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ملخص

يتناول ادلقال مسألة اذلوية يف الفكر العريب احلديث وادلعاصر  ،تطرقنا فيو إذل مفهوم اذلوية لغة واصطالحا مث عرضنا مواقف واذباىات متباينة دلفكرين عرب  ،فاقتصرنا على ثالث ظلاذج
 :شكيب أرسالن وإقراره بوجود اذلوية العربية اإلسالمية وضرورة احملافظة عليها وعلي حرب الذي كان ضد القول بثبات اذلوية وأما زلمد عابد اجلابري إضافة إذل كونو مع القائلُت
باذلوية ادلتفتّحة فقد سبيّز دبقولة العقل العريب .

الكلمات المفتاحية :اذلوية ـ الفكر العريب ـ شكيب أرسالن ـ علي حرب ـ زلمد عابد اجلابري .

Abstract
The article addresses the issue of identity in modern and contemporary Arab Thought, We discussed the concept of identity in
the language and idiomatically then studied the positions and trends of different Arab intellectuals, We offered three models:
Shakib Arslan and approving the existence of the Arab-Islamic identity and the necessity of maintain them, Then we gave the
position of Ali Harb, who was against to say stability identity, But Mohammed Abed al-Jabri is with the view that says
"variable identity , and he come the concept of "Arab Reason
Keywords:Identity - the Arab Thought - Shakib Arslan - Ali Mohammed Abed al-Jabri – Ali Harb.

المقدمة
إن مشكلة اذلوية يف الفكر العريب احلديث ليست مشكلة مستقلة بذاهتا  ،بل ىي فرع من أصل  ،واألصل ىو مشكلة
التخلف اليت مشلت صبيع أقطار األمة العربية اإلسالمية منذ عصور االضلطاط إذل اآلن  ،وليس إذل عصر النهضة كما كان يُعتقد ،
التعرف على كياهنم
فبدأ ادلفكرون العرب يتساءلون بفعل التحدي الثقايف اخلارجي ( احلضارة الغربية ) عن حقيقة أنفسهم وزلاولة ّ
األمة دلعرفة أخطائو إن كانت ىناك أخطاء  ،وزلاولة إصالحها ،غَت أن ربديد طبيعة اذلوية العربية
من خالل الرجوع إذل تاريخ ّ
تغَتىا دل يكن زلل إصباع بُت ادلفكرين  ،ومن ىنا ظهر اإلشكال اآليت  :ما
اإلسالمية من حيث وجودىا أو عدمها  ،ثباهتا أو ّ
متغَتة ومتب ّدلة أم أهنا مفهوم غَت
مفهوم اذلوية يف اخلطاب العريب ادلعاصر ؟ وىل للهوية العربية كيان ثابت مق ّدس أم أهنا ىوية ّ
موجود أصال ؟ وما ىي عالقة اذلوية باآلخر عند ظلاذج من ادلفكرين العرب احملدثُت وادلعاصرين ؟
الـ ـعـ ــرض

أوال  :مفهوم الهوية

إن البحث يف مسألة اذلوية يف الفكر العريب يستدعي البحث أوال عن مدلوالت كلمة " ىوية "  ،غَت أنو إذا رجعنا إذل
تعاريف ادلفكرين للهوية فسنجدىا متباينة وسلتلفة قد تصل إذل درجة التعارض و التناقض  ،وذلك بسبب ادلنطلقات اليت ينطلق
بتغَتىا وحركتها .
منها ىذا الطرف أو ذاك  ،فالذين يقولون بثبات اذلوية مثال ؼلتلف مفهومهم ذلا عن الذين يقولون ّ
تعرفنا إذل معاين " اذلوية " عند ادلفكرين  ،غلدر بنا أن نبحث عن أصل ىذه الكلمة يف اللغة العربية وبداية
وقبل ّ
استعماذلا .
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إن ك لمة " ىوية " يف القواميس اللغوية ـ بادلعٌت ادلقصود منها اآلن ـ ليست موجودة  ،ففي معجم لسان العرب ترد كلمة
" " ُىويّة "  :تصغَت ُى ّوة  ،وقيل  :اذلَويّة بعيدة ادلهواة " .1فكلمة " اذلوية " ىنا تعٍت اذلاوية  ،وىي ادلكان البعيد من البئر  ،أي
قاعو  ،وضلن نالحظ أن ىذا ادلعٌت بعيد عن معٌت اذلوية ادلستعمل اليوم يف رلال الثقافة  ،ومنو ؽلكن القول أن مصطلح اذلوية يف
حد ذاتو ال ؽلت بصلة إذل اللغة العربية  ،فهو طارئ عليها ومن منظومة لغوية أخرى  ،ألنو يف قوانُت اللغة العربية ال ؽلكن استخراج
من الضمَت " ىو " اسم آخر وىو " ىوية ".2
وأما إذا رجعنا إذل األصول الفلسفية ذلذا ادلصطلح ومن مث دخولو إذل اللغة العربية  ،فنجد أن اجلرجاين(747ىـ816-ىـ)
اذلوية  :احلقيقة ادلطلقة  ،ادلشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة يف الغيب ادلطلق ".3
يُ ّ
عرف " ُ
وواضح من ىذا التعريف أننا أمام مفهوم ميتافيزيقي جديد للهوية مقتبس من الفلسفة اليونانية وبالضبط من فلسفة
يوحد بُت اذلوية وادلاىية.4
أرسطو ARISTOTEالذي غلمع ُو ّ
وقد ورد أيضا وعلى لسان بعض الفالسفة ادلسلمُت ادلشائُت وبعض ادلنطقيُت لفظ " اذلوية "  ،وىؤالء صبيعا نقلوا ىذا
اللفظ عن الفلسفة اليونانية يف تعاليم أرسطو .
فمعلوم أن أرسطو تكلّم عن " مبدأ اذلوية " كأحد مبادئ العقل اخلمسة وىي  :مبدأ اذلوية ومبدأ عدم التناقض ومبدأ
الثالث ادلرفوع ومبدأ السبب الكايف ومبدأ الغائية  ،ومضمون مبدأ اذلوية " أن الشيء ىو ىو  ،دبعٌت أن الفكر عندما ػلمل معٌت
يتحول عنو إذل غَته ".5
على معٌت فإنو يُبقي كال منهما على ما ىو عليو وقت احلمل وال ّ
ولنأخذ مثاال على ذلك  ،فإنو من ػلكم بأن ىذا القلم أضبر  ،فإن معٌت القلم ال يصَت يف ذىنو آنذاك معٌت ادلسطرة ،
يتحول إذل نفيها يف نفس الوقت.6
وأن معٌت أضبر ال يصَت معٌت أسود  ،وأن إثبات احلمرة للقلم ال ّ
يتصور موضوعو موجودا ومعدوما يف آن واحد ،
ومعٌت كل ىذا أن مبدأ اذلوية القائل بأن  ( :أ ىي أ ) ؽلنع الفكر من أن ّ
إذن ىناك عملية مطابقة بُت الشيء وذاتو .
وواضح من ىذا ادلعٌت أنو توجد عالقة وطيدة بينو وبُت ادلعٌت ادلستعمل اليوم يف اجلانب الثقايف والفكري  ،ولذلك ؽلكن
أن صلمع نقاط التشابو يف :
إ ّن مبدأ اذلوية باعتباره يتطابق مع ادلاىية  ،فإنو إجابة لسؤال  :ما ىو ؟ وبالتارل البحث عن ادلكونات
-1
األساسية وغَت األساسية اليت جعلت ادلوصوف يكون كذلك  ،وإذا أسقطنا ىذا على ادلوضوعات الفكرية والروحية كاألمة والثقافة
واجملتمع  ،فإن اذلوية تصبح حينئذ إجابة لسؤال  :ما األمة ؟ أو ما ىي أمتنا ؟ وستكون اإلجابة  :ذكر اخلصائص و األوصاف
اجلوىرية اليت جعلت األمة دبا ىي كذلك .
إ ّن مبدأ أرسطو يعٍت بو ثبات الصفة يف الشيء حلظة الوصف  ،فكذلك ازبذ بعض ادلفكرين العرب من
-2
" اذلوية " كعالمة وصفة لثبات بعض اخلصائص واألوصاف  ،سواء أكان ذلك حلظة الوصف أو حىت ما بعدىا .
و ّأما ما يعنينا ىنا من " مشكلة اذلوية " ىو تلك ادلسـألة اليت عالـجها ادلفكرون العرب يف الفًتة احلديثة وادلعاصرة واليت
تتعلق بالبحث عن مقومات وخصائص األمة العربية اإلسالمية إن كانت ىناك خصائص ّسبيزىا عن باقي األمم بغية فهم وتفسَت
االنقالب احلضاري أي ظاىرة التخلف .
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ثانيا  :مشكلة الهوية بين تيارات الفكر العربي :
لقد انقسم ادلفكرون العرب يف زلاولتهم لإلجابة على مشكلة التخلف ومن شبة إذل ربديد موقفهم من اذلوية إذل ثالثة
تيارات واذباىات  :االذباه األول وؽلثلو احملافظون الذين نادوا بضرورة احلفاظ على مقومات األمة وضبايتها من الضياع والذوبان ،
وؽلكن أن نَظُ ّم احلركات الدينية اإلصالحية يف العصر احلديث يف ىذا القسم ومن أعالمها صبال الدين األفغاين وزلمد عبده
والكواكيب و أرسالن وابن باديس ..إخل
وأما االذباه ادلقابل وىو الذي ال يعًتف أصال بوجود اذلوية الثقافية يف كل مكان وزمان  ،وبالتارل كانت دعوهتم دلسايرة

