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تتضـــمن كـــل معرفـــة وجهـــاً يتخطـــى فيهـــا الشـــروط البنيويـــة المجتمعيـــة التاريخيـــة  
الخاصة التي انتجتها، أي ما يعـود إلـى المعرفـة البشـرية بشـكل عـام، كمـا تتضـمن كـل          

وجهــاً ال يتخطــى فيهــا الشــروط البنيويــة المجتمعيــة الخاصــة، أو المرحلــة  معرفــة بشــرية 
ــة التــي انتجــت خاللهــا    ــاً       . التاريخي ــاً نظري ــد نتاجــاً فكري ــيس التجري ــى، ل وفــي هــذا المعن

ــاً، بــل فيــه مضــمون تــاريخي، أي مضــمون المعطيــات التــي جعلــت ظهــوره        وذهنيــاً بحت
  .ممكناً وضرورياً

انهما  كاديمية التي تميز بين الوجهين، إالّالجة األولكن، على الرغم من كل المع
فمـا هـو   . في الحقيقة يشكالن وجهـاً واحـداً ال يمكـن تجزئتـه بـأي شـكل مـن األشـكال        

المــنهج الــذي يعتمــده المفكــرون والبــاحثون العــرب لحــل التعــارض بــين االنطــالق مــن  
  الوجهين المشار إليهما؟بداهة انتقال المعرفة الينا من الغرب وبين استحالة التمييز بين 
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يقتصــر اســتخدام المعرفــة فــي هــذا التصــور علــى هويــة البنــى المجتمعيــة التاريخيــة   
كمــا تــتم إدانــة المعرفــة الغربيــة، ويرتفــع الصــوت بضــرورة إنتــاج معرفتنــا   . التــي انتجتهــا

  . الخاصة
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، 1، المركز الثقافي العربي، ط )إلشكالية، المنهجالموضوع، ا(عبداهللا إبراهيم، العالقة مع الغرب -*
2000 .  
 .معهد العلوم اإلجتماعيةـــــ أستاذ في الجامعة اللبنانية  -*
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فــي الفكــر العربــي، ال  علــى العكــس تمامــاً ممــا هــو شــائع ومتــداول ومتعــارف عليــه 
الــداعين إلــى اســتعادة   »الســلفية«يخــتص هــذا التصــور المنهجــي بأصــحاب المواقــف    

النموذج التراثي العربي واإلسالمي كمـا كـان قبـل عصـر اإلنحطـاط، بـل يخـتص أيضـاً         
ــي بوصــفه       »العصــرانية«بأصــحاب المواقــف   ــي النمــوذج الغرب ــى تبن ــدعون إل ــذين ي ال

  .نموذجاً للعصر كله

أبعد من ذلـك إلـى القـول بـأن هـاجس اإلخـتالف بـين المعـرفتين موجـود           ونذهب
وحاضر في أذهان مـن يتبنـون النمـوذج الغربـي ويـدعون علنـاً إليـه أكثـر بكثيـر ممـا هـو            
موجود وحاضر في أذهان من يعلنـون كـل يـوم بـأن المعرفـة اآلتيـة الينـا غريبـة عنـا وال          

عرفــة اآلتيــة إلينــا غريبــة عنــا، يتحــول  ففــي الحقيقــة، عنــد مــن يحكــم بــأن الم . تصــلح لنــا
وأمـا مـن   . اختالف معرفتنا عن معرفة الغرب بداهة غير مطروحة على الفهم والمعالجة

يحكــم بــأن معرفتنــا هــي نفســها معرفــة الغــرب، فــإن االخــتالف والخصوصــية يشــكالن     
إننا والدليل على ما نقوله، . هاجسه النظري األساسي، وهو ال يملك هاجساً نظرياً سواه

إذا فتشنا في الفكـر العربـي عـن المفـاهيم المنتجـة تحـت وطـأة هـاجس االخـتالف بـين           
ن نجــدها إال عنــد المفكــرين والبــاحثين العــرب الــذين يتبنــون النمــوذج        لــالمعــرفتين ف

   :والمفاهيم التي نقصدها ونشير إليها هي التالية. الغربي بالكامل

المجتمــع «، »مجتمــع الحــديثال«، »المجتمــع التقليــدي«، »المجتمــع المــدني«
نمط اإلنتاج «، »نمط اإلنتاج اآلسيوي«، »االنتماءات التقليدية والحديثة«، »األهلي

وكمــا نعــرف، لقــد انــتج هــذه المفــاهيم     .الــخ... »رأســمالية االطــراف «، »الكولونيــالي
  .مفكرون قوميون وليبراليون وماركسيون غربيون

 »التنميــة البشــرية المســتدامة«هــوم وفــي هــذا الســياق، عرضــنا فــي دراســة حــول مف 
، كيــف يحكــم »الليبراليــون الغربيــون«الــذي أنتجــه، ويعيــد انتاجــه، المفكــرون العــرب 

  :ومما أوردناه بهذا الصدد. إنتاج المفهوم هاجس اختالف معرفتنا عن معرفة الغرب
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ففــي . إنهـا ظــاهرة عامــة منــذ الخمسـينيات مــن هــذا القــرن وحتـى الوقــت الحاضــر   «
عنـد اكتشـاف قضـية نظريـة جديـدة فـي مفهـوم التنميـة، يظهـر فجـأة مـا يقـدم              كل مـرة، 

وفـي كـل مـرة، يرافـق     . على انه مفهوم جديد يقوم على فلسفة جديدة ومقاربة جديدة
لنتـذكر سـوية   . هذا الظهور المفاجئ ضجة إعالمية وحملة مركّـزة فـي وسـائل اإلعـالم    

جة اإلعالميـة نفسـها التـي يحـدثها     مفهوم التنمية البشـرية عنـد ظهـوره فهـو أحـدث الضـ      
ونتوقع بعد عـدد مـن السـنوات ان يظهـر مفهـوم      . مفهوم التنمية البشرية المستدامة حالياً

فمـا معنـى هـذه الظـاهرة؟ ومـا      . آخر يقدم على انه المفهـوم الجديـد والفلسـفة الجديـدة    
ــي      ــزى اآلتـ ــا المغـ ــرى فيهـ ــا نـ ــي؟ إننـ ــا العلمـ ــاحثون العـــ   : مغزاهـ ــرون والبـ ــع المفكـ رب يقـ

الليبراليــون الغربيــون تحــت وطــأة مفارقــة منهجيــة الفتــة للنظــر وهــم ال يــدرون بالتأكيــد   
فمـن جهـة أولـى، يـرون فـي الليبراليـة خيـاراً كونيـاً         . المفارقة التي يقعـون تحـت وطأتهـا   

ــة الخاصــة     ــة التاريخي ــة المجتمعي ــرون فــي     ؛يتخطــى الشــروط البنيوي ــة، ي ومــن جهــة ثاني
وفـي  . على هوية البنى المجتمعية الرأسـمالية الغربيـة التـي أنتجتـه     الليبرالية خياراً يقتصر

ــد والفلســفة           ــى المفهــوم الجدي ــة للنظــر، يكتســب الكــالم عل ــة الالفت إطــار هــذه المفارق
فــالمفكرون والبــاحثون العــرب يعيشــون دون ان يــدروا  . الجديــدة معنــاه ومبــرر وجــوده

. اننا العربية والبلدان الشبيهة بهاهاجس التفتيش عن المفاهيم الجديدة التي تصلح لبلد
القضـية  «و »المفهوم الجديد«وفي كل مرة يخلط الخبراء والمستشارون بين فكرتي 

نكـون فـي حضـور خبـراء ومستشـارين يتوهمـون انهـم توصـلوا إلــى          »النظريـة الجديـدة  
  .  »الجديد الذي يحل مشكلة الجمع بين كونية الليبرالية وخصوصية هذه البلدان
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في هذا التصور، يتخطى اسـتخدام المعرفـة هويـة البنـى المجتمعيـة التاريخيـة التـي        
انتجتها، كما يتم تبني النموذج الغربـي المعاصـر، الـذي فـرض نفسـه كنمـوذج عـالمي،        

  .وينْظَر إلى المعرفة اآلتية إلينا من الغرب على انها معرفتنا
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رف عليـه فـي الفكـر العربـي، ال يخـتص هـذا       وبخالف ما هو شائع ومتـداول ومتعـا  
الـــداعين إلـــى تبنّـــي  »العصـــرانية والتحديثيـــة«التصـــور المنهجـــي بأصـــحاب المواقـــف  

المواقــف «النمــوذج الغربــي بوصــفه نموذجــاً للعصــر كلــه، بــل يخــتص أيضــاً بأصــحاب  
  .الذين يدعون إلى استعادة النموذج التراثي العربي واإلسالمي »السلفية

مــن ذلــك إلــى القــول بــأن التماثــل والتطــابق بــين المعــرفتين موجــود     ونــذهب أبعــد 
فمــن يتبنــى المعرفــة الغربيــة تتحــول بداهــة  . وحاضــر فــي أذهــان مــن يعتبرونهــا معــرفتهم 

