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  املقدمة 
هلوية واملغايرة مكانة رئيسية يف الفكـر العـريب      ليس من قبيل املصادفة أن حتتل إشكالية ا       

املعاصر ، ويف هذه املرحلة الشديدة االلتباس يف حياة العرب ،خباصة أا تطرح يف إطـار                
وضع تارخيي عاملي خمتلف،قائم على االستقطاب واألحادية ، جعـل شـعاره صـدام              

ـ          صوصيات الثقافيـة   احلضارات واية التاريخ، يهدف إىل إقصاء اهلويات احلضارية واخل
إن هذه السيطرة احلضارية الواحدة اليت تـشكل إحـدى          .وسيطرة منط حضاري واحد     

مسات عصرنا الراهن،تعكس تفاوتا حضاريا بني األمم ، بني من يسهمون فيها ويعيدون             
إنتاج هذه احلضارة ،ومن يقفون يف مستوى حدود استهالك جهود و مثرات من أنتجوا              

كلمة واحدة احلضارة الغربية اليت تأسست على العلـم و العقالنيـة            إا ب .هذه احلضارة   
والتنوير والدميوقراطية ، إا األسس اليت تشكل البعد الثقايف واحلضاري هلذه احلضارة غري             
أن البعد االقتصادي والسياسي و األيديولوجي و الثقايف هلذه احلضارة ، خباصة يف شكلها              

 بالعوملة،و على الرغم من أمهية و ضرورة التمييز بني العوملة            حاليا ىالرأمسايل ، أو ما يسم    
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واهليمنة، إال أن  مظاهر العوملة العلمية والتكنولوجية أدت إىل هيمنة ثقافية شاملة لآلخر              
 كبري عن مصري اخلصوصيات الثقافية واحلـضارية        لاملتقدم ، فنتج عن هذا الوضع تساؤ      

إىل التكيف مع مقتضيات املرحلة اجلديدة ، على        هناك من يدعو    :أدى إىل مواقف متباينة   
وغـريه يـدعو إىل   .الرغم من اآلثار اليت قد تتركها على اهلوية واخلصوصيات الثقافيـة          

إا إشكالية الزالت موضع نقاش     .الوقوف ضدها والقطيعة معها ،بل مع العصر بكامله         
  .ية املعاصرة متباين ويف معظم األحيان متقابل بني التيارات الفكرية العرب

وهذه القضية ليست جديدة أو طارئة على الفكر العريب،لقد شغلت العرب والفكر العريب                   
 على تسميته بعصر النهضة العربية يف منتصف القـرن          حمنذ صدمة احلداثة، أو ما اصطل     

يف هذه اللحظة التارخيية احلامسة يف تاريخ العرب احلديث،اكتشف الفكـر           . التاسع عشر   
. ريب، اآلخر املتقدم واكتشف معه ذاته فوجدها تعاين التأخر والركود  ومجود العقـل             الع

لقد تكشف للفكر العريب النهضوي أن عاملا جديدا متت صياغته يف غيابـه ،وحتـددت               
. مالحمه الكربى وفق مرجعية حضارية كونية مل يكن له فيها رأي ،وال املكانة الالئقة به              

ية،  ملاذا تأخر العرب وتقدم غريهم ؟ إنه السؤال الذي وضع            فظهر ذلك السؤال اإلشكال   
تاريخ العرب احلديث كله موضع تساؤل،  فتفرعت عنه أسئلة ال تقل صعوبة وتعقيـدا               
أسئلة متنوعة ومتقابلة، الشرق والغرب ، األصالة واملعاصرة ، التراث والعـصر ،الوافـد          

غريها من األسئلة املتقابلـة، كـان       و  .واملوروث، اخلصوصية والكونية املقدس واملقتبس    
مسعاها البحث عن مكانة للذات العربية يف هذا العامل اجلديد ،وهو سؤال دفع الكثريين              

كمـا  .إىل التفكري يف اهلوية بكل أبعادها ،يف عالقتها بالعلم  والسياسة وباحلرية و التقدم    
 وضع عصر النهـضة     وملا. دفع ذلك السؤال إىل تناول أسباب نكوص احلضارة العربية          

العربية تارخيه موضع تساؤل كان هذا يعين أن وعيا تارخييا يتشكل وحيمـل يف ثنايـاه                
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مستوى وعي حضاري، يعكس وعيا يف مستوى املرحلة التارخيية، يهدف إىل البحث عن             
  .سبل االرتقاء باألمة إىل مستوى تاريخ التقدم اإلنساين 

لقـد  . الطموحات اليت خامرت الرواد األوائل    لقد انعكست يف فكر النهضة العربية كل        
طبع ذلك التفاؤل ما ميكن أن نسميه فلسفة للتاريخ،تم قبل كل شيء بتقـدمي أسـاس                

فكانـت يف أحـد     .نظري و أيديولوجي لتربير التقدم املنشود والتقاط شروط النهـضة           
وهذا يعين .عام جوانبها ذات نزعة شاملة عاملية تضع خصوصية التاريخ العريب يف سياقها ال  

أن تلك النظرة املتقدمة للتاريخ قد وضعت يدها على العالقة اجلدلية بني اخلاص والعـام               
وانطالقا من ذلك برزت مسألة العالقة بني الشرق والغرب، هذا األخري، الـذي فـتح               
األذهان على أزمة اتمعات العربية ،ميتلك العلم والقـوة والدميوقراطيـة واملؤسـسات             

 ،فجرى البحث عن هذا الغرب املتقدم  داخل التراث وهـذا يعكـس جـدال                العصرية
حضاريا متقدما من خالل عملية توطني أفكار نشأت يف بيئة اجتماعية واقتصادية وقومية             

إن رواد عصر النهضة العربية توجهوا لإلجابة عن األسئلة اليت طرحتها علـيهم             . حمددة  
قع التناقض بني التراث، أو اإلسالم حتديدا ، وبني         احلياة، فخولوا ألنفسهم حق التأويل بر     

جزء أساسي من  الغرب، يعد يف اية التحليل تأويل النص وفق حاجات طرحتها احلياة               
  . إا حاجة األمة إىل العلم والعقل والدميقراطية واملؤسسات العصرية

ة تـوطني الفكـر     غري أن عملي  .إن التأثر بأفكار الغرب مل يكن دائما يأخذ صورة التبين           
الغريب، أي اكتشاف الغرب يف التراث كان حال ملسألة التراث يعد على الصعيد الفكري              

مث ظهر إىل جانب الفكر النهضوي      .أول أشكال عالقة األصالة باحلداثة والشرق بالغرب        
حل آخر ملسألة التراث والعصر متثل بالفكر القومي ،الذي جتلى بأشـكال وحركـات              

إن الفكر القومي تطور حتت تأثري الفكر       .ب دوارا حامسا يف تاريخ العرب       خمتلفة الذي لع  
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الغريب ولكنه كان تعبريا عن وعي سياسي بوجودهم كأمة أهم خصائصها اللغة والتاريخ             
  .واجلغرافيا

يف سياق هذا الوعي الوافد اجلديد الذي يكشف عن صياغة جديدة للتاريخ العاملي ،وأمام       
 ووعي ضرورة جماة الركود و األخطار اجلديدة ،وأمام وعي ال           اشتداد الوعي بالتخلف  

يستطيع أن يتجاهل أن عاملا جديدا شق طريقه حنو التقدم، أجرب الفكر العريب النهـضوي            
فطرحت أسئلة واعية تبحث عن حتديـد       .على القراءة اجلديدة والطموحة لذاته وتارخيه       

 ؟ يف ماض ناجز،أم يف مـستقبل نريـد          حقيقي للذات واهلوية ،هل هي أمامنا أم وراءنا       
حتقيقه ؟هل تكون بقياس الغائب على الشاهد و  االحتماء باخلصوصية احلضارية  والقيم              

أم تكون يف استعادة و استلهام وتبين تاريخ اآلخـر   .اليت كانت وراء جمد حضارة العرب       
  .املتقدم ليحل حمل تارخينا اخلاص 

ال ،بل لقد كانت تعبريا عن إرادة أمـة تطمـح إىل            إن تلك األسئلة مل تكن حادثا معزو      
ويف سياق البحث عن املصري جنـم تفكـري         .التمسك بزمام التاريخ الذي افتقدته طويال       

نقدي للتراث بكل جوانبه، هذا املفهوم اإلشكايل اخترق بقوة اخلطاب الفلسفي العـريب             
لذي يكون به التراث مشتمال     وبدأ استخدام التراث مقابال للحداثة ومت النظر يف اإلمكان ا         

على بذور احلداثة فظهر احلديث عن مفاهيم العقالنية والقيم الفكرية العلمية والتارخييـة             
ويف هذا السياق برزت املشاريع الفكرية النظرية املتعلقة بإعادة النظر يف التراث            . والنقدية

خييـة معرفيـة    والبحث يف إمكانات  جديدة تكون مبثابة موجهات نظرية ناجعـة وتار           
وظهرت تبعا لذلك الثنائيات اليت مت تداوهلا و منـها          . للحداثة و بالتايل للتقدم والتحرر    

اخلصوصية، والكونية وغريها من الثنائيـات الـيت        . األصالة ،املعاصرة   .التراث ،احلداثة   
 صيغة جديـدة    دكانت  أحد الرهانات اليت واجهت العرب و الفكر العريب من أجل إجيا            

 واآلخر تكون قادرة على وضع العرب على درب التقدم التارخيي واحلضاري، ألن             لألنا
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املشاكل اليت وقفت يف وجه العرب والفكر العريب يف تلك املرحلـة التارخييـة تتطلـب                
استيعابا عميقا لألسباب اجلوهرية اليت أفضت بأمة كاملة ألن تعيش على هامش اإلبداع             

  .احلضاري 
رح مسألة اهلوية و املغايرة، أو النحن واآلخر ، أو اإلسالم و الغـرب              بيني إذن أنه ملا تط    

وغريها من املفاهيم األخرى ، فإن اجلواب ال يطلب لذاته ،و إمنا يسعى إىل بلوغ غايـة                 
تتجاوزه وهي حماولة حتديد السبل اليت متكن العرب مـن االرتقـاء إىل درب التقـدم                

إلجابة الواضحة و الدقيقة،فإن هـذا املطلـب ال         وإذا كان احلل مير حتما عرب ا      .التارخيي
  .ندعي القدرة على حتقيقه 

وإذا كان العصر النهضة العربية استطاع أن جيد حال ملسألة التراث والعصر يف احلدود اليت               
فإن تتبع لقضايا الفكر العريب املعاصر جيعلنا نرى ويف حدود اطالعنا           .طرحتها عليه احلياة    
ن أجوبة شافية حول هذه املسألة الشائكة عند املفكـرين العـرب            أنه ال توجد حىت اآل    

إا مشكلة تطرح نفسها أمام القوى اليت ترى أن هلا دور ينبغي أن تقوم به               . املعاصرين    
  .من أجل االرتقاء حبياا وصنع مصريها 

إا مشكلة من دون شك على درجة من التعقيد والتشابك ،لكنها تفرض نفسها علـى               
  .ث يسعى لإلسهام يف صنع التقدم العريب كل باح

وإذا كان يتعذر على أي باحث بلوغ الغاية املنشودة ،فإن املتتبع لقضايا الفكـر العـريب    
املعاصر ال جيد صعوبة يف اكتشاف الضعف يف مسائل كثرية نظرية وفلـسفية أساسـية               

 الثقافيـة بـالغرب     تناوهلا الفكر العريب، مثل عالقتنا بفكر عصر النهضة، وعالقة اهلوية         
املتقدم واإلشكاليات اجلديدة اليت طرحتها ظاهرة العوملة،وعالقة اخلاص بالعام يف تنـاول            

لقد نتج عن هذا الطرح بروز ثنائيات حتكمت        . االستشراق وخباصة العالقة بتراثنا القدمي    
هذه ويف  إطار هذه الثنائيات أخذت تسود التوفيقية كجسر نظري بني            . يف الفكر العريب  
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الثنائيات اليت تنطلق أساسا من تقابل مفتعل بني اآلخر وحداثته ومنجزاته العلمية والتقنية             
  .واحلضارية ،واهلوية الذاتية واخلصوصية الدينية واهلوية احلضارية العربية اإلسالمية

إن ذلك الطرح مل يرتق ،يف تقديرنا ، إىل املستوى العلمي املطلوب ويفتقد جلدية التحليل               
ويف هذه النظرة تلتقـي     . غيان النظرة امليكانيكية يف التحليل و سيادة الفكر الالتارخيي        وط

يف معظم األحيان  التيارات الفكرية، فداعية احلداثة يرى أن التخلص من سيادة الفكـر               
السلفي هو االندماج املطلق بال قيد وال شرط يف حداثة الغرب وهو يرد على املعترض أن                

" إذا كان هذا طريق اخلالص      ]  األمر كذلك [وليكن  "ابعة للغري فيجيب    ثقافتنا ستكون ت  
ويف مواجهة هذا الفكر يرتفع صوت نقيض رافع راية الفكر السلفي ويدعو إىل تأسـيس               

هدفه الوقوف يف وجه احلضارة الغربية املختلفـة عنـا          "  علم االستغراب " علم  يسميه    
ثة يرى تنمية الذات حضاريا يكون باالنـدماج     واملخالفة حلضارتنا  وإذا كان داعية احلدا      

يف حضارة اآلخر، فإن السلفي ال يرى تنمية للذات إال بالقطيعة مع اآلخر، وهذه الرؤية               
ال تؤمن بوحدة التاريخ العاملي ،تنتهي إىل بناء مركزية حضارية إسـالمية يف مواجهـة               

 الغرب فقط التقنية القادرة     أما صاحب الرتعة الوضعية يرى يف     .املركزية احلضارية الغربية    
على إلجناز مهماتنا احلضارية وبالتايل فإنه يهمل البعد األيديولوجي واحلضاري ومجيـع            
الشروط الثقافية اليت تنمو فيها التقنية ،إن موقفا كهذا حيول الذات إىل أداة من دون تعني                

وهـذه  .داثة واملعاصرة   يف يد التقنية وبالتايل تكون فاقدة القدرة على  إجناز مشروع  احل            
املالحظة تنسحب على ممثل املعاصرة  الذي يتخذ موقفا سلبيا من التراث ويعده شـيئا               

  .تافها ال يستحق الذكر 
كما أن رفض التراث يقود إىل      .إن هذا املوقف يعكس نظرة خنبوية تبعد اإلرادة اجلماعية          
ات أخرى نفقد معها القـدرة      إلغاء الذات واهلوية فنتحول إىل أدوات مسخرة جمترة لثقاف        

إن استلهام التراث وفهمه وخباصة يف جوانبـه        .على املمارسة احلقيقية لإلبداع احلضاري      
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القوية القادرة على  االستمرار هو جزء أساسي لصنع الذات وتأكيدها فيمنحنا إمكانيـة              
 املطلوبـة  واسعة لوعي الذات ووعي التاريخ ،بعبارة أخرى مينحنا وعيا باملهام التارخييـة     

  .إلجناز مهمة جتاوز التخلف 
أما دعوة األصالة واخلصوصية و استقالل الذات العربية اليت ترى اهلوية احلضارية وحدة             
مستقلة قائمة بذاا،وتسعى إىل تكرار منوذج بوصفه ميثل أصالتنا واسـتمراريتنا ،فهـذه             

بينما يرى تيـار    .اإلنساين  النظرة تتنكر لفكرة القدم التارخيي كما تتنكر لوحدة التاريخ          
آخر أن أزمة الفكر العريب تتجلى يف مجود العقل العريب واستناده إىل النموذج الـسلفي               
والقياس الفقهي الذي يقوم على قياس الغائب على الشاهد ،وإنكـار مبـدأ  الـسببية                

 فتصبح املسألة عند هذا التيار مسألة ابستمولوجية ،غـري أن هـذا التفـسري            .املوضوعية  
اإلبستمولوجي على أمهيته يهمل املصادر و األسباب املوضوعية والتارخيية ألزمة الفكـر            

  .    العريب 
تأسيسا على ما تقدم، نرى أننا يف أمس احلاجة إىل تأسيس فكر نظري نقدي خباصـة يف           
هذه املرحلة من حياتنا العربية اليت تتميز على الصعيد العاملي مبحاوالت اهليمنة املختلفـة              

  .وعلى الصيد القومي جتانا حمنة التخلف والتشتت القومي 
إن تلك اإلشكاليات اليت هي على غاية من األمهية و املرتبطة مبـصرينا قـد اسـترعت                 
انتباهي،و خباصة ما تنطوي عليه حماوالت كثري من املفكرين العرب الكتشاف أبعاد أزمة             

  .الفكر العريب املعاصر وحتليل صدمة احلداثة 
مستقبل أمتنا يتوقف إىل حد كبري على أسلوب ومستوى وعينا ألبعاد عالقتنا بالغرب             إن  

املتقدم ،وتأسيسنا هلا على حنو يكفل أفضل إمكانيات تطور املستقبل و اإلبداع الفكري             
  .واحلوار احلضاري اخلصب يليب طوحنا إىل التقدم و الوحدة 
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يجة إدراكي ملا بينهما من عالقة وطيـدة        إن اختياري لدراسة إشكالية اهلوية واملغايرة نت      
كما بينت،ذلك ،وال ميكن عزل أحدمها عن اآلخر ، بل مها ميثالن تيارين  يتعذر فهـم                 
أحدمها،فهما جيدا وسليما، مبعزل عن اآلخر ،إما ميثالن اليوم تيارين رئيسيني يف الفكر             

  .ملناقشة العريب املعاصر واألكثر إثارة لالهتمام واألجدر بالتقدير و ا
إن دراسيت هلذه القضايا حتدوها رغبة وطموح لتحليل فلسفي ألبعاد وحـدود هـاتني              

  .النظرتني ونواحي القوة و الضعف فيهما إسهاما يف تكوين وعي فلسفي عريب متقدم
أما خبصوص املنهجية املتبعة فإنه نظرا لطبيعة املوضوع املدروس فقد ارتأينا اتباع املنهجية             

واستجابة للجوانب املختلفة للموضوع فقد وزعنا البحـث إىل سـتة           .نقدية  التحليلية ال 
تناولنا عصر النهضة العربية الذي رأينا أنه ميثل حلظـة تارخييـة،            : فصول الفصل األول  

أسست جلدل األنا واآلخر، جتلت يف خطابات متنوعة بدأ  خبطاب اإلصالح الديين الذي              
 للوافد من خالل تلك القراءة التجديدية لإلسالم        كان يهدف إىل منح املشروعية الداخلية     

وتوقفنا عنـد اخلطـاب     .مرورا باخلطاب العلماين الذي نظرا إىل اآلخر من زاوية حمددة           
القومي الذي عمل على صياغة نظرية عصرية ملفهوم األمة، فانفتح الفكر القومي علـى              

اللغـة  : امـل الثقافيـة   اآلخر من أجل التأسيس النظري لوجود أمة واحدة فأبرزوا العو         
  .والتاريخ  واملصري املشترك 

أما الفصل الثاين فقد تناولنا اإلشكاليات اليت واجهت الفكر العريب املعاصـر واعتمـدنا              
املفكر عبد اهللا العروي بوصفه منوذجا للتيار الذي يؤكد على احلداثة ويتخذ موقفا سلبيا              

دود هذه الدعوة الفكرية متطـرقني إىل       جتاه التراث واملاضي عموما، ولقد توقفنا عند ح       
بعض القضايا النظرية و املنهجية اليت تقف حائال دون حتقيق مشروع احلداثة اليت تـدعو               

  .إليه 
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فقد تناولنا املوقف الفكري املقابل ملوقف احلداثة ،أي املوقف الـذي           :أما الفصل الثالث  
د امللك هذه اخلصوصية الـيت      يركز على األصالة و اخلصوصية الذي ميثله املفكر أنور عب         

يرى أا الوسيلة األساسية لنهضتنا احلضارية وهذه اخلصوصية، كما يرى، لن تتحقق إىل             
إذا ختلصنا من هيمنة الفكر الغريب الذي ينسب إليه حمنة التناقض يف الفكر العريب املعاصر               

بوحـدة التـاريخ    ولقد حاولنا التوقف عند احلدود الفكرية هلذه الدعوة  اليت ال تؤمن             .
  .اإلنساين 

الذي عنواناه االستشراق بني االختالف و االستحواذ لقد تطرقنـا إىل           :أما الفصل الرابع    
وجهات النظر املختلفة هلذه املسألة وهي مواقف كثرية كانت متقابلة، بني من يـرى يف               

عنـد  ولقـد توقفنـا     . االستشراق أداة اختراق ومن يرى أنه ميثل وجهة نظر اآلخر فينا          
وجهات النظر تلك وانتهينا إىل موقف نرى ضرورة التميز بيم االستشراق بوصفه معرفة             
وبني الغرب بوصفه حضارة واملوقف من االستشراق ال ينبغي أن يؤدي إىل املوقف مـن               

  .احلضارة الغربية اليت أنتجت هذا اخلطاب
د اإلشكالية واملالبسات   الذي عنوانه اهلوية والعوملة لقد حاولنا حتدي      :أما الفصل اخلامس    

الذي رافقت هذا اإلشكالية، خباصة أا أخذت أشكاال وتعبريا خمتلفة مع بروز ظـاهرة              
العوملة لقد حاولنا التمييز بني العوملة و اهليمنة  فألوىل حتاول أن تقدم نفـسها مغـايرة                 

 ظـاهرة مل  للهيمنة وهي تعد مسة من مسات العصر وهلذا ينبغي التعامل مع العوملة بوصفها 
كما حاولنا النظرة إىل اهلوية يف عالقتها ـذه الظـاهرة و            .تأخذ خصائصها الواضحة    

  .جتلياا املختلفة
الذي كان عنوانه اهلوية الثقافية يف إطار الفكر العريب املعاصر تناولنا           : أما الفصل السادس    

ة حباضرنا وخباصة املناهج    فيه التيارات  الفكرية العربية املعاصرة اليت تعرضت لعالقة اهلوي         
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املطبقة جلعل اهلوية الثقافية معاصرة لنا فتوقفنا عند بعض املالحظات املنهجية اليت بـدت              
  .لنا أا حتول دون جعل هذه اهلوية معاصرة لنا

ولقد انتهينا إىل وضع خامتة للبحث ضمناها استخالصنا، كانت يف شكل تساؤالت نظرا             
  .        ألنه من مواضيع الساعةإىل أن املوضوع مازال يتجدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفـصـل األول
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  عصــر النهضة العربية وصـــدمة  احلداثة
  مرحلة التأسيس  جلدل األنا واآلخر

  
  

  
  
  
  

  جدل املقدس واملقتبس:اإلصالح الديين  1
  بعض نتائج حركــــة اإلصالح الديين 2
 عصر النهضة و الدعوة العلمانيـــــة 3
  كالية عالقة الثقافة بالتاريخالفكر القومي إش 4

  

  
  
  
  
  

  :عصر النهضة العربية وصدمة احلداثـــة 
  

  مالحظات منهجية
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 العربية يف ةإن ما جيعلنا نقتنع بأمهية الوقوف عند القضايا اليت واجهت عصر النهض

منتصف القرن التاسع عشر، الذي يعرب عنه أحيانا بصدمة احلداثة، ليس الغاية منه التأريخ 
 موضوع خالف لزالت،ة عصر النهضة، بل هو وعينا بضرورة الوقوف عند قضايالبداي

مثار جدل كبري على ساحة الفكر العريب املعاصر، مثل التراث واجتهادات عديدة، و
والثقافة القدمية واألصالة واملعاصرة واملقدس واملقتبس وعالقتنا بالغرب املتقدم ومرجعياته 

  . ثقافية باآلخر الوافد املتقدم أي عالقة اهلوية ال،املختلفة
إن هذه املرحلة تعد بدون أدىن الشك املرحلة املؤسسة للخطاب احلداثي العريب اليت مت يف               

اغة حمددة إلشكالية احلداثة الغربية على مستوى التاريخ اخلاص أو على           يإطارها إجناز ص  
  .جنز ذلك كله ضمن شروط تارخيية حمددة أاملستوى العام وقد

نا حناول توضيح املفاهيم والصيغ اليت مت بناؤها للتعبري بواسطتها عن هذه اإلشكالية             كما أن 
  . الرواد األوائل للمهام التارخيية واحلضارية اليت فرضتها املرحلة اجلديدةاستجابةومدى 

 من أجل جتاوز مـا مل       نقديإن هذه القراءة لعصر النهضة العربية تسهم يف تشكيل وعي           
 وما يزيد من أمهية املراجعة أن بعض التيارات الفكريـة           .حلتنا املعاصرة يعد مستجيبا ملر  

 فهم ضرورة القطيعة مع فكر النهضة ترتقـي ـا إىل            اآلن إىل   املعاصرة مل تتوصل حىت     
 .مستوى أعلى من مستوى القطيعة اليت أجنزا النهضة العربية مع املرحلة السابقة عليهـا             

بل أن الكـثري مـن      ،النهضة مل يتحول بعد إىل ماض       كما أن الزمان الذي يفصلنا عن       
 يان كثريةأحاإلجابات اليت تقدم لنا اليوم، بعد دخولنا األلفية الثالثة، جتيز لنا القول أا يف 

  .لفة عن إجابات الرواد األوائلمتخ
 إىل عصر النهضة العريب مشروعة فحسب،   العودةال جتعل   ،إن مجلة هذه األسباب وغريها      

 مـن قـضايانا     ، موقف    من املعاين    عىنمب ،ية ألن املوقف من فكر النهضة هو      بل ضرور 
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 الـشديد    السؤال      فإن ، أو السليب هلذا العصر    اإلجيايبمي  وصرف النظر عن التق   بو. الراهنة
 اخلطاب النهضوي الذي تبلور ضـمن شـروط         إنتاجاألمهية، هل حنن حباجة إىل إعادة       

ـ ما تطر  ، خباصة    شروط التارخيية اجلديدة   أم أن ال   ،ومعطيات تارخيية خمتلفة   ه ظـاهرة   ح
 تدعونا إىل التفكري يف شروط أخرى جديدة غري تلك اليت           ،العوملة وما تنتجه من مؤثرات    

  .شديد التشابك والتعقيدال شروط تستجيب ملهام احلاضر ،حكمت عصر النهضة
نـا الثقـايف    وفوق ذلك فإن حماولة تأسيس فهم موضوعي ملرحلة مهمة من مراحل تارخي           

 خطوة ضرورية إذا أردنا أن تكون إجابتنا ذات أمهية، ويف نفس            واالجتماعيواحلضاري  
ة للمهام التارخيية واحلضارية املطلوب إجنازها يف هذه املرحلة من حياتنـا            بيجالوقت مست 

 الـيت   " فخ العوملـة   " أحد الباحثني  بتعبري مع طوفان العوملة أو      و خباصة  ،الشديدة التعقيد 
ـ  ي ن  ا اجلدد الذي  يهيديولوجيإى إىل اهليمنة على اهلويات من خالل        تسع شرون بنهايـة   ب

  .التاريخ وصدام احلضارات
 أيضا من أمهية العودة إىل اخلطاب النهضوي، أن أصوات قوية ترفع من جديد              ،وما يزيد 

جاعلة من عصر النهـضة     ، ضويةسالف، وهذه الدعوة يف جوهرها ما     األراية العودة إىل    
 مستغلة بـذلك    ها، مرتكزا لبناء مجلة من املفاهيم والصيغ لتشكل مرتكزا ملشروع         العريب
لتؤكد ، املعاصرةية  حياتنا  العربيف و مكانته مسألة التراث  خباصة بعض املشكالت،    تشابه

هادفة مـن   ، اليوم   هاأن املهام اليت واجهها الرواد األوائل هي ذاا املشكالت املراد حتقيق          
 علـى   االلتفاف ، تقديرنا يف بل هذا هو األهم      ،عودة فقط ملواقع معينة   ال ليسوراء ذلك   
  . الفكريةته الفكر العريب املعاصر، بل أصبحت جزءا مهما من بنيققهامكاسب ح

ة الـسلفية   فبني املرحلتني مثل الثقا    وإذا كانت تلك احملاوالت تنطلق من التشابه اخلارجي       
 واحلـضاري والعلمانيـة     االجتماعيمسألة التقدم    مع الغرب املتقدم واإلسالم و     ةوالعالق

 ألن تشابه املشكالت    .جيا ال ينفذ إىل صلب املوضوع     ر فإنه يبقى وصفا خا    ،والدميقراطية
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سألة التقدم التـارخيي    م هذا الطرح ،ذه الكيفية، يهمل    .ال ينتج بالضرورة نفس احللول      
 ملية اليت نشأ يف ظلها فكر النهضة      الشروط التارخيية احمللية والعا   كما يهمل      .واالجتماعي

 الفكر  إطار واملؤثرات اجلديدة احمللية والعاملية اليت تشكل        ة ختتلف عن الشروط الراهن    اليت
  .العريب املعاصر

اصة يف هذه املرحلة اليت اشتد فيها امليل القوى حنو امـتالك            خبإن هذه األسباب وغريها،     
 شـروطه  ضـمن   النظري للواقـع وفهمـه     كاالمتال الذي ال يعين إال      .عقالين للتاريخ 

ـ              املوضوعية ق  فيرتع عنه أي تعايل أو مفارقة تارخيية، هذه األسباب هي اليت جعلتنا نالح
  ريةاإشكالية النهضة العربية من أجل فهم وشرح العجز عن متابعـة املهمـات احلـض              

 ذايت  ارخييسيس وعي ت  أ وشرح سر الركود التارخيي من أجل ت       ،والتارخيية املطروحة علينا  
وعالقتـه     عشر منتصف القرن التاسع   يف    يةطرح سؤال النهضة العرب   ي وعندما   .متقدم  
 يثري سجاال فكريا متقابال ألن هذا العصر اسـتدعى مفـاهيم             قد ، احلداثة الغربية  بصدمة

 تنطوي على التـشكيك     هلذا قد   . ومصطلحات مل تكن مألوفة يف قاموس تلك املرحلة         
 هـذه   يتهم  قد جند من    ،أن البحث عن هذه العالقة بني األنا واآلخر          كما   .ياإليديولوج

 اخلاص وإلغاء الذات    التاريخيحل حمل   لماثلة واستدعاء تاريخ اآلخر     ي وامل هالنظرة بالتما 
  . العبودي أمام اآلخرواالستسالم 

 إىل عـد احلداثـة      تنتـهي  لكنـها ،  دة قد تبدو يف شكلها علمية وحماي      تالتساؤال تلك
كرا على تـاريخ    ،ح فعاليتها اإلنسانية   و  املتنوعة وإبداعاا   احلضاري الكوين    هاومشروع

   .معني و أمة معينة
 حول الدوائر احلـضارية     االستشراقإن هذا النوع من التفكري يستعيد مجيع أطروحات         

 التراث العريب قائم    ي ،فيصبح عزول عن سياقه العامل   مب التاريخ اخلاص    ينظر إىل املغلقة، كما   
 قائمـا   ا منه نسق  فتجعل التارخيية والوحدة مع الذات      واالستمراريةلى الثبات والتكرار    ع
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 التحليل إىل إلغاء وحدة التاريخ اإلنساين والتنكر لفكـرة التقـدم            اية تؤدي يف    ،بذاته
، ضـربا مـن     ، وكما عرب عنه أحد املفكرين العـرب       بذلك يصبح   .التراكمي لإلنسانية 
  .االستشراق املعكوس

روبا مل تطـرح علـى      وابه أية أمه جتد نفسها مهددة يف مصريها، وأ        جيسؤال احلداثة   إن  
الوسـطى  القرون  طاط  حن سؤال احلداثة إال عندما وجدت نفسها وجها لوجه مع ا          هانفس

 نشأ أساسـا    ة مصطلح الظالمي  إناإلقطاعي الظالمي، بل    ي  الذي كرسه التحالف الكنس   
 هذا  د التقدم التارخيي مما استلزم ضرورة تبدي      كتعبري عن قوى كانت تقف عائق يف وجه       

  .اثة دالظالم وتأسيس طريق األنوار واحل
 طرح هذا السؤال يف عصر النهضة العربية يف النصف الثاين من القرن التاسـع               وملا أعيد 

 احلداثة، مل يكن اهلدف إعادة إنتـاج جتربـة          بصدمة   تسميتهعشر أو ما أصطلح على      
 بل لقـد    .إنتاجها و مطابقتها   إلعادة   ها إحدى مراحل تارخي   ستعادةاأو  .حبذافريهاأوروبا  

وعي  على اإلسهام على صياغة      قادرةكان هدف الرواد األوائل توطني قيم إنسانية عامة         
  .تارخيي وحضاري عربــي

لقد انتهت إىل الفشل مجيع التجارب واحملاوالت اليت كانت تسعى إلعادة إنتاج التاريخ             
ة إما يتقاطعـان    يوصص األصالة واخل  باسم العاملية والكونية أو متت      مباسنفسه سواء مت    

ال  اإال شـيئ   مل ينجزوا    األسالف لروح العصر، األوىل ترى أن       التنكر  عند نقطة واحدة    
صياغة وعي   كل ما هو قوي وحيوي وقادر على اإلسهام يف           تلغي بذلك   ،يستحق الذكر 

 قالوا كل شيء ومل يتركوا شـيئا        األسالف أن   نتعلة اليت   يأما النظرة الثانية السلف   . متقدم
تـسقطنا يف    والثانية   تسقطنا يف تبعية واضحة لآلخر  و هنا الغرب             األوىل   ،لألخالف

  . تبعية واضحة لآلخر أيضا  و هنا املاضي 
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 صـيغة   أجيـاد ية ساعيا إىل    يك امليكان النظرة   ه حاول جتاوز هذ   ة العربي عصر النهضة   إن  
ينجـز  وإذا كان البعض يرى أن عصر النهـضة مل          .  عالقتنا مع اآلخر   يفمالئمة مبدعة   

 إىل تظـافر    العربية يعود  مشروع النهضة  إخفاق   فإننا نرى أن      به،  التارخيية املنوطة  مهامه
  . هذا املشروعجهاض  يف إت  وعاملية أسهمداخلية ية أسباب موضوع

لمراحل لم  يا يتأسس على فهم سل     حلاضرنا وهذ  سليمأما اليوم فإننا مطالبون بتأسيس فهم       
 مرحلة التأسيس النظري للمشروع الثقايف العـريب         السابقة منها على اخلصوص،    تارخييةال

  .،اليت أتينا على ذكرهاالذي بدأ مع عصر النهضة
إن تلك اإلشكاليات اليت الزالت تؤرق الفكر العريب املعاصر ،نرى إنه يتعذر تناول هذه              

ممـا جيعلـها   .ن االنطالق من التراكم الذي ولدته هذه التجربة         القضايا بروح علمية ،دو   
  .حلظة ضرورية من أجل تكوين وعي نظري  لواقعنا وبناء تصور للمستقبل 

و هذه العودة  إىل عصر النهضة ال تعرب عن رغبة ذاتية ،بل تنطلق من تصور فكري يرى                  
  .أن هذه التجربة الزالت مستمرة بأشكال خمتلفة 

عريب احلديث و املعاصر ،منذ النهضة وحىت ا آلن يعد جتربة أصيلة بكل جتلياا              إن الفكر ال  
لقد أفرزت تلك التجربة مفكرين يعدون بكل املقاييس املؤسسني احلقيقيني جلدل األنـا             
واآلخر ، من األفغاين و حممد عبده إىل رواد التيار العلماين مثل فرح أنطون وشبلي مشيل                

وهذه .بد اهللا العروي واجلابري وأنور عبد امللك ومالك بن نيب           إىل ساطع احلصري إىل ع    
التجربة الزالت مستورة ،وال زال  الكثري مما مل ينجز يف مشروعنا احلـضاري، يتطلـب         
التأسيس النظري من أجل شحذ وعي معاصر ، وهذا األخري ال ميكن امتالكه إال بتكوين               

مع الرواد األوائل ، الـذين وضـعوا        وعي تارخيي حقيقي، الذي حتددت مالحمه األوىل        
  .   األسس األوىل ملشروعنا النهضوي ،مما جيعلنا نرى أنه التراكم األول علينا االنطالق منه 
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  جدل املقدس واملقتبـــس: اإلصالح الديين 
    

  
  

 متقابالن يتعـذر اجلمـع      نتبادر إىل األذهان أن اإلصالح الديين واحلداثة مصطلحا       يقد  
 تنطوي على الكثري من التحليل االستنتاجات مثل هذه  أنعسفا، غري أننا نرى إال تبينهما 

 ه حامل ي تعكس درجة وع   ،عدم قدرا على رؤية التمايز والتنوع داخل الفكر       لامليكانيكي  
 أن  ري نظرته إىل العامل، وال بأس من التـذك         و  الذي يعكس أهدافه وتطلعاته    ،االجتماعي

يـا يف التـاريخ     ين عرفتها خمتلف األديان بل لقد نشأ تيارا د        القراءة املتنوعة للنص الديين   
املعاصر داخل بلدان أمريكا الالتينية عمل على صياغة ما مسى بالهوت التحرر كان هدفه              

 النص الديين ليلعب دورا إجيابيا يف عملية التغري وبناء الذات على أسس أخرى              استنهاض  
  .جديدة

 أو تلك يعود أساسا إىل مدى قدرا علـى          يةة الدين  هذه احلرك  ية  إن قياس درجة جتديد   
 انطالقا من   يتستنطق فيها املاض  تأويله  رفع التناقض بني النص وحركية اتمع عرب عملية         

ـذا املعـىن يـصبح      ،ص الديين   نهذا األخري يصبح موجها لل    .الشرط التارخيي للحاضر  
 النـصية ن الفرق بني القراءة إا القول اإلنسان والفعالية العقالنية أداة أساسية، وإذا جاز لن   

 ، األوىل تفصل الواقع على قد الـنص       :التنويرية أو   ،ثيةيالوثوقية والقراءة التجديدية التحد   
، أما القراءة الثانية    هاذلك قياس الغائب على الشاهد يصبح العقل أسري ماضي        يف  وشعارها  
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 هـو   للبشرقعي واملوضوعي    فيصبح التاريخ الوا   ع،تعمل على تفصيل النص على قد الواق      
  )1(. املوجه ويصبح عامل استلهام نشاط البشر وتطلعام

و ريـة   يوتن ال االجتـهادات    اليت كانـت وراء       املستنرية هي    إن هذه القراءة التجديدية   
 الـرازق   علي عبـد   إىل   ه وتلميذه حممد عبد    املقترحة من مجال الدين األفغاين     التجديدية

  .حلديث واملعاصروغريهم يف الفكر العريب ا
ا عجز   عن رؤية جديدة ملّ    تعبريا    عصر النهضة العربية بوصفه        يف لقد برز اإلصالح الديين   

 صدمة احلداثـة األوروبيـة      ها مع املهام احلضارية اليت طرحت     التالؤم  اإلسالم الرمسي عن    
 إن  2.فكان اإلصالح الديين مدافعا عن هذه القيم اليت تعد هي نفسها قيم الطبقة الصاعدة             

املهمة األوىل اليت تصدى هلا اإلصالح الديين هو إعالن التمايز بـني اإلسـالم الرمسـي                
 نتيجـة    العثمانيـة،  وما يراه اإلسالم احلقيقي فرأى أن احنطاط جمتمع اخلالفة        يت،  املؤسسا
 وعليه فإن العودة إىل روحه األوىل تعـد ضـمانة           . عن اإلسالم احلقيقي األول    االبتعاد

وإذا كانت العودة إىل اإلسالم األول تعد يف آخر التحليل نزعة مثالية يف             . دمأساسية للتق 
فهم التاريخ، غري أن اإلصالح الديين مل يكن يهدف إىل إحياء خطاب قدمي أو هروب إىل                

 لقد  3. الوراء هروب العاجزين عن مواجهة ندية للواقع احلاضر كما يرى بعض الباحثني           
  .حل جديد لعالقتنا بتراثنا الروحـــيسعت تلك القراءة إىل إجياد 

 نقاوة اإلسالم األول يف صيغته األوىل كانت باألساس متييز بينه وبني  ما آل               إىل إن العودة 
 ،الذي حولته املؤسسة العثمانية إىل أيديولوجيـة تكـرس         إليه اإلسالم على يد العثمانيني    

                                                 
 2001، دار الفكر املعاصر، بريوت      إشكالية اخلطاب العريب املعاصر   :  كمال عبد اللطيف ونصر حممد عارف        )1(
  .18، ص 1ط

  .39 والتوزيع دون ذكر تاريخ النشر، ص  الكالم للنشرالقومية والعلمانية : باقزيز عبد اإلله 2
، ص  1982 املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغـرب          وإشكالية النهضة : سالمة موسى    كمال عبد اللطيف     3

54.  
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ضى والتجهيـل واالحنطـاط     خمتلف مظاهر االستبداد واالضطهاد القومي واجلمود والفو      
 مقتضيات األيديولوجية اإلقطاعية متّ تضخيم      عوحىت يتماشى اإلسالم أكثر م    .احلضاري  

بعض جوانبه وإضفاء الصفة املطلقة عليها وعدلت داللتها لتنسجم مع املواقف املرتبطـة             
مـة  باملصاحل القائمة ،مما حول اإلسالم يف النهاية إىل أيديولوجية مكرسة كليـا يف خد             

. أصحاب االمتيازات تؤكد على الطاعة واالمتثال واخلنوع على أساس كوا واجب ديين
أن اخلالفة ضرورة إميانية انتقلت شرعا من       :وما ينسب إىل أحد فقهاء احلكم العثماين قوله       

أيب بكر إىل العثمانيني ،و أن اخلليفة ظل اهللا على األرض ومنفذ أحكامه ،وأن واجـب                
عوه وأن يكونوا من الشاكرين إذا أصاب ومن الصابرين إذا أخطـأ ،وأن       املسلمني أن يطي  

عليهم ،حىت إذا ما أمرهم مبخالفة شرائع اهللا ،أن يلجئوا ،قبـل عـصيان إىل النـصيحة                 
   1. والدعاء واثقني بأن اهللا أقوى منهم على تغريه

 علـى   لقد كان ذلك الفهم لإلسالم ال يتفق مع أبسط مطالب العقل اإلنساين ويفـرض             
لقد ظل هذا الفهم أحقابا طويلـة األسـاس الروحـي           .اإلنسان االستسالم واخلضوع      

  .واأليديولوجي للقوى احملافظة و يف خدمة امتيازاا ونفوذها السياسي 
إن هذا اإلسالم املكرس بشكل شامل، الذي يعيق بصورة متزايدة حركة التقدم التارخيي             

اإلصالح الديين يف عصر النهضة إبعاده لتتسىن       واحلضاري، هو بالذات ما أرادت حركة       
  .العودة إىل فجر اإلسالم األول 

  
  

                                                 
        3ترمجة كرمي عزقول دار النهار للنشر    بريوت   ط الفكر العريب يف عصر النهضة  :  ألربت حوراين 1

  126 ص1977
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و يف هذا السياق  البد من اإلشارة أن اإلسالم األول الذي عاد إليه اإلصالح الديين كان                 
لقد ندد اإلسالم األول بـالتطرف      .مرتبطا بتراث فكري وروحي و بكفاحات اجتماعية        

عي والتفاوت يف الثروة واختذ مجلة من التـدابري االقتـصادية           واحتج على الظلم االجتما   
والسياسية اليت ساعدت على تطور االجتماعي والثقايف و تبىن موقفا إجيابيا من احلياة كما        

فكان ذه التدابري اجلديدة حيتل     .لىب تعطش الناس إىل العدل واملساواة وحقهم باالرتقاء         
لقد كـان هـذا     . واحلضارية خطوة متقدمة إىل األمام       من الناحية التارخيية واالجتماعية   

التمييز من طرف رواد عصر النهضة ،أحد أهم أشكال مواجهة مهمات احلاضر واألخذ             
  .بأسباب التقدم يف ااالت االقتصادية واالجتماعية و الثقافية واحلضارية 

اإلسـالم  إن اشتداد وعي التخلف ووعي ضرورة جماة أسباب التخلف وضرورة تكيف           
مع احلاضر كل ذلك فرض القراءة اجلديدة لإلسالم والعودة إىل روحه األوىل، عودة ختدم              

بذلك حتولت حركة   .مهام احلاضر وإجياد مسوغات لتقويض أسس األيديولوجية السائدة         
اإلصالح الديين إىل تيار ضد املؤسسات والرواسب والتقاليد اإلقطاعية املرهقـة املعيقـة             

أصبحت حركة اإلصالح الديين من خالل تصديها هلذه املؤسسات املفوتـة           لقد  .للتقدم  
مما جييز لنا القول أن رواد اإلصـالح الـديين           .   1تارخييا، تعرب عن التطلعات اجلديدة      

 2. مثقفني تارخييني عربوا عن مهام تارخيية واجتماعية فرضها التطور املوضوعي تمعام          
ستمد مشروعيته من اجلذور وحـدها      يصالح الديين مل    اإلوإذا صحت هذه النظرة ،فإن      

  . تأسيس جذور جديدة استمدها من إحلاح احلاضر وضرورات املستقبلعمل على بل،

                                                 
ترمجة بشري السباعي دار ابن الفكر االجتماعي و السياسي احلديث يف سوريا و لبنان  ومصر  ك ليفني  ز  1

  44 ص1978     1خلدون ط
ط    املؤسسة العربية للدراسـات والنـشر       عند مفكري اإلسالم يف العصر احلديث      م أسس التقد  دعانج فهمي   2

  .181 ص 1988
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إن ذلك التمايز داخل بنية الفكر الديين الذي أجنزه اإلصالح الديين يف عصر النهضة أفقد               
  قية متثيل اإلسالم ، العثمانية أحاملؤسسة الفقهية الرمسية داخل جمتمع اخلالفة

 املواقف النـصية    نسجم مع  خباصة بعد تعديل كثري من مضامينه ودالالته وتضخيمها لت        
    1.  وتسلب اإلنسان حريته وإرادتهاالمتثال تدعوا إىل ، فأصبحتالوثوقية

يطرحوا سؤال  لربت حوراين أن    إن تلك املهام هي اليت جعلت رواد اإلصالح كما يرى أ          
 إن املثقـف النهـضوي      2. ني أن يصبحوا جزءا من العامل احلديث      كيف ميكن للمسلم  

الواعي بأسباب ختلف العامل العريب واإلسالمي و تقدم الغرب كان ال بد من العمل على               
وهلذا مل يكن بوسع عصر النهضة العربية إال التكيف مـع الواقـع             .تقليص هذه الفوارق    

يغ جديدة مل تكن مألوفة من قبل، كل ذلك دفع رجال عصر النهضة إىل طرح ص  .اجلديد  
أحدمها إغراء ذوي   :مما جعل خري الدين التونسي يؤكد على أمرين مهمني كشرط للتقدم          

الغرية واحلزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما ميكنهم من الوسـائل الوصـلة إىل               
لعرفـان  أحسن حال األمة اإلسالمية و تنمية أسباب متدا مبثل توسيع دائرة العلـوم وا             

ومتهيد طرق الثروة من الزراعة و التجارة وترويج سائر الصناعات وأساس مجيع ذلـك              
حسن اإلمارة املتولد منه األمل املتولد منه إتقان العمل املشاهد يف املمالـك األوروبيـة               

 حتذير ذوي الغفالن من عـوام املـسلمني عـن           – ثانيهما   –بالعيان و ليس بعده بيان      
ض عما حيمد من سرية الغري املوافقة لشرعنا ،مبجرد مـا انـتقش يف              تامديهم يف اإلعرا  

عقوهلم من أن مجيع ما عليه غري املسلم من السري و التراتيب،ينبغي أن جر و أن تآليفهم                 

                                                 
  .126، ص 1977دار النهار للنشر بريوت نهضة  الفكر العريب يف عصر ال ألربت حوراين1
  . 121، مصدر سابق ذكره، ص  الفكر العريب يف عصر النهضة ألربت حوراين2
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يف ذلك ينبغي أن تنبذ و ال تذكر حىت أم يشددون اإلنكار على من يستحـسن سـيئا    
   . 3منها 

اسا قويا و مباشرا مع الغرب من جهـة ، وإدراكـه            إن املثقف النهضوي الذي شهد مت     
لوضعه الداخلي املتخلف جعله خيوض املعركة على جبهتني داخلية و خارجيـة ،األوىل             
فهم أوروبا و تسويغها و تسويغ مؤسساا املتقدمة ،و ثانيهما تثوير الوضـع الـداخلي               

و ال يتم ذلك إال من      .ف  وجماة  املؤسسات التقليدية و كل ما يرافقها من مظاهر التخل          
خالل تبين قوانني الغرب، ألا دف ،كما رأينا عند خري الدين التونسي إىل حسن حال               

هلذه األسباب أصبحت قوانني الغـرب      .األمة و تنمية أسباب متدا وتوسيع دائرة العلم         
  .ومن خالل إجياد مسوغاا التراثية جزء من العملية الداخلية 

هنا الغرب، مشروعية داخلية جرى بأشكال خمتلفة، لكن أمههـا هـو            إن منح اآلخر ،و   
إن .عملية القراءة اجلديدة للنص الديين أو التراثي بشكل عام،الذي يؤيد تقدم الغـرب              

املثقف النهضوي حبث عن الغرب من خالل تراثه هو ،و ليس من خارج التراث ويلخص               
 جانبا مسألة االعتقـاد و نظرنـا إىل         إذا تركنا : خري الدين التونسي هذا ملوقف بقوله         

األمور من الوجهة املادية اخلالصة فإن التاريخ يشهدنا على أن التطبيق الـصريح األمـني      
للشريعة اإلسالمية لقد أدى دوما إىل نتائج باهرة ال ترجـع إىل املـصادفة أو إىل تـأثري     

و ال شك أن    .. الفذة   ظروف خاصة وإمنا إىل األثر الطبيعي لروح الشريعة والستعداداا        
التطبيق األمني للشريعة اإلسالمية سيعطي يف أيامنا الثمار اليت أعطاها فيما مـضى مـن               

   .1الزمان
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هذه التساؤالت  اليت طرحها عصر النهضة باعتباره عصر التفكري اجلـدي مبـشكالت              
ف إن اخلـال  .العرب واملسلمني ، حددت مالمح فلسفة للتاريخ العريب حاضرا ومستقبال           

الكبري بني حاضر أوروبا وحاضر العرب ،جعل الرواد األوائل مثل خري الدين التونسي و              
لقد ذهب الطهطاوي   .الطهطاوي خيضعون مضمون الشريعة لتتكيف مع املدنية األوروبية         

إىل حد اقتراح مبدأ ميكن اعتماده لتربير ذلك حيث يرى أنه جيوز للمؤمن يف ظـروف                
إن االجتـهادات    .1ريعة مستمد من مذهب شرعي غري مذهبه        معينة أن يقبل بتفسري للش    

املذكورة تدلنا من جهة أخرى على املرونة يف التعامل مع النص الديين ورفع التناقض بينه               
مـن  : وبني القوانني الوضعية وقدرا على استيعاب التمدن جعلت الطهطاوي يؤكد أن          

القواعد جزم أن مجيع االستنتاجات     زاول علم أصول الفقه ما اشتمل عليه من الضوابط و           
العقلية اليت وصلت  عقول أهايل باقي األمم املتمدنة إليها و جعلوها أساسا لوضع قوانني               
متدم وأحكامهم ، قل أن خترج عن تلك األصول اليت بنيت  عليها الفروع الفقهية اليت                

نني النظرية وهي عبارة    عليها مدار املعامالت مما يسمى عندهم باحلقوق الطبيعية أو القوا         
عن قواعد عقلية يؤسسون عليها أحكام املدينة ، وما نسميه العدل و اإلحسان يعـربون               

 إن انفتاح الطهطاوي على الفكر الغريب أمن له كثريا من احلجج            2.عنه باحلرية و التسوية     
 على أسس   و الرباهني اليت مسحت له باملضي يف طريق التقنني العقالين للشريعة اإلسالمية           

بذلك متكن الطهطاوي من إجياد الصيغة املالئمة للتصاحل مـه الـذات ومـع              .جديدة    
و هذه الصيغة تعد حالة انقطاع حقيقية عن السياق التارخيي للمجتمع اإلسـالمي             .اآلخر

الذي برهن على عجز احلكم العثماين أمام التحديات اليت فرضتها عليه األمناط احلضارية             
  .الوافدة 

                                                 
  99  مصدر سابقرص  الفكرالعريب يف عصر النهضة أبرت حوراين  1
  - 469 ، حتقيق حممد عمارة  املؤسسةالعربية للدراسات والنشر  بريوت  ص األعمال الكاملةالطهطاوي  2

470  



  28

أخذت اإلجابة أبعادا أوسع نستطيع القول أـم        ال الدين األفغاين وحممد عبده ،     ومع مج 
على حنو متقدم جدا يف إطار مرحلتهم واألمر الذي يـدعو  اجلديد متكنوا من طرح قضية   

ذا أفق اجتماعي تنويري فصح عنـه        كان    األفغاين يف مجيع مواقفه    أنإىل التفكري العميق    
 التأكيد على أمهية العقل وعلى عقلنة الدين معتمدا يف ذلك           بوضوح، فهو مل يبق يف نطاق     

يني  الذين أشار هلما اإلسالم بصيغ متعددة،بل لقد          العقل واالجتهادعلى عنصري التأويل    
  .1جتاوزمها إىل األصول

التأويل مع مجال الدين األفغاين تعداه من تأويل الشروحات إىل املس بالنص الـديين              إن  
عم اجلهل وتفشى اجلمود يف كثري من املرتـدين بـرداء           : " غاين قائال ذاته لقد كتب األف   

اإلسالم حىت حترصوا على القرآن بأنه خياله احلقائق العلمية الثابتة، والقرآن بـريء ممـا               
دوراا وثبات الشمس دائرة على حمورها، فهـذه         يقولون أثبت العلم كروية األرض و     
 القرآن جيب أن -لمية ال بد من أن تتوافق مع القرآن   احلقيقة مع ما يشاها من احلقائق الع      

جيل عن خمالفته للعلم خصوصا يف الكليات، فإذا مل نرى يف القرآن ما يوافق صريح العلم                
والكليات اكتفينا مبا جاء به من اإلشارة ورجعنا إىل التأويل إذ ال ميكن أن تأيت العلـوم                 

الترتيل حمجوبة من اخللق وكامنـة يف       واملخترعات بالقرآن صرحية واضحة وهي يف زمن        
  2". اخلفاء مل خترج حليز الوجود 

لقد أوردنا هذا النص على لسان األفغاين ألنه يقدم املسألة على أحسن وجه، واجلـدير               
 حق التأويل للنص ضمن منحـى        العميق أن األفغاين يف هذا النص منح لنفسه        باالهتمام

   .عقالين متقدم
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ي وجد نفسه وجها لوجه مع مشروع احلداثة الغربية ووجد سـر       إن اإلصالح الديين الذ   
طرح نفسه داعية للعلم على حساب النص الـديين         ،العلم والعقالنية   ،جناح هذا املشروع  

  .ذاته
وهذا ما جعلنا ال نذهب     . لقد مت توظيف النص الديين يف خدمة العلم والتقدم باملعىن العام          

يأخذ على اإلصالح الديين يف عصر النهضة العربية          الذي   بعض الباحثني إىل ما ذهب إليه     
 من بينها حتطيم املؤسـسة      ،األورويبعدم إدراكه للشروط احلقيقية اليت قام عليها التقدم         

 إن هذا الرأي قد جيد من خيالفه، بل لقد نرى فيه إجحافا كبريا يف حـق رواد                  1. الدينية
وال نستغرب  . بدعة بني األنا واآلخر   كرسوا جل حيام من أجل إجياد الصيغة املالئمة امل        

 بسيطرة املركزية األوروبية والنظـرة اإلستـشراقية        االستنتاجاتإذا وجد من يتهم هذه      
قوة اإلصالح الديين   يعد أحد نقاط    وهذا  . تتركز أساسا يف املماثلة بني املسيحية واإلسالم      

 مـشواره الطويـل     إن اإلسالم عكس املسيحية، لقد أسس عـرب       . يف متييزه احلاد بينهما   
انطوى الكثري منها على قيم إنسانية عامة أهلته ليقدم   ) الشريعة(منظومة تشريعية وحقوقية    

املسألة األساسية اليت جاها اإلصالح الديين الذي عاش صـدمة          إا  . نفسه كقوة اقتراح  
لى احلداثة ومشروعها العقالين واطالعهم على مسار أوروبا احلضاري، خباصة اطالعهم ع          

 والوفاء لتراثهم أن    االعتزاز من   وبشيءلقد بدا هلم    . حركة اإلصالح الديين على يد لوثر     
 ينطوي  ، إذا أحسن فهمه   ، اإلسالم مما جعلهم يرون يف   أوروبا ليست جديدة كل اجلدة،      
ن الفئـات   أويف هذا السياق البأس من التـذكري،        . على قيم مماثلة لقيم أوروبا احلديثة     

يف أوربا دشنت صراعها ليس ضد الدين، بل ضـد اإلقطـاع وضـد              اجلديدة الصاعدة   
 االمتيـازات أيديولوجيته الكنسية اليت أصبحت أداة موضـوعة يف خدمـة أصـحاب             

هلذا قامت حبركة إصالح ديين ليس من أجل إلغاء الدين، بل من أجل سحب              . اإلقطاعية
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مـضامينه ليتوافـق مـع      مشروعية متثيل الدين من قبل اإلقطاع وبالتايل تعديل دالالته و         
  2. األهداف اجلديدة والتطلعات اجلديدة القائمة أساسا على تأكيد قيم التنوير

إن هذه املسألة هي اليت شغلت رواد اإلصالح الديين إىل حد جعلت مجال الدين األفغاين               
يرى أن اإلسالم يف حاجة إىل قيام لوثر جديد فيه، مما جعل ألربت حـوراين يـرى أن                  

  1. كان يرى يف نفسه لوثر املسلمنياألفغاين 
 الصحيح لفكر اإلصالح الديين يف عصر النهضة العربية جيب وضعه يف سياقه             إن  الفهم    

ولن يتحقق لنا ذلك إال مبقارنته مـع        . التارخيي حىت يتسىن لنا احلكم عليه بشكل صحيح       
لقـد  . وحضاري يمن تأخر تارخي   هوما سبب املرحلة السابقة عليه،مرحلة اإلقطاع العثماين      

العثمانيني إىل مجلة من املأثورات التقليدية املرهقة متجاوزة تارخييا         حتول اإلسالم  على يد      
 رواد اإلصالح الـديين   مما جعل   .فاقدة القدرة على أي جتديد اجتماعي وثقايف وحضاري       

إىل مشروع  يعيدون صياغته على أسس جديدة  مناقضة متاما للتصور العثماين ،لقد حتول             
بل لقد رفع من شأن العلم إىل درجـة         . لنهضة احلضارية من خالل تربيره للعلم واملدنية      ل

عده املخلص الذي ال غىن عنه يف سبيل تقدم العرب ويف سبيل التقدم التارخيي بـشكل                
   2. عام

 احلضاري والثقايف اسـتلزم     لالزدهارتأسيسا على ذلك حتول اإلسالم من دين إىل دعوة          
 لإلسالم والعودة مباشرة للنص الذي هو محال أوجه فكان البحث فيه            ذلك قراءة متحررة  
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عن العلم والعدل والعقل واحلرية، مما جعل األفغاين يرى أن الغاية من أعمال اإلنـسان               
  3.  بل خلق مدنية مزدهرة يف مجيع نواحيها،ليست خدمة اهللا فحسب

نسي رينان يف مناقشته له على      إن هذا التأويل اجلديد جعل األفغاين يوافق املستشرق الفر        
 قد جتـنح بـه إىل عـدم         ، وإن كانت ضرورية لتحرر اإلنسان من الرببرية       ،أن األديان 

 إننا نرى أن هذا     1. التسامح، وعدم التسامح يتكون عندما يصبح الدين يف خدمة األسياد         
 ا كانت الفهم الذي ختلص من الكثري من التراكمات التارخيية والعودة إىل النص مباشرة م            

اطالع رواد النهضة العربيـة علـى فكـر احلداثـة الغربيـة وعقالنيتـها               تتوفر لوال   
  2. ويتوافق أيضا مع فهم القرن الثامن عشر والتاسع عشر يف فهم الدين،الصارمة

 العقالنية والتنويرية للنص الديين طموح رواد اإلصـالح         االجتهاداتلقد عكست هذه    
 الكتـساب وح العصر اليت تعكس تطلعات أمة العـرب         الديين يف التعبري عن تطلعات ر     

كما أسهمت تلك القراءات التجديدية لإلسالم وللتراث العريب عموما،         . منجزات العصر 
أسهمت بصورة أساسية وإجيابية يف إحداث نقلة تسمح لنا بالقول أا كانت نوعيـة يف               

 املعقـدة   االسـتبدادية  وخباصة أن واقع التأخر التارخيي يف صـورته       . مناخ الفكر العريب  
األشكال، يسمح بصياغة فكر جيعل الدعوة إىل احلرية وسيادة التقدم مهمة من مهامـه              

 علـى   العربيةلقد كانت هذه الدعوة قامسا مشتركا بني مجيع رواد عصر النهضة            . امللحة
  .اختالف مشارم الفكرية

لقـد  . بدعوته التجديدية وهذا األمر ينسحب على تلميذ األفغاين حممد عبده فيما يتعلق           
ولعل جتربة حممد عبده الفكرية تظـل، يف        . أحاط هذا املصلح الديين العقل جبل اهتماماته      
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تقديرنا، جتربة غنية وعميقة إنه وال شك منوذج للمصلح الديين املستنري يف منتصف القرن              
نص الـديين   وال نبالغ يف القول أن حممد عبده سعى إىل إعادة صياغة بنية ال            . التاسع عشر 

الذي نـرى   / رسالة التوحيد / من خالل العودة إىل روح اإلسالم يف اجتهاداته ففي كتابه         
 يعطي مضامني جديدة لإلسالم تعتمد أساسا على عقالنيـة          ،أنه رسالة اإلسالم اجلديدة   

ويف رسالة التوحيد يدشـن تلـك النظـرة         . غري معهودة وال مألوفة يف تراث اإلسالم      
 ، بنص قد يبدو طويل لكنه يلخص، إن صح التعـبري          االستشهاد من   والبأس. التجديدية

اإلسالم شـجب التقليـد     " فيعلن وبصوت عال أن     . املشروع احلضاري لألستاذ اإلمام   
األعمى فيما يتعلق بالعقيدة، كما شجب التطبيق اآليل للواجبات الدينية، وقد نبه اإلسالم            

هل، فأعلن أن اإلنسان مل خيلق كي        ورفع الصوت ضد اجلمود واجل     …الفكر من غفوته    
يقاد من عنانه، وإمنا من طبيعته اخلاصة وراء العلم واملعرفة وراء علم الكـون ومعرفـة                

 كما يوضح وبصورة قاطعة ختطيه للكثري من املـوروث          )1(". الوقائع واألحداث املاضية    
لنا عـن التعلـق     أن اإلسالم حيو  : ملهام احلاضر فيؤكد     االستجابة على   االذي مل يعد قادر   

 ويبني لنا أن كوم قد سبقونا يف الوجود ال يعين دلـيال             …باألشياء املوروثة عن آبائنا     
على معرفتهم أو على تفوقهم يف التفكري واإلدراك، وأن السلف واخللف مها متساويان يف              

 الاالمتث مل يتوقف حممد عبده عند رفض        )2(. اإلدراك وإمكانية النقد والطاقات الطبيعية    
للتراث وللموروث الديين بشكل خاص، بل لقد دفع مبقدماته إىل نتائجها القصوى عندما             

وجعلها تتوقف عند حدود اإلميان فقط ليفسح اال للعقل فيؤكد     دائرة اإلميان     ضيق من   
حرر العقل من سالسله ومن التقليد األعمى الذي استبعده يف املاضي وأعاده            (أن اإلسالم   

أنه من واجب العقل أن يتواضـع       إال  ...   يقرر وفقا ألحكامه وحكمته      إىل مكانه حيث  
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أما ضمن هذه احلدود فليس هنالك أي حـاجز         . أمام اهللا وأن يتوقف عند حدود اإلميان      
يعترضه ويعرقل نشاطه، أو أي شيء حيد من نظرياته اليت ميكن أن تصدر وفقـا هلـذه                 

  )3(). األحكام
م به األستاذ اإلمام دفع به إىل األمام خطوة أخرى أكثر           إن هذا التأسيس النظري الذي قا     

النظر العقلـي   ( العقلية وهي    االستنارةين مثلت ذروة    د ملا اجتهد أصوال جديدة لل     ،تقدما
 –الـتكفري بتحصيل اإلميان، وتقدمي العقل على ظاهر الشرع عند التعارض والبعد عـن             

   1). لدينية بسنن اهللا يف اخللق وأخريا قلب السلطة ااالعتبار
 اليت قام ا حممد عبده كان يتعذر عليه استنطاقها من النص لـو مل               االجتهاداتإن هذه   

لقد كان تأثري الغرب والفكـر      .  الغربية اثة    يعتمد على روح العصر وعلى منجزات احلد      
لكن هـذا ال يقـود إىل اسـتنتاج أن          . الغريب واضحا على نشأة خطاب النهضة العربية      

لقـد ظـل خطـاب      . كان امتثايل أو متاهي مع خطاب احلداثة الغربية        النهضة   خطاب
اإلصالح الديين، رغم استلهامه الشديد من الغرب املتقدم، لقد ظل شـديد التمـسك              

ويف كثري مـن األحيـان   . بتراثه، بل لقد كان يشكل له جزءا أساسيا من هويته وانتمائه      
بالرغم مـن   .  املتقدم وما جيب تركه    كان املرجعية اليت حتدد له ما يأخذه من هذا الغرب         

  .كونه قد أخذ الكثري والكثري من هذا الغرب
هلـذا  . إن حماولة استلهام أوروبا املتقدمة جعلتهم يبحثون عن فكرها داخل التراث العريب           

ليس يف اإلسالم ما يسمى عند قوم من السلطة الدينية          (ينطلق حممد عبده من اإلقرار بأنه       
   2). بوجه من الوجوه

                                                 
  .115ص رسالة التوحيد، :  حممد عبده )3(
  .74-73، ص83 دار احلداثة بريوت اإلسالم والنصرانية بني العلم واملدنية:  حممد عبده 1
  .82، مصدر سبق ذكره، ص  اإلسالم والنصرانية: حممد عبده 2
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إن إنكار السلطة الدينية يعين باألساس إنكارا للتوسط بني العبد وربه وإضفاء طابعا مدنيا              
مل يدع ألحد بعد اهللا والرسول سلطانا على        (على السلطة، وهلذا يؤكد على أن اإلسالم        

  3). عقيدة أحد وال سيطرة على إميانه
لك ال يقـوده إىل فـصل       وإذا كان حممد عبده يرفض السلطة الدينية يف اإلسالم فإن ذ          

اإلسالم دين  (بل يصل يف اية األمر إىل اإلقرار بأن         . السلطات كما هي يف اتمع الغريب     
وشرع فقد وضح حدودا ورسم حقوقا وال تكتمل احلكمة من تـشريع احلكـام إال إذا                
وجدت قوة إلقامة احلدود وتنفيذ حكم القاضي باحلق وصون نظام اجلماعة وتلك القوى             

وز أن تكون فوضى يف عدد كبري فال بد أن تكون يف واحـد وهـو الـسلطان أو                   ال جي 
وليس معـصوما وال هـو      : لكن السلطان أو احلليفة ليس ممثال هللا يف األرض           1). اخلليفة