العصر والعيش فيو  ،وىذا االذباه ؽلكن أن نُطـلق عليو  :االتجاه الليبرالي التحرري  ،شلثال بادلفكر علي حرب .

وأما اإلتجاه الثالث وىو الذي ؽلكن أن نضعو وسطا بُت االذباىُت السابقُت  ،حيث يعترب أن اذلوية العربية أوال وإن

كانت موجودة إال أهنا ليست شيئا ؽلكن معرفتو بسهولة  ،بل ىي عملية استنتاجيّة  ،مث إهنا ثانيا ال يعٍت ذلك إعادة إنتاجها كما
كانت يف ادلاضي  ،بل زلاولة تطويرىا وفق مقتضيات العصر .
وىذا ما سنتناولو بتفصيل كل اذباه على حدى فيما يلي :

 -1االتجاه المحافظ(ـ شكيب أرسالن 7أنموذجا ) :

يعترب ىذا االذباه من الوجهة التارؼلية ىو السابق على كل االذباىات األخرى  ،ذلك أن دعوة ىذا االذباه جاءت يف
عصر كانت أغلب الشعوب اإلسالمية ربت وطأة االستعمار األجنيب أو احلكم الًتكي االستبدادي  ،وكانت حالة الشعوب آنذاك
سواء الثقافية أو السياسية يف أسوأ وضعية ذلا  ،فظهرت فئة شلن ُكتب ذلا التعلم والقراءة  ،تنادي بضرورة العودة إذل التعاليم
ادلشوه بالعقائد ادلشركة  ،ويف اعتقادىم أن الوىن والضعف الذي أصاب األمة ما ىو
الصحيحة للدين اإلسالمي  ،وليس اإلسالم ّ
إال نتيجة لتخليها وابتعادىا عن أصوذلا ومقوماهتا األصلية  ،فظهرت دعـوة زلمد بن عبد الوىاب يف شبو اجلزيرة العربية وصبال
الدين األفغاين يف أفغانستان وزلمد عبده يف مصر وابن باديس يف اجلزائر وأرسالن يف لبنان والكواكيب يف سوريا  ،وسنقتصر ىنا
على أرسالن كأظلوذج .
وىو صاحب كتاب " دلاذا تأخر ادلسلمون  ،ودلاذا تقدم غَتىم ؟" وواضح من خالل صيغة السؤال أن " الغَت " غَت
زلدد يف السؤال  ،وقد نسب إذل ىذا " الغَت " التقدم  ،ومقصود ذلك واضح  :إنو يكفي أن تكون غَت مسلم حىت يصبح التقدم
نصيبك وحليفك  ،فكأظلا ادلشكلة يف ادلسلمُت دون غَتىم من الطوائف والنحل .
وىذه الصيغة للسؤال لتعرب حبق عن عمق اإلحساس الذي يشعر بو العريب ادلسلم يف العصر احلديث  ،بُت ذات وثقافة
متخلفتُت وبُت آخر متقدم ومتطور .
أما اإلجابة عن ىذا السؤال فَتجعها إذل أكثر من سبب  ،منها أسباب أخالقية كاجلهل والعلم الناقص وفساد األخالق
 ،وأمرائهم بشكل خاص  ،واليأس والقنوط  ،واجلنب واذللع بعدما كانوا أشهر األمم يف الشجاعة واحتقار ادلوت.8
وؽلثل ادلاضي ـ ماضي األمة اإلسالمية ـ بالنسبة ألرسالن و لالذباه احملافظ بصفة عامة  ،ماض مثارل وظلوذجي  ،فهو
عصر ذىيب كما يقال  ،وإن كان بو أخطاء أو سلبيات فهي قليلة جدا  ،وىكذا فهو يرى بأن اإلسالم َع َه َد إذل العلماء بتقومي
ظلم األمراء  ،وكان قدؽلا يف الدول اإلسالمية " الفاضلة " دبثابة اجملالس النيابية يف ىذا العصر يُ ّسطرون على األمة ويُس ّددون
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خطوات ادللك  ،ويرفعون أصواهتم عند طغيان الدولة  ،ألن أكثر أولئك العلماء متحققُت بالزىد متحلُت بالورع " إال أهنم دبرور
فسوغوا للفاسقُت من األمراء أشنع
األيام خلف من بعد ىؤالء خلف ازبذوا العلم مهنة للعيش وجعلوا الدين مصيدة للدنيا ّ ،
موبقاهتم وأباحوا ذلم باسم الدين خرق احلدود".9
إن ادلتأمل خلطـاب أرسـالن يف معاجلتو دلشكلة التخلّف ـ وأحيانا أخرى تسمى مشكلة التقدم ـ يتغٌت دائما بادلاضي َِ
وػل ّـن
إليو  ،بل ويربر ويسقط صلاح ات الغرب على ما يشبهها يف التاريخ اإلسالمي  ،كتشبيهو لدؽلقراطية الغرب احلديثة بشورى اخللفاء
الراشدين .
إن التمسك باألصالة والقومية واحملافظة عليهما يف نظره ليست دعوة عربية فقط  ،بل كل الشعوب تنزع إذل ىذه الصفة
 " ،فاألصلليز يريدون أن يبقوا أصللـيز  ،واإلفرنسيس يريدون أن يبقوا فرنسيسا،واألدلان يريدون أن يكونوا أدلانا ..إخل".17
واألمثلة التارؼلية كثَتة اليت تؤكد ىذا فإيرلندا على الرغم من زلاوالت األصلليز ض ّـمها  ،إال أن اإليرلنديُت " لبثوا إيرلنديُت
بلساهنم وعقيدهتم وأذواقهم وعاداهتم ".11
وىي األمثلة نفسها تتكرر يف سويسرا  ،وبولونيا بالنسبة لروسيا واجملر بالنسبة لألدلان ..إخل.12
وأما الدعوات اليت تصدر من ىنا وىناك اليت تدعوا إذل اتباع الغرب وتقليده يف كل صغَتة وكبَتة فهي دعوات جاحدة ،
ومشخصاهتم وػلملهم على إنكار
واجلاحد ىو" الذي يأىب إال أن يُفرنج ادلسلمُت وسائر الضرقيُت 13وؼلرجهم عن صبيع مقوماهتم
ّ
ماضيهم ".14
احلجة اليت تؤكد خطر دعوة اجلاحدين أو التغربيُت وبطالهنا يف نفس الوقت ـ كما يراىا أرسالن ـ ىي خطر الذوبان
ولعل ّ
واالضمحالل وفقدان خصائص اذلوية  ،وىذه احلجة جاءت بصيغة تشبيو الثقافة  ،أي ثقافة كانت  ،بـ " اجلزء الكيماوي الذي
يدخل يف تركيب جسم آخر كان بعيدا  ،فيذوب فيو ويفقد ىويـتو ".15
