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 ضيق النظام البطركي يف مواجهة أفق عقالنية الفكر:التأصيل للوعي اجلديد يف اجملتمع العريب عند هشام شرايب
THE ROOTING OF NEW AWARENESS IN THE ARAB SOCIETY FOR HICHAM
CHARABI: THE NAROWING OF THE PATRIARCHAL SYSTEM IN THE FACE OF
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املكرسة لقيم التخلف يف اجملتمع العريب على مجيع
ّ  لقد حاولت احلركة النقدية العربية منذ نشأهتا تفكيك وتقويض األنظمة:ملخص
 حيث عمل على نقد، فكانت حماولة هشام شرايب ضمن مشروعه النقدي تذهب يف هذا السياق، وخاصة يف اجملال الفكري،املستوايت
النظام األبوي وتشكالته وحماولة تقويضه وسعى حنو بناء فكر عريب يروم التنوير وحترير تشكالت الفرد العريب املعاصر بعيدا عن متّثّالت
 وهبذا استطاع حتليل أسباب التخلف احلضاري الذي نشهده يف عاملنا العريب،اإليديولوجية األصولية والعلمانية الغري موجهة توجيها سليما
. بغية قيام فكر وواقع عربيني يكون فيه الفرد هو املركز،املتأزم واملنتكس
ّ وسبل اخلروج من هذا الوضع
 العقالنية، التنوير، النقد احلضاري، النظام األبوي، هشام شرايب: الكلمات املفتاحية

Abstract : (Do not exceed 150 words)
The Arab monetary movement has tried since its inception to dismantle the regimes encouraging
backwardness in Arab society in all fields and levels, It was "Hisham Charabi" attempt in his
intellectual project address this topic. Where he focused on critism of the patriarchal system and
he tried to dismantle it .And sought to establish an Arab thought based on enlightenment and the
liberation of the contemporary Arab individual far from the effects of the ideological and false
secularism away from the influence of fundamentalist and secularist ideology, He was able to
analyze the causes of the cultural backwardness witnessed by our Arab word and ways to get rid
of this situation.befor incept a think and a reality Arabians this people a center.
Keywords : Hisham Charabi ;the patriarchal; Civilization critism ; Illumination, The rationalism
Résumé : (Ne pas dépasser 150 mots)
le mouvement critique arabe , dès la création a tenté à déconstruire et à assiéger les régime consacré
aux valeurs de sous-développement dans la sociétés arabe aux différents niveaux. La tentative de
« Hichem Charabi » dans le cadre de son projet intellectuel critique est dirigeait vers ce contexte,
ou il a travaillé sur la critique du régime Patriarcal et sur la tentative de l’effriter. Il a envisagé
également de créer une pensée arabe qui vise à valoriser l’illumination et à libérer l’individu arabe
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التأصيل للوعي اجلديد يف اجملتمع العريب عند هشام شرايب :ضيق النظام البطركي يف مواجهة أفق عقالنية الفكر
contemporaine loin des précipitations idéologiques et Laïques qui ne sont pas dirigées vers une
Ainsi, Il a pu dans une large mesure à analyser les raisons expédients de sortir de cette tendue et
défaite situation.pour située une pensée et une réalité que ce homme est le centre.
Mots-Clés :Hichem Charabi; Patriarcale; Civilisation criticisme; Illumination, Le rationalisme

مقدمة
حاولت احلركة النقدية العربية اجلديدة منذ نشأهتا هناية الستينات من القرن املاضي التخلص من مناذج الفكر الديين األصويل
ومناذج الفكر األبوي التقليدي واملستحدث ،فهي هتدف خصوصا إىل تفكيك الفكر األصويل واحتكاره للنص الديين
والوقوف يف الوقت نفسه بوجه احلركة العلمانية اجلاحمة ومن مثّ جماهبة األبوية احملدثة وادعاءاهتا يف حتديد معىن احلداثة العربية،
وهنا تكمن أمهية الرؤية النقدية للمفكر العريب الفلسطيين ''هشام شرايب'' ( ،)2005-1927فهو يعترب من أبرز مفكري
املرحلة العربية الراهنة ونقادها الذين أسهموا يف التأسيس ألرضية فكرية ينبين عليها نقد جديد للمجتمع العريب يقوم على
إسرتاتيجية مزدوجة تستهدف التحرر واالنعتاق من الطغمة البطركية ) (Pateriarchالسائدة ,من خالل خلخلة أسس
املؤسسة لوجود مغاير من جهة أخرى ،وجود ينبّثق فيه "إنسان عريب"
تصور األبوية من جهة ,و استعادة حلظة التجاوز ّ
جديد يستعيد إرادته املتفهمة لصريورة التاريخ من أجل االلتحام ابحلرية و حتقيق الوجود املتكامل لإلنسان ككل ,أو
ابألحرى حتقيق الوجود اإلنساين العريب احلقيقي واإلجيايب ،وهبذا جاءت إسرتاتيجيته الفكرية املتمّثلة يف "النقد احلضاري"
أسس له وعمل على تكريسه داخل النظرية النقدية العربية ككل .إسرتاتيجية تضع قضية ''التنوير'' ضمن قلب
الذي ّ
اهتماماهتا ,و من مثّ فاملنظور النقدي الذي يؤسس له "شرايب" جيعل من التنوير حمايّثا للوجود التارخيي لإلنسانية أمجع وليس
الوجود العريب فحسب .وهنا نطرح تساؤالت متعلقة مبفهوم هذا النظام األبوي ما هي أسباب ختلف اجملتمع العريب؟ وماذا
يقصد شرايب ابلنقد احلضاري؟ وما عالقة التنوير وحرية الفكر إبسرتاتيجيته النقدية حنو هذا النظام القمعي املشجع على
التبعية وا لنكوص واجلمود؟ وماذا نتج عن عملية املسائلة عن التنوير داخل سياقات الفكر العريب مبتناقضات التيارات
األصولية والعلمانية العربية؟
أوال  :يف مفهوم النظام البطركي عند هشام شرايب:
لقد ظهرت مقولة البنية البطركية أو ''النظام األبوي'' يف منتصف الّثمانينات عند هشام شرايب ،أي بعد أكّثر من
عشرة أعوام على صدور كتابه "مقدمات لدراسة اجملتمع العريب" عندما دفع شرايب عنوان البحث الذي كتبه ابللغة اإلجنليزية
إىل املطابع ،ليصدر الكتاب الذي محل العنوان ذاته عن جامعة "أوكسفورد" ،وقد صدرت الرتمجة العربية األوىل عام 1987م
حتت عنوان "البنية البطركية :حبث يف اجملتمع العريب املعاصر" مث أعيدت الرتمجة الحقا ليصدر الكتاب بعنوان جديد هو
"النظام األبوي وإشكالية ختلف اجملتمع العريب ".
يقوم مفهوم النظام األبوي أو البطركية لدى هشام شرايب على أساس وجود روابط تراتبيّة بني أفراد اجملتمع ،خيضع مبوجبها
البعض للبعض اآلخر ،يسميها ذهنية أبوية أتخذ نزعة سلطوية شاملة ترفض النقد وال تقبل ابحلوار إال أسلواب لفرض رأيها
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فرضا ،ويفرق شرايب بني النظام األبوي والنظام األبوي املستحدث أو اجلديد بغية التعبري واإلحاطة عن التطورات والتحوالت
ً
اليت حلقت هبذا النظام السيما يف احلالة العربية ذات اخلصوصية الفريدة.
إن النظام األبوي اجلديد كمفهوم يشري إىل البنية االجتماعية ،السياسية ،والنفسية اليت يتميز هبا اجملتمع العريب املعاصر،
إنه مفهوم ذو ازدواجية نظرية مهمة ألنه يعرب عن تشكيلة اجتماعية هجينة انجتة عن االنتقال من نظام تقليدي إىل نظام
حديث دون استكمال عملية التحول أو االنتقال بصفة هنائية" .وهو األمر الذي جعل اجملتمع العريب املعاصر يبدو يف هذه
الصيغة اليت جيمع فيها بني التقليد واحلداثة دون أن يكون أي منهما ،ومن هنا فإنه تشكل اجتماعي ذو بنية فريدة وذلك
ألنه حصيلة ظروف حضارية واترخيية خاصة ،فمن الوجهة التارخيية يبدو التشكل االجتماعي األبوي مراحل متعاقبة حمددة
ومن الوجهة البنيوية فإنه سلسلة من األنواع املرتابطة ببعضها بعضا" (شرايب ،1993 ،صفحة  ،)45إنه نظام يعيش املاضي
يف احلاضر واحلاضر يف املاضي ،إنه مزيج بني الرتاث واملعاصرة ،نظام غريب خيتلف عن أي نظام على حد تعبري شرايب ،إن
مفهوم النظام األبوي ابلنسبة هلشام شرايب ذو طبيعة مزدوجة؛ فاألبوية كمقولة اجتماعية اقتصادية كلية (حتيلنا للمجتمع،
الدولة ،واال قتصاد) وجزئية (حتيلنا للعائلة والشخصية الفردية) من جهة ،وكمقولة نظرية نقدية حتليلية أو منوذج مّثايل من
جهة أخرى.
يرّكز هشام شرايب يف تناوله النظام األبوي يف اجملتمع العريب على النظام األبوي احلديث بوصفه منطّا اجتماعيّا وفكرّاي،
لذلك جنده يف إطار ذلك حياول اإلفادة من ''ماكس فيرب )1920-1864( M. Viberو''ماركس K.Marx
( '')1883-1818و''فرويد  ،'' )1939-1856(S.Freudأي أنه جيمع بني عدد من املناهج يف إطار متآلف
مربزا
ليحاول تقدمي نظرة شاملة ملا يف اجملتمع من بىن وطبقات وعالقات أساسية ،كما إنه مييل إىل أتسيس مفهوم للمجتمع ً
التشيء ،وكذلك فإن نقطة االرتكاز يف منهج شرايب
فيه عامل الّثقافة ومرّكًزا على عناصر البىن الفوقية أكّثر من االقتصاد و ّ
النقدي هي إميانه ابلوظيفة االجتماعية للنقد ،فهذه هي نقطة التحول الفكري األولـى يف نظرته للنقد ،وقد ساعده على
ذلك تصوره التارخيي واملنهجي اجلديد للنقد وللتيارات الفلسفية النقدية ،حبيث أصبح حيدد البيئة احلضارية اليت ولّدت
التيارات النقدية حتديدا فيه نوعا من املادية الواقعية وال يفرتض نشوئه يف الفراغ امليتافيزيقي .وأتيت قراءته واكتشافه للفكر
املاركسي والعا مَل االشرتاكي على العموم عامال أساسيا وحمددا ملراجعة بعض مفاهيمه الفلسفية والنقدية إىل درجة أنه أصبح

