالء فيها تورط التي الثانية المشكلة أما
 أن قبل الشيطانية اآليات في رشدي يفعله عما أولية فكرة بإعطائهم قرائه عقل يحترم لم« أيًضا منهم أيًا إن بل فقط، يقرؤوه لم كتاب
 نقاده من وديمقراطية تسامًحا أكثر كان أنه يكشف القراء عن صادق ودفاع .)24( »واالتهام والقدح بالشتم ومؤلفها الرواية على ينهال
   رشدي. ونقاد

 فقيه وكأنه« موضوعه يعالج أن رشدي من توقعوا عندما فيها تورطوا قد النقاد هؤالء أن صادق يرى أخرى، مشكالت ثمة
 الرواية بدت النظره هذه وبموجب .)25( »وروائيًا وأديبًا فنانًا يكون أن من بدالً  منطق وعالم وواعظ والهوتي ومحقق ومؤرخ وعالم

 يصادفه، أن للمرء يمكن ما أغرب ومن .)26( »العقل ومنطق النبوية والسيرة والسياسية والدينية التاريخية الحقائق مع تتعارض«

                       
  .250صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )17(
  صادق العظم، اإلسالم والنزعة اإلنسانية العلمانية.  )18(
  .168صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )19(
  .166صادق العظم، ذهنية التحريم ص   )20(
  .167العظم، ذهنية التحريم، ص   )21(
  .171ة التحريم، ص العظم، ذهني  )22(
  .171العظم، ذهنية التحريم، ص   )23(
  .205العظم، ذهنية التحريم، ص   )24(
  .174العظم، ذهنية التحريم، ص   )25(
  .174العظم، ذهنية التحريم، ص   )26(
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 عنه يرضى حتى رشدي من المطلوب والتخييل. واألوهام الخيال وتجنب التاريخي، والصدق والموضوعية بالتوثيق الفنان مطالبة
 مبدًعا. وال فنانًا يكون أال الناقد هذا

 يعني وال مؤامرة. هناك ليس وهي واحدة؛ نقطة في رشدي على العرب النقاد أخذه ما كل على صادق رد تكثيف الممكن ومن
 في متأصلة التفكير في االتجاهات وهذه للغير. وتحميلها النفس، عن المسؤولية إزاحة في القديمة الرغبة سوى المؤامرة عن الحديث
  للتحليل. والواعي الشعوري المستوى على األقل على أبًدا، عنها يتراجع ولم ،1968 عام منذ صادق كتابات

 الذات. نقد أي وغيرهم، وأساتذتنا لكتابنا (صادق) بنقد المتعلق المزدوج) (النقد بـ أسميناه مما األول الجانب عرض من فرغنا
 واألدب، الفن لطبيعة خاطئ فهم على يقوم ما منها فاسدة، مقدمات على (لرشدي) نقدهم في – صادق رأي في – هؤالء اعتمد وقد

 للقوى حقيقيًا تمثيًال  تقدم ال األجهزة وهذه إعالمه. أجهزة من الغرب صورة استقوا ألنهم للغرب، خاطئ فهم إلى يستند ما ومنها
 الشيطانية) (اآليات رواية أن من نقادنا إليها يتوصل التي النتيجة فإن لذا السياسية. المنظومة سيما وال الغربية، المنظومة في الفاعلة

   فاسدة. نتيجة كونها عن تزيد ال والمسلمين اإلسالم ضد غربية مؤامرة هي

 الغرب ساسة المرة هذه وهم (صادق)، بنقد المتعلق المزدوج للنقد اآلخر الوجه مناقشة إلى االنتقال واجبنا من صار واآلن
  المزدوج. النقد حلقات تكتمل وبذلك اآلخر، نقد أي ومثقفوه

 من الغربية، الحكومات في التنفيذية السلطة رؤساء بأن مبرًما حكًما يصدر والثقافية، السياسية الغرب بشؤون الخبير (صادق)
 وقد ولروايته. لرشدي معاديًا حلفًا شكلوا قد وغيرهم، أيًضا، وزرائها وكبار تاتشر والسيدة وزرائه، وكبار األب بوش جورج مثل
 كبار بعض إليهم مضافًا الغرب، في يحيون ممن المسلمين، الدين رجال وبعض والحاخامات واألساقفة الكرادلة كبار الحلف هذا ضم

 الرواية عّدوا -صادق قول حد على – جميعًا هؤالء الكبيرة. االقتصادية االحتكارات بعض رؤساء عن فضًال  والحقوقيين، الصحافيين
  .)27( والخارجية الداخلية لسياساتهم موجًها جارًحا ونقًدا بهم، مًسا