وأما من يحكم بأنهـا معرفـة غريبـة عنـه فهـي      . عنده غير مطروحة على الفهم والمعالجة
وإذا كــان أصــحاب . اً ســواهتشــكل هاجســه النظــري األساســي، وال يملــك هاجســاً نظريــ 

ه المعرفـة  جمن ليبراليين وماركسيين وقوميين يرون مشكلة توا »العصرانية«المواقف 
نا إليهـا قبـل قليـل، فـإن     راآلتية الينا من الغرب، ما يـدفعهم إلـى إنتـاج المفـاهيم التـي أشـ      

تعــيش تحــت   مليســوا فــي حاجــة إلــى انتــاج أي مفــاهي    »الســلفية«أصــحاب المواقــف  
  .الختالف بين المعرفتينوطأة ا

ــر        ــديث كيـــف ينظـ ــة والتحـ ــألة الحداثـ ــول مسـ ــا حـ ــة أجريناهـ ــي دراسـ ــا فـ ــد بينـ ولقـ
الضــواحي «:المفكــرون والبــاحثون اإلســالميون إلــى معرفــة الغــرب علــى انهــا معرفتنــا        

وخلف الواجهات  »النيون«حيث الشوارع العريضة واألسواق المحدثة تحت أضواء 
طـراز  ... ت البضـائع المسـتوردة مـن عواصـم الـدول الكبـرى      األنيقة الزجاجية التـي أبـرز  

الثقافة والمثقفين العرب على الـنمط الغربـي، الجامعـات المحليـة المحدثـة علـى الـنمط        
س الخاصــة، ومــدارس اإلرســاليات، مجموعــات المثقفــين والسياســيين   رالغربــي، المــدا

النمط الفرنجي، الفن الذين درسوا على الكتب المترجمة، انتشار وسائل اإلعالم ذات 
واألدب المتغربــــان شــــكالً ومضــــموناً، الفئــــات المهنيــــة العليــــا كاألطبــــاء والمهندســــين  

أي  »بالموضـة «إلـى مـا يسـمى    . والتقنيين، المرأة العربية المحدثة في لباسها ومظهرهـا 
اصبح مصمم األزياء وماشط الشعر في باريس ولندن مثالً يقرران للمرأة المحدثة فـي  

كيف تلبس كل فصل مـن فصـول السـنة وكيـف تسـرح شـعرها وكـم تعـري مـن          بالدنا 
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»جسدها وكم تشدد على إبراز تالفيف جسمها
1.  

وفي النتيجة، يمثل التصوران المنهجيان السابقان، على الرغم من حـدة المواجهـة   
  .ما يتيح لنا توجيه المالحظات النقدية نفسها. الدائرة بينهما، تصوراً منهجياً واحداً

يغيــب عـن التصــورين معـاً وعـي التمييــز بـين الــوجهين فـي كــل       :المالحظـة األولـى  
ففــي التصــور المنهجــي األول، يغيــب الوجــه الــذي ينتمــي إلــى المعرفــة البشــرية  . معرفــة

بشكل عام، وفي التصور المنهجي الثاني تمارس معرفة الغرب دون وعي اإلشكاليات 
البنــى المجتمعيــة الرأســمالية الغربيــة التــي   الخاصــة التــي تحويهــا، التــي تعــود إلــى هويــة  

  .أنتجتها

وال تقف مفاعيل غياب وعي التمييز بين الوجهين عند حدود عدد من األبحـاث،  
بل إن حيزاً كبيـراً جـداً مـن النقـاش الـدائر بـين المفكـرين والبـاحثين العـرب يقـع أسـيراً            

قتــراض المفهــومي مــن اال: لنظــرة تــرى الخيــارات المنهجيــة المتاحــة علــى الوجــه التــالي 
فــي الحــالتين، تتحــدد إمكانيــة أو إســتحالة      . الغــرب أو العــودة إلــى األصــول المــأثورة    

بالسـلب كـان هـذا    (استخدام أي مفهوم على أساس هوية البنى المجتمعيـة التـي انتجتـه    
  ).بالتحديد أو باإليجاب

التعــرف فــي التصــورين معــاً، يرتفــع حــاجز كبيــر جــداً فــي وجــه    :المالحظــة الثانيــة
فمـا معنـى التعـرف علـى هـذه المعرفـة وفهمهـا فـي         . على المعرفة اآلتية إلينـا مـن الغـرب   

وعنـــد هـــذه . العمـــق؟ معنـــاه اإلقتـــراب قـــدر اإلمكـــان مـــن تمييـــز مســـتحيل بـــين وجهيهـــا
النقطة، لمجرد اعتبار المعرفة اآلتية الينا غريبة عنّـا، ال نكـون اقتربنـا خطـوة واحـدة مـن       

وكـذلك فـي حـال االنطـالق     . فيهـا إلـى المعرفـة البشـرية بشـكل عـام       الوجه الذي ينتمي
وة واحـدة  اً خطـ من بداهة انها معرفتنا بقدر ما هي معرفة الغرب، فـال نكـون اقتربنـا ايضـ    

وفي الحـالتين،  . الوجه الذي ينتمي فيها إلى البنى المجتمعية التاريخية التي انتجتهامن 
  .نا، ولو بدا أن العكس صحيحتخرج معرفة الغرب من دائرة الفهم عند
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فــي التصــورين معــاً، يرتفــع حــاجز كبيــر جــداً فــي وجــه التعــرف    :المالحظــة الثالثــة
فعلـى العكـس تمامـاً ممـا يؤكـده المفكـرون العـرب أصـحاب         . على واقعنا العربي نفسـه 

التصور المنهجي األول، ما يـرد إلينـا مـن الغـرب موجـود وحاضـر فـي كـل تفصـيل مـن           
نمط المعيشة، التعليم، اإلنتاج، النقابة، (المجتمعي اليومي المحسوس  تفصيالت واقعنا

وكذلك، بخالف ما يزعم أصحاب التصور المنهجي الثاني، لو فتشنا ). الخ...الحزب، 
قليالً في ظواهر حياتنا المجتمعية العربية الحديثة لظهر جلياً اختالف بنيوي معين بينهـا  

فــي الغــرب، ولكانــت تغيــرت نظرتنــا إلــى القطــاع       وبــين الظــواهر المجتمعيــة الحديثــة    
  .الحديث عندنا، وألصبح في إمكاننا اإلكتشاف انه ليس القطاع الغربي الحديث نفسه

وقــد أتــيح لنــا فــي دراســة حــول الثنائيــة المجتمعيــة والبحــث الميــداني االستقصــائي 
راث ــــ الحداثـة  في علم االجتماع ان نبين طبيعة الحاجز الكبير الذي تنصبه إشكالية الت

  .في وجه التعرف على واقعنا المجتمعي الملموس

وإذا كانت المالحظات السابقة ترسم الحواجز والعقبات المعرفية التـي تقـف فـي    
وجه الفهم، فلماذا ال يعيها المفكرون والباحثون العرب؟ ولماذا يستمرون، منـذ قـرنين   

ال يــرون الوقــائع الملموســة غيــر  مــن الزمــان، فــي تبنــي التصــور المنهجــي نفســه؟ ولمــاذا 
  المتطابقة مع تصوراتهم المنهجية ومع افتراضاتهم النظرية؟

تطــرح هــذه األســئلة مســألة القاعــدة والشــواذ فــي الفكــر، وكيفيــة اســتيعاب الفكــر      
يســتحيل علــى فرضــية أو  «: وفــي هــذا المجــال، يقــول كــارل بــوبر  . للوقــائع الشــاذة عنــه 

فــي معنــى انــه علــى  . »ائع التــي تقــع ضــمن صــالحياتها نظريــة ان تتطــابق مــع جميــع الوقــ 
: ويقــول أيضــاً  . صــعيد الملمــوس توجــد علــى الــدوام وقــائع غيــر متطابقــة مــع النظريــة         

وبهـذا الكـالم يشـرط بـوبر إربـاك      . »الشواذ الذي يربك النظرية إن لم تتسع الستيعابه«
  . الشواذ للنظرية بعدم قدرتها على استيعابه وليس لمجرد وجوده

ف تتسع النظرية فتستوعب الشواذ؟ لإلجابة عن هذا السؤال، ينبغي التمييز بين كي



  53                                                                                   الحداثة في الفكر العربي - إشكالية التراث

  : نوعين من الوقائع الشاذة

ــة تقـــوم النظريـــة بتبيـــان هـــذه          * ــدما يكـــون الشـــواذ محكومـــاً بشـــروطه الخاصـ عنـ
الشروط فيصبح الشـواذ والحالـة هـذه جـزءاً مـن النظريـة نفسـها ولـو بـدا ان العكـس هـو            