يشك يف ما لقنه إايه أساتذته واطلع عليه من فلسفات مّثالية من قبل ،وهنا يقول" :وما أزال أذكر قراءيت ملاركس ذلك
الصيف ،شعرت أنين أقرأه للمرة األوىلَ.ل أعرف جتربة هزتين هبذا الشكل منذ قراءيت األوىل وأان يف السابعة عشرة -لنيتشه،
لكن وقع نيتشه يف تلك السن كان عاطفيا أكّثر منه فكراي ،بينما نفذ ماركس إىل أسس تفكريي( ".شرايب،1984 ،
فهما
ص ، )16وال شك أنه يقصد بذلك الفلسفة املّثالية لدى ميخائيل نعيمة ونيتشه ،فمن ذلك أنه أصبح يفهم الواقعية ً

مغايرا وجديدا جعله يتخلى عن املفهوم الغريب''الربجوازي'' ويستبدل به املفهوم ''الواقعي االشرتاكي'' ،وهذا الفهم اجلديد
بنظران هو الذي قاده إىل اإلميان ابلنقد اهلادف وجعله يتبناه ويدافع عنه الحقا.
لقد انصر هشام شرايب النظرية االقتصادية لدى ماركس وماكس فيرب اليت تعترب أن التحديث غري ممكن دون بلوغ
مرحلة الرأمسالية وهي حسب تعبريه "مرحلة ضرورية من مراحل تطوير ،والرأمسالية بطابعها الّثوري لدى ماركس أو العقالين
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عند فيرب تؤدي إىل استبدال البىن التقليدية ببىن حديّثة" (شرايب ،1987 ،ص ،)37وعليه فقد استقى منه بعض املفاهيم
وحتوهلا إىل حجر
حول قضية الربجوازية العربية الكالسيكية منها والصغرية ودورها التحرري يف املرحلة األوىل ،مث انقالهبا ّ