 بتفسري الكتاب والسنة وأهم شرط فيـه أن يكـون           االستئثارمهبط الوحي وال من حقه      
رف عن النهج وجب عليهم أن يستبدلوا به غـريه          جمتهدا واملسلمون له باملرصاد فإذا احن     

فاألمة هي صاحبة احلق يف السيطرة عليه وهي اليت ختلعه مىت رأت ذلك يف مصلحتها فهو                
حاكم مدين من مجيع الوجوه وال جيوز لصحيح النظر أن خيلط عند املسلمني مبا يـسميه                

  2. اإلفرنج تيوكرات
هي القوانني احلقوقية واألخالقية اليت جيب أن       مما ال شك فيه أن الشريعة عند حممد عبده          

وإذا كنا هنا بني دمـج      . تسري عليها األمة، لكن األمة هي مصدر السلطة قبل كل شيء          
إن هذا التحليل   . صدر تلك السلطة هي األمة أو من ينوب عنها        فمالسلطة الدينية واملدنية    

  .خرىيتبىن نظام الشورى يف التصدي ملشاكل اتمع وليس سلطة أ

                                                 
  .83 نفس املصدر، ص 3
  .89 ، ص            اإلسالم والنصرانية  مصدر سابق   حممد عبده 1
  .89، مصدر سبق ذكره، ص اإلسالم والنصرانية:  حممد عبده 2
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 حممد عبده الستة اليت أتينا على ذكرها تسمح لنـا بـالقول، وإن              الجتهاداتإن املتتبع   
 لروح  واالستجابة فإا تنطوي على جانب كبري من التنويرية         ،كانت هلا مرتكزات دينية   

 من خالل اعتبار األمة هي      ،إن مل نقل أا تنطوي على جانب كبري من العلمانية         . العصر
إن حممد عبده مل يقيد احلكم بالنصوص الدينية اردة، بل اعتمد           . السيادةمنبع السلطة و  

  .يف حكم األمة على األمة نفسها
من هنا، من هذا املوقف العقلي النقدي، انطلق حممد عبده يف دعوته إىل إحياء التـراث                

  1. بيةوالعريب واإلنساين دون أن جيد حرجا يف تبين منجزات احلضارة األور
 عبده من وراء ذلك أن حيل إشكالية العالقة بني األصالة واملعاصرة والعـودة إىل               لقد أراد 

األصول األوىل تشكل بالنسبة إليه الشرط األول لتحقيق األصالة وهذه األخرية تكتسب            
  2. أبعادها ومقوماا العصرية من خالل مزاوجتها بأوروبا ومنجزاا العلمية واحلضارية

األورويب على فكر عصر النهضة العربية قد أثار جـدال واسـعا يف             إن تأثري فكر احلداثة     
أوساط النخبة العربية بني مشكك ومتهم يف طبيعة هذا التأثري، وإذا كنا ال نريد الوقوف               

إن . عند هذا اجلدل، فال بد من إثارة نقطة نراها على غاية من األمهية النظرية واملنهجيـة    
إن ظاهرة التثاقف تدخل يف صـميم جـدل         . املسألةالفكر العريب ليس استثناء يف هذه       

 إن الفلسفة   .احلضارات فال يوجد شعب صاغ ثقافته مبعزل عن تأثري ثقافة عاملية إنسانية           
كما أن الفلـسفة    ،اليونانية مل تتم صياغتها مبعزل عن تأثري التأمالت الـشرقية القدميـة           

 كما استعارات القوى الصاعدة     3 .اإلسالمية الوسيطية استعارت الكثري من الفكر اليوناين      
لقد أصبح ابن رشد أو     . يف أوروبا آداب اإلغريق وفلسفة العرب اة التسلط الكنسي        

                                                 
  . 55، مصدر سبق ذكره، ص مفهوم العقل:  عبد اهللا العروي 1
  .335، دار دمشق، ص  من التراث إىل الثورة:دكتور الطيب التيزيين  ال2
  .126، ص 79 بريوت   5  ط يالفارابي دار الرتاعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية:  حسني مروة 3
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ذا املعىن .ما مسي بالرشدية الالتينية أداة تنويرية بيد الطبقة الصاعدة لتبديد ظالم الكنيسة  
 من أجل تشييد التاريخ شر لقد تظافرت جهود الب. إن تاريخ اإلنسانية يقوم على التواصل

  ،وهذا التاريخ العاملي اإلنساين كان له تأثري كبري على فكر النهضة العربية. العاملي
اإلصالح الديين يف عصر النهضة العربية مل يكن مثرة تطـور بنيـة             ف .بنيته الفكرية وعلى  

احلـضاري  دل  اجلإن فهم هذه الظاهرة ال تتم إال يف إطار هذا           . الفكر الديين يف اإلسالم   
  .الذي أتينا على ذكر بعضه يف الصفحات السابقة

 باحنطـاط ليس فقط من إحـساسه الـداخلي        ،الديين دشن اجتهاداته الدينية   املصلح  إن  
 مبا وصلت إليه مـن تقـدم        االحنطاطمقارنة هذا    خالل   ، بل من   العثمانية   اإلمرباطورية

شكالية احلضارية وهو متـسلحا     لقد تصدى املصلح الديين هلذه اإل     . أجزاء من اإلنسانية  
 وفهـم   ،بنظرة تارخيية، نظرة تقيم توافقا بني الوافد واملوروث، بني قراءة معينة لإلسالم           

وبعبارة أخرى أراد املصلح الديين أن مينح جزءا كبريا من هـذا الوافـد              . خاص للغرب 
مـن  وهذه املشروعية الداخليـة تتحقـق       . مشروعية داخلية لتسهم يف تطوره احلضاري     

أي إذا مت تعديل كثريا مـن       .  من روح اإلسالم إذا فهم فهما صحيحا       االنطالقخالل،  
  .مضامينه لتلتقي مع الوافد اجلديد

وتأسيسا على ذلك فإنه من املتعذر القبول رأي من يقول أن اإلصالح الـديين مل يـدفع      
هذا الرأي يريد من     إن مثل    1. مبقدماته إىل مداها األخري حبيث تتناول مسألة اإلميان ذاا        

 الذي له حدوده الفكرية حتدد له إطار        ،اإلصالح الديين أن يتخلى عن كونه إصالح ديين       
  .حتركه

إنه موقف ال تارخيي أن نطلب من اإلصالح أكثر مما قدم، بل لقد قدم الكثري يف تلـك                  
 لالضـطهاد  تعرضـوا    لالستبداداملرحلة لدرجة أن الكثري من رجال اإلصالح الرافضني         

                                                 
  .195، مصدر سبق ذكره، ص  أزمة الثقافة اإلسالمية: هشام جعيط 1
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مما جعل الصحف العربية بعد موت األستاذ اإلمام حممد عبده تنعـاه            . والتشريد والنفي 
    2.  مات مطعونا بأسنة املقاومة الرجعية، موت شهيد يف سبيل اإلصالح واخلري،قائلة

وتـسامح  ى مرونة     كما ميكننا القول أن اإلصالح الديين يف عصر النهضة قد انطوى عل           
رى، وال يعود ذلك إىل املناخ السائد، بل إن أغلـب رجـال             جتاه األيديولوجيات األخ  
  .يف طرح آرائهم ومعتقدامفوا اإلصالح الديين مل يتطر

يعد اإلصالح الديين باألساس نشاطا فكريا متواصال وتعبريا عن قوى اجتماعية أوجدا            
ورية العثمانية  التحوالت التارخيية يف إطار تدويل العالقات الرأمسالية الوافدة على اإلمرباط         

فربزت من هذا احلطام قوى أوجدا بدون شك هذه العالقات اجلديدة، لكنها            . املتآكلة
لقد وجدت يف   . كانت صادقة يف دفاعها عن تطلعات أمتها يف التقدم والرقي احلضاري          

كما كانت ذات نتائج ملموسة فقد أسـهمت يف         . اإلسالم ورسالته تعبريا عن أهدافها    
 إشكالية عالقة األصالة باحلداثة والشرق بالغرب كما قـادت نتـائج            بلورة تصور حول  

  .تفكريها إىل تعبيد الطريق حنو فكر علماين وقومي
هلذا كله يتعذر قبول رأي عبد اهللا العروي الذي يرى أن اإلصالح الديين هو اسـتمرار                

أن حممـد    كما   1. التعارض بني الشرق والغرب يف إطار التعارض بني اإلسالم واملسيحية         
تأكيد احلاضـر اإلسـالمي     من خالل   عبده يف رده على فرح أنطون مل يكن ردا طائفيا           

 مل تكن غاية األستاذ اإلمام إال التمسك بـروح          2. واحلاضر املسيحي كما يرى اجلابري    
العصر من خالل التأكيد أن اإلسالم ال يتعارض مع احلداثة الغربية وهذا يعين أن املصلح               

لقد نظـر إىل    . ه مسألة إقامة التعارض بني الشرق املسلم والغرب املسيحي        الديين مل تشغل  

                                                 
  . 17لكتاب حممد عبده، رسالة التوحيد مصدر سبق ذكره، ص  أنظر تقدمي الشيخ حسيب يوسف الغزال 2
  .31 دار احلقيقة بريوت، ص األيديولوجيا العربية املعاصرة عبد اهللا العروي 1
  .34، ص 1982   1دار الطليعة بريوت ط اخلطاب العريب املعاصر  حممد عابد اجلابري2
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هذه املسألة يف إطار جدلية حضارية متقدمة من خالل حماولة إكساب اخلارج مشروعية             
  .داخلية
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   :بعض نتائج حركة اإلصالح الديــين
  
  
  

  اين يفإننا ال جند أحسن من تلك اجلملة اليت جاءت على لسان املفكر ألربت حور
فقد رأى أن اإلصالح الديين كان جسرا عربت عليه         / كتابه الفكر العريب يف عصر النهضة     

  .العلمانية يف الفكر العريب
. إن هذا الوصف يعطينا صورة قريبة من احلقيقة للحالة الفكرية  السائدة يف تلك الفتـرة               

. ية اليت أنيطت ـم    كما يدلنا على مدى تفهم واستجابة أولئك الرواد إىل املهام احلضار          
. أصحاب مشروع حـضاري   كانوا  وال نبالغ إذ قلنا أم مل يكونوا مثقفني عاديني، بل           

لقد منى وترعرع ضمن هذا املشروع جيل آخر من لطفي السيد إىل علي عبد الـرازق،                
  .أمجعوا على اختالف انتماءام، على الدفاع عن القيم اجلديدة

قضايا الفكر الديين مباشرة فإن طريقته يف معاجلة املـسألة          وإذا كان لطفي السيد مل يعاجل       
 النظام اللربايل أو ما يسميه بالنظام احلر، وما يستند إليه           بانتهاجالوطنية املصرية ومطالبته    

  .من قيم وأسس فلسفية وحضارية كلها قضايا يستنتج منها توجهاته اللربالية بشأن الدين
 اإلسالم السين يف العامل     باسمسسة األزهر الناطقة    كما برز من جهة أخرى، ومن قلب مؤ       
اإلسـالم وأصـول    "مرحلة جديدة بكتابـه     ن  اإلسالمي، الشيخ علي عبد الرازق ليدش     

لقد تنـاول اخلالفـة يف الفكـر        . يف التفكري اإلصالحي  ة نوعية   ، الذي يعد نقل   "احلكم
م وال أساس له يف     والتاريخ اإلسالمي وخلص إىل نتيجة، أن هذا النظام غريب عن اإلسال          

وتكمن أمهية هذا اجلهد الفكري أنه استند إىل تاريخ الفكـر اإلسـالمي وإىل              . املصادر
أن كل ما جـاء     (حجج ومربرات مستمدة من النصوص الدينية لتربير العلمانية فهو يرى           
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به اإلسالم من عقائد ومعامالت وآداب وعقوبات فإا شرع ديين خـالص هللا تعـاىل               
  )1(). بشرية  الدينية ال غريواملصلحة ال

فإن الدين اإلسالمي بريء من تلك اخلالفة اليت يتعارفها املـسلون، واخلالفـة             (هلذا كله   
 من اخلطط الدينية كال وال القضاء وال غريمها من وظائف احلكم ومراكز  شيءليست من   

ا وال أمر ا    وإمنا كلها خطط سياسية ال شأن للدين ا فهو مل يعرفها ومل ينكره            . الدولة
وال ى عنها وإمنا تركها لنا لنرجع فيها إىل أحكام العقل وجتـارب األمـم وقواعـد                 

  2). السياسة
 ، الذي نعده فتوى لكمال أتاترك ،لقد صدر مباشرة بعد سـقوط             لقد أثار ذلك الكتاب   

 ألنه  ردود فعل قوية،  هلذا أثار     . اخلالفة وتأسيس الدولة القومية يف تركيا على يد أتاترك        
لـذلك لـيس مـن      . مل يكن جهدا نظريا جمردا، بل جهدا سياسيا يف معركة سياسـية           

املستغرب أن حياكم على عبد الرازق ويفصل من األزهر، كما عزل من قبله مـصطفى               
 حبـث أكـادميي     1913فهمي بسبب تطرقه لقضايا دينية حبرية كبرية  فقد كتب عام            

ج فيه منهجا عقـالين تـارخيي يف        ) مية وتطوراا حالة املرأة يف التقاليد اإلسال    (بعنوان  
لقد استمرت هذه الرتعة العقالنية والتنويرية مع الكثري من املثقفني          . التطرق لقضايا املرأة  

 كتابـه   1926خباصة يف مسألة التعامل مع مسائل التراث، لقد أصدر طه حسني عـام              
يف تعامله مع املقدس فأخـضعها      مستخدما املناهج احلديثة    ) يف الشعر اجلاهلي  (املشهور  

  3. للفكر التارخيي والفكر العلمي

                                                 
  . 170، ، ص 1بية للدراسات والنشر ط املؤسسة العر اإلسالم وأصول احلكم:زق ا علي عبد الر)1(
  . 182، مصدر سبق ذكره، ص اإلسالم وأصول احلكم: زق ا علي عبد الر2
، نـوفمرب   35 عامل املعرفـة العـدد        حتوالت الفكر والسياسة يف الشرق العريب      : األنصاري   بد الدكتور حممد عا   3

  .182، الكويت، ص 1980
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إنين أتوقع وعسى أن يكـون      (كما تصدى إمساعيل مظهر للرتعة الالهوتية الغيبية فيقول         
ذلك قريبا، أن اخلطوة اليت خطوناها يف سبيل اخلروج من ظلمات األسلوب الغـييب إىل               

ميدان يتصادم فيه األسلوبان يثري يف جـو     وضع األسلوب اليقيين، سوف تقودنا سعيا إىل        
األسلوب العيين وقد حتطمت جوانبه وتترك األسـلوب        الغبار عنه ،   ينكش   جاالفكر عجا 
  1). اليقيين قائما

لقد كان اهلدف من هذه النصوص التأكيد على أن اإلصالح الديين قد مهـد الـسبيل                
اال لربوز حركات أكثر    فسحت  بطروحاته التجديدية إىل بروز نزعات وأفكار متقدمة        

  .راديكالية 

                                                 
  .117-116لكتاب العريب دون ذكر تاريخ الطبع، ص دار اتاريخ الفكر العريب  إمساعيل مظهر 1
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  :عصر النهضة والدعوة العلمانيـــة 
  
  
  

إن احلديث عن التيار العلماين يف عصر النهضة العربية يثري كثريا من اجلدل، وال نبالغ إذا                
 سواء على مستوى اللفظ أو علـى        التباساقلنا أنه يعد من أكثر املفاهيم يف الفكر العريب          

 واملعاين وتكمن هذه الصعوبة يف املالبـسات التارخييـة والـسياسية            مستوى الدالالت 
هذا املفهوم من هنا فإننا ال نالحق العلمانيـة ال تعريفـا وال               اليت أطرت    ةواإليديولوجي
الغريب ألن هذا خارج سياق ما تارخيي مسارها ال يف   وال كيفية نشؤها وتطورها      اصطالحا

  .نود الوصول إليه
ولة فهم أسباب إخفاق هذه الدعوة يف الفكر العريب اليت مضى علـى             إن طموحنا هو حما   

ـ رفع شعارها حوايل قرنني من الزمن، وإخفاق الدعوة العلمانيـة يف إجنـاز               شروع امل
، إن مالحقة نشوء وتطور     االجتماعياحلضاري   ال يعين، يف تقديرنا إال إخفاق حاملها           

ليت أحاطت به والوقوف عند أهدافه املعلنة        واملالبسات التارخيية ا   االجتماعيهذا احلامل   
  .وغري املعلنة، قد ميكننا من رسم حدود هذا التوجه الفكري

، بل حنن على وعي تام، بالصعوبة اليت تنشأ عند البحث والتفكري يف املفاهيم              ننكر  إننا ال   
دة الطرح  لكن ما يدعونا إىل إعا، باإلشكاليات التارخيية والفكريةارتباطهاالسياسية حبكم 

والتفكري يف هذه املسألة هو إدراكنا أا الزالت مطلبا حضاريا ألمة العرب، غري أن هذا               
تصورات مل تكن ولن تكون قادرة على اإلسهام يف         بتخطي  املطلب امللح يتعذر حتقيقه إال      

  .خلق وعي حضاري متقدم وتوطينه مرة أخرى يف الفكر العريب املعاصر
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 ألننا نرى أن شعار العلمانية   ال         االجتماعي،لضوء على حامله    من هنا البد من تسليط ا     
 لرباليـا   قد يكون العلماين يـساريا أو        .حيمل يف ذاته أي مضمون أو موقف أيديولوجي       

تأسيسا على ذلك ال ميكن أن نقرن الـدعوة         . كما قد يكون مربرا ألكثر األنظمة مشولية      
  .دميقراطية أو مرادفا للتقدمالعلمانية بالضرورة باحلداثة أو التنوير وال

من هنا البد من فهم مالبسات دخوهلا الوطن العريب واألهداف اليت كانت مرجوة منها،              
أي ،خباصة أا جاءت يف مرحلة عرفت أخطر املناقشات الفكرية واملواقـف الـسياسية              

 الغريب، ومن جهة أخرى رغبة العرب يف التخلص         االستعماريمرحلة استكمال التوسع    
ن احلكم العثماين، فالعرب يلتقون ألسباب كثرية دينية وحضارية مـع مـضطهديهم             م

العثمانيني يف التصدي والكفاح ضد الغزاة اجلدد، ومن جهة أخرى يريدون التخلص من             
  .احلكم العثماين

 الرأمسـايل الغـريب داخـل       االسـتعماري كما جتب اإلشارة يف هذا السياق أن التوسع         
 جمرد عالقات اقتصادية خالية من أي مضمون، بل جلبـت معهـا   ، مل يكن اإلمرباطورية

مضامني الفكر األورويب احلديث الذي ساعد على إذكاء ميول الكثري من الفئات العربية             
  .اإلمرباطورية العثمانيــةجسم  عن االنفصالالصاعدة يف 

ـ    ،اجلو السياسي املشحون ومع منو مصاحل فئات جديدة       يف هذا    ة  برزت توجهات فكري
ومجعيات وتنظيمات عربية رفعت حقوق العرب يف السيادة والسلطة وعربت عن البوادر            

 االهتمـام األوىل لفكر متحرر من املؤثرات التقليدية، وكان املظهر األول لـذلك هـو              
    )1(. ياملاضبالدرجة األوىل باللغة والثقافة، أي باهلوية الثقافية املتحررة من قيم ومؤثرات 

                                                 
، ص  2، ط 1982، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت        حتليل مضمون الفكر القومي العريب     : السيد يسني    )1(

37.  
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العربية عوامل داخلية من ضمنها سياسة التتريك أي        اهلوية   تبلور خطاب    يف  ولقد أسهم   
إحالل اللغة التركية حمل اللغة العربية كما أسهمت القومية الطورانية اليت كانت تركـز              
على العنصر التركي وعدائها الشديد للعنصر العريب كما أسهمت املدارس األجنبية الـيت             

ا عدد كبري من أبناء تلك الطبقة فكانوا صوا الفكري          غزت الشرق العريب اليت خترج منه     
  . الداعي إىل التحرر والسيادةيواإليديولوج

 باالحتياجاتلذا جيوز لنا القول أن األفكار العلمانية الناشئة داخل اإلمرباطورية حتددت            
 من بناء   يتجزأ ال  لقد طرحت هذه األفكار كجزء      .  قوي جديدة صاعدة   لتطور  العملية  

وهذه األفكار كانت موجهة أساسا ضد احلكم العثماين املؤسس         . تمع اجلديد املنشود  ا
الترسـانة  .على املرجعية الدينية وقد متثلت بوضوح أكرب إخـضاع هـؤالء املفكـرين            

 وقد جتسد ذلك علـى      . 1 اإلقطاعية لنقد عميق يف إطار قيم الفهم اجلديد          ةاأليديولوجي
  . القوى بالفكر الغريب وطرح أبعادهاملستوى الفكري من خالل التبشري

 تفرض نفسها بقوة على كـل    باالهتمامويف هذا السياق جتب اإلشارة إىل ظاهرة جديرة         
 إىل صياغة   سباقني  وهي أن املفكرين املسيحيني كانوا      ،باحث مهتم بقضايا الفكر العريب      

ر حبكم التواصل    من ضمنها التعرف املبك    اعتباراتالفكرة العلمانية وذلك يعود إىل عدة       
 منـها   اسـتقى الديين مع الغرب، على نتاج الثقافة الغربية اليت كانت إحدى املنابع اليت             

العلمانيني العرب الكثري من مرتكزام، ومن األسباب الداخلية الـيت جعلـت الفكـرة              
 أوال وضعهم اخلاص داخـل اإلمرباطوريـة        ،العلمانية تنتشر أكثر بني العرب املسيحيني     

 على اإلسالم السين وتنظر إىل غري املسلمني         تقوم   ية حيث كانت السياسة الرمسية    العثمان
  .على أم رعايا من الدرجة الثانية

                                                 
  .248، ص 1975، 1، دار دمشق طمن التراث إىل الثورة اجلزء األول:  طيب تيزيين 1
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 اإلمرباطوريـة  قد زاد مشاعر العداء جتـاه        واالجتماعي السياسي والديين    االضطهادأن  
يب الـذي   وأيديولوجيتها الدينية أدى ذلك إىل اللجوء إلجنازات الفكر الفلـسفي األورو          

  2. مكنهم من النظر إىل التاريخ والثقافة واحلضارة العربية نظرة عصرية
النافذة أن جتعـل    باإلضافة إىل ذلك لعبت املدارس األجنبية اليت حاولت القوى األوروبية           

    منها أداة  اختراق ونفوذ لتعميق هذا التوجه
ـ        حتما   زكهذا سيفر  اوضعإن   تراتيجية املقاومـة   فئات هلا مصاحل متناقضة تفرضـها اس

 الغريب القادم حتت شعارات التمدن والعلم واحلضارة وتعمـيم          االستعمارإن  . واالحتالل
األنوار واإلطاحة باإلقطاع وتعميم العالقات الرأمسالية، تستلزم وسطاء من أجل تكريس           
هذه القيم وبسط النفوذ وتوسيع اهليمنة والتعجيل بالقضاء على رجل أوروبـا املـريض              

  .طيع أوصال اإلمرباطورية إىل كيانات حىت تسهل اهليمنةوتق
إن وضع الدعوة العلمانية يف عصر النهضة العربية يف هذا السياق التـارخيي ومالبـساته               
نستخلص أا مل تولد والدة طبيعية، أي مل تنشأ نتيجة صراع تطور يف قلب اتمـع يف                 

 مثل ما كان الشأن مع      ،  ناوئة هلا إطار صريورة تارخيية أو كفاح طويل وشاق ضد فئة م         
صراع خضع إىل مراحل تارخيية وأشكال      . الربجوازية األوروبية يف صراعها مع اإلقطاع     

إن الفئات احلاملة لواء العلمانية يف عصر النهضة العربية، بدأت كما بينـا مـع               . خمتلفة
وجتزئـة  عكسري أدى إىل التفكك      اقتصادي و السترتاف  تصدع اإلمرباطورية وتعرضها    

  1. هذه اإلمرباطورية الواسعة إىل فسيفساء وكيانات ضيقة وتشجيع األقليات

                                                 
  .81، ص 1978، دار التقدم موسكو،  العلماين يف الفكر العريبساطع احلصري رائد املنحى : تيخونوفا 2
، جملـة    مقارنة منهجية يف مصطلح الدولة واألمة يف الزمن السياسي للنهـضة العربيـة             : الدكتور وجيه كوثراين     1

  .11، ص 1987 أفريل 32، 31الوحدة السنة الثالثة العدد 
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 عملت على تطوير هذه التناقضات بقوة بني السلطة         االستعماري االقتحامإن استراتيجية   
  .املركزية واألطراف، وبني السلطة املركزية وبني األقليات

اصة يف شرق الوطن العريب الركيزة اليت       لقد كانت األقليات الدينية املسيحية واليهودية خب      
 يف عملية بسط نفوذها وتوسـيع واختـراق جـسم           االستعماريةاعتمدت عليها القوى    

لقد كان املـسيحيون العمـالء      (اإلمرباطورية على مجيع األصعدة سياسية واقتصادية و        
  1). االختراقاحملليني هلذا 

 فرضت محايتـها    ، مسارا طبيعيا  ألقلياتو ا وحىت تأخذ هذه العالقة اجلديدة بني األجنيب        
  2. بل لقد كان الكثري من أبناء هذه األقليات حيمل اجلنسية املزدوجة

 لألقليات حتولـت    االقتصادية إليه أن هذه احلماية      االنتباهلكن ما نود التركيز عليه ولفت       
سـاليات  إىل امتياز ثقايف أسهم يف بلورة هذا التوجه، املدارس اخلاصة بـالطوائف واإلر            

 والثقافية للطوائف وارتباطها دينيـا وروحيـا        االقتصادية االستقالليةإن هذه   . التبشريية
ويف . بالكنائس األم كانت سببا يف عزلتها عن بقية اتمع، بل حتولت إىل جمتمع مغلـق              

 يف ظل هذا    . نفوذا وقوة وحتكما يف السوق      هلا   وقت وجيز وحبكم احلماية األجنبية حتقق     
وبوصفها أيضا طبقة مهيمنة تـتحكم يف       ،شأ تقاطع بني وضعها بوصفها طائفة       الوضع ن 

السوق والتجارة واملضاربة والتحكم يف األسعار، أدي إىل تدهور كبري يف وضع املسلمني             
 اليت لعب فيهـا     1860  أحداث   وعلى سبيل التوضيح فإن   . 3 واالجتماعية االقتصادية

ا من خالل محايته ملسيحي الشام   ال ميكن تفـسري            األمري عبد القادر دورا إنسانيا كبري     
صحيح لقد كان شكلها الظاهري يبـدو طائفيـا، لكـن يف            . تلك األحداث بالطائفية  

                                                 
، جملة الواقع   ل تصور بعض النخب املسيحية للمجتمع اللبناين       بعض املالحظات املنهجية والتارخيية حو      جورج قرم  1

  . 110، ص 83 أكتوبر 5/6العدد 
  .38، ص 89 دار الطليعة بريوت  املسألة الطائفية ومشكلة األقليات، برهان غليون2
  .39 نفس املصدر، ص     برهان غليون   3
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جوهرها كانت انتفاضة مجاهري مسلمة فقرية ليس ضد مـسيحيني، بـل ضـد جتـار                
  .مسيحيني

ني لكن هذا ال ميكن، وحتت أي شكل مـن األشـكال، أن ينـسينا مظـامل العثمـاني                 
، إا املرارة ما بعدها مرارة أن تعـد         1واضطهادهم للعرب املسيحيني وعدهم أهل ذمة       

ذميا يف وطنك وبني أهلك، خباصة أن العرب املسيحيني كانوا يعدون الوجود العثمـاين              
  . على أرض العربغريبا و دخيال

الـسياسية   الذي عاشته الطوائف املسيحية وعزلتها وإبعادها من املشاركة          االضطهادإن  
 والتوجه حنو الثقافة الغربية والدعوة إىل املؤسسات السياسية         االنغالقعزز لديها امليل حنو     

  . القائمة يف الغربواالجتماعية
لكن كثريا من الباحثني يرون أن هذا التوجه حنو الغرب ليس دف استعارة مؤسـساته               

، وضـمن هـذا الـسياق       2 العصرية، بل من أجل إبعاد األغلبية السياسية من املشاركة        
نستطيع أن نفهم املواقف احلادة اليت اختذها هؤالء من مشروع اجلامعة اإلسالمية كمـا              

حيث كان يبدو أن جناح هذا املشروع يعين يف نظرهم          . تبلور يف خطاب اإلصالح الديين    
  3. استمرار عزلتهم

، وهـو   واالجتماعيـة ة  إننا نرى أنه ينبغي التعامل مع هذه اخلصوصية من الزاوية التارخيي          
 الذي أسند هلذه الطائفـة مل       االقتصاديإن الدور   . التداخل بني املوقف الطائفي والطبقي    

بعبارة أخرى حتول هـذا     . أقلية دينية بوصفها  مينح هلا بوصفها طبقة اجتماعية، إمنا كان        
 احلالـة   هذا يقودنا إىل استنتاج، يف هـذه      . التمايز الثقايف إىل امتياز اجتماعي واقتصادي     

                                                 
  .19-18، ص 1973 1ط، دار احلقيقة الفكر العريب يف العصر احلديث منري موسى، 1
  .20 مصدر سبق ذكره، ص املسألة الطائفية ومشكلة األقليات،:  برهان غليون 2
  .20 منري موسى، مصدر سبق ذكره، ص 3
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باخلصوص وضمن املسألة املطروحة، أصبح التمايز الديين يسهم يف لعب دور أكـرب يف              
  4. حتقيق املصاحل السياسية، كان ذلك على حساب اجلماعات األخرى

بعد هذه املالحظات جيب أن ال نقلل من أمهية التداعي التارخيي بصورة عامة بني الزحف               
  .اصة يف حلظة ضعف الدولة وضعف مؤسساا خبباألقليات وعالقاا االستعماري

فهو مل يعد يسعى    ،جمتمعة جعلت شعار العلمانية عند هذه الفئة ملتبسا         األسباب  إن هذه   
لتحرير اتمع من هيمنة الالهوت وحراسه وإقامة دولة عصرية عقالنية حديثة يصبح فيها    

وبـدل  . فئوية ضـيقة   خيفي وراءه مصاحل     ا  الدين هللا والوطن للجميع، بل أصبح شعار      
.  تفرغوا لنقد اإلسالم خارج أي فهم موضوعي       لالمتيازاتالكشف عن التكريس الديين     

 احلقيقية القادرة فعـال علـى       االجتماعيةكما حرمهم هذا التفكري على اكتشاف القوى        
هلذا السبب انصرفوا إىل نقد املوروث وعدوه السبب الوحيد يف ختلـف            . حتريك التاريخ 

عدوه عقبة يف وجه التقدم انتهوا كما يرى أحد الباحثني إىل موقف عدمي             كما  . العرب
   1. من التراث

  تراث  واجلدير بالتنويه هنا أن ممثلي هذه الرتعة فهموا التراث الفكري العريب من حيث هو             
 من خارج هذا الدين كان يعين كذلك انطالقهم من          فانطالقهمولذلك  . الدين اإلسالمي 

  2. بـيخارج التراث العر
إن هذا التوجه الفكري كان نتيجة انغماسهم الشامل يف الفكر الغريب بدون أي موقـف               

  كل ذلك جعلهم يبعدون البعد التارخيي الذي كان سببا باإلضافة . نقدي هلذا الفكر
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 والتارخيي إىل   االجتماعيإىل أسباب أخرى، يف عدم تقدمي نتائج مهمة تدفع عملية التقدم            
  3. ـةمرحلة   متقدمـ

لقد كانت القطيعة التامة مع التراث تعرب عن قصور نظري و منهجي من خالل جتاهـل                
فليس كل ماض ميتا ، بل الزال ينطوي على الكثري من املضامني            . جدل التراث و العصر   

اإلنسانية ،و ختطي هذه املضامني يعين ختطي كل ما هو قوي و حيوي و قـادر علـى                  
إن .كما أنه ليس كل جديد وافد قادر علـى اإلضـافة          .نا  اإلسهام بشكل إجيايب يف حيات    

إمهال هذا اجلدل،جعل تلك الرتعة تستسلم أمام عظمة الغرب و ظلت حبيـسة تلـك               
  .النظرة الضيقة اليت مل نشتم منها سوى رائحة اإلحلاد
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  إشكالية عالقة التاريخ بالثقافة:الفكر القومي 
  

لعريب  يف مرحلة شديدة التعقيد ، كانت مرحلة التحول على           لقد تشكل الفكر القومي ا    
فإشـكالية  .مستوى التاريخ العاملي من الدولة الدينية إىل الدولة الدنيوية ،أو الدولة األمة           

الفكر القومي كانت هي األخرى إشكالية ضوية ،لكن الفكر القومي خالفـا للفكـر              
ومل يضع ضمن أهدافه التوفيق بـني األنـا         .النهضوي السابق عليه،مل جينح إىل التوفيقية       

واآلخر ،أو األصالة واحلداثة ،بل أراد الدخول إىل العصر من بابه الواسع متخففا من كل               
فمقولة األمة هي الرافعة اليت تستطيع أن       .محل أخر، وغري متسلح إال مبقولة األمة وحدها         

 مرحلة ما قبل التـاريخ إىل       تنقل العرب من مرحلة ما قبل حداثة إىل مرحلة احلداثة، أي          
التاريخ ،فالدخول إىل العصر احلديث ليس له سوى معىن واحد واجتاه واحد إنه الدخول              

لكن الفكر القومي منذ تأسيسه  واجهتـه        .يف عصر األمة اليت تعد إحدى مسات العصر         
صعوبات حالت دون مواصلة مسريته بشكل طبيعي ،متيزت بالسيطرة االستعمارية على           

بذلك يكون قد اُستبدل نري احلكم العثماين اإلقطاعي بـنري االسـتعمار            .ن العريب   الوط
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و على العكس ما كان يتوقع العرب يف االستقالل عن الدولة العثمانية  وحتقيق              .األورويب  
وحدم القومية ،حرمتهم القوى االستعمارية اجلديدة من جين مثار كفاحهم الطويـل يف             

لقد أخـذت بريطانيـا     . دة وتابعت تكريس التجزئة وتعميقها      سبيل االستقالل و السيا   
تعمل بدأ من معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور على زرع كيـان صـهيوين يف أرض                
العرب ،من شأنه أن يغدو أداة تفتيت دائمة جلهود العرب يف القـضاء علـى املـصاحل                 

تعميق التجزئة فحـسب    ومل يعمد االستعمار إىل     .االستعمارية والتجزئة واخللف والتبعية     
بل جلأ إىل تقطيع أوصال الواليات العربية أيام العثمانيني وإنشاء كيانات قطرية مصطنعة             

ومن أجل تأبيد    .ال ميكن احملافظة على وجودها إال يف إطار االرتباط باملركز االستعماري            
إىل فكر  السيطرة االستعمارية غذت عوامل التفتيت الداخلي بتغذية نزعات فكرية تدعو           

ما قبل حداثة، فظهر عدد من التيارات اإلقليمية اليت انربى منظروها إلرساء طروحـام              
على أرضية الواقع التارخيية ،وراحوا يفتشون عن خصوصيات بلدام وهويتهم الثقافية يف            

وهـذه  .احلضارات القدمية ما قبل العربية، فنشأت الدعوة الفرعونية والفينيقية و غريها             
ت الفكرية نشأت ضمن حدود السياسات املرسومة، فعملت على تزييف الـوعي            احلركا

  .القومي والتارخيي وتغذيتهم بصيغ مغايرة ألهدافه التارخيية واحلضارية 
إال أن صدمة االحتالل األورويب اجلديد وصدمة اإلخفاق مل تؤدي إىل تراجـع حركـة               

ويف هذا السياق لعـب الـوعي   .االستقالل والتوحيد القومي ،بل عمقها وعززت قواها     
  .الثقايف دورا اكتسب أمهية قصوى يف شحذ الوعي الذايت 

إن االستعمار الذي حرم العرب من حتقيق وحدم عمق لديهم اإلحساس باالنتمـاء إىل              
وهذا .أمة واحدة من خالل وعيهم الذايت ، وتعمق اشتراكهم يف اللغة و الثقافة والتاريخ               

 ميز تلك الفترة ، وميز اخلطاب القومي بكل ما يتصف بـه مـن               العامل الذايت هو الذي   
إال أنه خلق الشرط املناسـب وهـو        . يف فهم التاريخ وعالقته بالثقافة       ةمثالية ورومانسي 
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 لبلورة وعي متقدم وصياغة نظرية عصرية حول        يالشرط الفكري والثقايف و األيديولوج    
  .اهلوية الثقافية 

اطع احلصري،فهو يعد النموذج األمثل يف التعبري عن تلك         ويف هذا الساق نأخذ املفكر س     
  املرحلة ،كما يعد األكثر مشوال وعمقا و متاسكا يف تأسيسه للهوية احلضارية ألمة العرب 

ينطلق احلصري يف تعريف األمة بأا كائن عضوي له حياته وشعوره فاللغة حياة األمـة               
ن األصليان اللذان يؤثران أشـد التـأثري يف         فاللغة والتاريخ مها العامال   .والتاريخ شعورها   
األمة : لكن احلصري ينيط بعامل اللغة الدور الرئيسي فهو يرى أن            . 1تكوين القوميات   

اليت تنسى تارخيها تكون قد فقدت شعورها وأصبحت يف حالة سـبات ،وإن مل تفقـد                
رخيها القومي،ولكن  وتستطيع هذه األمة أن تستعيد وعيها وشعورها بالعودة إىل تا         . احلياة

األمة إذا فقدت لغتها تكون عندئذ قد فقدت احلياة و دخلت يف عداد األموات فال يبقى                
فاللغة هي روح األمة وحياا إا مبثابـة حمـور القوميـة             .2سبيل إىل عودا إىل احلياة      

 اليت  اللغة: ويدلل احلصري على أمهية اللغة وعالقتها بالفكر   فيؤكد           .وعمودها الفقري   
ينشأ عليها اإلنسان تكيف تفكريه بكيفيات خاصة ،كما أا تؤثر على عواطفـه أيـضا               
تأثريا عميقا ، وكذلك جند أن وحدة اللغة توجد نوعا من الوحدة يف التفكري ويف الشعور                

   3.وتربط األفراد بسلسلة طويلة معقدة من الروابط اليت تربط األفراد باجلماعات 
ى مسألة اللغة يف تكوين األمة يعود إىل التاريخ األورويب ليستشهد           إن تركيز احلصري عل   
 الكربى يف التاريخ األورويب احلديث ناتج عن اختالف اللغات          تبه ،فريى أن  االنعطافا    

فقد سببت الكثري من الثورات واحلروب واستلزم تكتل الشعوب حسب لغاا وأدت إىل             
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و يف معرض الربهان على هذه      .ت السكان   إعادة بناء الدول وحتديد حدودها حسب لغا      
املوضوعة يستشهد ببعض الوقائع التارخيية األوروبية مثل احلركات القومية الداعيـة إىل            

  . وغريها اتوحيد أملانيا وإيطالي
وهو ال يفرق يف دراسته هلذه األمثلة املذكورة ،اليت تشري جبالء إىل فترة تكـون األمـم                 

فيؤكد بإصرار على أنه ال جمـال       .تعاضد القومي ومراحلها    احلديثة بني خمتلف أشكال ال    
أما أحداث القرن التاسـع     .للشك أبدا يف أن القوميات وجدت قبل القرن التاسع عشر           

عشر مل حتقق القوميات ومل توجد الرتعات القومية ، ولكنها وفرت الظروف اليت جعلت              
ى أي باحت إنكار دور اللغة يف        إنه يتعذر عل   1.الرتعات املذكورة تؤثر يف تكوين األمم       

إن عامل اللغة يلعب دورا كبريا يف حتديد هذه األمم وقد أشار ليـنني إىل               .تكوين األمم   
أن االنتصار التام لإلنتاج السلعي كان يقتضي استيالء الربجوازية على          :ذلك حيث أكد    

فاللغـة أهـم    ..السوق الداخلي وكان يستلزم احتاد البالد اليت يتكلم سكاا لغة واحدة            
وسائط االتصال املباشر بني البشر ووحدة اللغة وتطورها احلر أحـد أهـم الـشروط               

  . 2الضرورية لقيام تبادل حر تاما وشامال 
وهذا الفهم للغة ينسحب أيضا على فهم احلصري للتاريخ فهو جيعل منه األساس الثاين يف               

 إليه ،أن تركيز احلصري على التاريخ       وما تنبغي اإلشارة  .تكوين األمة وبناء اهلوية القومية      
وأمهيته كأساس للمآثر القومية ،فإنه ال يتكلم عن العملية التارخيية الواقعية ألا يف سبات              
االستعمار ، وهلذا يسعى عرب إحياء املفاخر السالفة لتستعيد األمة وعيها الذي أفقدها إياه              

 الشعور العاطفي هلـذا يؤكـد   فهو يؤكد على وعي الذات الذي ينعكس يف .االستعمار  
 احلسي يف النفوس ،الشائع يف األذهان املستويل        التاريخعندما أقول التاريخ أقصد بذلك      :
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إن وحدة التاريخ ختلق تقاربا يف العواطف والرتعات ،إا تؤدي إىل متاثل يف .على التقاليد 
املـستقبل،لذلك  الذكريات واملفاخر السالفة ، و إىل تشابه يف أماكن النهوض وآمـال             

نستطيع القول أن الذكريات التارخيية تقرب النفوس وتكون بينها نوعا من القرابة املعنوية             
،و تكون هذه القرابة املعنوية أشد تأثريا من القرابة املادية ،و األمة اليت تنـسى تارخيهـا                 

ـ               ذكر تكون قد فقدت شعورها ووعيها وهذا الشعور والوعي ال يعود إليها إال عندما تت
   .1ذلك التاريخ وتعود إليه 

و من هذه الزاوية ينبغي اإلشارة إىل أن احلصري إذ يؤكد على التاريخ وأمهيته كأسـاس                
للمشاعر القومية ،فإنه ال يقصد التاريخ اآلين أو املفتوح على املستقبل ،بل التاريخ الذي              

ية املاضي الذي يركز    إن أمه .لكن هذه الوحدة املنشودة جيدها يف املاضي        . يوحد اإلنسان 
عليه احلصري يف جممل تفكريه حول املسألة القومية ومقومات األمة اخلاصة مباضي الثقافة             

  .العربية يقوده بالضرورة إىل املسألة الدينية وعالقتها بالثقافة ومقومات األمة 
إن احلصري وكما يؤكد الكثري من الباحثني وعلى الرغم من  تـأثره بـالفكر األورويب                

األملاين على وجه اخلصوص يف  نظرية األمة ،إال أنه قد تأثر باجلو الفكري الذي سـاد                 و
البلدان العربية يف تلك املرحلة الذي متيز بتأثري الرابطة اإلسالمية ،و خباصة تياراا السلفية              

وقد كان احلصري يرى أمهية التمايز عن هذه الدعوة بتأكيده على أمهية بنـاء              .احملافظة  
لكن يتطلب ذلك نوع من التمايز عن الدعوة العلمانية الصرحية          .  على أسس دنيوية     األمة

فهو يتحدث عن فضل اإلسالم  يف احلفاظ على هوية األمة وهلذا يرى يف القرآن  أثـرا                  
تارخييا حافظ على متيز العرب كما حافظ على وحدة العرب اللغوية وعلى كيان األمـة               

  .2العربية نفسه
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ن احلصري الذي يعد اإلسالم والقرآن أداة فعالة يف تكوين وحدة العـرب             وماله داللة أ  
اللغوية واحملافظة عليها على امتداد القرون، فإن احلصري يف هذا املوقف الفكري ينظـر              
للدين ،أو بعبارة يقرأ الدين قراءة تارخيية ،يرفع عنه الطابع املقدس فتصبح لـه وظيفـة                

يوية تتمثل يف خدمة أهداف األمة، وليس العكس وتتضح         تارخيية حمددة يؤديها، وظيفة دن    
هذه املسألة أكثر عندما يؤكد أن اإلسالم كعقيدة مل يتمكن من ضمان وحدة راسـخة               
بني املسلمني ،ملا بني األقطار اإلسالمية من فروق جدية وهو ينوه ـذا الـصدد إىل أن                 

لى املذاهب اإلسالمية يف    الفوارق و اخلصوصيات املذكورة كانت تترك أيضا بصماا ع        
  .1البلدان املعنية 

إن إبعاد الدين يعد انسجاما مع تفكري احلصري الذي يؤكد على أمهية العوامل الدنيويـة               
وحىت عندما يتحدث عن الدين فهو يستعمله، إن صح التعبري، بـشكل            .يف تكوين األمة    

ية وذلك مـن أجـل      وظيفي خلدمة أهداف األمة ،خباصة يف احلد من التناقضات الطائف         
هذه األسباب هي اليت جتعلنا نـتفهم موقـف         .تكوين قوة قادرة على حماربة االستعمار       

  .احلصري من املسألة الدينية الذي يعين يف آخر حتليل دعوة إىل التضامن القومي ال الديين 
من هنا نرى أن  صياغة احلصري لنظرية األمة و مقوماا الفكرية و التارخييـة كانـت                 

لقد كانت نظرية األمة عند الرواد      .غة عصرية خلصها من مجيع األشكال والرواسب        صيا
األوائل حماطة بتصورات دينية وطروحات اجلامعة اإلسالمية فقد أبعدها احلصري ومل تعد            

  .لقد كان امليل عنده حنو بناء عصري لألمة . من بني مقومات األمة
 من منجزات نظرية األمة كما نـشأت يف         و يف هذه املسألة فإنه قد استفاد بشكل كبري        

لقد كرس العديد من صفحات مؤلفاته مثـل        .أوروبا، و قد جند ذلك واضحا يف تفكريه         
ما هـي   (و)حماضرات يف نشوء الفكرة القومية    (و) أراء و أحاديث يف الوطنية و القومية      (
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وبية على أمهية   لتاريخ أوروبا دف واحد هو الربهان يف ضوء مثال البلدان األور          ) القومية
إال أن هـذا ال     .احلركة القومية اليت كان يرى فيها عملية طبيعية و بالتايل حتمية و أكيدة            

يقودنا ، كما يرى بعض الباحثني الغربيني ،إىل القول أن أفكاره تعد نقال مباشرا ملا كان                
  .1رائجا يف أوروبا يف القرن التاسع عشر من نظريات مثالية يف األمة 

ملوقف يتجاهل األهداف العملية لنشاطه الفكري و دوره يف الصراع الفكـري            إن هذا ا  
كما أن هذا االستنتاج    .والسياسي يف خمتلف املراحل التارخيية اليت مر ا العرب آن ذاك            

يؤدي إىل التعسف يف التقييم ،لذلك يذهب هذا الرأي إىل القول بأن احلصري بارتكازه              
األورويب و ليس إىل مذاهب األفغاين حممد عبده اإلصـالحية          إىل أفكار التنوير الليربايل     

لذلك .يكون شغل موقع املراقب األجنيب الذي حلق بعيدا فوق البيئة االجتماعية احمليطة             
أنـه ال   :كله يصف مواقف احلصري ضد الدعوات اإلقليمية و اجلامعة اإلسالمية بقولـه           

    2ال جذور عميقة له يف اتمع العريب يقدر على اقتراح مثل هذا الفكر اجلديد غري امرئ 
إن هذا االستنتاج يتجاهل متاما السياق التارخيي و احلضاري و األيـديولوجي و مجيـع               

و يف ضوء هذا الطرح الذي ينتهي       .املالبسات األخرى اليت أسهمت يف تكوينه الفكري        
ة، وبذلك تغيـب    إليه الباحث فهو ال يرى يف احلصري إال جمرد مثقف ميال للقيم الغربي            

الرابطة العضوية الوثيقة اليت جتمع بني أراءه و بني االجتاه العام للتطور األيـديولوجي و                
  .األرضية الفكرية اليت كونت فكره 

إن احلصري مل يكن جمرد متلقي لفكر اآلخر و لصيغه الفلسفية ، بل كان خالصة جتربة                
طور التارخيي و الفكري ال يساوره أدىن       و املتتبع للت  .تارخيية و اجتماعية طويلة و معقدة       

                                                 
ترمجة فيكتور سحاب دار الوحدة للطباعة و حلصري من الفكرة العثمانية إىل العروبة ساطع ا:ويليام كليفاالند 1

  175 ص 1983 1النشر بريوت ط
  191ويليام كليفالند نفس املرجع ص  2
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شك أن ظهور احلصري نتيجة طبيعية و منطقية للتحوالت و التبدالت والصراعات اليت             
كما أن صياغته لنظرية األمة ، اليت       .عرفتها الساحة الفكرية العربة يف تلك املرحلة التارخيية       

إنه كان يواصل تقليدا    ارتكزت بدون شك على منجزات القرن التاسع العشر الفكرية ، ف          
ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر مع الرواد األوائل ،مع األفغاين و حممـد عبـده و                 

لقد عرفت هذه املرحلة حتوال كـبريا علـى         .الكواكيب ، إىل فرح أنطون و شبلي مشيل         
فكانت جهدا كريا ومتواصال من أجل القطيعة مع الدولة الدينيـة           .صعيد الفكر و العمل     

 كانت متثلها اخلالفة العثمانية ، وبدايات تأسيس الدولة أو األمة املدنية و  مرتكزاا                اليت
و احلصري نفسه يؤكد هذه احلقيقة حيث يرى أن توجهاته الفكرية           . الفكرية و العصرية  

 هؤالء الذين   1سارت يف االجتاه الذي كان منذ األفغاين و الكواكيب إىل على عبد الرازق              
فاحلصري من هذه .ل بناء أمة على أسس عصرية مستقلة عن رؤية اخلالفة  كافحوا من أج  

هلذا فإن مناقشة نظريته تتطلب بالدرجـة األوىل        .الناحية يعد تطويرا وذروة هذه املرحلة       
  .مراعاة التطورات التارخيية يف تقييم فكره و رؤيتها يف حركتها التارخيية

عض أن احلصري ركز على عاملني أساسيني       و يف سياق تقييم نظريته حول األمة يرى الب        
يف تكوين األمة ،مها التاريخ و اللغة ،و بالتايل أمهل العامل االقتصادي ، أو بعبارة أخرى                
أمهل املسألة االجتماعية فيذهب البعض أن إمهال احلصري للعامل االقتصادي يعود جلهله            

   إن هـذا      2كـوين األمـة     لديالكتيك العالقات االقتصادية مما جعله ينكر صلتها يف ت        
االستنتاج إنه قبل كل شيء استنتاج مثايل يهمل مجيع الشروط التارخيية اليت أسهمت يف              
بلورة تفكريه و حييل املسألة إىل املعرفة فقط ،أي مسألة اكتشاف معريف ،مسألة الفكـر               

بعد كما يقع هذا االستنتاج يف تناقض آخر فيؤكد أن احلصري     .الذي يتعرف على الواقع     

                                                 
  294 مرجع سابق ص أحباث خمتارة فب القومية العربيةساطع احلصري  1
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حتقيق العرب   االستقالل السياسي اخنرط بقوة يف اجلدال الدائر آن ذاك حـول الفهـم                 
  .1املاركسي لألمة و اختلف مع نظرية ستالني يف األمة بعدما عرضها مفصلة 

من هنا ينشأ تساؤل كيف يتسىن ملن جيهل دياليكتيك العالقات االقتـصادية أن ينـاقش        
 حياول الوقوف عند نقائصها ،خباصة أن ستالني يركـز          نظرية ستالني يف األمة بتفصيل مث     

وهدا حييلنـا   .على العامل االقتصادي يف تكوين األمم و يقلل من أمهية العوامل األخرى           
بدوره على مسألة على غاية من األمهية و هي كيفية نكون األمم اليت ال ختـضع ملـسار                 

فضل العامل االقتصادي ، فـإن  واحد ، فإذا كانت األمم األوروبية احلديثة قد تشكلت ب         
املتتبع للتطور التارخيي للوطن العريب خيلص إال أ ن  تكون األمة العربية مل يكن نتيجة مثرة                 
السوق الرأمسالية كما كان الشأن بالنسبة إىل األمم األوروبية اليت تكونت نتيجة توسـع              

صادية متيز بداية املرحلة    اإلنتاج السلعي و التبادل و قيام السوق القومية،وهي عمليات اقت         
أما الرتعة القومية يف الوطن العريب كانت يف اجلوهر ردا طبيعيا على اآلخـر              . الرأمسالية    

 و سيطرته و نفوذه و حماوالت التتريـك و          اخلارجي املتمثل يف البداية باحلضور العثماين     
ات ضـد اآلخـر     إلغاء اهلوية الثقافية العربية ، مث تطورت الحقا و أصبحت تأكيدا للذ           

  .األورويب املستعمر
تأسيسا على ذلك تعد الدعوة القومية يف الوطن العريب بوصفها إيـديولوجيا  دفاعيـة                

أن الفكرة القومية تتمتع بقوة ذاتيـة فهـي         :موجهة ضد اآلخر مما جعل احلصري يؤكد        
ـ                 ر تدفع إىل العمل و الكفاح عندما تدخل العقول و تستويل على النفوس إا مـن الفك

 اليت حترك اهلمم و تدفع الناس إىل البذل و التضحية عنـدا  (idees forces)القواين 
  .2االقتضاء

                                                 
  64مرجع سابق ص  ساطع احلصري  رائد النحى العلماين يف الفكر القومي العريب تيخونوفا 1
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إن مقاومة اآلخر حول الذات إىل قوة فاعلة يف مواجهة اآلخر احملتل فتحولـت اهلويـة                
الثقافية إىل إيديولوجيا مناهضة لالستعمار أو على حد تعبري احلصري حتولت إىل فكـر              

ه األسباب اُعتربت األمة و هويتها منذ البداية شكال قبليا ساميا خارج معطيات         هلذ.قواين  
من هنا جـاء طابعهـا املثـايل و الرومنـسي           . التاريخ املوضوعي و جوهرا قاما بذاته       

  .الالتارخيي و بالتايل كانت احلاجة إىل االستعانة باملاضي و التراث 
ية املكونة للهوية ـدف بالدرجـة األوىل إىل         إن هذه االستعانة بالتاريخ و الثقافة املاض      

مواجهة التفوق الواقعي الذي ميلكه اآلخر املستعمر بتعويض روحي و ثقايف تستمده هوية             
األمة من التراث الذي أدى إىل التمسك  باهلوية الثقافية إىل درجة التقديس الرومنـسي               

 املرحلة، كان يهدف إىل تعميـق       ذا املعىن فإن إمهال املسألة االقتصادية، خباصة يف تلك        
الوعي باهلوية اجلماعية من أجل خلق وعي ذايت باملصاحل املشتركة يف الكفاح و تأكيـد               

  .الذات أمام اآلخر 
إال أن هذا ال يعين  اختزال وجود األمة إىل الوعي الثقايف وحده و اعتباره سبب وجـود                  

ما بينهم صالت ترتكز إىل شـروط       إن األمة تتألف من أفراد واقعيني ينسجون يف         .األمة  
إن الوعي ذا املعـىن  ال       .واقعية موضوعية تتشكل هذه العالقات ضمن صريورة تارخيية         

يعكس وجود األمة التارخيي و الواقعي و املوضوعي ، بل بريز الطموح إىل بناء أمة و إىل                 
  .أمهية قيامها و تطورها أيضا 

 فهم التاريخ و الثقافة اليت يراها ذلك الفكر معطـى           إال أن هذا الفهم انتهى إىل املثالية يف       
وتظهر الرتعة املثالية أكثر عند املفكرين الالحقني عندما يؤكـد هـذا            .ناجز و مكتمل    

ال حيتاج العرب إىل تعلم شئ جديد ليصبحوا قوميني ،بل إىل إمهال كثري مما              :الفكر بقوله   
ألصيل ،القومية ليست علما بـل هـي        تعلموه حىت تعود إليهم صلتهم املباشرة بطبعهم ا       
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إن هذا الفهم تصبح معه اهلوية شيئا روحانيا متعاليا على          .1تذكر فهي اإلميان قبل املعرفة      
مسار البشر الواقعيني و يتكرر هذا الطرح الصويف القائم على االتصال املباشر مع الذات              

العـودة إىل ينبـوع     : ة تكمن يف  أو اهلوية املتعالية عندما يتم التأكيد على أن اهلوية العربي         
حياتنا القومية اليت أبدعت حياتنا لغتنا تقاليدنا ألن اهلوية القومية قدمية قدم الوجود العريب              

   .2ذاته و خالدة خلود العرب 
إن مفكري تلك املرحلة مل جيدوا ضرورة الربهان على وجود هوية عربية، ألن هذه اهلوية               

خة متتد جذورها إىل اجلاهلية إىل العهد الذي نـسجت          بالنسبة إليهم حقيقة مطلقة راس    
 إذا أردنا أن نسأل عن هذا التوجه الفكري يف فهـم                3. أمتنا مظاهر  حياتنا الفكرية    

الثقافة و التاريخ من منظور فلسفة التاريخ، فإن التاريخ هنا ليس إال تفتحا  إلمكانـات                
لقد . ىل و األخرية ال تتحول و ال تتطور       إن اهلوية هي احلقيقة األو    . ينطوي عليها مسبقا    

حبثوا يف عوامل تكون األمة بشكل جمرد ،فوضعوا أيديهم على اللغة والتـاريخ واإلرادة              
املشتركة احلرة ،أي أبرزوا العوامل اليت من شأا أن تدلل على تكون األمة ووجودهـا               

ـ              ائق العقـل   الذي بدوره خيلق الشعور هلذا عدوها حب قبل كل شيء وحقيقة من حق
لقد أصـبحت   .وفكرة حية مطلقة وقدمية قدم الوجود العريب ذاته وخالدة خلود العرب            

غاية التاريخ هي األمة اليت ختلق الرابطة الروحية اخلالدة تنتقل هذه الروح املطلقـة  إىل                
   .األفراد جيال بعد جيل لتشعرهم بانتمائهم إىل األمة

ن األمة ،ال جند مربرا هلا إال ذلك اإلحـساس بعنـاد   إن هذه الرتعة املثالية يف تفسري تكو    
ولقـد  .الواقع الذي كرسه االستعمار الكابح للتقدم العريب والذي حيتاج إىل جماة فاعلة           

                                                 
  1959دار الطليعة بريوت سبيل البعث انضر ميشال عفلة  يف  1
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وذا املعىن لقد اصطبغ الوعي     .وجدت هذه الفاعلية وعيها يف فلسفة قومية بكل أشكاهلا          
لتقدم التارخيي ،فالرتعة املثاليـة والرتعـة   التارخيي يف تلك املرحلة ،بوصفه وعيا فلسفيا با    

  .اإلميانية هي تعبريا عن حتمية انتصار اإلرادة املسلحة بالفلسفة القومية 
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  الفـصـل الثاين

  
  
  

  مفهوم التخلف وفلسفة التاريخ عند عبــد اهللا العــروي
  
  

   العربية املعاصرةة   نقد األيديولوجي1
  هوم التخـلف وفلسفة التاريخ مف 2
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  عبد اهللا العروي
   العربية املعاصرةانقد األيديولوجي

  
         يف إغناء احلياة الفكرية     ميعد عبد اهللا العروي من املفكرين العرب الذين أسهموا بكتابا 

كما أسهم يف السجال األيديولوجي الذي متيزت به احلياة الفكرية العربية خباصة            .العربية  
 ، فقد امتألت الساحة الفكرية بالدراسات واألحباث والصراعات الفكرية          67بعد هزمية   

واأليديولوجية ذات مرتكزات وتوجهات نظرية متباينة ، تعرب عن توجهات وانتمـاءات            
لقد أنتجت تلك املرحلة أسئلة خمتلفة  و متقابلة الزالت مستمرة إىل اليوم             . فكرية خمتلفة   

الفكر العريب املعاصر هو فكر اهلزمية ،أي أنه فكر مهزوم و أن مجيع             بل هناك من يرى أن      
النقـد  / ومنذ كتـاب    . احملاوالت هي بالكاد تبحث عن خمرج من النفق العريب املظلم             

الذي صدر بعد اهلزمية مباشرة  للمفكر صادق جالل العظم و إىل اليوم             / الذايت بعد اهلزمية  
وهذه القراءة للـذات واهلويـة      .  و إعادة قراءة الذات      فإن اجلميع يدعو إىل النقد الذايت     

انطلقت من مواقع خمتلفة،فالبعض فسر اهلزمية ألننا مل نذهب باملشروع العقالين والعلماين            
إىل مداه، و بالتايل فإننا مل نتمكن من القضاء على خملفات الثقافة السلفية ومن خالل هذا                
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عريب وجتديد الفكر العريب وحتديث الثقافة العربية       الطرح انطلقت الدعوة إىل نقد العقل ال      
بينما .و أمهية التمييز بني املعقول و الالمعقول يف حياتنا العربية ونقد األيديولوجيا العربية              

ذهب تيار آخر  إىل عد  اهلزمية نتيجة منطقية هلذا املشروع التغرييب الذي فُـرض علـى                  
اكيني والعلمانيني الذين ختلوا عن إميـام بـاهللا         األمة العربية من قبل التقدميني واالشتر     

وبالتايل ال مفر من العودة إىل الذات اليت تغربت كثريا وبدأ احلـديث             . فتخلى اهللا عنهم    
ومرة أخـرى وجـدت     .عن احلل اإلسالمي ،وأن اخللف قادر على حتقيق إرادة السلف           

.  رحبتها يف جوالت سـابقة     النخبة العربية العلمانية نفسها يف مواجهة جديدة ظنت أا        
  .ومرة أخرى وجدت أمة العرب نفسها يتجاذا مشروعان متقابالن 

  .وعبد اهللا العروي يعد واحد من هؤالء املفكرين العرب على الصعيد املغريب و العريب
وتأيت أمهية كتاباته أا تريد أن تكون عمال تنظرييا ،جاءت لتطرح رؤى مستقبلية للحياة              

تلـك  .اوز التيارين معا، تيار األصالة واالستمرارية التارخيية،  وتيار املعاصرة           العربية تتج 
هي املوجهات الكربى يف تفكري و تنظري عبد اهللا العروي اليت عرب عنها يف عدة كتابـات              

لقد أثارت تلك   / .األيديولوجيا العربية املعاصرة    / و  / العرب والفكر التارخيي    / من بينها 
متباينة حول اجتهادات العروي اليت تضمنتها أفكاره ،خباصة أنه حاول          الكتب ردود فعل    

بلورة برنامج لدعوته الفكرية تتلخص يف الدفاع عن أمهية وضرورة الفكـر التـارخيي               
هذا التوجه مل يكن مألوفا يف الفكر العريب و ذلك يف إطار طمـوح              .والتوجه التارخياين     

ولقد . لذي يشكل خاصية حلضتنا التارخيية الراهنة       ضوي يتجاوز التأخر التارخيي العام ا     
تضمنت أفكار العروي املبثوثة يف مبتكراته الفكرية اخلطوط العريضة هلـذه الـدعوة يف              
مستواها النظري ومستواها املرحلي التطبيقي وصاغت املستويني معا من خـالل حمـاور         

ال التـأخر التـارخيي     األول حتديد جم  : نظرية حمددة ميكن تلخيصها  يف مستويات ثالث       
أما املستوى الفكري الثاين يتمثل يف نقـده  .العريب والتفكري يف استراتيجية النهضة العربية   
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أما املستوى الثالث فهو .لأليديولوجية العربية املعاصرة على الصعيدين االنتقائي و السلفي   
. إلقناع العقليني   مبثابة التركيب من خالل دعم أسس الفكر التارخيي عن طريق الربهنة وا           

وبالرغم من الزمن الفاصل بني الوضع العريب الراهن واإلشكاليات الفكرية امللحـة الـيت    
يطرحها يف املرحلة اليت صدرت فيها آراء العروي ،فإن املتتبع ملسار الفكر العريب املعاصر              

 والثقافيـة   فإنه ال يزيده إال إصرارا على العودة إىل فكر العروي ،فأمهية الدعوة الفكرية            
واأليديولوجية اليت قدمها القائمة على التسليم باملعتقد التارخيي، فإننـا نراهـا الزالـت           
الوسيلة اليت متكننا من فهم أسباب التخلف احلضاري و بقاء الذات العربية حماصرة داخل              
األطر التقليدية اليت حرمتها من ممارسة معاصرا حبيث تضع اهلوية العربية علـى مـسار               

وهذا التأكيد على كتابات العروي ال تعين أننـا         .لتاريخ الكوين املسلح بالعقل والتقنية      ا
نستسلم هلا و نسايرها يف كل طروحاا ،غري أننا نراها أرضية مهمة لالنطالق حنو توسيع               
املناقشة حول قضايا أساسية يف الفكر العريب مثل عالقة اخلاص بالعام يف الفكر العـريب               

ة السلفية يف حياتنا  وعالقة هذه الثقافة بالعصر  و عالقتها مع اآلخر الوافـد                ودور الثقاف 
  .أي الغرب وموقفنا من هذا الغرب ومستويات التعامل معه 

وقبل الوقوف عند املرتكزات النظرية والفكرية اليت ينطلق منها العـروي يف مـشروعه              
العرب والفكر  / هذا الفصل ومها     احلضاري املتمثلة يف كتابيه األساسني املعتمد عليهم  يف        

ومها ميثالن أصالة تفكري العروي ،فإننا  جند        /األيديولوجيا العربية املعاصرة    / و/ التارخيي  
أنه من الضروري توضيح، أنه قدم للقارئ العريب مؤلفات أخرى تتعلق مبفاهيم أساسية يف    

و / ومفهوم العقل /  جيامفهوم األيديولو / الفكر العريب املعاصر نقصد بذلك مؤلفات مثل      
  .مفهوم العقل/و/ ثقافتنا يف ضوء التاريخ / وكذلك/مفهوم احلرية /

لقد أسهمت تلك املؤلفات املذكورة يف املزيد من توضيح أسس ومبادئ املعتقد التارخيي              
وقدمت مادة تارخيية ونظرية من أجل توضيح و حتليل جوانب من الدعوة التارخيانية اليت              
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بالرغم من أننا نعتقد أن هـذه املؤلفـات مل تتجـاوز            .ي ومتثل لب تفكريه     تبناها العرو 
املنطلقات الفكرية للكتابني املعتد عليهما العرب والفكر التارخيي، واأليديولوجيا العربيـة           

فكل ما تقوم به تلك الكتب املذكورة فإا ال تتعدى شرح وتوضيح  الكـثري               .املعاصرة  
وثة يف ثنايا الكتابني ، وهذا التوضيح جاء بعدما وجهت للعروي           من املفاهيم والقضايا املبث   

. انتقادات أن أسلوا يتميز بالتجريد والغموض والنخبوية اليت ال تراعي أواسط املثقفني             
  .وهلذا فإننا نرى أن تلك الكتب هي شارحة لكتبه األساسية 

ا نقطة انطالقه يف املـؤلفني      إن نقطة انطالق العروي يف هذه املؤلفات التارخيية ، هي متام          
السابق،هو اإلحساس احلاد بوضعية التأخر التارخيي احلاصل يف العامل العريب واستمرار هذا            

إن املفاهيم األساسية اليت    .اإلحساس نظرا الستمرار جتدد وتنوع مظاهر التأخر التارخيي         
، مثل  " ملعاصرةاأليديولوجية العربية ا  "وكتاب" العرب و الفكر التارخيي   " وجهت كتاب 