  .الصحيح

نخرط الشواذ ضمن النظرية، أي عندما تكون شروط الشواذ هي نفسها عندما ي *
شــروط النظريــة، فــال بــد للمشــكلة مــن ان تطــرح بإلحــاح شــديد فــي اتجــاه التغييــر فــي       

  .النظرية ذاتها

ــاني، ولكــن، يبقــى ان         ــاريخ العلــوم حــاالت عــدة مــن النــوع الث ولقــد وردت فــي ت
ه، فــإذا حصــل هــذا الــوعي    الشــرط الضــروري للحــديث عــن الشــواذ هــو وعــي شــذوذ      

  . سيأتي التغيير النظري بالضرورة

أما عـدم التمييـز بـين نـوعي الوقـائع الشـاذة فيحمـل مخـاطر جعـل العلـم علمـاً واعيـاً             
فيصبح الشواذ والحالة هذه العنصر األولى في اإلطاحـة بالمعـارف   . للشواذ على الدوام

ة البشـر خطـت خطـوات إضـافية     ولو كانت القضية بهذه السهولة، لكانت معرفـ . العلمية
وفي هذا الطلب، . وحتى بالنسبة لكارل بوبر، فهو يطلب إمعان النظر في الشواذ. كثيرة

تســتثير ) نظريــة، شــواذ، أزمــة، تغييــر نظــري  (ضــرورة تجنــب رســم معادلــة ذهنيــة معينــة   
بـين  هل هناك ما يشبه الهيئة العلمية العليا لتحكم علـى الوقـائع وتصـنفها    : السؤال التالي

  !! مؤيدة للنظرية وشاذة عنها

ــور      ــز التطـ ــة، ال يرتكـ ــات الفكريـ ــة االتجاهـ ــبة لغالبيـ ــوال، وبالنسـ ــع األحـ وفـــي جميـ
وقد حصـلت الـنقالت العلميـة فـي التـاريخ عنـدما       . العلمي على مفهوم القاعدة والشواذ

كان التفكير العقلـي العلمـي يتوصـل إلـى الخصـائص األساسـية بـين مجمـوع خصـائص          
وعلـى سـبيل المثـال، األمـر الصـعب للوصـول إلـى القـوانين         . يجاد العالقة بينهـا المادة وإ

وهكــذا، ففــي . الفيزيائيــة تحــدد تاريخيــاً بإيجــاد الخصــائص التــي لهــا عالقــة بالموضــوع
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اإلنــدفاع، كانــت الصــعوبة تكمــن أوالً فــي * الثقــل = القــوة: القــانون األساســي للديناميــة
ان التفكيــر يــتم بالســرعة فلــم يحصــل تقــدم فــي هــذا     قبــل غاليلــه كــ (التفكيــر باإلنــدفاع 

. ثم فيما بعـد فـي التوصـل إلـى مفهـوم الثقـل وهـو يختلـف عـن مفهـوم الـوزن           ). المجال
الحجـم،  * الضـغط  = وفي القانون األساسـي المتعلـق بالغـازات، الحـرارة المطلقـة الثابتـة      

فكـرة   كانت الصـعوبة تكمـن فـي التوصـل إلـى مفهـوم الضـغط، وكـذلك الوصـول إلـى          
  . قياس الحرارة إبتداء من درجة الصفر المطلق

إننـــا نـــورد هـــذه األمثلـــة لنؤكـــد بـــأن التطـــور العلمـــي واإلكتشـــافات التـــي أحـــدثت   
تغييــرات هامــة فــي المعــارف البشــرية لــم تنشــأ أساســاً عــن االشــتغال علــى وقــائع شــاذة       

  .بالقياس إلى القواعد المرعية

الدقيقة، فالمسـألة فـي العلـوم اإلنسـانية أعقـد      وإذا كان األمر كذلك بالنسبة للعلوم 
فــنحن . مـن ذلــك بكثيــر، وقبــل الكــالم علــى الشـواذ ينبغــي طــرح إشــكالية وعيــه كشــواذ  
ــتعلم حصــر الحــاالت الشــاذة عنهــا       وبهــذا . نــتعلم قواعــد اللغــة فــي الوقــت نفســه الــذي ن

ترضــة ليشــير إلــى قاعــدة أخــرى مف »لكــل قاعــدة شــواذ«المعنــى، يــأتي اســتخدام تعبيــر 
وعلــى هـــذا األســاس، يكـــون الشــواذ ضـــمن    . تشــمل األصــل إضـــافة إلــى الشـــذوذ عنــه    

والنتيجـة  . إنـه الشـواذ الـذي يؤكـدها    . القاعدة وهـو لـيس شـواذاً يسـتدعي تغييـر القاعـدة      
التــي يــؤدي إليهــا هــذا المثــل ال تتحــدد بقبــول الشــواذ لقصــر الحيلــة فــي معرفــة أصــوله      

بـل لكونـه جـزءاً مـن القاعـدة، ولـو لـم يـرد فـي نصـها           ونشأته في أوضاع العلوم الراهنة، 
  . األصلي

في هذا الضوء، وكي ال يواجه الفكر الوقائع الشاذة التي تفرض التغيير فيه عاجالً 
فكيــف يــنجح أصــحاب . أو آجــالً، فهــو يعمــل علــى تحويــل الشــواذ جــزءاً مــن القاعــدة 
ويـل الوقـائع الشـاذة التـي     التصورين المنهجيين السابقين، منذ قـرنين مـن الـزمن، فـي تح    

يـــواجههم الملمـــوس المجتمعـــي العربـــي بهـــا جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن افتراضـــاتهم النظريـــة  
  المتعلقة بالموضوع؟ وكيف ينجحون في تجنب وعي الشواذ؟
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تحــت هــذا العنــوان، مــا نشــير إليــه هــو المقارنــة التــي تُمــارس دون ان يعــي الفكــر،     
وفي هذا السياق، يمكـن للمقارنـة ان تكـون دافعـة     . ارنة معينةبالضرورة، انه يمارس مق

ومــا نعرضــه هنــا هــو المقارنــة حــين  . للفهــم، كمــا يمكــن لهــا ان تشــكل عقبــة فــي وجهــه 
  .تكون عقبة معرفية في الفكر العربي

من ناحية أخـرى، إذا كنـا نأخـذ علـى عاتقنـا مهمـة البحـث فـي المنطـق والمواقـف           
في هذا اإلطار، ننطلق من فرضية رئيسة تضع الغالبية السـاحقة  والعادات الذهنية، فإننا، 

من الكتابات بالعربية في سلة منهجية واحدة، وذلك على الرغم مما يبدو بينها، للوهلة 
  . األولى، من تناقض ومواجهة ظاهرية

تكون المقارنة بين وجهين اثنين، أحـدهما  «: ونبدأ بتقديم معنى المقارنة كالتالي
يء بمــا يوافقــه، فتكــون حقيقــة هــذه المقارنــة هــي المطابقــة بــين الشــيئين،          مقارنــة الشــ 

ــين           ــة هــي المعارضــة ب ــة الشــيء بمــا يخالفــه، فتكــون حقيقــة هــذه المقارن ــاني مقارن والث
وحســب هــذا التعريــف الشــائع، تقــوم المقارنــة علــى بداهــة المعرفــة بالشــيئين  . »الشــيئين

كانـت المعرفــة بالشـيئين معــاً، أو المعرفــة   ولكـن، فــي حــال  . اللـذين تــتم المقارنـة بينهمــا  
بأحــدهما، تمثــل إشــكالية وال تمثــل بداهــة، فــال بــد مــن ان تتحــول المقارنــة إشــكالية          

  فهل تمثل المقارنة بداهة؟ أم تمثل إشكالية؟. بدورها

في الحقيقة، إذا كانت المشكلة االبستمولوجية التقليدية بصدد استقالل موضـوع  
سبة للذات العارفـة ال تسـتوقف الباحـث فـي العلـوم الدقيقـة قبـل        الدراسة وخارجيته بالن

. في بحثه، إال ان االمر يختلف أشد االختالف عنـد دراسـة اإلنسـان والمجتمـع     المضي
ففي بحثها البشر والمجتمعات ال يمكن للعلوم اإلنسانية ان تقدر الظاهر في الوقائع بل 

ففـي البحـوث اإلنسـانية ينبغـي     . النـاس وكذلك الباطن ومعناه بالنسبة لمن تدرسهم مـن  
والسلوك الخارجي الظاهر . التمييز بين الداخل والخارج في ما يأتي اإلنسان من أفعال
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وعند هذه النقطـة، لمجـرد وعـي التمييـز بـين السـمات       . يعتبر محصلة للتفاعالت الباطنة
رنـة انتقلـت   الظاهرة للعيان في الملموس، وبـين المضـمون البنيـوي المميـز، تكـون المقا     

  :إلى عالم اإلشكاليات النظرية، ويكون علينا، تالياً، التمييز بين نوعين فيها

. المقارنــة القائمــة علــى تشــابه واخــتالف الســمات الظــاهرة للعيــان فــي الملمــوس  *
ومن البـديهي ان يقـع هـذا الـنمط مـن المقارنـة خـارج الكشـف عـن المضـمون البنيـوي            