عّثرة يف مسار التحديث العريب وهنضته يف مرحلة اثنية ،وكذا مسألة أن احلداثة هي عقل وثورة يف آن واحد ألنه يف نظر
ماكس فيرب –وهو نفس رؤية شرايب" -أن عقالنية الّثورة الربجوازية والطابع الّثوري لرأمساليتها هي اليت ولّدت خصائص
''مسريو أمور التقديس'' واستعمله يف دراسة
احلداثة" (فيرب ،1977 ،ص ،)122كما جنده استعار من فكر'' فيرب'' مفهوم ّ
دور رجال الدين يف تّثبيت وإرساء السلطة األبوية الدينية وضمان استمرارها .كما جنده كذلك استقى منه فكرة ''اجتاه
التقمص العاطفي الغريب'' كما يسميه شرايب يف األدب من خالل احلركة الرومانسية ويف الفكر التصويف حيث يربز '' الشرق
الروحاين'' يف تناقضاته مع الغرب املادي من انحية الدراسة السوسيولوجية للمجتمع العريب ومظاهره ومميزاته الداخلية الفريدة
وال نقصد هنا الرؤية االستشراقية اليت يتناوهلا ''ادوارد سعيد'' بل جمرد حماولة من قِبل شرايب لتفسري بعض جوانب احلياة
العربية بصورة موضوعية لطاملا كان فيرب رائدا هلا يف األوساط الغربية.كذلك ابلرغم من أن شرايب َل يستخدم مصطلحات
رائجة يف تعريف اجملتمع العريب وَل خيضع تعريفه لنمط إنتاج سائد ،إال أنه متكن "من صياغة مفهوم واضح ألركان هذا
يتنب تعريفا استعماراي لنظام
التعريف ،فمّثال هو يرفض استخدام مفهوم ''الطبقة'' يف حتليله لواقع االجتماع العريب ،وَل ّ
االجتماع أو اجملتمع العريب أبنه نظام جامد ال خيضع حلراك أو تغري وفق مقولة ''االستبداد الشرقي'' اليت استخدمها ماكس
فيرب (شرايب ،1987 ،ص .)30
ابإلضافة إىل ذلك ينطلق شرايب يف فهمه للنظام األبوي من زاوييت املرحلة التارخيية السابقة واملرحلة املقابلة أي احلداثة،
فيسعى من وراء ذلك إىل تقدمي تفسريات وفهم للنظام األبوي وتشكيله ،كما انه ينطلق من مقوالت رمبا ال متت للواقع
وتراث األمة العربية وتطورها التارخيي ،كمسألة الوعي الطبقي حني يعزو فشل تطور أو فشل خنبة ما إىل وعيها الطبقي وما
طوره شرايب يسعى إىل نقد وتفكيك
إىل ذلك( ".زروخي ،2002 ،ص  ،)48ومن هذا املنطلق فمفهوم اجملتمع األبوي كما ّ
السلطة والسلطة السياسية القائمة على اهليمنة والتسلط والقمع ،وهذا النقد يسعى إىل االنتقال من هذا النظام التقليدي
إىل نظام احلداثة الذي تسود فيه احلرية بعيدا عن سيطرة فكرة األب بكل أنواعها ،فالتحدي الذي شغل مفكران كان حماولة
تفكيك البنية االجتماعية القائمة أساسا على السلطة األبوية ،وذلك من خالل بنية العائلة ،فقد ّبني لنا أن العائلة ما هي
مكربة عن العائلة ،ذلك أن أساس هذه العالقة هو هيمنة السلطة
إال صورة مصغرة عن اجملتمع ،وأن اجملتمع ما هو إال صورة ّ
األبوية اليت تعرب عنها مظاهر اإلخضاع والتحكم والتسلط والتبعية ،فتطابق بذلك وضعية الفرد العائلي مع وضعية املواطن
يف الدولة ،هبذا املعىن تبدو عالقة اجملتمع ابلعائلة ،عربيا ،عالقة جدلية يف صفاهتا البطركية ،وهو ما يستوجب ضرورة إحداث
توزع السلطة فيه.
تغري يف الشكل اهلرمي للمجتمع ويف آليات ّ
تغيري جريء يف بيتها هبدف توليد ّ
والتحدي األساسي الّثاين الذي ميّثل ممعلما من معاَل فكر شرايب هو التحدي احلضاري ،ومن مظاهره الرغبة يف اخلروج
من التعميمات ومن ضبابية الفكر اخلطايب اجملرد ومن إشكاليات املاضي ،وهي من ميزات للذات البطركية اليت تقف يف
وجه كل عملية تغيري .وانطالقا من منهجيته العملية يقرتح ثالث مستوايت لتحقيق التغيري هي:
جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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 -1العالقة اليت يقيمها اإلنسان العريب أبطفاله (ابلرتبية والتنشئة اليت تتم داخل األسرة بشكل أساسي.
 -2عالقة اإلنسان العريب ابملرأة ،فهو يعترب أن اجملتمع لن يتغري إذا بقيت مشاركة املرأة سلبية ،فاملرأة بنظر أساس النهضة.
-3عالقة اإلنسان العريب ابآلخر ،وخاصة ابلغرب .وهذا يتطلب أدوات عمل جديدة وخطااب جديدا حبّثا عن الفهم
املتبادل واملتفاعل الذي يتجاوز عمليات الّثقل األجوف والتقليد األعمى (شرايب ،2002 ،ص .)85
تبع ا ملا سبق فإن هشام شرايب حيدد جمموعة من اخلصائص ملا ميتاز به النظام األبوي يف اجملتمع العريب ،وتتجلى عموما فيما
ً
يلي:
 السيطرة واخلضوع :يشكل األب يف النظام األبوي أداة القمع األساسية ،وبزايدة القمع يزداد اإلميان ابخلرافة وابلتايليؤدي إىل إحكام السيطرة على الوضع القائم واخلضوع لألب ال ابملعىن البيولوجي فقط بل ابملعىن الّثقايف أيضا.
 التبعية :فالنظام األبوي ال ينتج ذوات مستقلة بقدر ما ينتج أفرادا سلبيني مههم الوحيد االمتّثال لألعراف بدل احرتمالقوانني وتكريس الوالء للتقاليد بدل طاعة أوامر العقل.
 الوالء :أي أن العائلة أو العشرية أو الدين أو اجلماعة اإلثنية (بدال من األمة أو اجملتمع املدين) تشكل أساس العالقاتاالجتماعية وما يقابلها فيه من تنظيم اجتماعي (شرايب ،1981 ،ص  ،)112وهلذا نستشعر الفرق بني فكر اجملتمع
املهمش الذي
القبلي والعشائري وفكر اجملتمع املدين أن القبيلة والعشرية اللتان تبنيان اجلماعة على حساب الفرد الضعيف َّ
ال يعرب عن نفسه حبرية ،فتكون القبيلة أو العشرية املكونة من جمموعة أفراد غري أقوايء ضعيفة إال أمام بعضها البعض أو
ضد قبيلة أو عشرية أخرى تشاهبها يف نفس الصفات .أما اجملتمع املدين فيبين الفرد القوي املعرب عن نفسه واملالك حلريته
وقراره ليكون ذلك الفرد القوي مع أشباهه مجاعات قوية تتمّثل يف األحزاب واجلمعيات والنقاابت وغريها مما يسمى
مبؤسسات اجملتمع املدين أو نظام املؤسسات املدين.
ويضيف شرابـي يف موضع آخر خاصيتني من خصائص النظام األبوي (شرايب ،1987 ،ص ،)102ومها:
 "النماذج املطلقة :أي أن هناك وعيا مغلقا ومطلقا (يف نظرية العمل والسياسة واحلية اليومية) يف هذا اجملتمع ،وهووعي يرتكز على مفاهيم التعايل وما وراء الطبيعة والوحي واالنغالق (بدال من االختالف والتعدد والتساوي واالنفتاح).
 املمارسات الشعائرية :أي السلوك املبين على الرمسيات والعادات والشعائر (بدال من العفوية واإلبداع واالبتكار،ويف هذين النموذجني نالحظ ارتباط املنظور االبستمولوجي املعريف للخطاب األبوي برؤية معينة للحقيقة واملعىن ،فهو
ينص على أحادية احلقيقة وتناهيها وال يتعامل معها من منظور أهنا متحولة ابستمرار وأنه ال ميكن القبض عليها كلية
ّ

يف املستوى البشري التارخيي ،فاحلقيقة َل تسرد كاملة وال ميكن ألي ذات أن تتماها فيها ،مبعىن آخر فإن املنظور األبوي
للحقيقة واملعىن يتناقض مع املنظور االبستمولوجي ،فاحلقيقة ابستومولوجيا هي اترخييتها ومجلة حتوالهتا واغتناء عناصرها،
أي أن اخلطاب األبوي يرهن احلقيقة ويضيّق عليها.
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يف جهة مقابلة وكنتيجة هليمنة النظام األبوي على العالقات االجتماعية والّثقافية واالقتصادية والسياسية اليت تغلب
تكرس اجملتمع األبوي والذي هو نوع من اجملتمعات التقليدية اليت تسودها أمناط
عليها االنتماءات القبلية والطائفية واحمللية َّ