التاريخ ، التأخر ، العقالنية الكونية ،األصالة ، اخلصوصية ، هي ذاا املفاهيم اليت ينسج               
بواسطة خيوطها صفحات الكتب األخرى حيث يتم توظيفها وشرحها بشكل أوسع يف            
سياق الربهنة عن أمهية العقلنة و الفهم التارخيي لقضايا الفكر العريب املعاصر مـن أجـل              

كما أن هناك اعتبارا آخر ميكن إضافته إىل ما سبق ، وهـو             .غة استراتيجية حضارية    صيا
أن بعض املقاالت املقدمة يف كتبه املتأخرة سبق للمؤلف أن تناوهلا يف كتابيه املـذكورين               

العـرب والفكـر    " إن مجيع تلك األسباب املذكورة وغريها جتعلنا نركز باألساس على         .
  ". العربية املعاصرة واأليديولوجيا" التارخيي

إن العروي كغريه من املفكرين العرب املهمومني بأزمة الفكر العـريب وأزمـة التطـور               
احلضاري العريب جتاهم أسئلة إشكالية تتطلب اإلجابة الواضحة أسئلة من قبيل مكانـة             
العرب يف سياق هذا التطور التارخيي ، وما هي خـصوصيتهم احلـضارية ، أصـالتهم                

لذاتية كعرب ، ما هي أسباب هذا التخلف الفكري واحلضاري ، مـا هـي               حقيقتهم ا 
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الكيفية اليت ا نتجاوز هذا التخلف ،هل يكون باستدعاء تاريخ اآلخر املتقدم ليحل حمل              
تارخينا اخلاص ، هل باسم األصالة واخلصوصية واالستمرارية التارخيية نقـف يف وجـه              

إن هـذه   . اإلسهامات اإلنسانية األخـرى      التقدم التارخيي ونضرب عرض احلائط مجيع     
األسئلة اإلشكالية كانت هي ذاا اليت جات الرواد األوائل ،كما الحظنا  يف الفصول              

 صيغة  مالئمة بني اهلويـة الذاتيـة         دالسابقة ملا جاتهم صدمة احلاثة فأدركوا  أمهية إجيا        
غـري أن   .ياقها التـارخيي  ولقد متت اإلجابة عن هذه اإلشكالية ضمن س       . واآلخر الوافد 

العروي يرى أنه يتعذر ختطي التخلف  احلضاري وبنـاء النهـضة احلـضارية العربيـة                
املنشودة،دون مشروع شامل ميس مجيع جوانب احلياة ،يرى يف احلداثة و التحديث األفق             

وحتـصيل مـا    .املساعد على ما يسمح بتقليص الفوارق القائمة بيننا وبني اآلخر املتقدم            
ولقد اعترب العروي أن املدخل املناسب      .ا لالخنراط الفاعل يف جمتمعنا و يف حاضرنا         يؤهلن

لذلك يتمثل يف إجناز ثورة ثقافية متكننا من تأسيس وعي حضاري جديد يقطع بالضرورة              
. مع أشكال تارخيية وممارسات فكرية أصبحت  عائق  يف وجـه التجديـد و التقـدم                

    نتمكن من حتقيق  اخلطوة األوىل حنو          ىا فقط، كما ير   فبواسطة هذه الثورة الثقافية و  ، 
  .القدم واحلداثة 

ألن       .  إن حتقيق مشروع العروي يتطلب جتاوز األسئلة املطروحة علـى الفكـر العـريب        
استمرارها اآلن يؤكد أن تلك  اإلجابات السابقة مل تقدم حلوال تارخيية كـربى تـضع                

هذا يعين أننا الزلنا نبحث عن حتديد حقيقي للهويـة          .العرب على درب التقدم التارخيي      
والذاتية كما أن مالحقتها لنا يف هذا الظرف التارخيي تؤكد أننا الزلنا مل نؤسس فهمـا                

مما يؤكد أن رحلة الفكر العريب كانت رحلة اإلجابات         . سليما مؤسسا على معرفة علمية    
اخللفية األيديولوجية للفكـر العـريب      إن هذه   .األيديولوجية الظرفية حول اهلوية والذاتية      
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 الـسائدة يف    ةحولت مقدمات خطاب العروي الفلسفي إىل خطاب يف نقد األيديولوجي         
  .الفكر العريب 

لكن ما هو السبيل لتحقيق هذه النهضة الثقافية ؟ وكيف نتجـاوز ختلفنـا التـارخيي ؟                          
  بتصنيف األيديولوجية العربيـة      وقبل أن يطرح أفكاره لتجاوز أزمة الفكر العريب، يقوم        

منذ منتصف القرن التاسع عشر إىل اآلن ،  ويقوم بنقد تلك الثقافات الـيت تـستند يف                  
وهلذا يرى  . مرجعيتها إىل التراث و التقليد ، والثقافات اليت تعتمد آلية االنتقاء والتوفيق             

واحدا يظـل هـو     أن العرب منذ تلك املرحلة وإىل اليوم  يطرحون على أنفسهم سؤاال             
 واآلخر بالنسبة للعرب ،كما يؤكد ،هو امسا غامـضا          1نفسه ، من هو اآلخر ومن أنا ؟       

لقد ظل الوعي العريب لفترة طويلة ينظر لآلخـر أـا أوروبـا             .ودقيقا يف نفس الوقت     
لقد كانت مادة    .2املسيحية وريثة احلروب الصليبية واالحنطاط اخللقي والرجال املخنثني         

هلجائية فعامل الدين  والفقيه يواصالن سجاهلما الدهري ضد املسيحية املزورة أو            للشتائم ا 
غري أن هذه الصورة .املصلح الديين يبحث يف أوروبا املسيحية عن حلول ملشاكله اجلديدة        

املتعددة األشكال تتوحد شيئا فشيئا وعرب املسيحية اليت أصبحت ال تدرك باملس وعـرب              
 ال حدود هلا تتحدد بدقة صوب غرب واحد رغـم تعـدده ،              أوروبا الشاسعة جدا اليت   

وأصبح هذا الغرب املرجعية  اليت يستند إليها أي كاتب عريب عند تشخيـصه تمعـه                
لكن التشخيص يكون نتيجة صورة معينة وحمددة عن الغرب ذاته .ليوضح نواقصه وعيوبه    

 حمددة بالفكرة املكونـة  بل أصبحت تعربفات اتمع العريب . 3تندرج يف هذا التشخيص  
عن الغرب ذاته من هنا مييز العروي يف األيديولوجية العربية املعاصرة ثـالث كيفيـات               
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أحدمها تضعها يف األميان الديين والثانية يف       :رئيسة لفهم القضية األساسية للجتمع العريب       
هات الرئيـسة   هذه االجتا . التنظيم السياسي،أما الثالثة تكمن يف النشاط العلمي والتقين         

  .متثل حلظات تارخيية يف الفكر العريب .الثالثة اليت شكلت وعي الذات واهلوية 
فاالجتاه األول السلفي أو الديين ويرمز إليه  بالشيخ حممد عبده، واالجتاه الثاين اللـربايل               
ويرمز إليه بلطفي السيد،أما االجتاه الثالث التقين فريمز إليـه بـسالمة موسـى فهـذه                 

و العروي يهدف مـن     .اهات تشكل األيديولوجية والتاريخ والوعي العريب املعاصر        االجت
خالل هذه التصنيفات أن يرسم حدودها الفكرية أو قصورها النظري الذي مل ميكنها من              

  .استيعاب الدرس التاريخ الذي يهدف إىل شرحه لنا 
ار التعارض بـني    فالشيخ أو رجل الدين ظل حيتفظ بالتعارض بني الغرب والشرق يف إط           

وذا التقابل فهو يواصل تقليدا قدميا يبلغ عمره اثين عـشرة قرنـا             .املسيحية واإلسالم   
والشيخ يتوهم بأن ااة القدمية بني اإلسالم واملسيحية هي اليت تستمر، لكـن الـشيخ               
يسمع من يقول أن تفوق أوروبا املسيحية على اإلسالم ناتج عن تعصب هـذا األخـري                

ويسمع الشيخ أيـضا مـن      . إىل النصوص حياول أن يستخرج منها معاين التسامح       فيعود  
يقول أن قوة الغرب مؤسسة على العقل واحلرية ، ويستمر الشيخ يف دفاعه عن هويتـه                

فيؤكد أن غاليليه قد سجن ، وأن ديكارت قد أهني          . لكن من خالل هجومه على اآلخر     
على احملرقة ألنه جتاسر على الدفاع عن       وان روسو قد أضطهد وأن جوردانو برونو هلك         

ويعود الشيخ إىل تارخيه بانتقائية فهو ال يرى فيه         .حقوق العقل ضد مصلحة الدولة العليا     
إال انفتاح املأمون على الفلسفة اليونانية وعقالنية املعتزلة وينتـهي هـذا الـنمط مـن                

  1.إىل جانب املسيحية    املساجالت إىل اعتبار العقل هو حق إىل جانب اإلسالم والتعصب           
لكن الشيخ ذه الذهنية االنتقائية للتاريخ يطرح عليه سؤاال تارخييا إذا كان العقل هـو               

                                                 
  32 مصدر سابق ص األيديولوجية العربية املعاصرة عبد اهللا العروي  1



  70

حقا إىل جانب اإلسالم، والتعصب إىل جانب املسيحية ،فكيف نفسر ازدهـار األخـري              
ذكر نكبة وعندما تفرض عليه القراءة التارخيية لذاته بعيدا عن االنتقائية  يت     .وتدهور األول   

أبن رشد وتقية إخوان الصفاء وعزلة الفارايب  حينئذ يترتب عليه إعادة القراءة ويتـذكر               
مجيع احليل اليت أجربت العقل العريب أن ميارس تلك االزدواجية حىت يفلت من العقـاب               
لكن الشيخ يستمر يف االنتقائية و الالتارخيية فينتهي إىل اإلقرار أن مشكالت وضـعف              

عريب يكمن يف عدم الفهم السليم للعقيدة وعدم تطبيقها يف الواقـع والـسلوك              اتمع ال 
سبب احنطاط اتمعات العربية وطريق اإلجابة عن أسئلة الواقع امللحة تكمن يف العـودة              
إىل املاضي، إىل النص ،قصد قراءته وإعادة تأويل التاريخ ويفصل الشيخ حينئذ عقيـدة              

فتصبح العقيدة صافية نقية يف حني ال يغدو التاريخ الفعلـي           اإلميان اجلوهرية عن احلياة ،    
   .1يشكل خيانة للرسالة السماوية 

أما النموذج الثاين أي اللربايل فهو خيتلف عن الشيخ فهو ال يقرأ التاريخ بانتقائية جمـردة                
فهو يعرف اآلخر بصورة أفضل ألنه يدرس التاريخ الغريب يف ذاته وينتهي األمر بـه إىل                

رار بغياب العقل عن املسيحية ، غري أنه ليس غائب عن أوروبا اليت خلقت له التربـة                 اإلق
  .الصاحلة الزدهاره 

و يف احلقيقة،فإن الشيخ قد مهد هلذه العقالنية اليت تبناها الحقا الداعية اللربايل ، فالشيخ               
 وتلك  من خالل سجاله بني اإلسالم و املسيحية واحلجج اليت كان يقدمها ضد الكنيسة،            

إن ذلك السجال قد مهد الطريق للـسيطرة         .احلجج كان جيدها يف فلسفة عصر األنوار        
  .اليت سوف ميارسها هذا العصر شيئا فشيئا على العقل العريب 

 والنموذج اللربايل هو األخر يعتمد على أوروبا يف تفسريه لتارخيه اخلـاص ،أي اصـبح               
لسفة األنوار وعلى مسارها وكفاحها ضـد       اآلخر هو الذي حيدد األنا ،فهو يطلع على ف        
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الكنيسة وخباصة ضد ازدواجية احلكم يف العامل املسيحي الذي تعرض له عصر األنـوار              
وتصبح أوروبا يف هذه اللحظة بالنسبة للعريب ليست مملكة للبابا وحده ، بل هي أيـضا                

 اآلخر كأنه يعيـد     وذه القراءة لتاريخ  .  و اإلقطاعي  رمملكة العقل الذي ينتقد اإلمرباطو    
خباصة أن ذلك اللربايل كان قادما من تاريخ فيـه الكـثري مـن               . 1قراءة تارخيه اخلاص    
فيجد يف منتسكيو مالذه الذي قام بتشريح االستبداد  الشرقي فيزداد           .الطغيان واالستبداد   

ألقليات اقتناعا ، بل حقدا على التاريخ العريب بأكمله خباصة إذا كان هذا اللربايل ينتمي ل              
فريى أن احلكام كانوا حيكمون وفق مشيئتهم وأن الدولة مل تكن دف إال إىل تكـريس      

وهذا نتيجة احلكم املطلق وهذا اللربايل الذي حل حمل رجل الدين ينتهي بـه              .  االستبداد
ونتيجة هذا التشخيص للداء فيجـد      .التحليل إىل اعتبار احنطاطنا كان سببه استبداد قدمي         

د روسو و منتسكيو ويفهم الدميقراطية هي مجعية عمومية متثيلية واحلرية ونشر            الدواء عن 
وبعبارة أخرى فإنه يرى مشكالت اتمع العريب تتعلق بالتنظيم السياسي الكفيل           .التعليم  

وهذا اللربايل يرى أن سـبب االحنطـاط ال         .بتأطري وتوجيه الشعوب حنو احلرية والتقدم       
عة ، بل يف االستبداد الطويل الذي خضعت لـه الـشعوب            يكمن يف عدم تطبيق الشري    

العربية وهو يرى أنه يف ظل االستبداد ال تزدهر احلياة وال ترتقـي الثقافـة وال تتطـور                  
على هذا األساس سيكون العامل يف تصوره منشطرا إىل أنظمة استبدادية مستغلة            .حضارة  

 من جديد إىل مسرح احليـاة       وشعوب مقهورة مثلما تكون الدميقراطية هي طريق العودة       
  .والتاريخ

أما النموذج الثالث أي داعية التقنية فيظهر على سطح احلياة السياسية بعد فشل اللـربايل               
فهـذا  .الذي يكتشف بعد جتربته أن احلرية السياسية والس النيايب ال يعطيان القـدرة            

تغلب ،يكتشف أن   اللربايل الذي ظل زمنا طويال يستخدم صورة الشعب بوصفه قوة ال            
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الشعب وحىت وهو بقيادة منتخبيه، حيتفظ بصمت كبري ، وهنا يتساءل بعد ما يتأكد أن               
احلرية قد حصل عليها ، وهنا ينقلب على الشعب ألنه يراه جاهال فاقد للوعي ، ورمبا قد                 

مرة أخرى جند الوعي العريب كمـا       . 1يصدق رأي اآلخر فينا،حول تأثري املناخ والعرق        
نا العروي وعيا مبتورا انتقائيا ال تارخييا ألن هذا التصور للتاريخ تنقصه الوحـدة              يصفه ل 

فالتفاوت التارخيي ليس بني الشرق والغرب ، بل يريد         . الصارمة وتطور مراحله املختلفة   
وهذه النظرة  الالتارخيية تنسحب هي      .أن يؤكد أنه جيب أن ننظر إليه داخل كل جمتمع           

قنية الذي يرى الغرب يف أحد مراحله املتقدمة ويف مسألة مرتوعـة    األخرى على داعية الت   
وداعية التقنية وانطالقا من هذه النظرة فهو ال يلتفت ائيا للتـاريخ            .من سياقها التارخيي    

فهو ال يهمه تأويل التاريخ وال فهم سـياقه         . كما كان الشأن مع رجل الدين أو اللربايل       
يرى وبكل بساطة أن احلضارة  واحلداثة هي الصناعة         ألنه  .العام فيصبح خارج السجال     

وثقافة هذه احلضارة هي العلم، بينما ثقافة الزراعة هي األدب والدين ، وهو يتكلم بلغة               
ملتزما منطقه وبالتايل يكف عن التساؤل حول أسباب عظمتنا وملاذا أصابنا االحنطاط إذ             

وهلذا فهو حيـصر    .قيقة تكمن فيب التقنية     ألنه يعتقد أن احل   . يرى هذه األسئلة ال أمهية هلا     
مشكالتنا يف التخلف الصناعي  والعلمي، فالفرق بيننا وبني أوروبا ال يكمن يف الدين،بل              
يف التقنية وهو ال يهمل الثقافة ولكن يراها تأيت بعد اكتساب الفرد ملهنة وبالتايل يـصبح                

 يعتقد ، شرطا للتقـدم والتمـدن     أما الدميقراطية فلم تكن  ،كما     .العلم يف خدمة التقنية     
ودليله يف ذلك اليابان فهو يؤكد أنه ال يوجد دين أكثر بعدا عن ديانة التوحيد الرصينة،                

 لالسـتعباد كمـا جنـده يف اليابـان          اوتاريخ أكثر دموية وشعب كان أكثر خـضوع       
وذلـك ـرد    .ومع ذلك فقد تغلب خالل زمن قصري على البيض والصفر           .الساموراي

ي اليابان ،ذهبت يف خط مستقيم حنو سر الغرب وذا التصور يعد داعية التقنيـة               أا،أ
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و الواقع كما يرى العروي أنه قـد متلـك          .نفسه أنه قد جتاوز رجل الدين واللربايل معا         
الغرب بقفزة قصرية و دون جهد، ولذلك فهو مل جيعل الغرب أكثر وضـوحا ،بـل إن                 

   1.تارخيه هو الذي اصبح أقل شفافية 
وقبل أن نواصل حتليل العروي لبنية األيديولوجية العربية املعاصرة  واملصادر املكونة هلـا              
وإن كان العروي ال يرى هلذه األيديولوجية إال مصدرا واحدا وهو املرجعية الغربية الـيت               

فإننا نتساءل عن هذه النماذج الثالثة      .كانت احلامسة يف بينية التفكري العريب األيديولوجي        
ماذا ميثلون يف احلقيقة، وهل يشكلون تتابعا تارخييا متواصال ، ومـا الـذي ميـنحهم                و

واكثر من ذلـك مـا هـي القـوى          .إشكاليتهم العامة ،وما هي العالقة القائمة بينهما        
إننا نعتقد أنه ال ميكن أن تستقيم املناقشة        .االجتماعية اليت يعربون عنها أو الناطقني بامسها        

  .هذه التساؤالت بصورة موضوعية بدون اإلجابة عن 
إن هذه النماذج املذكورة تشكل بدون شك حلظات من تاريخ الوعي العريب من خالل              
جدلية األنا واآلخر ، بل كانت هذه النماذج تستلهم اآلخر ليساعدها على فهم ذاـا               

التـارخيي  املفوتة تارخييا، فكان اآلخر مبثابة النموذج األمثلي الذي به تقاس درجة التقدم             
وبالرغم أن .غري أنه ال ميكن أن ننكر أن هلذا الوعي جذورا حملية فهو ليس مقطوع الصلة               

العروي ال ينكر اجلذور اليت انبثقت عنها هذه االجتاهات ،غري أنه يقلل مـن شـأا وال               
أما اجلذور احلقيقية هلذه االجتاهـات فهـي        .يرى فيها إال جذورا سطحية غري مباشرة        

ذا يصبح الفكر العريب وأيديولوجيته املعرب عنه لـيس         . االجتماعية األوروبية    التكوينات
انعكاسا للواقع ،بل هو يستند كما يؤكد العروي إىل بنية اجتماعية تستثريه مـن بعيـد                
وبالتايل ،فإن كل حكم على هذه النماذج الثالثة جيب أن يكون على مرحلة من مراحل               

                                                 
  38مصدر سابق صاأليديولوجية العربية املعاصرة عبد اهللا العروي  1



  74

وي قد أنكر على الفكر العريب أي أصالة أو إبداع فهـو            وذا يكون العر  . 1الغرب ذاته 
وبالتايل فإن هذا الفكر مستقل وال يعكس حركة اتمع العريب          .جمرد ضالل باهتة لآلخر     

وبالتايل فإن أي حتليل لبنية هذا الفكر ينبغي أن متر حتما عرب حتليـل              .الذي تتحدث عنه    
ت اهلوية العربية لذاا فإن هذه العـودة مل         وحىت يف اللحظات اليت عاد    .بنية الفكر الغريب    

تكن راهنية ،بل كانت وعيا للماضي فتعريف الذات بالنسبة للعرب هو حتديد االستمرار             
وهـذا  .التارخيي وهذا يعرب عن عجز اإلمساك حلقيقة الذات الراهنة وبصورة مباشـرة             

حث عن احلنني فـتم     اللجوء إىل املاضي ،كما يرى العروي ، مل تعد معه اهلوية سوى الب            
إن العروي يهدف من وراء هذا الطرح إىل تأكيـد أن           .2مماثلتها باالستمرارية  التارخيية     

وعي الذات مل يكن يعكس واقعا وال يهدف إىل حتديد مستقبل، فهي إما انعكاس ملاضي               
ن إ.الغرب أو ماضي تارخيها املفوت ويف احلالتني معا فهي متثل أو تعيش اغترابا عن ذاا                

هذه املقدمات النظرية اليت يرمسها العروي لأليديولوجية العربية واليت تنتهي كما يرى إىل             
نوع من االستالب احلضاري واإلخفاق يف فهم الواقع وحتديد الذات، كل ذلك ليقنعـا              

لكـن ال   .لكننا قبل ذلك نريد أن نساير هذا التحليل إىل ايتـه            .بالبديل الذي يقترحه    
تتبع ملسار الفكر العريب ، ينكر تأثري احلضارة الغربية وتارخيها على الفكر            أحد، خباصة امل  

إن التـأثري   .العريب وأيديولوجيته ،ولكن ليس على هذا النحو امليكانيكي األحادي االجتاه           
والتأثر هو حمصلة لعملية مثاقفة معقدة لتفاعالت داخلية و خارجية تتحكم فيه جدليـة              

لتأثري الغريب لعب دورا كبريا يف تشكيل والـوعي بالـذات يف            وهذا ا . الداخل واخلارج   
حلظة تارخيية حمددة يف مرحلة انتقال العرب من دولة اخلالفة العثمانية ،أو مرحلة الدولـة               
الدينية إىل الدولة الدنيوية ،فتحول الغرب ،بوصفه سباقا لتأسيس الدولة العصرية إىل سند             
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لكن كان من املتعذر تبلور هذه األيديولوجية ما مل         .بية  فكريا جلميع التيارات الفكرية العر    
يكن هناك مشروعية داخلية هلذا الوافد الذي أصبح يشكل موقفا داخليا من خالل عملية              

وهذه العملية تدخل يف إطار جدل اخلاص والعام يف الفكر          . توطني بعض مناذجه الفكرية   
دل احلضاري يسهم من جهة     اإلنساين، وليست مقصورة على العرب وحدهم  وهذا اجل        

يف إغناء اخلاص، كما يعمل من جهة أخرى على منحه صفة العاملية هذه العملية اجلدلية               
وبالتايل ال ينبغي أن يفهم بشكل ميكانيكي       .تؤدي إىل ارتقى  اخلاص إىل مستوى العام         

خييـة  وحىت استعارة  املاضي الذي قد تلجأ إلية أمة من األمم يف حلظات تار             .غري جديل   
حمددة ليس من أجل ضمان االستمرارية التارخيية ،بل يف كثري من األحيان تكون من أجل               
ختطي حاضر مفوت فعودة حممد عبده إىل دلك اجلانب التنويري يف الفكر العريب الوسيط              
كان من أجل التأسيس عقالنية جديدة تليب احتياجات جديدة  يتخطى ـا اإلسـالم               

وهـذه  . حدوده التارخيية ومل يعد قادرا على اإلضافة و التطوير           العثماين الذي انتهى إىل   
املالحظة تنسحب أيضا على لطفي السيد الذي كان يبحث يف االجتاه العقـالين عنـد               

أما سالمة موسى العلماين فكان هو األخر يؤسس للتيـار          . وابن رشد  الكندي والفارايب 
إن املاضـي يف هـذه      .وغـريه   العلماين من خالل سند تارخيي جيده عند ابن خلـدون           

وذا .اللحظات أصبح مصدر ا خصبا ملهما يسهم يف تأسيس احلاضر ويرسم املستقبل             
املعىن فإن النماذج املذكورة هي مثرة أوضاع داخلية اجتماعية جديـدة يف ذاـا أي يف                

جدال تكويناا  التارخيية اخلاصة ويف تفاعلها وصراعها مع اآلخر الوافد فكان ميثل بدلك              
وهلذا فإن رد هذه التيارات املختلفة إىل تأثري واحد يعد قصورا يف            .حضاريا واعيا بأهدافه    

وبصيغة أخرى فـإن األيديولوجيـة      .فهم حركة التاريخ و مالبساته وتفاعالته املختلفة        
العربية املعاصرة كانت والزالت مركز صراع من أجل جتديد اهلوية وحتديدها خباصـة يف    

 الشديدة التعقيد اليت تسعى من خالل مشروع العوملة إىل تنميط العامل ومـن            هذه املرحلة 
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وحنن يف هذا السياق نـشاطر العـروي يف         .خالل احملاوالت املختلفة لفرض هوية واحدة     
دعوته األيديولوجية اليت ال ميكن إسقاطها خباصة يف اآلونة اخلرية اليت تتطلـب التـسلح               

ليت تتحدث عن موت األيديولوجية يف تعكس موقف        أما الدعوات ا  . مبوقف أيديولوجي 
لكن هذا املوقف األيديولوجي ينبغي أن      .أيديولوجي من أجل هيمنة أيديولوجية واحدة       

يتسلح مبوقف علمي أي ال تفسر األيديولوجيا باأليديولوجيا فينبغي الوقوف عند األسس            
 ملمـوس ومواقـع     االجتماعية املكونة هلا وأن تدرس من حيث كوا تعرب عن صـراع           

اجتماعية تارخيية وليس جمرد  تأثريات خارجية وهذا يتطلب االبتعاد عن الرتعة التخطيطية     
والتجريدية ذه الدراسة العلمية املوضوعية نستطيع أن نفهم حقيقة األيديولوجية العربية           

  .  وبالتايل نستطيع أن حنكم عليها بشكل موضوعي
اليت تؤكد على املسار التارخيي واملوضوعي يف دراسـة         إن العروي ال جيهل هذا احلقائق       

األيديولوجية العربية ، غري أنه يقترح منهجية أخرى ألنه يعرف سلفا أهدافه املرسـومة              
وهلذا فهو يتساءل عن كيفية احلكم  على هذه األيديولوجية، واحلكم يف نظره ال يستقيم               

هو األنا وهذه التـساؤالت كمـا       ما هو اآلخر وما     :إال بتساؤل آخر مالزم لألول وهو     
ما العمل، وما يترتب عنه تتحـدد       : ما العمل وعلى هذا السؤال    :يؤكد يعنيان يف الواقع     

فاألنا فهمت اآلخر يف حلظة تارخيية بأنه التقنية وبالتايل فاحلل ألزمة           .األيديولوجية العربية   
ه العقل التقين راية عقل آخر      األنا يكمن يف العقل التقين أما رائد األصالة فإنه يرفع يف وج           

هو عقل الغريزة والشعور وعقل لون معني للوجود و العروي يؤكد أن ال هذا العقل وال                
و العروي   .1ذاك يوفر سندا شرعيا عموميا الختياره وال ميضي أي منهما إىل اية منطقه            

التخلـف  يذهب إىل اية منطقه من خالل طرقه أبواب عقل آخر يراه القادر على جتوز               
  .   إنه العقل التارخياين 
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  مفهوم التخلف وفلسفة التاريخ 
  عند عبد اهللا العروي 

لقد الحظنا العروي ينحاز يف مناقشته للوضع العريب الراهن إىل املستوى األيديولوجي مع             
كل ما يفرضه هذا التحليل من صعوبات وغموض يف اسـتعمال املفـاهيم  ،و يـدرك                 

املتشكك الذي يعتقد بـأن     : ملعاجلة قد ينشأ عنها مغالطات ويرد على      العروي أن هذه ا   
االنتقاد األيديولوجي هو لعبة جوفاء وسهلة ميكـن االكتفـاء بـالرد بـأن حماكمـة                

  .1األيديولوجيات الرائجة يف البلدان العربية ميكن أن تكون ضرورية مرة على األقل 
كمته للواقع العريب ،بل املشكل األساس      ومن القضايا املركزية اليت شغلت العروي يف حما       

كيف ميكـن للفكـر العـريب أن يـستوعب          : الذي شغله وحيوم  حوله منذ سنني هو       
   .2مكتسبات اللربالية قبل وبدون أن يعيش مرحلة لربالية 
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تعد هذه العبارة حجر الزاوية يف تفكري عبد اهللا العروي ويرى معظم الباحثني أن هـذه                
ا عبد اهللا العروي لعبت دورا إشكاليا أيضا ألا مارسـت تعتيمـا             اإلشكالية اليت طرحه  

فكريا وأيديولوجيا مما جعل غالبية الكتابات العربية النقدية تتضارب يف تقييمها فكانـت             
  .سببا يف تأويالت خمتلفة ومتنوعة ويف أحيانا كثرية كانت قراءات متقابلة 

ول كتابات العروي تكمن أساسـا يف       أننا نعتقد أن تلك الصعوبات اليت نشأت  عن تنا         
طبيعة التحوالت الفكرية واأليديولوجية اليت عرفتها الساحة العربية ، إن هذا الربط، نرى             

  .أنه ميلك أمهية تفسريية لكتابات العروي 
وإذا كان تيار األصالة واخلصوصية  يعد االستمرارية التارخيية مرجعيتـه احلـضارية،فإن             

 من مرجعية كونية ممثلة يف الدعوة التارخيانية فهي بالنسبة له الرد            العروي ينطلق يف دعوته   
إذ هي مبثابة برنامج جامع ألبعاد النهوض باتمعـات املتخلفـة           .العملي على التخلف    

وهذا الوضع مسته األساسية التأخر قياسا على تاريخ آخر وهذا التاريخ هـو             . حضاريا  
الغرب ذا املعىن فنحن، أي األنا متثـل التخلـف          التاريخ العاملي الذي جند مفتاحه عند       

فكما حاولـت أوروبـا     . وهو يعطي مثاال من تاريخ أوروبا نفسها      .واآلخر هو التقدم    
خالل قرنني ونصف وابتداء من منتصف القرن احلادي عشر التعويض عما فاـا مـن               

لى اتمع العريب   فع.التاريخ الذي أضطلع به غريها  حبمله إىل األمام يف العصور الوسطى             
اليوم  الرتوع  حنو مستقبل ماضي مشابه ، مستقبل ارتسمت مالحمه يف مكـان آخـر                 
مستقبل لسنا أحرار يف قبوله كعرب يف رفضه أو قبوله ،بل إنه قانون التاريخ احلتمي وال                

 وهذا التصور الكوين للتاريخ يتطلب وحدة صارمة ال تقبل التجزئة           1مندوحة للعرب عنه    
تتحقق وحدة التاريخ الكوين البد من وصول تلك اتمعات املتخلفة إىل مرحلـة             ولكي  

أرفع من تلك اليت هو فيها، حبيث تتساوى يف النهاية كل اتمعات يف السوية األفقيـة                

                                                 
  125 ص1983  1  دار التنوير للطباعة والنشر بريوت لبنان طوم األيديولوجيةمفه  عبد اهللا العروي  1



  79

ذا املعىن ليس التاريخ الكوين إال تارخيا طبيعيا جيمـع كـل التـواريخ         .لسقف التاريخ   
  .خلف عنه وذلك من خالل إدماجه يف كونيته الناجزة ويصحح اعوجاج كل تاريخ مت

هذه هي األطروحة املركزية يف تفكري العروي ،أي كيف جنعل تارخينا جزءا من التـاريخ               
مما ال شك فيه أن من مجلة مقاصده تأكيده .الكوين الذي ال يعين إال تاريخ الغرب املتقدم 

ارة والثقافة وهذا أمر ال شك فيه خباصة        على الرتعة التارخيانية هو تأكيد على كونية احلض       
إن العروي هنا ال يلتفـت ملـسألة اخلـصوصيات          . يف مرحلة العوملة  وثورة االتصال       

احلضارية، فهو كل ما يعنيه اللحاق بالتاريخ العاملي وهلذا فهو يعلن منذ البداية عن موقفه               
 مرجعيـة أخـرى     السليب من اخلصوصية احلضارية ومن التراث مجلة وتفصيال ويقتـرح         

  .خارجة عنه متاما لتكون البديل املمكن للراهن العريب املكبل بقيود الثقافة السلفية 
ما هي إذن قراءة العروي هلذا الواقع وما هي مرجعيته وما هي البـدائل املمكنـة الـيت                  

  .يقترحها 
سباب اليت  يف البداية يذكر العروي الظروف اليت متت فيها صياغة نظرته للواقع العريب واأل            

محلته على اختيار مستوى التحليل األيديولوجي دون األخذ مبستويات أخـرى فريجـع             
ذلك إىل األزمة اليت عرفتها حركة التحرر العريب اليت استطاعت أن حتقـق االسـتقالل               

لكنها قد أخفقت   .باعتبارها حركة حترر مناهضة للوجود االستعماري يف الوطن العريب          
ات البناء الوطين واخلالصة الوحيدة اليت ينتهي إليها العـروي يف           مع ذلك يف حتقيق مهم    

اتضح لـدي مـشكل الـنقص       :حتليله ألسباب األزمة هو النقص األيديولوجي فيقول        
األيديولوجي بصفة أخرى عندما استخرجت العربة من النظام الناصري وهو يف آخر سنة             

 وكان امليدان الثقـايف مرتعـا       من جتربة الوحدة كانت أزمة املثقفني آنذاك على أشدها        
اترين و كان زعماء اليسار جيهلون حىت اخلطوط العريضة للفكر          " القوميني  " للسلفيني  
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املاركسي ،و يعتمدون يف تشخيصهم ملشكالت مصر والعامل العريب على معلومــات           
    .1هزيلة 

مارسات السياسية  إذن التخلف الذي يعيشه العرب ال يكمن يف طبيعة األنظمة وال يف امل            
وال يف غياب الدميقراطية ومؤسسات اتمـع املـدين، أي ال يكمـن يف االسـتبداد                
السياسي،بل يكمن فقط يف ضعف النخب اليت مل تستطع أن تنتج أيديولوجيا حتارب ا              

وطاملا أن املسألة هي مسألة ثقافية بالدرجة األوىل فهذه من مهمة           .الثقافة السلفية املتخلفة    
لكن كل ما استطاعت أن تفعله هذه النخبة هو إنتاج أيديولوجيا متخلفة ضـيقة              .بة  النخ

وال أدل على ذلك الضعف وضعف األفق من امليثاق الذي كـان زبـدة               :األفق وضعيفة 
   .2النخبة املثقفة املتعاونة مع النظام املصري

 يتـارخي ولقد نتج عن هذا الضعف األيديولوجي ختلف الذهنيات وسـيادة الفكـر أال              
وسيطرة الثقافة السلفية و كل هذه النعوت املختلفة تدل يف آخر التحليل علـى حقيقـة       

وإزاء هـذا   .واحدة ميكن أن مفهوما جريئا يعرب عنها أحسن تعبري وهو التأخر التارخيي             
الوضع على املثقف العريب أن يبتعد عن العمل السياسي املباشر والسهل ويتصدى حلرب             

عليه أن ينفذ إىل اجلذور ،وإال سيكون العرب بال شك آخـر            . ادة فيها أيديولوجية ال هو  
ألننا استسلمنا للقومية الثقافية و قدسنا اللغة والتاريخ والتراث         .الشعوب يقوم من سباته     

 السياسية يف فهم    ة  وبعد توصيفه لذا الوضع العريب اهلزيل الذي يعتمد على الرومانسي           3.
 يقترح العروي أيديولوجيا التخطي لكن قبل احلديث عـن          التاريخ والسياسة واالقتصاد  
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إجرائية مفهوم التأخر التارخيي أو عدم إجرائيته حناول تتبع حتليل العروي للواقع العـريب              
  .واحللول املقترحة 

يقول عرفت اإلنسانية احلديثة ثورة دينية وثورة دميقراطية وثورة صناعية كل واحدة منها             
يفية خاصة عند تطور اتمع كوحدة متكاملة ونتج عن هـذه           تعرب يف ميدان خاص وبك    

الثورات انقالب يف الفكر استحق أيضا اسم الثورات العلمية والتارخييـة والعقالنيـة ،مث              
فكانت بـذلك    .1عربت عن هذه الثورات أيديولوجيات خمتلفة مها اللربالية واالشتراكية        

الصة اتمعات اإلنسانية بينما اللرباليـة      احلداثة هي اخلالصة العليا لتلك الثورات فهي خ       
تلك هي مـسرية    .واالشتراكية مها اخلالصتان األيديولوجيتان يف التعبري عن تلك احلداثة          

مل يعرف اتمع العريب إال ثورة واحدة الثورة        : الغرب منذ عصر النهضة يف الوقت الذي        
دميقراطية اجتماعية واقتـصادية    الوطنية اختلطت فيها معامل ثورات متعددة ذهنية فردية و        

   .2اشتراكية وبسبب هذا التداخل مل تتحقق كليا أية منها 
حركة التحرر العريب وأيديولوجيتها املعربة عنها مل تستطع أن تقوم بعملية اختزال تارخيي             
وحرق املراحل و طفرة متكنها من اكتساب العقل املعاصر وحداثته ،سـواء أكانـت يف               

وهذا نتيجة الضعف الفكري املعرب عنه أيديولوجيا و ذلك         .أو االشتراكي   شكلها اللربايل   
كله ناتج عن عدم متكن هذا الفكر من اجتثاث الثقافة السلفية اليت الزالت يمن علـى                

  .اتمع العريب كل ذلك حرم الفكر العريب من اكتساب الفكر التارخيي 
ديث العقل العريب وتنقيته من تـراكم       وال سبيل إىل ختطي هذا الواقع إال بالعمل على حت         

املاضي الذي سد أمامه أبواب احلداثة و التقدم حىت يتمكن من استيعاب منجزات احلداثة              
والتعامل معها لكي يتمكن من يعيش معاصرته وبالتايل يتجاوز الفكر الالتارخيي وهـذه             
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ولوجيا األملانيـة   األيديولوجيا املقترحة جيدها العروي عند ماركس الشاب ماركس األيدي        
بعبـارة أخـرى إنـه      .ألنه مطلوب ماركسية تتماشى مع ظروف وواقع املثقف العريب          

من .مطلوب من املاركسية شيئا واضحا و حمددا توضيح الطريق و جتاوز التأخر التارخيي              
هذا املنطلق يتعني على مثقف العامل املتخلف أن يعيد قراءة املاركسية من نفس وضـعية               

اه بريطانيا و فرنسا هذه الوضعية اليت كانت سببا يف إنتاج األيديولوجيا األملانية ،              أملانيا جت 
: وال يتحقق ذلك إىل إذا اقتنع مثقف العامل الثالث          .وهي وضعية مشاة لوضعية جمتمعنا      

من هنـا    .1بوجود مرحلة متقدمة من التطور التارخيي بالنسبة لظروف جمتمعه األصلي           
ثقف الذي ينتمي إىل مرحلة ما قبـل احلداثـة أن ال تكـون قراءتـه                يتعني على هذا امل   

للماركسية هي نفسها قراءة املثقف الذي ينتمي إىل عامل احلداثة ،ألن كل واحـد مـن                
بل ما يبحث عنه أحـدمها      .هؤالء يبحث عن شئ ليس بالضرورة ما يبحث عنه اآلخر           

بب بسيط وهو وجـود     وذلك يعود،حسب العروي، إىل س    .نقيض ما يبحث عنه اآلخر      
تناقض بني عاملني ، عامل الرأمسالية املتقدمة الذي ال يعنيه مشكل التأخر التـارخيي ،ألن               
التطور الفكري الذي شهدته أوروبا منذ عصر النهضة أعفته من البحث عـن مـاركس         

أما املثقف الذي ينتمي    .األيديولوجيا وجعلته يتوجه إىل ماركس آخر ماركس رأس املال          
امل ما قبل الرأمسالية ، أي ما قبل حداثة ،إذا أراد أن تكون لقراءته معىن وال يريد أن                  إىل ع 

ينفصل عن جمتمعه األصلي فعليه أن يتعرف على ماركس خاص ويقرأه قـراءة خاصـة               
فال يهـتم بتحليـل     .ويؤوله بكيفية  خاصة مادام هذا املثقف ينتمي إىل جمتمع متخلف            

ألن الواقع فيهما يرجع إىل العامل الثالـث        :اركس تارخيي ملاذا    النظام الرأمسايل فريج إىل م    
  و العروي يعلم     2.هو أن ماركس ال يؤثر فيه إال إذا ارتدى لباس األيديولوجيا األملانية             
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وجواب العروي هم أن    . أنه قد جيابه بسؤال  ملاذا املاركسية وليس هيجل مثال أو فخته             
 كونية وينقذها من اخلصوصية ومن احمللية بينما         صبغة اماركس أعطى لتلك األيديولوجي   

الفالسفة اآلخرون فكانوا  يقولون أن اجلدل من مميزات الفكر واللغة  األملانيني و مـن                
   1.املستحيل أن يكتشفه إال األملان 

املطلوب ماركسية من نوع خاص من جهة تكون كونية و تتجاوز اخلصوصيات الضيقة              
انية حتترم مجيع املراحل ألا الوحيدة القادرة على اإلجابـة          ومن جهة أخرى تكون تارخي    

وما يزيد من أمهية هذا احلل أن املسألة األيديولوجية تصبح شـديدة            .عن التأخر التارخيي    
يف حلة ثورة لتدارك تأخر تارخيي فالعالقـة        :األمهية يف حالة تدارك التأخر التارخيي ألنه        

الئمة تكون صورة اتمع الذي  يهدف إليه املثقفون         معكوسة النظرية سابقة للوضعية امل    
فالعقدية إذن ضرورية إلعادة إنتاج ما وقع       .موجود يف أذهام وختيالم قبل أن تتموضع        

   . 2يف زمن ماض بكيفية تدرجيية 
لكن ملاذا العودة إىل ماركس األيديولوجي دون ماركس العامل ،خباصة إذا كنا ندرك أن              

ن خيتزل األول مما ميكن املثقف الذي ينتمي إىل جمتمعات ما قبل حداثـة          األخري يستطيع أ  
  .من االنتقال من خصوصية األيديولوجية إىل العلم 

وإذا كان العروي ال يستطيع أن ينفي تطور ماركس من األيديولوجيا إىل العلم املوضوعي  
خيالية ملـاركس   لكن جيب احلفاظ على العملية التطورية كلها ال االقتصار على صورة            

العامل كما تستخلص من حتليالت رأس املال ومثقف العامل الثالث وضعيته ترغمه علـى              
   .3بعث ماركس األول القريب من التارخيانية األملانية 
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العودة إىل ماركس األيديولوجيا األملانية تكون رد تشابه أوضاع العرب بأوضاع جمتمع            
 ويؤكد العروي أنه لكي يتسىن لنا فهم هذه العملية يتحتم           .األملاين جتاه فرنسا و بريطانيا      

علينا أن نتأمل حالة اتمعات اليت كانت توجد يف وضعية مشاة لوضعية العامل الثالـث         
وإذا أخذنا مثايل أملانيا وروسيا     . وضعية اتمعات اليت استطاعت تدارك التأخر التارخيي      

ت لكل منهما يف نطاق جتاربه اخلاصة اللحـاق         وتساءلنا عن األسباب احلقيقة اليت مسح     
بركب البشرية لوجدنا أن السر يف ذلك يكمن أن كال منهما جعلت أوروبا اللربالية أفقا               
هلدفها الثقايف وهلدفها السياسي وإذا أقمنا املقارنة مع اتمع العريب املعاصر فإننا جند على              

الكالسيكي يف أكثر األجزاء تـأثريا مـن        أن الثقافة العربية يف تعبريها      :العكس من ذلك    
 و العـروي    1.تعبريها احلديث و املعاصر جندها تتعارض مع الثقافة اللربالية نقطة بنقطـة           

يذهب يف حتليله ليؤكد أن مجيع تيارات الفكر العريب تتميز بعدائها لقيم العصر املتمثل يف               
 نفسه خصما معاديا للـسلفية      الفكر اللربايل هذا العداء جيمع السلفي واملثقف الذي يعد        

وثقافتها ، السلفي يرفضها باعتبارها ثقافة و أيديولوجيا  مستوردة غري نابعة من أصالتنا              
وهذه كلها تدل   .وخصوصيتنا املتميزة ، ويرفضها الثاين ألنه يرى فيها رديفا لالستعمار           

أيديولوجي ،  علة شيء واحد هو ختلف الذهنية اليت هي يف آخر التحليل ناجتة عن نقص               
اللربالية أو  : كما تدل أيضا على النهج الالتارخيي ألن املثقف يف اتمع الغرب إن رفض              

املاركسية املتأثرة ا ،أو يطمح إىل جتاوزها يف ميادين غري امليدان االقتصادي احملدد فإنـه               
 فعندما أما املثقف العريب.يرفض أشياء موجودة ملموسة حوله قد جرا جمتمعه مند عقود      

نرفض ما ال منلك ونظن أننا ملكناه مبجـرد أننـا           :يرفض الثقافة اللربالية فإننا يف الواقع       
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و يبقى احلال مفتوحا للفكـر      . رفضناه ،نستهزئ بالتراث اللربايل وحنن مل نستوعبه بعد         
   1.التقليدي الذي يظن أنه معاصر للوقت احلاضر ألنه غري لربايل مع أنه متخلف يف الواقع

إن هذا كله يفرض على مثقف العامل الثالث أن يستعيد تاريخ اآلخر أي تاريخ أوروبـا                
وهذه الدعوة ال حتققها  إال ماركسية تارخيانية تتوقـف عنـد مجيـع              .ويتقيد مبراحلها   

املراحل، هلذا كله جيب على الفكر العريب واملثقف العريب أن يكون ماركسيا إذا أراد أن               
  .يكون مرتبطا مبجتمعه 

إننا مطالبون باالمتثال للدرس الذي يقترحه العروي درس ماركس األيديولوجي الـذي            
سيبقى حيا يبعث ما دامت هناك بقية متأخرة يف هذا العامل أما ماركس العامل سيبقى من                

   .2املكنات ال غري 
بعبارة أخرى يدعو العروي املثقف الذي ينتمي إىل عامل ما قبل احلداثة إىل االسـتنجاد               

أي استدعاء أفكار التنوير األورويب الذي أجنز ثورات        .باأليديولوجيا األملانية حملاربة ختلفه     
أوربا الربجوازية ،ألن ذلك التراث اللربايل الغريب هو الذي استطاع يف ظروف مـشاة              
لظروفنا أن يهزم الفكر اإلقطاعي والديين لذلك كله فإن هذا املثقف العريب مدعو اليـوم               

 إن العروي نفسه يعلم أنه قد       3.يعاب الثقافة الربجوازية بكل خصائصها العصرية       است:إىل
وليكن إذا  :ينشأ سؤال يقول ستكون حينئذ ثقافتنا تابعة لثقافة الغري؟فيجيب بوضوح تام            

   4.كان ذلك طريق اخلالص

                                                 
  45  نفس املرجع ص 1
  182نفس املرجع ص 2
  166 مصدرسابق صالعرب  و الفكر   التارخيي عبد اهللا العروي   3
  201رجع ص نفس  امل 4



  86

هلا لكن ما هي األداة اليت من خال      .هذا هو اهلدف الكامن وراء نقد العروي للواقع العريب          
يتم حتقيق هذه الدعوة، ذلك أن التارخيانية تتقبل تفسريات عدة ينري كل منها املـستقبل               

  . ال حتمل حتديداا قد ال تودي دورها املنوط اةبلون خمتلف عن اآلخر وكل تارخياني
 شأن تعلق به كل فكر ضوي قوميا كان أو كونيا فكل فكـر ـضوي                ةإن التارخياني 

فأداة الوصول إىل مرحلة تارخيية أعلى جيب أن متثله قوى اجتماعية           .تثناءيتطعم ا دون اس   
هنا ينبغي أن نتساءل عن القوى اليت يراهـا العـروي متثـل             .فاعلة ومتثل ذات التاريخ     

التارخيانية املقترحة إنه ليس احلزب القادر على تعبئة اتمع حول أهداف قومية كربى ،              
رحها أنور عبد امللك وحىت الربجوازية الصغرية اليت نـوه          وال حىت جبهة متحدة كاليت اقت     

األيديولوجيا املعاصرة ،يف حتديث و عقلنة اتمع العريب تبني له الحقا أا            :ا يف كتابه    
النخبة السياسية املتحكمة يف الدولة العربية والنخبة       :غري قادرة على إجناز هذه املهمة ألن        

لبريوقراطية املدينية والريفية، ال تعمل على،و ال ترغب يف، وال          الثقافية القدمية واحلديثة وا   
دف إل،ى وال مصلحة هلا يف تغليب الفكر العصري على الفكر التقليدي وإخراجه من              

السبب الرئيس يرجـع إىل موقـف       ..حدود  املعمل واملكتب إىل امليدان السياسي العام         
ـ         الفكر االسـتهالكي وبالطوباويـات و      الربجوازية الصغرية  ككل ألا تتميز عموما ب

إن  مجيع الصفات     .1باالزدواجية والربجوازية الصغرية العربية متلك هذه املميزات كلها         
  تلك ،حتد من قدرة الربجوازية الصغرية العربية على القيام مبهمة كبرية مثل حتديث اتمع 

بقة اليت متثل ذات التـاريخ      لكن اتمع العريب ال بد أن يتقدم ،وال بد أن نبحث عن الط            
هل اجلـيش القـومي كقـوة ضـاربة         : وذات التقدم و العروي نفسه يبحث ويسأل        

للربجوازية املدينية والريفية قادر على حتديث وعقلنة اتمع بكيفية شاملة ، هل احلـزب              
السياسي املسيطر كتنظيم لقوى و أهداف الربجوازية الـصغرية قـادرا علـى عقلنـة               
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 الفئة البريوقراطية اليت تعيش عيشة الطبقة الوسطى وحتتفظ بعقلية الربجوازيـة            اتمع،هل
الصغرية املسيطرة قادرة على عقلنة اتمع ،هل الطبقة العاملة اليت تنمو و تترعرع حتـت               

ال جيوز أن جنيب    .. ظل حكم الربجوازية الصغرية قادرة على عقلنة  ذاا و عقلنة اتمع             
ل من هذه األسئلة ،و السؤال الذي يستلزم االحتياط باخلصوص هو           بتسرع عن أي سؤا   

املتعلق بالطبقة العاملة ألا عادة حمط آمال الثوريني ألن الرومانسية ال تنفع يف الكـشف               
عن الواقع فبالنسبة للطبقات العاملة اليت أعرفها يف املغرب الكبري تشري إىل انعدام القـدرة    

    1.يف الوقت احلاضر 
عاب مكتسبات اللربالية وعقلنة اتمع غري ممكنة ألن ذلك يف غري صـاحل الفئـات               استي

االجتماعية اليت صنفها العروي وهو ال يستثين إال فئة واحدة وهي الربجوازية الكـبرية،              
فهل املطلوب خلق هذه الطبقة ذلك ما يدفعنا إىل التفكري فيه املنطق الداخلي لطروحات              

  .العروي 
عد هذه النتيجة املتضمنة يف حتليله ويسند مهمة كبرية مثل حتديث اتمع إىل             إال أنه يستب  

النخبة املستنرية والصفوة الراقية فهي جسر العبور للتحديث باعتبارها مستوعبة للتـراث            
اللربايل ،وباعتبار أن املسألة هي مسألة ثقافية خالصة فإن نشاط هده النخبة ينحـصر يف               

مهمة املثقفني العرب اآلن ليست يف االسـتيالء علـى          :لسياسي ألن اال الثقايف وليس ا   
   2.السلطة ،وإمنا يف السيطرة على اال الثقايف 

وال يكتب النجاح هلذه النخبة إال مىت أدركت أنه ليس من مصلحتها علـى اإلطـالق                
بـل ال   التقليل من أمهية التراث اللربايل ،بل يتحتم عليها أن تكون املدافع األمني عنـه ،              

تكتسب هذه النخبة الشرعية من السلطة القائمة إال إذا غدا وجودها مرتبطـا أساسـا               

                                                 
   193 مصدر سابق    العروي العرب والفكر التارخيي عبد اهللا  1
  48نفس املصدر ص 2



  88

الواقع الذي جيب االعتراف به هو أن نقـد التـراث           :بالدفاع عن التراث اللربايل  ألن       
 وهذا املثقف   1.اللربايل يقوي جانب التقليد ،أي كل ما هو عتيق مميت يف ذهننا وسلوكنا            

  .ليوم بدون شك بتقدمي مشروعه احلضاري لتحديث وعقلنة اتمع التحديثي مطالب ا
إن هذا التحليل الـذي     .هذا هو الدرس الذي نستخلصه من حتليل العروي للواقع العريب           

يبدو عليه متاسك لكنه متاسك ظاهري ألنه ال يأخذ احلقائق القومية وال العلميـة بعـني                
ية السوسيولوجية ليست طبقة واحدة متجانسة      االعتبار ،إن النخبة املثقفة، فهي من الناح      

إن املثقف يعرب دائما عن انتمائه االجتماعي فال توجد ثقافة معزولة عن هـذا االنتمـاء                 
كما أن التجربة اليت مرت ا حركـة التحـرر العـريب            .فهي ال تعرب عن جمموع األمة       

وحنـن ال   .التنمية  وفكرها و أيديولوجيتها قد برهنت على فشلها سواء يف التحديث أو            
نشك أن العروي جيهل هذه املعطيات العلمية و األيديولوجية والفكرية لكنها جتاهلـها             

لكن هل استطاع من    .لكوا ال تنسجم مع ما أراده و ال تنسجم مع تصوراته التجريدية             
خالل هذه الدعوة التارخيانية يف الثقافة العربية أن يقترح مشروعا حضاريا قـادرا علـى               

  .وز التخلف العام جتا
إن تركيز العروي على دور األيديولوجيا والصراع الفكري يف حياتنا العربية املعاصـرة             
والدعوة إىل التحديث الشامل جعل اجتاهه الفكري يبدو خمتلف عـن مجيـع التيـارات            

فهـو  .املعاصرة اليت تفصل التقدم احلضاري عن التقدم االجتماعي واملسألة األيديولوجية           
ه الصريح من الثقافة السلفية و رفض كل تركة املاضي اليت ال تـزال تـتحكم يف                 مبوقف

لكـن هـل    . سلوكنا وحياتنا يبدو  و كأنه يدخل احلياة الفكرية العربية بربنامج ثوري           
  .استطاع العروي ذه الدعوة ختطي حدود االجتاهات اإلصالحية 

                                                 
  48  نفس املرجع ص 1



  89

ين حتديث اهلوية العربية علـى دور       يركز العروي يف مسألة حتديث الثقافة العربية اليت تع        
التحول الفكري والتطور الفكري ويعد التاريخ باألساس تاريخ أفكار وهلـذا يـرى أن              

هذا املنطق يف التحليل قاد العروي إىل اعتبار األيديولوجية         .العرب مل ينجزوا شيئا يذكر      
كل حكم على   العربية منذ عصر النهضة إىل اليوم هي صدى للحضارة األوروبية واعترب            

إن .حممد عبده ولطفي السيد وسالمة موسى جيب  أن يكون حكما على الغرب نفـسه                
هذا الطرح يتجاهل مجيع اإلسهامات الفكرية والثقافية اليت قدمها عصر النهضة العربيـة             
وتأسيهم النظري للفكر العريب يف مرحلة شديدة التعقيد يف حياة العرب واليت بيناهـا يف               

  .ة الفصول السابق
إن املسألة األيديولوجية ال ميكن التقليل من شأا ،خباصة إذا كنا نريد أن حنلل بـصورة                
صحيحة مرحلة اجتماعية اقتصادية ،فإا تكون بدون جدوى إذا مل بكن هنـاك جهـد             
نظري متكامل ،غري أن أمهية املسألة األيديولوجية ال تتكشف أبعادها إال عـرب املـسألة               

الوضوح األيديولوجي ال يستمد من الوعي التأملي، بل من التجربـة           ذلك أن   .السياسية  
فهل اسـتطاع   .واملمارسة السياسية ووعي عالقة هذه التجربة احلية بأفقها النظري األرقى         

لقد قدم تـصورا    .العروي أن يقدم لنا تصورا متماسكا هلذه املسألة املهمة اليت يطرحها            
كتشف مدى صحته و قدرته التحقيق ووظيفتـه        متماسكا إىل حد ما و يبقى علينا أن ن        

  .األيديولوجية 
يؤكد العروي أن املسألة األساسية بالنسبة للعرب هي مسألة تأخر و ختلف الوطن العريب              
وأن التأخر والتخلف الفكري هو علة كل أشكال التخلف األخرى ،و إذا كان األمـر               

رة توافر خنبة مستنرية مثقفـة      كذلك فإن املهمة األساسية ميكن أن تتلخص  إذن يف ضرو          
تنصرف عن النضال السياسي وتسعى إىل السيطرة واهليمنة على اال الثقايف الـذي ال              
يزال يسود فيه الفكر السلفي اإلقطاعي وهذه املهمة الثقافية ليست أسهل من الكفـاح              



  90

 من  السياسي الذي يظل غري جمد بدون حتقيقها على هذا  النحو فإن العروي يكرس نوعا              
األنانية الثقافية املتعالية على الواقع االجتماعي وهذا الطرح يؤكـد الفكـرة القائلـة أن          

وام القوة الدافعة للشعب إنه طرح يعود إىل قترة القرن التاسـع            .للمثقفني مهمة خاصة    
    1.عشر

  
  

و طاملا أن املسألة هي باجلوهر مسألة ختلف فكري ،فوسـيلتنا للتحـرر هـي تقـدمي                 
وجيا التخطي ،وهو جيد هذه األيديولوجيا لدى ماركس الـشاب وال سـيما يف              أيديول

وليس فيما يسميه اآلخرون العلم املاركسي أو ماركـسية         .كتاب األيديولوجيا األملانية    
رأس املال ، لقد كان كتاب األيديولوجيا األملانية كما يعتقـد العـروي جمـرد تعـبري                 

رنسا و إجنلترا وال جيوز أن ينظر إليه حلامل التـصور           أيديولوجي عن التأخر األملاين إزاء ف     
املادي للتاريخ الذي طوره ماركس فيما بعد ،بل كظاهرة أيديولوجية ذات قيمـة حبـد               
ذاا، وميكن ملاركسية األيديولوجية األملانية هذه ،بل يتعني عليها أن تغدو تعـبريا عـن               

ومن هنا تـربز أمهيـة      .لصناعي  وعي العرب لتخلفهم و تأخرهم إزاء الغرب واتمع ا        
ويف هذه النقطة يلتقي العروي مـع الـتفكري         .ماركسية األيديولوجية األملانية بالنسبة لنا      

اإلصالحي يف إحالل ميكانيك احلضارات أوروبا والشرق ،حمل الديناميك االجتمـاعي           
  .الذي كشف ماركس قوانينه 

 أنور عبد امللك فهو ال ينظـر إىل         إن العروي يف هذه املسالة يلتقي هنا أيضا مع خصمه         
التأخر قواقع  اقتصادي  واجتماعي،بل كواقع ثقايف حضاري تتكشف معامله على ضوء             

 التخلف وضعا ذهنيا عموميا ،ففي كل مرة نسقط         اتفاعل احلضارات ،ويعترب أيديولوجي   
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يف التخلف يصبح أن نستمد العون للتخلص منه من موقف فكـري مثـل ماركـسية                
 إـا أداة    1وهو يقول أن تبين هذه املاركسية يتم بدوافع نفعية إجرائيـة            .وجية  األيديول

بعبارة أخرى إنه يدعونا إىل البحث عن       .فكرية إنسانية مالئمة لوضع فكري إنساين معي        
 فنحن لسنا إذن    2حل ملشكالتنا املطروحة علينا هنا يف التجارب اليت عرفها التاريخ هناك          

ر ،بل بصدد حاالت وعي خمتلفة و أوضاع روحيـة خمتلفـة            بصدد تاريخ حقيقي للفك   
والبحث يهتم هنا بإحدى هذه احلاالت ، حالة وعي التخلف وذه الفكرة ميهد العروي              
بالرغم منه لالنتقال من التارخيية الثقافية إىل االنتروبولوجية احلضارية ، والنتيجة الالزمـة             

تارخيية للوضع األيديولوجي ونسف مفهوم     عن موقف العروي هي استبعاد الصفة العامة ال       
و لنتساءل إذا كان التخلف األملاين إزاء فرنسا وإجنلترا قد          . التقدم الفكري يف هذا اال    

أجنب أيديولوجيته املاركسية اخلاصة ،فلماذا ال ينجب التخلف العريب أيديولوجيته اخلاصة           
لف األملاين ولو حاول العـروي      وملاذا كان على العرب استعارة أيديولوجية التخ      .أيضا  

تقدمي جواب عن ذلك جيد نفسه مرغما على االنتقال من ماركسية النقد األيـديولوجي              
إىل ماركسية العلم التارخيي أو التوحيد بينهما وقوانينه هذه املاركسية األخرى اليت ال تليب        

تبناها النخبـة   فلماركسية اليت ينبغي أن ت    .كما يقول حاجات و متطلبات العامل الثالث        
العربية حسب رؤيته من أجل حتديث اتمع ال ميكنها أن تفعل فعلها إال إذا كانت دليال                
للعمل و للتوجيه العام ، ولكنها ال تكون دليال للعمل والتوجه العام يف املـستقبل إال إذا                 
ارتكزت إىل أساس علمي ،إي إىل اكتشاف قوانني عامة ذات طابع توقعي وهذا الدليل              

لكـن هـذه النتيجـة      .النظري هو بالذات ما توصل إليه ماركس يف مرحلة رأس املال            
فأمـا أن تفـسر قـدرة       .تتعارض مع املقدمات األيديولوجية اليت طرحهـا العـروي          
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األيديولوجية األملانية على التأثري باالستناد إىل قوانني عامة للتطور التـارخيي ،و أمـا أن               
بالوحدة األنثروبولوجية ،أو التكـوين اإلنـساين الثابـت         تفسر هذه القدرة على التأثري      

فيسقط بذلك التاريخ و ال حيق له بعد ذلك أن يطلق على موقفـه صـفة املاركـسية                   
ويستطيع العروي أن يتجنب هذا اإلحراج ببساطة بأن يبني بأنه ال يعين إطالقا  بفعـل                

يف :،بل العمل الفكري ألنـه      األيديولوجية املاركسية الفعل املادي اجلماهريي والسياسي       
   1حالة ثورة لتدارك تأخر تارخيي فالعالقة معكوسة النظرية سابقة على الوضعية املالئمة هلا

والعمل الفكري يتم على النحو الذي رأيناه من خالل النقد األيديولوجي الذي تقوم بـه    
دي إىل حتديث  مث التحول الذي حيدث يف الوضع الفكري الذي يؤ        . النخبة للفكر السلفي    

الذهنية اليت تؤدي إىل حتديث اهلوية العربية وعصرنتها ،ذا العمل البسيط من قبل النخبة              
يتم حتديث اتمع وبدون عمل اجتماعي أو سياسي ، كما يوحي بذلك منطق العروي              

يلتقي هنا مرة أخرى العروي داعية احلداثة و املعاصرة مع خصمه أنور عبـد              .النخبوي  
عية األصالة واخلصوصية يف نبدمها للعمل السياسي حيث  يعتمدون فقط علـى             امللك دا 

فلسفة التكنوقراط و النخبة ألن النشاط الثقايف وحده قادر أن يشع على اتمع وحيركه              
إن طرح عبد اهللا العروي ،فضال عن إصالحيته ،         .و يغريه فال حاجة إىل فوضى الشعب        

بل ماركس اليت كانت ترى أن تغيري الواقع أمر يلحق بالتغيري           يعود بنا  إىل املثالية أملانية ق      
الفكري ،غري أن العروي يعني أبعاد وحدود هذا التحول الفكري الكبري فيبني أن الدعوة              
إىل تقدمي املسائل الثقافية والفكرية كخطوات سابقة على كل عمل سياسي بعيد املـدى              

هذه النتيجة ، بل يعلق بـصراحة أمهيـة         وهو ال يريد جتنب     .يكون يف صاحل الربجوازية     
  .فصل التقدم احلضاري، أي الفكري عن املسألة االجتماعية 
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يربط العروي ماركسيته بالتارخانية ويوحد بينهما يف عبارة املاركـسية التارخيانيـة مث             
يضيف إىل املاركسية التارخيانية عنصرا ثالثا هو اللربالية و يعتقد العروي أن التارخيانيـة              

ظرة تسود كل العامل املتقدم اليوم  و أن منطق العمل و اإلجناز مقصور علـى الـوعي                  ن
التارخيي األمر الذي يوحي بأن اإلنسانية مل تشهد قبل بزوغ هذا الوعي حتوالت هامـة               
كبرية ، وينوه بأن التارخيانية و الفكر التارخيي الذين يسودان العامل ميثالن نظرة اتمـع               

إىل التاريخ فهذا اتمع سيطرة على أذهان       ‘ اكي والرأمسايل على السواء   االشتر‘ الصناعي
 التاريخ و أمهيته وتطـور      ةمن يوجهه من مثقفني وساسة وفاعلني اجتماعيني فكرة إجيابي        

التاريخ املستمر والنسبية و فكرة كون التاريخ عملية تطورية مستمرة  وأن معىن التاريخ              
التطور خيلق كل شيء فليس مثة ذات عليا أو صورة ثابتـة            متضمنا يف التاريخ ذاته وأن      

  .تنتصب فوق صريورة التاريخ و احلياة 
 ألا ختلق الواقع  وتتحكم فيه فهو  يوإذا كان العروي قد تبىن ماركسية النقد األيديولوج  

لتطور يتبىن التارخيانية ألا تقول حبتمية املراحل وال سيما على املستوى الثقايف وبالتغري وا            
واملعىن العلمي هلذه التارخيانية  بتطورهـا       ‘ احلداثة‘الذين يؤديان إىل منطق العامل احلديث       

املرحلي هو أن من الضروري رد أو تأجيل مطامح الناس إىل التجديد االجتماعي ريثمـا               
يتم اقتباس الثقافة اللربالية ، واألساس الوحيد الذي ميكن أن تقوم فوقـه كـل ثقافـة                 

والتمهيد الضروري الذي جيعل تطلعات األمة فيما بعد جديـة وذات قيمـة             . معاصرة
،كأحـد مقومـات    ةو رغم تنويهه بإمكان اقتباس الثقافة الربجوازي      .وجديرة باالعتبار   

التارخيانية يف العامل الثالث بدون طبقة برجوازية إال انه ال يستبعد يف حتليله إمكان ازدهار               
 كان ال بد من االختيار بني املنهج التقليدي و بـني اللرباليـة              إذا:الطبقة الربجوازية ألنه    

أي الرأمسالية  وثقافتها اللربالية أحسن بكثري مـن وضـع            . 1فإنين أختار هذه األخرية     
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و العروي ذاته يتمسك بالصفة اللربالية هلذه الرأمسالية ،         . القرون الوسطى الذي نعيش فيه    
تخلف اليت يدعو إليها ال تتعارض مع ميول اتمع الغريب          مث أن تارخيانية العامل  الثالث امل      

املتقدم ومع التطور الرأمسايل الراهن يف الغرب ،ذلك أن الغرب ال يرفض تارخيانية عـامل               
التخلف ،بل انه يرضى مبا يقال من وجهة نظر التارخيانية حول ماضي الغرب أي حـول                

