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    المقاالت 26  

    في العالقة بين الثقافة والسياسة: نقد المقاربة الثقافوية  

بروًزا  مشكالتوتبرز هذه الفي فلسفة العلوم االجتماعية.  مشكلةال ضوعاتأهم المو واحدة منتمثّل العالقة بين الثقافة والسياسة 
 ا. وقبل المضي في تناول هذما بينهماأي تأثير كّل من الثقافة والسياسة في  أكبر عند الحديث عن العالقة السببية بين الطرفين،

  .السياسةو الثقافة ، من الضروري تحديد معنى مفهوميّ لمشكلا

  

  مالحظات منهجية ؛وطرق تناول العالقة بينهما في تعريف الثقافة والسياسة .1

، في التعريف األولي والمبدئي، منظومة من القيم واألفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد والرموز والقواعد واألفعال الثقافة
 ،نفسه. فهو عمومّي أو عامّ السائدة لدى جماعة أو مجتمع ما. ومن الواضح عمومية هذا التعريف والمعياريته ونسبيته، في الوقت 

ما تتجلى عموميته في أنه يمكن أن يشمل مثل ،ألنه ال يحدد مضمونًا واضًحا للقيم واألفكار المؤّسسة له، وال للعالقات القائمة بينها
 ،أو الجماعات أو األفرادأطرافًا مختلفة ومتمايزة تمايًزا كبيًرا. وهو المعيارّي، ألنه ال يقيم تراتبًا وال يتضمن مفاضلة بين الثقافات 

وهو نسبّي، ألنه يمكن أن يشير إلى الجنس البشري عموًما، بحيث يمّكننا من التحدث عن الثقافة اإلنسانية أو جماعة أو مجتمع بعينه، 
  التحدث عن الثقافة الصينية أو الثقافة البوذية. مثل

فالثقافة، بهذا المعنى  ،إيجابيا أو إشادة بهذه الجماعة أو تلكفي اإلطار اإلنساني، ال يتضمن تقييًما  ،الحديث عن الثقافةإن 
درجة أو أخرى، وبطريقة أو أخرى، ويشترك في االنتماء إليها المثقف إلى الالمعياري، سمة إنسانية عامة تنطبق على كل البشر، 

سانية العامة للثقافة ال تنفي وجود اختالفات لكن هذه السمة اإلن. »الثقافة الشعبية«ذو  »الشخص العادي«و »الثقافة النخبوية«ذو 
دون نفي من وهي االختالفات التي تسمح بإقامة التمايزات بينها،  ،كثيرة وكبيرة بين مضامين ثقافات الشعوب واألفراد والجماعات

زئيا ونسبيا، إلى الثقافة بوصفها ثقافة إنسانية تنتمي ج »الثقافة السورية«تداخلها وتشابكها. على هذا األساس، يمكن الحديث عن 
مناطقيا أو  ،عدًدا من الثقافات الفرعية »الثقافة السورية«العربية واإلسالمية وتتمايز عنهما في الوقت نفسه. في المقابل، تتضمن 

  طبقيا أو فكريا أو دينيا أو طائفيا.. إلخ.

فالمقصود بالسياسة تحديًدا في هذا السياق  ،أقل إشكاليَّة وتعقيًدا ، في السياق الحالي على األقل،السياسةتبدو محاولة تعريف 
المحايثة له وكل ما له صلة مباشرة بنظام الحكم في الدولة، من حيث طبيعة هذا النظام واألفكار والقيم والممارسات الصادرة عنه 

 ولخطاباته. وما نقصده بطبيعة النظام تحديًدا ديمقراطيته أو استبداديته.

فهم تعقيداتها وأبعادها وجدلها وتجلياتها المتعددة  من الصعب، ومشكلة العالقة السببية بين السياسة والثقافة الرغم من على
تبني رأّي ما في هذا الموضوع. وقد في فإننا نالحظ استسهاًال كبيًرا لدى شريحة واسعة نسبيا من الناس  ؛والمتنوعة عبر التاريخ
ًغا ومبنيا يكون هذا الرأي مباشًرا حدس غير مفكَّر فيه مليا. وتتخذ تلك اآلراء  حضأو م ،أو غير مباشر، صريًحا أو ضمنيا، مسوَّ

أحيانًا صيغة الحكمة العميقة والقول المأثور. ويظهر عمقها المزعوم في القول، على سبيل المثال، بعدم إمكان تحسين الثمرة (السياسة 
  دون تغيير التربة التي تتغذى منها الثقافة أو المجتمع.من حتى تغييرها،  أو نظام الحكم) أو إصالحها أو

: هاأو أكثر حرفية في تناول »نخبوية«أو طرق  ثالث مقارباتإضافة إلى التناول الشعبي لهذه اإلشكالية، يمكن التمييز بين 
 :بالطريقة الحدسية التأمليةعلوماتية. والمقصود م -صراعية، وطريقة بحثية -تأملية أو تفكرية، وطريقة أيديولوجية -طريقة حدسية

ولّي تم تبنيه أة ولطبيعة العالقة القائمة أو الممكنة بينهما، استناًدا إلى حدس مشكلالمنطقي لطرفي ال -التحليل المفهومي النظري
شرة أو غير المباشرة بالموضوع. وتطويره عن طريق التأمل والتفكُّر والتفاعل المعرفي مع بعض اآلراء واألفكار ذات الصلة المبا

ة، وتفنيد ما يظنه أو يراه مخطئًا وغير لمشكلهذه اب الخاصةفيكون منشغًال بتقييم اآلراء السائدة ، الصراعي -التناول األيديولوجيأما 
من بها ويتبناها، والمصالح يؤو ،مناسب منها، والدفاع عن اآلراء واألفكار والقيم التي يرى أنها تتناسب مع القيم المعرفية واألخالقية

  االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ترتبط بها. 

تقوم على دراسة العالقة بين السياسة والثقافة، استناًدا إلى المعلومات واإلحصاءات واألرقام ف، الطريقة البحثية المعلوماتيةأما 
لميدانية والعينية ألوضاع محددة. ويصعب كثيًرا االعتماد على هذه التي توفرها المراكز البحثية والمؤسسات الحكومية والدراسات ا

الطريقة في عالمنا العربي، حيث يفتقر الباحثون إلى المعلومات واألرقام البحثية الدقيقة، ليس بسبب عدم وجودها غالبًا فحسب، بل 
ال يتم استخدامها في توصيف  حال وجودها، لكيبسبب قيام السلطات العربية بحجب هذه المعلومات واألرقام والتعتيم عليها، في 

أن أي توصيف دقيق للواقع العربي هو في الوقت نفسه تقييم سلبّي ألدائها  إذ تعلم هذه السلطات علم اليقين ،حال الواقع العربي
  يوفّر أرضية معرفية قوية لهذا التقييم.أنه وممارساتها، أو 

أو تضافر طريقتين  غير ممكن، تضافرها كلهاأن ن تلك الطرق الثالث ال يعني المنهجي بي -من الواضح أن التمييز النظري
منها، في مقاربة واحدة يتكامل فيها التفكر التأملي الحدسي مع الصراع األيديولوجي، و/أو يستند إلى ما توفره األبحاث والمؤسسات 
 من معلومات وأرقام. هذا التضافر األولي هو ما سأعمل على تبنيه في مقاربتي، مع التشديد على سيادة الطريقة التأملية الحدسية

  وارتباطها الوثيق بالطريقة األيديولوجية الصراعية.