ومشخصاهتا  ،من
ومنو يصل إذل ربديد عناصر اذلوية وخصائصها يف أي أمة كانت  ،اليت سبيل " ميال طبيعيا دبقوماهتا
ّ
لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكن وغَت ذلك إال ما ثبت ضرره ".16
وقبل أن طلتم كالمنا حول التيار احملافظ  ،فإن ىذا األخَت دل يشك يف وجود اذلوية والشخصية العربية اإلسالمية وسبيزىا
 ،ولذلك دل يبحث يف ىذه ادلسألة ألنو يعتربىا من ادلسلمات ومن اخلطوط احلمراء اليت ال ينبغي ذباوزىا  ،فهي ردبا من توابع
اإلؽلان واإلسالم  ،ولكن ادلشكلة اجلديرة بالبحث عند ىذا التيار ىي  :كيف ؽلكن أن نفهم ىويتنا ومقوماتنا بشكل صحيح ؟
إذن السؤال ادلهم ليس  :ىل لدينا ىوية ؟ بل ىو يف  :كيف ؽلكن إدراك وفهم ىويتنا حىت نواجو العصر ؟!!
وىذه الوجهة من النظر ال يشاطرىا الرأي ادلفـكر علي حرب  ،بل يقف منها على النقيض  ،فما ىو موقف علي حرب
من مسألة اذلوية ؟ وىل ىناك شيء امسو اذلوية ؟ وإذا وجد فهل ىو ثابت أم متغَت ؟ وىذا ما سنحاول التطرق إليو يف العنصر
ادلوارل .
 2ـ اإلتجاه الليبرالي التحرري ( علي حرب 17أنموذجا ) :
إن موقع علي حرب التارؼلي ادلعاصر جعلو يطّلع على كل التطورات الفكرية اليت حصلت يف العادل العريب واإلسالمي ،
وؽلكن القول أن أطروحتو حول اذلوية قد ذباوزت كل ما سبقها  ،وانتقدت يف كثَت من جوانبها التصور العريب اجلاىز للهوية ،
لذلك كان مشروعو الفكري يتضمن زلورين أساسيُت  :األول انتقاد االذباىات واآلراء السائدة  ،والثاين إعادة تأسيس مفهوم
جديد للهوية .
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التمسك بالقيم الثابتة واألصيلة قصد احملافظة على
فبدأ علي حرب بشن ىجوم على احملافظُت الذين يدعون إذل ضرورة ّ
اذلوية  ،معتربا إياىم أشد خطرا من أي شيء آخر ؽلكن أن يُش ّكل هتديدا للهوية  ،كالعودلة واألمركة  ،ويف ذلك يقول  ":إن
مشكلة اذلوية الثقافية عندنا إظلا تكمن يف ادلقام األول  ،ال يف قوى العودلة  ،أو غزو األمركة  ،بل لدى أىل اذلوية وضباهتا من
النخب ادلث ّقفة ".18
ولعل ادلرء ليعجب ويتساءل من مثل ىذا ادلوقف ادل ِ
نكر على الذين دعوا إذل التمسك باذلوية العربية األصيلة  ،غَت أنو
ُ
يربر ذلك بأن دعوات ىؤالء احملافظُت ّأدت إذل حروب واقتتال وكانت " تلك ىي الثمرة األوىام ادلطابقة والِوصايا  :اختالفات
وحشية ونزاعات دموية  ...دفعت وال تزال البشرية تدفع أشبان باىضة دما ودمارا قهرا وىدرا من جراء إعالنات اذلوية والتشبث
باالنتماءات األلفية أو األسطورية ".19
وواضح من كالم علي حرب أنو يقصد ما حدث من حروب سواء بُت العادل اإلسالمي وبُت العادل الغريب أو حىت بُت
العادل اإلسالمي نفسو فيما ؽلكن تسميتو باحلرب األىلية  ،حينما كان االقتتال والتناحر بُت أفراد الشعب الواحد باسم احملافظة
على الدين تارة وباسم احملافظة على اللغة تارة أخرى  ،وباسم احملافظة على الطائفة تارة ثالثة .
وؽلتد انتقاد علي حرب إذل اجلانب ادلنطقي لفكر ىؤالء احملافظُت ـ واألوصياء على اذلوية واألمة بتعبَته ىو ـ فيعلن أنو
متناقض  ،فمن جانب يقولون إن اذلوية أو الثقافة ثابتة وىم يبحثون عن ىذا الثبات  ،ومن جانب آخر ؼلافون عليها من األجنيب
زلصنة كما يدعون دلا حصل كل ىذا االخًتاق الذي يَ ْش ُكون منو ويلعنونو يف
والعودلة  ،فكتب يقول عن الثقافة  ":لو كانت ّ
27
حديثهم ادلتكاثر عن الغزو الثقايف ".
التمسك هبا ،
ولو أن ىذا االعًتاض ؽلكن ّ
رده باعتبار أن التيار اإلصالحي دل يقل بثبات اذلوية  ،وإال ما كان يدعو إذل ّ
وإظلا يؤمن بأن اذلوية موجودة  ،تضعف وتندثر باإلعلال والًتك  ،وتبقى وتقوى باإلحياء والتمسك هبا .
وبعد ذلك كلو فإن السؤال الذي يتبادر إذل الذىن ىو  :ما ىو البديل ـ إذن ـ من وراء ىذه االنتقادات كلها ؟!
وىذا ما سيحاول علي حرب اإلجابة عنو من خالل تأسيس مفهوم جديد للهوية  ،حيث ينفي أن تكون اذلوية جاىزة
أو ُم ّنزلة من األعلى  ،فهو يقًتح ىوية قويّة وفعّالة دون أن يكون لإلنسان امتالكا قبليا أو توىب لو.21
ويعّرف علي حرب اذلوية بأهنا  ":شبرة اجلهد والِمراس واالشتغال على ادلعطى الوجودي بكل أبعاده من أجل ربويلو إذل
أعمال واصلازات ".22
ويف تعريف آخر لو  ":اذلوية صناعة وربويل  ،بقدر ما ىي اِنبناء وتش ّكل  ،واألحرى القول إهنا بنية يعاد بناؤىا
باستمرار".23
ومن خالل ىذين التعريفُت ؽلكن أن نلمح بعض ادلعادل لتصور اذلوية عند علي حرب فهي :
أوال  :ليست ذلا حلظة تارؼلية معينة تبدأ من خالذلا .

وثانيا  :ليست ذلا حلظة تارؼلية تنتهي عندىا أو تكتمل .