  .ث عاملا مير مبرحلة أرقى من تطوره العامل املتخلف اآلن وحول اعتبار العامل الثال
إن العروي رغم الترتيبات اليت يضعها و املقارنات اليت يستشهد ا فإنه ينتهي إىل موقف               
يتعارض مع  التارخيانية ذاا حيث يرى أن التاريخ هو وعي الفرق بني اتمعات فيضعنا               

املي ،يف جمال  العالقـات  فورا ال يف قلب اجلدل االجتماعي الداخلي ،بل يف جمال آخر ع           
بني احلضارات وهي عالقات حتدد النسب الكمية للصعود واهلبوط احلضاريني ولتقدمهما           

  .وتراجعهما امليكانيكي 
إن إبراز مكانيك احلضارات هذا على حساب الديناميك االجتماعي ميثل ابتعادا علـى             

 الـواقعي املنـتج  ويف   جمرى التاريخ احلقيقي اإلنساين الذي يصنعه البشر  يف نـشاطهم     
صراعام ويف عالقام القائمة يف إطار جمتمع معني ،والذي ينعكس يف حالة الحقة على              
مستوى عاملي يف عالقة بني احلضارات و اتمعات وسواء أكانت هذه العالقة  ثقافية أو               

  .تكنيكية 
ليت تعترب أن معىن التاريخ     إن التارخيانية اليت ترفض ثنائية التاريخ و ذاته ومبدئه اخلارجي وا          

مستمدا من الطور التارخيي نفسه وال ذات عليا يمن عليه، إن هذه التارخيانية تنقلـب               
فمع أنه مل يرفض مـن الناحيـة        .عند العروي إىل ثنائية التاريخ  اخلاص والتاريخ اآلخر          

ه الواقع التارخيي   الشكلية املوقف التارخياين الذي  يوحد بني التاريخ و ذاته إال أنه بإنكار            
العريب و جتريده  من كل ديناميكية و حركة داخلية وبتأكيده على نفي قيمـة التـراث                 
الثقايف وعلى ضرورة اقتباس الثقافة الغربية وتبين احلداثة  التامة املـستعارة مـن اآلخـر              



  95

ال مفر من االعتراف بأن حظـوظ العقالنيـة         :بوصفها طريق اخلالص من املوروث ألنه       
لة عندنا  ضعيفة ورمبا مستحيلة إذ النظام مشيد لكي يضمن لذاته االستمرار علـى               الشام

   1.احلالة اليت هو عليها 
إن هذا الطرح جيعل من عنصر خارجي متاما على الواقع العريب وحاجاته وغري صادر عنه               

وهكذا خيلق العروي  ازدواجية  التـاريخ العـريب          .جيعل منه مقياسا و مبدأ موجها له        
لتاريخ اآلخر املتعايل عليه ،فإذا كانت الذات العليا عند  املفكرين اآلخرين تتمثـل يف               وا

روح األمة أو التكوين الطبيعي أو غاية التاريخ ،فهي هنا صورة الوجود الغريب احلضاري              
الثقايف ، صورة أوروبا اليت خلفها الزمن وراءنا وهي صورة ال تفتقر إىل الثبات بالنـسبة                

ن ماض الغرب  و غرب القرن الثامن عشر هو مستقبلنا الذي سبقناه و الـذي             فنح.إلينا  
مل نعرف عهد األنوار يف املاضي وال ميكـن         :و السبب يف ذلك أننا      .يهتدي به مع ذلك     

حبال أن خنتصر الطريق إىل احلرية الفكرية بدون أن خنوض هذه املعارك وعلى املاركسيني              
   2.معىن ملقوالم أن يكونوا يف الواجهة لكي يعطوا 

املطلوب من املاركسيني العرب، بل يتعني عليهم إذا أرادوا أن تكون ملقوالم معـىن وال           
يتحولون إىل ماركسيني غري معرفني أن يبشروا بعصر األنوار الذي مل نعشه الذي يعين يف               

ى آخر التحليل  شرح عصر بدايات النظام الرأمسايل ،بعبارة أخرى يدعو العروي القـو             
التقدمية العربية أن تتخلى عن وهم التنظيم السياسي ودوره يف التثقيف ورفـع الـوعي               
األيديولوجي من أجل التغيري احلقيقي ، ألن العروي ال ينظر للغـرب بوصـفه هيمنـة                
واستغالل واحتالل خباصة ما تطرحه العوملة من نظرة أحادية للتاريخ البشري تتنكر فيـه              

عل من تارخيها اية لكل تاريخ من خالل طرحها ملقولة ايـة       للتنوع واالختالف ،بل جت   
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إن العروي كـان    . التاريخ الذي ال تعين سوى هيمنة تاريخ اآلخر على مصائر الشعوب          
باستطاعته أن يتجاوز هذه االزدواجية لو أنه اعتمد على مبدأ وحدة التـاريخ اإلنـساين        

قدم اإلنساين والتارخيي يف قلب العملية      ومشول قوانني التطور التارخيي واكتشاف معىن الت      
التارخيية الواحدة تتجلى يف بلدان  خمتلفة جتليا خاصا ،ولكن عـدم قيامـه باكتـشاف                

 اتمع العريب وتطوره القانوين ،وعدم حتليل حاجات اتمع العريب وتطلعاتـه            ةديناميكي
لية التحديث ،إمنا يهدف    وإمكانياته و وقوعه حتت النموذج األورويب يف التقدم لتربير عم         

ويف .،كما ذكرنا ،إىل إحالل تفاعل احلضارات امليكانيكي حمل الديناميك االجتمـاعي            
نفس الوقت إىل خلق ازدواجية الواقع ، فمن جهة الواقع التارخيي العريب املتخلف واحملروم           

جـسد  من كل قوانني داخلية ذاتية قادرة على حتريكه ، ومن جهة ثانية واقع خارجي يت              
لكـن  .تارة يف صورة التنوير األورويب اللربايل وتارة أخرى يف الغرب اجلديـد املـصنع           

اللربالية اليت نوه ا العروي ليست وضعا ثقافيا ،أو موقفا فكريا فحـسب بـل وضـعا                
وموقفا اجتماعيا ويظهر هذا اجلانب  عنده أحيانا على حنو مبعثر وغري متماسك ،وذلك              

هيمنة يف الوطن العريب،كما يظهر أيضا يف رفض النشاط الـسياسي           عرب انتقاده للقوى امل   
  .الشعيب من أجل جتديد حياا وتطلعاا إىل التقدم االجتماعي 

ولعل العروي يعتقد يف قرارة نفسه أنه ال خيلو من براعة سياسية وحنكة حـني يطـرح                 
ة تقتصر على التحول الفكري     تكتيك إقرار اللربالية أوال مث جتاوزها ثانيا فطاملا أن اللربالي         

بل إن هذه اللربالية املقترحة     .فهي ال متثل خطرا على مصاحل القوى املهيمنة والفئة حلاكمة           
هي الوسيلة املالئمة الستمالة القوى املهيمنة ونيل احلضوة لديها ورمبا مستشار عنـدها             

  .إلقناعها مبشروعه اللربايل 
ة قد جعلوا من القضاء علـى الفكـر اإلقطـاعي           وإذا كان بعض دعاة احلداثة واللربالي     

والسلفي مدخال لالنتساب إىل نواد النخبة واالنتلجانسيا الراقية ،فإن مطـامح العـروي              
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اليت تبدو و ألول وهلة كبرية جدا وال تقبل أقل من حتديث اتمع ،ترتد يف احلقيقـة إىل     
انية حتول الفئة احلاكمـة     موقف سياسي جدا متواضع ،فهو إذ يشري ،كما ذكرنا إىل إمك          

إىل حكم حيادي بني الطبقات يأمل أن تتبىن هذه الفئة ذات يوم لرباليته ويف كل ما يفكر                 
  . به أو يأمله يفترض أن تكون اجلماهري الشعبية املتخلفة السلفية اجلاهلة غائبة متاما 

  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  
  
  
  

  بد امللكمفهوم النهضة  و اجلدلية االجتماعية عند أنور ع
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    مفهوم اخلصوصية واالستمرارية التارخيية1
  ة  املشروع احلضاري واجلدلية االجتماعي2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهوم النهضة واجلدلية االجتماعية 
  عند أنور عبد امللك 

مع ظهور الفكر  القومي العريب بدأ احلديث يتزايد عن اهلوية واخلصوصية وأمهية احلفاظ              
ري من الباحثني العرب يولون أمهية إىل هذه املسألة الفكرية و القضايا            وبدأ الكث . عليهما  

األخرى املرتبطة ا ، مثل خصوصية املفاهيم والتصورات إىل حد جعلت بعض املشتغلني             
بعلم االجتماع يتحدث عن إمربيالية املفاهيم واملقوالت ملا هلا من تأثري كبري على الباحث              
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ا تأثري أكرب وسيطرة قوية إذا استخدم الباحـث املفـاهيم           ويكون هل . يف توجيه تفكريه    
التحليلية املستوردة من نسق آخر دون أن يكشف اخللفية املعرفية والفلسفية هلذه املفاهيم             

  .املستوردة 
لقد بدأ الكثري من املفكرين العرب ، وخباصة مع بروز ظاهرة العوملة وما تطرحـه مـن                 

ناهج اليت يتم استخدامها يف حاضر الفكـر العـريب          مفاهيم وتصورات ، يشعرون بأن امل     
ليست حمايدة متاما ، بل يرون أا تعرب عن جمموعة من القيم اليت حتدد جمال الرؤية ومسار                 
البحث وتقرر مسبقا  كثريا من النتائج وهذا يعد حتيزا فكريا ، أي وجود جمموعة مـن                 

ئل و املناهج البحثية اليت توجه الباحـث        القيم الكامنة املستترة يف النماذج املعرفية والوسا      
وحىت إن شعر ا وجدها لصيقة باملنهج إىل درجة يصعب الـتخلص            . دون أن يشعر ا     

وميكن القول أن هذه املفاهيم و القيم كثريا ما تؤخذ مناذج أو صور جمازية معرفية،               .منها  
ية تشبه احلركة التارخيية    فنحن أن حتدثنا مثال عن فكرة التقدم نكون قد تبنينا صورة جماز           

باخلط املستقيم الذي يؤدي إىل نقطة وختلينا عن األشكال الدائرية ، كما أننا نكون قـد                
أخذنا بفكرة التراكم الكمية وأصدرنا حكما قيميا مسبقا على القدمي واجلديـد حبيـث              

 اإلنـسانية   يصبح األول سلبيا والثاين إجيابيا على أن القدمي قد حيمل الكثري من املضامني            
وهنا يطرح سؤال ملاذا ال يتلمس . احلية واإلجيابية وتكون قادرة على االستمرار واإلضافة       

الفكر العريب املعاصر آفاق فكرية جديدة فكر له آلياته ومناهجه و مرجعيته ويفتح بـاب               
  .االجتهاد خباصة حنو هذه املفاهيم الوافدة

  
ألمة وخصوصيتها احلضارية ، سواء أكانت      إن اجلميع يهيمن عليه اإلحساس بأن هوية ا       

قومية أو دينية مهددة بسب تبنيها لنماذج ورؤى اآلخر املغاير دون إدراك عميق أحيانـا               
للخلفيات والتظمينات املعرفية هلذه النماذج  وهذا ال يعين التخلي عن النماذج الـسائدة              
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         تمعات العربية اإلسـالمية ،     بالضرورة ، وإمنا لتكون مبثابة وسائل أكثر تركيبا لدراسة ا
ـذا املعـين إن     .والظواهر اخلاصة بنماذج املنطقة العربية اإلسالمية وفكرها املعرب عنها          

اإلضافات املقترحة اليت تعرب عن تفرد شعب أو أمة يف إثراء النماذج واملفاهيم الـسائدة               
 معطيات اتمـع  بتوسيع حدودها واالمتزاج ا حبيث تتحول من مناذج غربية تستند إىل 

الغريب ،إىل مناذج عاملية إنسانية تستند إىل معرفة وثيقة مركبة بكل الوحدات احلـضارية              
  .بكل خصوصيتها 

إن التركيز على اخلصوصية احلضارية ال ينبغي أن يؤدي إىل التنكر للفكر العاملي الـذي               
من االكتشافات الـيت    ميثل الفكر الغريب جرأ أساسيا منه كما قد يؤدي إىل إنكار الكثري             

إن إشكالية الفكر العريب املعاصر تكمن يف ضرورة        .توصلت إليها املدارس الغربية املختلفة      
البحث عن الصيغ املالئمة املبدعة بيننا وبني اآلخر،وهذا يتطلب عمال نظريا ومنهجيا من             

لية حىت متتلك   أجل توطني الكثري من املفاهيم ذات الصبغة العاملية ومنحها املشروعية الداخ          
وهذا ال يتحقق إال من خالل      .هذا الفكر  القدرة على التكيف مع مسار التاريخ اخلاص           

نظرة علمية شاملة تأخذ يف احلسبان املسار التارخيي املوضوعي ،أي االنطالق من اخلاص             
  .وهذا يتطلب جهدا فكريا يأخذ الفكر اإلنساين يف مشوليته .إىل العام 

 فإنه يعد من املفيد اقتراح مصطلحات ومفاهيم وأدوات وقيم معرفية تأسيسا على ما تقدم   
. تسهم يف بلورة موقفا فكريا يتسم بقسط كبري من االستقالل واملوضـوعية واحلياديـة             

وعلى سبيل املثال لقد عرف التقدم احلضاري بالنسبة لنا كعرب باعتباره اللهث والركض          
النموذج احلضاري واملثل األعلى جيب أن نصل واللحاق بالغرب ، وبالتايل عد الغرب هو 

وحتاول املناهج واملفاهيم اليت تدور يف      .إليه ، بل عد الغرب القيمة املطلقة اليت جيب تبنيها           
إطار هذه املفاهيم أن حتدد التقدم و التخلف من هذا املنظور فاقترابنا من الغرب حيـدد                
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لتخلف أي أصـبح الغـرب و مرجعيتـه         تقدمنا ، أما االبتعاد عنه نكون قد توغلنا يف ا         
  .الفكرية مرجعية وحيدة وائية مطلقة 

ويعد املفكر أنور عبد امللك من املفكرين العرب الذين يسعون إىل تأسيس وجهة نظـر               
فكرية  حتاول استرجاع البعد احلضاري ملشروع النهضة العربية اإلسالمية مـن خـالل              

كرية اليت مل تكن متداولة، خباصة يف أوسـاط         العمل على إعادة صياغة بعض املفاهيم الف      
مثل اخلصوصية واألصالة والسـتمرارية التارخييـة ، النهـضة          . دعاة احلداثة و التنوير     

وهو يتناول هذه القضايا بلغة سوسيولوجية واضحة ويضعها ضـمن رؤيـة            .احلضارية  
ور احلضاري إىل فكرية وحضارية وهو ينوه بأن املسألة اآلن تدور حول االنتقال من التده    

على هذا األساس فإن إشكالية حركة التحرر يف العامل العريب ليست           : النهضة احلضارية و  
إشكالية االنتقال من مرحلة االحتالل والتبعية والرجعية إىل مرحلة االستقالل والتحـرر            

ة والثورة االجتماعية ، وإمنا على وجه التدقيق االنتقال من التدهور احلضاري إىل النهـض             
    1.احلضارية

ومن أجل هذه النهضة احلضارية يقترح مشروعا حضاريا لألمة العربية ولقد عـرب عـن               
واجلدليـة  /اتمع املـصري واجلـيش      / مشروعه هذا يف أكثر من  موقع، بدا من كتابه         

وانتهاء بكتابيـه   /الفكر العريب يف معركة النهضة    /الصادر باللغة الفرنسية  و    / االجتماعية
هـذا فـضال عـن      / .اإلبداع واملشروع احلضاري  / وكتاب/وتغيري العامل    /ريح الشرق 

فما هي مالمح هذا املشروع احلضاري الذي       .إسهاماته املختلفة يف احلياة الفكرية العربية       
  .يرمز إليه بريح الشرق 

وهذا املشروع احلضاري املقترح ال يتحقق يف نظره إال على أنقاض السراب الثقايف ، أي               
على ذلك الوهم املتأصل يف عقول وقلوب العديد من املفكرين العرب الزاعم أن             القضاء  
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ال خالص إال يف الغرب وال تطور إال ويسري يف دروب الغرب وال عصرنة إال يف مواكبة                 
إن هذا الفهم ال يهدف إال إىل هيمنة الفكر الغريب على العـامل العـريب                .1الفكر الغريب   

ويذهب إىل حـد    . ا التارخيية وأصالتنا احلضارية املوضوعية      ويدعو إىل التنكر خلصوصيتن   
اام أصحاب هذا التوجه الفكري ونعتهم بالعمالء احلضاريني الذي يكرسون الـسيطرة            

كما يؤكد أن العامل العريب رغم احلصار        .2الغربية وعزلنا عن ضة الشعوب يف الشرق        
ة ، حيتل مكانة واضـحة يف جبهـة         املضروب عليه اليوم وحماولة إجهاض ضته احلضاري      

اتمعات والشعوب واألمم اليت تتحرك بشكل تدرجيي حنو احتالل مكانتها الفعالـة يف             
حتريك مفاتيح املبادرة التارخيية وهذا هو ما يعنيه بريح الشرق الذي يقوم علـى أسـاس            

ن الغرب  إسهامات احلضارات والثقافات الكربى يف العامل بدال من هيمنة قطاع متقدم م           
    .3على مصائر اإلنسانية على بقية العلم بواسطة النقل النمطي 

إن املشروع احلضاري ينبع إذن من الذات أي من جمتمع قومي حمدد الذي يعتمد علـى                
  اخلصوصية الذاتية 

لتقدمي  مضامني ومسالك جديدة غري منقولة ملواجهـة حتـديات إشـكالية التحـديث       
انطالقا من هذه األرضية نتساءل ما هي مكانة أمة         .اعات  ومواجهة العصر ومواكبة الصر   

العرب من املقومات التارخيية واالجتماعية اليت  بإمكان  اإلبداع  الذايت على مـستوى               
يؤكد أن هذا يطرح ضمن مشروع حضاري       . واسع وفعال أن يسهم يف ضتنا احلضارية      

 أكثر طبيعة املشروع احلـضاري      وليوضح.الذي يف قلبه تنطلق التعبئة والريادة واإلبداع        
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الشامل الذي جيمع بني اخلصوصية التارخيية وحتديات املرحلة اآلنية والرؤيـة املـستقبلية             
  .بوصفه مشروعا ميتد إىل فلسفة التاريخ أكثر مما يندرج يف اإلطار املألوف 

ولكي حيدد طبيعة املشروع مييز بني ثالث مستويات هناك  املشروع االجتماعي  وهـو               
الذي يتخذ عادة شكل برنامج لتنظيم سياسي أو دولة حسب الظروف القائمة ويتمركز             

أمـا  .ذا املعىن فإنه يعرب عن طبقة اجتماعية داخل اتمع          .بني أيدي فئة أو فئات حمددة       
املستوى الثاين فهو املشروع القومي الذي يعده أمشل من املشروع االجتماعي ألنه ينبـع              

 جمتمع عند نقطة التهديد واستشعار غالبية املواطنني بأنه البـد مـن             من القوى احلية يف   
فهو ذا املعىن يتعدى األرضية االقتصادية و االجتماعيـة للمـشروع           . سياسة  لإلنقاذ  

االجتماعي فيعيد تشكيل احلياة االجتماعية يف إطار الوطن بأسره جيمع العناصر التكوينية            
  ئ عامة يلتف حوهلا الوطن ،سواء أكانت آنية أو تارخيية وفئاته املتناقضة انطالقا من مباد

أما املستوى الثالث فهو املشروع احلضاري الشامل الذي جيمع بني اخلصوصية التارخييـة             
وهو يتميز عن النوعني اآلخرين بأنه مـشروع        .وحتديات املرحلة اآلنية والرؤية املستقبلية      

ر األعم لكافة اخلطط واملـشروعات      متكامل من حيث كونه يهدف إىل أن يكون اإلطا        
أي حتديد املكانة احلضارية بني التكوينـات احلـضارية         .واملبادرات داخل جمتمع معني     

     1.األخرى
إن هذا املشروع احلضاري الذي حيدد مالحمه داخل اتمع القومي احملدد فإن توصـيفه              

 ال يرى فيهـا إال مـشاريع        الكامل ال يتحقق إال يف إطار متيزه عن املشاريع املغايرة اليت          
هلذا فهو يتـساءل عـن      . وهلذا فهو حياول حتليل ما بني احلضارات من اختالف        .هيمنة  

حقيقة ما يطلق عليه النظام العاملي الذي يتبدى بوضـوح كامـل يف شـكل سياسـي                 
واقتصادي تنتظم يف إطاره وحدات وأمناط من العالقـات تنطـوي علـى صـراعات               
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ة وتطور اجتماعي وعمليات حتديث تقفز أحيانا بسرعة وترتد         ومواجهات وعمليات تنمي  
 قوتان حضاريتان عظيمتان    1945ولقد برزت يف إطار هذا الشكل  منذ         .أحيانا أخرى   

وكأن غالبية العامل أي القارات الثالث أسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية ال وجود هلـا إال               
منا هنالك عامل مغمور وراء النظام الثنـائي        بوصفها امتدادا تابعا للقارة  األوروبية ،وكأ      

 ففي هذه االتفاقية مت تقسم العامل بني النموذجني         1945الذي كرسته اتفاقية يالطا عام      
احلضاريني الغربيني وبالتايل تكرست اهليمنة احلضارية الغربية علـى العـامل  أي رؤيـة               

دت إىل الفكر العريب الـذي       وهذه السيطرة الغربية على بقية العامل امت       1حضارية واحدة   
ينسب إليه حمنة التناقض يف الفكر العريب  فهو ميثل الرصيد الفكري ملرحلة اهليمنة الغربية               

ويتجلى يف املوجة الغربية السائدة يف معظم جماالت احلياة االجتماعية اليت تكاد تكـون            . 
ولوجية األحـزاب   مسطرة متاما على  القطاع احلديث من الفكر والفلسفة العربية وأيدي          

والفكـر  . السياسية العصرية مجيعها يهتدي دى هذا الفكر الغريب وفلسفته الـسياسية            
القومي العريب هو اآلخر يواكب االجتاه الفكري السائد حلركات الوحدة السياسية  اليت             
 شهدا إيطاليا وأملانيا ، إىل درجة اعتبار جمموع اتمعات البشرية املتواجـدة يف إطـار              

وهذا أدى بالفكر العريب إىل جتاهل املـسار        .العامل العريب وكأا إيطاليا أو أملانيا أخرى        
   .2التارخيي املوضوعي املغاير متاما تمعات عاملنا العريب 

إن هذه اهليمنة الغربية على العامل بدأت تفقد زمام املبادرة التارخيية بعد انتـصار الثـورة               
 حرب أكتوبر حيث بدا التغيري العظيم بذلك اخـذ الـشرق            الصينية وانتصار العرب يف   
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و يذهب إىل حد اعتبار عصرتا هو عصر ااة مـع هـذا             .خيتلف عن احلضارة الغربية     
   .1الغرب وااة احلضارية بني الشر والغرب

والشرق عند أنور عبد امللك ليس الشرق اجلغرايف ، وإمنا هو كل ما ليس بالغرب ، إنـه                  
سميته ببلدان العامل الثالث أو البلدان النامية ، أو املتخلفة ،أو اجلنـوب مقابـل               ميكن ت 

إنه جتمع من دول وشعوب القارات الثالث أسيا وإفريقيا وأمريكـا الالتينيـة             .الشمال  
إطار احلضارة الصينية مع املنـاطق الثقافيـة        :وبتعريفه يتألف هذا الشرق احلضاري من       

 م ،الثقافة احلضارية املتوسطية من مـراكش حـىت   الفليـبني            املشكلة له، منطقة اإلسال   
واملركزان احملركان للشرق املفهوم على     . ،إفريقيا السوداء بعض قطاعات أمريكا الالتينية       

هذا الوجه مها إذن الصني يف قلب الدائرة األسيوية ، والعامل العريب حول مصر يف قلـب                 
ق احلضاري  الذي يتميز بعقلية حضارية متباينة        هكذا يكون الشر   .   2املنطقة اإلسالمية   

هذا هو جوهر عصرنا إنه عصر الوحدات احلـضارية         .متاما عن العقلية احلضارية الغربية      
النظرة الغربيـة  : املتقابلة  وعلينا حنن العرب أال نتخلف عن ذلك وهلذا ينبغي أن نستبعد             

هنا إىل الفهم الـسياسي الـواقعي       وإذا استبعدناها نكون قد استبعدنا اخلطر األكرب واجت       
حلركة التاريخ وندرك عندئذ أن لنا يف املقام األول كحليف حضاري ومصري ى حركـة              

   .3الشعوب املناهضة للهيمنة الغربية يف أسيا وإفريقيا ويف أجراء من أمريكا الالتينية 
تنـاقض  إن التناقض األساسي يف عصرنا ليس بني مشاريع اجتماعية واقتصادية ،بل هو             

حضاري شامل بني شرق واحد متجانس ،وغرب واحد متجانس، هذا األخـري الـذي              
ومتتد اامات أنور عبـد     . يسعى بكل الوسائل املادية والفكرية ليتصدى لنهوض الشرق         
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امللك للغرب لتشمل الطبقات العاملة واحلركات االجتماعية ومؤسسات اتمع املـدين           
هليمنة الغربية اليت هي مرتبطة متاما تارخييا و مـصلحيا          جزء تكويين ال يتجزأ من ا     :فهي  

  . 1باالستعمار واهليمنة الصهيونية 
إا الرؤية اليت يقدمها لنا عن الغرب،فهو كتلة حضارية متجانسة واحدة ، وهو ال حياول               
أن يبحث عن التنوع واالختالف داخل هذا الغرب وال حىت تنوعه الثقايف واأليديولوجي             

ىن فإن االختالف بني الشرق والغرب ليس جمرد اختالف وتفـاوت يف النمـو              ذا املع 
والتقدم ومن املمكن للشرق أن يسعى لكشف ختلفه ،ملا  يضعه على مـستوى التـاريخ                
العاملي، الذي يصلح أن يكون مقياسا علميا لفهم  املوقع احلضاري هلذه األمة أو تلـك                

إنـه  .ري،سواء أكان عند  الغـرب أو غـريه    وبالتايل ميكن اللحاق ذا املستوى احلضا     
يتجاهل هذه املعايري العلمية ويؤكد أن االختالف والتباين يكمن يف الطبيعة العقلية لكل             

إن هذه الطبيعة العقلية املختلفة اليت هي مبثابة جواهر قائمة بذاا ال ميكـن أن                .2منهما  
تبعية فكرية فينشأ التناقض    تلقي أو تتواصل ضمن حوار حضاري، وأي حوار يتحول إىل           

وهذا ما أدى بالفكر  العريب إىل تبعيته للفكر الغريب ، يف مفاهيمه ومناهجه فأصبح بعض                
املفكرين نتيجة هذه التبعية ينكر األصالة باسم العصرنة وبعضهم  ينكر العصرنة باسـم              

املفتعـل أو   األصالة،أما البعض اآلخر يقيم بني األصالة والعصرنة جسرا هشا من اللقـاء             
   .3التركيب فيغلب مفهوما على مفهوم وهو يستمسك ما معا يف ركاكة وسطحية

لكننا نتساءل عن حقيقة هذا التناقض هل هو جمرد تناقض  فكري نتيجـة اخـتالف يف                 
املنطلقات النظرية  واملنهجية، أي تناقض فكري خالص وجمرد يف فكر هؤالء املفكرين أو              

                                                 
  170 مصدر سابق صريح الشرق  أنور عبد امللك  1
  237  مصر سابق ص تغيري العاملأنور عبد امللك  2
  132 مصدر سابق صرياإلبداع واملشروع احلضا  أنور عبد امللك   3



  107

اقع حيام ،بعبارة أخرى هل التناقض يف فكر هـؤالء بـني            هو تناقض بني فكرهم و و     
األصالة والعصرنة نابع من الواقع املتناقض ، أم أن تبنيهم الفكر الغريب بنظرياته ومفاهيمه              

وهذا يقودنا إىل تساؤل أال يوجد يف هذا الفكر الغريب ما يستحق الوقـوف              . ومناهجه  
ي باحث خباصة ملا يتصدى ملسألة على غايـة         إن  هذه التساؤالت جتابه أ     . عنده  وتبنيه    

من األمهية و احلساسية واخلطورة مثل مسألة جدل احلضارات وموقع هذه احلـضارات             
على حمك التاريخ العاملي، غري أنه يتخطى مجيع هذه التساؤالت ويذهب إىل حد اعتبـار               

  .ات علمية ال غري الفكر الغريب ميثل الرصيد الفكري ملرحلة اهليمنة ، بل هو جمرد افتراض
ذا التعميم يتم إنكار الفكر الغريب كله وخباصة ذلك الذي نشأ منذ القرن اخلامس عشر               

  أن هذا الرفض لآلخر ينسجم متاما مع تفكري أنور  1.حىت القرن العشرين يف فكرنا العريب     
عبد امللك الذي يسعى لتأسيس  وجهة نظر ترفض التواصل الذي يرى فيه جمرد سـيطرة                

لغالب على املغلوب أو انبهار املغلوب بالغالب ومقابل هذا الرفض لآلخـر يـدعو إىل               ا
التمركز على الذات وتعبئة طاقاا لتحقيق ذلك التمركز وتعبئة الطاقـات والقـدرات             

 أن هـذا    2.لتكون قادرة على التصدي وتفتح األبواب لإلبداع الذايت يف العامل العـريب             
مركزية مبركزية أخرى ،مركزية عربية إسالمية مقابل مركزيـة         التفكري ينتهي إىل مقابلة     

  . غربية
مما ال شك فيه، إن أي مشروع للنهضة احلضارية ألي أمة يكمن بالدرجة األوىل يف حترير           

وهذه الذات احلضارية لن تتحقق بتقليد  غري صحيح وغـري           . الذات من مجيع املعوقات     
ن تأكيد الذات وحتريرها وتطويرها لن تتحقق إال        لك.واع ملناهج ومفاهيم غري نابعة منها       
وهذا املوقف من الفكر الغريب غري موضـوعي ألن         .مبوقفها املوضوعي من احلقيقة حوهلا      
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هذه النظرة تواجه الفكر الغريب مواجهة فكرية جمردة تتجاهل ما وراءه من مواقع ومواقف            
 الغريب على إطالقه ، وخباصة      ذلك أنه يف احلقيقة ليس هناك ما يسمى بالفكر        . اجتماعية

يف جمال العلوم اإلنسانية فهو مدارس واجتاهات وتصورات وأفكار ونظريات تعرب عـن             
كما أن  هذا الفكر .ذا املعىن فهو ليس واحدا متجانسا     . مواقع اجتماعية خمتلفة ومتقابلة   

 كثري مـن    بلغ مستوى العلمية املوضوعية ، أي مستوى العمومية والشمولية والكلية يف          
أفكاره ونظرياته وتطبيقاته ونتائجه مما يرتفع به فوق مستوى التحديـد أو اخلـصوصية              

هنا تنشأ تساؤالت عن اخللفية الفكرية، أو بعبارة أخرى ماذا وراء هذا املوقف      . األوروبية
الفكري وأين يريد أن يصل بنا من خالل موقفه من احلضارة الغربية وفكرها املعرب عنها               

ذا ال يعين إنكار اخلصوصية، فكل جمتمع يتفرد جبملة من املميزات واخلـصائص             لكن ه .
لكن املسألة تطرح يف كيفية التعامل مع       .وهي عامل أساسي يف عملية التغري االجتماعي        

هذه اخلصوصية ويف منهج معرفتها ويف كيفية توظيفها يف خدمة املهام التارخيية اليت تطرح              
يث ال تتحول إىل عائق يف وجه هذه املهام احلضارية اليت ـا             على هذه األمة أو تلك، حب     

وال خالف أيضا ملا يؤكد أن هدفه من طرح مسألة          .ترقي األمم يف سلم التاريخ العاملي       
اخلصوصية احلضارية يف الفكر العريب بوصفها أداة تسليح هذا الفكر بأداة علمية مبنيـة              

فصاح عما هو أصيل حقا يف االسـتمرارية        على التحليل التارخيي املوضوعي من أجل اإل      
التارخيية واحلضارية الذي يسعى إىل اكتشاف عنصر التفرد والتميز من أجل إثرائه ومنحه             

إذن فإن  . 1الوسيلة الفعالة لتطويره على أساس األصالة النابعة من الذات دون تقليد اآلخر           
وهلذا يقـدم   .يزنا عنه   اهلدف من وراء هذا املوقف من الغرب هو البحث عن تفردنا ومت           

  .رؤيته اليت تتميز كما يقول عن املشروع الغريب 
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نستطيع أن نبني أربعة أبعاد للخصوصية العربية ، أول هذه األبعاد األربعة هي خصوصية              
وإذا نظرنـا بإمعـان إىل   :الوحدة القومية وإلميانية الفلسفية ونتبينها أكثر علـى لـسانه     

مة العربية قبل مرحلة الفتح العريب واإلسالم و أيضا بعـد           اتمعات اليت منها تكونت األ    
 وخاصة يف مصر ،ويف منطقة ما بـني         –هذه املرحلة، جند أا تتميز بكوا يف غالبيتها         

 جمتمعات اتسمت باالسـتمرارية الـسكانية   -النهرين وأيضا من ناحية أخرى يف املغرب   
هذه اتمعـات علـى     ..تمع املائي   الزراعية القائمة يف أغلب احليان على ما يسمى با        

تنوعها يف مناطق خمتلفة متيزت بالوحدة الوطنية هو ما نطلق عليه األمة أو العروة الوثقى ،                
أو باملصطلح السياسي اجلبهة الوطنية ،وكذلك باإلميانية الفكرية الفلسفية اليت أصـبحت            

ى منط املسيحية قبل اإلسالم أو      يف العصر احلديث هي اإلميانية الدينية التوحيدية ،سواء عل        
  1على منط اإلسالم يف غالبية احلال يف جمتمعاتنا العربية جنبا إىل جنب مع املسيحية الشرقية 

ولكن سرعان ما يقصر هذه اإلميانية الفلسفية على اإلسالم السياسي الذي هـو علـى               
 مما هو جمرد دين     حسب تعبريه  نظرية اجتماعية للصيغة الوطنية والتطور االجتماعي أكثر         

لقد خلقت هذه الطبيعة العامة لإلسالم وضعا مل يعد معه مكان ألية فلـسفة سياسـية                
   .2شاملة

أما البعد الثاين هلذه اخلصوصية العربية فهي الدولة املركزية املوحدة اليت تقوم على جيش              
طقتنا مـن   إن خصوصية الدولة يف الفلسفة والتاريخ السياسي العريب اإلسالمي ملن         :وطين  

إخل  تـبني أن     .. الفراعنة حىت عصر مجال عبد الناصر، من صالح الدين حىت حممد على             
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اتمعات الفالحية املائية الثابتة اليت ولدت أقدم قوميات العامل يف منطقتنا هي أيضا الـيت              
   .1يف قلبها نشأت الدولة املركزية املوحدة وحمورها اجليش الوطين

وصيتنا وتفردنا العريب، فهو االنسجام والسالم االجتماعي عكـس         أما البعد الثالث خلص   
إننا ال نستطيع حبال من األحوال أن ننقل معطيات ونتـائج           :الغرب الذي يتميز بالصراع     

الفكر الغرب كما هي ، أي بوصفها قائمة على فكرة التناقض الداخلي الـذي يقـصي                
قض يف تركيب جديل وهي كلها      اجلانب املعارض من حقه يف الوجود متاما كجانب منا        

أساليب تؤدي إىل تفتيت التركيب الوحدوي القومي يف وقت حيتاج فيه الفكر الـشرقي              
والعريب إىل دراسة كيفية استيعاب تلك التناقضات يف إطار احملافظة على الوحدة القومية             

عي وهو يعترف أن الصراع االجتماعي واقع بشكل طبي       2و إخضاعها إىل املشروع الوطين      
 مـن املكـن   *يف اتمعات اإلسالمية ، غري  أنه يرى بسبب تأثري فائض القيمة التارخيي  

استنفار الغالبية العظمى من اجلماهري على أساس من املصاحل املشتركة ، أي على أسـاس               
وطين حبيث تشمل الغالبية من الطبقات واموعات االجتماعية  وكـذلك االجتاهـات             

وقد مكن ذلـك    .ت الوطنية ملواجهة التأثريات املدمرة للهيمنة الغربية        الفكرية يف اتمعا  
من سيادة االستراتيجية والتكتيك اجلبهوي يف البلدان اإلسالمية الشرقية مقابـل طريقـة          

  .3الصراع الطبقي التقسيمية 
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ي أما البعد الرابع هلذه اخلصوصية العربية ،بل الشرقية عامة فهو املفهوم التركييب التوحيد            
هـذه  :فيؤكـد أن    .للزمن يف مقابل املفهوم التحليلي العملي للزمن يف احلضارة الغربية           

اتمعات القومية الوحدوية اعتادت أن تعمل على استيعاب التناقضات الداخلية ملواجهة           
ومن هنـا   .معركة االستمرار املادي عرب التاريخ قبل ظهور التكنولوجيا يف العصر القدمي            

ىل الزمان وإىل الصريورة التارخيية نظرة ال حتليلية وال انفصامية نظرة ترفض            كانت نظرا إ  
تفتيت الزمان إىل وحدات كمية فحسب ، وإىل مراحل متتالية فحسب ، وإمنا تنظر إىل               
الصريورة التارخيية وكأا عملية مركبة جدلية واحدة متتد عرب األجيال وال متثـل حيـاة               

أما نظرة الغرب إىل الزمن ،كما يـرى ،          .1 املسرية الكربى    اتمعات اآلتية إال ذرة يف    
فهي نظرة حتليلية أداتيه عملية ، استمرارا من أرسطو حىت أنشتاين ختتلف متاما عن مفهوم               

  .الزمن العريب الشرقي ، كدميومة اجتماعية واستمرارية موحدة وتوحيدية 
الشرقية اليت يقول ا أنـور عبـد        – والواقع أن هذه األبعاد األربعة للخصوصية العربية        

فالقول بالطابع التوحيدي اإلميـاين للمجتمعـات       .امللك تكاد تندرج يف مفهوم واحد         
العربية الشرقية ،يفترض الدولة املركزية املوحدة ، كما يتضمن القول بـرفض صـراع              

ـ             الـزمن   ةاملتناقضات وحماولة استيعاا، فضال عن أنه يتضمن كذلك القـول بتركيبي
إنه إذن مفهوم واحد ،وأن تعدت أبعاده، للخصوصية        .  التوحيدية املوحدة    هواستمرار يت 

التركيبية التوحيدية هلذه اتمعات العربية الشرقية يف اختالف ومتايز عـن اخلـصوصية             
واهلدف من وراء ذلـك     .الصراعية التقسيمية التحليلية للمجتمعات أو للحضارة الغربية        

ت اختالف ومتايز الشرق عن الغرب مـن حيـث اخلـصوصيات            كله هل هو جمرد إثبا    
التكوينية لكل منها ، إنه اكثر من ذلك، فهو يهدف أساسا إىل إثبات هذا االخـتالف                
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والتمايز يف اخلصوصيات التكوينية و تأكيد ضرورة االخـتالف والتمـايز يف أسـلوب              
  .كذلكوطريقة وحىت أداة التطور احلضاري ومضمون هذا التطور احلضاري  

إن هذا الترتيب املنهجي الذي يقدمه أنور عبد امللك يهدف إىل تأكيـد العالقـة بـني                 
اخلصوصية واالستمرارية التارخيية يف كل جمتمع قومي ، وهذه العالقة تبحـث الظـاهرة        
الثابتة اليت ال تتغري بالرغم من حتوالت التاريخ هذا الشي الثابت، به تتحدد اخلـصوصية               

   تمعات القومية األخرى القومية اليتومعىن هذا أن احلركة التارخيية ليس .ا خيتلف عن ا
وهذا ما يؤكده بشكل واضح     .سوى الظاهر من هذا الثابت الذي هو فيها اجلوهر الدائم           

يف تصوره ملفهوم الزمن يف احلضارة الشرقية الذي يرى فيه زمن تركييب عكس احلـضارة       
لكن ال يقدم لنا أي أساس موضـوعي هلـذا          .فيها حتليلي الغربية اليت يرى فيها أن الزمن       

الفصل والتمايز، هل جيوز إطالق هذه األحكام دون حتديد اجتماعي و تارخيي ملا يسميه              
  .املفهوم الشرقي للزمن واملفهوم الغريب 

إن هذا الطرح ملفهوم الزمن يلتقي مع النظرة  اإلستشراقية اليت يعد أنور عبد امللـك أول                 
 فهو يؤكـد أن النظـرة االستـشراقية         ةنقدا لطروحاته اليت يتهمها باال تارخيي     من وجه   

للحضارة الشرقية أا ذات خصوصية ثابتة ال ختضع للتطور والتحول فيـصبح احلاضـر              
 كما أن مفهومه للزمن ال ختتلف عن نظرة املستشرق  لويس ماسنيون              1امتداد للماضي   

بيه نظرة عنصرية جتاه تاريخ الشرق وإلسالم علـى         الذي هو اآلخر يوجه له نقدا قويا لتن       
وجه اخلصوص والذي يرى أن مفهوم الزمن عند العرب يتصف بالذرية أي يقوم علـى               

إن هذا التعميم الذي ال     .االنفصال والتقطع خالف الفكر الغريب الذي هو تركييب اتصايل          
فهمو الزمن اختلف عرب يراعي االختالف  واملالبسات التارخيية  يقع يف خطأ علمي ألن م   
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املراحل التارخيية املختلفة ،فالزمن يف العصور الوسطى ليس هو الزمن يف العصور احلديثة             
  .ومفهوم الزمن عند املتصوفة ليس هو نفسه عند الفالسفة 

وهذا التصور للزمن ينسحب أيضا لفهمه املتعلق بالصراع الذي تتميز ـا  احلـضارة               
تيعاب التناقضات وينشا عن هذا أن الصراع الـذي ينـشأ يف            الشرقية اليت تقوم على اس    

بل ال يقود إال إىل حتول يف       .التاريخ، ال يقود إىل االنتقال من مرحلة إىل أخرى مغايرة هلا            
املفاهيم دون أن يقدر على تغيريه، فالظاهر يف اتمع القومي هو هذه احلركة الـسطحية               

ما يظهر حركته التارخيية لذا وجب على أنور عبـد          اليت ال تؤثر على ثباته املستمر برغم        
امللك إعادة النظرة يف اجلدلية االجتماعية وحتديد مسارا جديدا هلا خيتلف عـن مـسار               

  .جدلية الفكر الغريب 
وهنا أيضا يف مسألة الصراع فهو يقع يف النظرة االستشراقية اليت نقدها وخباصة يف نقـده      

ه للتاريخ اإلسالمي بوصفه بنية مستقلة عـن سـياقها          جلاك بريك فيعترض عليه يف دراست     
فعندما يؤكد على اخلصوصية  الشرقية اليت تتسم باستيعاب التناقضات فهـو            . 1التارخيي  

يلغي حقيقة تارخيية كربى متيز كل تاريخ اإلنسانية القائم على الصراع والتدافع فالصراع             
ارخيية عامـة تـستوي فيهـا كـل         هي ظاهرة اجتماعية ت   .ميثل  جوهر احلركة التارخيية    

كما أن استيعاب التناقضات ال يعـين إلغائهـا أو          .  اتمعات شرقية كانت أو غربية      
جتاهلها ، إمنا يتم الترفع عليها وفهمها ودراستها بشكل موضوعي واكتشاف الوسـائل             

ما   االجتماعية للسيطرة عليها من أجل ختطي هذه التناقضات وجتازها إىل مرحلة أكثر تقد            
لكن هذا ال يعين أن هناك متاثال أو متاهيا بني هذه الظواهر االجتماعية             .على درب التاريخ  

بل هناك اختالف يف ا ألساليب و املناهج حلل هذه التناقضات حبسب املالبسات التارخيية              
إن اختالفهـا   . النوعية يف كل جمتمع لكن هذه اخلصوصية ال تنقسم إىل شرق وغـرب            
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إن اخلصوصية من خالل .م فيها املكونات االجتماعية والتارخيية احمللية وخصوصيتها تتحك 
هذا الطرح تتحدد عنده فيما يسمى يف اللغة املاركسية بالبناء الفوقي أو البنية الفوقية من               
البنية االجتماعية ، وليس يف القاعدة املادية من هذه البنية وهذه العالقة بني اخلـصوصية               

ث هلا عن سند تارخيي داخل كل جمتمع قومي حىت يتم تربيرها بشكل             والبنية الفوقية يبح  
فأمهية مستوى الثقافة الوطنية مثال هي خصوصية اتمع القومي يف إيطاليـا            .موضوعي  

أمـا  .وأملانيا ،و أيديولوجية اقتحام احلدود والالقومية هي خصوصية اتمع األمريكـي            
وذا يعزل ظاهرة خاصة ببنية فوقية      .1جنليزي  الرتعة التجريبية فهي خصوصية اتمع اإل     

عن قاعدا املادية التارخيية اليت ا وجدت ، وجيعل منها ظاهرة فوق التاريخ أي ظاهرة               
ال تارخيية حبيث تصبح يف استمراريتها  التارخيية مبدأ فوق التاريخ ،أي مبـدأ مفارقـا                

 إذا استعملنا لغة أرسطو فهـو احملـرك         و. للتاريخ  يفسر به التاريخ وال يفسره التاريخ         
وبعبارة أخرى إنه يفسر القاعدة املادية اخلاصـة ببنيـة          . األول الذي حيرك وال يتحرك      

اجتماعية تارخيية معينة بظاهرة أيديولوجية ال جتد تفسريها إال بربطها ذه القاعدة املادية             
إنه يعكس منطق األشـياء يف       .اليت هي أساس احلركة التارخيية يف اتمع ومبدأ تفسريها        

التاريخ بشكل يصبح فيه الوعي االجتماعي، أو شكل تارخيي حمدد منه مبـدأ لوجـود               
  . الواقع االجتماعي نفسه 

إن هذا الطرح ملسألة اخلصوصية يكون قد انغلق عنده الفكر على حدود قومية إن مل نقل                
كوين ،أي العلمي فـصار كـل       جغرافية بشكل انقطعت فيه العالقة اليت تربط القانون ال        

شكل من أشكاله قانونا قائما بذاته ، هذا هو األساس النظري ملفهوم اخلصوصية وملفهوم              
لقد أصبحت حركة التاريخ دائرية مغلقة فأصـبحت اتمعـات          .االستمرارية التارخيية   

القومية كيانات مغلقة ومستقلة كل منها عن ، اآلخر يف غياب أي تواصـل، وبفعـل                
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ويظـل  .م اخلصوصية واالستمرارية التارخيية ينتفي أي تفاعل بني الشرق والغرب           مفهو
الشرق شرقا والغرب غربا،الشرق ملتفا يف دائرته احلضارية، والغرب هو اآلخـر ملتفـا              

وهذا يذكرنا ما قاله أحد الغربيني ، الشرق شرقا والغرب غربـا            .حول دائرته احلضارية    
  .ولن يلتقيا 

للتاريخ  القائم على الوحدات احلضارية املستقلة عن بعضها البعض الـيت            إن هذا التفسري    
تتنكر لوحدة التاريخ العاملي تنبع ، إن صح التعبري، عن فهم خاص للخصوصية اليت تؤكد               
على االستمرارية الزمانية فتصبح بذلك مفهوما  جمردا فتنتهي إىل التثبيت والتجميد عنـد       

 بوصفها خصوصية حضارية وهـذا      ةلى بقية املراحل الالحق   مرحلة تارخيية معينة وتاليا ع    
تفسري ال يأخذ املؤثرات واملكتسبات اجلديدة على صعيد العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة            
اليت تؤكد على النسبية والتغري وذلك من خالل اعتمادهـا علـى دراسـة التـشكيلة                

إا ذا املعىن دراسة حمـددة  . داالجتماعية واالقتصادية يف تفاعلها اجلديل مع العصر احملد    
ملرحلة تارخيية حمددة عن مراحل التكوين االجتماعي تمع حمدد يف إطـار مالبـساته              

ذلك أن كل مرحلة من مراحل التاريخ       .التارخيية الداخلية وتفاعالا اخلارجية مع العصر       
دائما بـالتنوع  ألن حركة التاريخ تتميز .هلا خصوصيتها وظروفها وأوضاعها االجتماعية      

وهنا ينبغي أن نشري أن االجتهاد للوقوف عند مسات خاصـة           .واحلركة والتغري املتواصل    
غري أنه ال   .متثل تفرد هذه األمة أو تلك عرب عمق تارخيي يعد أمرا مطلوبا منهجيا ونظريا               

جيوز السقوط يف التعميم لبعض املفاهيم اخلارجية تؤدي إىل تأبيدها باعتبارها خصوصية            
  .تارخيية 

إن هذا التفسري السرمدي ال يتيح لنا الكشف عن الوقائع امللموسة خلصوصية اتمـع يف              
إن خمتلف العناصـر    .مراحله املختلفة ،أو الكشف عن القانون املوضوعي احملرك لتطوره          

والعوامل  والتركيب الذي يقترحه لتحديد  االستمرارية التارخيية تشرح لنا التفاعل العام             
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 ال نتبني القانون احملرك للحركة التارخيية، مما ينتهي بنا إىل وضعية لن تنقذها منـها                ولكن
مصطلحات التفاعل واالستمرار اليت ال تقود إال إىل التعميم و التجريد واإلطالقية، الـيت              
مل خصوصيات أخرى عرب سلسلة من االنقطاعات واالنعطافات والتحوالت التارخيية          

الستمرارية وهذا الطرح ينتهي بدعوة االستمرارية التارخييـة إىل نفـي           املتنوعة يف هذه ا   
اخلصوصية واالكتفاء بنظرة جمردة عامة، ألن اهلدف من طرح اخلصوصية ال يعين الوقوف             
عندها إمنا من أجل أن تكون مرحلة لفهم حقائق تارخيية والتحكم فيها وبالتـايل ، إمـا       

ضافة والتطوير يف املرحلة الالحقة بوصفها سـندا        تبنيها إذا كانت متتلك القدرة على اإل      
تارخييا لتأسيس مرحلة جديدة ، أو عزهلا، إذا كانت عائقا يف وجه التطـور التـارخيي                

إن هذه النظرة اجلدلية هي اليت      .فتصبح بذلك مرحلة مفوتة تارخييا وبالتايل ختطيها تارخييا         
  .  تقدم التاريخ متقدما وهذا هو معىناتعمل على صياغة وعيا تارخيي

إن هذه النظرة الالتارخيية القائمة على اجلوهر الثابت البد هلا من مفتاح به ميكن الولوج               
هلذا الفضاء اخلاص وهو جيد هذا املفتاح يف السلطة املركزية بوصفها مفتـاح الوجـود               

  وخصوصية هذه السلطة نامجة من خصوصية واد النيل ومـا          1القومي والصناعة والفكر    
لزمه من تنظيم لعمليات الري والزراعة والنامجة كذلك عن والوضع اجلغرايف اخلاص            يست

هذا الوضع اجلغرايف اخلاص يفرض سلطة خاصة مركزية موحدة و موِحـدة بوصـفها              
هذا هو العنصر األصـيل      . 2تسيطر على املاء واألرض والقوة العسكرية والفكر مجيعا         

إن السلطة هنا تصبح ذاتا عليا متعالية       . األيديولوجي   والثابت يف سياق التغري السياسي و     
على مسار التاريخ املوضوعي ، وذا املعين فهي حتمل سر حياتنا ووجودنا احلـضاري              
وهذه الذات هي املقياس  اليت نقيس به درجة تطورنا احلضاري فكلما ابتعدنا عن هـذا                
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ري ووقعنـا يف دائـرة      الكيان األصيل الثابت نكون قد ابتعدنا عـن تطورنـا احلـضا           
بدون أدىن شك هناك ظاهرة خاصة تتميز ا البالد الـشرقية أو األسـيوية يف               .التخلف

مما جيعل هلا قسمات خاصة ، ولكن هذه الظواهر         . ماضيها الطويل ،وخباصة النهرية منها    
اخلاصة ويف مقدمتها السلطة املركزية اليت تسيطر على اجليش واألرض واملياه واالقتـصاد             

األيديولوجيا قد تكون تعبريا عن مرحلة تارخيية متخلفة ومسة من مسـات اتمعـات              و
وحـىت هـذه    .املتخلفة ، وإن تنوعت طبيعتها،وليس خصوصية قومية ينبغي التباهي ا             

السمة قد ال تكون األكثر تعبريا عن خصوصية اتمع ،رغم تكرارها واستمرارها فهـي              
ذا املعىن فـإن  .عية واقتصادية وفكرية و إثنية متصارعة قد ختفي وراءها تكوينات اجتما   

السلطة هي دائما سلطة سياسية ليست جمرد وظيفة إدارية تنظيمية حمايدة ، أي ليـست               
إن منح السلطة املركزية    .جمرد دولة خدمات دون أن حيفل بداللتها االجتماعية والطبقية          

 املنطق أا فـوق اجلميـع وفـوق         صفة اخلصوصية يف اتمعات الشرقية ينتج عن هذا       
الطبقات ، وأن أجهزا ليست أدوات قمع ، بل عدها أداة تثبيت قومي وال عالقة هلـا                 
بالشروط االجتماعية القائمة ألا تستمد وجودها الشرعي واملقدس من ذاـا ماضـيا             

ـ          .وحاضرا ومستقبال    . اعيفهي الثابت الدائم الذي يقوم بذاته ،وبه يقوم الوجود االجتم
من هنا ينبغي أن تنتفي عنها الصفة الطبقية ، بل هي سلطة حتقق الوجود القومي الشامل                 
وتأسيسا على هذا املنطق، فإن كل حترك ضد هذه السلطة الذي قد يتجسد يف شـكل                
صراع طبقي أو يف شكل مطالب اجتماعية ملحة أو مطالب ثقافية مشروعة ، يعد منايف               

ويف .ضد صيانته بوصفه جمتمعا قائم على االنسجام والوحدة         خلصوصية اتمع القومي و   
هذه النقطة فإن أنور عبد امللك واضح، فإن الدولة احلضارية اجلديدة اليت يقترحها جتمع              

وهذا هـو   . 1بني األصالة واخلصوصية والعصرنة ليست دولة طبقة حتل حمل طبقة أخرى            
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 والفكر الغريب ألنه قائم على التناقض       السبب الذي جعل أنور عبد امللك ينفر من التاريخ        
أما الدولة يف احلضارة الشرقية  فهي دولة السالم االجتمـاعي           .والتنافر والصراع الطبقي    

إا ال ختتلف عن السلطة القدمية      .بل تكون هي نفسها العناصر املكونة       .ألا دولة اجلميع    
التغيري اجلديد وحتقيق ما يسميه     يف البناء الطبقي ،وهي ال ختتلف من حيث كيفية أحداثها           

و ال نعلم كيف ختتلف     . العروة الوثقى للمجتمع وحتقيق أهدافه يف هذه املرحلة التارخيية        
هذه العروة الوثقى اجلديدة عن السلطة القدميـة دون أن ختتلـف كيفيـا يف تركيبـها                 

 مفهومـه   االجتماعي وهنا نتبني من جديد املدلول االجتماعي أو احلامل االجتماعي يف          
وهذه هي النقطة املركزية يف فكر أنور عبد امللك فإن النهضة           .للدولة أو السلطة املركزية     

احلضارية هي مواصلة لالستمرارية التارخيية وسـلطتها املركزيـة وأجهزـا املوحـدة             
بعبارة  أوضح فإن النهضة احلضارية تتم بدون أي تبدل يف بنية            . ةوأيديولوجيتها التوحيدي 

ع وهذا هو العنصر األصيل الذي ميثل االستمرارية التارخيية عرب تارخينا الطويل فهـو         اتم
العنصر الثابت يف سياق التغيري و هو الذات العليا اليت متسك بالتاريخ وال يبدهلا التـاريخ                

  .واحلامل جلميع  مكوناتنا احلضارية 
          تمع ويقبـع وراء تعاقـب      إن التنظيم املركزي املوحد هو الذات العليا اليت متسك بـا

والتاريخ ال حيمل يف ذاته من حيث هو تاريخ بشري          .احلوادث الزمانية واألفراد واتمع     
معىن هاما أو داللة خاصة، و ليس االحنطاط والتخلف سوى ابتعاد عن هذا املـضمون               
الثابت سوى احنراف عن األصالة واخلصوصية وحني جيعل أنور عبد امللـك املـضمون              

عي الثابت متعاليا ال على األفراد فحسب ، بل على اتمع والتـاريخ احلقيقـي               املوضو
للبشر أيضا ،تتحول هذه األصالة املتعالية على التاريخ وسيلة إلزالة الفروق بني النهـضة              
واإلصالح وحتويل كل ضة اليت تتميز بالشمولية والعمق إىل جمرد ترقيعات ظرفية ال متتد              

مجيع جوانب اتمع املختلفة وتنتهي إىل تربير مجيع املـشاريع الـيت            إىل العمق وال متس     
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تتميز باحملافظة االجتماعية بدعوى احلفاظ على الثوابت واملقدسات فيؤدي ذلك كله إىل            
الوقوف يف وجه أي حركة جتديدية أو تنويرية فيصبح كل عمل سياسي  جمد ارتداد على                

  .السلطة املركزية
مللك األصالة  إذن يف املضمون املوضوعي للنشاط البشري املستقل          مل يكتشف أمور عبد ا    

إىل حد ما عن نشاط األفراد كأفراد ،بل حبث عنه خارج كل نشاط تارخيي وبشري على      
العموم ومن الطبيعي أن تتم هذه النظرة اخلارجية للمجتمع باآللية والسطحية وعم النفاذ             

ا مل يتبني خمتلف التعرجـات واالنعطافـات        إىل سر احلركة االجتماعية ومكوناا وهلذ     
والتغريات يف التاريخ العريب واملصري على اخلصوص ومل يتبني داللتها املوضـوعية فلـو              
عمق النظر يف البناء التحيت للمجتمع لوجد ظواهر وخصائص أخرى لعلها كانت احملرك             

  .األساسي للتاريخ واالستمرارية املتجددة  املتغرية 
ية اليت حددها ملصر يف تارخيها الطويل،واليت متثلت يف السلطة املركزية           هل هذه اخلصوص  

علـى  .هي األصالة املصرية اليت يسعى لتأكيدها باستمرار، ويقيم عليها التجدد احلضاري          
هذا األساس يعين اختزال تاريخ مصر كله من الفراعنة من خوفو وخفرع  مرورا  مبحمد                

وكال ء االستمرارية و األصالة التارخييـة رغـم         على ووصوال عن عبد الناصر بوصفهم       
االختالف اجلذري بينهم ، ويهمل بذلك عشرات التحركات الشعبية األخرى قبل ذلك            

من هنا يشأ تساؤل ما هو      .هذه التحركات اليت كانت رفضا للسلطة املركزية      . وبعد ذلك 
ذا املعـىن   . ارخييا  أكثر أصالة  السواعد اليت بنت األهرامات أو هذه السلطة املستمرة ت           

ليس للتخلف صلة مباشرة باإلقطاعية وقيودها ، بل بعدم االنتفاع بعناصر األصالة الـيت              
قامت عليها حضارة الفراعنة مث احلضارة العربية ،أي بعدم تأمني االستمرارية القائمة على             

قـات  احلكم املركزي املوحد وهذه االستمرارية ال تظهر أو تنكشف إال على ضوء العال            
بني اتمعات واحلضارات املختلفة فهيمنة الغرب املسيحي والقيم الغربية ومصدر الصراع           
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 فالشرق 1.الطبقي ، شرط موضوعي الكتشاف الصالة الشرقية وسر التخلف االجتماعي          
بل إنه يعد اإلسالم    .وحدة حضارية جيمعها اإلسالم الذي حيمي ويساعد على االنسجام          

. ، بل من الواجب أن يكون  الفكر العريب التقدمي يف إطار اإلسالم      صيغة وطنية أساسية    
ومعىن هذا وكما يوضح أن اإلسالم ليس جمرد مصدر ميكن أخذ بعضه انسته مع الفكر               

إن اإلسالم  السياسي يؤلـف      .القومي العادي سواء كان فكر املاركسية أو  فكرا  آخر          
ويؤسـس  . التقدمي أن يأخذ عناصر منه       اإلطار الرئيس الذي يتوجب على الفكر العريب      

هلذه النظرة من خالل العودة إىل  عصر النهضة العربية وخباصة اإلصالح الديين  على يد                
مجال الدين األفغاين  وتلميذه حممد عبده اللذان عادا على مـصادر اإلميـان اخلالـصة                

يجي ضد اآلخر    فتطورت احلياة الفكرية بعد ذلك يف توجه خمتلف بوصفه رد فعل استرات           
  .الغريب

وهو يؤكد أن اهلدف من إحياء عظمة املاضي الذي يتشكل منه الرصيد التـارخيي هـو                
وبذلك  . 2جعل اإلسالم  األيديولوجية الوحيدة املقبولة على ما هو عليه يف جممع األمة              

فهو يستبعد أي فلسفة أو فكرا آخر سواء كان عقالنيا أو تنويريا أو علمانيـا، فهـذه                 
فلسفات والنظريات فهي غري مقبولة مادامت تتحول إىل صراع جديل هدام للوحـدة             ال

  .تؤثر سلبا على انسجامنا وتوحدنا الشرقي 
إن ثنائية الشرق والغرب شعار أيديولوجي لعب دورا سلبيا يف عملية التواصل احلضاري             

تقليل من أمهية   بني البشر ، بل ال جند حرجا يف التأكيد انه شعار استعماري يهدف إىل ال              

                                                 
دار الثقافة اجلديدة مصر دون ذكر  تاريخ ريب املعاصر   الوعي والوعي الزائف يف الفكر العحممود  أمني العامل  1
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إسهامات احلضارة الشرقية يف تاريخ اإلنسانية ، فمن خالل هذه الثنائية يبدو العامل جماال              
  .لصراع األجناس واألديان أو احلضارات اردة من كل حمتوى اجتماعي 

أن دعوة أنور عبد امللك وذه الكيفية، هي دعوة إللغاء التاريخ احلقيقي للبشر ،أي أنـه              
 متنكرة للتاريخ ، فلسفة سـكونية ال تـرى يف           ةلم التاريخ بفلسفة ميتا فيزيقي    يستبدل ع 

ومن جهة أخرى بتأكيده على وجود بيئـات        . وحدة القوة  من أجل التحرر يف العامل           
حضارية متمايزة يتخلى بذلك ضمنا عن االستعانة مبقياس تـارخيي اجتمـاعي عـاملي                

املي ذا املعين فإنه يضع  ميكانيك احلـضارات         للتقدم والتخلي فكرة وحدة التاريخ الع     
وذا املعىن أيضا، فإن ظاهرة التخلف ال تعود إىل بنيـة           .موضع الديناميك االجتماعي      

اتمع وصراعاته ، بل إىل التراجع امليكانيكي عن األصالة ، هذا التراجع الذي يكـشفه               
  .حوار و صراع احلضارات 

ذر على أنور عبد  امللك  من الناحية النظرية وضع احلدود            وانطالقا من هذه املقدمات يتع    
الفاصلة بني األصالة و االستبداد الشرقي القدمي وبني استعادة األصالة أي ختطي التخلف             

فهو حني ينظر إىل مركزية الدولة وخصائصها يف العامل القدمي          . واضطهاد اجلماهري اليوم  
وى الصانعة للتاريخ يف شروط ملموسـة       كتعبري عن درجة منخفضة وحمددة يف تطر الق       

وكتعبري عن نوع ودرجة معينني من االضطهاد االجتماعي وعن نزع معني من العالقـة               
بني الرعية والسلطة احلاكمة ، حني ال ينظر إليها بوصفها كذلك ، بل يعد هذه املركزية                

ل اجلمـاهري  فهو ال يستطيع أن يرى الفروق اهلائلة اليت تفـص         .*خصوصية وأصالة قومية  
املعاصرة عن تلك اليت كانت يف العامل القدمي ،هذه اجلماهري املصرية اليت هبت بعد هزمية               

                                                 
 يف الوقت الذي ال يفرق فيه أنور عبد امللك بني اخلصوصية واألصالة جند الطيب تيزيين يقيم تفريقا بينهما فهو  *

قولة اجتماعية تارخيية فاألوىل تظهر بصفتها حصيلة التراكم التارخيي يرى ان األصالة مقولة تراثية أما اخلصوصية م
  والتراثي ، أما الثانية فتمثل مجاع تلك اللحظات اخلاصة مبا هي صريورة تارخيية وتراثية 
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لكن أنور عبد امللك . يف أول رد على اهلزمية تفرض إرادا على مصري مصر السياسي    67
يوحد بينها ضمنا لالنتقال من االستبداد الشرقي القدمي إىل ما يقترحه من وحـدة بـني                

مصر و دولته بني جيش مصر وشعبها وطبقاا طاويا كل تناقـضاا يف انـدماج   شعب  
عندما يفعل ذلك فهو يؤكد بـذلك تغاضـيه         . وتوحدي شاملني على خمتلف األصعدة    

الواعي عن كل التبدالت التارخيية الكبرية اليت جرت خالل آالف السنني ، يطرح جانبا              
فالدواة املركزية املوحدة اليت جـرت      . إلنسانيةكل فكرة تتعلق بالتقدم التارخيي وقيمته ا      

اجلماهري الشعبية القدمية إىل بناء األهرامات  واليت خلقت لنا هـذه األهرامـات رمـزا                
لألصالة اخلالدة يراد هلا اليوم رد كوا مركزية وموحدة وقادرة على حذف كل صراع              

ء جديد غري األهرامات ولكن     طبقي أو تناقض داخلي ،أن تكون القوة الرائدة يف بناء شي          
كيف وملاذا يتعني عليها أن تقوم بعمل جديد نوعيا انطالقا من نفس هذه األصالة وما هو              

  .املنطق الذي يتحكم بتغيري املهمات العامة يف كل مرحلة تارخيية 
ما هي العالقة بني الدولة والطبقات االجتماعية، و على أي أساس نقـسم التـاريخ إىل                

خيية ؟ إن خصائص االستمرارية واألصالة املرتكزة على ذلك الترتيب املنهجي            مراحل تار 
أما تفاعل احلضارات امليكانيكي الذي يفـتح       . .ال تفسر أبدا هذا التغيري وهذا التقسيم        

أعيننا على أمهية النهضة احلضارية ألنه ال يدور الكمية، فهو ال يستطيع أن يفسر التغيري و                
دم لنا على املستوى السياسي سوى برنامج ترقيعي ال ميتد إىل البنية            التطور ولذلك ال يق   

بل ال يبدل حـىت مـن       .اليت أسهمت يف بقاء هذا الشرق يعيد إنتاج التخلف احلضاري           
املالمح العامة للحياة االجتماعية ،إن مل يعمل على تأبيد اسـتمراريتها باسـم األصـالة              

  .واخلصوصية احلضارية 
 إىل اخلصوصية واالستمرارية واألصالة يعين بالضرورة التقليل من أمهية          إن توجيه االهتمام  

التبدالت و التغريات التارخيية اليت حدثت على مستوى التطور التارخيي واإلسهامات اليت            
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أحدثها الفكر اإلنساين على مجيع األصعدة االجتماعية واالقتصادية كما يتنكـر هـذا             
 على الوعي اإلنساين واملؤثرات اجلديدة اليت غـريت         التصور ، التبدل احلاسم الذي طرأ     

لكن أنور عبـد    .حياته، الذي يعمل اآلن على بناء عامل جديد على أنقاض العامل القدمي             
امللك ال يتجاهل هذه احلقائق العلمية باعتماده مبدأ خارجيا عـن التـاريخ احلقيقـي               

لتارخيي واالجتماعي والقـوة    للبشر،فهو بفعله ذلك ليس فقط مل يتطرق  ملفهوم التقدم ا          
الصانعة هلذا التاريخ فحسب ، بل نفى فكرة التقدم بالذات الذي استطاع الفكر العلمي              
اكتشافه وبذلك يكون هذا االكتشاف قد جتاوز الفهم املثايل للتاريخ كما ختطى ذلـك              

ـ               دم الفكر العلمي باخلصوص األخطاء اليت تتميز ا التصورات ما قبل العلمية عـن التق
التارخيي وكشفت عن اجلوهر احلقيقي للتقدم التارخيي الذي يلعب فيه اإلنسان من خالل             

وهذا  التبـدل مرتبطـا أساسـا         .1التشكيالت االجتماعية واالقتصادية دورا حامسا فيه     
. بتسارع وتائر القوى  املنتجة داخل اتمع الذي ميثل الشرط األهم للتقـدم التـارخيي               

التاريخ ليس سوى تعاقب بني األجيال املختلفة يستثمر كل جيل املـواد            وذا املعىن فإن    
والرأمسال املادي والرمزي اليت تنقلها إليه األجيال السابقة وبالتايل فإن كل جيل يواصـل              
من جهته منط النشاط املنقول إليه و لكن يف ظروف متحولة ، أي أنه يعيد صياغة تلـك                  

الت خمتلفة جذريا تليب احتياجات الـراهن فيـصبح    الظروف القدمية ومنحها معاين ودال    
هذا هو املعـىن احلقيقـي واألصـيل        .بذلك القدمي يؤدي دورا جديدا خمتلفا عنه متاما         

 عنـدما   2.وذا املعىن يعني التاريخ أهدافه اخلصوصية       . التارخيية ةللخصوصية واالستمراري 
م  فيه  من البداية إىل النهايـة         تشوه هذه احلقائق العلمية وجتعل للتاريخ أنا أعلى متحك        

                                                 
  91  ص1981 1م موسكو ط  دار التقدمراحل التاريخ  حاتسيك موجليان   1
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وإنكار التقدم بوصفه قانونا موضوعيا للتطور التاريخ من هذا املنظور تـسلب القـوى              
  .الصانعة للتاريخ كل جماالت وإمكانيات الفعل التاريخ 

إن االستبداد الشرقي القدمي الذي يعين الطغيان الغاشم يرتدي اليوم حلة جديدة حضارية             
 والدولة والتجانس االجتماعي الطبقي ،أو اندماج الشعب بالدولـة          أمسها وحدة الشعب  

تأسيسا علـى   .املركزية املوحدة اندماجا سياسيا مث تبعيته األيديولوجية  والروحية كلها           
ذلك فإن النهضة احلضارية ستتم بدون تبدل يف بنية اتمع ، بل بتعزيز سـلطة الدولـة                 

رافية لألصالة املصرية والبيئة احلضارية املتميز، غـري        ورغم الصفة الطبيعية اجلغ   . وجربوا  
أن أنور عبد امللك ال يستطيع أن ينكر أبدا أن استعادة األصالة يف شكلها العـصري يف                 
عاملنا العريب اليوم تستند إىل اكتشاف معريف ،إذ أن املسألة يف النهاية مسألة الفكر الذي               

ومـن  . طرق وقوى النهضة احلـضارية      يتعرف على التدهور احلضاري وحيدد وسائل و      
يكتشف معادلة التقدم جيد نفسه مدفوعا على أساس إقرار االسـتمرارية  األصـيلة إىل               

ومن هنا حتل النخبة حمل القوى احلقيقية اليت        . التقرب إىل السلطة ودس اكتشافه يف أذا      
رية واملمارسة  وذا الطرح يصبح جدل النظ    . تصنع التاريخ ألا تستبعد أي مشارك هلا        

هو جدل الفكر والسلطة ، أو املثقف واحلاكم و يصبح دور الفكر هو ترشيد الـسلطة                
والوصول إىل أبواا ويف هذه النقطة يلتقي مفكر األصالة أنور عبد امللك خبصمه عبد اهللا               

فالعروي أيضا  .العروي  مفكر احلداثة واملعاصرة والعميل احلضاري بلغة أنور عبد امللك            
د حل مسالة التخلف باستحضار مضمون غريب حديث متاما كما الحظنا يف الفصل             يؤي

  .السابق، ويسعى إىل دسه يف أذن السلطة 
لكن أنور عبد امللك يعتقد أن اكتشاف األصالة الذي أجنزه مث حتويلها إىل واقع مها اللذان                

  .يكفالن كسر اهليمنة الغربية املتنكرة حلضارة الشرق 
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لة هذه اليت ترتكز إىل وجود ذات متعالية على تاريخ البـشر احلقيقـي و               إن فكرة األصا  
تستبعد دور النشاط البشري واجلماهريي على خمتلف األصعدة  فهي تنتهي مثل الفكـرة             
األخرى املعاكسة هلا، فكرة احلداثة املطلقة املتنكرة لألصالة والتراث، أي أن العـودة إىل              

التامة،إا ينتهيان إىل نفس املوقف و إىل نفـس النتيجـة           األصالة واالعتماد على احلداثة     
بالرغم مما قد يظهر بينها من اختالف ألما يسعيان إىل حتقيق مشروعيهما دون توسـط         

األوىل حتتاج فقط إىل سلطة حكيمة قوية ،        .شعيب أي بدون االستعانة بسياسة دميقراطية       
عاون االجتاهان على األقل يف طموحهما إىل       والثانية حتتاج إىل خنبة مستنرية  وكثريا ما يت        

  .إجناز املهمة التارخيية اليت تتلخص بتخطي التخلف 
إن التأكيد على التواصل واالستمرار يف التاريخ احلضارية كما يقول أنور عبد امللـك ،               
والتأكيد املعاكس على االنقطاع املطلق و التجديد الكلي كما يقول عبد اهللا العـروي ،               

يف آخر حتليل إىل إحالل ميكانيك احلضارات العاملي حمل الديناميك االجتمـاعي            يؤديان  
فالستمرار املطلق يقضي على كل أمهية جتديدية أو تنويرية  ويقضي على كل نزعـة أو                .