كن ان يعكس اختالفاً في هذا المضـمون، كمـا التبـاين    المميز ألن التشابه الخارجي يم
وعلــى ســبيل المثــال، إذا . الخــارجي قــد يعكــس تمــاثالً بنيويــاً بــالرغم مــن كــل الظــواهر 

ــرورة، ان        ــك، بالضـ ــي ذلـ ــال يعنـ ــات فـ ــين المجتمعـ ــتركة بـ ــة مشـ ــواهر مجتمعيـ ــدنا ظـ وجـ
معيـــة وكــذلك، إذا وجـــدنا ظـــواهر مجت . مضــمونها البنيـــوي متطـــابق فــي كـــل الحـــاالت  

تختلــف ممارســتها بــين المجتمعــات، فــال يعنــي ذلــك بالضــرورة، ان مضــمونها البنيــوي    
  .متعارض في كل الحاالت

المقارنــة كعمليــة معرفيــة واعيــة تقــوم علــى اإلحاطــة مســبقاً بالمضــامين البنيويــة      *
وفـي أسـاس هـذا النـوع مـن المقارنـة يوجـد بنـاء         . المميزة للمواضـيع الخاضـعة للمقارنـة   

وعلـــى هـــذا األســـاس، تكـــون  . مح بالعمـــل علـــى أشـــكال مجتمعيـــة مختلفـــة نظـــري يســـ
ــزة       ــين مضــامين بنيويــة ممي ــدوام مقارنــة ب ــة علــى ال ــة بــين الســمات    . المقارن وكــل مقارن

  . الظاهرة للعيان في الملموس تنطلق من تحديد مسبق للمضامين البنيوية المميزة

يوي المميـز لواحـد مـن    وهكذا ال يمكن عن طريق المقارنة تحديد المضمون البن
وفي هـذا الضـوء، كيـف يمـارس الفكـر العربـي المقارنـة،        . المواضيع الخاضعة للمقارنة

  في موضوع العالقة مع الغرب؟

ال معنى للكالم على الحداثة في المطلق، وال يمكن للحكم بوجود حداثة معينة، 
اسـتخدامها   باإلرتكـاز علـى وحـدة قيـاس نظريـة يـؤدي       ن يصدر إالّأأو عدم وجودها، 

فمـا هـي وحـدة القيـاس النظريـة      . إلى جعل الكالم على الحداثة مبرراً ومفهوماً وواقعيـاً 



  57                                                                                   الحداثة في الفكر العربي - إشكالية التراث

. هذه؟ إنهـا نقطـة تـوازن مفترضـة ترسـم الحـدود النظريـة الفاصـلة بـين الحداثـة وغيرهـا           
  .وفي هذه الحالة فقط تكتسب الحداثة المبرر النظري لوجودها

  وحدة القياس النظرية الحداثة ـــــــــــــــــــــــــ

وتقــوم . إنهـا المعادلـة المنطقيـة األولـى التـي يتضـمنها الكـالم علـى ظـاهرة الحداثـة          
تنتمـي الحداثـة علـى الـدوام إلـى المقارنـة كعمليـة        : عليها معادلة منطقية ثانية هي التالية

وبمجــرد الكــالم علــى الحداثــة . وهــي ال تملــك وجــوداً معرفيــاً خــارج المقارنــة . معرفيــة
  .كون في هذا الكالم، بالضرورة، مقارنة معينة وال يكون فيه إال المقارنةي

: وباإلرتكــاز إلــى المعادلــة المنطقيــة الثانيــة ثمــة أســئلة ينبغــي طرحهــا تتنــاول اآلتــي 
هــل يمكــن لتشــابه الســمات الظــاهرة للعيــان فــي الملمــوس، أو إختالفهــا، ان يــدلنا علــى  

المميــــزة للحداثــــة؟ هــــل يقــــع الكشــــف عــــن  تشــــابه، أو اخــــتالف المضــــامين البنيويــــة  
المضمون البنيوي المميز للحداثة العربية داخل المقارنـة أم يقـع خارجهـا؟ هـل يمكـن      
عن طريق المقارنـة تحديـد المضـمون البنيـوي المميـز للحداثـة العربيـة؟ أم ان المقارنـة         

نـة الـذي   تقوم على تحديد مسبق لهذا المضمون البنيوي المميز؟ مـاذا عـن نمـط المقار   
ال ينطلق في التحديـد المسـبق للمضـمون البنيـوي الممميـز للظـاهر الخاضـعة للمقارنـة؟         
مـاذا عـن الحداثـة العربيـة فـي هـذا الـنمط مـن المقارنـة؟ أال يكـون تحديـد الحداثـة فـي              
ــد          ــان فــي الملمــوس؟ أال يكــون تحدي ــة أســيراً لتشــابه الســمات الظــاهرة للعي هــذه الحال

اً لالســتدالل الــذي ينســخ المضــمون البنيــوي المميــز لواحــد مــن الحداثــة، بالتــالي، أســير
  المواضيع المطروحة على المقارنة؟ 

وفـي  . لإلجابة عن هذه األسئلة ال بد من وعي الفارق النظـري بـين نـوعي المقارنـة    
ينبغـي   »الحداثـة العربيـة  «هذا الضوء، عندما تضاف صفة العربية إلى الحداثـة فتصـبح   

وعلى هذا األساس، تفترض معالجـة الحداثـة   . ها تمييزاً بنيوياً لهاان يتضمن الكالم علي
وال تهــم النتيجــة . العربيـة الكشــف عـن مضــمونها البنيــوي وسـماتها البنيويــة المميــزة لهـا    
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التي تتوصل المقارنة إليها في ما بعد؛ فقـد تصـل إلـى حـد إعـالن التماثـل بـين الحداثـة         
ر أهمية أن تكون تلك النتيجـة مندرجـة فـي سـياق     وإنما األكث. العربية والحداثة الغربية

فهـل هـذا   . مقارنة تقوم على تحديد مسبق لمضمون الحداثة العربية البنيوي المميز لهـا 
  هو واقع الكتابات بالعربية حول الحداثة والتحديث؟

  :تبرز في الكتابات العربية ظاهرة الفتة للنظر

  .بنيوي المميز للحداثة العربيةال يمكن عن طريق المقارنة تحديد المضمون ال *

  .يتم عن طريق المقارنة تحديد المضمون البنيوي المميز للحداثة العربية *

  كيف يجدر بنا فهم تلك المفارقة؟ وفي أي إطار نضعها؟

         تحفـظُ لمـا تقـارن تخلط الكتابات بالعربية بين نـوعي المقارنـة، فتنتقـل مـن مقارنـة
 إلـى االسـتدالل الـذي ينسـخ النمـوذج ـــــ المرجـع،        ) مقارنـة النمط الثاني في ال(استقاللَه

وال يقف الخلـط بـين نمطـي    . أي الذي ينسخ المضمون البنيوي المميز للحداثة الغربية
المقارنــة، ومــا ينــتج عنــه مــن اســتدالل ينســخ النمــوذج ــــــ المرجــع، عنــد حــدود كتابــات   

فكلهـا  . الفكريـة العربيـة كافـة    معينة، بل يشـكل قاسـماً منهجيـاً مشـتركاً بـين االتجاهـات      
تنطلق من بداهـة اعتبـار الحداثـة العربيـة علـى انهـا الحداثـة الغربيـة ذاتهـا، وكلهـا تعتمـد            

  .المقارنة سبيالً لتحديد المضمون البنيوي المميز للحداثة العربية

وفيمـا  . وتتعدد النمـاذج التـي تقـع أسـيرة للمواقـف والعـادات الذهنيـة المشـار إليهـا         
ض لنموذجين منها، األول يخـتص باالتجـاه القـومي، والثـاني يخـتص باالتجـاه       يلي نعر

  :اإلسالمي

òîiŠÈÛbi@òibnØÛa@åß@Þëþa@x‡ìàäÛaZ2  

ينطلــق الكاتــب مــن مالحظــة ظــاهرة جديــدة تعرفهــا المجتمعــات المختلفــة فــي     *
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شــعوب العــالم كانــت ومازالــت تختلــف فــي الكثيــر مــن    ... « :عصــرنا الــراهن الحــديث 
ولكـن، ومـع هـذا، يوجـد     . الرئيسية، مثـل الثقافـة والتـاريخ والنظـام السياسـي      الخصائص

ــدد        ــن حيـــث العـ ــابه ارتفعـــت مـ ــاالت التشـ ــة، وإن مجـ ــات المختلفـ ــين المجتمعـ ــابه بـ تشـ
وتقاربت من حيث الشكل كثيراً خـالل الحقبـة األخيـرة، ولنقـل األربعـين أو الخمسـين       