متغَتة .
وثالثا  :أهنا يف حركة دائمة وتش ّكل مستمرين  ،أي أهنا ّ

ولذلك دلا ُسئل علي حرب عن ىويتو فأجاب  ":أنا ال أرى ىوية مسبقة  ،بل إين أمارس ىوييت ".24
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مسيحي
ويرتفع صاحبنا دبفهوم اذلوية إذل درجات عليا من التجريد  ،فكتب يقول " أنا وإن كنت عربيا مسلما  ،فإين
ٌ
نسي
العتقادي بأن احلق يتجلّى يف اخللق ،
ٌ
يقي ألنٍت أمارس التفلسف  ،وفر ٌ
ويهودي ألين أؤمن باصطفائي وأمارس طلبوييت  ،وإغر ٌ
نديق ألن ىذه احلياة الدنيا تستغرقٍت
ألنٍت تثقفت بثقافة الفرنسيُت ،
وبوذي ألنٍت أتوق إذل الفناء فيما أحب  ،وقبل ذلك كلو ز ٌ
ٌ
أتردد بُت ىويات سلتلفة وأتوارى خلف أقنعة ال حصر ذلا ".25
ّ
بقضها وقضيضها  ...فأنا ّ
إنو ومن خالل وصف علي حرب لذاتو بـ " الزنديق "  ،فذلك يعٍت أننا أمام مفهوم جديد للهوية  ،وأن األلفاظ " زنديق
"  " ،بوذي "  " ،فرنسي " ال ينبغي أن ُربمل على معانيها التقليدية  ،ذلك أن ىذه األوصاف تعٍت ما ؽلكن أن يشًتك فيو العريب
اليوم مع ثقافات أخرى سلتلفة .
قرر بأن اذلوية ليست ذات بعد واحد  ،فنحن نعيش يف أجواء احلداثة الغربية  ،ونفيد
ولعل ىذا ما يتضح أكثر حينما يُ ّ
ّ
دبنجزاهتا  ،وننعم خبَتاهتا وشبراهتا كما نكتوي جبحيمها وضلصد كوارثها  ،وهبذا ادلعٌت فإننا " كلنا غربيون  ،كلنا صنيعة احلضارة الغربية
معممُت ".26
متغربُت أم فقهاء ّ
 ،أكنّا علمانيُت ّ
وىكـذا نالحظ أن دعوة علي حـرب ىي دعوة إذل التحرر من أي تقليد أو أي ظلوذج  ،فما أصلزه الـبشر ىو إمكانات
متاحة لكل واحد  ،لكي يُفيد منـها ويُوظّفها فيما يساعده على شلارسة حريتو وػلقق ذاتو على ضلو مبدع خالق.27
غَت أن ىذه الدعوة إذل التحرر  ،واعتبار اذلوية شيء متجدد ومتغَت والهنائي  ،ال يعٍت ضياع اذلوية واضلالذلا  ،فنحن "
عرب مسلمون ولكن ىويتنا ال تنحصر يف ذلك وحده  ،ألن يف ذلك وحده وجها أو وجوىا  ،وشبة وجوه أخرى لنا تشدنا إذل
سائر العوادل اللغوية واحلضارية وباألخص إذل الغرب ".28
وخالصة رأيو يف اذلوية أن اعتقاد ادلرء بإمكانو أن يبقى ىو ىو  ،بالتطابق مع أصولو و احملافظة على تراثو ىي وىم ،
وىذا الوىم جعل ادلثقف يقيم يف قوقعتو ويتصرف كحارس ذلويتو و أفكاره  ،األمر الذي منعو من التجديد واإلبداع.29
وأما ادلفهوم الثاين الذي ؼلالف فيو علي حرب سابقيو  ،وىو مفهوم لو عالقة وطيدة جدا دبفهوم اذلوية  ،وىو مفهوم "
الثقافة "  ،فإن كانت الثقافة يف ادلفهوم األنثروبولوجي كما يعرفها تايلور " 37ىي ذلك الكل ادلركب الذي يشمل ادلعرفة والعقائد
والفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان من حيث ىو عضو يف اجملتمع "، 31
وىي أيضا كما يعرفها زلمد عابد اجلابري  " :ىي ذلك ادلركب ادلتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبَتات
واإلبداعات اليت ُربتفظ جلماعة بشرية تشكل أمة ".32
سيتحول إذل خليط غَت متجانس  ،فهي ليست نظاما ُمغلقا من ادلعتقدات وال
إال أن مفهوم الثقافة بالنسبة لعلي حرب
ّ
33
ىي ماىية صافية أو أصال ثابتا  ،بل ىي" أصال مكوناتو ىي فروعو،أو تركيبة يعاد تشكيلها على سبيل التطعيم والتهجُت" .
أما برىانو على أن الثقافة ليست كالّ متجانسا أو متوافقا بإعطاء عدة أمثـلة من الثقافة العربية  ،كالتناقض بُت " ادلأمون
وبن حنبل  ،أو بُت بن رشد وبن عريب أو بُت زلمد عبده وعمائم عصره  ،وبُت طو حسُت ومشايخ األزىر ...أو بُت حكمتيار
وحركة طالبان ".34
وما نستنتجو من خالل ذلك أن الثقافة عنده مثلها مثل سابقتها (اذلوية ) متغَتة وغَت ثابتة  ،وىي مفتوحة على كل
االحتماالت .
وىكذا وبعد أن عرفنا مفهوم وتصور علي حرب للهوية  ،يبقى السؤال األىم  :ما عالقة اذلوية بالعودلة أو الكوكبة ؟ أو
وهتددىا أم أنو ال تعارض بُت اذلوية والعودلة ؟
دبعٌت آخر ىل العودلة تُناقِض اذلوية ُ
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وتوضيحا ذلذا السؤال فإننا نقول بأن  :العودلة باعتبارىا تعميم لثقافة واحدة دبختلف جوانبها السياسية واالقتصادية
والثقافية والدينية تطغى على صبيع الثقافات األخرى يف صبيع أضلاء العادل  ،كأن تكون الثقافة األمريكية مثال  ،فكيف ؽلكن
للهويات الثقافية األخرى أن تستمر يف الوجود طادلا أنو يوجد ظلوذج واحد و وحيد  ،وىنا يربز اإلشكال ؟!!
ويف إجابتو على ىذا السؤال يرى علي حرب أن تأثَت العودلة على اذلوية ـ بادلعٌت الذي يُعطيو إياىا ـ يتخذ صورتُت :
صورة إغلابية وأخرى سلبية  ،وىذا يتوقف على مدى قوة اذلوية وتأثَتىا  ،ويف ىذا الصدد يقول  ":ضلن منخرطون يف واقعنا الراىن
فإما أن ظلارس عالقتنا حباضرنا على ضلو سليب ىامشي وعقيم أو