فلسفة تسعى لتحقيق مشروع احلداثة ألنه يقضى على الديناميك االجتماعي ،أي يقضي            
 ألن كل مـا     1.التحرك التارخيي والنشاط السياسي     على كل أمهية للتناقض االجتماعي و     

واالقتـراب  . حيدث هو االقتراب من األصل أو ابتعاد عنه ذا املعىن فهو إلغاء للتاريخ              
واالبتعاد ال يكتسبان معنامها من اختالف املواقع االجتماعية أو من خالل التبدل احلاصل             

ضاري و توازن أو اختالل العالقات بـني        يف بنية اتمع الواحد ، بل من أفق التفاعل احل         
  .اتمعات 

وإذا كانت فكرة التواصل احلضاري هذه حتول دون فهم عملية اجلديد والتقدم التارخيي،             
فإن فكرة االنقطاع احلضاري أو احلداثة التامة تعرب دائما عن نظرة جمتمع إىل جمتمع معني               
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داداته القابلة للتفتح يف املستقبل ومنو      وهي نظرة خارجية ال تفسر لنا حركة الواقع واستع        
كما ال تستطيع أن تقدم لنا تصورا مقبوال ملوضوعية التـاريخ           .اجلديد يف أحشاء القدمي     

  .وتارخيية احلضارة 
إن فكرة التواصل التام واالنقطاع التام تقضيان على نبض احلياة االجتماعية وتطمـسان             

واقعي وتفضيان إىل التنكر وإمهال دور اتمـع        مفاصل الواقع اإلنساين وجدلية التاريخ ال     
وبالتـايل تـصبح    .املدين ومجيع مؤسساته بوصفه جمتمعا مستقال عن الدولة ومؤسساا          

األصالة املتمثلة يف ذلك اجلانب اجلغرايف السياسي اجلامد من التراث ،يف أحسن احلاالت،             
دولة وعلى حق الدولة    سوى حركة إصالحية يقوم ا حاكم قوي يؤكد على مركزية ال          

أي تصبح الدولة مبثابة إرادة خارجة عـن        .املطلق يف متثيل املصاحل العميقة والبعيدة لألمة        
وكما .مجيع الشروط التارخيية وبالتايل يصبح البشر جمرد أدوات لتحيق هذه اإلرادة العليا             

واحتكـارا  يرى أحد الباحثني إا دعوة أن نتمثل أصالتنا يف أشد احلكومات مركزيـة              
للسلطة السياسية والقتصادية والعسكرية واأليديولوجية ، بل أشد احلكومـات تعـسفا            

     1.ورجعية 
إن هذا  املوقف الذي انتهينا إليه جيب أن ال يفهم منه  أنه نابع من موقف سليب ملفهـوم                    

إنه مفهوم أساسي وال يستقيم أي حبث علمي يتناول القضايا االجتماعيـة            . اخلصوصية  
 االجتماعيـة   ةالثقافية دون البحث عما مييز هذا اتمع أو ذاك من أجل فهم الديناميكي            و

وآلياا  املختلفة من أجل تكوين فهم سليم ملساره واقتراح البدائل املمكنة مـن أجـل                
وهلا فإن اخلصوصية مسألة أساسية وحتميـة يف اخلطـاب          .االرتقاء يف السلم احلضاري     

 ببنية العقل اإلنساين ذاته ألنه عقل ليس سلبيا أو متلقيا أو آلة صماء              اإلنساين ألا مرتبطة  
ال يتأثر بالواقع احمليط به إنه عقل فعال يدرك الواقع من خالل منـوذج معـريف حممـل                  
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بالذكريات واألساطري واملصاحل، ولذا فهو يركز على بعض القضايا ويهمل بعضها اآلخر            
 ولذا فالجتهاد يف بناء مناذج ليس اختيارا ، بـل           .ويضخم البغض اآلخر ومينحه مركزية      

وقد تربز مسألة اخلصوصية أكثر يف ميـادين        .هو حتمية من أجل بناء الوعي احلضاري        
  .العقائد الدينية والتقاليد والعالقات اإلنسانية وما يعرب عنها من فنون وآداب وفكر وثقافة

ية، خباصة يف مسألة جـدل      لكن ما نود التركيز عليه أن وضع خصوصية مقابل خصوص         
احلضارات قد يؤدي إىل تفجر الصراع كما يؤكد ذلك وبـشكل صـريح صـامويل               
  .هنتنتغون الذي يسعى لتحقيق أهداف اهليمنة من خالل طرحه لقضية صراع  احلضارات

إن ما د ف إليه هو وضعها يف إطار جديل حضاري تفاعلي ال يقف عند اخلـصوصية                 
 يف إطار اإلنسانية املشتركة اليت تؤمن بـالتنوع و االخـتالف            وال يتخطاها ، بل يضعها    

واإلنسانية املشركة هي ،يف تقديرنا ، االستعداد اإلنساين الكامن فينا كلنا  ويعكس فطرة              
لكـن هـذه    .وهذا االستعداد حيققه كل شعب يف زمان ومكـان خـاص            .اإلنسان  

 تكون قادرة علـى حتقيـق       اخلصوصيات تثري التنوع من خالل تبادل التجار واخلربات       
التواصل وعلى توصيل احلق واحلقيقة هذا التواصل يساعد كل شعب على جتاوز الكثريمن    

 .      متركزه اإلثين وعلى بناء معرفة تساعد على التعامل مع أنفسنا ومع واقعنا و مع اآلخر
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  االستشراق بني االختالف واالستحواذ
  

يتحدد حقل املعرفة االستشرافية ،و هي معرفة ينفرد ا الغرب بأحوال الشرق على مجيع 
األصعدة ويشمل مجيع احلقول املعرفية االجتماعية والسياسية واالقتصادية والدينية أو 

وجية وحىت أمناط السلوك والقيم و اتمعات احلاضرة يف ممارساا الفكرية واأليديول
بعبارة أخرى دراسة العامل غري األورويب الذي ينطوي على صفات ومميزات .األخالق 

متيزه عن العامل األورويب فتجعله عاملا خمتلفا فأصبح واقعة تدرس من جوانب خمتلفة من 
  .قبل متخصصني غربيني 

 اجلدل احلضاري أو التفاعل بني إن انفراد الغرب ذه املعرفة ال يعود إىل نوع من
احلضارات ،بل يتم دراسة الشرق بوصفه موضوعا ينتصب أمام ذات أوروبية تسعى بكل 

بينما تبدو عالقتنا ،أي الذات .ما أوتيت من مناهج املعرفة الغربية لإلحاطة ذا الشرق 
نهجية اليت العربية اإلسالمية ،عالقة تأثر ذا الغرب من خالل تياراته الفكرية وامل

أصبحت أداة حتليل لفهم واقعنا ،بل إن املعرفة االستشراقية ذاا حتولت لدى الكثري من 
الباحثني العرب إىل منهجية حبث جند امتداد املعرفة االستشراقية يف زوايا رؤيتهم للتاريخ 

اضيع من أهم املوإن هذه الرؤية الفكرية أصبحت .العريب والفلسفة العربية واألدب العريب 
سلبا أو اخلالفية بني املفكرين العرب، و يبين الكثري منهم نظرته إىل الغرب على أساسها، 

و هذا يعود يف تقديرنا، إىل مسألة على غاية من األمهية، و هي أن الكثري من إجيابا  
الباحثني ينطلقون من املستشرقني أنفسهم و من مواقفهم مع  ٍإرجاع عدم موضوعية ما 

 يءأحكام إىل ميول و نزعات و رغبات ذاتية، مما جعلهم يدافعون عن شيطلقون من 
خمالف للحقيقة، كما أم يبحثون عن تفسري ملسائل ثقافية و فكرية و حضارية يف العرق 

 فرعا من االستشراقأو ما شابه ذلك، كما جرت العادة على اعتبار أولئك الدارسني، 
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ه ال شأن له بباقي العلوم اإلنسانية األخرى فهو فروع املعرفة أو قطاعا نظريا قائم بذات
و ينفرد مبنهجه مثلما تنفرد مبنهجها فانصب ،ينفرد مبوضوعه مثلما تتفرد مبوضوعها

 ومواقفه و مقارنتها بأطروحات أخرى و مواقف اطروحاتهاالهتمام أساسا على نقد 
  .أخرى

قد ال ينفذ إىل عمق     ،خرى  إن هذا السجال يتم يف مستوى املوقف أو املواقف الفكرية األ          
 يف هذه املرحلة، حـدة      االستشراق و تزداد األمهية القصوى لطرح موضوع        .اإلشكالية

العراق و الوضـع يف فلـسطني       احتالل  الصراع بني الشرق و الغرب، خباصة حنن نعيش         
 الغربية للعامل اإلسالمي، مما يعمق إحساسا أن هذا الوضع يعكـس نظـرة              التهديداتو

بية عن اآلخر، مما جيب أن نتساءل كيـف         ر، و بعبارة أخرى إننا أمام معرفة غ       ةاستشراقي
كانت تعكس فعال تلك الصورة حقيقتنا       إذا   .هنا الغرب  و تبدو صورتنا يف مرآة اآلخر،      

  هذه  أن عالقتنا بالغرب حىت    ،أم أم يروننا يف مرآة مقعرة، األمر الذي يعين بشكل آخر          
 التام للذات   االستقاللفض له و الداعي إىل مقاطعته و إعالن          إما عالقة الرا   ،اللحظة هي 

 فقط، رغم بعض احملاوالت اليت طرحها الفكـر         يلقت أو هي عالقة امل    ،العربية اإلسالمية 
العريب يف السنوات األخرية جاعال املعرفة اإلستشراقية يوصفها موضوعا للمعرفة وجاعال           

  .من الفكر النقدي أداة نقد هلذا اخلطاب
قد شهدت الساحة الفكرية يف العقدين املاضيني مناقشات فكرية تعرب عن بروز للباحث             ل

واضـعا  .العريب الذي يفكر حباضره كما يف ماضيه عن أسباب احنطاطه وسبل تقدمـه              
موضع السؤال مجلة املعارف اليت تراكمت حول عاملنا العـريب ،جـاعال مـن املعرفـة                

اوال حتليل بنيتها الداخلية كاشفا عن مناهجها متوقفا        االستشراقية موضوعا ملعرفة نقدية حم    
حول الشروط املنتجة للخطاب االستشراقي والظـروف الـيت حالـت دون بلوغهـا              

  . املوضوعية
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لقد أصبحنا يف أمس احلاجة إىل نقد هذه املعرفة الغربية و مراجعة األسس الـيت قامـت                 
ساس النظريات العرقيـة الـيت       خباصة أن الكثري من تلك الدراسات قامت على أ         ،عليها

لقد أصبح واضحا أن الثقافة هي اليت تـصنع         . )1(جتاوزا العلوم اإلنسانية و االجتماعية      
، لكن أمهها على    األنثروبولوجيةالعرق و ليس العكس و هي من الدروس املستخلصة من           

نتـائج  اإلطالق هو الدرس الذي يعمل على فضح املركزية الثقافية و ما ترتب عنها من               
   .2استعمارية 

إن هذا النقد املطلوب حيرر الذات من أسر النظرة األحادية فتصبح معرفة اآلخر ال تقتصر               
 بل يصبح الشرق نفـسه موضـوعا        االستشراق،على املعرفة املكونة عن الشرق من قبل        

إن جعل االستشراق موضوعا للمعرفة النقدية يعرب عن درجة أرىف يف الوعي            .ملعرفة نفسه 
بل ميكن القول  أن أزمة االستشراق إمنا تعود إىل أن الغرب مل يعد وحده               .ذايت العريب   ال

معرفة اآلخر بنا ومعرفتنا بأنفسنا     :حيتكر املعرفة بأحوال الشرق حيث أصبح أمام معرفتني         
وهذه املعرفة بالذات جتعلنا من جهة نفهم الذات أكثر، و مـن جهـة أحـرى جتعـل                  

فاملستشرق ذا املعىن أصبح يواجـه معرفـة        .حوال اآلخر   االستشراق يصحح أخطاؤه    
أي أن هـذه املعرفـة حتـرر    .أخرى مؤسسة على عالقة صميمية بني الذات واملوضوع   

إن املعرفـة النقديـة     . الشرق من النظرة األحادية أمام ذات تكونت يف حقل معريف آخر          
 مبناهج البحث واملـادة     لالستشراق تتم اآلن من قبل باحثني أصبحوا يتوفرون على معرفة         

وهذه الـذات ال تـرفض      .اخلاصة بالبحث مما جعل االستشراق أمام ذات واعية بذاا          
االستشراق بدواعي الرتاع بني اإلسالم و الغرب، وال يستسلم له بسبب التفوق والسلطة             
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من هنا نستطيع أن نقول أن العالقة اليت يقيمها املثقف العريب باالستشراق هـي عالقـة                
ت شقني ،عالقة بالغرب ذاته كثقافة أو حضارة الزالت تعد الشرق إىل حد اآلن جزءا               ذا

مهما من جماهلا احليوي ،فتعمل على التحكم يف مصريه مبختلف الوسائل املادية واملعرفية             
وهنا نتساءل هل هـذه الـصورة       .وترسم له صورة شاملة ملاضيه وحاضره و مستقبله         

علـى هـذا    .مع األصل أو مع الصورة اليت يرمسها لنفسه         املرسومة لنا ،هل هي مطابقة      
إن هـذا املوقـف     .األساس جيب تكون عالقتنا وموقفنا يف نفس الوقت من االستشراق           

يساعدنا على فهم أرقى ليس فقط لطروحات االستشراق ،بل لفهم أرقى لعالقتنـا مـع    
التبين أو النقد املعريف    فالرفض أو القبول به إىل حد       .الغرب وأشكال وعي اهلوية الثقافية      

له،ليس جمرد مواقف فكرية من هذه الظاهرة اليت نطلق عليها االستشراق ،بـل هـي يف                
جوهرها أشكال خمتلفة لتطور الوعي التارخيي يف ثقافتنا العربية املعاصرة مع الغرب ومـع        

  .  وضعنا الراهن 
 الغرب كحضارة و ثقافة     إن هذه النظرة املوضوعية تتطلب من الباحثني العرب التميز بني         

 و هذا التمييز يساعدنا على      .أي الفصل بني اإليديولوجيا و العلم     .و الغرب بوصفه هيمنة   
فهم أرقى لعالقتنا ذا الغرب، و بالتايل حيدد لنا أشكال خصوصيتنا احلضارية، و ملا كان               

نا جيـب   ا كانت طبيعية هذه املعرفة حول الشرق، فإن موقف        م هو معرفة، فمه   االستشراق
 من هذه املعرفة وليس موقفا من الغرب املنتج هلذه املعرفة، مما يتطلب من              اأن يكون موقف  

الباحث أن يتحرر من املعرفة املسبقة عن الغرب و بالتايل عندما نريد أن نتحرر من النظرة      
و معرفـة املنـاهج      ي علينا امتالك أدوات معرفية لفهم اخلطاب االستشراق       اإلستشراقية  

 فقد جند مستشرقا ماركسيا كما قد جند آخـر بنيويـا، و             ،تعملة و املطبقة املختلفة   املس
هكذا جند أنفسنا داخل حقول معرفية و منهجية متنوعة، إن إبراز و كشف زيف املعرفة               

 مـن متاهـات     حتصننا ةقدينة  علمياإلستشراقية ال يتحقق إال على أساس امتالك معرفة         
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لبحث الذي حنن بصدده ال بد من التـذكري أن تركيزنـا            األيديولوجيا و يف سياق هذا ا     
ينصب على بعض القضايا املنهجية اليت ختدم السياق العام للموضوع املدروس مع التركيز             

 باملركزية األوربية و حماولة إبـراز       االستشراقخباصة عالقة   ،  على بعض احملاور األساسية   
  .راقياالستشالعناصر املعرفية األيديولوجية يف اخلطاب 

ـ  يف صيغته النهائية هو حتليل صورة اآلخر، اإلسـالم و ال     االستشراقإن خطاب    رب و ع
سائر الشعوب األخرى غري األوروبية، بعبارة أخرى هو رؤية كوا الغرب لنفسه عـن              

 خطاب أو إنشاء لكنـه      االستشراقسعيد املعرفية فإن    د  اآلخر و إذا استعرنا أدوات إدوار     
و نتائج، بل يصور متثالت أو ألوانا من التمثيل حيث تتحقـق            خطاب ال يعكس حقائق أ    

القوة و املؤسسة و املصلحة، إنه خلق جديد لآلخر أو إعادة إنتاج له على صعيد التصور                
 موضوع معرفة بينما موضوعه الـذي هـو الـشرق           االستشراقو التمثيل مما جيعل من      

ملفكر إدوارد سعيد إىل أبعـد   بل يذهب ا  .موضوع واقع ال تربطه به صلة تطابق انعكاس       
 ليست سوى بنية من األكاذيب أو األساطري اليت         االستشراقمن ذلك حني يؤكد أن بنية       
    .  1 احلقيقة املتعقلة ا انقشعتستذهب أدراج الرياح إذا ما 

فإن الضرورة العلميـة تفـرض علينـا أن نتنـاول           ،سواء صح هذا الرأي أو مل يصح        
 فهناك فرق   االبستمولوجية، الرؤية   وهيى تكون أكثر حيادية      من رؤية أخر   االستشراق

 ومراحله املختلفة و بني إبراز إشـكاليته و منهجـه يف معاجلـة              لالستشراقبني التأريخ   
ضارة و ثقافة اآلخر، و العمل أيضا على اكتشاف قدرته على احليـاد،             حباملسائل املتعلقة   

تحرر أيضا من منظومـة     الر املختلف، و    التحرر من التمركز على الذات يف تناوله لآلخ       
 ألننا نعتقد أن كل معرفة تتناول اتمـع اإلنـساين،           .القيم اليت تؤطر منظوره احلضاري    

 تقوم على األحكام و     فهي معرفة تارخيية لذا     ،هيخالفا لتلك اليت تتناول العامل الطبيعي       
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تفسري عليها، والتفسري يعتمد     و معىن ذلك أن احلقائق تستمد أمهيتها مما يسبغه ال          .التفسري
 و هذه األخرية    .سعى إىل حتقيقه هذه الذات    ترسة و على ما     ابشكل كبري على الذات الد    

تستند إىل منظومة قيم حمددة متارس تأثري على الباحث فتوجه تعامله مع املوضوع الـذي               
ذه النظرية  إذا أخذنا .يدرسه و توجه تفكريه و اختياره للمفاهيم و الفرضيات و الوقائع         

 تنسحب عليه هذه املالحظة فهو يعكس رؤية األنا أي الشرق من خالل             االستشراقفإن  
ـ ،وهذا األخري حممال بأيديولوجية مناهج البحـث العلمـي  ،   الغرب   رخاآل ذاهب  أو امل

السياسية اليت كانت سائدة يف القرن التاسع عشر خاصة من وضعية و تارخيية و عنصرية               
بت عليه مناهج تعرب عن بنية الوعي األوريب اليت تكونت عرب حـضارته              لقد غل  .و قومية 

 لثقافـة و    اسـتعالئية احلديثة و مناهجها املختلفة، لقد نتج عن هذا التفوق العلمي نظرة            
 و املستشرقني إىل الوقوع يف التحيـز املقـصود إىل           باالستشراقحضارة اآلخر مما أدى     

  .    )1(درجة سوء النية 
 االستـشراق اق تنشأ مجلة من التساؤالت، هل توجد آليات هيمنة داخل           يف هذا السي  

 هو معرفة من نوع آخر ختتلف       االستشراق ه؟هل خطاب  فيه و تتوارى يف خطاب     فيختت
 ض هل هو إلغاء لآلخر و متركز على الذات ال سبيل إىل نق            ؟عن املعرفة التارخيية احلقة   

لمي ال جيوز أن يقودنا إىل الوقـوع يف          لكن هذا املطلب الع    . إال بتفكيكها  االستشراق
 معكوس مثل اعتبار الذات العربية جوهرا قائما بذاته و تكريس اخلصوصية و             استشراق

  . بل يكون عرب نقد علمي موضوعي متحرر من األحكام العامة املسبقةهاوقع داخلقتال
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  :ما هو االستشراق
 كل شيء عن الـشرق لغاتـه         بأنه دراسة  االستشراقمييل معظم  الباحثني إىل تعريف       

 أديانه أما املستشرق فهـو العـامل         و طريه وطباعه وعاداته  ساالقدمية هلجاته  وتارخيه وأ    
 ال لالستـشراق ن هذا التعريف احليادي    إ .)1(بهادآ وه لع من معرفة الشرق ولغات    ظاملت

ـ إ تفصح عن    تعريفاتيلقى تقبال عند الكثري من الباحثني هناك         ـ    ةدان  ا تعكـس موقف
 دراسـة   ييب يف  هو ختصص الغريب الـصل     االستشراق: ديولوجيا مثل التعريف التايل     إي

 وهو رافد آخـر مـن       ه اإلسالم لدي الغريب   يالشرق مشوليا إلضعاف نقاط قوته وتشو     
الفكر الدخيل يف حاضر جمتمعاتنا اإلسالمية يساعد العلمانية على يسر القبول و التمكن 

وهذا الرافد اآلخر هو الفكر االستشراقي      .لإلسالم  وهو حتد آخر    .يف توجيه املسلمني    
أي اجتاه املستشرقني يف حبث التراث اإلسالمي واملبادئ اإلسالمية وهو فكـر عمـل              

نعم قد تكون هناك حبوث     .االستعمار على قيامه و نشره وتوظيفه يف البالد اإلسالمية          
بحوثهم األخرى الـيت    للمستشرقني تستحق االهتمام واإلعجاب ولكنها قليلة بالنسبة ل       

تستهدف تشكيك املسلمني يف دينهم و حتاول أن ختلخـل الـصلة بـني املـسلمني                
إن قول كهذا ليس جمرد هجوم على االستشراق فحسب وإمنا هو موقف             )2(وإسالمهم  

ورؤية شاملة لعدة مسائل فهو ينطوي على رفض للعلمانية،كما تعد الغرب اسـتعمارا              
اليت يعرب من خالهلا عن عدائه لإلسالم واملسلمني ،كمـا أن           واالستشراق أيديولوجيته   

مما يعـين يف ايـة      .هذه النظرة تعد اإلسالم هوية مغلقة مكتملة تواجه حتديا خارجيا           
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التحليل أن حل معضالتنا التارخيية اليت  تواجه العرب األحياء ال تكون إال بالعودة إىل               
  . الدين وليس إىل منجزات الفكر املعاصر

ويف مقابل موقف كهذا  من االستشراق جند باحث آخر وهو جنيب العقيقي يفـصح                
و ظهر على طريف النهضتني املستـشرقون ،فتنـاولوا تراثنـا           :عن موقف آخر قائال     

بالكشف و اجلمع و الصون و التقومي  والفهرسة،و مل يقفوا عندها فيموت بني جدران               
ا إىل درسه و حتقيقه و ترمجته والتـصنيف         املكتبات واملتاحف واجلمعيات ،و إمنا عمدو     

فيه ،واقفني عليه مواهبهم و مناهجهم و ميزام ،مصطنعني لنشره املعاهـد واملطـابع              
واالت و دوائر املعارف و املؤمترات ،حىت بلغوا فيه منذ مئات الـسنني ويف شـىت                

بح جـزءا ال    البلدان وبسائر اللغات مبلغا عظيما من العمق والشمول والطرافة ، وأص          
ينفصل عن تراثنا وال نؤرخ احلضارة اإلنسانية إال به و قد عرف الغرب منه أصالتنا فيه                

وبعد ذلك    .1كما ال تصلنا بالعصر احلديث علوما وآدابا صلة أشد من لغات الغرب             
يشرح موقفه من بعض املطاعن يف االستشراق واملستشرقني فيقول عن مة ارتبـاطهم             

ن يراجع تراجم هؤالء جيدهم أقلية ،وهي، و إن مل تندثر حىت اليـوم              باالستعمار أن م  
ويذكر . فإا ال تسلك يف عداد غالبية املستشرقني اليت اختذت االستشراق علما وهوى           

أمساء عديدين تعرضوا لإليذاء يف دوهلم بسبب مواقفهم ، بدال من جمازام و تقريبـهم         
الرجوع إىل املترمجني و مكاتـب الترمجـة يف         وب:مث يرد على ارتباطهم بالتبشري فيقول     

طليطلة و بلنسية وصقلية واملؤلفني فيها جند أن االستشراق مل يستهدف يف نشأته خدمة              
الكنيسة ،فرجال الدين اتباع الفاتيكان هم الذين نظروا إىل احلضارة اإلسالمية نظـرة             

اإلنساين اليت متثله الثقافة    إكبار وافتوا على إرساء النهضة األوروبية على أساس التراث          
، وتعاونوا مـع    ... العربية ، وتعاونوا مع املسلمني و اليهود على نقل أمهات الكتب            

                                                 
   8– 7 ص1964  القاهرة دار املعارف1املستشرقون جزءجنيب العقيقي 1



  137

فالنظر إىل الرهبان من زاويـة واحـدة        ...املسلمني و اليهود على نقل أمهات الكتب        
و لـو   ...قضية تبعدنا عن الصواب ، وتبين أن بعضهم سجن بسبب هذه الدراسات             

ف الرهبان اجلدل و التبشري فحسب الكتفوا بتعليم العربية وأمهلوا ما عداها من             استهد
اللغات اليت قل أو انقرض املتكلمون ا ،و ما كلفوا أنفسهم إنشاء بـواكري مكاتـب                

   .1الترمجة واملعاهد و املكتبات و املطابع واالت حلف تراثها و نشر ذخائره
   العلمانيني ،و امللحدين فالحظ مخس فئات و يتناول العقيقي موقف املستشرقني

 فئة من طالب األساطري والغرائب واألحاجي ،مل تكن من العلم يف شيء فانقرضت              1
  .بانقراض القرون الوسطى 

 فئة من املرتزقة وضعوا أقالمهم يف خدمة مصاحل بلدام االقتـصادية و الـسياسية               2
  .واالستعمارية 

لذين أعمته الضاللة عن املوضوعية ،فغلب على نظـرم          وفئة ثالثة من املتغطرسني ا     3
مث .االعتقاد بأن اإلسالم دين قليل شأنه و مجيع مصنفات هده الفئة ال قيمة علمية هلـا                

أضيفت إليها تواليف امللحدين الذين ينالون من اإلسالم نيلهم من النصرانية ألن األديان             
  .يف عرفهم عقبة تعترض الرقي البشري 

ابعة تعرضت لإلسالم من دون أن تقصد الطعن فيه ، وإمنـا درسـته كمـا                 وفئة ر  4
درست كتبها الدينية ، من نقد كتبهم املقدسة وإميام مثل راموروس ولينج و بوبر و               
رينان ولوازي، وكتب يف ذلك ألوف الدات ، وترك أصحاا و شأم يف بلـدام               

  .احتراما حلرية الفكر أو ازدراء بشأم 
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فئة خامسة أنصفت اإلسالم ، وإن مل تدن به ، قوال وعمال وكتابة ،فلم يؤخـذ                 و 5
  . 1عليها هفوة على كل ما دجبته 

يبدأ تعريف ظاهرة االستشراق الغـريب      ‘ االستشراق  ‘  يف كتابه اهلام     أما إدوارد سعيد  
مبعناها الواسع ،أي اهتمام أوروبا بالشرق بوضعها يف سياق تارخيي معني ،هو حركـة              
توسع أوروبا الربجوازية احلديثة خارج نطاق حدودها التقليدية توسعا متسارعا منتظما           

ذا املعىن  .مشوليا على حساب بقية أجزاء العامل،وبواسطة إخضاعها وبها واستغالهلا          
العريض يشكل االستشراق ظاهرة معقدة ونامية و متفرعة  عن صريورة تارخيية اكثـر              

اا حركة التوسع األورويب وحبكم الوظيفة اليت نشأ من أجلها          مشوال كان من أهم  جتلي     
حتول إىل مؤسسة نامية بسرعة هلا ارتباطها احلميم مبصاحل اقتصادية وجتارية واستراتيجية            

كما أنشأت هذه املؤسسة أجهزا العلميـة والتنفيذيـة         .حيوية خيدمها و يتفاعل معه    
وأيديولوجيا تراكميا مالئما ينطـوي علـى       واإلدارية املطلوبة واكتسبت بنيانا فكريا      

تشكيلة ال بأس ا من الفرضيات والنظريات واملعتقدات والتصورات و التسويغات اليت            
يتم التعبري عنها من خالل اإلنتاج الفكري والعلمي واألديب و السياسي الذي تفـرزه              

 ليس لـصيقا    و الشرق .وهلذا فإن الشرق هو اختراع غريب       .تلك املؤسسة االستشراقية    
بأوروبا وحسب ،بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا ،وأغناهـا أقـدمها             
ومصدر حضارا ولغاا ،و منافسها ، وأحد صورها األكثر عمقا و تكرارا حـدوث              

وإضافة فقد ساعد الشرق على حتديد أوروبا بوصـفه صـورا وفكرـا و              .األخر  
 ال شيء من هذا الشرق ختيلي صرف فالـشرق          بني أنه . شخصيتها و جتربتها املقابلة     

بل لقد عوين الشرق كما لو كان       .جزء تكاملي من حضارة أوروبا و ثقافتها املاديتني         
مؤطرا بقاعة تدريس ،و باحملكمة اجلنائية و السجن فاالستشراق إذن هو معرفة بالشرق             
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احملاكمة و التأديب   تضع الشرقي يف قاعة التدريس ألغراض التحليل املدقق و الدراسة و            
  فاالستشراق نشأ منذ البداية  و خباصة يف أواخر القرن الثامن و أوائـل                1.أو احلكم   

القرن التاسع عشر بوصفه جمموعة من الضوابط و التوجيهات على الشرق وهذا نـابع              
كما يرى إدوارد سعيد  من جوهر االستشراق القائم على التمييز بني الفوقية الغربية و               

ية الشرقية ،و هو يعمل على تعميق هذا التمييز و منحه صالبة والثبات وهذا يعود               الدون
( إىل الرؤية السياسية اليت كوا االستشراق للواقع روجت بنيتها للفرق بني  املـألوف               

ولقد أصبحت كل من    ) الشرق ،املشرق ،هم    ( وبني الغريب   )  أوروبا ، الغرب ،حنن     
دا لآلخر ،ومنح أحدمها اآلخر القـدرة علـة االسـتمرار           الرؤية و الواقع املادي سن    

واالستشراق يعرب عن قوة الغرب ألن ثقافته كانت األقوى و كان يستطيع أن خيتـرق               
لكننا نستطيع أن جنيـز طـرح إدوارد سـعيد            .2ويضفي شكال ومعىن على املبهم      

 االستـشراق بتقدم أبعاد جديدة فبعد أن يسأل عما نعـين          الستشراق يف ثالثة معاين       
  .جييب هناك ثالثة أمور

املستشرق هو كل من يدرس أو يكتب أو يبحـث          :  الداللة اجلامعية األكادميية     –) 1
  .عن الشرق يف جانب حمدد أو عام ويف كل ميدان من علم اإلنسان إىل فقه اللغة

ّ أسلوب من الفكر قـائم علـى متيـز وجـودي            االستشراق:م  ع هناك معىن أ   –) 2
بني الشرق والغرب، وهذا التميز قبلـه شـعراء         ) ابستمولوجي(عريف  م و)طولوجينا(
  . وإداريونواقتصاديونانون وفالسفة وروائيون ومنظرون وسياسيون فنو
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خـر القـرن    ا احلركة النشطة املنضبطة الدائرة بني املعنيني اجلامعي والعام منذ أو          –) 3
ع الشرق إلصـدار تقريـرات      وهو هنا مبعىن املؤسسة املشتركة للتعامل م      . الثامن عشر 

للسيطرة علـى     أي كّأسلوب  ،حوله وإجازة أراء فيه وتدريسه واالستقرار فيه وحكمه       
 1. الشرق واستبقائه وامتالك السيادة عليه

حاول أن يبعد   فمن بينهم برنارد لويس     ،الباحثني  بعض  إن هذا التعريف مل يلق تقبال عند        
آخـر مـا    و بني أصل الكلمة ومعناها األول       بطلري االستشراقيهذه املعاين عن اخلطاب     

 أستخدم يف املاضي مبعنيني األول هو مدرسة        االستشراقوصلت إليه فيؤكد إن اصطالح      
 فن التصوير مجعة جمموعة من الفنانني زاروا الشرق األوسط ومشال إفريقيا فتمثلوا مـا             يف

را فهو فرع من فروع     أما املعىن الثاين الذي يعد أكثر انتشا      .شاهدوه بأسلوب رومانسي    
توسـع  الالتراث البحثي وترجع الكلمة والفرع التعليمي األكادميي الذي تشري إليـه إىل             

اليونانيـة    العلمي الكبري يف أوروبا منذ عصر النهضة فقد كان هناك هيلينيون يدرسون             
نعتون والتينيون يدرسون الالتينية وعربيون يدرسون العربية وكان أفراد اموعة األوىل ي          

 أما أفراد اموعة الثانية فكانوا يعرفون باسم املستشرقني وكان هـؤالء            ،بالكالسيكيني
كانت تلك املهمـة    .فقهاء يف اللغات أساسا يهتمون بإحياء النصوص ودراستها ونشرها          

 ومل  ،مثل الفلسفة والالهـوت واألدب    ،وضوعات أخرى   ملاألوىل، قبل أن تصبح دراسة      
كان هناك فرع واحد    . غامضا وغري دقيق كما هو الشأن اآلن         اقاالستشر اصطالحيكن  

هو فقه اللغة يف املراحل األوىل كان هناك إقليم واحد الذي يدعي اآلن بالشرق األوسط               
بحـث أصـبح    الومع تقدم كل من االكتـشافات و      .الذي كان مبقدر األوربيني معرفته    

                                                 
 1 املعرفة السلطة اإلنشاء كرمية كمال ألوديب بريوت مؤسسة البحاث يومية ط إلستشراق ادوار سعيد ( 1

 .39 – 38 ص 1984
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رق منصبني على التخصص    ث على الرضا فلم يعد دارسوا الش      يبع مستشرق ال    اصطالح
  1 . واحديفيف فرع معر

 االستشراقن التعريف الذي يقدمه برنارد لويس يبعد السياق التارخيي  الذي نشأ ضمنه              إ
  .وصفه حركة فكرية تعكس فضوال علميا جمردا ملعرفة الشرقبويقدمه 
  تتعذر معاجلته دون التعـرض  للخلفيـة        تارخيية صريورة نشأ ضمن    االستشراق غري أن 

التارخيية ومالبساا املختلفة اليت بدأت أساسا مع إستراتيجية االقتحام األورويب للعـامل            
نتجت من ذلك الوقت لقاءات واسعة بني العامل العـريب اإلسـالمي            فالعريب واإلسالمي   

 وحقيقة هذا األمر مل حيدث فقط نتيجة طموح وفضول          .والعامل املسيحي الالتيين آنذاك   
 االقتـصادي   ه جتاه الشرق خبـصب    اقتصادية جتارية   طامحطلقت من م  بل ان ،نظري علمي   

ايا الـشرق   قض ب االهتمام إن هذا    2والتجاري الذي غذى احتياجات األهداف التجارية     
 املراحل التارخيية الالحقـة بأشـكال       يف استمرعموما واملنطقة العربية منه بشكل خاص       

 من العقد األخري من     ءا حنو خاص بد    على االهتمام ذلك   اتسع خمتلفة وقد     و وتائر  متعددة
حىت دخلت اجليوش الغربية الوطن العريب، وهذا كان له تـأثري           ) 18(القرن الثامن عشر    

  .بالنسبة للواقع العريب اخلاضع آنذاك لإلمرباطورية العثمانية
 رأمسالية  اجتماعيةإن اتمعات األوروبية أخذت آنذاك تعيش مرحلة انتقال من عالقات           

تـها الفوقيـة إىل     ي بن  يف  الليربالية كما طابقها من ليرباليـة      االقتصاديةعلى املنافسة   قائمة  
 االقتـصاد  على االحتكار واملركزية يف      ة هذه األخري  ارتكزتعالقات جديدة نسبيا وقد     

 كما  3على تصدير رؤوس األموال إىل البلدان األخرى بغيه تثمريها لصاحل االحتكارات            
                                                 

 – 116 ص 1988 2 العدد االستشراقترمجة وإعداد كامل يوسف حني  االستشراقمسألة :  لويسبرنارد  1
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ىل اليوم حتت شعار  العوملة، على أسـلوب تـصدير القمـع             لت مستمرة إ  امت والز اق
تعد تلك املرحلة األرض اخلصبة الـيت       . و اخلارج    واإلخضاع الثقايف املباشر يف الداخل      

انطلقت منها إستراتيجية االختراق املختلفة، هذه املرحلة هي نفسها اليت جـرى فيهـا              
 إن هذا 1توجهات النظرية و املنهجية  على حنو حمدد املعامل و الاالستشراقتصعيد و تبلور    

 أواخر القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسـع          يفالتوجه الذي اكتسب صيغته املتبلورة      
  . املدى و البعيدةعشر، أخذ خيضع جمموع القطاعات يف تلك البلدان ملطاحمه القريبة

ليت انطلقـت منـها    هذا التصور للمسألة أمهية يف فهم و استيعاب املصادر املوضوعية ا         و
 ال ينبغي النظـر إليهـا       لالستشراقإن اإلشارة إىل اخللفية التارخيية      . االستشراقحركة  

 خطأ منهجيا إذا اعتربناها ذات نسيج نظـري         فترق ن  إننا   بوصفها حركة متجانسة، بل   
 إذ أن عدم التجانس هذا يعد من طبـائع          .فكري و سياسي و اجتماعي واحد متجانس      

مع متعدد التوجهات الفكرية و األيديولوجية، و هذا يشري إىل أمر ذي أمهية    األشياء يف جمت  
 وهنا  االستعماريةعة  رت بشكل ميكانيكي بال   االستشراقو هو أنه ال ميكن أن نربط حركة         

 إىل إعطاء مكسيم ردنسون احلق يف قولة بأن اـام املستـشرقني             اجيد املرء نفسه مدعو   
ماري فيما قاموا به من دراسات، إن هو إال تبسيط و هو            بالتمهيد للتغلغل االستع  : عامة

 لكن صحة هذا القول تبقى قائمة فقط حني ال يؤخـذ بعـني              2 مطلقة   ورةخاطئ بص 
 و أصبح له صـلة      االستعمار   وءكون مع نش  تاالعتبار املناخ النفسي الثقايف العام الذي       

موقف املستشرقني، إمنا   بالشعوب األخرى، و بعبارة أخرى إن املسألة هنا ليست مسألة           
موقفهم املوضوعي من ذلك املناخ الذي أخذ يتحول تدرجييا إىل مناخ عام، بـل ميكـن      
القول كذلك بأن معظم املستشرقني، و ال نقول كلهم، أسهموا يف بلورة ذلك املنـاخ                

                                                 
 . 72مصدر سابق زمة ااإلستشراق يف : أنور عبد املالك 1
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أما اآلخرون من فرنسيني و أملان      :  و هذا ما أقر به ردنسون نفسه حني كتب         1.إستشراقيا
ليز فقد جعلوا من خدمة الوطن واجبا و فرضوه على أنفسهم معظمهم يتفـاىن يف               و إجن 

ذلك دون حساب، و البعض اآلخر بتفكري و عندما كانت تطلب منهم املشورة كـانوا               
دون ويقدموا و ملا كانوا من الذين يفتقرون إىل األفكار النرية الشاملة فإم كانوا يعـا              

دة يف عصرهم و مفادها أن االستعمار مفيد و هـو مفيـد      استخدام األفكار العامة السائ   
   2.للجميع وبصورة خاصة الشعوب املستعمرة

يف هذا السياق يصبح واردا أن نؤكد مع املفكر أنور عبد امللك أن هناك أساسا كـبريا                 
 هي الرتعة العنصرية اليت تنظر بازدراء إىل الكثري         االستشراقللقول أن الرتعة املسيطرة يف      

 االستـشراق ثلي هذه احلضارة، بـل أن       مم و إىل    ،وانب احلضارة العربية اإلسالمية   من ج 
بذاتية تارخيية و عن كل      هور مم ،الشرق و الشرقيني بأنه سليب ال يساهم يف األمور        : يعترب

 معدوم السيادة جتاه نفسه، الـشرق أو الـشرقي          االستقاللذلك معدوم النشاط معدوم     
ليت ميكن التسليم ا يف النهاية القصوى هو الكائن املستلب           أو الذات الوحيدة ا    ،الوحيد

املؤلني باملعىن الفلسفي أي الذي إذا قيس بالنسبة إىل ذاته كان أمرا أخرا غري هذه الذات                
   3.إنه الكائن املطروح املقهور و احملدد و املفعول به من قبل الغري 

 االستـشراقي ىل اعتبار اخلطاب     يتبني أن أصحاب هذا الرأي يذهبون إ       سبقمن جممل ما    
مهمته املركزية هي تقدمي اإلثباتات التارخيية بأن تاريخ احلضارة العقالنية هـو تـاريخ              
الشعوب األوربية وبأن ما قدمته الشعوب األخرى خباصة العربية اإلسـالمية ال تـدخل              

       4. صانعي احلضارة املمتازين علىمباشرة يف احلقل احلضاري الذي يبقى حكرا
                                                 

 .91 مصدر سابق ص االستشراقإدوارد سعيد  1
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  :االستشراقيبنية اخلطاب 
  

ضرب من املمارسة الفكريـة الـيت       :  بوصفه لالستشراقيؤكد أحد الباحثني يف حتديده      
اقتضتها حاجة العقل الغريب ألن يشمل بكليته املعطيات الثقافية لآلخر و إعادة إنتاجها مبا              

   1(. جيعلها ضمن سياقات املركز
ـ را حضاريا أو تواصال بـني       اوح ليس   االستشراقيذا املعىن فإن النشاط      ضارات أو  احل

رتها عن املصاحل بل هو ممارسة فكرية من ـتعاونا معرفيا بني الشرق و الغرب و ال فعال م 
أجل إعادة إنتاج اآلخر وفق بنية فكرية حمددة للشرق تتالءم مع ما تشكل يف املخيـال                

          هذا التمركز  . ميش اآلخر الغريب جتعل دراسة اآلخر إعادة إنتاج ملركزية الغرب مقابل
حول الذات ينطلق من إدعاء وحدة اجلنس البشري ووحدة الثقافة البشرية هدفها تعميم             

   2.النموذج الغريب باعتباره النموذج األمثلي
 جوهرا قائما بذاته هدفه اإلفصاح عن       االستشراقاعتبار   و يذهب أحد الباحثني إىل حد     

 فيصبح ذا املعـىن منـط       . ملا هو ليس مكتوبا    التباين الشرق و الغرب و هو شامل حىت       
ة خيلقه اعتقاد جازم بالتضاد بني الغـرب        ينتصور و إدراك وليس ضربا من املعرفة أو املعا        

والشرق ويفصح عن التباين بني الشرق و الغرب، ال على أساس أما مفهومان جغرافيان              
اغة تلك الوحدة الثقافية و     و حضاريان وسياسيان، بل مها مفهومان خياليان دخال يف صي         

                                                 
 ص 1999 املركز الثقايف العريب املطابقة و االختالف الثقافة العربية و املرجعيات املستعارة :عبد اهللا إبراهيم 1)
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التارخيية و السياسية اليت مست نفسها غربا و اليت من خالل ما أعطته مـن مواصـفات                 
  1.للشرق

 يف الفكر   االستشراقو يعود عزيز العظمة إىل الوراء أكثر فريى يف هيغل ممثال هاما لبداية              
 هيغـل مـن     األوريب احلديث فهو قد بلور خصوصا على صعيد الفكر الفلسفي فموقف          

را وكذلك خيـضع الوجـود      حصهو عبادة الواحد األحد     ،اإلسالم و معظم املستشرقني     
رع عنه التعايل على احملسوس     فحد و نتيجة هلذا االنتماء إىل الواحد يت       الدنيوي للواحد األ  

ماس للواحد األحـد غـرق      احلماس لشيء جمرد أي التعصب، وحني ضعف هذا         حلو ا 
نظرة تعكس فكرة مسبقة عن اإلسالم حيث يؤكـد أن أصـل   الشرق يف الرذيلة، هذه ال  

اإلسالم هو األلوهية، الواحد الذي ال شريك له وأي شيء ال يرتبط به وبغيابه يعود إىل                
م، مثل ذلك   يالفوضى، فكل ما ليس متعلقا مباشرة باإلله ال خيضع لقوانني وال ملبادئ تنظ            

دة األلوهية املنظمة لكل شيء تقـرر       يف الفقه و التشريع وكل ما يتصل باحلياة، إن وح         
 وهكذا ال يوجد تشريع حر فالفقه يتخذ        . حيث ميتد الدين إىل كل شيء      يتاجلمود الالهو 

 و،شكل الورع والتدين يستوعب الشريعة و الشريعة ضرب من ضروب ممارسة التـدين    
بينـها  فهي كلها رغم التمايز فيمـا       اإلسالمية  ممارسة الشريعة، و مثل ذلك العلوم       ليس  

   2تعمل لتثبيت الفكرة الدينية
إن هذا التحليل لبنية الفكر الديين يف اإلسالم و حلضارته و منتوجه الفكري يؤكد مجلـة                
من احلقائق أوهلا القراءة غري الصحيحة ملعىن الوحدانية يف اإلسالم، إن التجريـد الـذي               

 اال األوسع ألعمال    يتحدث عنه هيغل هنا هو حصر دائرة اإلميان بوحدانية اهللا لتفسح          
) عةيالـشر (العقل هذه العقالنية هي اليت أهلت اإلسالم إلنتاج منظومة تشريعية وحقوقية      

                                                 
  .43 ص 1981 32املستقبل العريب العدد   إفصاح االستشراق: عزيزة العظمة 1
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وية، إن إغفال هذه احلقائق عن احلضارة اإلسالمية يقوم على          يلتنظيم حياة املسلمني الدن   
الختالف فهم غريب أي على اخلصوصية اليت متيز ا الغرب واختالفه عن الشرق، و هذا ا              

هو العنصر األساسي يف تكوين الشرق ذاته أو يف تصور الغرب للشرق، فالغرب كمـا               
ـ ة للتاريخ بدأ من العصور القدميـة        مييرى ذاته هو املسرية الطبيعة القو      رورا بالعـصور   م

 واخلواء التارخيي هي النصيب الطبيعي لكل ما ال         الالتارخييةالوسطى حىت الوقت احلاضر،     
ية ذاا، إن هذه الفرادة واخلصوصية تشكل بنيـة الـوعي األوريب الـذي              يتجه حنو الغا  

اآلخـر    اختالف ةحرمته من تقبل فكر   لقد   االستشراقيانعكس بشكل جلي يف اخلطاب      
عنه و ذلك من خالل تطبيق مقوالت خاصة م لذلك طبق تصنيفات ومفاهيم مطلقة،              

منـط املـسيحية فـسموه      ى   عل مثال على ذلك فهم هيغل ومستشرقني آخرون اإلسالم       
على أساس أن املسيحية من تأليه املسيح، وبذلك يعترب هيغل ألوهية اإلسـالم             ) ةمدياحمل(

 هي   بينما ناقصة مقارنة بألوهية املسيح ومن مث فإن األخالقية املسيحية الغربية تأملية عقلية           
تمع مدين بينما الدين  األول، املسيحي بظهور جم مسح و منطية، و بالتايل    امتثاليةيف اإلسالم   

  1.اإلسالمي ناقصا عن النظام املسيحي
 فتحولت إىل نظره عرقية دعـا       ، اإلستشراقية تسع أبعادا أخرى     النظرة   لقد أخذت هذه  
هذه النظرية أراد رينان وضع قواعد عرقية للبحث يف الفكر اإلنساين عامة              إليها رينان، يف  

ان متشيا مع ما كان سـائدا يف تلـك          والفلسفي منه على وجه اخلصوص، لقد ميز رين       
ي معتربا أن األول     آر املرحلة التارخيية ضمن أوساط علماء اللغات بني عرق سامي وآخر         

 أقل مرتبة من الثاين على صـعيد الـتفكري العقـالين عمومـا           ،منهما، ويتضمن العرب  
بـه   كتا يف العرقي املركزي األورويب يتضح      االستشراقيوالفلسفي خصوصا هذا املوقف     

ولـيس  : يف هذا األخري يكتب رينـان       )  رشد والرشدية  ابن(و  ) تاريخ اللغات السامية  (
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العرق السامي هو ما ينبغي لنا أن نطالبه بدروس يف الفلسفة ومن غرائب النـصيب  أال                 
ه الدينية أمسى مسات القوة أقل ما يكون        عينتج هذا العرق الذي استطاع أن يطبع على بدائ        

   1قل الفلسفة ح يف من بواكري خاصة به
وبتعبري آخر يرى رينان أن السامي يتسم من حيث الفترة بالشعور بالوحدة املطلق الغييب              

 بعيد عن القدرة على التحليل و التركيب وعلى العكس من ذلـك             فهواهول، وبالتايل   
 فإن العرق اآلري مهيأ غريزيا للقيام بعمليات عقليـة معقـده تتـسم              ،كما يرى رينان  

  .حليل والتركيب وبالتفكري يف دقائق وتفصيالت الوجودبالت
من هان ينكشف لنا بوضوح مصدر املعارضة املطلقة للفكر العريب بالفلسفة و توحيـد              
الفكر األوريب ا، بل سيتبني لنا من ذلك أن الفلسفة تعد عنصرا غريبا عن طبيعة الفكر                

  .العريب على النقل منذ نشوء اإلسالم
يعود فيخرج ما   ) املسلم( الطبيعة الثابتة لإلنسان الشرقي      االستشراقدد  وهكذا بعد أن حي   

 مثل الفلسفة، كما ذكرنا فهي حكرا على        الالشرقياتال يتفق مع هذه الطبيعة ويسميها       
الغرب ولذلك فإن فيلسوف مثل ابن رشد أو ابن سينا ال يرتبط فكره الفلـسفي بـأي                 

 الفلسفة طبيعة وجوهرا مناقضني للشرع فـال        شكل مبوقفه من الفقه أو علم الكالم ألن       
ميكن مجعها يف شخص واحد، و مثال ذلك التصوف فهو عندهم ال إسالمي جاء مـن                
خارج اإلسالم، وهذه الفكرة يستنسخها حرفيا حممد عابد اجلابري يف كتابـه تكـوين              

سالم هنري كربان إىل اعتبار التصوف ثورة على اإل        و     العقل العريب، و يذهب ماسنيون    
 و عادوا به إىل التثليث املسيحي الذي هو املتـنفس           2السين و على رديفه و هو التوحيد      

 قدمه الفكـر    احلقيقي للعقل و للفكر من هنا اهتمام ماسنيون باحلالج باعتباره أرقى ما             
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و اهتمام هنري كوربان بالفلسفات االشراقية الفارسية اإليرانيـة         . الفلسفي يف اإلسالم    
وما ميكن استخالصه هـو       . أرقي ما أنتجته العقلية اآلرية داخل اإلسالم نفسه       باعتبارها  

أن أي تقدم أو تنوع أو تطور لن يأيت من اإلسالم ذاته أو من اجلنس العريب بوصفه جنسا                  
أي ملا له صلة بالغرب نفسه أو باملسيحية أو بالعرق اآلري        ،  امساميا، بل يأيت من خارجه    
ة سوى تاريخ واحد هو تاريخ احلضارة الغربية املسيحية و مـا            بعبارة أخرى لن يكون مث    

  .العجز عن التطور بفعل الطبيعة و العرق و الدمتواريخ عداها فهو جمرد توابع له، بل هي 
وكمثال هلذه  . إن هذه القراءة أو االستنتاجات املتوصل إليها ،قد ال ترضي بعضهم اآلخر           

عيط  يتناول املسألة االستـشراقية مـن مـستوى          القراءات املختلفة جند املفكر هشام ج     
إن رينان يف نظر جعيط هو نتاج القرن التاسع عشر ،قرن الفلسفة الوضعية             .منهجي آخر   

لقد ادخل هذا العصر اإلنسان ائيا ضمن نطاق الـصريورة التارخييـة            .و النقد التارخيي    
ا وخاضع لقواها اخلاصة كما     فاإلنسان جزء من أجراء الطبيعة املترابطة وهو مقيد بقوانينه        

نشأ التفسري التارخيي لقد بلغت بفضل هذا التفسري املناهج النقدية درجة عالية من التقدم              
مكن الباحثني من إجياد الوسائل ليقرءوا املاضـي        .فنشأ بفضلها التحقيق العلمي التارخيي      

ره ،بل متثل، أي    لقد طبق رينان هذه املنهجية اليت تنتمي إىل عص        .قراءة نقدية وصحيحة    
لقد خلص كل طموحات العقالنية لذاك      .     الرتعة التارخيية إحدى مسات تلك املرحلة       

لقد حترك رينان داخل هذا املناخ الفكري فكان ال بدأن يخضع اإلسالم هلـذه              .العصر  
هلذا كما يرى جعيط أن ما يهمه يف اإلسالم هو تاريخ الفكـر             .املكاسب العلمية لعصره    

بوصفه وضعيا فهو مع العقل ضد اتمعات اليت يهيمن عليهـا           .د حمور التاريخ    الذي يع 
إن حكم رجال الدين من وجهة نظر       .واإلسالم يشكل منوذجا أكثر شيوعا      .رجال الدين   

  1. الوضعية والتارخيية يعد ضربة للعقل ومسا بالتاريخ والعصر 
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سالم يف حد ذاته وال على      أن اهلجوم غري موجه إىل اإل     :  ويستنتج جعيط من كل ذلك      
ألن العقالنية والوضعية تضع     .1خصوصيته العميقة جدا وال على قيمه الدينية واألخالقية         

كمـا أن   .مجيع األديان يف مستوى واحد دون أن تنتصر ألحدمها على حساب اآلخـر              
. رينان وانطالقا من هذه املنهجية ،فهو يتناول اإلسالم بوصفه مؤرخا للعلم ولألفكـار              

وعند تناوله ملوقف رينان ووجهة نظره النقدية يربز أهم ما جاء يف حماضرته حول اإلسالم              
مرحلة اماك العنصر العـريب بـالفتح وتنظـيم         :فرينان يرى أن املرحلة األوىل    .والعلم  

ااالمرباطورية فكان املعادي للفلسفة اليونانية وللنشاط العقلي وحمصور بالدائرة  الـضيقة            
   العنصر العريب يف هذه املرحلة مل يويل االهتمام ال للفلسفة وال للعلمإن.للنبوة 

أما املرحلة الثانية لقد انفتحت الساللة العباسية على العنصر الفارسي ذي العرق اهلنـدي              
فمن القرن التاسـع وحـىت      .الذي استطاع احلفاظ على عبقريته رغم توسع كال االثنني          

 القرن احلادي عشر حىت اية القرن  التاسع عشر يف           القرن احلادي عشر يف الشرق و من      
إسبانيا مألت احلضارة اإلسالمية فراغا هائال ، فأصبحت شعلة للفكر اإلنساين مستعيدة            

ولكن هذه الفلسفة حسب رينـان مل تكـن       .وخمصبة اإلرث اليوناين لتمريره إىل أوروبا       
خدمت لتمرير الفلسفة فذلك ألـا      و إذا كانت اللغة العربية قد اُست      .إسالمية وال عربية    

  .جنحت يف فرض واستمرار دورها بوصفها لغة ثقافية 
وهنا يقارن رينان بني دور الالتينية و دور العربية ،إن روجيه بيكون الذي كتب بالالتينية               

إن الفلسفة اإلسالمية   .مل يكن التينيا شبيه بابن سينا الذي كتب بالعربية ومل يكن عربيا             
ينان ،يف عرض ،هشام جعيط قد وجدت ليس بواسطة اإلسالم ،بل رغما عنه كما يرى ر  

متاما كما كان العلم الغريب قد ولد يف الصراع ضد الكثلكة فبدأ من القرن الثالث عـشر                 
حيث غزت القوى املتعصبة الواقع االجتماعي و أحرزت نصرا على حرية الفكر فكـان              
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ية ضة علمية وفلسفية بني الشعوب املسلمة       ويستخلص رينان أنه ال ميكن أل     .االحنطاط  
  .أن تتحقق إذا مل يبتعد الضغط الديين مسبقا 

إن هذا الطرح للتاريخ اإلسالمي وذا النمط من التفكري جيد اعتراضات عنـد هـشام               
 ألن منهج رينان يرى يف سيطرة الفكر        1جعيط و يعدها تبسيطية ومعقدة يف وقت واحد         

يف نظـر    . لسياسية واالجتماعية سببا يف احنطاط احلضارة اإلسالمية      املتزمت   يف احلياة ا     
فاحلديث جيب أن جيري على عدة عوامل اليت أدت         :جعيط أن هذا اختزال ونظرة أحادية       
   .2إىل تقلص يف احلضارة ضماتة لبقائها 

إن نظرة رينان كما يرى جعيط نظرة جامدة إىل التاريخ ويتبـدى مجودهـا يف تـشبيه                 
كما ينظر للعروبة بوصفها نواة بدويـة      . باجلهاز الالهويت وحتديدا باألرثوذكسية      اإلسالم

فالعروبة ليست مفهوما عرقيا ،إا البؤرة الثقافية اليت صبت فيها          .يف شبه اجلزيرة العربية     
أما اإلسالم فقد أثر يف أعماق حياة النـاس ،كمـا يف            .كل العبقريات اإلنسانية املتنوعة     

وخيلص جعيط إىل النتيجة املناقضة ألطروحة رينان حول ضـرورة          .ثر مسوا   التغريات األك 
بتأثر ديالكتيك مميز للتاريخ ،كما بتأثر ديناميـة        : التخلص من ثقل القيود الدينية مؤكدا     

    3سياسية لن يكون رفض اإلسالم شرطا لكل جتديد كما يتوقع رينان 
ا للجميع، مسلمني ومستـشرقني     أما حممد أركون فإنه ينحو منحى آخر فهو يوجه نقد         

ـ   ةفهو يطالب بزحزحة النقاش من األرضية األكادميي        وحـىت   ة واالنفعالية واأليديولوجي
اهللوسية اليت كان قد أبقى رازخا فيها حىت آلن ،حنو أرضية أخرى جديدة تتمثل باملقابلة               

ف تتفاهم و ال    املنهجية بني اخلطابات اإلسالمية واخلطابات االستشراقية اليت ال تعرف كي         
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تستطيع أن تتواصل بالفكر العلمي الذي تدعي هذه اخلطابات املتضاربة التقيـد بـه أو               
    1.السيطرة عليه

أن حممد أركون يهدف إىل إقامة مسافة نقدية متـساوية بـني اخلطابـات اإلسـالمية                
وذلك ـدف   .واخلطابات االستشراقية و ذلك من أجل موضعة وحتديد االبستمولوجية          

إن .اليت ينتمي إليها اخلطابني املـذكورين       .الل موقع ابستمولوجي خيتلف عن املواقع       احت
اهلدف من هذا الطرح اإلبستمولوجي كما يؤكد أركون هو إبعاد خطاب الرفض والكره      
واألحقاد و من أجل حترير النقاش أو احلوار بني اإلسالم والغرب مـن ثقـل وضـغط                 

نت املخيال اجلماعي لكال الطرفني منذ عدة قـرون         التصورات العتيقة اليت كانت قد كو     
وللوصول إىل هذه الغاية العلمية يقترح ثالث مستويات لقراءة اخلطاب االستشراقي ،أو            .