من القيم والسلوك وأشكال متميزة من التنظيم ،وهو يشكل بنية نوعية متميزة تتخذ أشكاال خمتلفة كبنية اجملتمع األبوي
العريب ،الذي هو أكّثر أبوية من غريه من اجملتمعات وأشد تقليدية وأكّثر تقييدا لشخصية الفرد وثقافته وترسيخا لقيمه
وأعرافه االجتماعية التقليدية وهتميشا للمرأة واستالاب لشخصيتها ،ألنه ذو طابع نوعي وخصوصية وامتداد اترخيي يرتبط
ابلبيئة الصحراوية والقيم والعصبيات القبلية اليت تؤثر على بنية الّثقافة واجملتمع والشخصية (شرايب ،1987 ،ص .)53
يف املقابل وكرؤية تعقيبية هلذا الطرح ''الشرايب'' حول األبوية عموما واألبوية املستحدثة خصوصا جند شرايب جيد
جبزء الوقائع إىل أمناط مفصولة تتجاهل التناقضات اليت خيضع هلا
عناء واضحا يف التخلص من نزعة ثقافية معينة ،فهو ّ
األفراد يف سياقاهتم املعيشية ،ولو َل يفعل ذلك لكان انتبه إىل أن الوضعية اجلديدة اليت يعيشها اآلابء يف اجملتمعات احلالية
يف بلدان املغرب واملشرق العريب -تواجه عرضية القواعد واملعايري واملمارسات وعدم استقرارها املتنامي ،فقد وهن اآلابءوأصبح موقفهم موقف دفاع ،فاآلابء يف الطبقات املتوسطة والفقرية أهانتهم إخفاقاهتم االقتصادية واالجتماعية ويسعون إىل
حفظ واجهة السيادة ،وهي واجهة تبدو واضحة وجلية وَل تعد ختدع أحدا.كما نالحظ أيضا إنه يف كل األوساط
االجتماعية تتكيف صورة الطاعة واإلذعان مع تصرفات شاذة وغري منوذجية ،فهذه العرضية إذن هي اليت كان ينبغي الرتكيز
عليها عوض الرتكيز على أبوية قوية وطاغية يف كل األوقات والظروف تبدو متغلغلة على مفاصل اجملتمع العريب بصورة
يستحيل اقتالعها مبنطق شرايب ،ويف احلقيقة فإنه يسجل أن األبوية اجلديدة مرحلة انتقالية وغري قارة ،غري أن منهجه يف ّوت
فرصة إدراك أسباب ذلك كما يفوت فرصة النظر يف نتائجه العملية .ولئن هنا فالقول بنقد األبوية وفق النموذج أو النهج
''الشرايب'' ال يعين التمرد األخالقي على اآلابء أو دعوة للعقوق وعدم االحرتام ابملعىن األخالقي التقليدي ،وإمنا نقد األبوية
غرضها هو إفساح اجملال أمام تشكل شخصية األبناء يف جو من احلرية واالستقاللية وابتعاد اآلابء عن حتويل أو جعل
األبناء نسخا رديئة ومشوهة هلم ،فاألبوية املرفوضة هي تلك اليت تسلب األبناء ذاتيتهم حلساب ذاتية األب ،وهي اليت ال
لتكون شخصية األبناء يف جو من احلرية واالستقاللية واإلبداع.
تسمح هبامش كبري ّ
اثنيا  :يف جتليات التخلف احلضاري للمجتمع العريب:
يهدف شرايب من خالل طرحه لطبيعة التخلف العريب وجتلياته إىل الكشف عن أسبابه وكيفية جتاوزه والتغلب عليه،
والتخلف هنا حسبه ليس ختلفاً اقتصادايً أو إدارايً أو إمنائياً فحسب  ،بل إنه كامن يف أعماق اجملتمع العريب وخمياله
اجلمعي ،لدرجة أنه يقبله ويتعايش معه كما يتقبل املوت مصرياً ،ويتخذ هذا التخلف صفتني مرتابطتني مها  :الالعقالنية
والعجز ،األوىل تتجلى يف عدم القدرة على التدبري أو املمارسة  ،والّثانية يف عجزه عن التوصل إىل األهداف اليت يرنو
إليها .وابلتايل فمصري اجملتمع العريب إمنا يتوقف على مقدرته يف التغلب على نظامه األبوي واستبداله مبجتمع حديث ،
"وحني كان يظهر هذا النظام يف النب السياسية واالجتماعية والنفسية  ،ويقوم حجر األساس فيه على استعباد املرأة ونفي
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وجودها االجتماعي ( ذلك أنه جمتمع ذكوري تسكن فيه الذهنية األبوية ذات النزعة السلطوية الشاملة اليت ترفض النقد
وال تقبل ابحلوار إال أسلوابً لفرض سيطرهتا)  ،ولذلك فإذا أراد اجملتمع العريب أن يبقى ويستمر فال بد من تغيريه تغيرياً جذرايً
شامالً " (شرايب ،1978 ،ص ،)16عن طريق ٍ
ونوع من املمارسة اجلماعية اليت جيب أن تؤدي إىل إزاحة
رؤية بعيدة املدى ٍ
األب رمزاً وسلطة وتنتهي بتحرير املرأة قوالً وفعالً .
كذلك ميكن القول أن منهجيـة شرايب تقوده إىل الوقوف على أعماق الظواهر العامة االجتماعية منها والسياسية،
أي إىل تفسري التطورات املوضوعية عرب األفـراد وخباايهم ،فقد ذهب يف مشروعه الفكري عميقاً ووصل إىل النواة يف النسيج
االجتماعي وهي العائلة ألجل حل إشكالية التخلف والبحث عن خمرج معاصر لدوامة األسئلة املتكررة ،ووجد أن األبوية
أي سعي لتجاوز ذلك
ال تعمل يف فراغ بل ضمن فضاء للسلطة يتشابك فيه األب مع السلطة مع األصل .ومن هنا فإن ّ
يبقى مشروطاً بتفكيك هذا الفضاء املتماسك ،وحجر األساس يف تفكيك هذا البنيان وتفتيته من الداخل يبدأ ابإلنسان
واملرأة وابلعائلة واحلركات االجتماعية ودور املّثقف وغريها .فشرايب هنا يهدف من خالل هذه املقدمة إىل وضع إطار
فكري ميكننا من حتديد منهج حتليلي نقدي يتناول اجملتمع ،ودليل هذا قول شرايب" :أصبحنا ال نعرف إال الوعي املباشر،
أي نوع من أنواع الوعي
أصبحنا سجناء اآلنية ّ
أي قدرة على النقد والتمييز أو التوصل إىل ّ
وردة الفعل األوتوماتيكية ،وفقدان ّ
الذايت الذي حتتاج إليه الشعوب واجملتمعات جملاهبة واقعها وللحفاظ على بقائها" (شرايب ،1984 ،ص  ،)31ويضيف:
"إذا أردان جملتمعنا العريب أن يتجاوز أزمته املتفاقمة ،وأن يسرتجع قواه ويدخل اثنية يف جمرى التاريخ فال بد له من القيام
بعملية نقد حضاري مت ّكنه من خلق وعي ذايت مستقل واستعادة العقالنية اهلادفة ،وال ميكن حتقيق هذا إال من خالل
التفاعل الفكري احلر والنقاش املستمر ال بني املفكرين واملّثقفني وحسب بل بني مجيع الفئات واألحزاب والتجمعات وعلى
صعيد اجملتمع ككل" (شرايب،1978 ،ص .)09إذن ومن هذا املنطلق فإن اجملتمع العريب الذي حنيا فيه هو جمتمع متضارب
حتكمه التناقضات على صعيد الفكر كما على صعيد املمارسة واحلياة اليومية ،فهو مّثال يف حني حيلم ابلوحدة الشاملة
ميارس التفتت والتشرذم وحني يسن القوانني والدساتري املّثالية ال يتعاط إال مع القمع واإلكراه ،وحني ينادي ابملبادئ السامية
واحلقوق اإلنسانية واحلرية والعدالة يناقض أبعماله وممارساته كل القيم األخالقية وكل حقوق املواطن واإلنسان ،ويف هذا
اجملتمع تتجسد السلطة يف اإلرادة الفردية ال يف املؤسسات أو القوانني أو العالقات املوضوعية ،األمر الذي يفسر التقطع
التارخيي الذي حيكم تطوره احلضاري ويفسر مّثال ختلفه احلضاري.
اثلثا :يف سؤال التنوير وعقالنية الفكر لدى شرايب :
وتتضح هذه الرؤية لدى شرايب مبقولته ''تغيري معرفة الواقع أو عقالنية الفكر'' وجوهر هذه الفكرة لديه هي رفض
أي خطاب حىت ولو كان علميا أو اشرتاكيا-ثوراي" ،واحلال أن مقولة التغيري االجتماعي اليت
مقوالت الكليّة والشمولية يف ّ
حيمل شرايب لوائها وجوهرها ''تغيري معرفة الواقع أو إدراكه من خالل مقوالت جديدة'' تتطلّب معرفة من نوع آخر للذات
أسرية إنتاجها مرة أخرى للمعرفة الغربية هلا ( )...فالنقد ضرورة حتتاجها حياتنا االجتماعية والّثقافية كحاجتها إىل اخلبز
واحلرية تقريبا ،إذ البد من إصالح وإالّ ستختنق خملوقات هذا املستنقع الراكد" (شرايب ،1987 ،ص  .)83ومن هنا
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نتلمس أن حالة القصور تتأسس حسب "شرايب" على العجز والتخاذل ،فاملسئول عنهما هو اإلنسان أو الفرد العريب نفسه,
إن ختاذله وعجزه مها اللذان جيعالنه يف األخري يف حالة قصور قد يعجز عن التخلص منهما طاملا استكان طوعا أو قهرا
إىل وصاية اآلخر ,وابلتايل فان الوصاية تضحى إسرتاتيجية يدبر من خالهلا العقل الوصي حياة األفراد القاصرين( ,ليس
نمط قيممهم اليت ال تعيد إال أخالق الوصاية املبنية على األوامر
مبعىن غري البالغني سن الرشد القانوين) ,ويوجه سلوكياهتم ويُ ّ
والنواهي ,ال على املسؤولية املوكولة لل ّذ ات ,ألن املسؤولية بذاهتا متت الوصاية عليها لصاحل ''راع يقود رعيته'' وهو الوحيد
املسئول عنها بينما اآلخرون فوضعهم كرعيّة جيعلهم فاقدي عقل حيدد مسؤوليتهم ،وما داموا كذلك فهم حمرومون من