مندرجون يف عادلنا  ،سواء مسيناه العودلة أو ما بعد احلداثة ّ
35
بالعكس على ضلو ُمنتج غٍت وشبُت  ،أي بصورة راىنة وفعالة  ،حىت نسهم يف تكوين ادلشهد واحلضور على ادلسرح " .
تطور البشرية
ومثل ىذا القول يعٍت أن العودلة ليست حدثا تارؼليا عظيما حىت طلشى منو  ،وإظلا ىي نتيجة طبيعية دلراحل ّ
 ،وعليو فالضعف يف ىذه ادلرحلة ليس بأقل ضرٍر من الضعف يف العصور السابقة  ،وكذلك التقدم والريـادة يف ىذه ادلرحلة ليس
بأكثر إصلاز من الريادة يف عصور سابقة .
36
ومن ىنا فإن علي حرب يعتقد بأن "العودلة ليست ملكا لألمريكيُت  ،وإظلا ىي إمكانات موضوعة للبشر "  ،ولذلك
فإن مشكلة ىويتنا الثقافية ليست يف اكتساح العودلة واألمركة  ،بل يف " عجز أىلها عن إعادة ابتكارىا وعودلة ىويتهم وأعلمة
اجتماعهم وحوسبة اقتصادىم وعقلنة سياستهم وكوننة فكرىم ..عجزنا حىت اآلن عن خلق األفكار وفتـح اجملـاالت أو عن ابتـكار
ادلهام وتغيَت األدوار دلواجهة ربديات العودلة ".37
إذن أمر العودلة بُت أيدينا وضلن وحدنا الذين نقرر ما إذا كنّا سنتعامل معها بشكل يُفيدنا ولصاحلنا  ،أم على العكس من
ذلك  ،بأن نتقوقع ونكون رلرد تابعُت ومستهلكُت للحضارة الغربية .
وىكذا فإن ادلتأمل دلوقف علي حرب إذل العودلة غلده ِج ّد متسق مع ما انطلق منو يف البداية  ،وبالضبط يف نظرتو للهوية
 ،فإن كانت اذلوية غَت ثابتة ومتجددة فإن العودلة ال تشكل خطرا عليها طادلا اذلوية تنمو وتتطور يف تربة العودلة  ،وبذلك تزداد
اذلوية قوة وخصوبة وتنوعا ..إخل
إال أن علي حرب يعود ويتساءل يف هت ّكم واضح  :ىل ضلن قادرون حقا  ،ويف الظروف الراىنة  ،أن نُعودل ثقافتنا
صدر إذل العادل ؟! و" ىل ضلن
ونص ّدرىا إذل اخلارج حىت يتقبّلها اآلخرون ؟! وقبل ذلك  ،ىل ثقافتنا كما ىي اآلن تصلح لكي تُ ّ
حقا أصحاب رؤية إنسانية ؟ ىل مؤىلون إللقاء دروس يف اإلنسانية على الغرب  ،أم أننا ضلن الذين غلدر بنا أن نتعلم منو ونفيد
من ذباربو واصلازاتو ؟ ".38
إن ىذه األسئلة اليت يطرحها علي حرب لتمثل ـ من وجهة نظرنا ـ وبدون شك ثورة على كل ما سبقها من األفكار
وادلواقف  ،وىي دعوة إلعادة تأسيس الذات من جديد  ،تنبذ من خالذلا " جنون العظمة " لديها وتقضي على النزعة " النرجسية
"  ،ولذلك فهو ال يًتدد يف اإلجابة على ىذه األسئلة السابقة بالنفي  ،أي أن العرب ادلسلمُت غَت قادرين على تصدير حضارهتم
خصوصا " هبذه العقلية ويف الظروف الراىنة  ،ابتداء من رؤيتنا للمرأة .39"...
وىكذا تكون نتيجة ربليلو دلسألة اذلوية وعالقتها بالعودلة  ،نتيجة متشائمة َك ْون حلّها أصبح معدوما  ،غَت أنو سرعان
الرىان ىو التعامل مع
ما يًتاجع عن ىذه النتيجة معتربا أن " ىذا النقد ال يعٍت االنسالخ عن اذلوية  ،وال نستطيع ذلك  ،وإظلا ّ
الًتاثات واذلويات بوصفها إمكانات متاحة ومفتوحة  ،ىي روؤس أموال  ...فال يعٍت ذلك تصفية احلساب مع ادلاضي ".47
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وىذه الصيغة األخَتة من خطابو زلاولة للتخفيف من حدة اللهجة ذباه الًتاث وادلاضي  ،وىي ـ يف نظرنا ـ غَت متناسقة
مع األطروحة األوذل  ،فهي ليست بذات قيمة معرفية وبالتارل ليست شلا ؽلكن أن يؤخذ بو .
إنو ؽلكن القول إن اذلوية عند علي حرب ليست أقنوما ثابتا هنائيا  ،إظلا ىي ىوية متغَتة متطورة رلتمعيا وتارؼليا بتغَت
اجملتمعات واألوضاع واألحوال واخلربات وادلنجزات واإلرادات والقدرات ..إخل وذبميد ىذه اذلوية وربويلها إذل نسق ثابت ىو
هتميش للهوية  ،بل طمسها موضوعيا وإنسانيا.41
وتبقى نقطة أخَتة ذبدر اإلشارة إليها ىنا بصدد ربليل موقف علي حرب من مسألة اذلوية  ،وىي أن ىذا األخَت ليست
لديو رؤية زلددة دلالمح اذلوية و مقومات الشخصية العربية اإلسالمية كما ىو عند ادلفكرين اآلخرين  ،وذلك راجع دون شك من
ومتحولة وغَت ثابتة  ،إذ ال ؽلكننا اإلشارة إليها باإلصبع فنقول  :ىا ىي !! وبالتارل
متغَتة
تصور علي حرب للهوية نفسها  ،فهي ّ
ّ
فإن علي حرب دل يبحث يف تاريخ األمة العربية اإلسالمية  ،قصد استخراج مالمح الشخصية العربية اإلسالمية .
وخالصة القول فإن علي حرب نظر إذل مسألة اذلوية نظرة جديدة  ،دعا فيها إذل التخلي عن االعتقاد بثبات اذلوية
وقُدسـيتها  ،وضرورة استبداذلا بـ "ىوية " أخرى جديدة ـ إن صح التعبَت ـ تقوم على التج ّدد والتنوع والتفاعل ادلستمر .
وإذا كان موقف علي حرب ىذا يعد كنقيض لالذباه احملافظ  ،فإن زلاوالت أخرى حاولت التوفيق بُت االذباىُت  ،وىو
ما سنراه يف االذباه اإلبستمولوجي النقدي عند اجلابري يف العنصر ادلوارل .
 3ـ اإلتجاه اإلبستمولوجي النقدي ( محمد عابد الجابري 42أنموذجا ) :