سـة التغيـر االجتمـاعي فـي ضـوء مفـاهيم       مما قـاد عـدداً مـن المهتمـين بدرا    . سنة األخيرة
مدرسة التحديث، إلى تبنـي المبـدأ القائـل بـأن المجتمعـات فـي حركـة تحـديثها تطـور          
أنظمـــة ومؤسســـات وانســـاقاً متشـــابهة، وان درجـــة التشـــابه هـــذه أو التقـــارب تـــزداد قـــوة  

  .»بمرور الزمن

ويأخذ  يشير الكاتب إلى نموذج للتحديث يصلح للمناطق والمجتمعات كافة، *
يمـر المجتمـع العربـي فـي الوقـت الحاضـر بمرحلـة تغيـر         « :هذا النمـوذج الشـكل التـالي   
دخلـت أجـزاء مـن المجتمـع العربـي فـي مرحلـة التحـديث         : اجتمـاعي علـى نطـاق واسـع    

خالل حقب تاريخية مختلفة ـــــ أدت برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية في 
تحـديث المجتمــع وخصوصـاً فــي مظهـره المــادي ـــــ انتشــار     كـل حالـة إلــى نتـائج اهمهــا    

التعليم على نطاق واسع ــــــ انتشار التحضر ونمو المدن ـــــ انتشار األسرة النووية وتراجـع  
مكانة األسرة كوحدة إنتاجية ــــ اسـتخدام واسـع لمنتوجـات التكنولوجيـا ـــــ نشـر الـوعي        

طــرق ـــــــ مــد خطــوط الهــاتف واإلهتمــام بوســائل  الصـحي والخــدمات الصــحية ــــــــ بنــاء ال 
اإلتصـــال الجماهيريـــة ـــــــ انتشـــار الطاقـــة الكهربائيـــة ـــــــ يـــؤدي قطـــع مســـافة مناســـبة علـــى  
التحــديث المــادي إلـــى تغيــر فــي الجوانـــب التــي لهـــا عالقــة بالثقافــة مـــن قــيم ومعـــايير         

ــر        ــر مــن التغي ــه الكثي ـــ يحمــل المســتقبل فــي طيات ــر ـــــ ــي اتجــاه المجتمــع    وأنمــاط تفكي ف
المــدني، فــالمجتمع المــدني يعتبــر مظهــراً رئيســاً مــن مظــاهر تطــور المجتمــع الحــديث،      

  .»والمجتمع العربي لن يشكل استثناء عن القاعدة

ــادين         * ــي ميـ ــة فـ ــة التقليديـ ــاءات المجتمعيـ ــتمرار اإلنتمـ ــع اسـ ــب واقـ ــه الكاتـ يواجـ
ـــ و ... «: متعــددة فيقــول مــن بينهــا الثقافــة العربيــة ــــــــ تجعــل مــن   الثقافــات الشــرقية مــثالً ـــــ
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األســرة حجــر الزاويــة فــي التركيــب االجتمــاعي، وإن قــيم الثقافــة العربيــة تحــرص علــى  
تقوية األسرة والحفاظ على تماسك أفرادها وتؤكد علـى أهميـة دور األطفـال وتبـارك     

مـن   لـذلك، لـيس  . تكاثرهم، وتخص كبار السن بمكانة مرموقة وبدور مهم في األسرة
الضـــروري ان تحـــدث فـــي األســـرة العربيـــة التغيـــرات نفســـها التـــي حـــدثت فـــي األســـرة  

  .»الغربية

الحــراك االجتمــاعي فــي نســق األدوار والمراكــز ســريع فــي الكثيــر مــن أجــزاء  ... «
ــي          ــة ف ــرات المســتقلة المعروف ــى تلــك المتغي ــي، ولكــن ســرعته ال ترجــع إل ــوطن العرب ال

، بقــدر مــا ترجــع إلــى متغيــرات ذات صــفة محليــة    تجــارب ســابقة كالتصــنيع أو التعلــيم  
  .»كاالنتماء إلى جماعات النفوذ مدنية كانت أم عسكرية

يعكــس شــكل المشــاركة السياســية مــا يجــري فــي نطــاق األســرة الكبيـــرة أو          ... «
القبيلة، حيث يتجه القرار من أعلى إلى أسفل، وحيـث ال يسـمح بـالرأي المخـالف إال     

الثقافية التي تتحكم في عملية اتخاذ القرار، هي مـن النـوع    في حدود ضيقة، ألن القيم
  .»الذي يبارك التأييد ويحث على التضامن

ــات قويــة،         « ــزال المجتمــع العربــي المعاصــر يحــتفظ مــع تاريخــه وتراثــه بعالق ال ي
  .»متينة

ال يجد الكاتب حالً نظرياً لواقع استمرار االنتماءات المجتمعية التقليدية سوى  *
  .تجاور القديم والحديث: النظرية الثنائية

ــرة     ... « انتشـــار األســـرة النوويـــة كوحـــدة ســـكنية حضـــرية، واســـتمرار أهميـــة األسـ
  .»...الممتدة

وهــي أنظمــة  . توجــد أنظمــة اجتماعيــة خاصــة بكــل نشــاط أو قطــاع أو مجــال    ... «
ويــنعكس هــذا المــزيج فــي مجــالي القــيم      . تجمــع بــين الخصــائص الحديثــة والقديمــة    
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ثم يترجم في شكل أنماط سلوكية تجمع ما بـين صـفات لهـا جـذور فـي      . تواالتجاها
  .»الثقافة العربية، وأخرى تشابه تلك التي تسود في المجتمعات المدنية

  .» ...الجمع بين القديم والحديث في األنظمة االجتماعية الرئيسية... «

  .»التفكيراشتراك عناصر التراث مع عناصر العقالنية لتكوين العقل ونمط ... «

وهكــذا، ال نعتقــد أننــا فــي حاجــة إلــى التوقــف أكثــر مــن ذلــك عنــد اســتعارة أفكــار 
هذا النموذج مـن الكتابـة بالعربيـة، فلقـد ظهـرت المرتكـزات المنهجيـة التـي نرمـي إلـى           

  .تظهير صورتها بجالء ووضوح

  .الخلط بين تحديث المجتمع العربي وظواهر الحياة المجتمعية العربية الحديثة -

  .اختزال تحديث المجتمع العربي إلى ظواهر الحياة العربية الحديثة -

الخلط بين نوعي المقارنة واعتماد المقارنة القائمة على تشابه السـمات الظـاهرة    -
ــة هــو نفســه          ــة العربي ــأن مضــمون الحداث للعيــان فــي الملمــوس طريقــاً إلصــدار الحكــم ب

  .مضمون الحداثة الغربية

  .نموذج الحداثة الغربية االستدالل الذي ينسخ -

  .اعتماد الثنائية حالً نظرياً لكل اإلشكاالت المنهجية التي يمكن أن تنشأ -

òîiŠÈÛbi@òibnØÛa@åß@ïãbrÛa@x‡ìàäÛa3:  

ما جعل اختيارنا يقع على هذا النموذج هو إعالنه الصريح عن انتمائـه إلـى وجهـة    
  .نظر إسالمية في رؤية الحداثة والتحديث

تب من تقديم منهجه على انه يختلف جذرياً عن مناهج الغرب فـي  ينطلق الكا *
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  .تحليل المجتمعات العربية اإلسالمية

ــار       « قــد يعتبــر الــبعض، ممــن تــأثروا بالمنــاهج الغربيــة فــي البحــث، ان اتخــاذ المعي
العقيدي ـــــ الفكري ــــــ الحضاري مدخالً منهجياً في فهم المجتمعات العربية اإلسالمية 

عـن العمليـة، ألن مفهـوم العمليـة فـي عـرفهم مقصـور علـى هـذا المـنهج أو ذاك           جنوحا 
ــث     ــي البحـ ــة فـ ــاهج الغربيـ ــن المنـ ــة إن     . مـ ــوعة القائلـ ــحة الموضـ ــدت صـ ولكـــن إذا تأكـ

ــاذج         ــن نمـ ــاً عـ ــاً وجوهريـ ــاً بينـ ــف اختالفـ ــالمي يختلـ ــي اإلسـ ــي العربـ ــوذج المجتمعـ النمـ
دايـة، عمليـة تطبيـق منـاهج الغـرب      المجتمعات التي عرفتها أوروبا فهـذا يجعـل، منـذ الب   

علـــى تحليـــل المجتمعـــات العربيـــة اإلســـالمية منهجـــاً غيـــر علمـــي، وانحرافـــاً عـــن ســـواء   
  . »السبيل

تقوم نظرة الكاتب في هـذا النمـوذج علـى بداهـة وجـود مجتمـع عربـي حـديث          *
تشكل من السيطرة الفرنجية االستعمارية فأخذ بالحداثة الغربية وغلب عليه نمطها فـي  
مســكنه، ومســلكه، ونهــج حياتــه، ومدارســه، وتفكيــره، ومفاهيمــه فكــان امتــداداً للــنمط    