االستعمال العام للعقل ,و لعل هذه الوضعية هي ما يسمى ابلبطركية بوصفها حالة قصور .ابلتايل فهنا فإن التنوير عند
شرايب يعين اخلروج و التخلص من حالة القصور ،وهبذا فإن القصور هبذا املعىن هو ترك مسألة تدبري الذات بواسطة العقل
للغري ,فهو حالة رعاية تشمل العاجزين عن مسؤولية اختاذ القرارات اليت هتم مصريهم و مستقبل وجودهم .و إذا ما اعتمدان
هذا الفهم منطلقني من حالة اإلنسان العريب يف الوضع البطركي ,فإننا نستنتج مع شرايب أبن النظام األبوي بكل متّثّالته
كما أسلفنا هو أصل ومنبت هذا التخلف.
إن الربط بني "العمل النقدي" عند شرابـي يستعاد كتنوير مادام يفصح عن نفسه كتغيري ,و مادام يسرتجع أساس
انبّثاق مفهوم التنوير ,و من مث فهو يؤكد على أن النقد احلضاري "نتيجة طبيعية لعقلنة التاريخ و وعي اجملتمع اإلنساين
لذاته مع بروز العقل و بداية عصر التنوير يف عصر التنوير يف أو آخر القرن الّثامن عشر" (شرايب،1978 ،ص )09ويف
ذات السياق يعترب أن املعرفة التنويرية اليت"ترمي ليس إىل تفهم الواقع بل إىل جتاوز الواقع وتغيريه ,معرفة عقالنية حتريرية يف
آن" (شرايب،1978 ،ص )11و إذا كان شرايب نفسه قد اشرتط للخروج من حالة القصور أن يقوم الفرد إبجراء تغيري على
نفسه ,فانه يؤكد كذلك أن املعرفة الذاتية هي الشرط األساسي للتغيري الذايت ,يف الفرد ويف اجملتمع ويف النسيج االجتماعي
والسياسي والّثقايف ككل .من هنا يرى شرايب "أن رسم اخلريطة الفكرية ملعاجلة واقع العرب املرتدي جيب أن يتضمن فصل
احملسوس عن اجملرد ،قيام خطاب معريف عقالين ،تغيري وعي الواقع يف ضوء الرتكيز على إلغاء القاعدة املادية للنظام األبوي
واليت تلغي الفرد وتعمم العالقات العمودية والسلوكيات اخلطابية وتغيّب اجملتمع املدين وتفقر النتاج الفكري اإلبداعي ،إضافة

إىل أن تغيري اجملت مع يستلزم تغيري يف الفكر وتوفري املستلزمات األولية للحداثة كالدميقراطية والقانون وحقوق اإلنسان"
(شرايب ،1981 ،ص  . )175يقول شرايب "قامت الّثورة الفكرية العظيمة على منطق إنتاج املعرفة ،من منطق فقهي أو
برهاين أو عرفاين إىل منطق استكشايف يرتكز على الرايضيات والتجربة ،وبذلك حترر البحث املعريف من سلطة النص ،ال
بل حتدى هذه السلطة ومن مثّ رفض قدسية األفكار ووضعها مجيعها يف دائرة الشك املنهجي والتحليل واالختبار" (شرايب،
 ،2000ص ، )68ويقول أيضا "لقد كانت الّثورة العلمية الزلزال األكرب يف الفكر األوريب احلديث ،وكان من النتائج
عرب عنه
الرئيسية هلذا الزلزال أن انتقل موضوع الفلسفة والعالقة بني هللا والعاَل إىل العالقة بني اإلنسان والعاَل ،وهو ما ّ
ابلعقالنية العلمية" (شرايب ،2000 ،ص .)69وبنظران حني كانت املعرفة اليت اكتسبها العرب عن أنفسهم يف العصر
احلديث ،إمنا هي مبعظمها معرفة أوروبية أو غربية يف األصل فإن املعرفة اليت يعرفها العرب املعاصرون عن أنفسهم ليست
جامعة قسنطينة -2عبد احلميد مهري
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معرفة ذاتية ،لذا كان البد حسبه من ربط هذه ''املعرفة العربية'' بنظريهتا ''الغربية'' من دون نكران أو خجل أو جتاهل واليت
يتوجس منه الكّثري من مفكرينا.
إن اجلرأة على معرفة الذات شرط أساسي للتنوير ,انه هو بداية التخلص من حالة القصور ,و شرايب يعترب أن اجملتمع
الذي يرمي إىل تغيري ذاته"ال يستطيع النجاح يف هذه العملية دون أن ينفذ أوال إىل عملية معرفة ذات ،و ال تكون هذه
املعرفة نظرية بل معرفة نقدية قادرة على اخرتاق الفكر السائد ,و النفاذ إىل قلب القاعدة احلضارية اليت ينطلق منها سلوكنا
االجتماعي( )...و ال ميكن تغيري الواقع إال ابلكشف عن حقيقته ,و ما عملية الكشف هذه إال عملية املعرفة النقدية
اهلادفة إىل تغيريه" (شرايب،1984 ،ص ، )68فعملية النقد لديه هنا عملية تقع يف صميم التنوير ,من حيث كوهنا فاعلية
جتعل من املعرفة جتليا للكشف و ليس لالستذكار يسهم يف أن تتلمس الذات دروب التغيري اليت ستسلكها بفضل عمل
النقد ,و هنا يذهب شرايب إىل ما ذهب إليه ''ميشال فوكو  ''M.Feacaultحول أن "جت ّذر نوع من السؤال الفلسفي
داخل التنوير ,سؤال يشكل يف آن واحد كال من مسألة االرتباط ابحلاضر ,و مسألة منط الوجود التارخيي ,و مسألة بناء
الذات بوصفها مستقلة،كما أن اخليط الذي قد يربطنا ابلتنوير على هذا النحو ليس هو الوفاء ملبادئ املذاهب بقدر ما
هو ابألحرى التفعيل الدائم ملوقف ما ,أي تفعيل روح فلسفية ميكننا أن حنددها من حيث هي نقد مستمر لوجودان التارخيي"
(أوزال ،2004 ،ص ،)59وهبذا فقد أراد الـتأسيس لتفسري ثوري يتطرق إىل تلك املظاهر بروح موضوعية ،وابلتايل فقد
كانت النتيجة أن سدد ضرابت نقدية عنيفة للتفكري القدري والغييب املطلقني ،ولالستبداد أبنواعه التسلطية والقمعية ،مقرتاب
من قراءة عميقة هلذه الظواهر املتسربة والشائعة بقوة داخل نسيج اجملتمع أو اجملتمعات العربية.
إن التنوير من هذا املنطلق ابملنظور "الشرايب" هو منط وجود احلاضر الذي يتجلى من خالل روح فلسفية كامنة
يف النقد" ,هذا النقد الذي يسعى إىل الدفع ما أمكن ابلعمل الالحمدود للحرية بعيدا و يف كل األحناء"وبعبارة أخرى "هو
سؤال احلرية تلك اليت نسعى على أن جنعل منها إيّثيقا الوجود ,اليت تنتزع احلاضر عن هيمنة أي ميتافيزيقا توحيدية تلغي
احلق يف احلاضر ,كما تفصل الكائن عن احلدث ,فتحول دون قدرته على الوجود النوعي_احلداثي" (الكباص،2002 ،
ص ،)68إن احلدث هو ما يستطيعه الفرد و الكائن البشري الذي ختلص من حالة القصور اليت تعممها و تنشرها النزعات
املسيطرة ,مبا فيها النزعة البطركية ,و اليت ال تقصد يف سبيل ضمان استمرارية هيمنتها سوى استئصال احلرية من خالل
فصلها عن الكائن اإلنساين ,و" ابلتايل فإن إحداث انقالب يف إرادة اإلنسان ,فال تغدو هذه اإلرادة اثباتية بقدر ما
تضحى إرتكاسية منقلبة على ذاهتا ,متارس بفعالية سلبها لوجودها العيين اخلاص املؤسس على احلرية ,مبعىن أهنا ال تنشد
سوى اخلضوع ,ما دامت القدرة على احلياة .مبا هي إبداع تتطلب جهدا و معاانة ,ال يستطيع الكائن اإلرتكاسي أن يغامر
يف سبيلها ,و ابلتايل فان وضع الوصاية يبقى ابلنسبة إليها محاية ,لكنها خارجة عن تدبري الذات بل إهنا من تدبري اآلخر،
و ليس هذا اآلخر خارجيا فحسب ,بل انه قد يكون ذلك اآلخر الساكن يف الذات و هو السبب غالبا يف انقالب اإلرادة
على نفسها ,إن وصايته تطال مصري اإلنسان وترهنه داخل نسق ال يستطيع االنفالت عنه إال إذا حصل التنوير ,فيتحرر
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الكائن اإلنساين من ذلك اآلخر املهيمن الذي ينخر كيانه ,و من أخالقه القسرية املفارقة ليلتحم ابملبدأ االيطيقي احملايث"
(بومسهويل ،2005 ،ص.)153-152
ألي مشروع نقدي "يرمي إىل جماهبة واقعنا الراهن جماهبة جدية أي جماهبته كما هو
يرى شرايب أن الشرط األساسي ّ