العالقة بين من التشديد من جديد على المنظور الذي سيتم من خالله تناول  ، ال بدّ من منهج النص إلى موضوعهباالنتقال 
من زاوية  مثًالفهذه العالقة سيتم تناولها تحديًدا من زاوية الرابطة السببية أو التأثير المتبادل بين الطرفين، وليس  ،الثقافة والسياسة
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صفها ميدان الفعل و/أو والعالقة بين الثقافة، بوصفها ميدان النظر و/أو النقد و/أو الرؤية األخالقية المبدئية من جهة، والسياسة، ب
. ويمكن لمقاربات العالقة السببية أو التأثير المتبادل بين الثقافة والسياسة أن من جهة أخرى ة النفعية البراغماتيةالممارسة و/أو الرؤي

 االتجاه االختزاليتصنيفها منهجيا ضمن اتجاهين متمايزين: اتجاه اختزالّي واتجاه جدلّي. يتضمن  يمكننارئيسة  أشكال ةتتخذ أربع
والمقصود بالرد أو االختزال، في السياق الحالي، القول بإمكان تفسير طرف  .السياسة إلى الثقافة أو العكسالمقاربة التي تقوم برّد 

  فثمة من يرى أن الثقافة نتيجة للسياسة، ال العكس.  ،ما، تفسيًرا أساسيا وربما كامًال وشامًال، من خالل الطرف اآلخر

 من خالل الثانية. في مقابل هذا االتجاه، نجد إالّ  ،ة ويرى أنه ال يمكن فهم األولىفي المقابل، هناك من يردُّ السياسة إلى الثقاف
يحاول القول بتبادل التأثير بين الثقافة والسياسة، وبعدم إمكان رد أحدهما إلى اآلخر واختزاله فيه. ويمكن التمييز ضمن  اتجاًها جدليا

دون تفصيل من القول بوجود تأثير متبادل بين الثقافة والسياسة،  دل المائعلجباهذا االتجاه بين جدل مائع وجدل مرن. والمقصود 
التفاوت في درجة التأثير وشروطه وأبعاده ونتائجه، في السياقات المختلفة عموًما وسياق تاريخّي محدَّد خصوًصا. في المقابل، يقر 

تفاوت التأثير بين الطرفين، وفقًا لمتغيرات السياقات التاريخية  بجدلية العالقة بين الثقافة والسياسة، لكنه يقول بإمكان الجدل المرن
في النظام غير ه فوفقًا للجدل المرن، يختلف جدل العالقة بين الثقافة والسياسة في النظام الديمقراطي اختالفًا كبيًرا عن ،المختلفة

غالبًا وربما  ،السياسة في حالة النظام الديمقراطي يكونالديمقراطي. وفي إطار تبني الجدل المرن، يمكن القول إن تأثير الثقافة في 
  أكبر بكثير من تأثيرها في حالة النظام غير الديمقراطي. ،دائًما

انتقادّي لالتجاه االختزالي الذي يقوم برّد السياسة إلى الثقافة، وهو االتجاه  لجدل المرن، سنقوم بعرض نقدّي/اتبنينا سياق في 
ى بالمقارب تم مناقشة هذه الرؤية في إطار تناول الوضع السوري خالل العقود الخمسة الماضية. توس ،الرؤية الثقافويةة أو الذي يُسمَّ

تم المماهاة بين تغالبًا ما ، فبنية هذا المجتمع أو ثقافته وتتلخص رؤية متبني هذه الرؤية بالقول: إن النظام السياسي المستبد نتاجُ 
في هذه الثقافة تحديًدا، ال في السياسة أو غيرها، تكمن ال المشكلة الحقيقية و/أو ولدى الثقافويين،  )الثقافة( و )المجتمع( لحيّ طمص

  ، ومن بينها المشكلة السياسية المتمثلة في وجود نظام استبدادّي.»أم كل المشاكل األخرى«األكبر فحسب، بل 

  

  عرض ونقد ؛السمات األساس للمقاربة الثقافوية .2

بعرض نقدّي ألبرز السمات المالزمة للمقاربة الثقافوية. في البداية، ينبغي التشديد من جهة أولى، على أن  يأتما ي سنقوم في
موجودة بالضرورة وجوًدا كامًال و/أو صريًحا في كل مقاربة ثقافوية،  كلهاهذه السمات ليست كاملة، ومن جهة ثانية، على أنها ليست 

فهًما كامًال، قبل االطالع على  ،تداخًال كبيًرا في أغلب األحيان، بحيث ال يمكن فهم أّي منها ومن جهة ثالثة، على تداخل هذه السمات
  مضامين السمات األخرى.
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    في العالقة بين الثقافة والسياسة: نقد المقاربة الثقافوية  

  توظيفاتها من قبل أيديولوجيات مختلفة بل متناحرةو هامرونتها وتنوع
 ،لمختلفة إلى درجة التناقض أحيانًاتنطوي المقاربة الثقافوية على مضمون مرن يجعلها جذابة وجاذبة لعدد من المنظورات ا

من مؤيدي األنظمة والباحثين األوروبيين أو العرب،  منو، »نخبته«أو  »عامة الشعب«فيمكن لمتبني هذه المقاربة أن يكونوا من 
المعادين للدين أو من العلمانيين ومن اليمين المحافظ أو اليسار الثائر أو القائل بضرورة التغيير، وورية أو معارضيها، تالديكتا

  المتدينين المعادين للعلمانية.

طة المستبدة يتبنون الثقافوية، جنبًا إلى جنب مع بعض من معارضيه لفي السياق السوري، نجد بعض مؤيدي النظام أو مثقفي السو
وجود األنظمة الديكتاتورية  لثورة. وفي حين يتم توظيف هذا التبني من قبل مثقفي السلطة، لتبريرلأو الثائرين عليه أو المؤيدين 

يتبنون هذه المقاربة، باسم البحث عن الجذور األساس والحقيقية لالستبداد،  »المعارضين«أو  »الثائرين« ن، فإن المثقفيهوتسويغ
خالص من الثقافة المنتجة أو  ،على األقل ،دون أن يسبقه أو يرافقهمن  هم بأن ال خالص من السلطان المستبدظنوعلى أساس 

ه يتم نقد ثقافة هذا الشعب فحسب، بل تعيير ال إذ، »ضرورة النقد الذاتي«و »الواقعية«تحت عناوين براقة، مثل ذلك و ،المؤسسة له
والمنتجة لالنحطاط، في وقت واحد. ويحصل كل ذلك االحتقار للمجتمع أو الشعب وثقافته،  »المنحطة«أو  »المتخلفة«بهذه الثقافة 

ظهر، في انتقادات الثقافويين تة في خالصه أو تخليصه من الواقع الكارثي الذي يعيشه. وليس نادًرا أن باسم حب الشعب والرغب
رغبة في الخالص ل تصعيد غير موفَّق. إن هذا عامة الشعب وثقافتهم، الرغبة المزعومة أو المعلنة في خالص الشعب أو تخليصه

  .الشعب ذاته من

يتفقون على أن المشكلة األساسية،  »متدينين« و »علمانيين«وتبرز مرونة المقاربة الثقافوية، بروًزا كبيًرا، في تبنيها من قبل 
في مجتمعاتنا العربية و/أو اإلسالمية، مشكلة فكرية أو ثقافية، قبل أن يختلفوا على حل هذه المشكلة والثقافة البديلة التي ينبغي أن 

ففي حين يرى الثقافويون العلمانيون أن  ،نهاملكي يتم التخلص من كل المشاكل والظواهر السلبية التي تنتجها أو تتفرع  تحلَّ محلها،
الخالص يقتضي بالضرورة التخلي عن تلك الثقافة وتبني ثقافة الحداثة الغربية، يرى الثقافويون المتدينون (اإلسالميون تحديًدا في 

ينبغي أن يتم لصالح تبني (العودة إلى) ما يرون أنه يمثّل الثقافة الدينية  »لمنحطةا«عن الثقافة الحالية  السياق العربي) أن التخلي
  .»الصحيحة«أو  »الحقيقية«

حتى إذا افترضنا جدًال واقعية أو صحة توصيف الثقافويين واقع بلد أو مجتمع ما وتشخيصهم مشاكله، على الصعيد النظري، و
في حال وجود نظام سياسّي وعلى الصعيد العملي  ،ون، في كل األحوال، إلى أن نكون سياسويين ال ثقافويينفإننا نرى أننا مضطر

دون أن يسبق من  (على األقل) ال يمكن القيام بإصالح أو تغيير ثقافّي جذرّي وإيجابيّ معظمها ففي البالد العربية  ،مستبّد في هذا البلد
ياسّي يسمح بتولي سلطة لها مصلحة في إصالح المشاكل األساسية لهذا البلد أو المجتمع أو هذا اإلصالح أو يترافق معه إصالح س

الثقافويين بأن الثقافة تنتج السياسة المناسبة لها أو المتناسبة  رؤيةالثقافة. وتبدو عدم اإلمكانية هذه واضحة أو منطقية، إذا انطلقنا من 
عندئذ: إذا كان اإلصالح الثقافي يتطلب بالضرورة تدخًال فاعًال وقويا من السلطة الذي يمكن طرحه  »السؤال الخطابي«إن معها. 