  .الخارجي ضمن شروط التبعية له

يشــدد الكاتــب، فــي رؤيــة الواقــع المجتمعــي العربــي، علــى وجــود مجتمعــين،           *
إن رؤية الواقع االجتماعي في بالدنا على أساس وجـود مجتمعـين،   « :مختلفين جذرياً

ــد  ــع واحــ ــل طبيعــــة       ال مجتمــ ــت بالتحليــ ــي تناولــ ــات التــ ــة الدراســ ــع أغلبيــ ــطدم مــ ، تصــ
المجتمعـــات العربيـــة اإلســـالمية فانطلقـــت مـــن رؤيتهـــا مجتمعـــاً واحـــداً ال مجتمعـــين،         

وبهــذا تجاهلــت المجتمــع   . وطبقــت مقــاييس المجتمــع المحــدث علــى الوضــع ككــل      
المحـدث  فـإذا كـان مـن الصـحيح ان المجتمـع      . األصلي واعتبرتـه منقرضـاً غيـر موجـود    

وبهــذا تكــون . حكــم الــبالد، فهــذا ال يعنــي ان المغلــوب علــى أمــره اصــبح غيــر موجــود  
رؤيـــة المجتمعـــين متطابقـــة مـــع الواقـــع الفعلـــي المعطـــى فـــي بالدنـــا، كمـــا تكـــون رؤيـــة   

  .»المجتمع الواحد فقط ال تنطبق على ذلك الواقع
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مـــع العربـــي علـــى هـــذا النحـــو، يحـــدد النمـــوذج الثـــاني مـــن الكتابـــة بالعربيـــة المجت   
إنهـا النظـرة المنهجيـة نفسـها والركـائز      . وما يهمنا هنا هو النظرة التي يملكها... الحديث

المنهجية ذاتها التي وجدناها ماثلة في النموذج األول من الكتابة بالعربيـة، والتـي تقـوم    
  .على بداهة اعتبار الحداثة العربية هي الحداثة الغربية ذاتها

ي القائم على الخلـط بـين نـوعي المقارنـة، تنوجـد الكتابـة       وفي هذا السياق المنهج
  :بالعربية أمام احتمالين

اعتبـــار مضـــمون الحداثـــة العربيـــة هـــو مضـــمون الحداثـــة الغربيـــة   :االحتمـــال األول
  .نفسه، والسبب في ذلك ان األشكال المجتمعية التنظيمية واحدة في الحالتين

مية واحدة فينبغي التفتيش عن الدرجة إذا كانت األشكال التنظي :االحتمال الثاني
المتدنيـــة لفاعليـــة الحداثـــة العربيـــة فـــي االنتمـــاءات المجتمعيـــة التقليديـــة فتصـــبح تلـــك   

  .االنتماءات وقنواتها المجتمعية خارج الحداثة العربية وضد منطقها

ويحـل محـل    »العقبة في وجه مسيرة التحديث«على هذا األساس يهيمن مفهوم 
، وال يبقى للفكر العربـي مـن همـوم التفسـير سـوى      »لمحدد للتحديثالعامل ا«مفهوم 

ويـتم تحديـد هـذه    . الكشف عن العقبات التي تقف في وجه اكتمـال عمليـة التحـديث   
العقبــات عــن طريــق المقارنــة بــين العوامــل التــي أنتجــت حداثــة غربيــة فاعلــة ومكتملــة      

فـإذا  . ي المجتمعات العربيةوناجزة وبين العوامل التي تحمل الهوية المجتمعية نفسها ف
كان التصنيع على سبيل المثال يأتي في رأس العوامل المنتجة للفاعليـة التـي تتمتـع بهـا     
ــه        ــي وجـ ــة فـ ــبحان عقبـ ــا يصـ ــة وتأخرهـ ــناعة المحليـ ــعف الصـ ــإن ضـ ــة، فـ ــة الغربيـ الحداثـ

وهكذا، يحـل فـي الكتابـة بالعربيـة الفهـم الخـاص بـالواقع المجتمعـي         . التحديث الفاعل
  .محل ما يفترض ان يشكل فهماً خاصاً بالواقع المجتمعي العربي الغربي
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ــة      ــا اللغــــ ــة، كمــــ ــة الغربيــــ ــة المجتمعيــــ ــديولوجي للمؤسســــ ــمون االيــــ ــدأ المضــــ يبــــ
اإليديولوجيــة الخاصــة بهــا، بالتشــديد علــى عالميــة المؤسســات المجتمعيــة، أي شــمول   

ل في ما بعد على تقديم الشـكل التنظيمـي المؤسسـي    الحياة المؤسسية العالم كله، ليعم
وهكذا، تحل عالمية التنظيم المؤسسي . الغربي على انه شكل تنظيمي مؤسسي عالمي
فيحصــل الخلــط النظــري والمنهجــي بــين  . الغربــي محــل عالميــة المؤسســات المجتمعيــة 

ــي  (قواعــد مؤسســية خاصــة    ــة ا  ) التنظــيم المؤسســي الغرب ــين المعــايير المجتمعي لعامــة وب
فتكتســـب المؤسســـة المجتمعيـــة الغربيـــة،  ). الحيـــاة المؤسســـية وشـــمولها العـــالم بأســـره (

  .والحال هذه، محتوى يقطع مع التاريخ ويتخطى القدرة والمبادرة البشرية

وهكذا ينطلـق المفكـرون والبـاحثون العـرب وفـي أذهـانهم صـورة وحيـدة ممكنـة          
نظــيم كمــا انتجــت تاريخيــاً فــي     للشــكل التنظيمــي المؤسســي هــي بالتحديــد صــورة الت     

وعلــى أســاس وحدانيــة هــذا التصــور يــتم تفريــغ المؤسســة المجتمعيــة مــن بناهــا . الغــرب
وهـم يقـررون،   . األصيلة فتتحول شكالً تنظيمياً يمكـن ان ينوجـد فـي كـل المجتمعـات     

. من ناحية ثانية، دون ان يستوقفهم األمر، عدم وجود التنظيم المؤسسي في مجتمعاتنـا 
سسة المجتمعية العربية، بالنسبة لهم، موجودة ولكن تنظيمها غائـب، فـي حـين ال    فالمؤ

بد وان يـؤدي التفلـت مـن أسـر اللغـة االيديولوجيـة للمؤسسـة الغربيـة إلـى تلمـس نمـط            
ة مؤسســية خاصــة  ة تنظيميــة، أي بنيــا العربيــي مجتمعاتنــي فــم المؤسســن التنظــير مــآخــ

، نفهــم وجــود األفكــار اآلتيــة فــي الكتــب     ومــن هــذه الزاويــة  . تتطلــب الدراســة والفهــم 
  :بالعربية

إن دور الدولة يتمثل في العمل على إدخال التنظيم إلى المؤسسات العربيـة فـي   «
  .»األوساط المجتمعية المختلفة

  .»إذا لم تسع المؤسسة إلى التنظيم، فإن التنظيم يسعى إلى المؤسسة«
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  .»رالتنظيم المؤسسي ظاهرة من ظواهر عالمنا المعاص«

ــيم        « ــي تنظــ ــا فــ ــن حقهــ ــة مــ ــة محرومــ ــدان العربيــ ــعوب البلــ ــة وشــ ــود قائمــ إن القيــ
  .»المؤسسات إما عمداً وإما إهماالً

إن الهدف من تنظيم المؤسسـات هـو عقلنـة اإلنتـاج أي وضـعه فـي إطـار سـيطرة         «
  .»اإلنسان العربي ووعيه وإرادته وتخطيطه

ن األفكــار الشــائعة  مــا هــو المنطــق فــي رؤيــة األمــور الــذي يحكــم هــذا الــنمط مــ          
  ويوجهه؟

عندما يتحدد الهدف بإدخال التنظـيم إلـى المؤسسـة المجتمعيـة فيعنـي ذلـك ان        *
  .المؤسسة التي يفترض تنظيمها غير منظمة في األصل

عنــدما يعتبــر التنظــيم المؤسســي بــين ظــواهر العــالم المعاصــر، فيعنــي ذلــك عــدم      *
  .وجوده من قبل

حرومـة مـن حـق تنظـيم المؤسسـات المجتمعيـة،       عندما تكون الشعوب العربية م *
  .فيعني ذلك افتقادها التنظيم المؤسسي وعدم حضوره في المؤسسات

عندما يكـون الهـدف مـن تنظـيم المؤسسـة المجتمعيـة العربيـة عقلنـة اإلنتـاج، ال           *
يعــود األمــر يخــتص بتغييــر وجــه تنظيمــي مؤسســي محــدد وإنمــا تغييــر بنيــة المؤسســة           

  .ككل

األفكــار الشــائعة انهــا تقــع فــي منزلــق ايــديولوجي يتــوهم إدخــال     يتضــح مــن هــذه  
التنظيم إلى مؤسسة مجتمعية عربية غير منظمـة باألصـل، أو نقـل بنيـة تنظيميـة مؤسسـية       