ػلتل ادلفكر ادلغريب زلمد عابد اجلابري مكانة يف الفكر العريب ادلعاصر  ،وذلك بفضل مشروعو النهضوي  ،والذي ىو
باألساس قراءة جديدة للًتاث العريب اإلسالمي مستعينا بذلك دبناىج علمية حديثة السيما ادلنهج اإلبستمي .
وتبدو رؤية اجلابري إذل موضوع اذلوية رؤية تارؼلية نقدية  ،فيبدأ ـ شأنو شأن الكثَت من الفالسفة ـ بانتقاد السالفُت
وليفسح اجملال لبناء صرح جديد من البناء الفكري.
وأما انتقاده فكان منصبا على االذباىات احملافظة السلفية من جهة  ،وعلى االذباه التغرييب من جهة أخرى  ،فاألول ؽلثل
" ثقافة علماء الًتاث " والثاين " ثقافة النخبة العصرية  ،ويف شرحو ذلاتُت الثقافتُت يقول  ":األوذل ربكمها مرجعية عربية إسالمية
قروسطية  ،أما الثانية فتْنش ّد انشدادا قويا إذل ادلرجعية األوروبية ادلطبوعة بطابع احلداثة الغربية  ،اليت تعٍت أول ما تعنيو  :القطيعة مع
ثقافة ادلاضي  ،أي ماض كان والتمسك بالعصر كلحظة حاضرة تكفي نفسها بنفسها ".43
فصل اجلابري باحلديث عن كل اذباه على حدى مربزا أصولو  ،فهو يعتقد أن مذىب احملافظُت لبس أول ما لبس
ويُ ّ
حركة دينية (صبال الدين األفغاين  ،زلمد عبده  )...كحركة تنادي بالتجديد وترك التقليد يف عصر االضلطاط  ،واحلذر من السقوط
فريسة للفكر الغريب  ،غَت أن " ادلاضي الذي أُعيد بناؤه بسرعة قصد االرتكاز عليو للنهوض  ،أصبح ىو نفسو مشروع النهضة ،
وبالتارل فالقراءة السلفية ىي قراءة ال تارؼلية  ،أو ىي الفهم الًتاثي للًتاث ".44
وأما عن نظرة " الليربارل العريب " ـ كما يسميو اجلابري ـ إذل احلاضر الذي ػلياه  ،فهو حاضر الغرب األورويب  ،فيقرأه
قراءة أوروبية النزعة  ،وىي القراءة اإلسـتشراقية  ،وملخصها " أن العرب كان ذلم قوة عندما أخذوا من اليونان  ،فكذلك ضلن غلب
أن نأخذ من الغرب ".45
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يتبٌت ادلنهج اجلدرل كمنهج ُمطبّق ،
وؽلتد نقد اجلابري إذل اذباه آخر ثالث وىو االذباه ادلاركسي يف الفكر العريب  ،الذي ّ
انعكاسا للصراع الطبقي من جهة  ،وميدانا للصراع بُت ادلادية وادلثالية من جهة أخرى  " ،والعالقة اجلدلية ىنا ىي  :مطلوب من
الثورة أن تعيد بناء الًتاث  ،ومطلوب من الًتاث أن يساعد على الثورة ".46
إن رؤية اجلابري تًتكز حول ذبديد الثقافة العربية اإلسالمية من داخلها  ،أو " التماس وجوه من الفهم والتأويل دلسارىا ،
تسـمح بربط احلاضر بادلاضي يف اذباه ادلستقبل ".47
وواضح ىنا أننا أمام شخصية فكرية ال تلغي ادلاضي واألصول وادلقومات  ،بل رباول تفعيلها يف إطار عصري .
ينطلق اجلابري من البحث يف مشكلة اذلوية من ربديد مكانتها أوال فـ " اذلوية الثقافية ىي حجر الزاوية يف تكوين األمم
ألهنا نتيجة تراكم تارؼلي طويل ".48
رد الفعل ضد اآلخر  ،ونزوع حادل لتأكيد األنا بصورة أقوى وأرحب ".49
مث يعرفها ثانيا بأهنا " ّ
وىذا معناه أن اذلوية ال تُدرك وال ُسبيز إال مع إدراك اآلخر وسبيّزىا عنو  ،فالشخصية العربية ال ؽلكن فهمها على حقيقتها
إال إذا فهمنا اآلخر ( احلضارة الغربية ) .
مث يتساءل اجلابري  :ما ادلقصود من كلمة " عريب "؟
وبعد حصره إلجابتُت عن ىذا السؤال  :األول " العريب " يف معناه القدمي  ،عرب عاربة  :وىم سكان شبو اجلزيرة العربية
 ،وعرب مستعربة وىم سكان البالد اليت فتحت باإلسالم كالعراق و مصر ومشال إفريقيا ...إخل.57
وأما اإلجابة الثانية عن السؤال فهي معٌت " العريب " يف العصر احلديث والراىن  ،وىم السكان الذين يدينون باإلسالم
من احمليط إذل اخلليج .
ادلعٌت األول اندثر وأصبح يف حكم ادلاضي  ،وأما الثاين فهو ادلعٌت الشائع وادلستعمل اآلن  ،فصفة " العريب " تعتربىا
األغلبية الساحقة من احمليط إذل اخلليج جزء من ىويتهم  " ،فمن دل يكن عربيا بالعرق ـ وىل ؽلكن إثبات ذلك أو إثبات العكس ـ
فهو يعترب نفسو عربيا باإلسالم  ،كما ىو احلال بالنسبة إذل شعوب مشال إفريقيا اليت ال ينفصل يف وعيها اإلسالم عن العروبة ،
وأما من دل يكن منهم مسلما كادلسيحيُت يف ادلشرق فهم يعتربون أنفسهم عربا باللـغة والثـقافة والتاريخ واألصل ".51
إن اجلابري من خالل ىذا النص يتضح أنو يفصل يف إشكالية  :ىل ضلن عرب أم مسلمون ؟ وذلك باجلمع بُت اإلسالم
والعروبة  ،ذلك أنو ال تناقض بُت االثنُت كما أنو ال تكامل بينهما ! فكلمة " إسالم " تقابلها " مسيحية " أو " يهودية "  ،وأما
كلمة " عروبة " فتقابلها " أتراك " أو " استعمار غريب "  ،وبالتارل فإنو " ليس ىناك أي مفهوم لإلسالم ؽلكن وضعو يف عالقة
ثنائية تعارضية أو تكاملية مع مفهوم العروبة  ،وإظلا ىناك وراء ىذه الثنائية قضية سياسية  ،تتعلق برد فعل العرب على سياسة
التًتيك العثمانية ".52
ولذلك فإنو ال معٌت ـ بالنسبة للجابري ـ أن يوضع سكان ادلنطقة ادلمتدة من احمليط إذل اخلليج أمام االختيار بُت العروبة
واإلسالم  ،إهنم صبيعا عربا وعروبيُت بالفصاحة وال بالنسب وال بالدين  ،بل باللغة والثقافة والتاريخ وادلصَت الواحد وادلصاحل
ادلشًتكة  :كلهم عرب أو مستعربون  ،منهم ادلسلمون وىم األغلبية ومنهم مسيحيون وأتباع ديانات أخرى وىم أقلية  " ،سباما
مثلما أنو ال معٌت لوضع سكان إيران أو باكستان أمام االختيار بُت أن يكونوا مسلمُت  ،وبُت أن يكونوا إيرانيُت أو باكستانيُت
".53
ومنو فإن " العريب ليس وجودا جامدا وال ىو ماىية ثابتة جاىزة  ،إنو ىوية تتشكل وتصَت ".54
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وبعد أن حدد اجلابري مفهوم اذلوية ومفهوم " العريب ادلسلم " ينتقل اذل تعريف الثقافة  ،فهي " ذلك ادلركب ادلتجانس
من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبَتات واإلبداعات اليت ربتفظ جلماعة بشرية  ،تشكل أمة أو ما يف معناىا  ،هبويتها
احلضـارية يف إطار ما تعـرفو بفعل دينامـيتها الداخلية وقابليتها للتواصل واألخذ والعطاء ".55
ومعٌت ذلك أن الثقافة عند اجلابري ليست كما ىي عند علي حرب من أهنا مقطوعة الصلة دباضيها أو ( لقيطة ) وإظلا
ىي حصيلة تفاعل تلك األصول مع ادلتغَتات احلديثة .
وىذا ادلعٌت يتضح أكثر من تعريف آخر لو للثقافة  ":ىي ادلعرب األصيل عن اخلصوصية التارؼلية ألمة من األمم  ،عن
نظرة ىذه األمة اذل الكون واحلياة وادلوت واإلنسان ومهامو وقدراتو وحدوده وما ينبغي أن يعمل وما ال ينبغي أن يعمل ".56
ومن أجل التعرف على مكونات الثقافة فإن اجلابري يقسمها اذل منظومات :
منظومات التفكير والتمثّالت  :وتضم رلموع التصورات والرموز اليت يستعملها األفراد واجملموعات
-1
داخل ثقافة معينة للتعرف على أنفسهم وإذل بعضهم بعضا  ،وإذل العادل الذي من حوذلم واليت يوظفوهنا بالتارل يف إنتاج ادلعرفة
وإخصاهبا .
-2