  وهي كالتايل .بعبارة أخرى يقترح مستويات ثالثة لفهم الطرفني معا 
  ا وما هو وراءها ، أي يتجاوزه)احلوار (=  ما هو دون  مستوى املناقشة -  1
    اخلطابات اإلسالمية واخلطابات االستشراقية -  2
  .  املواضع أو املواقع االستراتيجية لتدخل الفكر العلمي -  3
    

وهذه املوضوعات الثالثة اهلدف منها ،إضافة للمقتضي العلمي ، هي من أجل خـوض              
  :الصراع على جبهتني مها 

  ءة وحسن النية وتدين جممل إنتاج        الصراع ضد اخلطابات اإلسالمية اليت تدعي الربا–أ 
      االستشراق املتعدد البعاد واملتغري واملتنوع 

    الصراع ضد مواقف عدد كبري من املستشرقني الذين يرفضون الدخول يف أية-ب 

                                                 
  245   ص1986         1 مركز اإلمناء العريب بريوت لبنان طتارخيية الفكر العريب اإلسالمي  حممد أركون  1



  152

       مناقشة ابستمولوجية مع زمالئهم الغربيني املشتغلني يف االختصاصات األخرى أو          
جة أن املسلمني الذين ينتقدوم ميارسون ذلك من موقع املماحكـة           حىت فيما بينهم، حب   

  .اجلدالية فقط وليس من أجل العلم 
  

بعد تقدمي هذه التربيرات الفكرية اليت تعيق املهتم باالستشراق وجدل احلضارات عموما            
يقوم بشرح تلك املستويات الثالثة  اليت تؤثر سلبا على بلوغ احلقيقة موضحا حمدوديتها              

  .لفكرية ومالبساا األيديولوجية ا
ما هو دون مستوى املناقشة ،يدخل يف هذا اإلطار كل ما يتعلق باألشـياء الشخـصية                
والنظم واألخالق اجلامعية والظروف املؤقتة ،أي كل ما هو عرضي وعابر وخاص بالزمن             

افة إىل  الراهن و العصبيات الطائفية والقومية اليت تؤثر بعمق على كتابات كل مؤلف إض            
  1.عوامل أخرى منهجية وأيديولوجية تؤثر سلبا على بلوغ مطلب احلقيقة 

وإذا طبقنا هذا املعايري على الباحثني املسلمني فهم إذ ينتقدون املستشرقني ال يأخـذون              
بعني االعتبار أم ينتمون هو أيضا إىل نفس منهجية العلم الغريب و روحه الذي هو نابع                

أي :ة اليت ترى يف نفسها الوحيدة اجلديرة بأن تسيطر على العـامل           أساسا من قيم احلضار   
  .احلضارة الرأمسالية 

أن معظم أولئك الكتاب يتموضعون معرفيا يف منطقة ما دون مستوى احلوار ألن كتابام      
متأثرة مبناخ النضال ضد االستعمار وضد اهليمنة ،أكثر مما هي حريصة على إعادة فحص              

األكثر عرضة للخالف واجلدل يف اال العريب واإلسالمي و دون          ودراسة املوضوعات     
ويتناول أركون منوذجني هلذا النوع      .2تقدمي أي تنازالت على املستوى القومي أو الديين       
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" تاريخ املغرب " فاألول من خالل كتابه   .من التفكري ومها عبد اهللا العروي وإدوارد سعيد         
 الكفاح اليت مل يستطع التخلص منها ألنه كتب         الذي يراه خاضع ملوضوعات أيديولوجيا    

بعد حترير بلدان املغرب العريب من االستعمار ،فجاء يعلن و بشكل صارخ اختالفه مـع               
ونفس الشيء ينطبق على إدوارد سعيد الذي كان بإمكانه اختصار          .األدبيات االستعمارية 

 األفـضل لـه لـو       الطريق ،بدل انتهاج الطريق الصعب لنقد االستشراق ،لقد كان من         
راح،كما يقول، حيلل بشكل مباشر تأثري  الصراع العريب اإلسرائيلي على ممارسة وسـري              
الدراسات العربية يف الواليات املتحدة بشكل خاص ،عندئذ كان يستطيع أي يعطي شيئا             

   .1مفيدا ومهما وضروري 
مستوى هدفها املعلن أما اجلهة االستشراقية فهناك عدة عوامل تبقي الفعالية العلمية حتت 

يف املرحلة االستعمارية كانت املستعمرات القدمية و الروح التبشريية للمسيحية قد 
أما بعد حصول االستقالل فإن احلنني إىل الفرص التارخيية .وجهت أعمال املستشرقني 

الضائعة والرغبة يف لعب دور جديد ضمن املرحلة اجلديدة  لعبت دورا يف توجيه 
ويقدم حممد أركون مناذج من املسلمني  واملستشرقني .و األيديولوجيا االستشراق حن

الذين يغلب على حبوثهم الطابع األيديولوجي الذي حيرم الطرفني معا إىل التوصل إىل 
املواقع :بعد هذا النقد يقترح أركون ما يسميه . احلقيقة املنشودة يف البحث العلمي 
هنا ينشأ تساؤل كيف ميكن حتديد  هذا الفكر و.االستراتيجية لتدخل الفكر العلمي 

العلمي ؟و بأي شيء يتميز عن ذلك الفكر الذي حيمله املستشرقون ؟  إنه يتمثل يف أن 
نستبدل املبادرات الفوضوية املبعثرة والعابرة واملعزولة والتكرارية وغري الدقيقة و ذات 

ت ضغط األحداث السياسية األغراض والنوايا غري العلمية اليت تتكاثر يف كل مكان حت
واالقتصادية الراهنة ،أن تستبدل باستراتيجية منسقة،و هذه االستراتيجية جيدها أركون يف 
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البحث النظري املنهجي أي النقد اإلبستمولوجي اجلذري الذي يتجاوز كل اخلصوصيات 
الثقافية ، والتفكيكي  واملترابط والناسف لكل التسربات األيديولوجية حىت ضمن 

ذلك أن املعرفة هي عبارة عن جهد ديناميكي ، وهي . اخلطاب الذي تنتجه الذات 
مث أا .مستقلة عن كل غاية مباشرة أو منفعة فورية تكون موضوعة حتت تصرف اجلميع 

   1.تتغذى باملقابل بالدالالت و املعاين و التجارب اليت ينتجها الفاعلون يف اتمع 
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  ستشراق اجلديد أو ما بعد  االستقاللاال
  
  

 بناء الدولة الوطنية العصرية وإقامة مؤسسات عـصرية          و عندما طرحت املسألة الوطنية   
 عصرية تعزز التماسك    اجتماعيةتأخذ بأسباب التقدم العلمي والصناعي وبناء مؤسسات        

لقوميـة، يف    وحدة العرب ا   ىل  صوال إ و القومي،   االندماجهم يف عملية    تس و االجتماعي
 ي  يتصدى هلذه املسألة من خـالل الـسع        االستشراقبدأ  ،هذه املرحلة التارخيية اجلديدة     

، و بني جوهر الثقافة      األوروبيني احلثيث إىل إقامة فصل كبري بني جوهر الثقافة والتاريخ          
 لالستشراقوهذا كان أحد األهداف األساسية      .و التاريخ و اتمعات العربية اإلسالمية       

 لفسيفسائي لتأكيد الفوارق األساسية بني الـبىن ا لنظرية النموذج هوذلك من خالل طرح   
االجتماعية الغربية املبنية على الطبقات االجتماعية و بني البىن االجتماعية يف اتمعـات             

 يهدف ذلك كله إىل تأكيد      .العربية اإلسالمية املبنية على امللل و النحل و التنافر العرقي           
 يـة   أي قبل  ، ما قبل أمة   اجتماعيةتمعات العربية اإلسالمية هي عبارة عن تكوينات        أن ا 

 وال وحدة وطنية ناهيك عن الوحدة       ،وعشائرية انقسامية ال تقبل بوجود حكومة مركزية      



  156

القومية وال بالفصل بني السلطات الدينية و السياسية هذه املؤسسات هي اليت كانت وراء  
     )1(الغرب ة مشروع حداث

اتمع  اإلسـالمي    ( يف كتابه املشترك مع املستشرق هارولد بون         بويعد املستشرق ج  
 املقاطعات  يف   مسائل السلطة واتمع     و معاجلا    الذي يؤرخ للسلطة العثمانية      1) والغرب

رة ثي الظروف القائمة والقوى املؤ    ص مت تق  االجتماعيةالعثمانية والعربية واستعراض النظم     
قدامه على هذا العمل ويف حتديد هدف دراسته        إرغم من تأكيد جب يف تربير        و بال  .فيها

فريى أن هذه الدراسة موضوعية حبق وأا دراسة غري متحيزة ودون آية حماولة لتحميلها              
 إال أنه يف حقيقة األمر يعكـس تـصورا          2مع أفكار مسبقة    ى  تتمشتركيب  جتعلها    أي  

لفسيفسائي الـذي مييـز اتمـع       اة النموذج    واضحا اليت تنطلق من أطروح     استشراقيا
ـ  اتمع إىل وحدات شبه مستقلة عد      انقسم فهو يرى أنه يف ظل اإلسالم        .اإلسالمي دة ي

 االجتماعيـة مثل القبائل واحلرف املهنية والقرى واجلماعات اليت تأخذ شكل الوحـدة            
قترن هذه النظـرة     املعزولة وت  االجتماعية فسيفساء من اموعات     ناملتكاملة، ويتألف م  

 يف اإلسالم حتدد حـسب      االجتماعياحملددة للفسيفساء بالنظرة القدمية القائلة أن التنظيم        
و تمع اإلسالمي   اأسس دينية ويعد هذا اخلليط غري املتجانس لوصفه ضعف رئيسيا يف            

بـه   ن تقتر االجتماعية ةلفسيفسائي للبني ا، وبسبب هذا التنوع     االجتماعيةالبنية   يف   خلل  
 إطارا طبيعيا للحاكم    االجتماعيةلفسيفسائي للبنية    التنوع ا  ر  فنظرية االستبداد الشرقي فيو   

 أما احليـاة    .ة متكاملة ضاملستبد الذي يستطيع أن يفرق ويسود   دون خشيه نشوء معار           
السياسية يف املدينة اإلسالمية عبارة عن حتالفات بني هذه الفئات غري املتجانسة املدينيـة              

                                                 
 بريوت 1 ترمجة  هامث صاحل مركز اإلحناء القومي بريوت ط تارخيية الفكر العريب اإلسالمي: حممود أركون  )1(

 .25ص  1986
 . ترمجة أمحد عبد الرحيمبون اتمع اإلسالمي و الغربهاملتون جب وهارولد  1
 .10نفس املصدر ص  2
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 النخب على نظرية ابن خلدون حول حركة        والريفية   ويستند كثريا من املستشرقني      منها  
 استشراقيةنيني ويعدوا عنصرا أساسيا ومرتكزا يف تأسيس نظره         يبني البدو ونظرائهم املد   

  . لالستبداد يف املدينة اإلسالمية
التـارخيي يف    و االجتماعيوهذه النظرة دف أساسا إىل تأكيد االختالفات بني التنظيم          

 بينها يف اتمعات اإلسالمية كما تسعى أيضا إىل تأسيس نظرة           ،و  اتمعات اّألوروبية   
يـة شـبه   د يف اإلسالم ال توصف إال مبعيار الوحـدات العمو     االجتماعيةتؤكد أن البنية    

    عيار  املرحلة الرأمسالية مب   حىت  معات األوروبية من اإلقطاعية     تاملستقلة بينما ميكن تصوير ا
 الوحدة األساسية بينمـا ال      االجتماعية الذي تتشكل يف مقولة الطبقة       االجتماعيالنظام  
 يف حتليل اتمعات اإلسالمية القائمة أساسا على        االجتماعية مقولة الطبقة    استعمالجيوز  

       )1(.ين والقبيلةداإلثنية وال
اير ولـسنا   غ اآلخر امل  حول مرة أخرى نؤكد هنا أننا بصدد عرض النظرة اإلستشراقية           -

طروحات من الناحية النظرية واملنهجية ألا منـذ الوهلـة          البصدد مناقشة صحة هذه ا    
فسيفسائي على غيـاب    الهي كيفية منع هذا النموذج      واألوىل تنتج صعوبة نظرية هامة،      

 لخروج من هذا  لو. اتمع اإلسالمي من االحنالل واحلروب املستمرة        االجتماعيةالروابط  
املأزق جيد الكثري من املستشرقني حال عرب الزعم بأن اتمع اإلسالمي قدم منظومة قـيم               

 وحتقيق تكامله بواسطة آليات مؤسـسية       االجتماعيومعتقدات من شأا توحيد النظام      
مثل الطرق الصوفية ورجال الدين والشريعة وهذه العالقة بني احلاكم واحملكـوم تقـوم              

ين وعلى اإلميان الديين الذي يسمح باحلفاظ على التقاليد أكثر مما           أساسا على احترام  الد    
    )2(.يوجد تشريعا

                                                 
 .223نفس املصدر ص  )1(
 .25 مصدر سابق ص اتمع اإلسالمي والغرب:  جب ملتون2(
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 اإلسالم بوصفه ثقافة أحادية ومتجانسة وأبديـه تعمـل          اعتبارإن هذا احلل يدعونا إىل      
 إن هذا الطـرح     .االجتماعيةكوسيلة مثلى لتصريف الصراعات الفئوية الداخلية يف البنية         

طلب منـا   يلفسيفسائي ال يقنع الكثريين فهو      االقائم على النموذج    للمجتمع اإلسالمي   
االعتقاد أن  اتمع اإلسالمي يكون متكامال حول القيم اإلسالمية ومنقـسما بالنـسبة              

كما تؤكد هذه النظرة التباين اجلـوهري بـني التنظـيم           االجتماعية،لإلثنية و التراتبية    
  .حية، والعربية اإلسالميةيتني الغربية املس والتاريخ والثقافة بني احلضاراالجتماعي

 تاريخ اإلسالم قائم على     نمابي،   األول يقوم على أساس فكرة التقدم والتحول والتغري          -
  . والتكرار واالجترارالثبات

الفصل بني جوهر التاريخ والثقافة بني الغرب والشرق ميثـل           و   فرقة  تإن هذا التمايز وال   
، فالـشرق   عرقية التفوق ال  وح األساسية لتأكيد أطر   تشراقاالسهدفا مركزيا من أهداف     

بتقدم التـاريخ   ح  هذا التركيب ال يسم   ، سابقة على الدولة     اجتماعيةاملبين على وحدات    
وهذا التقابل بني النمـوذجني     .قود إىل االستبداد والطغيان   يويبقى يتكرر يف دائرة مغلقة و     

سالمية طفيلية على النموذج الغـريب       يف اتمعات اإل   احلداثة   أن   االستشراقيستخلص  
لة ي مقولة األمة دخ   اعتباركما تقود هذه املقدمات اإلستشراقية إىل       . للدميقراطية الليربالية 

 عقيدة مت اختراعها يف أوروبا يف بداية القرن التاسـع  بأا على احلياة السياسية اإلسالمية    
  )1( . أيدي اموعات األوروبيةاستريادها على عشر ومت 

على مسار التاريخ اإلسالمي وذلك أن هذا التـاريخ يبقـى           دخيلة  هلذا فإن مقولة األمة     
أما احلكم بواسطة القومية الواحدة كان استثناء فقد تألفت الطبقة          . تاريخ الدين والتدين  

                                                 
 .68 ص 1981 1  مؤسسة األحباث العربية ططابع  يزيد ترمجة   االستشراقواية ماركس : بريان ترينز  )1(
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وهذا النـوع  املغول و األلبان  يف اإلمرباطوريات اإلسالمية التقليدية من األتراك و   حلاكمةا
  )2(.كم كان حتت تأثري املفاهيم التركية والفارسية وليس العربية اإلسالميةمن احل

التقاليد اإلستشراقية املتراكمـة،     ب بع جتريدي وتعميمي ومتأثرة   اإن هذه األحكام  ذات ط     
 حول التاريخ والدين والتراث العـريب،       أطروحاته يف معظم    االستشراق الجتاريوإذا كنا   

ستشراقية أية إمكانية لتحصيل أيـة معرفـة   أو حقيقـة             ي عن األطروحات اإل   ننفهل  
  إذا بدت غريبة بعيـدة ومغـايرة إن          ، خباصة  عن الثقافات األخرى    و علمية  موضوعية

 جمـرد يصبح ،اري خصب بني الثقافات واحلضارات   حض حوار    أي املوقف الرافض يلغى  
  .دصل اإلنساين املنشوار احلضاري اخلصب والتوااختزال على حساب احلو

يرد أحد الباحثني العرب فريي أن الكثري من األحكام اليت قال ا املستشرقون مثل تصور               
يرى  العامل اخلارجي مـن      والغيب عند املسلم الذي ينظر إىل كل شيء من خالل الدين            

أو أن الغيب عند املسلم هو أكثر حضورا منه عند اإلنسان الغريب أو القـول               .منظار ديين 
ي عن بناء نظام لألشياء أو سيطرة القوى الغيبية واللجوء إليها إن هذه             بعجز العقل الشرق  

 فيؤكد أن الغيب حاضر عند سكان       مصداقيته،األحكام كما يرى، ليست خالية من أي        
ذا بالنسبة إىل الدين مـع الفـالح        ك القاهرة أكرب مما هو يف سكان باريس، وه         و دمشق

 فهذه األحكام صائبة من     يت الكلوخور السفيا  اجلزائري أو اإليراين أكثر مما هو عند عضو       
 العملية وكيفيـة توظيـف هـذه النتـائج          ها   ينبغي مناقشة نتائج    ، إمنا  الناحية النظرية 

عي السياسة الغربية أن التعامل مع الشرق ينبغي أن تؤخذ          نفاملستشرق هنا كأنه يقول لصا    
  1.ان هذه املسائل الواقعية عند التعامل مع اتمعبيف احلس

                                                 
 .55 مصدر سابق ص التجمع اإلسالمي الغربهاملتون جب  )2(
 .18 ص 1981 1 دار احلداثة ط  معكوساواالستشراق االستشراق: صادق جالل العظم  1
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 لكن هل نطلـب   العريب املسلم،،اآلخر لعب دورا أساسيا يف رسم صورة   االستشراقإن  
 مسألة ذات وجهني وجهة اإلجنـازات       م حنن، إننا أما   امنه أن يرسم لنا صورة كما نريده      

ة مثل مجع املخطوطات وفهرستها واستعمال منـهج علمـي يف حتقيقهـا             تالعلمية البح 
الل إنشاء كراس هلا وترمجة التراث العريب اإلسـالمي         واالهتمام باللغات الشرقية من خ    

 معاهد للدراسات الشرقية كما كشفوا عن أماكن         وانشئوا   بلغات خمتلفة بعدما مجعوه و    
ف املستشرقون مصنفات عاملية يف قراءة      نأثرية كانت جمهولة ومن املكتبات واملتاحف ص      

 اإلسـالمية والنقـود الـشرقية       لفنوناربية والسامية ويف    عاخلطوط ويف علم الكتابات ال    
وتراجم األمساء والتقاومي ومطابقتها ووضع الفهارس واجلداول هلذه الوثائق وهذا كـان            

  .يتطلب جهدا علميا كبريا
 اإلسالم وتراثه خباصة يف موضـوعات       االستشراقوجهة األيديولوجية اليت تناول ا      الأما  

ديث وغريها من املواضيع اليت تتـصل   الشريعة واحل و حساسة مثل القرآن الكرمي والسرية    
بصميم الذات العربية اإلسالمية فال جيوز إدانتها واختاذ موفق سليب جتاهها، بل املطلـوب           
كشف جوانبها السلبية التعسفية، وهي كثرية تتطلب كله موقفا علميا واالبتعاد عن روح             

خباصة يف مثـل هـذه      ، ةد العلمية واملوضوعية املنشو    الدقة اإلدانة، من أجل الوصول إىل    
ليس فقط بني املستشرقني فحسب بـل       ،القضايا التارخيية اليت عادة ما تكون حمل خالف         

بني الباحثني احملليني و مما يزيد من شدة الطرح هذا أن معظم الباحثني يؤكدون أنه قـد                 
قـول معرفيـة ولـيس     حو حياول دراسة الشرق والغرب بوصفهما        فه قاالستشراتبدل  

ائص وعقليات وأصناف، إن ما هو موكول إلينا يف هذه املرحلـة مـن              كأجناس وخص 
خلق تواصـل    على   حياتنا الفكرية واحلضارية أن ندرس أكثر ما يقوله األخر عنا ونعمل            

  . إىل روح العصر ومتطلباته العلمية واملعرفية حنتكم فيه يف جدياحضاري وثق
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  اهلوية من االستشراق إىل االستغراب
  دل املبتورأو اجل

يعد التفكري يف الذات ويف اآلخر مبفاهيم و منهجيات العلوم اإلنسانية ،مـن املباحـث               
لقد راكـم   .املعاصرة اليت تتقاطع يف مقاربتها واالهتمام ا ، ختصصات معرفية متعددة            

االستشراق نصوص متنوعة حول الشرق ،كما راكمت االنتروبولوجيـة االسـتعمارية           
ت وثقافات اآلخر يف مناطق عديدة من املعمورة خـارج العـامل            دراسات حول جمتمعا  

،و اإلعداد للقيام مبا يترتـب      تكان ذلك دف إقامة متايزات و بناء الفرو قا        . األورويب  
لقد مت توظيـف نتـائج تلـك        .عن أحكامها و مواقفها من اختيارات سياسية وثقافية         

وإذا كنا  . يف التاريخ املعاصر     البحوث خلدمة أهداف املشروع االستعماري ،كما نشأت      
نعترف بارتباط احملاوالت اليت جرت من أجل توظيف بعض نتائج األحباث املـذكورة يف           
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سياق الصراع الذي عرفه العامل يف القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين،بني أوروبا           
مـام علـوم    و العامل غري األورويب ، لكن هذا ال يعين ،كما حاولنا أن نوضح ، أننـا أ                

استعمارية ،بل أن األمر الصحيح هو أن اإلنسان يسعى لالستفادة من املعرفـة والعلـم               
خلدمة أهدافه املتنوعة ،و من بينها األهداف املرتبطة مبجال اهليمنة االقتصادية والثقافيـة             

  . والعسكرية يف صورها وأبعادها املختلفة 
 املتوصل إليها يف جمال معرفة الشعوب       لقد حاولنا أن نبني أن تلك الدراسات واملعطيات       

ال تفيد بالضرورة خطأ املعطيات املتوصل إليها يف جمـال معرفـة الـشعوب والقبائـل                
واجلغرافية اليت اجتهت معارف العلوم املذكورة لبنائها ،بل أا تعين أوال و قبل كل شيء               

ى توجيههـا خلدمـة     استخدام املعلومات و النتائج املترتبة عن هذه العلوم ، والعمل عل          
إنه األمر الذي ال ينفي شرعية البحث وشرعية مواصلته مع لزوم الوعي            . مصاحل متعددة   

ولعل هذا األمر األخري يربر مشاريع النقد الـيت         .باملفارقات و التناقضات اليت تترتب عنه       
حتاول حماصرة االنتروبولوجية االستعمارية وحماصرة منطق املقاربـات الـسوسيولوجية          

كشف عيوا والوقوف عند نقائصها وكشف مستويات حدودها يف بنـاء معطيـات             ل
استنادا إىل جمموعة األحكام القبلية املسبقة املتضمنة يف آليات البحث ومناهجه،بل           .بعينها  

ويف مواجه املعطيات الـسابقة تبلـورت       .واملتضمنة يف منطلق الرؤية البحثية و أساسها        
 اجلديدة الرامية إىل التخلص من      ةت املقاربات االنتروبولوجي  أحباث حملية متنوعة كما نشأ    

مما أسهم  .لآلخر حلظة نظره يف ثقافات وظواهر البشر غري األوروبيني          ‘ العدواين‘احلضور  
يف بناء معارف ونتائج جديدة ،أتاحت للباحثني اختبـار مفـاهيم ونظريـات وبنـاء               

ومل يقف األمر عنـد     . مغاير   مالحظات وتصورات جديدة يف جمال معرفة الذات بشكل       
هذا احلد ،بل جتاوزه حيث بىن الفكر العريب صورا من النقد الفكري اجلـاد للمـشروع            

  .االستشراقي يف أبعده املختلفة 
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االستـشراق يف   / إن النقد الذي وجهته أعمال أنور عبد امللك ،خباصة يف حبثه املعنـون              
ا كان يعده االستشراق مـسلمات  أو         الذي أعاد النظر يف الكثري مم      1963 سنة   1/أزمة

دراسة عبد اهللا العروي واملالحظات املنهجية اليت قدمها ألعمال املستشرق غوستاف فون            
الذي يعد عالمة بارزة يف هـذا       / االستشراق  /  سعيد املهم    دأو عمل إدوار   .2غرونباوم  

  .اال 
ية الذي بذلت من أجـل      إن هذه األعمال تقدم الدليل الواضح على نوعية اجلهود الفكر         

  .حتجيم درجة املغاالة واالستعالء اليت سادت يف الفكر االستشراقي 
إن هذا النقد لالستشراق وملفاهيمه و اطروحاته املختلفة أدى ببعض الباحثني العرب إىل             
اقتراح علم استغراب دف تركيب معرفة عربية باآلخر ،معرفة متارس عليه وعلى تارخيه             

إا عمليـة   .ب نفسها اليت مارسها على تاريخ غريه من األمم والشعوب           وفكره األسالي 
حنن نشري هنا إىل مشروع حسن      .أشبه ما تكون برد فعل يواصل التعامل يف اال املعريف           

  .حنفي ،علم االستغراب 
 إن هذا العمل يراد منه تركيب معرفة خاصة مبجال التفكري يف صورة اآلخر و الذات يف                

يب املعاصر للتمكن من بناء ختصص معريف مستقل يسمح بتقدمي وسائل معرفية            الفكر العر 
جديدة يف النقد وأساليبه يف جتاوز و إعادة بناء، وهي اخلصائص املعروفة يف جمال تطـور                
املعرفة كما نشأت يف التاريخ ، و كما تتطور يف أبعادها النظرية واملنهجيـة املختلفـة                

  . هلذا  التحول الفكري وحسن حنفي يسعى ليكون منوذجا
نستطيع القول أن الفكر العريب قد اجنر ،وإن يف حدود معينة ، يف موضوع الـتفكري يف                 

لكن هـذه   .اآلخر ويف الذات أفكار عديدة تنتمي إىل حقول العلوم اإلنسانية والفلسفية            

                                                 
  70  ص1983جملة الفكر العريب  معهد  اإلمناء العريب لبنان  االستشراق يف أزمة  أنور عبد امللك   1
  103 مصدر سابق ص العرب والفكر التارخييوي أنظر عبد اهللا العر 2



  164

ـ                 د األفكار مل تسلم من تأثري الفكر الغريب ذاته فقد جتد الدارس املاركسي كما قـد جت
 مل تنتظم   ركما أن تلك األفكا   . الغربية   ةالدارس البنيوي أو املتأثر باملدارس االنتروبولوجي     

يف علم حمدد أو حقل معريف خمصوص ، بل نستطيع القول أا أقرب إىل اإلطار املفتـوح                 
تتقاطع فيها مناهج خمتلفة و خالصات ال جيمعها ناظم مشترك يتيح إطالق اسم  حمـدد                

ءت حماولة حسن حنفي لتعطي تصورا حمددا يهدف ليكون علما مـستقال            لقد جا .عليها  
ألنه من املسائل الشائكة اليت تطرح على الفكر العريب ،هي كيفية           .له منهجيته وموضوعه    

التعرف على الغرب ،أي اآلخر ومعرفة أنساقه الفكرية وجتربته احلضارية وخصائصه اليت            
ولذلك تواجهنا جمموعة من  األسئلة اليت حتتـاج  .متيزه عن غريه من الفضاءات احلضارية   

  .إىل إجابات علمية دقيقة تسهم يف فهم الغرب وتوفر آليات منهجية للتعامل معه 
وهنا يثار تساؤل عن كيفية ضبط العالقة مع الغرب ،إذ أن اإلشعاع احلضاري العـاملي               

 أن حندد الصلة بـه      الشامل الذي تتمتع به ثقافة الغرب هو الذي جيعلنا يف موقف ينبغي           
فالغرب جتربة حضارية تعد درسا مهما و كبريا  إنه حقيقة تارخيية كربى ال ميكن القفـز        

إنه جتربة مفيـدة     .عليه ،كما ال ميكن االستغناء عنه لفهم مصائر الشعوب و احلضارات            
هل من مصلحة الفكـر العـريب       .إلعادة دراسة حركة البناء احلضاري و حركة التاريخ         

أال .غناء عن هذه التجربة احلضارية اإلنسانية من أجل بناء أسس سليمة و أصـيلة               االست
حنتاج ، حنن العرب ، خباصة يف هذه املرحلة من حياتنا االستفادة من هذه التجربة مـن                 
أجل فهم سليم وموضوعيا لآلخر و معرفة ما يتميز به من إجيابيات وسلبيات حـىت ال                

 وأفكارنا عنه عامة و غري نابعة من اطالع متأمل وبالتايل            تكون معرفتنا به سطحية مباشرة    
  .يكون وعينا به مشوها  وناقصا 

إن هذه األسئلة ليست غائبة على مشروع حسن حنفي ،بل قد تكون هذه التـساؤالت               
والكتاب يبحث فعال يف اجلـذور الثقافيـة        .هي األسس اليت يقوم عليها هذا املشروع        
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 ،و ال زالت ،تعامله مع اآلخر املغاير كما تظهر يف الكتـاب             للغرب واملعرفة اليت شكلت   
واالستعدادات الثقافية اليت مكنت الغرب من أن يبلور بواسطتها صورة عن ذاته والـيت              

وبعيدا عن التقومي اإلجيايب أو السليب فإننا نتساءل هل دراسة الغرب           .منها حيدد ا اآلخر     
  .القطيعة وفهمه تكون من أجل التواصل أم من أجل 

رؤيـة اآلخـر األورويب لآلخـر      : االستشراق الذي يعرفه حسن حنفي هـو         نوإذا كا 
الالأورويب ،هو قراءة الغرب لالغرب من منظور الغرب ،فإن علم االستغراب هو املقابل             
لالستشراق، إا رؤية الغرب من منظور الالغرب ،رؤية اآلخر من منظـور األنـا ، إن                

 يقلب اإلشكالية أو املعادلة فأصبح األنا يرى دارس األمـس هـو             االستغراب ذا املعىن  
املوضوع املدروس فتحول جدل األنا  واآلخر يف جدل الغرب و الالغـرب إىل جـدل                

إذن اهلدف ليس احلوار مع اآلخر ،بل فك عقدة النقص التارخييـة              .1الالغرب والغرب   
اآلخر الغريب بتحويله مـن ذات      يف عالقة األنا باآلخر والقضاء على مركب العظمة لدى          

والقضاء على مركب النقص لدى األنـا بتحويلـه مـن           . دارس إىل موضوع مدروس     
مهمته القضاء على اإلحساس بالنقص أمام الغرب لغة        .موضوع مدروس إىل ذات دارسة      

  وهـذا    2.وثقافة وعلما مذاهب ونظريات وأراء مما خيلق لديهم اإلحساس بالدونيـة              
رة التصدي للمركزية الغربية أي بيان كيف أخذ الوعي األورويب مركـز            يتطلب بالضرو 

فهمة هذا العلم املقترح الوقـوف يف       .الصدارة عرب التاريخ احلديث داخل بيئته احلضارية        
وجه ثقافة اآلخر  وردها إىل حدودها  الطبيعية بعد أن انتشرت خارج حدودها إبـان                
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إن هذا الطـرح    . أحد آليات هذا االستعمار      و لقد كان االستشراق   . عنفوان االستعمار 
  .وذه الصيغة جيعلنا أمام علمني متقابلني علم االستشراق وعلم االستغراب 

ويقدم حسن حنفي الظروف واملالبسات  اليت رافقت نشأة االستشراق الذي ظهر إبان             
فيه الوعي  املد االستعماري يف القرن التاسع عشر بداية االستعمار التقليدي القدمي خرج            

األورويب ممتدا خارج حدوده ليحوط بالعامل القدمي حبرا حول إفريقيا جنوبا ، وإىل اهلنـد               
  .شرقا ،أي خروج الشمال من نطاقه اجلغرايف إىل نطاقه احلضاري جنوبا و شرقا وغربا

و هذا التراث الغريب  ،كما يري حسن حنفي ، ليس تراثا عاما  حيتوي علـى منـوذج                   
ية ، وليس فقط وريث خرباا الطويلة تراكمت يف املعارف انتقـاال مـن              التجربة البشر 

الشرق إىل الغرب ، بل هو فكر بيئي حمض نشأ يف ظروف معينة هو تاريخ الغرب ،و هو                  
وهذا  التأكيد ،كما يرى، يأيت من الكتـاب الغـربيني            . 1نفسه صدى هلذه الظروف     

أدبنا، فننا ،تارخينا موسيقانا ،علومنا ،بل      أنفسهم عند قوهلم فلسفتنا ،حضارتنا ،فكرنا،         
فعندهم إحساس واضح بأم ينتمون إىل حضارة بعينها فيقولون دائما ، أمـا             .حىت ديننا   

بالنسبة لنا إحساسا منهم بالتميز ،و أن هلم حـضارم اخلاصـة            .حنن ، حنن اآلخرون     
 الـذين   وروبـيني وحيمل حسن حنفي املفكرين غري األ     .املتميزة عن احلضارات األخرى     

ترمجوا مؤلفام و شرحوها وعرضوها ،بل انتسبوا إليها واعتنقوهـا اعتبـار احلـضارة              
األوروبية حضارة عامة للناس مجيعا يف وقت مل يكن هؤالء املفكرين على وعي كـاف               

    2.بتراثهم القدمي 
عي ،بل  وال يعين ربط احلضارة األوروبية ببيئتها تطبيق أي مذهب وضعي أو منهج اجتما            

 أنفسهم واعترافام و ما تكشفه أعماهلم األوروبية،        تقرير الواقع من كتابات األوروبيني    
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ومل يكن يف اإلمكان التعرف     . الفنية و العلمية والفكرية عن بناء واحد متجانس للشعور          
على هذا البناء من بداية الشعور األورويب يف العصور احلديثة ،بل أمكن ذلك يف ايته يف                

لعصر احلاضر بعدما تكررت املواقع وتقاربت وجهات النظر وظهر البنـاء الـشعوري             ا
كما ال يعين الربط بني احلضارة وبيئتها الرغبة        .الواحد كمصدر لكل املذاهب والتيارات      

يف القضاء على عموميتها ،أو التقليل من أمهيتها ،بل يهدف حسن حنفي إىل وضعها يف               
 بوصفها حضارة نوعية خاصة نشأت يف ظروف وشكلت         مكاا  الصحيح ،كما يقول ،     

   1.شعورا  ذا طابع معني على فترة من الزمن حىت أصبح املكتسب طبيعة والواقع مبدأ 
أما علم االستغراب يظهر اآلن يف عصر الردة  وبعد حركات حترر العربية ، والـشعوب                

 ،وخـري وسـيلة     لذلك يظهر االستغراب كدفاع عن النفس     .مهزومة يف مرحلة الدفاع     
للدفاع اهلجوم و التحرر من عقدة اخلوف جتاه اآلخر ،وقلب املوازين رأسا على عقـب               
وهو حممل بأيديولوجيا مناهج علمية خمالفة ،و إذا كان االستشراق تغري شكله وورثـه              
العلوم اإلنسانية ،فإن االستغراب مازال باديا ،وإذا االستشراق غري حمايد فإن االستغراب             

   .2إىل احلياد،إنه ال يهدف إىل السيطرة على اآلخرأقرب 
ذه اللغة ،قلب املوازين ،قلب الطاولة ، اهلجوم على ،القضاء على، يقدم لنـا حـسن                

و من ضمن األشياء املطالب القضاء عليها ،هو القضاء أيضا على           .حنفي علم االستغراب    
صدارة وعرب التاريخ احلـديث     املركزية الغربية وبيان كيف أخذ الوعي األورويب مركز ال        

داخل بيئته اخلاصة والقضاء على أسطورة الثقافة العاملية اليت يتوحد ا الغرب و جيعلـها               
إن مهمة هذا العلم املبشر به ،هو رد هذه الثقافة اليت تدعي العامليـة إىل               .مرادف لثقافته   

مار من خـالل    حدودها الطبيعية ،بعد أن انتشرت خارج حدودها إبان عنفوان االستع         
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سيطرته على أجهزة اإلعالم وهيمنته على وسائل االتصال و دور النشر الكربى و مراكز              
وهذه الثقافة الغربية اليت يتوحد ا و جيعلها مرادفا لثقافته يريد تعميمها            .األحباث العلمية   

على كل الشعوب ،مع أن الثقافات بطبيعتها متنوعة و ال توجد ثقافة واحدة ومن هنـا                
  االنتروبولوجية الثقافية و اليت يوهم الغـرب         ءتأيت عمليات املثاقفة اليت حتدث عنها علما      

بأا تعين احلوار الثقايف أو التبادل الثقايف أو التثقيف ،وهي يف احلقيقة تعين القضاء علـى                
الثقافات احمللية من أجل انتشار الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتها علـى غريهـا              

ار الغرب النمط األوحد لكل تقدم حضاري وال منط سواه  وعلى كل الـشعوب               واعتب
وهذا كله يتطلب دراسة الوعي األورويب على أنه تـاريخ ال           .تقليده و السري على منواله      

خارج التاريخ ،يؤدي إىل رد الغرب إىل حدوده الطبيعية ،و إاء الغزو الثقايف وإعـادة               
تشاف خصوصيات الشعوب و رفع الظلم التارخيي على هذه         التوازن للثقافة اإلنسانية واك   

الثقافات وإعادة كتابة تاريخ العامل بروح املساواة تؤدي إىل بداية فلسفة تاريخ جديـدة              
   1.تبدأ من الشرق

ومن بني أهداف علم االستغراب هو تصحيح بعض املفاهيم اليت استقرت وكأا حقيقة             
وهذه املفاهيم هي التاريخ العـاملي      .زية غربية   مطلقة، وهي يف احلقيقة تكشف عن مرك      

الذي هو اآلخر ينبغي إعادة النظر فيه وكتابته من منظور أكثر موضوعية وحيادا ،وأكثر              
ويوضح حسن حنفي   .عدال بالنسبة ملدى إسهام كل احلضارات البشرية يف تاريخ العامل           
 أمثلـة علـى ذلـك       أن مفهوم العاملية يف بعض األحيان يكتسب مفهوما خاصا ويعطي         

فمفهوم العاملية كما هو احلال يف احلرب العاملية األوىل،أو احلرب العامليـة الثانيـة هـي                
حروب أوروبية صرفة نشأت بني القوى األوروبية بسبب أطماعها فيما بينها وأطماعها            

و احلرب العاملية الثانية صراع بني قوى أوروبية صرفة من أجل السيطرة علـى  .يف غريها   
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ومن نتائج هذه املركزية الغربية حتقيب التاريخ يف        .واد األولية و على البحار واحمليطات       امل
والعـصور  ) اليونان و الرومـان     ( العصور القدمية   :ثالثة عصور ،وجعل أوروبا موطنها      

األول ميتد من هومريوس    .و العصور احلديثة    ) املسيحي واليهودي واإلسالمي    ( الوسطى  
و من طاليس أيب الفلسفة اليونانية حىت ظهور املسح ، والثـاين مـن              على أقصى تقدير أ   

ظهور املسيح  حىت عصر النهضة ،مع ختوم يف البداية بني اليونانية واملسيحية يف العـصر                
) القرن الرابع عـشر     ( اهللنسيت وختوم يف النهاية بني الوسيط واحلديث يف عصر اإلحياء             

و الثالث من   ) القرن السادس عشر    ( و النهضة   ) شر  القرن اخلامس ع  ( واإلصالح الديين   
العصور احلديثة ابتداء من القرن السابع عشر حىت القرن العشرين وذلك يدل على عـدة               

  .أشياء 
إحلاق احلضارات كلها بالتاريخ األورويب ويكمن عمل ذلك من منظور كـل حـضارة              

وقد قـام   .ارات البشرية مجيعا    تضع نفسها يف املركز وبالتايل يضيع التاريخ العاملي للحض        
الوعي ا ألورويب  بذلك واستقر ألنه هو الذي له الريادة يف العصر وهـو الـذي قـام                   

  .بالتدوين له 
إنكار دور احلضارات القدمية الصني اهلند وفارس ومصر القدمية وكأن تارخيها سابق على             

  .تاريخ البشرية وكأن البشرية مل تكن قد وجدت يف هذه الفترة 
حلضارة اإلسالمية بالنسبة لنا ليست يف العصور الوسطى ،بل هلا مسارها اخلاص فهـي              ا

   1.ممتدة عرب مخسة عشر قرنا يف مرحلتني كبريتني كل منها سبعة قرون 
هذا هو  التصور الذي يضعه حسن حنفي لعلم االستغراب ميتد من الفكر ومناهجه ليصل               

لرغم من اجلهود الفكرية املبذولة فيـه إال أنـه   إن هذا املشروع با.إىل التحقيب التارخيي   
يطرح مجلة من التساؤالت فمثال عندما يتحدث عن االستـشراق  وإجنازاتـه وعيوبـه               
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وحسناته وتأرخيه ،يتحدث عن شيء حدث ،وعن عصور هي تأرخيية ، بينما كل حديث          
ـ                ود حسن حنفي عن علم االستغراب هو من باب املخطط الذي يراد بناؤه وليس له وج

اآلن إال ما امساه جذور علم االستغراب من قبيل  املواجهة بني فكر عصر النهضة العربية                
وحىت يف  هذه النقطة قد جيد من خيتلف معه ألن عصر            .والفكر واتمع والعلم األورويب     

النهضة العربية الذي   عاش صدمة احلداثة يف منتصف القرن التاسع عشر مل يضع اإلسالم        
ب لقد بدا لرواد ذلك العصر أن أوربا ليست جديدة كل اجلـدة فـرأوا أن                مقابل الغر 

اإلسالم إذا احسن فهمه ينطوي على الكثري من القيم مماثلة لقيم أوروبا احلديثة فانطلقت              
حركة اإلصالح الديين تبحث عن قيم احلديثة داخل  النص  الديين مما جعل مجال الدين                

من أحكامه حول الدين إىل حد جعلته يرى أن اإلسـالم           األفغاين يوافق رينان يف الكثري      
إن حماولة التجديد اليت قام ا الرواد األوائل وجدت من يتـهم              .1يترقب قيام لوثر فيه     

  .              بالقول أم يريدون التضحية باإلسالم يف سبيل سعادة املسلمني 
قد يقال إن علـم     :ها النقد التايل     وعندما يعدد نقاد هذا املشروع ومهامجيه يذكر من بين        

االستغراب هو جمرد أمنيات الشعوب املتحررة ،وكرد فعل ضد مرحلـة االسـتعمار، و              
وما املانع يف أن    : وجييب حنفي .كنوع من إجياد دور هلا يف التأريخ ،إا أحالم مضطهد           

ع ذلك من   يكون ذلك صحيحا ؟ لطاملا كان التحرر شوقا عند القادة و اجلماهري و مل مين              
ولكن إذا كان هذا املشروع كما يؤكد صاحبه هو جمرد أمل يراوده              . 2التحرر بالفعل   

هذا فضال عن   .فكيف نضعه يف مقابل  مؤسسة االستشراق بكل ثقلها العلمي واملنهجي          
كما .صعوبة تناول الفكر الغريب وتراثه ككل فهو متعدد له دالالت ومستويات متنوعة             
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ه إىل االستقالل الفكري والعلمي لألطراف عن املركز أال يـسقطنا           أن هذا العلم بدعوت   
أمام هـذه اإلشـكاليات الفكريـة       .هذا التفكري مرة أخرى يف مركزية أخرى إسالمية         

واملنهجية هل هناك ضرورة هلذا النوع من  التفكري، علما أن االستشراق قد غري نفـسه                
د نفس اخلطاء الـيت وقـع فيهـا         وحياول دراسة الشرق بوصفه حقول معرفية ، هل نعي        

االستشراق ،بل كل ما علينا أن ندرس رأي اآلخر املغاير لنا فيما يقوله عنا ، وندخل يف                 
حوار مثمر خصب وال نتعامل مع اآلخر ،و هنا الغرب ، من خالل ميتافيزيقا االستشراق               

ومـن  .الزاعمة بوجود نظام جغرايف خاص ومتميز وجوهري لكل من الغرب والشرق            
أجل جتاوز هذا الطرح الالتارخيي يتطلب منا جتاوز حاالت االحتقان و التربص احلاصلة             

إن تصحيح النقاش ال يكون ،كما يرى حسن حنفي بإقامـة           .على ساحة الفكر العريب     
بل من خالل االنفتاح على       .1سور حول البيت دفاعا عنه ومحاية له من غزو اآلخرين           

مقا واألكثر تارخيية يف موضـوع عالقتنـا املتعـددة          اآلخر وطرح التصورات األكثر ع    
  .واملتنوعة باآلخر املتقدم 

إن التواصل هو أحد مسات العصر وهو فعل تارخيي فال توجد وحدات حضارية مستقلة              
كما ال توجد حضارة حمصورة يف عرق حمدد ، بل إن احلضارة واحدة إنـسانية أسـهم                 

تداخل والتواصل والتقاطع ، يكشف عن عمـق        البشر يف بنائها يف سياق من التمازج وال       
  .   الصالت بني البشر و ممارسام اإلبداعية يف التاريخ 
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  الفصل اخلامس
  

                         اهلويــة والعــوملة  
  
  

  حتديــد اإلشكــالية   1
 النشأة التارخيية للعــوملة  2
 بعض مالمـح العــوملة  3
  لية اهلوية يف عالقتها مع العوملة إشكا 4
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   العوملـــة اهلويــة و

  
  حتديــد اإلشــكالية

  
  

إن طرح مسألة اهلوية يف هذه املرحلة من حياتنا الفكرية ال ميكن عدها مسألة جديدة كل 
إن سؤال اهلوية يف صيغته اجلديدة الذي حركته ظاهرة العوملة اليت أخذت تتجلى . اجلدة

هي إستمرار لسؤال قدمي عن األصالة يف إقتراا سلبا أو ،يف أشكال متنوعة وخمتلفة 
 وهذه املصطلحات، .طرحه عصر النهضة مع الرواد األوائل إجيابابسؤال املعاصرة الذي

أي مصطلح اهلوية والعوملة حييل بالضرورة إىل مصطلحات أخرى تنتج عنها، مثل 
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 ،احمللي والعاملي ، وهذه حتيل إىل ثنائية أعمق هي ثنائية اخلصوصية والكونية اخلاص والعام
وهذا األنا هو الذي يتكفل بالدفاع عن اهلوية الثقافية واخلصوصية واحمللية .األنا واآلخر 

ويف االونة . يف مواجهة االخر الوافد حتت عناوين خمتلفة، مثل احلداثة والعصرنة  والتقدم
إن العالقة بني الطرفني ال ميكن أن تعد جمرد .املية والكونيةاالخرية بدأ يتحدد بالعوملة والع

موضوع لبحث علمي،بل هي أزمة وجودية تارخيية ال نستطيع القول اا تدخل يف 
إطاراجلدل احلضاري الذي هو قانون حضاري ، بل تعرب عن صراع اكثر مما تعرب عن 

 عن صدام احلضارات وتتأكد هذ الفكرة من خالل مايطرحه اآلخر. تثاقف أو حوار 
إن هذا الطرح الذي يدعو إىل الصدام بدل احلوار يعرب عن إحساس .واية التاريخ 

من هنا فإا تعد .بالعظمة يؤدي بالضرورة إىل النظرة لآلخر من موقع استعالئي حتقريي 
إن املهتم بقضايا الفكر العريب،وخباصة مسألة اجلدل .عالقة غري متكافئة بني خصمني 

اري بيننا وبني اآلخر ويف هذا الظرف بالذات الذي يشغل فيه الوعي التارخيي مكانة احلض
كبرية ، ال  يستطيع أن ينظر هلذه املسألة بشكل معزول عن سياقها األيديولوجي 
والفكري والسياسي بدعوى املوضوعية واحلياد والتجرد، ألنه جزء منها ،إن مل يكن 

ظرية أو فكرية جمردة ميكن االطالع على أدبيتها اليت كما أا ليست مسألة ن.طرف فيها 
تزداد يوما بعد يوم من علماء السياسة والثقافة ومنظري العلوم السياسية وعلماء 

إا جتربة تعتمد على املمارسة اليومية داخل الفكر .االجتماع واالنتروبولوجيا الثقافية 
القرن املاضي ،بل إا جتربة معاشة عند وهذه األشكالية متثلها الفكر العريب مند .العريب 

كل مثقف عريب يشعر ذا التوتر احلضاري بني النحن و اآلخر ،بني القدمي واجلديد ،بني 
األصالة واملعاصرة ،بني اخلصوصية والكونية ،بني األنا واآلخر ،وتنعكس يف املمارسة 

وغالبا ما تكون .سلوك اليومي الفكرية واألدبية والفنية ويف املمارسة اإلبداعية وحىت يف ال
األحكام الصادرة عن هذا االجتاه أو ذاك تعرب عن مواقف ليست بالضروررة نابعة عن 
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قناعة مبنية ومؤسسة نظريا وفكريا و منهجيا ،بل قدجتدها صادرة عن مواقف انفعالية 
لفية فقد يتىب موقف اآلخر ليظهر صاحبه أنه عصريا يف مواجهة الثقافة الس.وحىت نفسية 

والتراثية ،او قد يتجه إىل الذات ليظهر أنه مدافعا عن أصالته وعن هويته الثقافية يف 
إن حتليل هذه التوجهات .مواجهة التغريب والتبعية الثقافية و اهليمنة احلضارية 

واملمارسات الفكرية قد يكشف عن عمق اهلوة احلضارية بيننا وبني اآلخر، كما قد 
ساعد على النفاذ إىل عمقها وحتديد مصارها وحتويلها من يكشف عن عمق األزمة وي

ظاهرة انفعالية وشخصية إىل موقف حضاري مبين على أسس تارخيية أكثر اتساعا 
  .ورحابة من أجل حتقيق ضتنا املنشودة 

إن هذه اإلشكالية تزداد تعقيدا من خالل الطرح الثقايف الذي يلغي اخلصوصيات باسم 
 فهمت أا قطبية واحدة من أجل اهليمنة الثقافية الغربية يف وقت تؤكد الثقافة الكونية اليت

يف العلوم االجتماعية عن تنوع املسارات الثقافية وال يوجد مسار واحد جلميع 
فالثقافة تعرب عن مرحلةتارخيية ألمة من األمم و تتشكل يف إطار الوعي التارخيي .الثقافات

تعدد الثقافات  فإذا ما سيطرة وذاعت ثقافة واحدة وتتعد املسارات ب.ألمة ومن خالله 
ذا املعىن فإن .تتحول إىل  ثقافة مركزية وأصبحت باقي الثقافات أطرافا وامتداداهلا 

املركز هو الذي يفرض مساره على بقية الثقافات يف وقت يؤكد يف التاريخ تنوع 
سياسية وأيديولوجية نستخلص من ذلك أا مسألة . املسارات لكل الشعوب والثقافات

كما أن النمطية أو األحادية الثقافية تلغي كل .تكرس منوذج واحد ضد إرادة التاريخ 
خصوصية، فيجد العامل نفسه يف مسار واحد فيزداد  االغتراب الثقايف واحلضاري عند 
كل الشعوب فيؤدي ذلك إىل طمس تاريخ الثقافات كلها إال ثقافة املركز املهيمن وهنا 

مصطلحات جديدة مثل الثقافة العاملة والثقافة االنتروبولوجية هذه األخرية اليت حتاول تربز 
  . أن حتول بقية الشعوب وثقافاا إىل جمرد متحف ثقايف
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إن هذا الطرح قد  يبدو للبعض،  أنه ينطوي على توجس مبالغ  فيه  فالعوملة تنطوي 
و بصرف النظر عن التقومي اإلجايب  .على الكثري من اإلجابيات كما أن هلا أيضا سلبيات

أو السليب و بعيدا أيضا عن روح اإلدانة والتمجيد فإننا دف من هذا الطرح ليس نقد 
الظاهرة ،بل إا حماولة  للفهم والتحليل من أجل بلورة موقف واضح حيفض هلويتنا 

                                         .                               مكانتها يف سياق هذا الفكر اإلنساين 
  
  
  
  

  النشأة التارخيية للعوملة
  
  

إننا دف من وراء التطرق هلذه اإلشكالية هو الوقوف عند تأثري العوملة على اهلوية 
قد تترتب عنها والتغريات اليت الثقافية بالدرجة األوىل وجتليات هذا التأثري و النتائج اليت 

  .فاهلدف إذن ليس التأريخ لظاهرة العوملة إال مبا خيدم الغرض املطلوب .تلحقها باهلوية 
ال بد وأن .ميكن القول أن العوملة ليست ظاهرة جديدة أو طارئة على تاريخ اإلنسانية 

عر أن العامل قرية اإلنسان العريب الذي خرج من اجلزيرة العربية حامال معه رسالته، قد ش
واحدة كبرية عندما وطأت قدماه أراضي األمرباطوريات القدمية، والبد من أن اإلنسان 

القارة األمريكية منذ مخسة ما وطأت قدماه أراضي  األورويب قد شعر بنفس الشيء عند
كان ذلك قبل أن خيرج اإلنسان املعاصر مفتخرا أو مندهشا من بروز ظاهرة . قرون
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حجم الناتج لعدة  عابرة القارات اليت يفوق حجم مبيعات كل واحدة منهاالشركات ال
  .دول جمتمعة

 150ماركس وأنغلز كانا يعنيان الظاهرة نفسها، ظاهرة العوملة  منـذ             من أن  إذن البد 
سنة عندما كتبا يف البيان الشيوعي أن السلع اليت خترج من مصناع الرأمسالية سـتأخذ يف                

 .ولن يفلح يف صدها أي سور ولو كان مبناعة سور الصني العظـيم             شرقا وغربا    االنتشار
ولعل ما جعل العوملة تتجلى مظاهرها  يف هذه املرحلة التارخيية اليت مير ا العـامل هـو                  
االنتصارات الكربى اليت حققتها الثورة العلمية و التقانية إظافة للتطورات الكربى الـيت             

  .ورة يف العامل من خالل تطور الوسائل التقية حدثت يف جمال االتصال اليت أحدثت ث
و إذا حاولنا تتبع النشأة التارخيية للعوملة ميكننا أن نعتمد على منوذج صاغه أحد املفكرين               
وهو روالند روبرتسون والذي حاول فيه أن يرصد املراحل املتتابعـة لتطـور العوملـة               

  .وامتداداا عرب املكان والزمان 
ند روبرتسون هي ظهور الدولة القومية املوحدة على أساس أن هـذه            إن نقطة البداية ع   

النشأة تسجل نقطة فاصلة يف تاريخ اتمعات املعاصرة ذلك أن ظهور اتمع القومي منذ     
منتصف القرن الثامن عشر ميثل بنية تارخيية فريدة ،وأن الدولة القومية املتجانـسة متثـل               

كن القول أن ظهور الدولة القومية كانـت أساسـا           ومي 1.تشكيال لنمط حمدد من احلياة      
 كانت يف حاجة إىل وحـدة الـسوق أي إىل         ةبنت السوق ألن الطبقة الرأمسالية الصاعد     

سوق قومية فعملت على صياغة النظرية القومية بوصفها حاجة هلده الطبقـة اجلديـدة              
رن العشرين هو فعـل     ذا املعىن ميكن القول أن بروز اتمعات القومية يف الق         .الصاعدة  

وبناء على هذا االعتبار صاغ روبرتسون منوذجه من خالل تعقب البعد           .من أفعال العوملة    
  . الذي أوصلنا إىل الوضع الراهن وينقسم النموذج إىل مخس مراحل يالزمين التارخي
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 القرن اخلامس عشر حىت منتصف القرن       استمرت يف أوروبا منذ بواكري    :  املرحلة اجلنينية   
لثامن عشر هذه املرحلة شهدت منو اتمعات القومية ومنت يف هذه املرحلـة األفكـار               ا

  .اخلاصة بالفرد واإلنسانية 
النشء،  استمرت يف أوروبا أساسا من منتـصف القـرن           :أما املرحلة الثانية فهي مرحلة      

ة  فقد حدث حتول حاد يف فكرة الدولة املتجانس     ه  و ما بعد    1870الثامن عشر حىت عام     
 املوحدة وأخذت تتبلور املفاهيم اخلاصة بالعالقات الدولية ونشأ مفهوم أكثر حتديـدا              1

لإلنسانية ،و نشأت املؤسسات املتعلقة اخلاصة بتنظيم العالقات واالتصاالت بني الـدول            
وبدأ االهتمام مبوضوع   ) اتمع الدويل   (وبدأت مشكلة قبول اتمعات غري األوروبية يف        

  .لعامليةالقومية وا
 ومـا   1870االنطالق ،وهذه املرحلة استمرت من عام       : أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة    

خط التطور  ((بعده حىت العشرينات من القرن العشرين حيث ظهرت مفاهيم كونية مثل            
وظهرت مفاهيم تعلق باهلويات القومية والفردية      )) املقبول  (( واتمع القومي   ))الصحيح  

وبـدأت عمليـة    )) اتمع الـدويل    ((د من اتمعات غري األوروبية يف       و مت إدماج عد   
الصياغة الدولية لألفكار اخلاصة باإلنسانية وحماولة تطبيقها وحدث تطور هائل يف عـدد             

  .وسرعة األشكال الكونية لالتصال 
لـة  الصراع من أجل اهليمنة ،وهذه املرح     : أما املرحلة الرابعة فهي اليت يطلق عليها مرحلة       

استمرت من العشرينات حىت منتصف حىت الستينات وبدأت اخلالفات واحلروب الفكرية           
و .حول املصطلحات الناشئة اخلاصة بعملية العوملة واليت بدأت يف مرحلـة االنطـالق              

وإلقاء القنبلة الذرية على اليابـان و       .نشأت صراعات كونية حول صور احلياة وأشكاهلا        
  .بروز عصبة األمم
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مرحلة عدم الـيقني ،بـدأت منـذ        : رحلة اخلامسة واألخرية فهي اليت يطلق عليها      أما امل 
وقد مت إدماج العـامل الثالـث يف        .الستينات وأدت إىل اجتاهات وأزمات يف التسعينات        

وتواجه .اتمع الدويل وتصاعد الوعي الكوين يف الستينات وتعمقت القيم ما بعد املادية             
شكلة تعدد الثقافات وتعدد السالالت داخل اتمـع نفـسه          اليوم امعات اإلنسانية م   

أصبحت املفاهيم اخلاصة باألفراد أكثر تعقيدا من خالل االعتبارات اخلاصة بـاجلنس و             
 االهتمام يف   دوظهرت حركة احلقوق املدنية وانتهى النظام الثنائي القومية و أزدا         .الساللة  

   1طنيةالعاملية واملو هذه املرحلة باتمع املدين العاملي
   

 جتليات متعددة اقتصادية وسياسية و ثقافية والتجليات االقتـصادية تظهـر            لعوملةللكن  
أساسا يف منو و تعمق التبادل بني الدول واالقتصاديات القومية ويف وحدة األسواق املالية              

ملة مـن   أما اجلانب السياسي للعو   .ومع املسألة االقتصادية تنشأ إشكالية السيادة الوطنية        
ويف .أبرزها سقوط الشمولية واالستبداد والرتوع حنو الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان           

هذا اال قد تنشأ تساؤالت عن تعدد النظريات يف املمارسات السياسية النابعـة مـن               
أما ما نسعى للتركيز عليه هو التجليـات        .اخلصوصيات السياسية والثقافية للمجتمعات     

 حتمل معها قيمها ورموزها، وبقدر ما تغزو سلعها األسواق          ملة فهذه األخرية    الثقافية للعو 
 من الغزو الثقايف أي قهر الثقافة األقوى لثقافة أخرى أقل           آخرفهي حتمل  يف طياا نوعا       

قوة منها، ذا املعىن تعد العوملة قدمية وكذلك الغزو الثقايف، ومقاومة هذا الغزو هو أيضا               
احلديث عن العوملة يف السنوات األخرية البد من أن يكون سببها لـيس              كثرةإن  . قدمي

  .نشأة الظاهرة، بل منوها مبعدل متسارع
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 األشخاص أو الـسلعة     انتقالإن العامل األساسي املسؤول عن هذا التسارع سواء معدل          
ي أو رؤوس األموال أو املعلومات واألفكار هو التقدم أو التطور التكنولوجي، ومن البديه            

أن أي تقدم يف التكنولوجيا البد أن ينطوي على زيادة يف قدرة اإلنسان على حتقيق تفرده       
من هنا البد أن نفترض أنه من املمكن أن ينشأ توتر بني هذا التقـدم               . والتعبري عن نفسه  

التكنولوجي  وما حيمله من رموز ودالالت وبني اهلوية بوصفها التعبري عـن األصـالة               
  .تارخيية الواالستمرارية

تأسيسا على ذلك أنه يتعذر علينا التطرق إىل مسألة اهلوية يف هذه املرحلة التارخييـة دون                
 بعبارة أخرى تطرح مـن      .احلديث عن ظاهرة العوملة اليت أصبحت إحدى مسات العصر        

منظور دينامي يف ضوء معطيات احلاضر وإمكانيات املستقبل ألن مفهوم اهلويـة مبعـىن              
سابقة على الوجود أو    ماهية  ل الشيء مع ذاته باملعىن األرسطي أو بوصفها         التطابق أو متاث  

هذا الطرح مل يعد مالئما تمـع       . جوهرا قائما بذاته خارج معطيات التاريخ املوضوعي      
يسعى لتقدم واحلداثة، بل هو اآلن ويف هذه املرحلة حتديدا جزء من منظومة عاملية بكـل                

  . وما ينتج عنها من تفرعاتواالقتصادي جتماعيواال الثقايف واختالفهاتنوعها 
إن سؤال اهلوية ذا املعىن ال ميكن أن ينفصل عن حركة الراهن العريب والعاملي ومواكبة               

كما أن طرح سؤال اهلوية يف إطار ثقافتنا الراهنة غالبا مـا يـثري كـثريا مـن                  . ثقافته
من هنا جاء املوقف من العوملة ليس        أو تأثرها بظاهرة العوملة،      باقترااالتساؤالت خباصة   

، بل لسبب تارخيي مبعىن آخر يف عالقتها باملمارسة التارخييـة والتراثيـة             اقتصاديلسبب  
  .ومقوماا وأبعادها الدينية واللغوية واحلضارية

خماطر  على اهلوية الثقافية حتت شعارات براقة مثل النظام          فالعوملة كما يراها البعض حتمل      
ديد ،و العامل قرية واحدة والوعي و الوعي الكوين والكوكبة وحتـت هـذه              العاملي اجل 

الشعارات يسيطر الغرب وتصبح ثقافته هي النموذج الذي ينبغي أن حتتذي بـه مجيـع               
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الثقافات ويتم ختطيط كل شيء حبيث خيتفي اخلاص لصاحل العام الذي هو أساسا خاصا              
مني عامة إنسانية ،بل بـسبب القـوة        لكنه أريد له أن يكون عاما ليس ألنه حيمل مضا         

يتم حماصرة اهلويات الثقافيـة       )(acculturationوكما أنه، وباسم املثاقفة     .واهليمنة  
 فتصبح بذلك املثاقفة تعين القضاء على ثقافة لصاحل ثقافة أخرى فيتم ابتالع ثقافة              ةاخلاص

من قـوة هـذه     وقد تستعمل بعض املصطلحات للتخفيف       .زاألطراف داخل ثقافة املرك   
 تاهليمنة فتربز مصطلحات ومفاهيم مثل التفاعل الثقايف التداخل احلضاري حوار احلضارا    

وهي مفاهيم تنتهي إىل أن ثقافة املركز هي الثقافة النمطية ممثلة يف الثقافة العاملية والـيت                .
بل قد يـرى الـبعض      1يستلزم على كل ثقافة احتذاؤها و تنتهي بذلك أسطورة التعددية         

معها مـضامني وروح    خر أن ثقافة املركز اليت تدعي العاملية والكونية حتمل                              اآل
 الدينيـة   مقوماـا الثقافة القادمة خباصة منها املضامني الدينية اليت ختتلف كـثريا عـن             

بل قد تنكر لألديان مجيعها   وال تؤمن إال بالعلمانية اليت يراها هؤالء مرادفـا                . والروحية
 بل غزو ينطوي علـى فلـسفة        اقتصاديابح الغزو هنا يف األساس ليس غزوا        للكفر فيص 

للحياة معادية للدين واهلوية الثقافية وبالتايل فإن الشيء املهدد هنا هو دين األمة وعقيدا              
 وهناك من يرى أن العوملة ليست غزوا        1ومحاية اهلوية معناه يف األساس الدفاع عن الدين         

نيا، بل غزو قومي مبعىن ديد هوية األمة من قبل اآلخر يف قيمهـا   أو غزوا علما   اقتصاديا
ورموزها ومرجعياا اخلاصة لصاحل منط احلياة والفكر القادمة إليها من مراكز اهليمنة اليت             

يف نظر هؤالء تعد محاية اهلوية الثقافية من اهلدف األصـلي           .  حنو العوملة  االجتاهتولد هذا   
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، فهو هدف أمشل من هدف محايـة        االقتصادي لالستغالل وليست جمرد وسيلة للتصدي   
  2. الدين من العلمانية

 التكنولوجيا من مراكزها يف انتشار متزايدا حنو اجتاهاكما يوجد من ال يرى يف العوملة إال     
، ومن مثة زيادة اإلنتاج ومضاعفته وهو يف سبيل ذلك ألن           واقتصادياالعامل املتقدم علميا    

 سليب على اهلوية الثقافية قد ينتج عن ظاهرة العوملة، بل قد يـذهب               عن أي تأثري   يتعاطى
بل هنـاك   .  الفكري إىل حد القول بأن اهلوية الثقافية سوف تفيد من العوملة           االجتاههذا  

 خباصة يف نقل املعلومـات      ،أيضا املنبهرون بالثقافة الغربية وفكرها وحضارته بوجه عام       
ا، ومبا حققه الغـرب يف مظمـار التنظـيم الـسياسي             منه االستفادةوتوفريها ملن يريد    

 واإلنتاج الثقايف والدميقراطية ومؤسسات اتمع املدين، وجيدون يف العوملـة           واالجتماعي
السبيل إىل ذلك، ويف سبيل هذه املنجزات احلضارية الغربية من علم ومؤسسات، فـإن              

بل ال تعـين اهلويـة عنـد        حديث اهلوية الثقافية يعد حديث التخلف واجلمود والتقوقع         
 العبودي للماضي وخزعبالته اليت مل يعد هلا مكان يف          االستسالمأصحاب هذا التوجه إال     

  )1(. العامل احلديث
إن مجيع هذه املواقف املختلفة واملتقابلة حيمل يف تقديرنا جزءا من احلقيقة وهو جزء  ال                

  . بهاالستهانةميكن 
ة اإلنتاج كما أا متثل تقدما ال ميكن إنكاره يف مجيع    بدون شك إن العوملة تؤدي إىل زياد      

حقول احلياة، يف املعرفة اإلنسانية ويف السيطرة على الطبيعة وبناء مؤسـسات عـصرية              
 من قبل الشركات العـابرة      اقتصاديا استغالال، كما أا تنطوي على      واجتماعيةسياسية  
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لصاحل نظرة تتخذ موقـف ال      القارات وتتضمن قهرا لبعض معتقدات وقيم بعض األمم         
ولكن هل هذه املواقف املرحبة بالعوملة أو املضادة هلا مستوعبة كـل            . من املوروث  مبال

  .املواقف املمكنة   من قضية محاية اهلوية الثقافية
بني إذن أن تناول هذه املسألة يضعنا أمام إشكاليات تارخيية وحضارية ماضية وحاضرة،             

 مفـاهيم ال    اخـتالق  عن اخلصوصية احلضارية من أجل       فالبعض يسعى لتعميق احلديث   
 اهلويات من أجل الوقوف يف وجـه جـدل احلـضارات            اختالف واستغالليوجود هلا   

يف حني يرى البعض أن احلديث عن اخلصوصية هو         ،وتعميق اخلالفات احلضارية بني األمم    
  .مبثابة إعادة  إنتاج التخلف

 باسـم قف يف وجه التـاريخ العـاملي        ضمن هذا السياق تطرح عدة تساؤالت، هل ن       
 األصالة وتقليصها يف رؤية أحادية      باسماخلصوصية واهلوية وعزهلا وقطيعتها عن عصرها       

 وثقافيـة ال تـصلح      اجتماعية أو خضوع أعمي خلربات سياسية أو        .وضياعها يف تقليد  
ـ      .  اخلاصة واحتياجاتنا وأوضاعنا   ملالبساا ل حمـل   أم نستدعي تاريخ اآلخر املتقدم ليح

