إصدإر جديد ل ألس تاذ إلباحث عبد إملكل بومنجل
صدر مؤخرإ عن إملؤسسة إلعربية للفكر وإلبدإع كتاب جديد للباحث إدلكتور عبد إملكل
بومنجل أأس تاذ إلنقد إ ألديب بقسم إللغة وإ ألدب إلعريب حيمل عنوإن "حوإر إحلضارإت – تعارف
وتثاقف".
إلكتاب يف  651صفحة ويتأألف من أأربعة فصول :إحلوإر فلسف ًة ومفهوما ،إحلوإر تأأصيال
وتأأرخيا ،إحلضارإت وإلثقافات حوإر ل صدإم ،معامل وخطوإت يف حوإر إحلضارإت.
ومما ورد يف مقدمة إلكتاب تعريفا لفكرته ومضمونه:
" أأنطلق يف هذإ إلبحث من مسلّمتني أأساس يتني ،هام :أأن إنسانية إلنسان تقتيض أأخالقيته
و أأخالقيته تقتيض حوإريته .و أأن روح إحلضارة إلسالمية يه روح حوإرية أأصال وليست صدإمية
إل إضطرإرإ .وسأأعمتد عىل هاتني إملسلّمتني لبناء تصور شامل عن حوإر إحلضارإت بعدّ ه تعاوان يف
حتصيل إملعارف إلنافعة ،وترس يخ إلقمي إلنسانية إلفاضةل ،وتفاعال ابنيا بني أألوإن إملعارف و أأمناط
إلثقافات ،ححترتم فيه كرإمة إلنسان وحريته وحقه يف الاختالف ،وتحتبادل فيه إلقمي وإملعارف
وإخلربإت وإملنجزإت بطريق إحلوإر وإلقناع وإجلاذبية إلفكرية أأو إلروحية ،ل بطريق إجلرب وإلقهر
وإلهمينة والاس تعباد.
ويف سبيل بناء هذإ إلتصور إلشامل ،وصول إىل إلغرإء ابشاعة ثقافة إحلوإر يف مجيع
جمالت إلتفاعل إلنساين ،إفتتحت إلبحث بفصل مفهويم يتناول إحلوإر فلسف ًة ومفهوما ،ربطت فيه
بني إدللةل الاصطالحية للحوإر ودللته إللغوية ،وعاجلت مطلب إحلوإر من حيث هو إختيار
أأحياان ورضور ٌة أأحياان أأخرى ،وقدّ مت تصورإ للحوإر من حيث هو مهنج هل ضوإبطه وسلوك هل
أأصوهل .وإنتقلت بعد ذكل إىل إلفصل إلثاين فتناولت إحلوإر تأأصيال وتأأرخيا؛ وليس اكلقرأن إلكرمي
مرجعا يف ثقافة إحلوإر و أأصوهل وقميه ،و أأمنوذجا معليا ملقامات إحلوإر و أأساليبه و أأخالقه .وليس
اكحملطات إلتارخيية إلكربى إل ي عال فاها صوت حوإر إحلضارإت وتفاعل إملعارف وإلثقافات عىل
صوت إحلروب وإلرصإعات ،منار ٍإت هادي ًة عىل طريق إستامثر إلتعارف بدل إلتناكر ،وإلتثاقف بدل
إلتناكف ،سبيال لرتقية إحلياة وبناء إحلضارة.
وبعد هذإ إلتأأسيس إملفهويم وإلتأأصيل إملرجع وإلتأأر خ الاس تقرإ ي للحوإر بني إ ألفرإد
وإملذإهب وإ ألداين وإلثقافات ،إنتقلت يف إلفصل إلثالث إىل تناول إملسار إلتارخي حلوإر إ ألداين
مناذج من إحلالني ،وكشفت إدلوإفع إل ي دعت إلاهام ،وإلنتاجئ
وإحلضارإت أأو تصادهما ،فاس تعرضت َ
إل ي ترتبت عىل لكتاهام ،ألخذ إلعرب مما يسطره لنا اتر خ إلعالقات بني إلشعوب وإ ألداين
وإحلضارإت .وإس تعرضت خالل ذكل ما ّدّبه إملفكرون وإملؤرخون من نظرايت و أأفاكر وحتليالت
وتأأويالت عن إملهنجني إملتعارضني :حوإر إحلضارإت وتصادهما ،وقدمت خالل ذكل مناذج حتتذى

يف إلتعامل إلرإيق بني إ ألفرإد أأو إمجلاعات عىل أأساس إحلوإر إلهادف وإلتعايش إلهادئ .وخمتت
إلبحث بفصل رإبع يفتح ل ألمل نوإفذ ،وي حرشع للحوإر بني إلثقافات وإحلضارإت منافذ ،ويرمس معامل،
ويقرتح خطوإت ،لحالل ثقافة إلتعارف وإلتثاقف يف إلعامل لكه حمل ثقافة إلتناكر وإلامتكر ،وإلتخامص
وإلتناحر؛ واكنت تكل إملقرتحات إستامثرإ جلهود فكرية ومعلية تبذل هنا وهناك ،وتوس يعا لها،
وتركزيإ عىل ما ر أأيته أأجدى و أأجنع يف حتقيق إملنشود من حوإر حضاري تسعد به إلبرشية مجعاء.
وقد إخرتت "حوإر إحلضارإت" عنوإان رئيسا لهذه إلبحث ،غري أأين أأرفقت إلعنوإن إلرئيس
بعنوإن فرع حيدد ماهية هذإ إحلوإر ومثرته ويه "إلتعارف" بعدّ ه تعاوان يف إملعروف عالوة عىل
الاجهتاد يف معرفة إلخر ،و"إلتثاقف" ،بعدّ ه تبادل للمعارف وإملهارإت وإخلربإت وإملنجزإت يقوم
عىل أأساس إلعطاء وإ ألخذ بال همينة ول إس تعالء".
وجدير ابذلكر أأن إملؤلف اكن صدر هل يف  7162عن إملؤسسة نفسها كتاب فكري أخر حيمل
عنوإن" :إلبدإع يف موإهجة إلتباع – قرإءإت يف فكر طه عبد إلرمحن".