 على ومسيطر متحكم الغربية الحياة في السياسي العنصر أن يقرر وجدناه ومثقفيها، الغربية للثقافة صادق نقد إلى انتقلنا ما فإذا
 للسيطرة موجهة الغربية الثقافة تكون أن هي الثقافي على السياسي يمارسه الذي الضبط لهذا الخفية الوظيفة أن ويبدو الثقافي. العنصر
 عامة يحياها التي اإلسالم صورة تقّدم وبمستوى اإلسالمية، الثقافة على والسيطرة التحكم حالتنا وفي الغربية، غير بالثقافات والتحكم

   اإلسالم). (جاذبية رودنسن مكسيم عليه أطلق ما أو غربيًا)، فيه المرغوب (اإلسالم نفسه الوقت في وتشكل المسلمين،

 طريقة إلى انزلق قد راحلنا سيكون نفسه، صادق نصوص على اعتماًدا النحو، هذا على تمضي أن االستدالل لسبل أمكن وإذا
 في نكون أن من فبدالً  جديد. ولون جديدة بصورة ولكن (مؤامرة)، بمواجهة سنكون أي ونقادنا. كتابنا عند انتقدها التي نفسها التفكير

 وطرائق حياته وأساليب وأفكاره الشرق (روح على الثقافية للسيطرة مشروع بمواجهة سنكون فجة)، سياسية (مؤامرة مواجهة
  تفكيره).

 في الغربي المثقف وتحول الثقافة، على السياسة هيمنة هي الغربيين للمثقفين صادق نقد عليها ينبني التي الصريحة والمقدمة
 الشرق. على الغربية للهيمنة والروحية الثقافية األسس وضع مهمته للسياسي. – العميل نقل لم إن – الوكيل يشبه ما إلى النهاية،
 فقط والتركيز الحياة عن األدب عزل على واأليديولوجية الثقافية األجهزة عمل« خالل من الثقافة على للسياسة السيطرة هذه وتتجلى

 السياسة لمتطلبات خاضعون الغربيين المثقفين أن معناه وهذا .)28( »وحده المجرد الفني بالشكل المنفعل الذاتي التأمل ترف على
 تجري األمور كانت ما إذا قيمة، كل من الغربية الثقافة من كبير جانب إفراغ إلى النهاية في يؤدي مما وفنهم، أدبهم في حتى الغربية

  النحو. هذا على

 السوفيات المنشقين عن دفاعهم رشدي عن يدافعوا لم الغربيين المثقفين ألن عظيمة دهشة يبدي أن إلى بصادق دفع كله ذلك ولعل
 فرانسوا أنه على وأدبه رشدي مع يتعامل أن غربي مثقف ألي يخطر لم أنه ذلك إلى أضف األخرى. الشيوعية البلدان منشقي أو

 جويس فعل ما بمثل تماًما السابق الديني وعيه مع حساباته يصفي هندي جويس جيمس أو ممكن، باكستاني فولتير أو محتمل، رابله
 السياسة بين القائم الحلف لهذا فجة ترجمة سوى لرشدي الغربيين المثقفين لتجاهل تفسيًرا صادق يجد وال .)29( األول األدبي إنتاجه في

   والثقافة.

 أمًرا ثمة أن وهي العرب، من (رشدي) نقاد إليها توصل التي النتيجة إال التحالف هذا مقتضيات من يستنتج أن صادق يملك وال
 نفسها النتيجة إلى التوصل يجري أن حقًا المفارقات ومن والمسلمين. اإلسالم ضد الغربي العالم في مستمرة بصورة تدبيره يجري

 وخفاياه الغربي بالعالم صادق معرفة على يعتمد الذي المنطق إن أي وقويم. سليم ومنطق وفاسد، خاطئ منطق مختلفين؛ بمنطقين
  فاسد. بأنه وصفه يمكن بمنطق إليها التوصل جرى التي نفسها النتيجة إلى إال يؤدِّ  لم والسياسية، الثقافية

 السياسي الوعي أعماق في الصامت االفتراض إن« يقول: واألسف، األسى من تخلو ال بعبارات النتيجة هذه يصوغ وصادق
 غير أنفسهم المسلمين وأن حقيقيين، تجديديين نقديين منشقين إنشاء على قادر غير اإلسالمي العالم أن ويؤكد يقول زال ما األوروبي