كيف يمكننا توقع أن تقوم السلطة المستبدة بهذا التدخل أو اإلصالح، على الرغم من أنه يُفتَرض به أن يفضي إلى التخلص فلتحقيقه، 
بل مخالفة  فقط، مختلفة عنهاال ة ترفض سلطة االستبداد وتؤسس لسلطة من الثقافة التي تنتجها وإحالل ثقافة جديدة محلها، وهي ثقاف

  أو مناقضة لها؟ 

درجة ال تسمح بوضعها موضع سؤال إلى لقد أشرت إلى خطابية هذا السؤال، بمعنى أن اإلجابة عنه متضمنة فيه وواضحة، 
فنحن ال  –ن وجود تناقض بين طرفي هذا التعبيرعلى الرغم م– »المستبد المصلح«استفهامّي. وحتى إذا افترضنا إمكانية وجود 

اإلمكان، ليس لتناقضه الذاتي نظريا فحسب، بل بسبب ضآلة فرص تحققه عمليا من جهة،  امعقولية أو جدوى التعويل على هذ رىن
  خصوًصا، من جهة أخرى.وبسبب التناغم أو االنسجام الواقعي القائم بين االستبداد وإفساد الثقافة الدينية والسياسية، مثًال و

  

  االختزالية المركَّبة 
لواقع السوري، مثًال وخصوًصا، االثقافة فحسب، بل تقوم في سياق مقاربتها االختزال إلى ال تقتصر الثقافوية على الرد أو 

باختزال أو اختزاالت أخرى للثقافة المنقودة أو المنتقدة، بحيث يتم ردها إلى الدين أو مماهاتها به، قبل أن يتم رد هذا الدين إلى 
ي الحالة و/أو إلى نّص أو نصوص دينية ما (القرآن و/أو كتب الحديث وبعض كتب التفسير ف ،و طائفة) معينةأممارسات (جماعة 

في اإلسالمية). ويبدو طريفًا أو غير معقول اتسام الثقافوية العلمانية بالطائفية أو المذهبية الدينية التي تظهر من خالل اختزال الدين 
طائفة أو مذهب دينّي معيّن، وغض النظر عن اعتقادات الطوائف األخرى وممارساتها ونصوصها. لكن هذه المفارقة المتمثلة في 

  تبيّن ضرورة التدقيق في معنى العلمانية ودوافع تبنيها، أكثر مما تنفي واقعية هذه المفارقة.  »علمانوية طائفية«وجود 

ن اختزال الثقافة  نزوًعا أيديولوجيا، بالمعنى  )نصوص و/أو ممارسات جماعة ما إلى (يتم اختزاله أيًضا دين ما فيويتضمَّ
ار التمايز النسبي بين الثقافة والدين فحسب، بل يمتد أيًضا إلى إنكار التنوعات الكبيرة والكثيرة ألنه ال يقتصر على إنك ،السلبي للكلمة

في النصوص (المقدسة)، وفي فهمها وتأويلها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة في حياة المجتمع وثقافته. ويبدو التمايز بين الدين 
أو حين ننظر إلى االختالفات  »دين واحد«ات الكبيرة والكثيرة بين الثقافات التي يسودها والثقافة واضًحا، عندما ننظر إلى االختالف

فالمماهاة بين الدين والثقافة تجعلنا غير قادرين على فهم  ،الكبيرة والكثيرة في الثقافة الواحدة، عبر المراحل التاريخية المختلفة
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(اإلسالمية  »المصريةالثقافة «أو  »الثقافة السورية«اإلسالمية السنية) و( »نيةالثقافة الباكستا«االختالفات الكبيرة والكثيرة بين 
  . »الثقافة السورية قبل مئة أو ألف عام« و »الثقافة السورية المعاصرة«السنية)، أو بين 

فة والدين، أو بين يبدو أن التعصب األيديولوجي السوداوي هو غالبًا ما يجعل الثقافويين غير قادرين على التمييز بين الثقا
فهذا االختالف يبيّن أن تناول هذه المسائل يستلزم بالضرورة التمييز  ،الثقافات ذات البعد الديني (اإلسالمي السني) القوي المتماثل

، في السياقات التاريخية هماما يستلزم فهم العالقة المعقّدة والتأثير المتبادل بينمثلالجزئي والنسبي بين الدين والثقافة من جهة أولى، 
إن اختزال الثقافة إلى الدين، لدى الثقافويين، يتم في إطار تشخيص  من جهة ثانية. ،أبعادها السياسية واالقتصادية خصوًصاوالمختلفة 

لعلمانيين التي يعانيها الشعب أو المجتمع، ويخلص هذا التشخيص إلى نتيجتين متناقضتين، لدى الثقافويين ا تلمشكلة أو المشكالا
، يرفع الثقافويون العلمانيون »اإلسالم هو الحل«ففي حين يطرح الثقافويون اإلسالميون شعار  ،والثقافويين المتدينين (اإلسالميين)

تغيب األبعاد السياسية واالقتصادية  ،وبين الحل المزعوم والمشكلة المصطنعة أو المضخمة. »اإلسالم هو المشكلة«شعار 
، أو يتم تغييبها وإهمالها في خطابات الثقافويين. وعلى هذا األساس، يمكن القول إن اختزال معًاشكلة والحل في آن واالجتماعية للم

  إيجاد حلول لها. عالوة على، هاأكثر من كونه يساعد على تشخيص ،لمشكلةا ا من أعراضالثقافة إلى الدين يمثّل َعَرضً 

  

  النظرة الجوهرانية الماضوية الالتاريخية
أو ماهيات ثابتة، بل جامدة ال تتغير أو تتبدل وال تقبل التغيير أو التبديل.  بوجود جواهر قول النظرة الجوهرانية أو الماهويةت

ألنها تتحدث عن الدين بوصفه جوهًرا ثابتًا لم يطرأ عليه أي تغيير حقيقّي منذ نشأته حتى الوقت  ،والثقافوية ذات نظرة جوهرانية
والمضامين الكثيرة الختالف التديُّن أو  الصورقافويين عن الدين، بوصفه الثقافة، يتم بالدرجة األولى بمعزل عن فحديث الث ،الراهن

العماء األيديولوجي لدى الثقافويين يمتد إلى إهمال التمايز أو االختالفات بين الدين والتدين، أو بين الدين بوصفه إن تمايزه عنه. 
ما يتجلى في وفق يدة أو لحظة تاريخية مؤّسسة، والدين بوصفه تدينًا أو الدين التاريخي (الدين نصوًصا (الدين النّصي) أو عق

بحيث يكون  ،ممارسات المتدينين عبر التاريخ). في المقابل، يتم التعامل النظري مع هذا التديُّن انطالقًا من الرؤية الجوهرانية للدين
أما االختالفات الكثيرة والكبيرة التي شهدها و .جوهر الدين حولنسجم مع رؤيتهم ما ي ، من وجهة نظر الثقافويين،»الحقيقي«التدين 

، وهي ناتجة عن جهل و/أو نفاق أو عن كليهما »الدين الحقيقي«فما هي، من وجهة نظرهم، إال انحرافات ال تمثل  ،ويشهدها التدين
  معًا.