منظومات المعايير  :وسبثل كل ما يتعلق بالقيم األخالقية والدينية واجلمالية اليت يستند عليها الناس

داخل ثقافة معينة يف احلكم على األفعال والسلوك .

منظومات التعبير  :وتشمل الكـيفيّات ادلادية والصـورية ( الرمزية ) اليت يتـم هبا اإلفصاح عن التصورات
-3
والقيم والتعبَت عن اإلحساسات واألفكار .
-4

منظومات العمل  :وتشمل الوسائط التقنية اليت سبكن من السيطرة بصورة مالئمة  ،بدرجة ما على
57

الوسط الذي يعيش فيو الناس داخل ثقافة معينة .
وؽلكن ترصبة ىاتو ادلنظومات األربع اذل  :عادات فكرية  ،وأخرى قيمية وثالثـة لغوية  ،ورابعة عملية .
ويسقط اجلابري ىذا ادلفهوم للثقافة على احلضارة العربية اإلسالمية فيصل إذل نتيجة خالف فيها ـ حسب علمنا ـ صبيع
ادلفكرين وادلؤرخُت  ،من اعتبار عصر التدوين وليس العصر اجلاىلي ىو الدعامة األساسية دلا نسميو بالشخصية العربية  ،حيث
يقول  " :إن البداية الفعلية للثقافة القومية العربية  ،الثقافة العربية اإلسالمية  ،بوصفها ادلقوم األساسي للشخصية العربية  ،كما
نتحدث عنها  ،إظلا ىي عصر التدوين وليس العصر اجلاىلي ".58
ولعل السبب الذي أدى باجلابري إذل اعتبار عصر التدوين ( أي العصر العبـاسي األول ) ىو النواة األوذل للثقافة العربية
اإلسالمية  ،كون ىذا العصر كان ع صر انتشار لإلسالم وفيو سبت عمليات ترصبة للثقافات األخرى  ،وفيو أيضا نشأت علوم
ارتبطت مع الدين اإلسالمي وىي  :علم الكالم والفقو والتفسَت واحلديث ووضعت قواعد اللغة والنحو والعروض  ..إخل  ،وبالتارل
فإن الرجوع إذل العصر اجلاىلي لتحديد منطلق الشخصية العربية اإلسالمية ىو إقصاء لتأثَت الدين اإلسالمي.
إال أن اجلابري وإن كان يعطي أولوية لعصر التدوين  ،فإنو مع ذلك ال ينفي دور اللحظات التارؼلية سواء اليت سبقتو أو
اليت جاءت بعده  ،إذ يقول  " :إن األصالة القومية يف الثقافة العربية ال ترجع إذل العصر اجلاىلي وحده  ،و ال إذل ما قبلو دون ما
بعده  ،وال حىت إذل عصر التدوين دبفرده  ،إن األصالة القومية يف الوطن العريب ىي تلك اليت صنعهـا ويصنعها العرب كل يوم بل
كل ساعة ".59
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قسم التاريخ إذل ما
إن مفهوم اجلابري للثقافة ـ وإن شئت قل ىويتنا الثقافية ـ ال ترجع إذل حلظة معينة بالذات حيث يُ ّ
قبلها وإذل ما بعدىا  ،وإظلا ىي بنية تُعيد تشكيل نفسها باستمرار  ،وىذا ىو وجو االتفاق مع ادلفكر علي حرب ووجو اخلالف
مع االذباه السلفي احملافظ " فاألصالة ليست كنزا و ال ركازا  ،ليست معطى خاما وال قطعة يف متحف بل األصالة مسة تطبع كل
عمل فيو خصوصية وإبداع ".67
ادلقوم األساسي يف الشخصية العربية اإلسالمية  ،على اعتبار أن عصر التدوين ىو
وباإلضافة إذل اجلانب الديٍت وىو ّ
سبثل وتفاعل لإلسالم مع باقي اجلوانب األخرى  ،فإن اللغة العربية ـ حسب اجلابري ـ كلغة مستقلة عن باقي اللغات  ،ذلا من
إحساس العرب باالنتماء إذل ثقافة واحدة متميزة من الثقافات األخرى األثر الكبَت ،61وىذه حقيقة ردبا يكون من السهل
تأكيدىا  ،ذلك أن اللغات العادلية سواء كانت الفرنسية أو اإلصلليزية أو األدلانية ...إخل على اختالفها فهي تُكتب حبروف واحدة
وتُنطق حبروف متشاهبة يف أغلب األحيان  ،فهي ترجع إ ذل أصل واحد ( الالتينية ) أو اثنُت  ،وأما اللغة العربية فلها حروف
متميزة  ،ونطق فريد باإلضافة إذل ضلو وتركيب خاصُت ، 62وىذا دليل على أن اجلابري يعتقد بوجود مسات خاصة لدى األمة
العربية اإلسالمية .
على أن اجلابري ال يعتقد أن تقديس العرب للغتهم ػلمل طابعا دينيا  ،فمع أن القرآن نزل بلسان عريب مبُت فإنو ال
ؽلكن اجلزم بأن اجلانب الديٍت لو دور يف حب العرب للغتهم  ،وحجتو يف ذلك أنو لو نظرنا إذل " الذين خدموا اللغة العربية
وتعصبوا ذلا  ،فسنجدىم إما مسلمُت غَت عرب أو عرب غَت مسلمُت ( مسيحيُّت )".63
ّ
وىذه أيضا حقيقة تارؼلية  ،فعلماء اللغة والبالغة ومؤلفي القواميس وادلعاجم كانت غالبيتهم الساحقة من أصل غَت
وعربوا الكتب كانوا من ادلسيحيُّت العرب.64
عريب  ،أما إذا نظـرنا إذل العصر احلاضر فإننا نـجد الذين خدموا العربية ّ
إال أن اجلابري وإن كان يعًتف بوجود موروث ثقايف عريب إسالمي خالص  ،فإنو مع ذلك دل يتعمق يف البحث عن
خصائص ىذا ادلوروث أو عن مقوماتو  ،باستثناء اإلشارة إذل كون الدين واللغة ( الدين اإلسالمي واللغة العربية ) أحدا أىم
مكوناتو  ،وإظلا خصص كل اىتمامو بنتيجة ىذا ادلوروث وكيفية تفاعلو وتطوره فيما بعد  ،وظهر ذلك يف رباعيتو عن التاريخ
اإلسالمي وىي على الًتتيب  " :تكوين العقل العريب "  " ،بنية العقل العريب "  " ،العقل السياسي العريب "  " ،العقل األخالقي
الغريب ".
إن ىذه ادلؤلفات ىي حبق من أىم ما ألف اجلابري من كتب  ،وىي تلخص رؤيتو للًتاث العريب اإلسالمي  ،إال أن
الذي ي عنينا ىنا بصفة مباشرة ىو كتابو األول " تكوين العقل العريب " الذي يربز فيو اجلابري " دور ادلوروث العريب اإلسالمي
اخلالص يف تكوين العقل العريب ".65
كون وتَش ّكل داخل الثقافة العربية  ،ويف نفـس الوقت
والعقل العريب الذي يعنيو اجلابري يف كتابو ىذا ىو العقل الذي تَ ّ
الذي عمل ىو نفسو على إنتاجها وإعادة إنتاجها.66
ومعٌت ذلك أن العقل الذي يتحدث عنو اجلابري  ،ليس عقال رلردا ومغلقا وجاىزا  ،بل ىو عقل يقيم عالقة جدلية مع
التعرف على ادلوروث الثقايف العريب اإلسالمي اخلالص
الثقافة اليت يُنتجها  ،فكأظلا اجلابري ىنا يقيم برىانا باخللف  ،أي أنو حاول ّ
من خالل ما أنتج ىذا ادلوروث من ثقافة وطريقة تفكَت  ،وردبا كان ىذا مدلول كالمو  " :إذا كان اإلنسان ػلمل معو تارؼلو شاء
أم كره ـ كما يقال ـ فكذلك الفكر ػلمل معو آثار مكوناتو وبصمات الواقع احلضاري الذي تَش ّكل فيو ومن خاللو ".67
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وعلى ىذا األساس يبدأ اجلابري يف ربليل ىذه الثقافة العربية اإلسالمية القدؽلة من خالل أفكار الفالسفة وادلؤرخُت
والنحاة والفقهاء واألصوليُت وادلتكلمُت وادلتصوفة  ...إخل لكي يستنتج كيف يُف ّكر العقل العريب ويُقارنو فيما بعد بغَته من
العقول ( اليوناين واألورويب)  ،وىذا كلو للبحث عن األسباب اليت جعلت الثقافة العربية تتقهقر وتصل إذل مآزقها يف عصر
االضلطاط وما بعده .
وؽلكن حوصلة النتائج اليت وصل إليها اجلابري يف مشروعو ىذا يف :
طلب من العقل أن يتأمل الطبيعة ليتوصل إذل خالقها ( اهلل)  ،وىناك يف الثقافة
أوال  :أن الثقافة العربية اإلسالمية تَ ُ
اليونانية ـ األوروبية يتخذ العقل من اهلل وسيلة لفهم الطبيعة أو على األقل ضامنا لصحة فهمو ذلا.68
ثانيا  :أن العقل يف الثقافة األوروبية واليونانية يرتبط بادراك األسباب أما العقل يف اللغة العربية وبالتارل يف الفكر العريب

يرتبط أساسا بالسلوك واألخالق.69

ثالثا  :أن العقل العريب ربكمو النظرة ادلعيارية إذل األشياء  ،ويقصد اجلابري بالنظرة ادلعيارية ذلك االذباه يف التفكَت الذي