تارخينا اخلاص ونتجاهل تراثنا القدمي، أال يعين هذا إلغاء طابع اإلبداع يف حياتنا وحيولنـا               
 اخلصوصية واهلويـة ال     باسمكما أن الوقوف يف وجه اآلخر       . إىل أدوات   يف يد اآلخر      

 رؤية جامدة منحطـة وفرضـها       استنساخيؤدي إىل   ف والتقهقر واجلمود    االنزواءيعين إال   
  . وصفات حلاضرنا من املاضي البعيداقتراحا يؤدي إىل على حاضرن

 منها مبتعدين ما أمكن عن النظـرة        االقتراب إا مسألة على غاية من احلساسية، حناول        
 أو اآلخر، هذه النظرة تنطوي على فهم ميكانيكي جلدل احلـضارات             النحن ،  الثنائية إما 

ها بنظرة نقديـة جدليـة مـستوعبة        التحليل مما يتطلب جتاوز    جلدية       والثقافات تفتقد 
  .املؤثرات اجلديدة الوافدة دون القطع مع املاضي
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ويف هذا السياق البد من اإلشارة أننا نركز بشكل أساسي على املكون الثقايف ملفهـوم               
اهلوية الذي يعد مركزيا يف حتديدها كون اهلوية الثقافية يندرج حتتـها النظـام القيمـي                

 صدق احلديث عـن     ىري لكل أمة مبا يسمح بالتحقق من مد       واألخالقي واإلبداع الفك  
خصوصية ومتايز هذه اهلوية من جهة ومدى قدرا على التواصل مع غريها من اهلويـات               

  .الثقافية األخرى بشكل إجيايب
وما يزيد يف صعوبة تناول مسألة اهلوية الثقافية يف عالقتها بالراهن أن الكـثري ينظـر إىل                 

 هوية تكونت منذ أربعة عشرة قرنا وأخذت خصائصها         باعتبارهاسالمية  اهلوية العربية اإل  
 باالنفتـاح  عـرب تارخيهـا      اتسمتلقد  .النهائية، وهذه النظرية تفتقد إىل احلس التارخيي      

 التحدي األكـرب الـذي      ،بلوالتفاعل اإلجيايب ليس فقط مع هويات ثقافية سابقة عليها        
لعرب والفكر العريب يف منتـصف القـرن        واجهها كان مع صدقه احلداثة اليت واجهت ا       

 مستمرا، هو املواجهة مع الثقافة الغربية اليت جنحت بدرجة كبرية و            والزالالتاسع عشر   
 ، الثقافة العاملـة   باعتبارهاخباصة يف التطور احلايل للعوملة يف فرض نفسها على بقية العامل            

 واملعلومات اليت يكاد    تصاالتاالمدعومة بالطفرة العلمية والتكنولوجية املتسارعة بثورة       
 الفكرية إزاء تأثري العوملة على اهلويـة        االستجابةلقد تنوعت   . الغرب يكون يف حمتكرها   

  .الثقافية العربية
 أن احلديث عن اهلوية والعوملة ليست معطيات مكتملـة أو           ،غري أن ما جيب التأكيد عليه     

ولذا فإن اإلمكانات اليت    . م عليها جاهزة، فهي مل تأخذ صيغتها املتبلورة حىت يسهل احلك        
تتيحها العوملة وما ينتج عنها من تأثريات تفتح حقا أفاقا جديدة وحتديا حقيقيا للثقافات              

أصبحت حاضرة يف مجيع األوساط الفكريـة     من هنا فإن إشكالية العوملة    . واخلصوصيات
كيك العناصـر   مما يعين أن تناول هذا املوضوع تناوال منهجيا وموضوعيا يصعب دون تف           

 وإىل املفهوم، وخباصـة مفهـوم       االصطالحاملكونة له واليت تتحكم فيه وهذا حييلنا إىل         
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أنه مل يتأسـس ومل     . ومن الصعوبات النظرية اليت تنشأ عند تناول هذا املوضوع        . العوملة
  وهلذا فإن هذا املفهوم ال     )1(تتبني مالحمه ومكوناته الكربى كما يرى الكثري من  الباحثني           

 من قبل الباحثني، فهو يـستعمل       االستخدام وخالف وتعدد يف     لمثار جد يزال إىل اليوم    
، كما قد يستخدم هـذا املـصطلح        اختياريف كثري من األحيان، إما لتربير واقع أو مترير          
  .ليؤكد صاحبه أنه يستعمل مصطلحات العصر

 خالهلا العرض لظـاهرة     أما الصعوبة األخرى تكمن يف طبيعة املقاربة اليت يراد ا أو من           
  . مكوناا أو توظيف آلياااكتماليف ،العوملة يف فعلها وتفاعالا 

ومن خالل تتبعنا ملا أتيح لنا من إنتاج فكري حول هذه الظاهرة يف ساحة الفكر العـريب        
 هلذا الباحـث أو     االهتمامتبني لنا أن معظم املقاربات تتعامل مع هذه الظاهرة وفق حقل            

عد عن النظرة الشاملة وبالتايل تبتعد عـن        ت ما جيعلها يف الكثري من األحيان تب       ذاك، وهو 
الروح العلمية واملوضوعية، بل يف كثري من األحيان تطغى عليه األيديولوجية وكمثـال             

املشترك بني حسن حنفي وصادق     "  العوملة  ما  "هلذه املقاربات املتقابلة نتوقف عند كتاب       
ص وجهه نظرما كمثال هلذا التقابل الفكري واأليديولوجي        جالل العظم فنحاول تلخي   

 لسؤال ملاذا ال تكون هناك عوملة مـن وجهـة           بيقدم حسن حنفي مفهومه يف جوا     : 
 مادامت أن هناك تعدد يف وجهات النظر املختلفة بني ميني و بني يسار، وقـد                إسالمية،

ظر يف العوملة بني اليسار      إن مجيع وجهات الن   .تتعدد أيضا وجهات النظر داخل كل تيار        
و اليمني بني االشتراكية والرأمسالية ،بني النظم الوطنية والنظم التابعة ، بني اخلصوصية و              
العوملة، فهي ليست بني وجهة نظر غري إسالمية ماركسية أو قومية أو لربالية ووجهة نظر               

رح تساؤل هل    إسالمية يف العوملة بدون شك يط      رلكن افتراض وجود وجهة نظ    .إسالمية
هناك وجهة نظر مسيحية وأخرى يهودية لكن حسن حنفي جيد خمرجا حيث يؤكـد أن               
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 لكنه  ال يتوقف عند هذه املسألة فهو يعدها          1اإلسالم ليس دين فقط ، بل  أيضا حضارة        
وينتقل إىل التأكيد أنه جيب أن تكون للقوى اإلسالمية املعاصرة تفـسري لكـل              .مسلمة  

 املاركسية و القومية واللربالية كمـا       تعامل مثل باقي األيديولوجيا   شيء ،نظرة مشولية لل   
جيب أن يكون هلا رأيا ليس يف العوملة فحسب ،بل ويف باقي األساطري مثل اية التـاريخ                 

لكنه يتدارك فيؤكد     2وصراع احلضارات ،واتمع املدين واجلنسوية و حقوق اإلنسان         
المية، فهناك تعدد املدارس الفكرية اإلسـالمية،       أنه من الصعب معرفة وجهة النظر اإلس      

،بل هناك وجهات نظر متعددة ،بل ومتعارضة       هذا التعدد مينع وجود وجهة نظر واحدة        
طبقا ملوقف العامل  السياسي واالقتصادي ووضعه االجتماعي وينتـهي إىل التأكيـد أن              

صاحل من وضد من ومع     وجهة النظر اإلسالمية هي املوقف من الواقع واتمع والتاريخ ل         
من ؟ وهلذا كله قد يتفق إسالمي تقدمي مع يساري وطين يف التحليل الكيفي أكثر ممـا                 

كما قد يتفق علماين وطين مع إسالمي وطـين         .يتفق إسالمي تقدمي مع إسالمي حمافظ       
فاخلالف ليس بني اإلسالم واليسار .أكثر مما يتفق علماين وطين مع علماين كسموبوليتاين     

كان كالمها ميثل رؤية وطنية تقدمية ،بل اخلالف بني اإلسالم الوطين واإلسالم التابع             إذا  
وبعد هذا التحليل الدنيوي لإلسالم ،أي بعد ما أصـبح          .بني اليسار الوطين واليسار التابع    

ينتهي حسن حنفي إىل موقف آخر حيـث        . اإلسالم موقفا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا    
ر اإلسالمية إىل وجهة النظر العربية، فـالعرب ثقافـة وحـضارة            ينتقل من إ وجهة النظ    

ومصاحل عامة مشتركة وأوطان وتاريخ ألن الثقافة العربية هي جوهر الثقافة اإلسـالمية             
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مركزها ولغتها  وجود الوطن العريب الذي حيتمل أن يأيت منه التحدي للعوملة وللقطب و               
   .1للعامل ذي القطب الواحد 

 بل يـرى    ةي إىل تأكيد خطر العوملة على هذه اهلوية العربية اإلسالمي         وينتهي حسن حنف  
العوملة استمرارا لتقليد قدمي لسيطرة الشمال على اجلنوب اليت  تعرب عن املركزية الغربيـة               
يف العصر احلديث واليت بدأت منذ الكشوف اجلغرافية يف القرن اخلامس عشر حيث بدأ              

وبعد عصر التحرر من االسـتعمار يف هـذا         .إفريقيا  النهب االستعماري لثروات أسيا و      
القرن بدأت أشكال االستعمار اجلديد يف الظهور باسم منـاطق النفـوذ، و األحـالف         

وبعدما ضعفت حركات   .العسكرية يف عصر االستقطاب و الشركات املتعددة اجلنسيات         
اإلسالمية يقاوم هـذه    التحرر يف أمريكا الالتينية و إفريقيا مل يبق إال اإلسالم و الصحوة             

  .اهليمنة الغربية و من هنا تأيت معاداة الغرب لإلسالم 
وتأسيسا على هذا فإن العوملة ختدم مصاحل املركز على حساب األطراف ويسهم يف هذه              

 بثروات العـامل ومـواده األوليـة    لالستثمار للقوى العظمى  االقتصاديالسيطرة التكتل   
ة، كما أن التقدم العلمي والتقين يظل سـرا عنـد           وأسواقه على حساب الشعوب الفقري    
باإلضافة إىل أن العوملـة     .  السوق واملعلومات  احتكارمبدعيه يف املركز وال يقل أمهية عن        

، وينتهي حسن حنفـي     االتصاالتهلا ثقافتها اليت وفرها هلا التقدم العلمي والتقين وثورة          
قدرا حمتوما، ال ميكن الفكاك منها      حيث يرى أا ليست     ،إىل موقف عدائي هلذه العوملة      

واـة  . فالتاريخ ليس جمرد قانون موضوعي    . وال قانونا تارخييا خيضع له كل الشعوب      
طوفان العوملة يقترح النقيض فيما يسميه اإلرادة الوطنية املـستقلة وأمهيـة التجمعـات              

على شرح مفاهيم    قتصراإلقليمية كما يشري إىل دور الثقافة العربية يف معركة العوملة  ال ي            
 كما ال يأيت الدفاع عن اهلوية الثقافيـة ضـد           وتصورات واحدة وافدة إليها من املركز،     
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 . 1خماطر العوملة عن طريق االنغالق على الذات ورفض اآلخر فهذا تصحيح خطأ خبطأ              
 إعادة  ويتم.إمنا يأيت ذلك أوال بإعادة بناء املوروث القدمي املكون الرئيس للثقافة و اهلوية              

املوروث القدمي بتجديد لغته و تغيري مستويات حتليله من املـستوى اإلهلـي الغـييب إىل                
إمنا يتركز يف إيداع مفاهيم جديدة تدفع املركز إىل التهميش كوـا            املستوى اإلنساين       

ويرى أن لكل ثقافة مـسارها      . الرصيد الوحيد األول للمقاومة وبقاء العرب يف التاريخ       
وجود ملسار واحد  جلميع الثقافات، فالثقافة تعرب عن مرحلة تارخيية يعينـها             اخلاص فال   

وتتشكل يف إطار الوعي التارخيي ألمة، ومن خالله ويف خظم سيطرة املركز األورويب يف              
 احلديثة وتروجيه لثقافته خارج حدوده إىل باقي الثقافات أصبح مساره على باقي             عصوره

 األطراف إىل سلطة املركز وتأثريه، كما يكـشف عـن           الثقافات، مما يؤدي إىل خضوع    
اخلصوصية والعاملية، احمللي والكوين يف ثنائية األنا واآلخر، والعالقة بني الطرفني ليـست             
جمرد موضوع للبحث العلمي، إمنا هي عالقة صراعية وهي مؤشر علـى وجـود أزمـة             

يمنة الغربية اجلديدة اليت تعـرب       العوملة أحد أشكال اهل    اعتباروجودية وتارخيية، وينتهي إىل     
عن املركزية األوروبية يف العصر احلديث وهي تعبري عن مركزية دفينة يف الوعي األورويب              

فالغرب أفرز أشكاال جديدة    . وتقوم على عنصرية عرقية وعلى الرغبة يف اهليمنة والسيطرة        
 ذو القطـب    للهمينة عن طريق خلق مفاهيم وزعها خارج حدوده مثل العوملة، العـامل           

وباملقابل هو ينحـت مفـاهيم      . الواحد اية التاريخ، صراع حضاري اليت تقوي املركز       
  .أخرى مثل ما بعد احلداثة واية عصر احلداثة والتصدير خارج املركز لألطراف

علـى  والغرب الذي أوجد هذه املفاهيم العقالنية يريد هدمها مبا يف الغرب مـن قـوة                
 منها، واحلديث عن    واالستفادةضارات األخرى من الوصول إليها       حياول منع احل   زالتجاو

صراع احلضارات، ال يهدف إال إىل حتويل العامل إىل دوائر حضارية متـصارعة علـى               
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مستوى الثقافات إلخفاء الصراع حول املصاحل يف الثروات وإهلاء الـشعوب اهلامـشية             
  .بثقافات تقليدية

في، هي أن العوملة ليست ظاهرة فقهيـة ختتلـف          إن اخلالصة اليت ينتهي إليها حسن حن      
 ضد التبعية وميـضى يف      االستقالل، بل هي مسألة صراع ومقاومة دفاعا عن         اآلراءحوهلا  

 احلركـي   واالسـم أن العوملة هي املاركة املسجلة      : هذا االجتاه ليصل إىل نتيجة مفادها       
  1.يف اهليمنة على العامللألمركة اليت يعدها التعبري احلقيقي عن مركزية غربية دفينة 

 واالسـتقالل وخطر العوملة على اهلوية الثقافية هي مقدمة ملخاطر أعظم علـى الدولـة              
فهي تعين مزيدا من تبعية األطراف للمركز وجتميع لقوى املركز وتفتيت           . والثقافة الوطنية 
 تـصبح    واملتعة باحلياة وبالتـايل    االستهالكفاملركز هو الذي حيدد قيم      . لقوى األطراف 

إن حترير  . اهلويات الثقافية اخلاصة   احنسارثقافته هي منوذج الثقافات األمر الذي يؤدي إىل         
اهلوية من مجيع أشكال اهليمنة الغربية هو كسر حدة االنبهار بـالغرب ومقاومـة قـوة                

إن هـذه  . أسطورة الثقافة العامليـة  ىجذبه،و ذلك برده إىل حدوده الطبيعية والقضاء عل    
ليت يضعها حسن حنفي كان هدفها الوصول إىل مشروعه الذي اقترحه يف عدة           املقدمات ا 
وهدف علم االسـتغراب  ‘ علم االستغراب ‘ويف هذا السياق يضعنا أمام كتابه .مؤلفات  

 ليصبح موضوعا للعلم فيتم بذلك      مالذي يقترحه هو حتويل الغرب من كونه مصدرا للعل        
فإذا كان الغرب يقوم بدور     .نتشرة خارج حدودها  القضاء على أسطورة الثقافة العاملية امل     

هنا تتحرر  .الذات يف موضوع االستشراق ،فإنه يقوم بدور املوضوع يف علم االستغراب            
 ةأالنا أو اهلوية من عقدة اخلوف وتنشئ هلا مشروعها املعريف املستقل وتقضي على عقـد              

 كما حوهلا هو إىل شيء      الرهبة من اآلخر ،وتبني حدود مشروعه املعريف وحتوله إىل شيء         
وعلى هذا النحو تكمل األنا حتررها الثقـايف تطـويرا لتحررهـا الـسياسي              .باألمس  
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واالقتصادي تنهي األشكال اجلديدة للهيمنة القدمية وتعيد التوازن حلـوار احلـضارات            
 اإلنـسانية أكثـر   خوجتعلها كلها على مستوى التكافؤ و الندية ،حبيث يكون كتابة تاري         

    1.عدال 
إذن املطلوب هو إخراج الغرب من مركز ثقله خللق ثقل عريب إسالمي بعبـارة أخـرى                

 عـن   حـديث نقاوم املركزية الغربية مبركزية أخرى إسالمية هذا املوقف يلغي متاما كل            
فيتحول العامل ذا املنطق    . التواصل واجلدل احلضاري والتثاقف وتبادل اخلربات بني األمم       

  .فيها لألقوىبة البقاء غايف التفكري إىل شبه 
أما صادق جالل العظم، فيقدم العوملة على أا ظاهرة مازالت قيد التـشكل والتكـوين               
والصنع، وهذا يعين أا الزالت قيد الوصف والتحليل وهي موضع سـجال فكـري ال               

 وهلذا فهو يعيب على املفكرين العرب اختزال لظاهرة العوملـة إىل أشـياء مثـل                .أكثر
 و جمتمع املعرفة و عامل الشركات املتعددة اجلنسيات         ليا االتصال و ثورة االتصا    تكنولوج

فهذه النظرة االختزالية تنطوي يف نظره على نزعة ميكانيكيـة تقنويـة   .،و عاملية السوق  
كما تنطوي أيضا على اقتصادوية بدائية مبتذلـة        .فجة كانت تتهم ا عادة املاركسية         

اللجـان  (ألنظمة القائمة اليوم يف العامل أمجع ليس أكثر من          حتول الدول واحلكومات وا   
كما تنطوي ثالثا على ارتداد إىل الطروحات       .احمللية للسوق العاملية أو العوملية      ) التنفيذية  

واتمـع  "واتمع بعد الـصناعي     " "اية األيديولوجيا " القدمية اليت نادت ا مدرسة      
 إذا كانت   2 ة واية احلداثة واية السياس    خ اية التاري  باإلضافة إىل دعاوى  "التكنولوجي  

إن العظم نفسه وحىت ال يقع هو اآلخـر يف          .هذه النظرات اختزالية فماهي العوملة إذن؟       
 جوابا حمدد  و يفضل السرد التارخيي لتطـور الظـاهرة منـذ              ياالختزالية فهو ال يعط   

                                                 
  55 مصدر سابق صما العوملة  1
  83 نفس املصدر صما العوملة 2



  191

 أن العوملة نقلـه نوعيـة       التأكيد   إىل    تفسرياا األوىل على يد الفكر املاركسي فينتهي        
 دائرة اإلنتاج ذاا ونثرها يف كل مكان علـى          ةالعوملجديدة تأخذ اآلن الشكل املزدوج      

سطح الكرة األرضية من ناحية، وإعادة صياغة جمتمعات األطراف جمددا يف عمقها على             
 يعرضه للتطور التـارخي    و بعد    .الصورة املالئمة لعملية التراكم املستخدمة يف املركز ذاته       

 بني النظام  الرأمسايل القدمي وظاهرة العوملة ينتهي مرة أخرى إىل طرح مجلـة             توالفرو قا 
من التساؤالت  هل سيؤدي أخذ العوملة جمراها الطبيعي إىل نشوء منـط إنتـاج واحـد                  

أي هل يؤدي إىل    .يسيطر يف كل مكان  ويف كل القطاعات ويف كل البلدان واألسواق             
 غري أنه يؤكد    .1دة منط إنتاج عاملي حقيقي واحد فيؤكد أن ال أحد يعرف اجلواب             سيا
اإلمربيالية أعلى مراحل الرأمسالية بل     : "  العوملة نقله نوعية ال متت ملقولة لنني الشهرية          أن

فال وجود ملراحل أعلى وال أدىن ونعتقد أن القصد من قوله      " هذه األخرية جددت نفسها     
 لـذا   . واهليمنة بأي صلة   لالستعمارقله نوعية، أي أا ظاهرة جديدة ال متت         أن العوملة ن  

 صريورةوجب احلذر،   كما يقول أو عدم إصدار األحكام املسبقة ذا املعىن فإننا أمام                
 وتكنولوجيا فحسب، بل وثقافيا     واتصاال وجتاريا   اقتصادياتوحيدية للعامل املعاصر، ليس     

ر بنية ثقافية عاملية عابرة للقارات والثقافـات والقوميـات           أي مبعىن نشوء وتطو    .أيضا
واللغات وهذه الدعوة ال ينفرد ا صادق جالل العظم، بل يشاركه فيها رهـط مـن                
املفكرين العرب الذين يدعون إىل التخلص من التراث وأوهام املاضي وولـوج امليـادين              

ة النظر يف مسألة اهلوية يف عالقتـها         يف احلداثة الغربية مما يستلزم إعاد      واالخنراطاجلديدة  
بالعوملة بعدما أمست أشبه بالداء أو العصاب املستحكم، وما حنتاج إليه هو اخلروج من               

 وهذه اإلمكانية ال تتاح للفكر العريب إال إذا حترر من           1قوقعة اهلوية ومعسكرات العقائد     

                                                 
   مصدر  سابق ما العوملة  1

  . 21، ص 2000، سنة 1يضاء، املغرب ط، املركز الثقايف العريب، الدار البحديث النهايات:  علي حرب 1
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ابل اآلخر اليت ال ترى اآلخـر إال        القراء اإليديولوجية واألخالقية املثالية اليت تضع األنا مق       
  2. واالكتساح أو الغزو واالغتصاب االختراق أو االستعماربوصفه بالتمركز واهليمنة أو 

 ووجهها األيديولوجي الرأمسايل، كما     االقتصاديفالبعض ال يرى من العوملة سوى بعدها        
 والنفـي   ختـزال اال اليت تتعامل مع العوملة على سبيل        بالتعبريقد نصطدم خبطاب حافل     

واإلقصاء بوصفها ظاهرة سلبية ذات نتائج خطرية على األمة واهلوية أو علـى الـوطن               
 التطبيـع،   االختـراق اهليمنة والسيطرة واإلستتباع احلضاري      : التعابريوالدولة، من هذه    

  .االكتساحالغزو 
 أي التعاطي   ياألنثروبولوجوهذه تعد منوذج للقراءة األيديولوجية اليت يهيمن عليها البعد          

 والقراءة األيديولوجية هي قراءة هشة، بل       3مع العوملة من منطق الدفاع عن اهلوية الثقافية         
يذهب أصحاب هذا الرأي إىل عدها قراءة رجعية تردد الشعارات والرهان الوحيد لشفاء             

 من أوهام اإليـديولوجيا، بـل       التحرراهلوية العربية اإلسالمية من هذا الداء، ليس فقط         
 بال تردد يف مشروع العوملة الذي يهدف إىل عوملة اهلويات واتمعات واألوطان             االخنراط

، وتلك هي مثرة لثورة     تواأليديولوجياعرب شبكات األسواق اليت تبدو أقوى من العقائد         
 واقع بال حدود وبال هويات متميزة، وبذلك يصبح خارجية املكان           واالنفجار،املعلومات  

األمر الذي يضع اهلوية موضع التساؤل بفتحها علـى تعـدد           . ونة اهلوية الوجه اآلخر ملر  
  1.  يف موازاة مع الشركات املتعددة اجلنسياتواالنتماءاتاألمكنة والعوامل 

 من حقبة   انتقالبينما هناك رأي باحث أخر يرى أنه ليس صحيحا أن العوملة الثقافية هي              
افة عليا جديدة هي الثقافة العاملية أو الثقافة        ومن ظاهرة الثقافات الوطنية والقومية إىل ثق      

                                                 
  . 44، نفس العدد، ص حديث النهايات:  علي حرب 2
  .45، مصدر سابق، ص حديث النهايات:  علي حرب 3
  .43، مصدر سابق، ص حديث النهايات:  علي حرب 1
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الكونية، وهذا الرأي بدون أدىن شك عكس ما يرى مسوقو فكرة العوملة الثقافية، بـل               
 ثقايف وعدوان علـى     اغتصابيرى أصحاب هذا التوجه أن العوملة الثقافية هي بالتعريف          

ري بالعنف املسلح بالتقنية     الذي جي  االختراقوبالتايل هي رديف    . سائر الثقافات واهلويات  
فيهدر سيادة الثقافة يف سائر اتمعات اليت تبلغها عملية العوملة هذه األخرية اليت ال تعين               

  2. سوى السيطرة الثقافة الغربية على سائر الثقافات
ويذهب مفكر آخر وهو حممد عابد اجلابري إىل أبعد من ذلك، فريى أن العوملة تعمـل                

ري خيص بلدا بعينه هو الواليات املتحدة األمريكية بالذات علـى           على تعميم منط حضا   
بلدان العامل أمجع وهي بالدرجة األوىل إىل تبين منوذج معني يعرب بصورة مباشـرة علـى                

  3. إرادة اهليمنة على العامل وأمركته
ي وهذه األمركة تستعمل السوق العاملية أداة لإلخالل بالتوازن يف الدول القومية اليت جتر            

وهذا يعـين أن الـدول   .  باملعىن الدارويين للكلمة أي البقاء لألصلح لالصطفاءفيها جماال   
  4. االنقراضواألمم والشعوب اليت ال تقدر على املنافسة سيكون مصريها 

 بوصفها أداة وإرادة اهليمنـة      Clobalisationواجلابري يبني أمهية التفريق بني العوملة       
 فهـي الطمـوح إىل      Universalité أما العامليـة     .يةصوبالتايل قمع وإقصاء للخصو   

 إىل املستوى العايل ونشدان العاملية يف اال الثقايف طموح مشروع إا طريـق              االرتقاء
، وبالتايل  ته اآلخر وسلبه خصوصي   اختراقأما العوملة هي إرادة     . األنا يف التعامل مع اآلخر    

  1.  هلااختراقية الثقافية بينما العوملة أما العاملية هي إغناء للهو. نفيه من العامل

                                                 
العربية، بريوت لبنان   ، مركز دراسات الوحدة     العوملة واهلوية الثقافية يف كتاب العرب والعوملة      :  عبد اإلله بلقزيز     2
  . 318، ص 1998، 1ط

  .318 من كتاب العرب والعوملة، مصدر سابق، ص العوملة واهلوية الثقافية:  حممد عابد اجلابري 3
  . 300، مصدر سابق، ص العوملة اهلوية:  حممد عابد اجلابري 4
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 تقوم على مجلة أوهام هدفها التطبيع مع اهليمنة وتكريس ما يسميه            االختراقوأيديولوجيا  
 احلـضاري   عواإلستتبا لعملية   واالستسالمومع التطبيع مع اهليمنة     . واإلستتباع احلضاري 
ايل إفراغ اهلوية الثقافية من كـل        لوطن أو أمة أو دولة، وبالت      باالنتماءيأيت فقدان الشعور    

  2. حمتوى
إن مجيع املقاربات السابقة تؤكد أنه من الصعوبة مبكان حتديد اإلشكالية حتديد نظريـا              
متماسكا، إا مجيعا، كما الحظنا تتعرض لظاهرة العوملة من زاوية حمددة، وكما قـال              

صة املعروفة، اليت يلمس فيهـا       كالعميان إزاء الفيل يف الق     ،أحد الباحثني حنن إزاء العوملة    
جمموعة من العميان جانبا من الفيل فيصف ذلك اجلانب على أنه الفيل بأكمله، دون أن               

  .يعرف أن للفيل جوانب أخرى كثرية
فكل منا يف وصفه للعوملة على صواب متاما لوال أن معظمنا ال يريد أن يعترف أن بقيـة                  

 إما مـن الزاويـة      ،ربات تتعرض للظاهرة  العميان هم على صواب أيضا، إن معظم املقا       
 اخلالصة أو من جانب ربطها بالثورة التكنولوجية أو من منطلق حماولة فهمها             االقتصادية

  .من خالل مسألة اهلوية الثقافية أو اخلصوصية احلضارية
فتنتهي بالتايل إما مقصية لباقي زوايا الرؤية األخرى أو إبدى رؤية قطعية يف ظـاهرة مل                

  .مفهومها بشكل علمييستقر 
 ال مينعنـا     ذلك   هذه اإلشكالية وذا الطرح يتعذر معها التناول بشكل موضوعي، لكن         

  .، وخباصة حنن نتناول هذه الظاهرة يف صلتها باهلوية الثقافيةاالقترابمن حماولة 
  
  
  

                                                 
  .303، مصدر سابق، ص  العوملة واهلوية الثقافية:د عابد اجلابري  حمم2
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 بالدرجـة األوىل،    اقتصاديةباألساس ظاهرة   إن ظاهرة العوملة، ومهما كان موقفنا منها،        
 صـريورا   اقتـصاديون  فاعلوها   اقتصادي اشتغاهلا وفضاء   اقتصاديةأي ظاهرة جذورها    

 ولبلوغ هذه األهداف توظف مجيـع اإلمكانيـات         )1( اقتصاديةوحىت أهداف وغاياا    
هلوية وهذه الرمـوز    املتاحة هلا خباصة القوة اإلعالمية لتصل إىل الثقافة والسياسة واللغة وا          

 وهذا يفرض علينا أمهية التمييز بني مجلة من         )2(الثقافية نستخدمها من أجل تعميق العوملة       
فالتـدويل هـو    . املصطلحات واملفاهيم مثل العوملة والتدويل والشمولية وتعدد اجلنسية       

الـدول  تداخل لتيارات السلع واخلدمات واملعارف والرساميل واملواد األولية وغريها بني           
أما تعدد اجلنسية هي الظاهرة الـيت يف ظلـها          . والعوملة على هذا األساس ليست جديدة     

متكنت الشركات الكربى متعدد اجلنسيات من توسـيع نـشاطها التجـاري واملـايل              
 هذه الشركات املتعددة اجلنسيات عوملة فـال        اعتربنا وإذا   )3( إىل بقية العامل     واالقتصادي

أن عمليـة إنتـاج الـسلع       ،ىن جديدة، لكن ما مييز ظاهرة العوملـة         تعد العوملة ذا املع   
واخلدمات فهي منظمة وفق قاعدة عاملية، أي ما فوق وطنية، كمـا أن هـذه الـسلع                 
واخلدمات ختضع يف إنتاجها وترويج ملنطق سوق واحد عاملي وأيضا وفـق إسـتراتيجية              

عـاملي ال وطـين أو      ر  فق منظو ، أي هذه اإلستراتيجية حتدد و     واالستهالكعاملية لإلنتاج   

                                                 
 مركز دراسـات الوحـدة      جيوسياسة اإلمربيالية املعاصرة يف كتاب العوملة والنظام الدويل اجلديد        :  مسري أمني    )1(

  .11، ص2004، 1العربية، بريوت لبنان ط
  .64، ص 1998، 234العدد  املستقبل العريب، العوملة واهلوية الثقافية جالل أمني )2(
  .12، ص 1986، الكويت الشركات العابرة القارات عامل املعرفة:  حممد السيد سعيد )3(
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 تأسيسا على ما سبق فإن العوملة ومؤسساا ال ختـضع يف حتديـد              )1(جهوي أو قومي    
 مرجيعة وطنية، بل ملرجعية فـوق       ي أل االقتصادية ورؤيتها   اشتغاهلاإستراتيجيتها وفضاء   

 والتجاري والتكنولـوجي بـسبب     واالقتصاديوطنية يتعذر التحكم يف إطارها القانوين       
  .لتداخالت الكثيفة واإلندماجات القطاعيــةا

 عـن   واختالفهـا يف تقديرنا، ماهية العوملة     ،  إن هذه املعطيات املذكورة هي اليت حتدد        
 أو بالثقافة واهلوية، كمـا أن       ااأليديولوجي بالسياسة أو    ارتباطهااألمناط السابقة وبالتايل    

ع النظام الوطين يف حتديد السياسات      هية العوملة يؤدي بالضرورة إىل تراج     اذلك التحديد مل  
 االقتصادية االختيارات، أي أن الدولة األمة مل تعد هي مركز          االختياراتالكربى وحتديد   

فإن الـذي   ،والتكنولوجية والسياسية والثقافية، وبالتايل مادامت ال تقوم ذه الوظائف          
واملؤسـسات  ، إن الشركات الكـربى      واالختياراتيقوم به هو من يفرض التوجهات       

 االختياراتالدولية ومراكز األحباث ومؤسسات التفكري هي اليت أصبحت حتدد مضامني           
 والتكنولوجيا وغريها على مستوى املمارسة وعلى مستوى اخلطاب وعلـى           االقتصادية

 السوق الواحد اليت يبدو أا      واقتصادمستوى الرمز، من هنا تأيت أطروحة الفكر الواحد         
 من خالل مشروعها الثقايف الذي يشري إىل اية التاريخ، أي ال تاريخ             حتولت إىل مشولية  

إال تاريخ الليربالية اجلديدة، والتبشري بصراع احلضارات، أي ال حضارة تـسمو فـوق              
 وهذه األيديولوجيا اجلديدة وجدت يف الطفرة التكنولوجية        )2(احلضارة الرأمسالية القادمة    

اسعا لنشر خطاا الثقايف واأليديولوجي ليشمل كل بقاع         جماال و  واالتصالوثورة اإلعالم   

                                                 
يـد، مـصدر    العوملة والنظام الدويل اجلد   : العوملة مقاربة يف التفكري اإلقتصادي يف كتاب        :  عبد األمري السعد     )1(

  .96سابق، ص
  .305، مصدر سابق، ص  الثقافيةالعوملة واهلوية:  عبد اإلله بلقزير )2(
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وبالتايل يدفع ويشجع على تغري املرجعيات وثوابت اجلماعـات         . األرض لتصبح مشولية  
  .الثقافية واهلويات املختلفة

وعلى ضوء هذه املعطيات، وخالفا ملا يروجه اليوم أنصار العوملـة عـن مـوت وزوال                
 متارسـه العوملـة حمـل    إىل الثقايف االختراقك هو إحالل   فإن املقصود بذل  ،ااأليديولوجي

أمـا  . حول تأويل احلاضر وتفسري املاضي والتـشريع للمـستقبل         ياأليديولوجالصراع  
 وجبملـة   1 الثقايف فيستهدف األداة اليت يتم ا ذلك التأويل والتفسري والتشريع            االختراق

 اسـتبدال قة التعبئة والدعايـة أي       اجلديدة هي طري   ةاأليديولوجيواحدة فإن ما تغري يف      
  .مشولية احلزب الواحد بشمولية العوملة ذات النمط الواحد

يف هذه املسألة بالذات يأيت التساؤل، إىل أي مدى ميكن القول بأن العوملة ستطال اهلوية               
الوطنية والقومية وعلى أي مستوى ؟ هنا قد ينشأ تساؤل عن كيفية تفـسري ظـاهرة مل                 

 تستقر ومل تظهر بعد آثارها بشكل جلي وواضح ؟ لكن هذه التساؤالت             تتبلور بعد ومل  
  .على أمهيتها  ال متنع مالحقة هذه الظاهرة يف بعض ما تتجلى بــه

وهنا دون شك يكـون     ، تأسيس ثقافة كونية   باجتاهإن العوملة ومعها اإلعالم تدفعان معا       
 يف تقديرنا مسلمة موضوعية،      هذه . وإعالميا وعسكريا  اقتصادياوفق منطق الغلبة لألقوى     

 فهذه الثقافة الكونية ذات املرجعية الغربيـة        ،حىت وإن كانت ال ختلو من سجال فكري       
وأسسها اليهودية املسيحية، هي باألساس وسيلة وليس هدفا يف حد ذاته هدفها جمتمـع              

  عاملي أو ما يسمى جمتمع السوق الكوين وبالتايل فكل اخلصوصيات الثقافيـة            استهالكي
 الـسوق   آلليةوالدينية واللغوية وغريها يف نظر هذا التصور عائق جيب حتييده وإخضاعه            

 ودورة رأس املال، وملا كان منطق السوق ال خيضع ألي منطق فإنه يتعذر إذا               واالستهالك
وضع إستراتيجية تتحكم فيه  وتراقبه    إال إستراتيجية الربح وزيادة الربح، وهذا يؤدي                
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 الذي يقـول عنـه      ،لوجيا العوملة إىل منطق أحادي هو منطق السوق       إىل خضوع إيديو  
لديانة توحيدية كونية جديدة هي ديانة      :  بأنه يؤسس    االزدراءروجيه غارودي بشيء من     

 وهذا يؤدي بالضرورة نتيجة هذه العقلية ونتيجة هذا التفوق إىل هيمنة الفكر             )1(السوق  
 المتالكـه  ليس ألنه ميلك احلقيقة ولكن       الواحد على كل ما سواه من منظومات أفكار،       

  .الوسيلة لتروجيها وفرضها على باقي الثقافات واهلويات واخلصوصيات األخــرى
 من تعدد األطروحات وتباين املقاربات بـشأن        مويذهب الكثري من الباحثني، على الرغ     

جلديدة مل تظهر    ا ااأليديولوجي فهذه   )2( أمريكية املوطن والصنع     اعتبارهاهوية العوملة إىل    
 القويـة   االتصال وأسهم يف إبراز هذا التفوق ثورة        .إال بعد تصفية وأيا الكتلة الشيوعية     

بواسطة األقمار الصناعية والتحكم يف اإلعالم اآليل، كما مكـن تعمـيم الكمبيـوتر              
 الـيت تـسيطر عليهـا       اإلنترنتوالربجميات اإلعالمية املبتكرة أمريكيا من تعميم شبكة        

  .يات املتحدة األمريكية وتسيطر على نشاطاا يف خمتلف مناطق العاملالوال
وعلى ضوء هذه النتائج يتبني أن أيديولوجيا العوملة األمريكية ال تراهن فقط على الـردع            

 بـدور   واالتـصال العسكري املباشر، بل على التأثري الذي تضطلع به وسائل اإلعـالم            
ية املتقدمة تسعى إىل حتويل العـامل إىل منـوذج          متعاظم، وبفضل هذه اهليمنة التكنولوج    

فيـه  مبـا   حضاري واحد، وذلك بفضل الصورة أو تكنولوجيا اإلعالم الذي غزا العامل            
 يف  ، اإليديولوجي خصمها نفوذا وسيطرة بعدما خلى هلا اجلو إثر سقوط          وازدادتأوروبا  

 العاملة، واتمع الكوين    توسيع الفضاء الثقايف واإلعالمي حتت مسميات خمتلفة مثل الثقافة        

                                                 
)1(  Roger Garandy, Les états unis, avant garde de la décadance Bej Routh 

ALFIBRIST 1998, P 22. 
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 الثقافات والتداخل احلضاري بني الـشعوب، ويف احلقيقـة إن           انتشارالذي يكمن وراء    
  )1(. هدفها جعل العامل كله يشبه أمريكــا

وهذا ال يتحقق إال إذا مت سحق اخلصوصيات، إذ هي رحلة من احمللي، ليس إىل العـاملي                 
وذا املعىن . م العوملة تكون فيه أمريكا سيدة املقامالذي تنشده أي ثقافة حملية، بل إىل نظا       

 ملضمون أيـديولوجي ألـا      احتواءجيوز القول أن العوملة األمريكية هي أكثر األشكال         
وهذا يؤدي إىل سيطرة منط ثقـايف واحـد علـى           . تسعى لتعميم هويتها على بقية العام     

يت هي ليست سوى الثقافة الغربية أو        الثقافة العاملية ال   باسممستوى العامل الذي يشار إليه      
 والتنوع  واالختالفات  هكذا يراد هلا أن تكون مفروضة على اجلميع وتلغى فيه التمايزات          

  . على اآلخر املغاير وجتاوز خصوصيتهواالعتداءاحلضاري 
إن السعي إلقصاء اخلصوصيات احلضارية وعدم اإلقرار بالتنوع سيؤدي ليس فقـط إىل             

الثقافية، بل إىل التوتر الذي يفجر نزعات التعصب والتشبث بفكر ما قبل            مقاومة العوملة   
تغذية مرجعيات عرقية ودينية، وحىت تلك الوسائط التقنية اليت تضعها العوملـة            ب ،احلداثة

حتت تصرف اجلميع ستستخدم يف اتمعات التقليدية يف إعادة إنتاج األفكار التقليديـة             
 يف حتديث نفسها على مستوى إنتاج املعرفة العلمية         خنراطاالاملوروثة دون أن تتمكن يف      

اليت يشترطها كل حتديث، فينتهي ذلك إىل أن اتمعات التقليدية ستنطوي على نفـسها    
 وبالتايل لن يعاد تشكيل العامل على حنـو         )2(وتنصرف إىل إحياء وبعث األفكار املوروثة       

 اتمعات التقليدية على نفسها     انكفاءدة  إال من ناحية زيا   ،جديد كما تعد العوملة بذلك      
  .وإنتاج مأثوراا لتعزز ا مفهوما حمددا هلويتها الثقافية
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تأسيسا على ذلك فإن إدعاء العوملة بتشكل عامل تتوحد فيه املفاهيم والقيم والثقافات تعد              
 وعدم   ألنه يف ظل نظرية التقارب اليت تنادي ا تكمن سلسلة من ضروب التنافر             ،مغالطة

 مناذج غريبة عـن اتمعـات       استريادوض تلك الفرضية، فاحلديث عن      ق اليت ت  االنسجام
  . تلك النماذج مع نسق القيم األصليةاتساق نيدية يكشف علالتق

أما اجلهة األخرى فإن العمل على تشجيع اتمعات التقليدية على التكيف مع األنـساق              
 على الذات وتسييجها أكثـر      االنكفاءيقود إىل   والقيم الغربية يؤدي إىل رد فعل معاكس        

  . يف اآلخر الوافدوالذوبان االختراقخشية 
 وإفراز حالة متزق وحـرية      ازدواجأنتجت  ،إن العوملة ذا املعىن راحت تعمق التناقضات      

 املوروث الثقايف جلعله سدا منيعا يف مواجهة هيمنـة ثقافـة            استنفاروقلق ثقايف ينتج عنه     
دفاع عن الـدين    ل على ذاا حتت ذريعة ا     وانكفائها اهلوية   انغالقتيجتها   ن تكون. اآلخر

   )1(. والتقاليد
فكان اللجوء إىل الـدفاع     ، سلبا على الداخل     انعكس الثقايف من الوافد     االختراقإن هذا   

عن اهلوية واخلصوصية والثوابت الوطنية والقومية مبثابة إسـتراتيجية للتـزود بوسـائل             
 اقتباسنازعات احمللية أو القومية ضد النخب الفكرية والسياسية الداعية إىل           لتوظيفها يف امل  

بل لقد أصبح ينظر    . النماذج الغربية من أجل تطوير وحتديث اتمعات العربية اإلسالمية        
إىل تلك النخب العصرية بوصفها رديف ومعني لآلخر، أو بوصفهم عمالء حـضاريني             

  .بتعبري املفكر أنور عبد امللك
ن هذه اإلشكالية بني األنا واآلخر القائمة أساسا، كما أشرنا منذ صـدقه احلداثـة يف                إ

منتصف القرن التاسع عشر، عمقتها دعوة العوملة وكشفت عن عمـق التنـاقض بـني               
لقد أدى ذلك كله إىل غيـاب اجلـدل         . السياقات التارخيية والقيمية للثقافات التقليدية    
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لقد طرحت املسألة أو أريد هلا أن تكون إما ذوبان يف           . خراحلقيقي املطلوب بني األنا واآل    
  . على الذاتانكفاء اآلخر أو 

  
 خباصة بعد الغزو العسكري علـى األمـة العربيـة           ،إن هذا اجلدل املبتور أدى إىل بروز      

واإلسالمية، إىل تبلور مواقف فكرية تعمق وتدعو إىل القطيعة مع اآلخر الـذي أصـبح               
 إثنيه مركزية قدميـة،     مرجعيات ألنه ينطلق من     ،را على اهلوية   خط هيشكل يف أحد أوجه   

جديدة عرب عنها معظم فالسفة الغرب بداية من هيغل ونيتشه وصـوال إىل فوكويامـا               
 الذي منه   املركز جعلوا احلضارة الغربية ومنوذجها التحديثي هو        نالذيصامويل هنتنجون، و

د فيه قيم احلضارات والثقافات تنتمي إىل       تشع أنوار العقالنية واحلرية والتقدم يف حني تع       
 إن هذه النظرة إىل اآلخر تعكس نظـره اسـتعالئية           )1(ما يسمونه عصر ما قبل احلداثة       

  .وعدائية ورمبا يف بعض وجوهها تنتهي إىل عدوان
 نشأت حركات مل ، هذا الوضع، ويف غياب ثقافة عصرية وغياب الوعي احلقيقي        عةوملقار

 أا ترى فيه األرضية اليت شكلت اهلوية وأخذت         خباصة الستثماره هامورثجتد أمامها إال    
  .خصائصها منذ أربعة عشر قرنا وهي ليست حباجة إىل ما يسمى حوار احلضارات

إن النتيجة املترتبة عن دعوة العوملة الساعية إىل خلق عامل تتوحد فيه املفـاهيم والقـيم                
ىل فتح آفاق على املزيد من املنازعات       واألهداف أدى إىل رد فعل خطري غري حمسوب وإ        

وتعاظم الصراع نتيجة احلصار الذي متارسه مؤسسات العوملة علـى الرمـوز الوطنيـة              
كل ذلك أدى إىل    .  والثقايف الذي عمق التفاوت الطبقي     االقتصادي واالختراقوالقومية  
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فض  ما قبل وطنية إىل املقاومة وهو ما يفـسر تـصاعد حركـة الـر               االنتماءاتحتفيز  
    1.  الثقايف والسياسيوالحتجاج

 فإا قـد فتحتـه علـى        ،وجبملة واحدة إن العوملة اليت أكدت على وضع اية للتاريخ         
  .وقيم قادمة من عمق التاريخين حاملة معها رموز ومعا. مصراعيه لرياح
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  :إشكالية اهلوية يف عالقتها مع العوملـــة 
  

اؤالت  قد تتعذر اإلجابة عنها أو اإلحاطة ـا          تأسيسا على ما تقدم تنشأ مجلة من التس       
فرض نفسها وبإحلاح على الدارس لقضايا الفكر العريب املعاصر، تساؤالت مـن            ت لكنها
كيف ميكن حتصني الذات دون القطع مع التواصل احلضاري اإلنساين ؟ وهل ينفع             : قبيل  

اليت يفرضـها التـاريخ      الذات العربية اإلسالمية أمام املؤثرات اجلديدة        استقاللحديث  
  .وحتوالته الكربى القادمة الذي يتعومل بإيقاع سريع يف مطلع األلفية الثالثة

فرض علينا الوقوف عند بعض املفاصل تعد أساسـية يف توضـيح            تإن رحابة املوضوع    
  . إشكالية اآلنا واآلخر دون توضيحهااستيعابيتعذر ،املسألة اليت نراها ذات أوجه خمتلفة

اهلوية يف أحد أوجهه هو الثقافة العربية اإلسالمية، أي املـوروث احلـضاري             إن مفهوم   
الذي نعرب عنه تارة باألصالة وأخرى باخلصوصية، هذا املكون الثقايف حيفظ كيان األمـة              

 التارخيية من خالل هذه الثقافة العاملة حيث يتمظهر اإلنتاج املعريف           استمراريتهاويعرب عن   
 يل، إن هذا املكون أو املوروث ال خيضع ملنطـق التكـون الـسال             واملكون الثقايف لألمة  

   )1(. والعرقي
 وثقافية خمتلفة ومؤثرات    واقتصادية اجتماعيةهو منتوج تارخيي أسهمت يف تكوينه عوامل        

وتاريخ احلضارات القدمية يقدم أكرب الشواهد على نتـائج التواصـل           . داخلية وخارجية 
 تلعب دورا كبريا يف تسهيل وتعميق هذا        االتصالن ثورة   أما اليوم فإ  . الثقايف واحلضاري 

التواصل، بل تعد مسة بارزة من مسات عصرنا وخاصية من اخلصائص املؤسسة للثقافـة              
  .املعاصرة

                                                 
ات والنشر والتوزيع، بريوت     ترمجة سليم حداد املؤسسة اجلامعية للدراس      العرق والتاريخ :  كلود ليقي شتراوس     )1(
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إن احلديث عن الثقافات وردها إىل التفاعل التارخيي بني األمم والشعوب، ال يعين عـدم               
الشعب أو ذاك، اليت تعمل علـى صـيانة         باخلصوصيات احلضارية املكونة هلذا     التسليم  

لكن جيب أن   . وجوده وإرثه الثقايف والتارخيي اليت تربز تفرده وإسهاماته وإبداعاته اخلاصة         
نتجنب التوصيفات اليت تصطنع احلدود املغلقة والفاصلة بني الثقافات أو اليت جتعل األمم             

ثقافة اإلنسانية الكونيـة     وتتنكر لل  ،والشعوب وحدات حضارية مستقلة أشبه بالغيتوهات     
 أسطورة، بل البعض يتحدث صراحة عن رفضه هلذه املثاقفة اليت ال يرى فيها              هااليت تعد 

 الثقافة الغربية خارج حدودها وهيمنتـها       انتشارإال القضاء على الثقافات احمللية من أجل        
  1. على غريها

ة للتحول والتنوع الثقـايف     إن فعل املثاقفة يعد مسة من مسات العصر وهو اخلاصية املطابق          
احلاصل واملتواصل يف التاريخ، وهذا التواصل قد يتجلى بصور خمتلفة يف املراحل التارخيية             

 يف  انتـشر  الفتح اإلسالمي قـد      جنداملختلفة بني اموعات البشرية، ويف تارخينا اخلاص        
العـامل اجلديـد    أسست  .العامل حامال رؤية جديدة لعالقة اإلنسان باهللا و الكون واحلياة         

 هذه الرؤية اجلديدة وعملت علـى إجيـاد         انتشرتبعدما أطاحت بالعامل القدمي، ولقد      
صالت من التواصل التارخيي املبدع بني اموعات البشرية يف خمتلف قارات املعمـورة،             

 به،  يفتأسست الثقافة العربية اإلسالمية يف عصورها الوسطى بوصفها منوذج أرقى حيتذ          
 دورا كبريا يف عملية التوليـف       وازدهارهالثقافة العربية اإلسالمية يف صعودها      لقد لعبت ا  

. بني النظرة اجلديدة اليت جاء ا اإلسالم، وبني مكاسب الثقافات األخرى املعاصرة هلـا             
هذه النظرة اجلديدة أو التوليفة اجلديدة جند أحسن تعبري عنها فيلـسوف العـرب األول               

ينبغي لنـا أال    : املعتصم باهللا بقوله    إىل  ل احلضاري يف رسالة      يؤكد هذا التواص   ،الكندي
 احلق من أين أتى، وإن أتى من األجناس القاصية عنا،           واقتناءنستحي من استحسان احلق     
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 إن هذا اجلدل احلضاري الذي      )1( أوىل بطالب احلق من احلق       شيءواألمم املباينة فإنه ال     
 اسـتوعبت رها األوىل أسست العقالنية العربية اليت       ميز الثقافة العربية اإلسالمية يف عصو     

 إن ذلـك التمثـل      .املعرفة اليونانية ومتثلها والدفاع عنها دون أن جيد حرجا يف ذلـك           
 على اآلخر ميز نشاطات معظم فالسفة اإلسالم، ولقد تكـرر هـذا اجلـدل               واالنفتاح

ق، مـع الـرواد     احلضاري يف منتصف القرن التاسع عشر، كما الحظنا يف الفصل الساب          
 الفكر العريب التقدم األورويب وحداثته الذي نقل للعـامل العـريب            اكتشف  حني واألوائل

املكاسب الثقافية اجلديدة الناشئة يف قلب املشروع الثقايف األورويب للعامل غري األورويب،            
ل لقد متثل الفكر العريب مع الرواد األوائل، هذا الفكر ومنحوه مشروعية داخلية من خال             

لقد .إعادة قراءة املوروث احلضاري على ضوء معطيات العصر ومهامه التارخيية واحلضارية 
حدد هذا احلضور لآلخر يف ثقافتا املالمح األوىل لعمليات توطني جمموعة من املفـاهيم              

كما تـشكل يف    ،والتصورات اجلديدة الوافدة اليت ال عالقة هلا مبنظور الفكر اإلسالمي           
وهذه املفاهيم اجلديدة شكلت مرجعية فكرية لرواد عصر النهضة مـن           ،  االزدهارعصور  

  )2(. اإلصالح الديين إىل التيار العلماين
 الثقافة العربية اإلسـالمية يف هـذا اجلـدل          اخنراطوبعد مرور ما يقرب من قرنني على        

ث احلضاري، واإلسهام الكبري لألجيال الالحقة يف القراءة التجديدية والتارخيية للمـورو          
مل يعـد  ،احلضاري، باإلضافة إىل املعطيات اجلديدة اليت متثلها املرجعية الغربية املعاصـرة     

بإمكان الفكر العريب التنكر ملكاسب ومنجزات هذه الثقافة ولألدوار اليت قامت ـا يف              
إن التغريات اليت أحدثها هذا اجلدل احلضاري يف بنية الثقافة          . جمال تطوير فكرنا املعاصر   

                                                 
أمحد فؤاد األهواين، دار    :  حققه وقدم له وعلق عليه       كتاب الكندي إىل املعتصم باهللا يف الفلسفة األوىل        الكندي   )1(

  .81، ص 1948، 1إحياء الكتب القارهرة ط
، ترمجة كرمي عزقـول، دار النـهار   الفكر العريب يف عصر النهضة  : أللربت حوراين    اهلام   ظر يف ذلك الكتاب    أن )2(

  .1977، 3للنشر بريوت لبنان ط
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ية اإلسالمية لعب دورا حامسا يف إغناء مرجعيتنا الثقافية وأضـاف عليهـا مالمـح         العرب
جديدة، أسهمت بشكل كبري يف تقويض جوانب من مكونات الثقافية التقليدية، خباصة            

  .تلك اليت مل تعد معطياا النظرية وتصوراا تتناسب مع معطيات العصر
غفال أو تناسي التحديات اجلديـدة      إو  إن دفاعنا عن هذا التصور ال يعين غض الطرف أ         

 األمة ووجودها اليت    نيات إىل حد املس بكيا    داليت تواجه اهلوية أو األنا، قد متتد هذه التح        
 األخرية حيث تتصاعد اهليمنة األمريكية      اآلونةتتوضح أكثر يف اال السياسي، خباصة يف        

 أخرى مآل وضعها الراهن     وأداا املتقدمة إسرائيل، إن هذه التحديات تكشف من جهة        
الذي يتميز بضعف يف وعينا التارخيي واحلضاري، مما يتطلب التمييـز بـني مـستويات             
معركتنا مع اآلخر، فال جيوز خلط هذه املستويات، فنحن مطالبون بكسب معركة العلم             

ـ           باالخنراطاملعاصر جبميع أبعاده وذلك       ة يف عملية استيعابه دون تـردد، بـل إن مغالب
ات املختلفة خباصة ظاهرة العوملة بأبعادها يتطلب منا اإلقرار أن اآلخر أو الغـرب              التحدي

كما أن هذا الغرب لـيس واحـدا        ،حقيقة تارخيية كربى والتعامل معه بوصفه كذلك        
، والغرب احلضاري اإلنساين، هنـا تكمـن أمهيـة          االستعماريمتجانسا، هناك الغرب    

 ليـست   ةريف، كما أن منجزات الغرب احلضاري      واملع ياإليديولوجوضرورة التمييز بني    
ملكا له وحده، لقد أسهمت البشرية يف إجناز هذا الصرح احلضاري والعلمي من بينـها               
منجزات الثقافة العربية اإلسالمية اليت كانت إحدى املنابع اليت شكلت فكـر النهـضة              

هلذه احلضارة اإلنسانية   األوربية ذا املعىن فإن الفكر العريب املعاصر بعد الوريث الشرعي           
 مـستويات   اختالط من   االحتراساليت تسمى خطأ حضارة غربية، هذا كله يتطلب منا          

 انـصهارها  إىل تعقد وتداخل الثقافات واحلضارات بل        االنتباهالفهم والتحليل وضرورة    
  .ضمن جدل تارخيي متشعب
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أي نتيجة، خباصة ملـا     هذه املعطيات تدعونا إىل جتنب الطرح املتقابل الذي ال يقود إىل            
يكون يف شكل ثنائيات متقابلة مثل النحن واآلخر، أو األصالة واملعاصرة، أو اخلصوصي             

ـ هذه الثنائيات تغذت بدون شك باخللفيـات        . والعاملي واحمللي    ،والكوين  ةاأليديولوجي
 واإلنسانية وخباصة األحباث اليت ضمها علـم        االجتماعيةللكثري من النظريات يف العلوم      

األنتروبولوجيا اليت تتحدث عن العقلية البدائية أو ما قبل منطقية اليت كانت يف معظمهـا               
  .لالستعمارترتبط باألهداف العملية 

 اخلاصـة   االجتماعيةلذلك فإن معظم املشكالت اليت كان يتجه إليها البحث يف العلوم            
ليها وتفرضها حاجـة     علمية، بل كانت مت    اهتماماتباتمعات املستعمرة، مل تكن متيلها      

 إىل معرفة متكنها من التعرف على الطريقة اليت تتبعها من أجل إحكام             االستعماريةالسلطة  
 اليت أسـهمت    االستعالءخذا أيضا روح    أسيطرا على اتمعات املهيمن عليها، كما       

  .املركزية الغربية يف إذكائها
 والتقدم اهلائل يف جمـال      الستقاللالكن التحوالت اليت أحدثتها ثورات التحرير وحتقيق        

 االتـصال  وثـورة    واالجتماعيةالبحث العلمي والنظريات اجلديدة من العلوم اإلنسانية        
 االخنراطواإلعالم، هذا التحول الكبري ال جيوز أن تتخذ موقفا سلبيا منه، بل يدعونا إىل               

ثنائيات،خباصة أن  أكثر يف حبث السبل الكفيلة ببناء تصورات جديدة قادرة على جتاوز ال           
الفكر الغريب   هو نفسه يراجع الكثري من مقوالته اليت وضعها موضع نظر، وهذا األمـر                 

 يف حبث السبل احلقيقية الكفيلة ببناء جسور متينة وصـلبة وأكثـر             االخنراطيدعونا إىل   
 وبني املشروع الثقايف الغريب، خباصـة يف هـذه          ،دينامية بني مشروعنا الثقايف احلضاري    

رحلة اليت نواجه فيها قضايا جديدة حمليا وعامليا، منها على اخلصوص ظـاهرة العوملـة               امل
 ومجيع الوسائط اجلديدة إىل تـشييد       االتصاالتالثقافية، حيث تتجه الثقافة يف زمن ثورة        

 يف  االخنـراط وضع ثقايف جديد، مما يتطلب منا اإلسهام يف بناء هذا الصرح اإلنساين من              
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كة واملخاطر املشتركة، اليت تواجه مجيع الثقافات، وهذا يندرج ضـمن           اإلبداعات املشتر 
عمليات مصاحلتنا التارخيية مع ذاتنا حيث ال نعود نكتفي بالتغين باهلوية الصماء املعزولـة      

  .عن سياقها التارخيي ومسارها املوضوعي
  
  

  مكاسب العصر يف مجيـع     واستيعابإ ن هذا التفاعل والتحلي بالفكر التارخيي          
 النظرية واملنهجية   تاإلشكالياجماالت احلياة مبنحها الكثري من الثراء، هذا دون أن نستبعد           
 وحىت على الفكـر الغـريب       .اليت يطرحها هذا احلوار احلضاري على صعيد الفكر العريب        

نفسه اليت تواجه حداثته الكثري من املراجعات والنقد من أجل تطـوير وإجيـاد احللـول          
 يف أفق التفكري احلداثي املفتوح من       باالخنراطين أن مجيع الثقافات مطالبة      املناسبة، هذا يع  

  .أجل حوار حضاري خصب يليب طموح العرب يف التقــدم
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  اهلوية الثقافية  يف إطار الفكر العريب املعاصر  
  مالحظات منهجية  

  
  

لقد أصبحت مسألة اهلوية الثقافية يف اآلونة األخرية، خباصة مع ظاهرة العوملة،متثل جـزءا   
ية النهضوية العربية حيث جذبت إىل ساحاا اهتمام عدد كبري مـن            أساسيا من اإلشكال  

فاجلميع جيمع على وجود صلة ما ،بني إشـكالية النهـضة بوصـفها             .املفكرين العرب   
بل لعله من النادر أن جند أمة مـن األمـم   .إشكالية تارخيية ،وبني إشكالية اهلوية الثقافية     
  . للنظر والبحث بكل هذا االهتمام املتزايد املعاصرة جتعل من هويتها الثقافية موضوعا

إن معظم اخلطابات الفكرية واأليديولوجية تطرح األسئلة واألجوبة حول مصري العـرب            
إن اإلجابة عـن    .الثقايف يف مرحلة التنميط الثقايف للعامل الذي يسعى لفرضه اآلخر علينا            

 خمتلفة استنادا إىل طريقـة      هذه األسئلة جعلت النخب الفكرية العربية تتوزع إىل تيارات        
  .تناول هذه املسألة 

إن هذا االهتمام باملسألة الثقافية والتراثية عموما،وعلى ما يتصف به هذا االهتمام مـن              
املشروعية واملعقولية بالنسبة حلاضرنا، فإنه ال يعرب بالضرورة  على وضع صحي،بل إنـه              

ة سري العرب والفكر العريب ،ألن      أقرب إىل أن يكون تعبريا عن تراجع أو تباطؤ يف حرك          
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حل مسألة عالقتنا مباضينا الثقايف كانت إحدى مهمات عصر النهضة العربية اليت كـان              
لكن هذه الوضـعية مل     .عليها أن حتقق منوا جديا يسهم يف جتاوز املاضي جتاوزا خالقا              

اختفـت، ال   تتحقق ألن الطبقة االجتماعية اليت كان عليها أن تنجز مثل هذه املهمة قد              
لقصور فيها، إمنا لنشوء وضعية قي غاية التعقيد حتكمت فيها شروط حملية وأخرى عاملية              

وعلى سبيل  .أجهضت دلك التحرك  الفكري الذي نشأ يف تلك الفترة من حياة العرب              
أوال الثورة  : املثال فإن تلك املرحلة التارخيية اهضة كان عليها أن تنجز مهمات ثالث             

و .الثـورة الثقافيـة   : وثالثا .ة مبا  يف ذلك االقتصادية ،وثانيا التوحيد القومي   االجتماعي
وهذه الثورة مل تتحقق إمنا نشأ إصـالح        .الذي يهم يف كل ذلك كله هو الثورة الثقافية          

فنحن نقرأ الفكر العريب .بسيط  مل يؤثر يف بنية الثقافة العربية ومل حيدث تغيريا عميقا فيها           
 مصلحني وال جند من يسمي نفسه بالثوري، أي أن هذه الطبقة مل حتقـق               احلديث فنجد 

املهمات األساسية  اليت تتيح هلا أن توظف التراث يف خدمتها، فبقيت تعيش على تـراث         
  .املاضي ،أي مل تكتشف شخصيتها املميزة 

ـ              رب ذا املعىن فوراء هاجس اهلوية الثقافية شعور خبيانة التاريخ الواقعي ألهـداف الع
الكربى ،األمر الذي يولد إحساسا بالغنب احلضاري من كون الراهن العريب صار إىل عامل              

والعودة إىل املسألة الثقافية يف عمقها التارخيي يهدف إىل جتاوز        .مناقض ملا جيب أن يكون      
  .هذه الظروف 

ن مـا   وال أدل على الوضعية اليت أتينا على ذكرها،أن  طرح مسألة اهلوية الثقافية سرعا             
يولد مسائل فرعية مثل العالقة  العرب مباضيهم  وعالقتهم بالغرب ،األصالة واملعاصرة ،              

إن تناول هذه املـسائل يف      .القدمي واجلديد اإلسالم و اهلوية ،االستشراق والثقافة الغربية         
أبعادها املختلفة يعد شرطا أساسيا وحماولة جدية لتكوين وعي ذايت أرقـى يف ظـروف               

فهي تعد وجها من وجوه امليل الراهن حنو تعميـق الـوعي            . سيطرتنا عليه    ضعفت فيها 
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ألن أهم ما يتصف به الوضع الثقايف الـراهن،         .النظري ،اهلادف إىل جتاوز هذه الظروف       
أن الوعي التارخيي يشغل اليوم مكانا أمها بكثري مما كان عليه يف الفترات الـسابقة مـن                 

أكثر فأكثر إىل استيعاب ،ليس فقط املرحلة اليت بدأت         وهذا الوعي يتجه    .حياتنا الفكرية   
يف القرن التاسع عشر ،بل متتد إىل أبعد من هذه املرحلة لتشمل ماضينا القدمي، من أجـل       
إعادة تشكيل وعيينا على أسس جديدة تعمل على صياغة نظرة جديدة لتارخينا الثقـايف              

  .ا مرحلة الصراعات املصريية الكربى اة األخطار اجلديدة ،خباصة يبدو أننا  قد دخلن
وهذه املهمة املنوطة بنا لن تتحقق إال إذا مت استلهام التاريخ على أسس جديدة من أجـل             

والغايـة  .إجناز املهمات اجلديدة اليت طرحتها علينا احلياة وعلى امتالك القدرة على ذلك             
ين نعيـشه فننـهض      من ذلك كله ،حىت نشرح ألنفسنا أسباب هذا العجز التارخيي الذ          

هلذا فإننا سـنحاول تنـاول      .ملغالبة هذا الوضع ونؤسس مرحلة جديدة يف حياتنا العربية        
كمـا  .املسألة الثقافية يف أبعادها املختلفة، اليت تعد وجها من أوجه قراءة التراث الثقايف              

ة ملا  نتناول هذه املسألة من زاوية واقعها مبتعدين ما أمكن ذلك عن طرح الصورة األمثلي             
بعبارة أخرى إننا ال نعزل اهلوية الثقافية عن جممل العالقات          .جيب أن تكون عليه الثقافة      

إن عوامل السياسة واأليديولوجيا والثقافة واالقتصاد كلها       .املتشابكة يف قلب تمع العريب      
متشابكة حبيث يفضي التفكري فيها جمتمعة إىل تكوين أساس ،أي فاعلية اـة الواقـع               

  .املتشابك واملعقد هو اآلخر 
هلذا نرى أن اهلوية الثقافية تقوم أساسا على البنية الثقافية للمجتمع حيث حتدد هذه البنية،               

تأسيسا على ذلك فإننـا     .إىل درجة كبرية ، واقع ومستقبل اتمعات العربية اإلسالمية          
عن جممـل الـصريورة     نرى أن املدخل لطرح هذه املسألة هو النظر إليها بوصفها تعبريا            

التارخيية االجتماعية ، وبالتايل فإن كل حديث عن التطور االجتماعي هـو بالـضرورة              
  .حديث عن الطور االجتماعي الثقايف 
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إن تناول مسألة اهلوية الثقافية ذه الصيغة أي النظر إليهـا يف حركيتـها االجتماعيـة                
ملسألة يف بعدها التراثي وهنا تنشأ      املتحركة، قد يطرح مشكلة املنهج، خباصة إذا طُرحت ا        