فهي  ،التاريخية، على الرغم من إحاالتها المتكررة على التاريخإن اتسام الثقافوية بالجوهرانية يجعل منها رؤية ماضوية 
الدين مرتبط بلحظة ما في الماضي تبلور فيها هذا الجوهر وتأسس وترسخ. وتحيل الثقافوية  ماضوية ألنها ترى أن جوهر الثقافة/

دون االكتراث باختالف من ا من جديد، الدينية على لحظة تاريخية ماضية وترى ضرورة العمل على استعادتها ومحاكاتها واستنساخه
التاريخية بين الماضي والحاضر. وال ترى الثقافوية الدينية في التاريخ ميدانًا للتعاقب والتغير والتطور، بل تراه ميدانًا  لسياقاتا

  دة إلى محاكاته وتكراره. ينبغي العمل على تصحيحه وتصويبه والعو الذي و انحرافًا عن هذا الجوهرألتكرار تجسُّد الجوهر المؤّسس 

الدين كامن أساًسا في لحظة تاريخية ماضية هي أساس كل  تتفق الثقافوية العلمانية مع الثقافوية الدينية في أن جوهر هذه الثقافة/
اإلسالمية)، منذ تلك الحظة حتى الوقت الحاضر. لكن  حصل بعدها، ولكل األفكار والقيم المكّونة للثقافة السورية (العربية/ ما

مؤسسة لما  االختالف بين الثقافويتين يكمن في أن الثقافوية العلمانية ترى ذلك الجوهر الثابت والماضوي والالتاريخي لحظة سلبية
ا، وبناء ثقافة جديدة تقطع كليا كان ولما هو كائن حتى اآلن، وتشدد على ضرورة العمل على التخلص من تلك الثقافة المتأسسة عليه

  مع هذا الماضي وتبدأ تاريًخا جديًدا.

فاألوضاع  ،إن ماضوية الثقافوية الدينية تجعلها قاصرة عن إدراك استحالة تكرار الماضي المؤّسس الذي تسعى إلى استنساخه
قد تغيرت وتبدلت جذريا خالل القرون  ،ي والعالمياالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والمؤسساتية، على المستويين المحل

الطويلة التي تفصلنا عن تلك اللحظة المؤّسسة. ويبدو أن السعي إلى تكرار تلك اللحظة ليس مجرد حلم يستحيل تحقيقه فحسب، بل 
 ،تصادية والسياسية األساسيةفالثقافويون ال يتناولون المشكالت االق ،كابوس يجعل صاحبه مغتربًا عن زمنه وواقعه ومشكالت حاضره

  ، وضرورة استعادته أو العودة إليه.»الماضي المجيد«إال من زاوية التغني بالواقع األفضل المتمثّل في 

إذا كان الثقافويون اإلسالميون يشتكون قلة تأثير الماضي في الحاضر، ويطالبون بزيادة هذا التأثير إلى أقصى درجة ممكنة، 
انيون يبالغون في تقديرهم قوة هذه التأثير وحضوره. ويتبنى الثقافيون العلمانيون غالبًا فكرة ساذجة عن عالقة فإن الثقافيون العلم
أن حضور هم يغيب عن ذهنإذ  ،هم بأن الماضي يحضر في الحاضر حضوًرا تلقائيارؤيتفي ، األمر الذي يتمثل الماضي بالحاضر

  ا، إال من خالل استدعاء الحاضر بقواه وسلطاته ونخبه لهذا الماضي. الماضي في الحاضر ال يتم، غالبًا أو أساسً 

فالتقاليد هي ذلك الجزء الحي من التراث والقائم حتى اآلن. لكن التراث  ،تأتي ضرورة التمييز بين التراث والتقاليد ،من هنا
استحضار التراث وترسيخ إن في الثقافة السائدة حاليا. يتضمن قيًما وأفكاًرا وتقاليد ميتة، بمعنى أنها ليست متبناة أو متبعة أو حاضرة 

، ثقافة الخنوع والخضوع للحاكم وعدم احترام االختالف وإقصاء القيم التحررية واإليجابية »المنحطة«التقاليد التي تشجع على الثقافة 
السلطة السياسية الراهنة ومصالحها ومؤسساتها  دائًما أو غالبًا على األقل، بقوى ،محكومفعل  بلفي هذا الخصوص، ليس فعًال بريئًا، 

وتوجيهاتها. باختصار، الماضي ال يحضر إال من خالل استحضار الحاضر له، ألسباب تتعلق بهذا الحاضر وبالقوى المسيطرة 



 

    المقاالت 30  

    في العالقة بين الثقافة والسياسة: نقد المقاربة الثقافوية  

 كلها ألحوالوفي ا ،والمهيمنة عليه. بهذا المعنى، يمكن القول إن تأثير الحاضر في الماضي أقوى من تأثير الماضي في الحاضر
  يبقى التأثير األخير محكوًما بأوضاع الحاضر وقواه المهيمنة ومصالحها في استدعاء هذا الجزء من الماضي أو ذاك.
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  الدوغمائية أو الالهيرمينوطيقية
بنصوصه المؤّسسة الدين، ممثًال في  ها ال ترىألن ،تفضي جوهرانية الثقافوية إلى اتسام رؤيتها بالدوغمائية الالهيرمينوطيقية

نه معنى إيجابي يجب على الجميع القبول إ، في حين )نون العلمانيوالثقافوي( معنى سلبّي ومنبوذ أو ينبغي نبذه بالدرجة األولى، إالّ 
 ،بدئيةأو حتى الم ،. انطالقًا من ذلك، ال يعترف الثقافويون بإمكانية تعدد القراءات والمشروعية الفعلية)نون المتدينوالثقافوي( به

فأيديولوجية  ،لالختالف الكبير بين التأويالت وتناقضها. والقراءات الثقافوية قراءات تقييمية أو مشحونة بالتقييمات األحادية المطلقة
لمعاني  المعاني والدالالت والقيم اإليجابية (الثقافوية المتدينة أو اإلسالمية)، أو اها ال ترى إالّ نالثقافوية والهيرمينوطيقيتها تجعال

  والدالالت والقيم السلبية (الثقافوية العلمانية).

وثمة مفارقة في اختزال الثقافويين العلمانيين الدين إلى ممارسات واعتقادات معينة ونصوص محدَّدة ليس لها، من وجهة نظرهم، 
النصوص، من قبل متدينين آخرين. وتكمن معنى واحد، وتجاهل الممارسات واالعتقادات المخالفة والفهم أو التأويل المختلف لهذه  إالّ 

 ذهنية التفكير الموجودة عادة لدى المتدينينلموازية أو مماثلة  »ذهنية تكفير علمانية«المفارقة في تبني الثقافويين العلمانيين 
 المعنى الذي يؤمنان إالّ ال معنى إذ  ،ال يقبالن بإمكان تعدد التأويالت ووجهات النظر في فهم النص كالهما نافالطرف ،(الثقافويين)

ذهنية التكفير للرؤية الهيرمينوطيقية عن تبنيها ذهنية تكفيرية مماثلة إلى ا فهمهما. ويُفصح افتقار الثقافوية العلمانية به وال فهم إالّ 
  .»الصحيح أو الحقيقياإلسالم «لها وبإخراجها من ال يقول بهذه الحقيقة من دائرة  يالدينية، من حيث قولها بحقيقة واحدة ال ثان

قيمية  اإلسالم إلى رؤية معرفية/ يشير إلى قيام الثقافويين العلمانيين باختزال الدين/ »ذهنية التكفير العلمانية«الحديث عن إن 
تعبر وال  »اإلسالم الحقيقي«التي تختلف مع هذه الرؤية أو تخالفها، لكونها ال تمثّل كلها واحدة وأحادية، ورفضهم الرؤى األخرى 

وتشديدهم على أن عدم اإلقرار بهذه الحقيقة الواحدة ناتج عن وهم أو نفاق أو خطأ إرادّي مقصود أو غير ، عن جوهره أو ماهيته
و المخالفة له أوتظهر أحادية الفهم الثقافوي في إنكار كل طرف مشروعية تمثيل األطراف األخرى المختلفة معه  إرادّي ال مقصود.

  في ف ،في خطابات الثقافويين ،شيوًعا كبيًرا ،قصائيةنرى شيوع الرؤية األحادية أو الذهنية التكفيرية أو اإل ،لهذاالدين.  /لثقافةَ ا
في المقابل نجد طرفًا آخر و، »اإلسالم نمثّالتالقاعدة ال وداعش «وما يماثلهما، نجد طرفًا يقول:  )القاعدة( و )داعش( تيظاهر
مصطلحات  وفق، »وإن كل مسلم، بالضرورة أو التعريف والماهية، داعشّي بالقوة أو بالفعل ،قيقيإن داعش هي اإلسالم الح«يقول: 

  أرسطو. 