يبحث لألشياء عن مكاهنا وموقعها يف منظومة القيم اليت يتخذىا ذلك التفكَت مرجعا لو ومرتكزا  ،وىذا يف مقابل النظر و
ادلوضوعية اليت تبحث يف األشياء عن مكوناهتا الذاتية ورباول الكشف عما ىو جوىري فيها  ،ومعٌت ذلك أن النظرة ادلعيارية نظرة
اختزالية  ،زب تصر الشيء يف قيمتو  ،وبالتارل يف ادلعٌت الذي يضفيو عليو الشخص ( واجملتمع والثقافة ) صاحب تلك النظرة  ،وأما
النظرة ادلوضوعية فهي نظرة ربليلية تركيبية  ،ربلل الشيء إذل عناصره األساسية لتعيد بناءه بشكل يربز ما ىو جوىري فيو.77
ورابعا  :أن ادلعرفة عند العرب تتأسس على األخالق  ،بينما عند اليونان  :األخالق ىي اليت تتأسس على ادلعرفة ،
الص ُّم البك ِ
ويستدل اجلابري على ذلك بلسان العرب البن منظور  ،وبالقرآن الكرمي  ":إِ َّن َشَّر الد ِ ِ ِ
ين َال يـَ ْع ِقلُو َن
ْم الذ َ
َ
َّواب عْن َد اهلل ُّ ُ ُ
".71
لخص اجلابري ىذا كلو يف قولو  " :إن الطابع احلسي الالتارؼلي للنظرة اليت ربملها معها اللغة العربية عن العادل ،
ويُ ّ
ذبر معها عادل ذلك األعرايب الذي كان يعيش ما قبل التاريخ العريب  ،عادل خشونة البداوة و" سذاجة
لكوهنا كانت وما زالت ّ
العروبة " بتعبَت بن خلدون ".72
ؤسسو فعل
وأما دراسة اجلابري لألعمال العلمية العربية  ،من ضلو وفقو وكالم وبالغة كانت لتؤكد أهنا خطاب عريب يُ ّ
عقلي واحد  ،أي آلية ذىنية واحدة قوامها ربط فرع بأصل دلناسبة بينهما  ،وىو القياس بتعبَت النحاة و الفقهاء  ،أو االستدالل
بالشاىد على الغائب عند ادلتكلمُت والتشبيو بتعبَت البالغيُت.73
وىكذا يستنتج من خالل دراستو للشافعي والغزارل إذل أن العقل العريب تَوقّف عن أداء واجبو ادلعريف وىو ما يصطلح
على تسميتو بـ" استقالة العقل العريب "  ،وىذا إشارة إذل عدم االعتماد على العقل للوصول إذل ادلعرفة واستبدالو بالتصوف أو
العرفان ، 74وىذا احلكم ينطبق أيضا على السهروردي وبن عريب .
ويف األخَت يصل من خالل دراستو للثقافة العربية القدؽلة إذل اإلجابة عن السؤال القدمي "ادلتج ّدد"  :دلاذا تأخر ادلسلمون
وتقدم غَتىم؟ بقولو  " :إن ادلسلمُت إظلا بدأوا يتأخرون حينما بدأ العقل عندىم يُق ّدم استقالتو  ،حينما أخذوا يلتمسون
ادلشروعية الدينية ذلذه االستقالة ".75
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ويبدو أن ىذه اإلجابة غَت كافية من الوجهة العلمية  ،اليت تَعترب أن لكل شيء سبب  ،فإرجاع زبلف العرب ادلسلمُت
إذل " استقالة العقل " عندىم غَت ٍ
كاف  ،إذ أن السؤال ادلنطقي واألىم ىو  :دلاذا العقل العريب استقال من وظيفتو ؟!  ،لذلك
صلد اجلابري ػلاول أن يستدرك ذلك بقولو  " :أما أسباب إصرار العقل العريب على تقدمي اسـتقالتو ،فبعضها يرجع إذل ادلوروث
القدمي السابق على اإلسالم  ،وبعضها يرجع إذل ادلوروث اإلسالمي اخلالص  ،وقد حاول العرب التخلص من الفًتة اذلرمسية
فـفعلوا ذلك جزئيا  ،وجزئيا فقط بسب أحد معطيات ادلوروث اإلسالمي اخلالص ذاتو ".76
وواضح من ىذا أن اجلابري ومن خالل استفادتو من ادلناىج العلمية السيما ادلنهج اإلبستمي  ،الذي يعتمد على
التحليل ادلوضوعي لألشياء والظواىر  ،وصل إذل نتيجة مفادىا أن التخلّف الذي أصاب األمة اإلسالمية كان نتيجة حلتمية تارؼلية
" فلم يكن من الركود مناص و ال من التقليد مفر ".77
ولكن إذا كان األمر كذلك  ،أي أن التخلف ىو مسألة حتمية  ،فلماذا نُلقي باللوم على ادلفكرين الذين مثلوا وجسدوا
ىذا التخلف مثل الغزارل وبن عريب ؟! مث إنّو لو طبقنا ىذه الفكرة ـ فكرة احلتمية ـ على واقعنا العريب ادلعاصر  ،فسنجد الدعوة إذل
النهضة والثورة على الرواسب التارؼلية التقليدية ىي دعوة ال جدوى منها  ،طادلا أن التاريخ ربكمو قوالب وأطر موضوعية ال طاقة
التحرك خارج حدودىا !!!
لإلنسان بتغيَتىا أو ّ
إن ىذه الفكرة ـ فكرة احلتمية التارؼلية ـ ترجعنا إذل اإلشكالية التقليدية  :ىل اإلنسان أمام الظروف التارؼلية واالجتماعية
حر أم رلرب ؟! وىكذا صلد أنفسنا أمام ادلشكلة ادليتافيزيقية ادلعروفة وادلتمثلة يف احلرية اإلنسانية .
والنفسية ّ
ومعلوم أن ىذه ادلشكلة نفيها أو إثباهتا ليس من رلال العلم  ،ويف رأينا وللخروج من ىذا ادلأزق ىو إعطاء ىامش أكرب
من احلرية لإلنسان ضمن الظروف احمليطة بو  ،حىت ؽلكن من خالذلا قيام نوع من ادلسؤولية الفردية .
الخاتمة

وخالصة القول فإن ادلفكرين العرب ادلعاصرين  ،طُرحت عليهم مسألة التقدم كتحدي حضاري  ،فتصدوا ذلذا التحدي
ومقوماهتا يلتمسون األسباب  ،فبينما رأى احملافظون أن احلل دلشكلة زبلّف
بالبحث عن العلة والداء  ،فانكبّوا على تاريخ األمة ّ
العرب ادلسلمُت ىو العودة إذل أصوذلم ومبادئهم السمحة ابتداء من الفهم الصحيح للدين إذل العمل واالجتهاد يف أمور وشؤون
الدنيا  ،ولسان حاذلم القول ادلشهور " ال يصلـح حال آخر ىذه األمة إال دبا صلح بو أوذلا " ، 78لكن البعض اآلخر من االذباه
الليربارل التحرري كادلفكر علي حرب رفض ىذا الطرح األخَت معتربا أن وجود أصول ثابتة هنائية ال تتزعزع ىو تصور خيارل
للمسألة  ،وىو منايف للسنن التارؼلية  ،وعنده العيش يف احلاضر وحده كاف للتطور ومواكبة العصر  ،دون االلتفاف و لو نظرة
واحدة إذل ادلاضي ادلليء بادلتناقضات و النقائص  ،وأما االذباه الثالث فهو ـ يف رأينا ـ اذباه وقف موقفا وسطا  ،زلاوال التوفيق بُت
االثنُت وتقريب اذلوة بينهما  ،وىو االذباه اإلبستمولوجي النقدي شلثال بادلفكر زلمد عابد اجلابري الذي اعترب اذلوية كيان ثابت
79
ِ
يما
ومقدس  ،لو ما لو وعليو ما عليو  ،ولن تكون ىناك هنضة ما دل تكن من داخل ىذه األصول نفسها وبالتارل أن نستورد ق ً
أخرى أو ظلوذجا آخرا ليس حال للمشكلة .
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