مجلة من التساؤالت ،هل يتم التعامل مع هذه املسألة الدقيقة اليت تتصل باهلوية اجلماعيـة          
لألمة بدون منهج مسبق، أي دون نظرة مسبقة ؟وهل دراسة اهلوية الثقافيـة يف بعـدها                

نريد الدخول يف هـذه     إننا ال   .مبنهج مسبق  تسيء إىل اهلوية والتراث عموما         .التارخيي    
غري أنا نرى أن االنطـالق      . املسألة الشائكة اليت الزالت مثار جدل بني املفكرين العرب        

من موقف، إن صح التعبري، ال منهجي هو يف حد ذاته موقفا منهجيا ألنه يريد أن يولـد                  
منهجا من هذا  التراث نفسه فهو إذن ميارس منهجية معينة وبالتايل ينطلق مـن رؤيـة                 

وهلذا  يبدو انه من املتعذر التعامل مع هذه املـسألة           .بقة يف رؤية هذا املوروث الثقايف     مس
ولكن نرى أن املنهجية العلمية ال متثل أمرا مقحما علـى           .دون موقف فكري ومنهجي     

وإذا كنا ال نرى كما     .السياق نفسه قد متثل امتدادا طبيعيا ومنطقيا للساق الثقايف التراثي           
رين العرب، أن املشكلة األساسية و احلامسة يف الفكر العريب احلايل هي            يذهب بعض املفك  

لكن ال ميكن التقليل من أمهيتها أو جتاهلها ألن ذلك قد يترتـب عنـه               .مشكلة املنهج   
إن القضية كما نالحـظ ذات أبعـاد        .مواقف فكرية قد تسئ فهم الواقع العريب الراهن         

والبعد التطبيقي يكمـن يف     .ت بعد تطبيقي  مركبة ومعقدة ،فهي ذات بعد منهجي مث ذا       
اكتشاف املنهج يف املمارسة ، وإال فإا تتحول إىل مسألة تأمليـة تنتـهي إىل التطـابق                 

وهذا املنهج ال يكـون إال املنـهج اجلـديل    .القسري أي إىل نوع من التعسف املنهجي    
والعـام اآلخـر    أي اخلاص احمللي    . التارخيي الذي يقوم أساسا على جدل اخلاص و العام        

بعبارة أخرى إن اخلاص يعين أننا نعيش داخل إشـكاليتنا يف صـيغتها املاضـية               .العاملي
ومتطلبات احلاضر، أما األخر هو الفكر العاملي اإلنساين هذا اجلدل الفكري مينحنا القدرة             
على إعادة صياغة املاضي على أسس عصرية فتتحقق بذلك  راهنية الثقافة العربية  فهـي                
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هة حتافظ على خصوصيتها ،لكن خصوصيتها ال جتعلها تقف يف وجه الفكر  الذي              من ج 
وهنا قد ينشأ سؤال يـرى أن هـذه القـراءة هـي قـراءة               .ميلك قيمة إنسانية عامة     

إننا نرى أن التصدي    . أيديولوجية،أي تريد توظيف التراث بطريقة ختدم مرحلتنا املعصرة         
ن إال يف إطار املرحلة املعاصرة ،ولكـن املرحلـة          ملسألة التراث الثقايف ال ميكن أن يكو      

املعاصرة يف أفقها الذي يتجاوز بشكل خالق األطر اليت مل تعد قادرة على االسـتجابة               
بعبارة أخرى ال ينبغي أن ننظر للتراث من موقع أدىن مما           .للمهام املطروحة علينا كعرب     

حتدد لنا املستوى اليت نطلق منه يف       أي أن املعاصرة هي اليت      .حنن عليه يف مرحلتنا الراهنة      
كما حتدد لنا أيضا النسق األيديولوجي الذي نتوجـه مـن           .فهمنا لقضية التراث الثقايف     

وبطبيعة احلال فإن كل فئة اجتماعية وكـل طبقـة          .خالله إىل هذه اإلشكالية احلضارية      
اجتماعية عربية تفعل ذلك فهي تنطلق من مـستوى تـصورها النظـري وتـصورها               

وهذا يعود أساسا أن التراث مل يكن حمايدا        . يديولوجي ،أي من موقعها الذي متارسه       األ
األسالف كانوا أيضا غري حمايدين انطالقا من أم مارسوا نوعا اجتماعيا معينـا علـى               

فظاهرة احلياد موضوعيا ليست موجـودة يف       .الصعيد االجتماعي أو السياسي أو الثقايف       
ذا املعىن فإن التراث    .ن مظاهر الوجود اإلنساين االجتماعي      األصل ألن التراث مظهر م    

ال ميلك قيمة يف حد  ذاته، وهنا املقصود املاضي ،فاحلاضر هو الذي مينح املاضي هـذه                 
القيمة وهذه األخرية لن تتحقق إال إذا اصبح املاضي يف خدمة احلاضر الـذي يكـسبه                

رحلة املعاصرة ينبغي أن يـسعى هلـذا        وال شك أن التصدي هلذا التراث يف امل       .مشروعية  
تأسيسا على ذلك إن العودة إىل التراث متثل يف أحد وجوهه موقفا نفعيـا ،أي               .اهلدف  

ومن مث  .يعمل على توظيفه بوصفه قضية يف خدمة اإلشكالية القائمة يف املرحلة املعاصرة             
قائمـة يف    فنحن ال نكتسب مشروعيتنا من املاضي ،كما يريد البعض ،ألن مـشروعيتنا             

ولكن هذه املشروعية ذات بعد تراثي يتيح لنـا أن نعـود إىل املاضـي               .مرحلتنا الراهنة   
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ذا املعىن فإن اخلاص أو كمـا يـسميها الـبعض           .وتتحقق هذه املشروعة بشكل آخر    
اخلصوصية تصبح ذات مدلول أكثر عمقا فهي،ومن خالل هذا الطرح املنهجي، مل تعـد              

القدرة على إغناء املرحلة القائمة يف أفق ناهض ودفعهـا باجتـاه            تعين املاضي ،وإمنا تعين     
إن الرؤية املستقبلية هي نفسها الرؤية اليت نتصدر مـن خالهلـا للماضـي              . مستقبلي  

واحلاضر،املستقبل يف احلقيقة هو أحد أبعاد الوجود ،أي أن عملية التواصل بني املاضـي              
  .واحلاضر تؤدي بدورها إىل تواصل مع املستقبل 

إن هذه النظرة للخاص أو للخصوصية النوعية للوضعية العربية الراهنة فهي مثل أحد أوجه              
وهذا يقـود   .املسألة فهي متثل موقفا نسبيا ، ينبغي أال تعين أمرا مطلقا يؤدي إىل التقوقع               

إىل طرح املسألة يف وجها الثاين أي عاملية الفكر حيث جعل، هذا الفكر، العامل وحدة يف                
اهرة العوملة ،خباصة يف قوانينها االقتصادية والثقافية واليت لعبت وسائل االتـصال            نطاق ظ 

  .دورا مهما يف جعل العامل ،كما يقولون قرية صغرية 
حنـن ال نـضع   :وإذا كنا ال نذهب إىل حد موافقة املفكر عبد اهللا  العروي الذي قـال     

ويف ).  بالغري ، هنا ، الغـرب      ويقصد ( 1األسئلة ، إمنا كنا جنيب عن أسئلة وضعها الغري        
وهنا تطرح مرة .احلقيقة هذه قضية نظرية ومنهجية يف غاية األمهية وإشكالية يف آن واحد          

فاألنا يعين الوضعية الذاتيـة الـيت   .أخرى مسألة اخلاص والعام ،أي عالقة األنا  باآلخر      
فية التعامل مـع    تتسم خبصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية و ثقافية هي اليت حتدد كي          

ويف هذه املرحلة اليت تتميز بإخفاق املشروع احلـضاري العـريب           .اآلخر، سلبا أو إجيابا     
هـذا  .أصبحت هذه الوضعية الذاتية هي اليت  متلي على الغري كيفية ومستوى التأثري فيها               

. اآلخر، عمل والزال يعمل، على أن يدمر القانونية الداخلية للتطور يف الـوطن العـريب              
هذه العملية ال ميكن حتقيقها إال من موقع الذاتية العربية ،أي أن هناك مقومات أساسية               و
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بعبـارة  . يف الوضعية العربية الذاتية هي اليت مسحت هلذا اآلخر أن ميلي عليها ما يريـده                
ذا .أخرى ، إن األسئلة هنا حددت من الغري ، ولكن من موقع الوضعية العربية نفسها                

آلخر  مل خيلق األسئلة من فراغ ، بل الوضعية العربية الذاتية متثل مبتدأ ومنتهى               املعىن فإن ا  
  .يف تقبل كل شيء 

تأسيسا على ذلك فإن طرح مسألة اهلوية الثقافية يف هذه املرحلة الراهنة فهي تعرب مـن                
جهة أخرى على خلل ما يف عالقتنا باآلخر املتقدم ، فجدلية العالقة مع الغرب كانـت                

ك األساسي هلذه املسألة ،إذ ارتبطت حبداثة الغرب، وهذه املسألة كمـا حاولنـا أن               احملر
نوضح يف الفصول السابقة بدأت يف منتصف القرن التاسع عشر مع صدمة احلداثة واليت              

وترتبط كذلك وية اتمعـات     .الزالت إىل اليوم  تشكل إحدى رهانات الفكر العريب          
 لعمليات تنميط ثقايف عاملي حيث يسعى اآلخـر ، وهنـا            العربية اإلسالمية اليت تتعرض   

للهيمنة على بقية العامل عرب أشكال االقتحام املختلفة ،وخباصـة         .الغرب يف مقابل الشرق     
هذا الوضع أسهم يف تأجيج اخلالف األيديولوجي بني غرب         .مع تغلغل وسائط االتصال     

لوجية ،وبني شرق لـه مـسلماته       له خصوصيته البنيوية واحلداثية واالجتماعية واأليديو     
  .وأعرافه ويقينياته ومقدساته 

إا يف أخر التحليل ، ومها تنوعت اآلراء واالجتهادات ، فهذه اإلشكالية تعكس حالـة               
األوىل ‘ الينابيع  ‘ التأخر التارخيي وحماولة تدارك هذا التأخر يتخذ من املاضي والعودة إىل            

لتقييم ،ليس اهلدف منها املاضي يف حد ذاتـه ،إمنـا           سند ا ومتكأ إلعادة النظر وإعادة ا      
تكون ،إما ملنح مشروعية ملقتضيات احلاضر ، أو الوقوف يف وجهه وهذا يعرب عن قـوى                

إن اإلجابة عن إخفاق احلاضـر      .متعارضة ،ليس من أجل املاضي ،بل من أجل احلاضر          
  .  انقسم الفكر العريب بشأا إىل عدة تيارات 
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  قافية وتيارات الفكر العريب املعاصر  اهلوية الث
  

إن موضوع العالقة بني احلاضر واملاضي،  الذي ميكن أن نقترب منه من خالل  سـؤال                 
التراث واملعاصرة، أو الشرق والغرب،أو األنا واآلخر أو اإلسالم والغرب ،ليس موضوعا            

لى انعدام الثقة بني    كما  أن العالقة ليست عالقة بسطة ألا تقوم ،يف تقديرنا، ع           . سهال
فكثريا ما يكون املدخل ملناقشة هذه املسألة الشائكة عند الكثريين          .هذه األطراف املختلفة    

على حنو متقابل بني ثقافة عربية أصيلة هلا تكوا اخلاص، وبني ثقافة أوروبية غازيـة أو                
عـرب الثقافـة    وافدة واحلل يكون، إما بالتحصن بثقافتنا األصيلة،أو بتخطي هذه الثقافة           

وأحيانا تكون من خالل حماولة اجلمع بينهما عرب اختيار أفضل ما يف            . األوروبية املتقدمة   
وعندما نطرح هذه املسألة  اليت حنن بصددها،على أا مشكل ازدواجية تكـاد             .كليهما  

تكون مفروضة علينا بسبب تدخل العامل اخلارجي ،فإننا ال نرمي مـن وراء ذلـك إىل                
وصفها حتمية تارخيية  ال مناص منها ، بل إننا نريد من خالل هـذا الطـرح                 تقدميها ب 

الواقعي للظاهرة موضوع حبثنا أن نتلمس الطريق حنو معاجلة  موضوعية والوصـول إىل              
  .تكوين وجهة نظر تسعى لتجاوز هذا اإلشكال 
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 التيارات   ويف هذا الساق جند أنه ال بد من اإلشارة إىل األسباب اليت أدت إىل بروز هذه               
  .املختلفة، حىت نفهم اخللفية السياسية هلا 

كما . تعد نقطة حتول هامة يف تاريخ العرب املعاصر          1967جيمع جل الباحثني أن هزمية      
لقد طُرح السؤال الكبري من ذا الذي اـزم يف ذلـك            .تعد اية جتربة سياسية وفكرية      

لقد .ت تيارات الفكر العريب املعاصر      التاريخ ؟وملـاذا ؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال شكل        
أجابت القوى احملافظة أن املشروع احلضاري املبين على ثقافة الغرب هو الذي هزم  لتربر               

وقد ظهر آنذاك ما مسي احللف اإلسالمي الذي كان يهدف أساسا           .ظهورها من جديد    
ء اإلسـالمي   إىل حتويل األنظار من املشروع االشتراكي التقدمي الوحدوي إىل االنتمـا          

فكانت الدعوة إىل ضرورة العـودة إىل       .إلجهاض ما تبقى من  الدعوة القومية العلمانية         
أصالتنا وتفردنا الثقايف القائم على التضامن واالنسجام واألخوة الذي يقرها اإلسالم كما            

 وتارة أخرى كان البعض يرى  يف الثقافة السلفية        . رأينا تلك الدعوة عند أنور عبد امللك        
إن مجيع تلك التيارات جتد مسألة التخلف العريب  الذي مل تكـن            .1املتخلفة سبب اهلزمية  

إما يف العودة إىل أصالتنا وثقافتنا املتفـردة ويف اإلسـالم أو            . إال وجهه البارز     67هزمية  
وهذه النماذج وجت   .تبحث عن احلل ملسألة التخلف يف منوذج غريب ويف الثقافة الغربية            

  .  يف تيارات خمتلفة تعبرياا 
الذي /  الثورة     من التراث إىل  / وإذا أخذنا بتقسيم الدكتور الطيب تيزيين يف كتابه اهلام          

يعد مبثابة مقدمة فكرية تنظريية نقدية يف دراسة التراث العريب وحماولة تقدميه من خـالل               
يـوم األكثـر    ويذهب املفكر الطيب تيزيين إىل اعتبار قضية التراث هي ال         . رؤية جديدة   

فهي بأبعاده املنهجية والتطبيقية    .بروزا يف الساحة الثقافية العربية ، واألكثر إثارة لالهتمام          
متثل واحدة من أكثر القضايا اليت راحت تفصح عن نفسها بوضعها األساس واملنطلق يف              
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ـ             ن عديد التوجهات الفكرية والثقافية والسياسية احلاضرة وجيد يف هذا االهتمام حالة م
ومن هذا األفق ينظر إىل التراث فيقرأه ويدرسـه مقـدما   .حاالت االنتقال باجتاه أفق ما      

وهذه .على ذلك عرب ثالث حلظات جتمع املاضي إىل احلاضر باجتاه أفق مستقبلي مفتوح              
  :اللحظات الثالث هي 

تارخيي يف أعماق هـذا التـراث ، يف حماولـة           –ا احلفر اجلديل من موقف مادي       :أوال
  .كشاف آفاق جديدة متثل أساسا فعليا للنهوض الست
الرد على االجتاهات املعاصرة اليت تشكل بأعماهلا وتوجهاا إىل هذا التراث ومـن             :ثانيا  

خالله حلظة نكوص وارتداد ،فيقدم على مواجهتها مبوقف نقدي كاشفا عن إشـكاليتها             
  .التارخيية 

يت ميكن أن تكون منطلقا للنـهوض ،يف        البحث عن اآلفاق اجلديدة الناهضة ،أو ال      :ثالثا  
هذا التراث ويف مستوى الفضية التراثية كما يقدمها ، أي البحث عن الوجه الفاعـل يف                

  .  ولقد حصر الباحث هذه  الرتعات يف مخس اجتاهات 1.هذا التراث 
 اليت جيدها متثل  التيار األكثر قوة يف نطاق الفكر العـريب           )الرتعة السلفية   (  السلفوية   1

املعاصر ، فهي ما تزال تستند إىل موروث كبري ميتد إىل آالف السنني من التاريخ  العريب،                 
وذا فهي ترفض اإلبداع الفكري     .مدعية أن األسالف مل يتركوا شيئا نوعيا لألخالف         

والفين واألخالقي ،داعية الناس املعاصرين إىل تلمس احللـول ملـشكالم املعاصـرة يف          
وصفها دعوة لالنكفاء نصيا وثوقيا إىل األصـول األوىل فتتحـول إىل            وتظهر ب .املاضي  
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فهي ال ترى من أبعـاده سـوى        ) عمى الزمن   ( ظاهرة ميتافيزيقية ال جدلية مصابة ب     
    1. املاضي 

اليت تأخذ موقفا مناهضا للسلفوية ، ولكنها يف احلقيقة         )  الرتعة العصرية   (  العصروية   -2
 والصعوبات اليت يعاين منها العـرب       تتدعي أن اإلشكاليا  تصل إىل ما وصلت إليه فهي       

حاليا تنحدر من املاضي ، وأن هذا املاضي يفهم يف إطار العصروية على أنه املرحلة الـيت         
انبتت ما يسمى باألوراق الصفراء وبذلك فهي تلح على العصر الراهن ،مؤكـدة علـى               

جتاوز املاضي جتاوزا كليا ، فيجده      ضرورة تبين احلضارة الغربية ووضعها يف نسق يتيح لنا          
متثل ، هي األخرى ،موقفا نظريا، معرفيا وأيديولوجيا ، يستند إىل معطيات حتققـت يف               
الوطن العريب يف القرن التاسع عشر ، من خالل ما مسي بإخفـاق الثـورة الربجوازيـة                 

 أبعـاد   ، فهي يف ذلك مثلها مثل السلفية كرتعة هجينة تلح على واحد مـن             ةوالدميقراطي
    2.الوجود وهو احلاضر 

اليت تزعم لنفسها أا حتقق وضا مرموقا على صعيد         ) الرتعة التلفيقية   (  التلفيقاوية   -3
القضية التراثية ، وهذه الرتعة متثل ظاهرة طريفة ، فهي تزعم لنفسها أا قادرة على جتاوز            

فهي كما تقول ،ال تتحدد     .اإلشكاليات اليت وقعت فيها السلفوية والعصروية يف آن معا          
ال باملاضي و ال باحلاضر وال  باملستقبل ،وإمنا تأخذ من هذه األبعاد الوجودية ما يسمح                

ولكنها حبسب هذه النظرة تقع يف معادلة زائفة معرفيا ، فهي           .هلا بتحقيق الوجود املعاصر     
ة فقط ،وهـي ـذا      تؤكد إا إذ تلتفت إىل املاضي ،إمنا لتأخذ منه القيم الصادقة املطلق           

وهذا املصطلح يتحول علـى     .املوقف ترى أن هذه القيم السائدة هي ما يشكل أصالتنا           
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فهذه القيم اليت متثل أصالتنا تأخذها كمـا        . إىل موقف خاطئ وإيهامي      ةأيدي التلفيقاوي 
هي ملزجها ، بشكل ما مع القيم املتحركة اليت تتحدر إلينا من أوروبا احلديثة واملعاصـرة               

 تكمن يف أا حتاول التوحيد ، على حنو ما بني قـيم             ةعلى هذا فإن إشكالية التلفيقاوي    ،و
  1.ثابتة وقيم متغرية 

اليت تزعم لنفسها أا استطاعت أن تتجـاوز كـل          ) الرتعة التحييدية (  التحييدوية   -4
 الرتعات الالعلمية يف دراسة التاريخ والتراث العريب قائلة ،إن مهمة الباحث تكمـن يف             
التصدي للوثائق التارخيية بعيدا عن النظر إليها يف سياق التاريخ األيديولوجي الذي حييط             
بالباحث ، وكذلك االجتماعي ، فهي ترفض ما وقعت فيه السلفوية والعصروية رفـضا              

مبدأ األدجلة يف النظر إىل التاريخ والتراث العريب ، وهذه الرتعة           :مبدئيا ، وهو ما تسميه      
  2.اإلخفاق الذي عنيت به الثورة الثقافية احلديثة واملعاصرة نشأت يف ظل 

 الالتراثي ، وهـي نزعـة       – تبقى الرتعة األخرية اليت يدرجها يف نطاق الالتارخيي          -5
نشأت خارج الوطن العريب وهي املركزية األوروبية ،انطالقا من أا تـرى يف التـاريخ               

أما الشعوب األخرى غري األوروبية     .بية  العاملي حضارة واحدة تتمثل يف احلضارة األورو      
فهي يف نظر هذه الرتعة ، مل تستطع حتقيق شيء يتيح هلا الزعم بأا قد حققت حـضارة   

أما .ليس إال   " معابر حضارية " باملعىن احملدد، فإذا ما تساحمت مع هذه الشعوب قالت أا           
   3احلضارة باملعىن الدقيق فهي احلضارة األوروبية 

رتاعات الفكرية اليت أتينا على ذكرها ،تعد أساسية وحامسة يف نطـاق الفكـر              إن هذه ال  
وهـذه  .ال بد من تناوهلا من قبل أي باحث يرى نفسه مدعوا لطـرح البـديل                . العريب
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وحنن لـسنا   .التيارات الفكرية يقوم عليها املشروع الفكري الذي يقترحه الطيب تيزيين           
 حبثنا ، لكنه يرى أن هذه  التيارات الفكرية هي           بصدد مناقشةٍ رأيه ألن هذا خارج جمال      

 عن الطرح الزائف للكثري من القـضايا ألـا تتميـز بالقـصور  واهلجانـة                 ةمسؤول
  .والالتـارخيية 

  

  
  

  

  
  تعريف التراث وحتديد املنهج عند اجلابري 

 تم إننا ال دف إىل التطرق ألعمال املفكر حممد عبد اجلابري املتعددة و املتنوعة اليت
إمنا حناول التركيز على مسألة حمددة يف إطار هذا التناول .بقضايا الفكر العريب املعاصر 

إننا نرى أن أعمال اجلابري الفكرية اليت تدافع عن احلداثة كهدف .ملسألة التراث 
ملشروعه املقترح تنطلق من نقد التراث ونقد آليات الفكر السائد يف الثقافة العربية معتربا 

 معركة  التأخر الشامل والتأخر الثقايف يف جمتمعاتنا تقتضي مواجه جبهات الذهنيات بأن
املتصلبة ،وذلك باستعمال املنهج النقدي من أجل اإلسهام يف تفتيت نواا الصلبة  املتمثلة 

هذه اآلليات املستعارة من أزمنة ال عالقة هلا حباضرنا و .يف اآلليات املوروثة يف فكرنا 
وتفحص اجلابري للتخلف العريب خيتلف عن بقية املفكرين اآلخرين فهو قد  .مستقبلنا

اختار طريقا آخر يف البحث وهو تفحص آليات العقل التراثي وحماولة حصرها بتعيينها ، 
  .للتمكن من يف اية املطاف من حماصرة استمرارها  وحضورها يف فكرنا املعاصر 
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ال يندرج ضمن البحث التقليدي ، إنه يستغل املسألة إن حبث اجلابري يف املسألة التراثية 
التراثية ليؤكد أن اال الراثي ميثل الذاكرة اجلماعية ال حيق ألحد احتكارها فهي ذاكرة 
اجلميع  ومن حق اجلميع أن حيددوا نوعية العالقة ا و باآلليات املنتجة هلا و بالشكل 

 ،و ينسب يف نفس الوقت طموحهم الذي يناسب اهتمامام واختيارام الفكرية
و هو من جهة أخرى يطرح مسألة التراث دف إجناز .التارخيي املتجه صوب املستقبل 

مشروع احلداثة الفكرية يف العامل العريب مشروع ال يقطع متاما مع التراث ويف هذه النقطة 
إن نقد التراث .خيتار اجلابري منحى حمددا يف مقاربة سؤال التراث املتجه حنو املستقبل 

عند اجلابري ال يعتمد على مرجعية حمددة وال إىل مدرسة فلسفية بعينها وهو حييل إىل 
    وانطالقا من هذه العقالنية النقدية يتعامل مع التيارات املختلفة فيرتع عنها  .عقالنية نقدية 

يديولوجيـة  أي متثيل حقيقي للتراث ،بل يرى أا حمملة بالشحنة الوجدانية والبطانة األ           
وأيضا النظرة الضبابية والسحرية معا،اليت تالمس مفهوم التراث يف  اخلطـاب العـريب              

ليس موضوعا هلا   :املعاصر و جتعله ،بالنسبة للذات العربية الراهنة أقرب إليها من حاضرها            
 1.ال متتلكه ،بل تستسلم له على صعيد الوعي والالوعي معا لتجعل نفسها موضوعا له               

. ري يف مشروعه الضخم يسعى إىل أن جيعل التراث حاضرا لنفسه ومعاصرا لنـا             و اجلاب 
كيف نعيد جمد حضارتنا ، وكيف حنيـي        :وهو ذا يستهدف اإلجابة عن األسئلة التالية      

لكن قبل  .مث كيف حنقق ضتنا     .تراثنا ،مث كيف نعيش عصرنا، وكيف نتعامل مع تراثنا          
يقوم بشرح املدلول التارخيي ملعىن التراث، فريى       أن جييب اجلابري عن هذه  التساؤالت        

أن املضامني اليت حتملها هذه الكلمة يف أذهاننا اليوم ،حنن عرب القرن العشرين ،مل تكن               
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] و ر ث[ إن لفظ التراث كما يعرفه يف اللغة العربية من مادة     .حتملها يف أي وقت مضى      
  وجتعله املعاجم القدمية مرادفا  

وهي مصادر تدل عندما تطلق امسا  على ما يرثـه           " املرياث" و" لورثا" و  " اإلرث"ل  
  كما يؤكد ، باإلضافة إىل ما تقدم ، أنه ال كلمـة              1اإلنسان من والديه من ما وحسب       

قد اسـتعمل قـدميا يف   ]و ر ث [تراث وال كلمة مرياث وال أي من املشتقات من مادة           
. ي يعطى لكلمة تراث يف خطابنا املعاصـر معىن املوروث الثقايف والفكري وهو املعىن الذ 

إن املوضوع الذي حتيل إليه هذه املادة ومشتقاا يف اخلطاب العريب القدمي كـان دائمـا                
 الفكر والثقافة فقد كانت غائبة متاما عن اال التـداويل ،أو            ناملال واحلسب ،أما شؤو   :

 أمثلة من الفكـر الفلـسفي       ويعطي اجلابري . 2احلقل الداليل لكلمة تراث و مرادفاا         
العريب مثل الكندي  وأبن رشد فهم كما يرى مل يستعملوا العبـارات الـشائعة لـدينا                 

وحىت يف اللغات األجنبية فإن كلميت      .وعبارام ختلو متاما من كلمة تراث أو ما يرادفها          
héritage  و patrimoine   لها حنـن اليـومال حتمالن املضامني نقسها اليت حنم  

إن معنامها كما يؤكد اجلابري ال يكاد يتعدى حدود املعـىن           " التراث  " لمتنا العربية   لك
وهلذا يؤكـد أن الـشحنة      . القدمي للكلمة والذي حييل أساسا إىل تركة اهلالك إىل أبنائه           

الوجدانية واملضمون األيديولوجي املرافقني ملفهوم التراث كما نتداوله اليوم ، ختلو منـها             
   3ت هذه الكلمة يف اللغات األجنبية املعاصرة اليت نتعامل معها متاما مقابال

وينتهي اجلابري إىل القول أن التراث مبعىن املوروث الثقايف والفكـري والـديين واألديب              
والفين مل يكن حاضرا، ال يف خطاب أسالفنا وال يف حقل تفكريهم ،كما أنه غري حاضر                
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منها املصطلحات واملفاهيم   " نستورد  " صرة اليت   يف خطاب أي لغة من اللغات احلية املعا       
إن هذا يعين أن مفهوم التراث كما نتداوله اليوم إمنا جيد إطاره املرجعي داخـل               .اجلديدة  

 ويرى اجلابري أن اسـتعمال      1الفكر العريب املعاصر ومفاهيمه اخلاصة ،و ليس خارجها         
لنهضة العربية الذي وظفه توظيفا      بدا توظيفه يف خطاب عصر ا      التراث باملعىن الذي أبرزه     

‘ األصـول ‘فمن جهة كانت الدعوة إىل األخذ من التـراث والرجـوع إىل             :مضاعفا  
ميكانيزما ضويا عرفته اليقظة العربية احلديثة ،قوامه االنطالق يف العملية النهضوية مـن             

ي القريب منه االنتظام يف تراث والعودة إىل األصول لالرتكاز عليها يف نقد احلاضر واملاض    
وامللتصق به، والقفز بالتايل إىل املستقبل، ومن جهة أخرى كانت الدعوة نفسها رد فعل              
ضد التهديد اخلارجي الذي كانت متثله ،وما تزال ،حتديات الغرب مما جعل تلك الدعوة              

  ذا املعىن فإن هنـاك       2.إىل التراث واألصول تتخذ صورة ميكانيزم للدفاع عن الذات          
 موضوعية لتوظيف التراث يف عصر النهضة العربية فتحديات الغرب العـسكرية            مربرات

والصناعية والعلمية واملؤسساتية لألمة العربية ومقومات وجودها قد جعلت آلية النهـضة         
لقد اصبح التراث هنا مطلوبا ،ليس فقط من أجل االرتكاز          . فيها آلية للدفاع عن الذات    

إن التـراث يف    .من اجل التمسك باهلوية وإثبات الـذات        عليه والقفز إىل املستقبل ،بل      
  اخلطاب النهضوي كان حاضرا كمفهوم أيديولوجي 

لكن كيف هو  اآلن يف اخلطاب العريب املعاصر ؟  مييز اجلابري يف اخلطاب العريب املعاصر                 
  .بني مستويني يف قراءة التراث 

ة اليت يكوا هذا التيار عن املعرفة       يتمثل يف التيار السلفي فالصورة العام     : املستوى األول 
بالتراث، مبختلف فروعه الدينية واللغوية واألدبية، تقوم على منهج يعتمد على ما يسميه             
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وهذا الفهم كما يوضحه ،يأخذ أقوال األقـدمني كمـا          .اجلابري الفهم التراثي للتراث     
االخنراط يف إشكاليات هي،والطابع العام  الذي مييز هذا النوع من املنهج هو االستنساخ و     

وما يعاين منه هذا املنهج، حسب اجلابري، يلخـصه يف آفـتني   . املقروء واالستسالم هلا  
غياب الروح النقدية وفقدان النظرة التارخيية فيصبح التراث عند هؤالء يكرر نفسه            :اثنتني  

  .1بصورة جمزأة ورديئة 
ع عنه اجلابري  أي أصـالة وال ميثـل          املتمثل يف التيار العصري فيرت    :  أما املستوى الثاين  

حقيقة التراث فهو ال يقرؤه بتوجيه من مهوم التراث اخلاصة ألن هـذا التيـار يعكـس                 
الصورة االستشراقية لقراءته لتراثه أي صورة تابعة اليت هي يف األساس مظهر من مظاهر              

ا على تيار آخر      وهذه املالحظة تنسحب أيض     2.التبعية الثقافية على صعيد املنهج والرؤية       
إن  املادية التارخيية الـيت      .ميثل أحد أوجه املعاصرة يف الفكر العريب وهو التيار املاركسي           

حياول هذا التيار اعتمادها كمنهج مؤطرة  هي األخرى داخل املركزية األوروبية يف إطار              
ي تقوم هـي    عاملية التاريخ األورويب هلذا تصبح القراءة املاركسية للتراث العريب اإلسالم         
  . 3األخرى على الفهم من خارج هذا التراث مثلها مثل النظرة االستشراقية

بعد تناول اجلابري هلذه التيارات ،يطرح مشكلة حتديد املنهج الواجب استخدامه لدراسة            
التراث العريب اإلسالمي ،جنده حيرص منذ البداية على التأكيد بأنه يف رؤيتـه املنهجيـة               

نهج حمدد وجاهز بصورة مسبقة ،ولكنه يسعى  إىل جعل املوضـوع            اخلاصة ال يتحزب مل   
ينوب عنه يف حتديد نوع ذلك املنهج فخصوصية الواقع والثقافة يف عاملنا العريب املعاصر ،               
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وذلك كله من أجل تتحقق القراءة العلمية       .مها اللذان حيسمان مسألة املنهج حسب رأيه        
  .للتراث 

تراث منطلقا لتحديد املنهج املستخدم من قبل الباحث العريب         يتخذ اجلابري من املعرفة بال    
لذلك جنده ،من أجل حتقيق فكرته تلك ،يعمد إىل التعرف مبدئيا على نوعية العالقة اليت               
تربط التراث بفكرنا املعاصر ليصل يف مرحلة الحقة إىل تعريف حمدد له صاغه على النحو               

مبا أن التراث شيء من املاضـي       .. من املاضي    التراث هو كل حاضر فينا أو معنا      : التايل  
فإن التراث أصبح بالنسبة للوعي العـريب  :   كما يؤكد أيضا      1.فهو ميثل ذاكرتنا الثقافية     

املعاصر عنوانا على حضور األب يف االبن حضور السلف يف اخللف حضور املاضـي يف               
   2.احلاضر

 إىل نتيجة حمددة مفادها التـراث       إن هذا التعريف الذي يقدمه اجلابري للتراث  يصل بنا         
هو حضور املاضي يف احلاضر بوصفه ماض ،بل أكثر من ذلك حضوره كماضي مسيطر              

هلذا فإن التراث مل يكف حسب رأيه عن لعب دور املعرقل لنهضة عربية مبتغـاة               .أيضا  
ولكنها مل تتحقق وما هذا العجز عن حتقيقها إال بسبب حـضور هـذا التـراث فينـا                  

 العربية املعاصرة ،حيكمه التناقض بني ثقل       ة  احلضور يف الساحة األيديولوجي     وهذا.كماض
حضوره األيديولوجي على الوعي العريب وانغماس هذا األخري فيه ،وبني بعده املوضوعي            
التارخيي عن اللحظة احلضارية املعاصرة الذي حيلم هذا الوعي باالخنراط الواعي فيهـا إن              

 هلذا فهو يرى    3.نه تراث غري معاصر لنفسه غري معاصر ألهله       هذا  كما يرى اجلابري ، أ      
مشكلة املنهج ستصبح بالنسبة للفكر العريب املعاصر ،مشكلة الطريقة اليت يتم بواسـطتها             
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إاء سيطرة فكر املاضي على فكر احلاضر، وذلك لن يتحقق إال عن طريق الفصل التـام                
ك اهلدف لن تكون إال القراءة احملايدة اردة        بينهما ،ونوعية القراءة القادرة على إجناز ذل      

وهلذا فإن اجلـابري     .ةمن الذاتية، بعبارة أخرى جيب أن تبتعد عن متاهات األيديولوجي         
حيرص على تقدمي مسألة املوضوعية على أا  اخلطوة األهم يف منهجه املقترح ، وهـي                

  :تطرح نفسها على مستويني 
وهي خطـوة تقتـضي     . اهبة من الذات إىل املوضوع      املستوى األول ، العالقة الذ    -1 

التعامل مع النص التراثي وفق أسلوب معاجلة يؤدي إىل عزل النص املدروس عن تـأثري               
  .اللحظة املعاصرة بوصفها حلظة تعرب عن احتياجات مرحلة آنية ملحة يعيشها الباحث

  خطوة تسعى إىل منع       املستوى الثاين ، العالقة الذاهبة من املوضوع إىل الذات ،وهي          -2
سيطرة إرادة املعرفة املبثوثة يف النص التراثي من السيطرة على ذات الباحـث املعاصـر،               

وهذه اخلطوة جيـب أن تكـون       .بعبارة أخرى ،حماولة فهم النص كما فكر فيه املؤلف          
  1.متقدمة زمنيا من حيث املعاجلة على اخلطوة األوىل وشرطا هلا  وهي احملصلة النهائية 

ن اجلابري يؤكد أن تلك املستويات متداخلة ولكن مع ذلك يرى ضرورة الفصل،فضال             إ
وحىت تتوفر للباحث املعاصر شروط القراءة املوضوعية للتراث فهو يرى ضرورة           .منهجيا  

  .التمييز بني خطوات ثالث 
 املعاجلة البنيوية وتعين االنطالق يف دراسة التراث من النصوص كما هـي           : اخلطوة األوىل 

إن هذا يعين ضرورة وضع مجيع أنواع الفهم السابقة لقـضايا التـراث بـني    .معطاة لنا  
وهذه اخلطوة جتسد املستوى األول     .قوسني واالقتصار على التعامل مع النصوص كمدونة      

واألساسي من مستويات القراءة املوضوعية للنص فهو يدعونا فيها إىل البقاء داخل إطار             
  .استخالص معىن النص من النص نفسه  وحده فقط وسالنص املدرو
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هي التحليل التارخيي وحول هذه اخلطوة يقول اجلابري ،ويتعلـق األمـر            :اخلطوة الثانية   
بربط صاحب النص الذي أعيد تنظيمه حني املعاجلة البنيوية،وربطه مبجاله التارخيي بكل            

 سـيكون وسـيلتنا     وهذا التحليل الذي يقترحه   .أبعاده الثقافية و السياسية واالجتماعية      
الختبار صحة النموذج النظري الذي مت بناؤه يف املعاجلة البنيوية واملقصود بالصحة ،ليس             
الصدق املنطقي فذلك جيب احلرص عليه يف املعاجلة البنيوية ،بل املقصود اإلمكان التارخيي             

ميكـن  الذي جيعلنا نتعرف على ما ميكن أن يقوله النص وما ال ميكن أن يقوله ،وما كان                 
  .أن يقوله ولكن سكت عنه  

 ،  ةالطرح األيديولوجي وتكون وظيفتها الكشف عن الوظيفة األيديولوجي       :اخلطوة الثالثة   
االجتماعية السياسية ،اليت أداها الفكر املعين ،أو كان يطمح إىل أدائها داخـل احلقـل               

ري مـن أجـل      هذه اخلطوات الثالث يقترحها اجلـاب      1 .املعريف العام الذي ينتمي إليه      
وهنا ينشأ سؤال   .االنفصال عن هذا التراث والتواصل واالستمرارية معه يف نفس الوقت           

جييب اجلابري األمر   . ملاذا االستمرارية إذا كان هذا التراث يشكل جزءا من املاضي الغابر          
يتعلق بتراث هو تراثنا وفصلناه عنا من أجل أن نعيده إلينا يف صورة جديدة وبعالقـات                

ألنه مـن الـشروط     .  ،من أجل أن جنعله معاصرا لنا على صعيد الفهم واملعقولية          جديدة
لنهضتنا حتديث فكرنا وجتديد أدوات تفكرينا وصوال إىل تشييد ثقافة عربيـة معاصـرة              

وعملية التجديد ال تتم إال باحلفر داخل ثقافة هذه األمة وبالتعامل العقالين            . وأصيلة معا   
  . 2ها النقدي مع ماضيها و حاضر

إننا ال دف من خالل عرضنا للمنهج الذي يقترحه اجلابري لقراءة التراث ،مناقشة هذا              
الرأي ،إمنا كانت الغاية تقدمي وجهة نظر مفكر عريب يف كيفية التعامل مع قضية التـراث      
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اليت الزالت تثري الكثري من اجلدل يف أوساط النخبة العربية من أجل جتاوز ما مل يعد قادرا                 
غري أن الترتيب املنهجي الذي يضعه اجلابري من أجل         .ى االستمرارية يف حياتنا العربية      عل

التعامل مع  التراث ،بدون أدىن شك تثري الكثري من التساؤالت عن مدى قوة و قـدرة                 
وإذا جاز  .هذا املنهج يف قراءة التراث وتقدمي نتائج ملموسة على صعيد الفكر و املمارسة              

جلابري املنهجي فإنه يدعو إىل قراءة علمية للتراث مستها األساسـية           لنا تلخيص موقف ا   
ذا املعىن إا نزعة جتريبيـة      .قراءة حمايدة اجتماعيا، أي أا ترفض أي قراءة أيديولوجية          

ترفض األطر النظرية املسبقة للمعرفة، ألا كما يقول، عادة ما تكون هذه األطر مثقلـة               
ب التحقق من صحتها، ومن هنا كما يوضح يف مكان آخـر            باألحكام القبلية اليت يصع   

أمهية التمييز الذي يقيمه بني عقل فاعل أو مكوّن وعقل سائد أو مكون وهلـذا كمـا                 
تشكل من خالل إنتاجه لثقافـة      " عقل  "أن وجهتنا الوحيدة هي التحليل العلمي ل      :يقول

 وهو يطمح من خالل هذا      1.مية  معينة وبواسطة هذه الثقافة نفسها الثقافة العربية اإلسال       
الطرح، حتقيق عزل للعقل جيعله من حيث النشأة متقدما أو متعاليا عن القيم  واألحكام               

غري أننا نتساءل هنا، هـل مـن        .أو بني العقل  كأداة والعقل كمعارف وأفكار نظرية          
نفسنا أمـا   مما تقدم جند أ   .السهولة إنكار التأثري املتبادل بني ذات الباحث وموضوع حبثه          

دعوة مبثابة إعالن غري مباشر عن ضرورة استقالة الباحث وإفساح اال للنصوص لكـي        
أال نقع يف خطأ منهجي عندما حناول فهم النص بشكل أو بآخر عن             .تتحدث عن نفسها    

طريق استبعاد العامل األيديولوجي كعامل مؤثر على تطور اجلانب املعريف للنص ،وكأنه            
إن النص ال ميكن أن يفهم      .مو ويتحرك من تلقاء نفسه و من أجل ذاته          ميكن للفكر أن ين   
هلذا جيب أن نتساءل ملاذا ننحاز أحيانا هلذا الرأي دون اآلخر ،بـل إن              .إال من خارجه    

العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي ،ومها حاولنا أن نطبق عليها مناهج العلـوم الطبيعيـة              

                                                 
  14  ص1984   1 دار الطليعة  للطباعة و النشر بريوت لبنان  ط تكوين العقل العريب  حممد عابد اجلابري  1



  232

جتاه أو ذاك، فهي تعرب عن مصاحل متناقضة داخـل          تعكس موقفا اجتماعيا لصاحل هذا اال     
إننـا  .اتمع ،خباصة إذا كان هذا اتمع منقسم إىل طبقات اجتماعية متناقضة املصاحل             

النبالغ  إذا قلنا أن ظاهرة  التحيز ،حىت ال نقول حتزب ، العلوم االجتماعيـة تعـد يف                   
كما أن وجودها   .عارف االجتماعية   احملصلة النهائية جزءا من خصوصية تلك العلوم أو امل        

غري مرن برغبات وإرادة األفراد ووعيهم ،أو بإرادة الباحث ووعيه ،بل بدرجة التطـور          
وهذا التحيز يف العلوم االجتماعية والفكر اإلنساين بـشكل عـام           .امللموس تمعام     

املتناقضة املصاحل     سيبقى أمرا مالزما  حلركة الفكر يف اتمعات ذات الفئات االجتماعية            
والباحث ال ميكن أن يكون مستقال عن هذه التناقضات االجتماعية، فأحباثه حتما ختـدم              

وهلذا نرى أن ذاتية الباحث تبقى حمصورة فقط يف صحة          .فئة من هذه الفئات االجتماعية      
    .أو خطأ اختياره أو احنيازه جلانب املمارسة النظرية هلذه الفئة االجتماعية أو تلك 

إن إمهال اجلابري هلذه املعطيات الفكرية اليت تقرها  األحبـاث يف العلـوم االجتماعيـة                   
يبدو لنا أنه يعكس موقفا جتريبيا فيه الكثري من املبالغة ،ألنه يهدف إىل نزع األيديولوجيا               

ويف .من فكر كل من املؤلف التراثي والباحث املعاصر يف هذا التراث ،على حد سـواء                
أليس عزل الفكر عن الواقع االجتماعي ،هو إيغـال يف          :التحليل نتساءل من جديد     اية  

التجريد وكذلك استبدال الواقع باللغة وبالتايل هو لون جديـد مـن ألـوان الـتفكري                
ويف أحسن  .امليتافيزيقي الذي يصعب علينا التأكد من معطياته بردها إىل أشياء  ملموسة             

ئكة ،أي مسألة التراث،اليت تتصل يف جوهرها حبياة الناس         األحوال، فإن هذه املسائل الشا    
وتطلعام وطموحام ، يف أحسن األحوال تتحول إىل معاجلة اختصاصية ضيقة مـل             

" التقنيـة " كل االختيارات االجتماعية اليت قد تطرحها قوى سياسية ،بل هذه املعاجلـة             
ات شعبية ،ألنه ويف اية التحليل      ملسألة اجتماعية متس حياة الناس قد تتعارض مع اختيار        
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فإن اتمع بكل فئاته االجتماعية هو احلامل احلي هلذا التراث و هلذه اهلوية الثقافية فـال                
  . ميكن إغفال هذه املسألة ذات البعد األيديولوجي

إن هاجس تناول التراث يف الفكر العريب املعاصر، والنتائج اليت قد تترتب عن هذا التناول               
ولقـد  . شغل اجلابري وحده ،بل متثل القاسم املشترك بني املفكرين العرب مجيعهم            مل  ت  

ومن خالل تناوله ملسألة التراث نالحظ      .شغلت هذه القضية، أيضا، املفكر حسن حنفي        
خيتلف عن اجلابري،  فاهلاجس األيديولوجي يشغل حيزا  مهما يف تفكريه عنـد طـرح                

س تراث املاضي املوروث فحسب ،بل هـو يف نفـس           لي:املسألة التراثية فالتراث عنده     
إنه ليس جمموعة من العقائد النظرية الثابتة       .الوقت معطى حاضر على عديد من املستويات      

 ،بل هو جمموعة حتقق هذه النظريات يف ظرف معـني ويف            واحلقائق الدائمة اليت ال تتغري    
 وعلـى هـذا     1عامل  وقت تارخيي وعند مجاعة خاصة تصنع رؤيتها وتكون تصوراا لل         

ذا املعىن فإننا نعيش    .احلاضر  –فالتراث خمزون نفسي عند اجلماهري وهو جزء من الواقع          
ضمن رؤية للعامل يشكل التراث جزءا أساسيا من هذه الرؤية ،بل قد يكون موجها هلذه               

 يف كل حلظة ونعمل مع الكندي يف كل يوم          الرؤية ،وعلى حد قوله، فإننا نتنفس الفارايب      
وبالتايل يكون تراثنا القدمي حيا يرزق يوجـه حياتنـا          .نرى ابن سينا  يف كل الطرقات        و

 إن التراث ذا املعىن، و كما يراها حسن حنفي ليس جمرد نـصوص جامـدة                2اليومية  
نتعامل معها معزولة عن سياقها التارخيي ومالبساا األيديولوجية إنه جزء مكون وملتصق            

وجتديد .لى هذا إن املوقف من التراث هو موقف من هذا احلاضر            وع. بالواقع الذي حنياه  
بناءا علـى ذلـك     .التراث هو إعادة تفسري التراث طبقا للمهام اليت تطرحها علينا احلياة            

وكما يرى حسن حنفي إن جتديد التراث ليس غاية يف حد ذاته ،بل يكون وسيلة للبحث         
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وهذا  لـن    .ذاته والتصدي لقضاياه    عن روح الشعب وتطويرها كوسيلة لتطوير الواقع        
 املوروث القدمي ،وحتليل البنية النفسية للجماهري وحتليل بنية         ليتحقق كما يرى، إال بتحلي    

   1الواقع 
إن هذا االستنتاج  وهذا الطرح قاد حسن حنفي إىل اعتبار الدراسات اليت تناولت التراث              

 فهو الذي يرى أن األسـال     األول و :وهذا القصور يتجلى يف مستويات ثالث     : قاصرة  
أما املستوى الثاين فهو التيار      .قالوا كل شيء   باعتبار أن املاضي اشتمل على كل شيء             

الذي يأخذ موقفا معاديا للماضي على أساس أن هذه ال حيمل أية قيمة نظرية أو معرفية                
ه املستويات  وهذ.أما املستوى الثالث فهو التيار الذي يسعى للتوفيق بني القدمي واجلديد            .

ألن قضية التراث ،وكما يرى     .الثالث اليت يتناوهلا حسن حنفي يعدها خاطئة يف تناوهلا          
هي التنظري املباشر للواقع ،دون إمهال للمخزون النفسي للجماهري أو استنباط الواقع من             

هي إا يف رأيه أزمة نامجة عن املناهج اليت تستعمل يف التعامل مع التراث ف             .نظرية مسبقة   
إما حماولة لتغيري انطالقا من مفاهيم املاضي  أو ترى التغري بواسطة اجلديد  وهذا يكـون                 

هذه النظريـات أو    .أو تدمج القدمي  واجلديد بشكل توفيقي        .حتت تأثري نظريات منقولة     
وهلذا فإن  .الطروحات يراها حسن حنفي قاصرة ألا غري نابعة من واقع اتمعات احمللية             

التراث والتجديد حتتاج إىل حركة مجاهريية شعبية وحزب ثوري يكون هـو            حل مسألة   
األداة احملققة للثقافة الوطنية وتغري سلوك اجلماهري وتغيري األطر النظرية املوروثـة طبقـا              

   .2حلاجات العصر 
إننا نستخلص من هذا التصور للتراث بأنه ال يتحدد بذاته ،بل ذا الفكر احلاضـر ، إي                 

بل إنه غري ممكن النظر للماضي إال من احلاضر ،وهـذا           .  الذي حيدد املاضي     احلاضر هو 

                                                 
  24فس املصدر  ص    ن 1
  61 مصر  سابق  صالتراث والتجديد حسن حنفي   2
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احلاضر يتحدد من خالل الواقـع االجتمـاعي الـذي يتحـدد بالـضرورة بـاملواقع                
األيديولوجية،ألن التراث ليس شيئا مفصوال عن حركة اتمع وجتديد التراث مير حتمـا             

اإلنـسانية وعالقاـا االجتماعيـة      عرب جتديد حقيقي يشمل خمتلف جوانب الشخصية        
إنه من املتعذر حتقيق ضة حضارية بدو أية طاقة إنسانية جديدة ،أي بـدون              .واإلنسانية  

حتديد فكري  الجتاه تطورنا من الناحية االجتماعية والـسياسية ،وبـدون أي موقـف               
  .ديد أيديولوجي حيدد األبعاد احلقيقية للصراع االجتماعي القائم بني القدمي و اجل

لكن هناك إشكالية  جتابه هذه الدعوة التجديدية وهي أن أصحاب املصلحة احلقيقيـة يف               
التجديد ،وهنا اتمع وطاقته احلية ، الزالت هذه القوى اليت ا ومـن أجلـها تكـون      

وهذه القـوى الـشعبية     .النهضة احلضارية ،الزالت يف معظمها خاضعة للفكر السلفي         
إنه .تعرب عن تطلعاا يف جتديد حياا يف إطار هذا الفكر السلفي            ستبقى حينا من الدهر     

ال ميكن التقليل من األمهية امللحة هلذه املسألة، إذا كان أصحاب املـصلحة احلقيقـة يف                
النهضة احلضارية أكثر تشبثا باملوروث الثقايف،فمن واجب النخبة اليت تـرى يف نفـسها              

املالئمة والتوافق بني الفكر التقليدي الذي ميـأل        حاملة الوعي احلضاري أن جتد الصيغة       
  .وجدان اجلماهري الواسعة وبني احلاجة التارخيية املاسة يف إشراكها يف املمارسة احلضارية 

إن السؤال الذي   .هنا تطرح بشكل ملح مسألة العالقة بني التراث واأليديولوجية العصرية           
الثقافية وجعلها تستجيب لضرورات العـصر      جيانا ،خباصة وحنن ندعو إىل جتديد اهلوية        

هو كيف ميكن أن يكون التراث الثقايف يف ظروف معينة عامال إجيابيا يف توسـيع    .امللحة  
إن . عصرية ةوترسيخ الوعي احلضاري يف األوساط اليت مل تتمكن من اكتساب أيديولوجي          

ـ   . السلفية التراثية    ةهذا التحول املطلوب ،إي التحول من األيديولوجي        ةإىل األيديولوجي
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 بل يكون مثـرة لعمـل       1.العصرية، ال جيوز أن يتحول إىل معركة بني اإلميان واإلحلاد           
أيديولوجي تتعلم فيه القوى الشعبية بتجربتها االجتماعيـة و الـسياسية أمهيـة هـذه               

  يف إجناز النهضة احلضارية . العصرية ةاأليديولوجي
 يف بعض أشكاله ويف ظروف حمددة على التكيف         وإذا كنا قد أكدنا قدرة التراث الثقايف      

مع تطلع الفكر العريب إىل تأسيس ضة حضارية ،فإن املقصود من ذلك هو التأكيد على               
أن هيمنة التراث على الفئات الشعبية ال حيول دون إسهامهم يف عملية النهضة احلضارية              

غـري أن ذلـك التأكيـد                    . العصرية والتراث    ةأي حماولة تأسيس عالقة بني األيديولوجي     
يتم  من قبل وعي غري تقليدي وهو يف احلقيقة شكل من أشكال  قدرة الفكر املعاصـر                  
على توجيه حياتنا الثقافية والسياسية، كما يعرب عن احلاجة إىل تكوين وعي تراثي تارخيي              

جتديد حياتنـا  نقدي سليم نتحول من جمتمعات  تراثية إىل جمتمعات هلا تراث، قادر على        
  . االجتماعية  والسياسية ، واالرتقاء ويتنا الثقافية، وسهم يف إبداعنا احلضاري 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 إن  استخدامنا لكلمة تراث تعين املاضي بكل أبعاده املختلفة التارخيية و الدينية، إننا نرى أنه يتعذر الفصل  بني  1

املستهدفة يف " الجتماعية اجلانب الثقايف  و اجلانب الديين خباصة كما يتجلى يف املمارسة االجتماعية عند  الفئات ا
  .  هذا البحث 
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    اخلامتة

إن  املتتبع للخطاب الفكري العريب جبميع أبعاده ،يتكشف له،  أنه ينطوي على مستويات   
إنه يتوزع على أرضـية     . العريب   خمتلفة ، أي ليس فكرا واحدا ميكن أن نطلق عليه الفكر          

فكرية خمتلفة من الفكر اللربايل إىل القومي ، أو الوضعي أو الفكر املاركسي إىل التوجـه                
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لكن وراء هذا االختالف والتنوع     .فهنالك أكثر من فكر يعكس تصورات خمتلفة        .الديين  
كـر  يف الفكر قسمة مشتركة ، أو هاجس مشترك يعكس موقفا مشتركا يؤرق هذا الف             

إن املتتبع للنشاط الفكري العريب ،خباصة يف اآلونـة         .العريب، وهي مسألة اهلوية الثقافية      
 العميقة اليت أحدثتها ،و التـصدع الـذي         تاألخرية مع بروز ظاهرة العوملة ، والتحوال      

فهي مل تعزز التضامن و القارب بني البشر الـيت          .أحلقته باهلويات واخلصوصيات الثقافية     
يبدو أنه أصـبح    . ا عاملنا اليوم ،فاإلنسان الذي هو غاية كل حتول وكل تنمية          حيتاج إليه 

لقد أصبحت هذه   .تتجاذبه تيارات واجتاهات فكرية متقابلة زادت من غربته يف هذا العامل          
املسألة حتت ضغط هذه األوضاع املعقدة تشكل حمور املناقشات الفكرية ،بل ال نبالغ إذا              

اضرنا أن جعلت أمة من األمم هويتها الثقافية موضوعنا مركزيا          أكدنا أنه من النادر يف ح     
إن مجيع التيـارات    .يف مناقشاا الفكرية كما هي مطروحة على العرب  والفكر العريب            

الفكرية تتناول مصري العرب الثقايف ،إىل حد توزعت فيه النخب الفكريـة العربيـة إىل               
  . املسألة تيارات متقابلة استنادا إىل طريقة تناول هذه

لقد طرح العرب على أنفسهم سؤال اهلوية أثناء صعودهم احلضاري يف عـصر النهـضة       
العربية فعربوا بذلك عن وعي تارخيي متقدم ،أما طرح مسألة اهلوية الثقافيـة يف هـذه                
املرحلة من حياتنا ال يعرب بالضرورة  عن مرحلة متقدمة يف حياة العرب ،بل هو أقرب إىل                 

التارخيي، يعرب يف أحد وجوهها عن أزمة حضارية تعيشها أمة العرب، فنتج عجز يف وعينا    
عنها سؤال اهلوية بوصفه مظهرا من مظاهر  التعويض، وال أدل على ذلك ما تولد عنـها   
من مسائل فرعية مثل العالقة بني العرب وماضيهم و العالقة بني العرب والغرب ،األصالة              

 التارخيية  القـدمي واجلديـد، اإلسـالم واهلويـة،           ةواملعاصرة اخلصوصية و االستمراري   
  .االستشراق والثقافة العربية 
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إن مجيع األسئلة املطروحة على الفكر العريب  تعرب يف جوهرها عـن إحـساس بتخلـي               
التاريخ عن أهداف العرب الكربى أمام األخر املتقدم الذي ولد إحساسا بتراجع العرب             

مرة من خالل انفراد النظام الرأمسايل على العامل والعرب         فالتبعية مست .عن اإلبداع والقدم  
بوجه خاص،فنتج عن هذه اهليمنة العوملة اليت ال تعين وحدة احلضارة اإلنسانية ،بقدر ما              

كما أن التجزئة تتعمق وتكرس من خال ل خطاب يركـز           . تعين عمليا اهليمنة الرأمسالية   
فسه يف خطاب أصويل، هـو رد فعـل          أمة،والتخلف يعيد إنتاج ن    لعلى اهلويات ما قب   

  .أخالقي ثقايف إزاء تفاقم التخلف والتبعية 
ويف هذا السياق ال جيوز للعرب والفكر العريب جتاهل ،بل ينبغي حتديد موقف فكري من               

إن هـذه  .النداءات اليت ترفع راية حوار احلضارات، أو ما مسـي حتـالف احلـضارات       
عكس التصدع الذي حلق بالعالقة بني الشرق والغرب        احملاوالت الفكرية ، على أمهيتها ، ت      

  .وانسداد التواصل الذي عمقه نداء مقابل، يدعو إىل اية التاريخ وصدام احلضارات 
 إن من ينتمي إىل ذلك التيار الفكري الذي يؤمن بوحدة التاريخ العاملي ووحدة احلضارة              

ضارة الواحدة اليت أسهمت مجيـع      اإلنسانية، قد ال يقف عند هذا التقابل املفتعل بني احل         
وهذه احلضارة اإلنسانية تعكس اإلنتـاج      . الشعوب يف بناء صرحها على امتداد التاريخ      

الثقايف واإلسهامات  واإلبداعات املتنوعة ملختلف الشعوب،فهي ليست حكرا على شعب    
فات اإلنسانية  ذا املعىن فإن ما نسميه الثقافة العاملية ،هي متثل جمموع الثقا          . من الشعوب 

بعبارة أخرى إننا أمام حضارة واحدة شاركت يف صنعها ثقافات متعددة كلها            .املشتركة  
أسهمت يف هذا التراكم احلضاري اإلنساين الذي ميثل قامسـا مـشتركا بـني مجيـع                

ولقد مثلت احلضارة العربية اإلسالمية حلقة أساسية يف هذا التراكم احلـضاري            .الشعوب
لعرب وابن رشد حتديدا ، أو ما مسي بالرشدية الالتينية  دورا بارزا يف              لقد لعبت فلسفة ا   

إننا نعد ذا املعين الورثاء الشرعيني هلذه احلضارة اليت تـسمى           .بعث النهضة األوروبية    
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إن احلديث عن صراع احلضارات، أو حوارها، أو حتالفها يف هذه           .خطأ باحلضارة الغربية    
 يعرب عن حقيقة تارخيية، بقدر ما يعرب عن اخـتالل يف مـوازين              املرحلة التارخيية، فهو ال   

القوى بعد احلرب الباردة لصاحل قوى دف إىل اهليمنة واالنفراد باملنجزات احلـضارية              
وهلذا وقبل احلديث عن احلوار أو التحالف نرى أن الطرح السليم ينبغـي             .ونسبتها إليها   

أما طلـب احلـوار أو حـىت        .لمية والتقنية   أن يؤكد حق الشراكة يف هذه املنجزات الع       
التحالف يف هذا الوضع غري املتوازن، فإنه يكون أقرب إىل  االستجداء  احلضاري عنـد                

إن تأكيـد حـق الـشراكة       . أبواب اآلخر الذي ميثل اخلصم يف هذه املرحلة  التارخيية         
نجـزات  احلضارية ينطلق من احلوار مع الذات واالعتراف أننـا يف موقـع أدىن مـن م               

مما يعين أن اإلسهام يف هذه احلضارة اإلنسانية لن يتحقق لنا إال إذا انطلقنـا مـن    .العصر
ألن ليس هناك تصادم بني . روح العصر ،دون العودة  إىل ما هو أدىن من  قيم هذا العصر          

إن هـذا   .ما هو حملي و خاص يف الثقافات وبني العام واملشترك يف احلضارة اإلنـسانية               
  .           ضاري املطلوب لن يتحققن لنا إال باستيعاب ومتثل حقيقي لروح العصر اجلدل احل

تأسيسا على ما تقدم نستخلص أن مسألة اهلوية واملغايرة عندما تطرح على الفكر العريب              
ال تكون يف اية التحليل إال مشكلة التخلف بالنسبة لآلخر املتقدم ،حنن يف سياق هـذا                

نوع  الثقايف واحلضاري  تواجهنا بالدرجة األوىل مـشكلة التخلـف            التقدم العاملي والت  
ـذا املعـىن فـإن      .وكيفية القضاء على التخلف و ما تنطوي عليه من جوانب متعددة          

احلديث عن التخلف يطرح مباشرة نقيضه التقدم وكيفية حتقيقه يف سـياق مـشكالت              
 تواجه العرب و الفكر العريب الـيت        إا يف تقديرنا املسألة اجلوهرية اليت     .العصر املتشابكة   

إن املتتبع للفكر العريب وطروحاته املختلفة جيد أن التنـاول النظـري            .ينبغي التصدي هلا    
ملسألة التقدم  والتخلف مل ترق حىت اآلن إىل مستوى فهم وتفسري أسـباب التخلـف                

  .وكيفية اخلروج منه 
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 على كل باحث مهتم بقـضايا       يف هذا السياق تنشأ مجلة من التساؤالت تفرض نفسها        
هل نقضي على التخلف من خالل شروط خاصة ومالمح خاصة منلكهـا            .الفكر العريب   

حنن العرب وال ميلكها اآلخرون ؟وهنا تطرح مسألة اخلصوصية احلضارية واالسـتمرارية            
التارخيية ، وهنا يطرح السؤال أال يوجد عندما ننظر إىل مشكلة التخلف، أي عندما نريد               

 نواجه هذه املشكلة ،أال يوجد فيما صنعه اآلخرون شيء ميكن أن تكون لـه قـيمن                 أن
إنسانية عامة ؟وما هي هذه القيمة اإلنسانية العامة ؟ إن  اآلخر ،ومهـا كـان موقفنـا                  

هل نـضرب عـرض     . احلضاري منه ،فإنه ميلك مفاتيح املبادرة التارخيية، العلم والتقنية        
ن أوروبيني وغري أوروبيني ،أم نعيد إنتاج تاريخ أوروبا         احلائط كل ما صنعه من سبقنا م      

إن تكرار تاريخ أوروبا ال يعين إال إمهال طـابع          .واالندماج بال قيد وال شرط يف اآلخر        
اإلبداع يف حياتنا فيؤدي ذلك إىل اخلضوع واالستسالم العبودي أمام عظمـة الغـرب              

حمله ثقافة اهليمنة واالختراق فنتحول     املتقدم وبالتايل يغيب احلوار احلضاري اخلصب وحتل        
إىل جمرد كائنات باهتة الهثة فاقدة القدرة على صنع مصريها، وجمـرد أدوات مـسخرة               

غري أن االتكاء على منوذج يزعم      .وجمترة لثقافات مرتوعة من سياقها التارخيي واحلضاري        
اري إال إذا استعدنا    أنه قادر على التكرار واالستمرار ،  فهو ال يرى سبيل  لتجددنا احلض             

مكونات املاضي ،فتصبح اهلوية واخلصوصية احلضارية هي الثابت الوحيد ،وما عـداها            
شوائب جيب إزاحتها عن الطريق فال يبقى إال البحث عن الذات يف املاضـي الـسحيق                 
الذي نستمد منه مجيع قيمنا حاضرا و مستقبال إن هذا املوقف املتمركز حـول اهلويـة                

ال يقل خطورة عن املوقف الداعي للتماهي مع اآلخر ،إنه يضرب عـرض             واخلصوصية،  
احلائط مجيع  اإلسهامات اإلنسانية األخرى فينتهيان إىل نفس النتيجة،النظرة امليكانيكيـة           

نستنتج مما سبق أن املشكلة اليت      .وسيادة  الفكر الالتارخيي يف رؤيتهما جلدل احلضارات         
رية ،أو األصالة و املعاصرة أو اإلسالم والغرب ، الوافد          تسمى اهلوية أو اخلصوصية احلضا    
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واملوروث ، اخلاص والعام ،التراث والعصر ، ومها تنوعت وتعددت املصطلحات ،فإـا      
ال تعين  إال املشكلة اليت طرحناها هنا واليت نعرب عنها أحيانا  بلغتنا السياسية هناك طريق                 

ية أو اخلصوصية تلغي احلقيقة التارخييـة       لكن إذا كانت هذه اهلو    .خاص هناك خصوصية    
الكربى ،حقيقة تواصل البشر الذين يصنعون حيام  وجيددون هذه احلياة وفـق بعـض    
القوانني الكربى نكون بذلك قد ألغينا فكرة التقدم اإلنساين واجلدل احلضاري وتواصـل            

  .البشر يف سياق احلضارة اإلنسانية الواحدة 
هنا هو كيف حنافظ على هويتنا وخصوصيتنا وأصالتنا وإبداعاتنا         إن السؤال الذي جيانا     

اخلاصة  دون أن نقطع الشريان النابض الذي يوصـلنا بالتقـدم احلـضاري العـاملي                
اإلنساين،بعبارة أخرى كيف نستطيع أن جند الصيغة املالئمة املبدعة ، أي ما هو أصـيل               

  . كر اإلنساين العامليوحي وقوي وحقيقي يف حياتنا دون أن نقطع الصلة بالف
    
   

    

  
  
  

  
  
  



  243

  
  
  ملراجع

   اجلامعية للدراسات املؤسسة :علم االستغراب                    حنفي حسن
   بريوت لبنان 1992     1                                      والنشر والتوزيع ط

  
   العريب للبحث والنشر  املركز:التراث والتجديد حنفي حسن                            

   القاهرة 1980  1                                                ط
   دمشق 1999  1دار الفكر ط : ما العوملةالعظم صادق جالل      /حنفي حسن 

  
       1دار الطليعة ط: النقد الذايت بعد اهلزميةالعظم جالل صادق                     

   بريوت لبنان 1969                                                       
  

   1دار احلداثة طاالستشراق واالستشراق املعكوس العظم جالل صادق                    
   بريوت لبنان  1981                                                     
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