ا في الحسبان غنى النص الديني واإلمكانية المبدئية والفعلية وضعنو »ذهنية التكفير«في الواقع، نرى أنه إذا ابتعدنا عن 
لالختالف في فهمه وتأويله، وفقًا للمنظورات المتعددة والسياقات التاريخية المختلفة، فيمكننا أن نتبين أن االختالف بين التأويالت 

اختالف في اإلسالم وضمنه بين تأويالت متباينة  بلم، الدينية اإلسالمية ليس اختالفًا بين اإلسالم والكفر، أو بين اإلسالم والالإسال
تستند كلها إلى النصوص الدينية المؤّسسة لهذا الدين. وعلى الرغم من أن هذه االختالفات تتأسس على مضامين النصوص الدينية 

ا والمنخرطة فيه، انخراًطا مباشًرا  أنه ال يمكن فهمها بمعزل عن فهم عالقتها بالصراع السياسي المحيط بهالمؤّسسة لهذا الدين، إالّ 
  أو غير مباشر.

  الميكانيكية أو الالجدلية
السياسة، من خالل االعتقاد  الثقافة والنتيجة/ تتبنى الثقافوية رؤية ميكانيكية بسيطة أو تبسيطية تبسيًطا مخال للعالقة بين السبب/

العكس، وأن هذه الرؤية تصدق على كل  الالسبب األساس المؤثر فيها،  أنهاالتعميمي القائل بأن الثقافة هي التي تنتج السياسة، أو 
يتم القول إن هذا بالضبط ما حصل في أوروبا، في عصري النهضة و/أو التنوير، حيث لم يتحقق هذا العصر،  ،زمان ومكان. وعادة

وأنتجت ثقافة جديدة  ،يعة مع الثقافة المتخلفة من خالل ثورة فكرية أقامت قطبنهضته و/أو تنويره وبما أنتجه من حداثة وتقدم، إالّ 
يون العلمانيون و. ويرى الثقافكلها بأبعادها السياسية واالقتصادية والمعرفية العلمية والحقوقية واالجتماعية ،تقدمية هي أساس الحداثة

و التنوير العربي، وتسمح بإنتاج ثقافة حاجة إلى ثورة ثقافية مماثلة تؤسس لعصر النهضة و/أفي اإلسالمي،  –أننا، في العالم العربي
  إلخ. جديدة تتأسس عليها حداثتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمعرفية واالخالقية..

بالتضاد مع هذه الرؤية الثقافية االختزالية ومع الجدلية المائعة التي تقول بتبادل التأثير بين السبب والنتيجة، أو بين الثقافة 
دون الحديث عن إمكانية اختالف هذا التأثير، بين سياق زمنّي وآخر؛ من الضروري التشديد على مرونة العالقة من والسياسة، 

لى الجدلية بين السبب والنتيجة أو بين الثقافة والسياسة. ونقصد بالجدلية المرنة هنا أمرين: األول هو اإلمكانية الدائمة لتحول السبب إ
إذ يمكن أن يتغير تأثير  ،الثاني هو عدم إمكان وضع قانون عاّم وثابت للعالقة السببية بين الثقافة والسياسةو .نتيجة والنتيجة إلى سبب

  التاريخية وأوضاعها المتنوعة والمختلفة. السياقات كل طرف في الطرف اآلخر، وفقًا لشروط 

ن القول إن تأثير الثقافة في السياسة، في النظام وإذا انطلقنا من االختالف بين النظام الديمقراطي والنظام االستبدادي، يمك
يمكن القول إن إمكانية تأثير السياسة في الثقافة تزداد، و .في السياسة، في النظام االستبداديها الديمقراطي، هو أكبر بكثير من تأثير

ته على الدولة والمجتمع، ليصبح هذا التأثير وازدياد سيطرته وهيمنئه ة بقامدفي النظام االستبدادي، ويتناسب ازديادها غالبًا مع طول 
(تأثير السياسة في الثقافة) تدريجيا أكبر بكثير من تأثير الثقافة في السياسة. وعلى الرغم من أهمية اللجوء إلى البحوث والدراسات 

وواقعيتها ومنطقيتها، من خالل  التفصيلية والتوثيقية، للتدليل على صحة هذه األطروحة، إال أننا نعتقد بإمكان إظهار معقوليتها
  االقتصار على اإلحالة على طبيعة كّل من النظامين الديمقراطي واالستبدادي.
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حكم الشعب نفسه عن طريق امتالك المواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات حقَّ  ،بالتعريف األولي ،النظام الديمقراطي
ونيابة عنهم. ويبدو طبيعيا وبدهيا القول بتأثر اختيارات المواطنين وتوجهاتهم أو باألحرى من يحكم باسمهم ، اختيار من يحكمهم

درجة أو أخرى. ويبيّن هذا التأثر معقولية الحديث عن وجود تأثير كبير للثقافة في السياسة إلى السياسية بثقافتهم، بطريقة أو بأخرى و
في المقابل، يقوم النظام . »كما أو كيفما تكونوا يولى عليكم«ي هذا السياق: في النظام الديمقراطي ويسمح جزئيا ونسبيا بالقول، ف

  االستبدادي على قمع الحريات وفرض خياراته وأجندته على الشعب والمجتمع والدولة. 

أو تعزيز وبدًال من أن يقوم النظام السياسي االستبدادي بتمثيل الشعب والتعبير عن خياراته، فإنه يسعى باستمرار إلى خلق و/
الثقافة التي تسّوغ وجوده واستمراره، وقمع ثقافة الديمقراطية والحريات السياسية وغير السياسية، الفردية منها على وجه الخصوص. 

تضاءل إمكان تأثير الثقافة في يو ،وفي مثل هذا النظام، ومع استمرار االستبداد لفترة طويلة، يزداد تدريجيا تأثير السياسة في الثقافة
ويفضي ذلك إلى أن تصبح الثقافة المسّوغة لالستبداد . »عليكم تكونوا ىكما أو كيفما يُولّ «السياسة، بما يسمح بالقول في هذا السياق: 

  سببًا في استمرار االستبداد، ونتيجة مستمرة لوجود هذا االستبداد، في الوقت نفسه.

بين السبب والنتيجة أو بين الثقافة والسياسة، إلى دائرة مفرغة  ،ثير المتبادل أو هذه العالقة الجدليةوال ينبغي تحويل هذا التأ
أن  رىفإذا قبلنا بالمعقولية التعويل على إمكان وجود مستبد يعمل على إرساء أسس الديمقراطية، فإننا ن ،يستحيل الخروج منها

 ؛لية العالقة بين االستبداد السياسي والثقافة المسّوغة لالستبداد أو الداعمة لوجودهالمخرج الوحيد الممكن للتخلص من دائرية أو جد
يكمن في تغيير النظام السياسي ومحاولة بناء نظام ديمقراطي يفسح مجاًال للتخلص من القيم واألفكار المسّوغة لالستبداد و/أو الداعمة 

  له. 