  .إليها، أو نقل بنية مؤسسية بكاملها
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وتجــــدر اإلشــــارة أيضــــاً إلــــى وجــــه آخــــر مــــن أوجــــه الوقــــوع فــــي أســــر اللحظــــة    
ويتمثــــل هــــذا الوجــــه فــــي ســــيادة مفهــــوم الحداثــــة  . يــــةااليديولوجيــــة المؤسســــية الغرب

  فكيف يبدو ذلك عند المفكرين العرب؟. والتحديث

ــة      ــها أمـــر التفتـــيش عـــن مؤشـــرات مجتمعيـ ثمـــة كتابـــات بالعربيـــة توكـــل إلـــى نفسـ
ــديث       ــر الحـ ــا المعاصـ ــي عالمنـ ــات فـ ــين المجتمعـ ــابه بـ ــل والتشـ ــوحي بالتماثـ ــة تـ . ملموسـ

يش طــويالً، وتجــد مظــاهر حداثــة مجتمعيــة  فتفــتش، وهــي ليســت فــي حاجــة إلــى التفتــ  
إنهـا تجـد علـى سـبيل المثـال انتشـاراً       . مشتركة في كل األمكنة والمجتمعات المعاصـرة 

للتحضــر ونمــواً مفرطــاً للمــدن وتوســعاً فــي التعلــيم وامتــداداً لشــكل األســرة النواتيــة أو       
ينما كان والمصـنع  النووية واستخداماً اكبر للتقنيات الحديثة، كما انها تجد المدرسة أ

  .الخ...والمصرف والمؤسسات التجارية 

كذلك األمـر، ثمـة كتابـات بالعربيـة توكـل إلـى نفسـها أمـر التفتـيش عـن مؤشـرات            
ــا المعاصــر          ــين المجتمعــات فــي عالمن ــاين ب ــوحي بــاالختالف والتب ــة ملموســة ت مجتمعي

واهر فتفــتش، وهــي ايضــاً ليســت فــي حاجــة إلــى التفتــيش طــويالً، وتجــد ظــ      . الحــديث
  .مجتمعية متباينة في كل األمكنة والمجتمعات المعاصرة

. فــي الحــالتين، إذن، ينتهــي البحــث عــن ســمات التشــابه واإلخــتالف إلــى إيجادهــا  
ة ة كافـ ة الملموسـ والسبب في ذلك بسـيط جـداً ويتمثـل فـي حضـور السـمات المجتمعيـ       

دد الــروابط والملمــوس المجتمعــي، مــن هــذا المنظــار، يتمثــل فــي تعــ  . فــي الوقــت نفســه
  .وتشابك العالقات المحسوسة إلى درجة يصعب حصرها

امــا ردة الفعــل النظريــة والمنهجيــة الوحيــدة الممكنــة والمتاحــة فــي مواجهــة تلــك     
الكتابات فهـي الطلـب منهـا، ببسـاطة شـديدة، تغييـر موضـوع كتابتهـا واسـتبدال مهمـات           

لطلــب، ال يكــون والســجال، فــي حــال تقــديم مثــل هــذا ا . بحثهــا بمهمــات بحــث أخــرى
جــدياً وال مجــدياً علــى االطــالق، فبــين حقــوق الكتابــة ان تختــار موضــوعها وان ترســم    
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حــدود قضـــاياه، كمـــا بـــين حقوقنـــا ان نســـاجلها فـــي الموضـــوع الـــذي اختارتـــه وداخـــل  
  .الحدود التي تكون رسمتها لقضايا هذا الموضوع

محـــل  »تحـــديث المجتمعـــات العربيـــة«ولكـــن، فـــي المقابـــل، حـــين تحـــل قضـــية  
يتغير موضوع الكتابـة ويختلـف    »مظاهر الحياة المجتمعية العربية الحديثة وظواهرها«

وفـي هـذه   . عن نمط الموضوعات األول وترتسم حدود مختلفة لقضـايا موضـوع آخـر   
ــة وجهــة رســم خــط      ــة، يأخــذ موضــوع الكتاب أو خــط الفهــم   »االنتظــام البنيــوي «الحال

  .تمعية وتناقضها في الملموسالواحد الذي يحيط بتنوع الظواهر المج

ينتقــل موضــوع البحــث إذاً مــن اســتخراج مظــاهر الحيــاة المجتمعيــة الحديثــة إلــى      
التغيــــر المجتمعــــي ومســــيرته ومنحــــاه ووجهتــــه وأوالياتــــه الديناميــــة المنتجــــة للمظــــاهر  

وعنــد هــذه النقطــة، تتجســم فــي الكتابــات بالعربيــة مخــاطر اختــزال . المجتمعيــة الحديثــة
، حيــث يــؤدي »ظــواهر الحيــاة المجتمعيــة العربيــة «إلــى  »مجتمــع العربــيتحــديث ال«

تحــديث «مــن جهــة وبــين   »أشــكال الحيــاة الحديثــة «الخلــط النظــري والمنهجــي بــين  
من جهة أخرى إلى إتاحة المجال أمام المضمون التاريخي والبنيوي لنمط  »المجتمع

لمي بـديهي للتحـديث خـارج    التحديث الغربي كي يقدم نفسه علـى صـورة نمـوذج عـا    
الشـــروط التاريخيـــة واألواليـــات الديناميـــة التـــي أنتجتـــه، فتغيـــب الحاجـــة، بالتـــالي، إلـــى  
تحليل مظاهر الحياة المجتمعية الغربية الحديثة في مسارها التاريخي األصلي ويتحـول  
التحــديث الغربــي إلــى مقولــة عامــة ال تــاريخ لهــا وتنفصــل ظــاهرة الحداثــة عــن تــاريخ      

هــا وتنســلخ عنــه وتتجمــد فــي صــورة بســيطة بديهيــة، كمــا يغيــب المســار التــاريخي تكون
الخاص بالمجتمعات العربية حيث ينبغـي البحـث فـي مظـاهر الحيـاة المجتمعيـة العربيـة        

  .الحديثة

على هذا األساس، يبدأ المحتوى االيديولوجي لمفهوم الحداثة والتحديث، كما 
ــه، بالت    ــة بـ ــة الخاصـ ــة االيديولوجيـ ــة     اللغـ ــاة المجتمعيـ ــكال الحيـ ــة أشـ ــى عالميـ ــديد علـ شـ

ليعمل فـي مـا بعـد، عـن طريـق      . الحديثة أي شمول مظاهر الحياة الحديثة العالم بأكمله
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عزل لحظة مظاهر الحياة المجتمعية الحديثة، على تقديم مسيرة معينـة لتحـديث معـين    
  .على انها نموذج عالمي بديهي للتحديث

والتقـدم والتطـور والنمـو وتتشـارك فـي ممارسـة        وهكذا، تتقاطع مفاهيم التحديث
وظيفة حجب تقديم نموذج التحديث الغربي نفسه على انه نمـوذج عـالمي، وبـديهي،    

  .وضعي، موضوعي، عقالني

ولقد بينـا فـي دراسـة أجريناهـا حـول الجامعـة والبحـث العلمـي فـي البلـدان العربيـة            
وما توصلنا . إليديولوجي الغربيكيف يقع النموذج الدراسي العربي، أسيراً للخطاب ا

  :إليه هو اآلتي

ــين فكــرة         « ــنهض علــى دمــج نظــري واضــح ب ــي وي يقــوم النمــوذج الدراســي العرب
ويعبــر هــذا . وتُعتَبــر الفكرتــان وكأنهمــا فكــرة واحــدة  . التعلــيم العــالمي وفكــرة الجامعــة 

 الــدمج النظــري عــن طغيــان االيــديولوجيا علــى النظــر وعــن الوقــوع فــي أســر اللحظــة           
  كيف؟ ولماذا؟. االيديولوجية الخاصة بالتعليم العالي في الغرب

تنطلــق اللغــة االيديولوجيــة الخاصــة بــالتعليم العــالي فــي الغــرب مــن عالميــة التعلــيم  
العـــالي، أي شـــموله العـــالم بأســـره، لتعمـــل فـــي مـــا بعـــد علـــى تقـــديم الشـــكل التنظيمـــي   

ه النقطــة، تحــلّ عالميــة  المؤسســي الجــامعي الغربــي علــى انــه شــكل عــالمي، وعنــد هــذ     
الشكل التنظيمي المؤسسي الجامعي الغربي محل عالمية التعليم العالي نفسه، ويحصل 
الــدمج النظــري بــين شــكل تنظيمــي مؤسســي خــاص هــو الجامعــة الغربيــة وبــين المعــايير  

  .المجتمعية العامة أي التعليم العالي وشموله العالم بأسره

فهـو ينطلـق،   . الفخ االيديولوجي المنصوب لـه ويقع النموذج الدراسي العربي في 
من ناحية أولى، وفي ذهنه صوره وحيدة ممكنة للشكل التنظيمي المؤسسـي الجـامعي   
هي بالتحديد صورة الجامعة كمـا انتجـت تاريخيـاً فـي الغـرب، وعلـى أسـاس وحدانيـة         