وليس كما يتصوره املأخوذون ابلغرب ،ويكون بتحديد اإلشكاالت احلقيقية املنبّثقة من الواقع الراهن ومعاجلتها ابألساليب
واملقارابت اليت يفرضها هذا الواقع" (شرايب،1987 ،ص ،)73وحيدد التيار النقدي الفلسفي السائد أبنه تيار فكرى
مستقل ،تيار حياول من جهة جتنب أخطاء املاضي وجتاربه األيديولوجية ابلرتكيز على النظرية النقدية اجلذرية اليت هتدف إىل
كل من اخلطاب الليربايل واخلطاب القومي واخلطاب املاركسي الّثوري ،ومن جهة أخرى إىل صياغة أطر فكرية
تفكيك ّ

جديدة إلعادة فهم الذات واآلخر ،ولتدشني كتابة جديدة قادرة على إعادة كتابة التاريخ العريب واإلسالمي وإثبات شرعية
التعددية الفكرية والسياسية يف اجملتمع العريب املعاصر .فإذا كان املقال السائد يف الغرب اليوم هو املقال النقدي احلضاري
فاملقال املهيمن يف اجملتمع العريب هو املقال األصويل الديين أبشكاله املختلفة" (شرايب،1978 ،ص. )27هكذا فإن احلركة
النقدية احلديّثة ال جتابه قمع السلطة السياسية وحسب ،بل كذلك عداء احلركة األصولية والقطاعات اجلماهريية الواسعة
السائرة يف ركاهبا ،من هنا انبّثق اخلطاب الّثوري اجلديد على شكل خطاب نقدي حضاري يرفض الشرعيات املطلقة
وال يعرتف مبطلب احلقيقة الواحدة الشاملة ويصر على االختالف السياسي والتعددية الفكرية ويضع حقوق اإلنسان
واحلرايت الدميقراطية وقضية املرأة على رأس اهتماماته الفكرية واالجتماعية ويتساءل "عما إذا كان ممكنا حبسب هذا
فبأي طريقة تتم هذه املعرفة؟
التحديد التحدث عن منظور علمي غريب ذي إطار فكرى غريب ،إزاء معرفة اآلخر الالغريبّ ،
وما هي عالقة الذات الغربية بذات اآلخر ''الالغريب'' وكيف حيصل فيها فهم اآلخر ضمن هذه العالقة" (شرايب،
،1978ص ،)36كما يرى شرايب أنه ميكننا استيعاب دور احلركة النقدية العربية احلديّثة اليت قامت يف مطلع عصر النهضة
كمحاولة توفيقية بني االجتاه العلماين الغريب واالجتاه اإلسالمي الرتاثي ،مث حتولت يف النصف الّثاين من القرن العشرين إىل
حماولة نقدية هتدف إىل جتاوز االجتاهني الغريب واألصويل وإقامة موقف فكري مستقل ،ويرمز هذا الوعي النقدي العلماين
اجلديد إىل نقد النمط الغريب األكادميي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية (النمط السائد يف املدارس ومعاهد الوطن العريب)
والتخلص من هيمنته ويف الوقت نفسه نقد املنظور الرتاثي األصويل العاجز عن القيام هبذه املهمة ،ويقدم شرايب قراءة نقدية
نصان ميّثالن ما يقصده ابلبحث
لعدد من النصوص اليت متّثل عينة أو مّثاال للكتابة العلمية الغربية ،ومن هذه النصوص ّ
العلمي االستعماري أحسن متّثيل األول دراسة سيكولوجية للكاتب الفرنسي ''أندريه سرفيه  ''A.Servietنشرت بعد
احلرب األوىل مباشرة بعنوان "سيكولوجية املسلمني" ،والّثاين حبث أنرتوبولوجي للكاتب اليهودي ''رفائيل بتاي
 ''R.Bethayصدر يف مطلع السبعينات بعنوان "العقل العريب" ،وإضافة إىل العديد من النصوص ومن بينها كتاب
كارلتون كون" K.Kehnالقافلة :قصة الشرق األوسط" ،وكذلك جند ''غريتز'' يف كتابه "مشاهدة اإلسالم :التطور الديين
يف املغرب" ،مث دراستان بقلم اثنني من أبرز املستشرقني املعاصرين مها ''غوستاف فون غروبينوم ''G.F.Grubinoum
يف كتابه "اإلسالم احلديث" ،و برانرد لويس" B.Luisالساميون واملعادون للسامية".
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وإمجاال تتضح مالمح هذا التنوير والعقالنية عند هشام شرايب يف مجلة من النقاط التالية:
أوهلا أن النهضة العربية عند شرايب ليست جمرد إشكالية فكرية أو مقولة أدبية ،بل حركة اجتماعية شاملة تصارع
على جبهتني :جبهة داخلية وأخرى خارجية" ،فالصراع الداخلي هو صراع مع الذات ،صراع بني العلمنة والدين وبني
احلداثة واألبوية ،والصراع اخلارجي صراع ضد اآلخر نستقرءه يف املواجهة احلضارية املتعددة األطراف مع أوراب والغرب.
فالصراع مع الذات صراع مع األبوية اليت تريد لنا اخلضوع والتبعية ،والصراع مع اآلخر صراع مع الغرب للحاق به ومواكبة
التطور الذي وصل إليه.
اثنيها انطالقة من موضوعات متّثل النواة املعرفية الفلسفية ،مّثل قضية احلداثة ومشكلة التخلف املركزية وما يتفرع عنها
من أمية وجهل وقضااي املرأة واجملتمع األبوي وجمال اللغة وغريها ،انطالقا بتجاوز البعد التأملي وينخرط اخنراطا مباشرا يف
الواقع بغية مسائلة هذه القضااي مسألة علمية عقلية.
اثلّثها جتاوزه لالنسداد الذي انتهى إليه الفكر العريب املعاصر الذي امتاز يف متّثل بعض املعارف والفلسفات ليشخص
هبا يف األخري واقعا ال ينكر أحد أبنه مريض ،وابلتايل فقد استعمل التحليل املنطقي للغة حىت استطاع جتاوز ذلك التشخيص
السيميولوجي مبفهوم ه العضوي البحت لألعراض املرضية اليت تعرتي جسد التفكري العريب املعاصر وتدخر قواه .ويشخص
شرايب هذه احلالة املرضية يف عقم اإليديولوجيات املتحجرة وعجز األحزاب والقيادات الّثورية واهلروب إىل املاضي وتراجع
العقل والتفكري املنطقي الواقعي وطغيان الدروشة واضطهاد املرأة وغياب احلرية (بنعبد العايل ،1998،ص.)156
رابعها متييزه بني احلداثة واألبوية وهذا من خالل تصنيف موقف كل منهما من املعرفة واحلقيقة واللغة والسلطة والعالقات
االجتماعية والبنية األسرية ،حبيث تتأسس احلداثة على العقل بدال من األسطورة اليت تقول هبا األبوية ،وعلى احلقيقة العلمية
النقدية بدال من احلقي قة الدينية اجملازية ،وعلى اللغة التحليلية بدال من اللغة البيانية ،وعلى السلطة الدميقراطية بدال من
السلطة األبوية ،وعلى عالقات اجتماعية بدال من عالقات عمودية.
تعقيب:

ينبغي النظر إىل أي جهد أو عمل يوصف بكونه "مشروعا نقداي" على أنه حلقة مرتادفة وموصولة حبلقات أخرى تشكل
يف جمملها مشروعا فكراي متكامال يشرتط فيه أن يكون متجانسا وقائما على تصور حمدد بذاته ،ويعتمد خطااب خاصا له
مساته الفارقة وع ّدته النقدية املتميزة عن غريه ،والقائمة على منهجيات واضحة وع ّدة اصطالحية ومفاهيميّة قادرة على محل
ثقل مشروعها ،واالنتقال به من جمرد تنظري إىل مشروع قائم بذاته له معامله وخصائصه وأهدافه ،وما يالحظ مما سبق عن
املنهج الذي اتبعه شرايب يف نقده احلضاري للواقع العريب ،من خالل بعض من معاَل ترسانة مفاهيم علم النفس االجتماعي
وآليات اإليديولوجية املاركسية اليت يوظفها من حني آلخر ،أنه اعتمد على الوصف النظري الوفري للظواهر على حساب
التحليل املمنهج ،أي مبعىن آخر ما يسميه "علي زيعور" بـاالنتقال من السوسيولوجيا إىل الفلسفة نظرا ومنهجا " (زيعور،
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،2003ص ، )126فوقع شرايب يف التأملية الفكرية البحتة يف دراسته النقدية للمجتمع العريب على الرغم من أنه لطاملا
انتقد هذه املهمة الفكرية التنظريية البحتة لنظرائه من املفكرين واملّثقفني العرب داخل ما يعرف يف األوساط الفكرية العربية
''أبزمة النقاد العرب اجلدد'' .وقد ق ّدمت عموما النظرايت العربية يف علم االجتماع ويف علم النفس حتليالت كّثرية ومتنوعة
إال أهنا تشاهبت يف نتائجها ومثارها إذ اعتمد اجلميع ومنهم شرايب على مناهج وصفية تكديسيّة ومب ّسطة يف معظم احلاالت
وابلتايل ضعيفة االرتباط ابلنظر الفلسفي أو األمربيقي الواقعي والتحليل الشموالين املتميز ابملنهج والنتيجة الواضحني،
فاملواضيع أو املوضوعات يف هذه احلالة ليست حمللة وال مدروسة تبعا لعني الفيلسوف ومنهجه وال ملنطقه وال آللياته
وإسرتاتيجيته ،وكذلك أن القول ابلواقع السالب االجتاه للمجتمع العريب حسب النظرية السوسيونفسيّة لدى شرايب قول فيه
الكّثري من نقاط تستوجب إعادة النظر ،فهذا اجملتمع وبكل عني موضوعية جنده قد رفع من مستوايت املعيشة للمواطن،
وحل الكّثري من املعضالت اليت جاهبت اإلنسان العريب خالل القرنني املاضيني يف شىت اجملاالت السياسية واالقتصادية
والّثقافية.
كذلك ال يوافق املعطى التارخيي واالنرتبولوجي للمجتمعات العربية البدوية يف الغالب على دراسة أو نظرية ماركسية
تقوم على جعل هذه اجملتمعات تتأسس على العامل االقتصادي ،ودراسة شرايب نالحظها تعتمد كّثريا على فلسفة
ماركس خصوصا فيما تعلق بتفسريه لل حضارة والتاريخ انطالقا من أن األفكار واملعتقدات هي العامل احلاسم واملؤثر ،ففي
املدرسة العربية يف الفلسفة ابلذات ال حاجة فكراي وحضاراي لالنطالق ال من ماركس وال ''فرويد'' ّأوال من انحية االحنياز
ألي منهم واثنيا من انحية اإلخالف بني أمناط التفكري الغريب لدى هؤالء واألمناط السائدة داخل سياقات الفكر واجملتمع
العريب.
ومما الشك فيه أن معظم األفكار والدراسات يف الفكر العريب ومنذ بوادر عصر النهضة إىل حد اآلن متورطة ومصبوغة
ابلصراعات واإليديولوجيات السياسية إىل درجة ترسم يف خميلة الدارسني هلذا الفكر عموما أنه متورط يف الصراعات السياسية
لدرجة يغدو فيها وكأنه نتيجة من نتائج املشروع السياسي  ،وتتحول السياسة واالعتبارات األخالقية إىل أطر منتجة لفكر
كّثريا ما يتميز ابهلامشية واالنفصال عن الواقع" (أفاية ،2014 ،ص )156ومن هذه الزاوية نالحظ أبن النقد الذي مارسه
شرايب مؤسس إىل درجة واضحة داخل سياق سياسي يساري ماركسي .وأيضا دخول املاركسية إىل احلقل الفكري والسياسي
العريب ابألصل كان دخوال ارتبط مبا يعرف ب"النظرية اجلاهزة" سواء من حيث إشكاالهتا ومنهجها ومفاهيمها ،تصلح
لكل زمان ومكان ،فكان بدال إن تربز هذه املاركسية كنظرية نقدية تعلم السؤال الفعلي وتساعد على صوغ أشكال حياتية
تغاير املكرر ويتخطى ما حيول دون اإلبداع ،سقط املاركسيون ومنهم شرايب يف نزعة االجرتار وحتول نقده  -ضمن هذه
املنظومة  -إىل مجود اختلطت فيه املعرفة ابلسياسة وهيمنت اإليديولوجية على األفكار.
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احلضاري'' كفكر بديل يناهض أيديولوجية الفكر القدمي
مما سبق وكنتيجة عامة يقرتح شرايب ''مفهوم النقد
ّ
مهمة هذا النقد البديل وقدرته
وغيبيّات الفكر األصويل املتنامي ،ويتمّثّل يف الفكر النقدي الدميقراطي التنويري ،وتكمن ّ
النص النقدي اجلديد وخطابه العلماين اجلديد ،ويتطلّب
على تغيري الفكر برفع مستوى الوعي الفردي واجلماعي إىل مستوى ّ
اجلذري إجراء تغيري أساسي يف الفكر املسيطر واملوضوعات واألشكال اليت يتناوهلا ويرّكز عليها ،وليس نقده
مشروع النقد
ّ

فحسب ،ويتوقّف عند عدة ظواهر تكمن يف صميم ما يرمي هذا النقد احلضاري إىل كشفه :دراسة وحتليل النظام البطركي
(األبوي) و أسباب ختلف اجملتمع العريب والتأسيس ملنهج نقدي يقوم على القراءة السيكولوجية لرتسبات هذا النظام على
هذا اجملتمع ومنه حماولة التأسيس لتنوير عريب يرتكز على عقالنية فكرية تروم خلخلة وتقويض كل نظام أو مرجع قمعي أو
استبدادي مكرس للتخلف على كل األصعدة على شاكلة النظام البطركي بطبيعة احلال .فمن خالل هذا الطرح ال ميكن
جماهبة الواقع السياسي والّثقايف املرتدي يف اجملتمع األبوي جماهبة حقيقية ضمن إطاره الفكري السائد إال من خالل احلرية
الفكرية والدميقراطية اليت تكمن يف نبذ الشمولية والفوقية األبوية السلطوية ،فبالتعددية الفكرية نتيح اجملال للتعددية
األيديولوجية ،كما كان االختالف الفكري هو الشرط األساسي لقيام وعي ذايت فعلي .فنحن حباجة إىل فهم خمتلف للذات
والعاَل واآلخر ،وال يتوصل إىل ذلك إال ابلوعي الناقد واملشاركة اجلماعية يف النشاط الفكري والسياسي واملدين احلر.
كذلك نستنتج أن إسرتاتيجية شرايب يف تشريح النظام البطركي ونقد التخلف احلضاري العريب ميكن اعتبارها منظورا
فلسفيا يؤسس إىل إمكانية التنوير يف حد ذاهتا ,فهي تتخذ أبعاد متعددة ,ومن مثّ فهي تنخرط يف قراءة أصول اخلطاب