نظمة االستبدادية في أن األولوية النسبية وربما المطلقة، في حالة هيمنة األمن الضروري إعادة التشديد، في هذا السياق، على 
إن كانت الثقافة هي المؤّسسة للسياسة والمنتجة وألنه  ،الثقافي ال هي للتغيير السياسي ،العالم العربي عموًما وفي سورية خصوًصا

دون ذلك سيبقى اإلصالح من وسلطاتها الثالث وإمكاناتها، و لها، فإن تغيير هذا الثقافة يستلزم بالضرورة دعم الدولة ومؤسساتها
السلطة المستبدة تتحكم بهذا اإلصالح وبممكنات نجاحه أو فشله، وهي الحريصة دائًما ف ، أوهاًماالثقافي أسطورة ال تنتج إالّ  الديني/

  اره.على أن يسود المجتمع والدولة ثقافة تعزز حضور االستبداد وتكرس وجوده وتحفظ استمر
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  ال أخالقيتها، حتى عند انطالقها من أسس أخالقية
أو في المساواة  »مجرم«إلى  »الضحية«و »ضحية«إلى  »المجرم«تتسم الرؤية الثقافوية ببعد الأخالقي يتمثل في تحويلها 

تؤسس لالتجاه الشائع والقوي فالثقافوية  ،بينهما، على أقل تقدير، من حيث المسؤولية عن الجرائم أو المساوئ أو السلبيات القائمة
ألنهم  ،حق أنفسهمفي درجة أو أخرى، بحيث يصورهم على أنهم مجرمون بالذي يحّمل الضحايا مسؤولية الجرائم المقترفة بحقهم، 

بهذا الفعل أو التصرف أو ذاك. وينظر متبنو هذا االتجاه  »ال يقومون«بهذه الفكرة أو تلك، أو ألنهم  »ال يعتقدون«أو  »ال يؤمنون«
نظرة دونية إلى الضحايا أو ثقافتهم أو أفكارهم.. إلخ، ويرون أنها المسؤول األول عما حصل ويحصل لهم. ويتبنى هذه النظرة الدونية 

والذات المقصودة هنا ليست الذات  ،»ياالحتقار الذات«وهذه النظرة هي ما يسمى  ،كثير من هؤالء الضحايا أنفسهم تجاه ذواتهم
  .)المجتمع برمته( الفردية وإنما الذات الجمعية

ولتوضيح هذا البعد الالأخالقي سأناقش، في السياق الحالي، الرؤية الثقافوية لما حصل في سورية منذ انطالق الثورة عام 
جرائم كثيرة وكبيرة، وقد ازدادت هذه الجرائم، كما وكيفًا،  لقد ارتكب النظام الحاكم في سورية خالل العقود الخمسة األخيرة. 2011

خالل السنوات التي تلت انطالق الثورة السورية. وعلى الرغم من أن الموقف األخالقي المبدئي يقتضي إدانة هذه الجرائم وإدانة 
البًا على األقل. ويتمثل هذا المسلك في القول ن أصحاب الرؤية الثقافية يسلكون مسلًكا آخر، غإ مرتكبيها والتعاطف مع ضحاياها، إالّ 

 إن االستبداد السياسي وغير السياسي مالزم للثقافة السورية (أو العربية اإلسالمية)، وهو نتاج طبيعّي لهذه الثقافة، وال فائدة تُرجى
إذ  ، نظاًما أو حاكًما استبداديالثقافة أن تنتج إالّ ألنه ال يمكن لهذه ا، من تغيير الحاكم أو النظام المستبد، مع اإلبقاء على الثقافة السائدة

من المرجح أن يكون االستبداد الجديد أسوأ من االستبداد القديم. ولذلك، ينبغي، في الوقت الحالي، عدم السعي إلى تغيير النظام 
  لثقافة المنتجة لهذا االستبداد.السياسي االستبدادي أو الحاكم المستبد، بل ينبغي، أوًال وقبل كل شيء، العمل على تغيير ا

سابقًا إلى أنه حتى لو سلمنا جدًال، مع الثقافويين، أن تغيير أو إصالح الدولة والمجتمع ال يتم قبل تغيير أو إصالح  تشرألقد 
الديني أو  ح الثقافي/دينّي، فإن هذا اإلصالح الثقافي الديني يتطلب بالضرورة إصالًحا سياسيا أو تغييًرا جذريا يسبق اإلصال ثقافي/
المجتمع يجعل السلطة  ن تشخيص المشكلة في الثقافة/أفي هذا الخصوص، هو  ،على أقل تقدير. ما ينبغي أن ننتبه إليه أيًضا ،يرافقه

ائم التي من المسؤولية األخالقية عن الجر ، جزئيا ونسبيا على األقل،المجتمع، ويبرؤها السياسية (المجرمة) ضحية لهذه الثقافة/
طة االستبدادية، من وجهة نظر الثقافويين (العلمانيين خصوًصا) ضحية، ألنها نتيجة حتمية لبنية لفالس ،ارتكبتها وتستمر في ارتكابها

المجتمع وانحطاطهما واستبدادهما المحايث لجوهرهما. وتبرز الأخالقية النزعة الثقافوية بروًزا أكبر، عندما يقول متبنوها  الثقافة/
ًدا أساسيا في إ ة«ن المشكلة الثقافية تتجسَّد تجسُّ   . »ثقافة النخبة«أو ثقافة عموم الشعب، وليس في  »ثقافة العامَّ

كثر من هذه أقون حفهم ال يست ،ن عن ممارسات النخب االستبدادية تجاههم وفي حقهمييصبح هؤالء العامة مسؤول ،هكذا
 بل ينتجون أساسها النظري (المعرفي/ فقط، يسمحون بتلك الممارساتال الممارسات، ألنهم بثقافتهم المنحطة ووعيهم المتخلف 

 األخالقي) والعملي، في وقت واحد. وانطالقًا من ذلك، يتمحور نقد أو انتقاد الثقافويين (العلمانيين خصوًصا) حول نقد العوام وثقافتهم
أمام وجذورها ومضامينها وقيمها وأفكارها المتخلفة وصداها في الثقافة النخبوية، ويرون خطًرا حقيقيا في إفساح المجال  »يةالشعب«

  هذه الثقافة لكي تعبر عن ذاتها بحرية في المجال السياسي.

اإلطالق على أنه خلط مستهجن بين قد يبدو مستهجنًا إطالق األحكام األخالقية في الميدان المعرفي، ويمكن أن يُنظر إلى هذا 
ض، ميدانين متباينين: ميدان الوقائع المعرفية ووصفها، وميدان القيم االخالقية والتقييم على أساسها. انطالقًا من هذا االستهجان المفتر

لمحاجة المفترضة، ينبغي خالقية التي أطلقناه في حق النزعة الثقافية ومتبنيها. في الرّد على هذا ايمكن المحاجة ضد األحكام األ
إن التي ال تنتمي إلى حقل الوصف الخالص وال حقل التقييم الخالص.  هوماتالتشديد على أن الرؤية الثقافوية تتضمن عدًدا من المف

إلخ، والمسؤولية والضحية..  السببمفاهيم مثل  ،التي تتضمن وصفًا وتقييًما، في آن واحد »السميكة هوماتالمف«هي  هوماتهذه المف
إن إن الثقافة هي السبب المفّسر للسياسة و مثًال  فعندما نقول ،ألن دالالتها األساسية والثانوية تتضمن وصفًا وتقييًما في الوقت نفسه

تخلف المجتمع مسؤول عن طبيعة النظام االستبدادي القائم، بكل سلبياته، فنحن ال نقتصر على الوصف والتحليل فحسب، بل تتضمن 
  أخالقيا واضًحا، بغض النظر عن كوننا نقصد القيام بهذا التقييم األخالقي أم ال نقصد ذلك. ًدا تقييميا/حكامنا بعأ

  

  الثقافوية بين الثقافة والسياسة
يزعم أنصار الثقافوية أن فكرهم يتمحور حول الثقافة ال السياسة، وأنه ينبغي فهم هذا الفكر على أساس انتمائه إلى شيء من 

بولنا بضرورة حفظ التمييز أو التمايز بين الثقافة والسياسة أو بين المثقف والسياسي، الدراسات الثقافية (ال السياسية). ومع قَ  قبيل حقل
نرى أن الرؤية الثقافوية تتضمن موقفًا سياسيا واضًحا، بغض النظر عن رغبة صاحبه في التبرؤ منه غالبًا. ويتجلى هذا الموقف 

مباشر أو غير مباشر، الستبداد السلطات الحاكمة في البالد العربية، من خالل القول إن بنية الثقافة السائدة  السياسي في تسويغ،
. ولهذا نرى إجماًعا أو شبه إجماع لدى الثقافويين العرب على عدم جاهزية المجتمعات فيها ومضمونها ال يسمحان بقيام ديمقراطية

  ت هذه المجتمعات بين االستبداد الديني واالستبداد غير الديني.العربية للديمقراطية، وعلى حصر خيارا

وتحمل األعمال الثقافوية موقفًا سياسيا، حتى عندما ، الثقافوية نزعة أيديولوجية، من ثم فهي تتضمن بعًدا سياسيا بالضرورة
اتخاذ موقف سياسّي واضح أو صريح على أنه إذ يمكن، في كثير من األحيان، النظر إلى عدم  ،ح بموقفها السياسييتمتنع عن التصر
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في التملص  موقف سياسّي واضح أو ضمنّي على األقل. وتتضمن محاولة الثقافوية موضعة ذاتها في حقل الثقافة ال السياسة، رغبةً 
، من وجهة نظرهاي، التي ه »أم المعارك«من مجابهة استبداد األنظمة السياسية الحاكمة وسعيًا إلى تكريس جهدها وطاقاتها من أجل 

  معركة ضد اإلسالم السياسي.