                       
  وما بعدها أيًضا. 253وص وما بعدها  187 -184للوقوف على تفاصيل ذلك انظر: صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )27(
  .250صادق العظم، ذهنية التحريم، ص   )28(
  .253العظم، ذهنية التحريم، ص   )29(
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 الدكتاتوريات ثقافة من أكثر بهم يليق شيء ال ألنه أصًال، يستحقونهم وال التجديديين والمثقفين الجديدة الثقافة من النوع ابهذ جديرين
  .)30( »القروسطية هللا وآيات المالوات وثقافة األصولية، العسكرية

 -سيل باتريك إلى فيه يستند األول السابق؛ استنتاجه صحة على دليلين يسوق الخلقية وأمانته وموضوعيته بنزاهته وصادق
 من عودته بعد تجرأ، الذي األرسوزي) (زكي على القبض ألقت الفرنسي االنتداب سلطات أن وفحواه -الشهير البريطاني الصحافي

 وعلمها فكرها وليس فرنسا مصالح عمله في المهم أن« وأفهموه أنطاكية، ثانويات إحدى في تعلمه ما بعض تدريس على فرنسا
 ولكنها أوروبا، في كلها ممتازة أشياء واألخوة والمساواة اإلنسان وحقوق والديمقراطية والحرية والتنوير الفرنسية الثورة إن ،وثقافتها

  .)31(»الخاضعة للبلدان تصلح ال أنها كما المستعمرة، الشعوب إلى للتصدير إطالقًا معدة غير

 إلى فيها يستند أكاديمية حجة المرة هذه ولكنها ،إليها توصل أن له سبق التي النتيجة على أخرى حجة يقدم صادقًا أن غير
 صورة يكون أن يمكن ما إلى تشير هنا والجاذبية اإلسالم). (جاذبية بـ الموسوم كتابه في رودنسن) (مكسيم وضعه الذي البرنامج
 الجاذبية برنامج يلخص نفسه وصادق والمسلمين. اإلسالم على الهيمنة استمرار في والغربية األوروبية المصالح مع متطابقة لإلسالم

 القوى أكثر مع التحالف والروحية، الثقافية الحياة في باليًا غدا ما كل على المحافظة الكتاب؛ لهذ مرقص إلياس ترجمة إلى استناًدا هذا
 ليست الجدي للتحديث محاولة كل عد ألوروبا، األعمى بالتقليد اتجاهاتهم اختالف على المثقفين اتهام المجتمع، في وتخلفًا رجعية

 تمجيد الروحية، الشرق أسرار حول واألساطير الخرافات تعزيز العريقة، للخصوصية وخيانة المحلية لألصالة تزييف من أكثر
  .)32( ربانية -والفلسفو الدينية الشرق حكمة

 في والعقل الوجدان في التأثير شديدة ولكنها مختلفة، بصيغ عنها يعبر مأسوية بل درامية نتيجة إلى صادق يتوصل ذلك كل من
 ومن لهم كلها إلخ، والتجدد... والتطور واإلصالح الديمقراطية والحريات اإلنسان وحقوق والتقدم والتنوير العلم مثل أشياء« معًا: آن

 وتعيناته القروسطي والتدين وقيمه الشرقي االستبداد إال بنا يليق فال الشرق، أهل لنا، بالنسبة أما« قائًال: ويتابع .)33( »الطبيعي حقهم
  .)34( »ال غير اإلسالمي الشرق في الغرب عنه يدافع ما هذا العمق، في وغيبياته

 اإلسالمي العالم إسالم كان ما كل« يقول: إذ بالفاجعة تفيض مكثفة وجيزة بعبارة نفسها النتيجة يصوغ أن في يتردد ال وصادق
 المفارقة من القول: نكرر .)35( »للغرب جاذبية أكثر كان فات ما بكل التصاقًا وأكبر الوراء إلى ارتداًدا وأعظم العصر عن بعًدا أكثر
 لنا ويبدو معوج. بمنطق غيره إليها انتهى التي نفسها النتيجة إلى ومستقيم وسليم صحيح بمنطق صادق مثل فيلسوف ينتهي أن حقًا
  .)36( )(معكوًسا يكون أن قبل ولكن االستشراق، إلى بالعودة إال يكون ال المنهجية المفارقة هذه حل أن

 ال التي صادق عبارة وأعمق، أفضل تفهًما نتفهم أن بوسعنا أصبح صادق، إليها توصل التي النتائج هذه ضوء وفي واآلن،
 تعلمنت السورية، الثورة مع إنني« بها: واالعتراف الحقيقة، عن للبحث نفسه كرس وعقل نقية وطوية شفاف، وجدان من إال تصدر

  .»تأسلمت أم
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  .189-188العظم، ذهنية التحريم، ص   )31(
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