األبوي أو البطركي ,مبعىن أهنا تنخرط داخل حركة الفكر لتعيد قراءة األبوية من اترخيها ,لتؤسس يف ذات اآلن لالنفصال
عن البنية البطركية ,وليس االنفصال سوى التجاوز ,الذي ال يتم إال ابخللخلة و التقويض والتفكيك .فإذن عند شرايب هناك
عالقة بني التنوير والتغيري من جهة وبلوغ املعرفة الذاتية من جهة أخرى ،ومن مثّ حيتوي املشروع النقدي من هذا املنطلق
يف جانبه الفلسفي على خاصية جوهرية جتعل النقد يرتبط مبهمة حترير األفكار واختبار اآلراء.
ومن هذا املنطلق تعترب العقالنية لدى شرايب مفهوما أساسيا ضمن املناحي النقدية ،من حيث أهنا تعين التنظيم
والتنوير العقلي للفكر واجملتمع ضد فوضى الفكر واملمارسة اليت يتميز هبا اجملتمع األبوي ،هذا األخري املعروف أنه جمتمع
جمتمع ما قبل احلداثة الذي تغيب فيه
التسلط والقهر بكل أشكاله الّثقافية واالجتماعية واألسرية واالقتصادية والسياسيةُ ،

الدميقراطية واحلرية الفردية وتسوده ثقافة العجز واالتكالية ،ويف هذا االجتاه جند شرايب يركز يف حتليله لبنية ''الذهنية
األبوية''على نزعتها السلطوية الشاملة اليت ترفض النقد وال تقبل ابحلوار إال أسلواب لفرض سيطرهتا ،إذ إهنا حسبه ذهنية
تقر إبمكانية إعادة النظر ،ومن هذا املنطلق فإن هذا التفاعل واحلوار بني
امتالك احلقيقة الواحدة اليت ال تعرف الشك وال ّ
األفراد واجلماعات ال يرمي إىل التوصل إىل تفاهم أو أتفاق بني وجهيت نظر بل إىل إظهار احلقيقة الواحدة وأتكيد انتصارها
أو
على كل وجهات النظر األخرى املغايرة هلا .هلذا فإن الذهنية البطركية (الكالسيكية منها واملستحدثة) ،دينية كانت
علمانية ،ال تستطيع تغيري موقفها ألهنا ال تريد أن تعرف إال حقيقتها واالنغالق على ذاهتا ،وال تريد إال فرضها على اآلخرين
ابلعنف والقمع إن لزم األمر ،وأخ ًذ ا هبذا التوجه يرى شرايب أن اخنراط اجملتمع العريب كقوة فاعلة يف جمرى التاريخ رهن بقيام
حركة نقدية أو فكر نقدي حضاري ينتهج النقاش العقائدي والفكري احلر مستنريا بعقالنية الفلسفة ومرياثها.
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التأصيل للوعي اجلديد يف اجملتمع العريب عند هشام شرايب :ضيق النظام البطركي يف مواجهة أفق عقالنية الفكر

كذلك نستشف من عقالنية شرايب االختالف والتميز عن التفسريات اليت قدمت يف سبيل جتديد الفكر العريب ،هذه
التفسريات اليت كانت يف جمملها فوقية (إيديولوجية ذات أتثري خارجي مستورد) أو داخلية سلفية (تراثية أو دينية رجعية)،
وانتهى إىل تفسري شامل ونقد حضاري مناهض أيديولوجيا للفكر القدمي وغيبيات الفكر األصويل املتنامي دون رفض القيم
الروحية واألزلية وهذا ما أاتح له بناء لغة جديدة للنقد احلضاري تقوم على احلرية واملساواة وتطرح الدميقراطية على صعيد
الفكر واملمارسة الشمولية واملطلقية ،ومنه فقد وطّد النقد الشرايب دعائم فكره من خالل مبدأين أساسيني مها :أوال إنشاء
''نظرية نقدية عربية'' جديدة منافية للنظرية التقليدية (ونقصد هبا بعض املالمح النقدية اليت كانت سائدة يف فكر الغزايل
وابن رشد وغريهم من الفالسفة اإلسالميني الكالسيكيني) حبيث تقدم رؤية جديدة لإلنسان العريب بعيدا عن رؤى
االعتقادات الفكرية الدينية ومفرزات عقلها الدمياغوجي اجلامد ،واثنيا إرساء منهج حتليلي نقدي قادر على استيعاب
املشكالت والصعوابت املرتبطة بواقع اجملتمع العريب ،حيث قام إبعادة قراءة وحتليل ونقد هذا اجملتمع انطالقا من الداخل
وجتاوزا للرؤية اخلارجية الفوقية ،وانطالقا من هذا ميكن القول أن شرايب َل يتجاوز النظرية األوىل النقدية األوىل والّثانية حىت
وإن بدا مشروعه خمتلف عن سابقيه ،فمن منطلق عدم التجاوز يتجلى يف تـحيينه للتقليد الفلسفي الكالسيكي ملدرسة
فرانكفورت القائم على أمهية دمج وانفتاح الفلسفة على األحباث االجتماعية واالقتصادية والدراسات امليدانية والعينية قصد
الوصول إىل فهم حقيقي ملختلف اإلشكاالت ،بعيدا عن لغة التجريد واملّثالية والطوابوية ،وهذا ما مييز النظرية النقدية
بشكل عام ،ألي ذلك االخنراط واالنفتاح على خمتلف التخصصات.
مّثّلت إسهامات هشام شرايب الفكرية عموما والنقدية بوجه خاص إضافة مهمة للمكتبة العربية املعنية بتناول اجملتمع
العريب وتشرحيه ،ألنه ق ّدم أطروحة فكرية نقدية لواقع هذا اجملتمع ومجلة احملددات اليت تؤطر حياته سواء من حيث طريقة
التفكري أو من حيث السلوك العملي ( مفهوم وأثر النظام األبوي) ،كما مّثّل بكتاابته وإسهاماته وحضوره يف الّثقافة العربية
منوذجاً مميّزاً للمفكر والناقد العريب الذي يتطلع لفتح أفق الفكر ،هذا الفكر عنده متصل بروح التنوير والنهضة واإلصالح،
وهذا ما شجعه لنقد وتقويض كل أركان وأساسات التخلف عرب عقود طويلة من حياته الفكرية واألكادميية ،ففي تقديران

أن وظيفة النقد املعاصر يف جمتمعاتنا العربية متضي يف نفس االجتاه الذي بدأت به عند الرواد ،ابعتباره عمال تّثقيفيا تنويراي
يهدف إىل إشاعة الروح النقدية يف خمتلف مستوايت الفكر واملمارسة االجتماعية ،ألن ديناميّة التطور ترتكز على تشغيل
املوقف النقدي أبقصى طاقته يف جماالت السياسة واالجتماع والّثقافة ،لذا جند شرايب قد خرج من دائرة الفروض األيديولوجية
الضخمة يف نظرايته وإجراءاته ليلتمس أف ًقا صحيحا للعقالنية والتنوير املتناميني ،ومتسقا يف ذلك مع منظومة العلوم اإلنسانية

يف حركتها املتواصلة لتعديل إسرتاتيجيتها لكي تتوافق وتساير اجملتمعات العربية التطور احملدث ،ويبقى أيضاً أن شرايب كان
دائماً متصالً بروح التنوير والنهضة واإلصالح ومنوذجاً فارقاً للمفكر والناقد العريب املغرتب ،ما شجعه واستماله لنقد وتقويض
كل أركان وأساسات التخلف داخل هذا الوطن عرب عقود طويلة من حياته الفكرية واألكادميية.
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