 أنه من الواضح أن معركتها األساسية هي وعلى الرغم من ادعاء الثقافوية العلمانية رغبتها في الديمقراطية وإيمانها بها، إالّ 
تأييد و ًما تقريبًا، للتضحية بالديمقراطيةضد الدين والتدين والثقافة الدينية عموًما. في هذه المعركة، تبدو الثقافوية العلمانية مستعدة، دائ

ألن األولوية األهم بالنسبة إليها هي العلمانية ال الديمقراطية. إن نفور الثقافويين العلمانيين من  ،االستبداد أو السكوت عنه على األقل
ر اإلسالم السياسي أكبر من قناعتهم بضرورة الديمقراطية، لهذا تجدهم ينزلقون بسهولة إلى تأي يد االستبداد، انطالقًا من خوفهم المبرَّ

لتعبير عن نفسها افي حال حصلت على فرصة  ، استبداًدا دينياو/أو غير المبررَّ من الثقافة الدينية التي لن تنتج، من وجهة نظرهم، إالّ 
  بحرية. 

إذ ال يفهمها الثقافويون من العلمانيين  ،انيةوتزداد معاداة الثقافويين للديمقراطية وضوًحا، إذا أخذنا في الحسبان مفهومهم للعلم
لدين والمتدينين إلى درجة قصوى، ويرون أن العلمانية الدين عن الدولة، بل يذهبون في معاداتهم االعرب على أنها مجرد فصل 

األفراد فقط، مع العمل للدين من الفضاء العام وحصره في الميدان الخاص ب كامًال  للدين عن السياسة، وإقصاءً  كامًال  تقتضي فصًال 
ويمكن . »الغرب المعاصر«على تأسيس ثقافة الدينية على نمط ثقافة الحداثة الغربية، وفقًا للصورة (المتوهمة غالبًا) الشائعة عن 

ن الدولة أن تشبيه علمانية الثقافوية العربية بالعلمانية التركية األتاتوركية وبدرجة أقل بالعلمانية الفرنسية، من حيث كونها تريد م
محايدة في خصوصه. ومن الواضح التناقض في الدعوة إلى ثقافة حديثة أو حداثية مع  حضم التكون مضادَّة أو معادية للدين، 

  االستعداد للتضحية بالديمقراطية على مذبح العلمانية.

ض النظر عن كون العلمانية فصًال فبغ ،إضافة إلى تطرف فهم الثقافويين للعلمانية، ثمة قصور أو تناقض واضح في هذا الفهم
لدين على توظيفه في حقل السياسة من قبل المتدينين، اللدين عن الدولة أو عن السياسة، يركز الثقافويون العلمانيون نقدهم أو انتقاداتهم 

يون وفالثقاف ،ستبداديةتسويغ سياساتهم االستبدادية وغير االللدين ادون أن يكترث هؤالء الثقافيون كثيًرا باستخدام الساسة من 
كل  ،الخطرإن الثقافة.  الثقافة للسياسة، لكنهم ال يرون خطًرا مماثًال في استغالل السياسة للدين/ يعترضون على استغالل الدين/

يكمن في استغالل لدين في استبداده، إنما ا »العلماني«الخطر، بالنسبة إليهم، ال يكمن في استبداد النظام السياسي و/أو استخدام المستبد 
  رجال الدين والثقافة الدينية عموًما للسياسة، وامتالكهم السلطة السياسية في الدولة.

يمكن القول بالسياسية الثقافوية، بمعنى محدَّد وخاّص يتمثل في كون الثقافوية العلمانية ترفض أي إمكان للتصالح مع الثقافة 
سة خصوًصا. وإذا قبلنا وجود تمايز بين الحرب والسياسة، من حيث إن األولى ميدان في المجال العام عموًما وحقل السيا ،الدينية

ة العنف واإلقصاء المتبادلين، والثانية ميدان التفاوض والتسويات والتنازالت المتبادلة، فيمكن القول إن الثقافوية هي أيديولوجيا حربي
بإمكانية هذا التعايش وضرورته  »عداءاأل«ايش مع أعدائها، حتى إذا قبل هؤالء ألنها ال تقبل بأي إمكانية للتع ،(السياسية) في السياسة

  فهي في حالة حرب دائمة، ال على االستبداد من أجل الديمقراطية، بل على الثقافة الدينية من أجل العلمانية.  ،وفائدته للجميع

ة الدائمة لتقاطع خطاب الثقافويين مع خطاب السلطات وبغض النظر عن سياسية أو عدم سياسية الثقافوية، فمن الواضح اإلمكاني
ن معظم المشايخ ورجال الدين والثقافويين إالمستبدة في عالمنا العربي. ال يبدو أن هذا التقاطع عرضيا إذا تذكرنا، من جهة أولى، 

ن الخوف من الثقافة المتخلفة إة ثانية، المتدينين تابعون لمؤسسات السلطة المستبدة ويسيرون وفقًا لتوجيهاتها وتعليماتها، ومن جه
  وممثليها المتدينين هو المحرك األساسي للموقف السياسي للثقافويين العلمانيين. 

ال يبدو أن الخوف األخير هو الخوف الوحيد المؤسس للموقف السياسي ومنطلقاته المعرفية لدى الثقافويين، إذ يمكن للثقافوية 
استبطان  إنهابنت الشرعية لالستبداد، بغض النظر عن عدم معرفتها بأصلها ووعيها بظروف نشأتها. (العربية) دائًما أن تكون ال

ثقافّي للقمع السياسي وخضوع واع وإرادّي أو غير واع وعفوّي إلكراهات السلطة االستبدادية وخطوطها الحمراء أو الملونة. وبغض 
المبدئية، فإنه سرعان ما يكتشف أن الساحة الممكنة أو المتاحة للعمل الثقافي  النظر عن النيات األولية للثقافوي ومقاصده األساسية

العام ال تكمن في حقل السياسة المحظور أو المليء باأللغام الكثيرة بالغة الخطر، إنما في ميدان الثقافة  شأنالمستمر في ميدان ال
  دة للمستبد.والدين ونقدهما، حيث يمكنه أن يفّرغ شحناته النقدية بطريقة مفي

إن االنطالق من أولوية الديمقراطية (العلمانية بالضرورة) يبين أن التركيز الثقافوي المبالغ فيه على العلمانية، على حساب 
الديمقراطية، هو تواطؤ مقصود أو غير مقصود مع مقاصد المستبد الذي يسعى إلى حرف األنظار عن مطلب الديمقراطية، عن 

تقّسم المجتمع وتنشر النفور والخوف بين أفراده وأطرافه، بحيث يجد كل فرد وكل طرف مجتمعّي  »بيةصراعات جان«طريق فرض 
 مستبد الذي يمكن أن يحميه من التطرف الفعلي أو المزعوم أو المختلق للطرف اآلخر وإقصائهلأو ثقافّي أن أمنه يتطلب االنصياع ل

ًدا، عَ  ،. وبهذاله َرًضا من أعراض المشكلة األساسية المتمثلة في االستبداد ونتاًجا لها وتعزيًزا لوجودها، تبدو الثقافوية العربية، مجدَّ
  يزعم الثقافويون.وفق ما أكثر من كونها تشخيًصا لهذه المشكلة وتنظيًرا لسبل حلها، 
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ضرورية إلزالة بعض احتماالت سوء ن أختم عرضي النقدي للثقافوية ببعض المالحظات التي قد تكون، على األرجح، أأود 
الفهم التي يمكن أن يثيرها. من هنا ضرورة التشديد، على سبيل المثال، على أن االنتقادات السابقة الموجهة إلى الثقافوية ال تعني 

مين الثقافات حق، من فنقد مضا ،التقليل من أهمية النقد الذي يمكن أن نوجهه إلى ثقافاتنا، وال إلى نفي مشروعية هذا النقد وضرورته
لكن ليس ضروريا وال مفيًدا أن يتخذ هذا النقد و ،اإلسالمية السورية الراهنة حيث المبدأ، وواجب وضرورّي في الحالة العربيةـ

، فحسب يتخذ صيغًا عدة مختلفة عن الصيغة الثقافويةال الثقافوية واحدة فقط من ممكنات هذا النقد الذي يمكن أن إن صيغة الثقافوية. 
  بل متناقضة معها. 

