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ً،، أ  ذذكر، صني، عدا التزخيم املعريف الذي حتأمتع ما يف قراءة كتاب ر  لعل ضىل ةضائ  أ   ااد، ، أ  انشداده  ضااة

ة خطرت كر صامت مع ة سجال للذهن  األسئلً من جهً،  استدراج –ذلك القراءة  – ةي ، هو استثارهتا اانسياب، 
 ف الكتاب، أ  مع رأي أ  موقف سنح، استقام عندك أم مل يستقم.هنا أ  هناك يف ذضاعي

أخيلً هي    اث ةيك حراك، من غر اجيج مستبع صفر –على صمت   –، ضال أن  اهو أحيان،  ذذاهن متعب
ً هي يف الشعر أطرب  أقربضىل نظر االرذقاء  ً  جداني ... ضن  الوصل.. الاالنفع ، حىت  لو من غر انتشاءحلظً/حال

 من منط خمتلف. لكن   صل

ستوى م عن الكتاب ضىللكالم أ  الكتابً عن هذه القراءة: ضذ يتحول ا، من بعد أيها األعزاء، مفارقً يف األمر
 ذك  الكتاب..  كل عقلنً على مجال، لكن  مجال القسوة. آخر ذتقدم ةي  العقلنً على محيميً الذاذني: ذا

ً الوصل املعريف،  ذلك الشعريً السجاليً الفكري - هذا الكتاب ذاك االذصال ين ضبان قراءةأقول هذا  قد مس
احلجاجيً يف اإليديولوجيا  التفلسف  التاريخ،  احلداهً النقديً، كما يف احتماالت ائتالف الرؤى  املواقف حيثما 

 ذنادت  استجابت.

ىل قراءة معقلنً ضغر أنين، أمامكم  الد ر، مدةوع مبا يتجا ز التطوع ضىل االنتقال ضىل املستوى الثاين النائي 
 :مرجتاة للكتاب

ً، الهذا حقق  ً،  كتاب ضااة  يف مواوع   منهج :معرةي

كات يدرس ةي  جوامع  مشت  امتخّصص،  األن ، يف حد د اطالعي، مل يكتب أحٌد كتاب،  في موضوعه: –أ 
نسيً  الر سيً( صدعتا ر ضنسانيً كربى، كما ذبايناهتا  ذغراهتا.  خباصً ألن هورذني منهما )الف هالث هورات، حتوالت

لثً البشر. أما الثورة الثا-الذي أبدع  املخلوق الدنيويحضاري  احد هو املشر ع احلضاري املادي  عن مشر ع
ً  األحد ً الصاعدة من ذوّلدات )ث ةهي الثورة اإلسالمي إلهلي املستتم ( املشر ع احلضاري اGenétiquesاإليراني

ا األعزاء، خارج آخر، أيه ا)األ ليات علمانيتان،  الثالثً دينيً(.  ال مشر ع حضاري،  ل عن اخلالقباإلسالم الذي ذنز 
 هذين املشر عني من  جهً نظري،  على مدى التاريخ اإلنساين.
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اطعيً ،  ضمنا هي ذققط اختالةيً ببعد  احد  ال هي ذواز من غر ذالق  عالئقيً املشر عني املتناةسني ليست
 تون.غكثرة،  كذلك ذتباينان ضىل حد د التداةع، ال الصدام احلتمي كما نظر صامويل هانتنر  يكتفيان ةيها على أمو 

من مشتكات بني ذلكم الثورات الثالث ةيما قبل انتصار كل منها  ةيما بعده،   لعل ما ذوصل ضلي  الكتاب
هو بعض من جوامع ذلك املشتكات، أ  هو يف أقل األحوال، ظٌل من ظالهلا  انعكاٌس من انعكاسات ذفاعالهتا 

كانوا أم   ااد، أةر أنا يف ذلك، أن كل سلوكيات البشر،  أايف،  من  اجيب أن أةعل،  مساجل،  ها هنا  انفعاالهتا
مجاعات، منبثقها األةكار  االعتقادات  منظومات القيم اليت هي قوام  عيهم  مشّكل  نظرهتم ضىل الوجود كل  مبا 

  ذلك األةكار ةّعالً   الدة  ذات حراك دينامي  قابليات ال هنائيً للتفاعل. ةي   مبن.

سفتها التكوين من عقل األندلس  عقالنيً ةال أايف بناء، علي ، بأن عقل الغرب  عقالنيت  مها يف أصل 
اللذين )العقل  العقالنيً( جرى هتجرمها، ضىل أ ر با منذ القر ن الوسطى، مبا ةيهما من "اليونانيً" املعرّبً  املؤسلمً 

سي نالنّقادذني املرشدذني. ةعقالنيً الكوجيتو الديكاريت  ةكر األنوار التنويري  النقد الرب ذستانيت للفكر الك
، ملّا ذكن لوال األندلس.  ليس هذا من قبيل الراا اإليديولوجي عن الذات، بل لتأكيد بعض مقوالت التقليدي...

ً خمتلفً،  ذلك على مستوى األصول  الكاذب حول بعض مشتكات الثورات الثالث،  لو جاءت من عوامل اجتماعي
 الفكريً أ  بعضها باألقل. 

أما جدة الكتاب يف املنهج ةمتصلً  متكاملً مع جدذ  يف املواوع، ألن  ركب املركب األحدث ضذ درس   -ب
 الثورات الثالث مبنهج "علم الثورات املقارن".

قل  حمعر ف يف الغرب،  مثً دراسات مرموقً يف   ديناميات هو علم اصحيح أن علم الثورات املقارن منهج، 
 التنظر، أ  على املستوى التطبيقي.  أكثر هذه الدراسات املقارنً نصبت على الثوراتسواء، على مستوى النظريً   

 قد أةلح  -ق  نوهناكما سب  –ها ذسبح يف ةضاء ةلسفي  حضاري  احد الفرنسيً  الر سيً  الصينيً،  كلالثالث: 
 الثورة اإلسالميً يف ضيران  ني األ ليني. غر أن ميزة كتابنا أن  قارن بني الثورذالكتاب يف مقاربً بعضها أ  البناء علي 

 ذات الفضاء املغاير.

 لو كانت ذتمثل  ا ليت  استكمل ضجنازه بإااةً الثورة الرابعً ضىل دراست  املقارنً،  هي الثورة الصينيً اليت هي أيض، 
من اإلنصاف   قراءاتخبصوصيات رنسيً  الر سيً، ضال أهنا متّيزت شر ع احلضاري املادي للثورذني الفت املذا

  املواوعيً بياهنا.

ًٍ معّمقًٍ عمق هذا الكتاب عن السياق، أرىيف هذا  ، من باب لز م ما ال يلزم، ار رة  اع دراسات مقارن
احلديثً يف العامل اإلسالمي  العريب. ةفي هذا احلقل أّّيا ةائدٍة علميً،  خباصً على ةرايً انبثاق هذه  الثورات

كما قلنا   –شر ع حضاري  احد ذتقاطع مع املشر ع احلضاري املناةس يف شؤ ن  قواسم كثرة الثورات من ةضاء م
  .،  قد أةاض الكتاب يف عراها  حتليلها،  ال يتسع اجملال لعراها–