ال نقد اآلخرين  ،ويمكن التعرف على هذه الصيغ النقدية المختلفة من نقد الثقافة، بسهولة غالبًا، عندما تتم في إطار النقد الذاتي
إلى تفهمها وعندما تبتعد عن تحويل النقد إلى تعيير يسخر من السلبيات الموجودة في المجتمع وثقافته، بدون أن يسعى  .»المتخلفين«

ما يحصل على ن وعندما ال تقوم بتحميل المجتمع وثقافته المسؤولية األكبر أو األساس ع ،أو فهم أسبابها الموضوعية على األقل
مستوى الدولة ونظام الحكم فيها. على هذا األساس، نرى أن أي نقد جذرّي للمجتمعات العربية المعاصرة وأفرادها وثقافاتها هو 

االقتصادي وتأثيراته السلبية الكبيرة في هذه المجتمعات وثقافاتها  -أو ضمنية، إذا لم يترافق مع إظهار البعد السياسي ثقافوية صريحة
  أو مع إشارة، على األقل، إلى هذا البعد وتلك التأثيرات.

ثقافوية الدينية، على الرغم من أن لقد ركَّز هذا العرض النقدي للثقافوية على نقد الثقافوية العلمانية أكثر من تركيزه على نقد ال
اإلسالمية، على حّد سواء. وال ينبغي للتركيز على نقد الثقافوية  -النقد األساسي موجه إلى الثقافوية، بصيغتيها العلمانية والدينية

فمن حيث عالقتهما  ،منها اوءً أقل س أنها العلمانية أن يسّوغ االنطباع بأن الثقافوية الدينية أفضل من الثقافوية العلمانية أو باألحرى
الحاجة إلى التركيز على نقد الثقافوية العلمانية  إن. »في الهوا سوا«باالستبداد وتسويغه وتكريسه، على سبيل المثال، كلتاهما غالبًا 

ضروريا  ئذبدو حينفي الحسبان مزاعم متبني تلك الثقافوية في خصوص الديمقراطية والحريات، إذ ي إذا وضعناتبرز، بروًزا كبيًرا، 
من اإلسالمويين أو حتى اإلسالميين.  »األعداء«إظهار عدم صدق هذه المزاعم، على صعيد التطبيق العملي، وفي خضم المواجهة مع 

إن الديموقراطية وحقوق اإلنسان (الفردية خصوًصا) ليست غالبًا من مفردات خطاب اإلسالميين عموًما  :القول األمور ومن نافل
  فويين منهم خصوًصا.الثقاو

إن قيام الرؤية الثقافوية بتحميل الضحايا مسؤولية الجرائم المقترفة بحقهم قد يكون، في بعض األحيان، نابعًا من الرغبة في 
ال تمنع النقد الثقافوي من  »النيات الطيبة«لكن ، والتعبئة والتحريض اإليجابي واستثارة الهمم والسعي إلى النقد الذاتي الضروري

ألنهما، وفقًا لمتبني هذه الرؤية، متخلفان بحكم  ،التحول غالبًا إلى تعيير يستهين بالمجتمع والثقافة ويهينهما وينفي إمكان تغيرهما
طبيعتهما األصلية أو المكتسبة. على هذا األساس، يحترف كثير من متبني هذا االتجاه استخدام آليات الهجاء واللطم والندب والنواح، 

 .البحث عن جذور المشكلة ومناقشة أبعادها المتعددة والحلول الممكنة وآفاقها المستقبليةبدًال من 

فهذا االتجاه يرى أن المشكلة تكمن في  ،نود أن نشير إلى مفارقة مالزمة غالبًا لالتجاه المقابل لالتجاه الثقافوي ،في النهاية
أكثر  ،العالقات المتعددة المعقدة للداخل مع الخارج أو الخوارجو أكثر من كمونها في الفكر والثقافة ،السياسة (واالقتصاد السياسي)

أكثر من كونها تعبيًرا  ،االقتصادية لتاريخية السياق -من كونها في صميم الداخل وماهيته، وفي السياق التاريخي والمحددات السياسية
المفارقة الطريفة التي تحصل، في تركيز المتبنين لالتجاه الثاني على نقد االتجاه إن  تة.عن جوهر سرمدّي وطابع دائم أو طبائع ثاب

االجتماعي  -عن الواقع الثقافي ،مسؤولية كبيرة، األول، هي أن هذا النقد ينقض ذاته بذاته، عندما يرى أن االتجاه الثقافوي مسؤول
تولي أهمية كبرى لما أو لمن تعتقد أن ال أهمية ال ألنها  ،ناقض اإلنجازي)الت(السلبي الذي ينتقده. وهي مفارقة تتضمن ما يسمى ڊ 

  بل تقوم بتحميله جزًءا من مسؤولية إنتاج هذا الواقع و/أو إعادة إنتاجه.  فقط، كبيرة له في توجيه سيرورة الواقع

أكثر من كونهما  ،اقتصاديّ  -اج واقع سياسيّ بكلمات أخرى، إذا كان منتقدو االتجاه الثقافوي يرون أن الفكر أو الثقافة عموًما نت
ما ن بنقد الفكر الثقافوي؟ كيف يمكنهم تحميل الفكر والثقافة درجة من المسؤولية ع ،كثيًرا أو حتى قليًال  ،لماذا ينشغلونفمنتجين له، 

ج هذا الواقع؟ باختصار، كثيًرا ال يعتقدون بقدرة الفكر على ممارسة دور كبير أو مهّم في إنتا واحصل ويحصل في الواقع، إذا كان
  .إلى التبني الضمني لبعض أهم أسس هذا االتجاه الذي يقومون بنقده، أو باألحرى انتقاده »االتجاه الثقافوي«ما ينزلق ناقدو 

ة وتعلي من شأن تأثير القوى المادي ،وكل رؤية فكرية تقلل من أهمية الفكر والثقافة »النخبة«تتصل هذه المفارقة بثقافة 
أن الكتابة، بوصفها تعبيًرا عن الفكر وتوصيفًا للواقع والفكر و/أو  ظنلَم نكتب، إذا كنا ن: السؤالوعليه، فإن االقتصادية والسياسية. 

ن نقًدا لهما، ليس لها تأثير مهّم أو ملموس في إنتاج الواقع المادي والفكري و/أو تغييره؟ في مواجهة مثل هذه المفارقة، ال بد للفكر أ
مراقب خارجّي لها. في  حضيستعيد بعًضا من الثقة في النفس، وأن يدرك أنه جزء من المعركة الفعلية القائمة في الواقع، وليس م

ومن دون أثر مادي تعبير نفسانّي عن االنفعاالت  حضم الهذه المعركة الفعلية، يمكن للقول أن يكون فعًال مؤثًّرا وصوتًا فاعًال، 
في  وال فائدة عملية تُرجى منه. انطالقًا من ذلك، يمكن االتفاق مع الثقافوية على أهمية الثقافة والفكر عموًما وتأثيرها الكبير فعلي

سبب، وأنها قد تكون  حضمال من جهة أولى، واالختالف معها من جهة ثانية، من خالل التشديد على أن الثقافة أيًضا نتيجة  السياسة
 اإلسالمية)، في ظل االستبداد األسدي خالل العقود األخيرة. -هذا حال ثقافتنا السورية (العربية. كثر من كونها سببًاأحيانًا نتيجة أ