شــكالً هــذا التصــور، يــتم تفريــغ الجامعــة الغربيــة مــن بناهــا المجتمعيــة األصــيلة فتتحــول   
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وتنظيميـاً يمكـن ان ينوجـد فـي كـل المجتمعـات، وهـو يقـرر، مـن ناحيـة ثانيـة، دون ان            
يستوقفه األمر، غياب العالقـة بـين الجامعـة والمجتمـع وافتقـاد الجامعـة لوظيفـة الخدمـة         
المجتمعيــة، فــي حـــين ال بــد ان يـــؤدي التفلــت مـــن أســر اللغـــة االيديولوجيــة الخاصـــة       

إلى تلمس نمط آخر من العالقة بين الجامعـة والمجتمـع فـي    بالتعليم العالي في الغرب 
. مجتمعاتنا العربية ونمط آخر من وظيفة الخدمة المجتمعية للجامعة في بلـداننا العربيـة  

، »انفصام كامل بين الجامعة والمجتمع«: من هذه الزاوية، نفهم وجود أفكار من نوع
جامعات فاقدة لقـدرتها  «، »جيةجامعاتنا كأبراج عا«، »انعزال الجامعة عن محيطها«

  .الخ...»على تلبية حاجات المجتمع

إن القضية ليست شكلية على اإلطالق، فعلى أساسها تتحدد الوجهة التي تسلكها 
والشـــرط الضـــروري للنجـــاح فـــي مشـــروع الجامعـــة  . الجامعـــات فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة

يم العـالي فـي الغـرب،    العربي هو التفلت من أسر الخطاب االيديولوجي الخـاص بـالتعل  
الدولــة، الجامعــة، : وضــرورة النظــر إلــى الجامعــة فــي البلــدان العربيــة علــى الوجــه التــالي  

الخ كلها تنظيمات وأشكال مجتمعيـة حديثـة العهـد    ...الحزب، النقابة، الجمعية، النادي
وكلها تعاني في انخراطها المجتمعي، وهي . نسبياً في مجتمعنا والمجتمعات الشبيهة به

وما يحـدد نجاحهـا أو فشـلها    . تنجح أو تفشل، على درجات متفاوتة في هذا االنخراط
هو مدى وعيها، من ناحيـة اولـى، حقيقـة كونهـا تنتمـي فـي األصـل، كأشـكال مؤسسـية          

ومـدى قـدرتها،   . وتنظيمات مجتمعية خاصة، إلى مجتمع آخر غيـر مجتمعاتنـا المحليـة   
ومــادة عمــل وأهــداف عمــل متكيفــة مــع   مــن ناحيــة ثانيــة، علــى اســتنباط أســاليب عمــل 

الــخ تشــكل عنــاوين انتماءاتــه   ...وضــع مجتمعــي ال تــزال العائلــة أو الطائفــة أو المنطقــة    
  .»وقيمه المجتمعية الرئيسة

كمــا بينــا فــي دراســة ثانيــة أجريناهــا حــول الحــرب والتهجيــر فــي لبنــان، كيــف تقــع  
  .نموذج محدد سلفاًالنظرة الدراسية المحلية الشائعة أسيرة للقياس على 
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هل تحضر إشكالية التـراث ـــــــ الحداثـة عنـد جميـع المفكـرين والبـاحثين العـرب؟         
  وهل ينجح أحدهم في التفلت منها؟

ال يقتصر نظام المواقف والعادات الذهنيـة علـى نمـوذج واحـد مـن نمـاذج الكتابـة        
تنــوع األفكــار واخــتالف صــورها وأشــكالها، توجــه إشــكالية التــراث ــــــ          ففــي . العربيــة

وحتـى الوقـت   . الحداثة األبحاث والدراسـات فـي الميـادين والقطاعـات المعرفيـة كافـة      
وال . الحاضر، لم يتم وعي اإلشكالية بوصفها العقبة المعرفية الرئيسية في الفكر العربي

ــة، أو كتــاب بالعربيــة يتفلــت مــن هــذه    يوجــد بحــث واحــد، أو دراســة واحــدة، أو مقا    ل
. اإلشـكالية ويتحــرر منهـا ويكشــف النقــاب عـن حقيقتهــا ويلقــي األضـواء العلميــة عليهــا    

وما هو موجـود فـي الكتابـة العربيـة بالفعـل، دعـوات قليلـة ونـادرة إلـى تجنـب االنـزالق            
ن العـرب  فقد يقف أحد البـاحثين، أو الدارسـين، أو المفكـري   . نحو هذه الثنائية أو تلك

موقفاً نقدياً في ثنائية الشورى ــــ الديمقراطية على سـبيل المثـال، أو مـن ثنائيـة العلمانيـة      
ولكـن هـذا الموقـف النقـدي ال     . الـخ ...ـــــ الدين، أو من ثنائية التـاريخي ـــــــ الالتـاريخي    

قدي يحول دون أن يتبنى الباحث، أو الدارس، أو المفكر العربي نفسه، وفي موقفه الن
عينه، القسمة الثنائية بين تراث وحداثة على سـبيل المثـال، أو بـين فكـر تـاريخي وفكـر       

ونكتشـف فـي   . الـخ ...تقليدي، أو بين مثقف فكر تاريخي وإيـديولوجي فكـر تقليـدي    
نهايــة األمــر أن هــذا الباحــث، أو الــدارس، أو المفكــر وقــف موقفــاً نقــدياً مــن ثنائيــة فــي  

دياً من منطق القسـمة الثنائيـة بوصـفه العقبـة المعرفيـة الرئيسـية       ذاتها، ولم يقف موقفاً نق
  .في الفكر العربي

وفــي المقابــل، يوجــد مفكــر عربــي واحــد أعلــن عــن تقديمــه الجديــد فــي إشــكالية 
ــد الجــابري    . الحداثــة -التــراث ــا  . وهــذا المفكــر العربــي هــو محمــد عاب فكــان لزامــاً علين

  4.تفحص الصورة الذهنية التي يرسمها
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ــه الفكــرة         ــي الملمــوس تطغــى في ــع المجتمعــي العرب يقــدم الجــابري تشخيصــاً للواق
وكما هي الحال عنـد غيـره مـن المفكـرين العـرب،      . الشائعة عن االزدواجية المجتمعية

ال تقف هذه الفكرة عند حدود مالحظة التفاوت البنيوي في الملموس، بل ترفـع هـذا   
لتكشــف بواســطته عــن تركيــب  ) Ideal Type(المثــال  -تبــة النمــوذجالتفــاوت إلــى مر

  .مجتمعاتنا العربية وطبيعة هذا التركيب

ــا مــن الغــرب، والمغروســة غرســاً فــي        « ــة إلين ــة المنقول ــى جانــب البنيــات الحديث إل
قطاعـــات معينـــة مـــن حياتنـــا، بقيـــت هنـــاك بنيـــات قديمـــة موروثـــة مـــن ماضـــينا تحـــتفظ   

ــاً بكامـــل  ــا، وأحيانـ ــاع     بوجودهـ ــا وصـــالبتها، فـــي قطاعـــات أخـــرى أو داخـــل القطـ قوتهـ
القطــاع «الواحــد ممــا أصــبح يطلــق عليــه، فــي بعــض البلــدان العربيــة علــى األقــل، اســم      

معاتنا، ولربما كل أقطار العـالم الثالـث، تعـاني مـن     تالنتيجة أن أصبحت مج. »التقليدي
واالجتماعيـــة   ازدواجيـــة صـــميمية علـــى مختلـــف المســـتويات العمرانيـــة واالقتصـــادية      

، إزدواجيــة تتمثــل لوجــود قطــاعين، أو نمطــين فــي الحيــاة الفكريــة    واإلداريــة والثقافيــة
مستنسـخ عـن النمـوذج الغربـي ومـرتبط بـه ارتبـاط تبعيـة،          »عصـري «والمادية، أولهمـا  

ــا  ــلي«أو  »تقليـــدي«وثانيهمـ ــيل«أو  »أصـ ــي    »أصـ ــي فـ ــوذج التراثـ ــتمرار للنمـ ــو اسـ هـ
نجـد القطـاعين معـاً، منفصـلين أو متـوازيين أو       ..لمتقوقعـة صورته المتـأخرة المتحجـرة ا  

بعض التداخل، يتنافسان، ويتصادمان فـي حياتنـا اليوميـة، علـى صـعيد واقعنـا       ن متداخلي
  .»االقتصادي واالجتماعي والسياسي كما على صعيد وعينا ونمط تفكيرنا

. الحداثـة  ــــــ  بهذا التشـخيص، يـدخل الجـابري مباشـرة فـي صـميم إشـكالية التـراث        
ويبقى علينا انتظار الموقف الذي يتخذه بين المواقف الممكنة التي تُفْضي اإلشكالية، 

فإمــا تبنّــي النمــوذج الغربــي، وإمــا تبنّــي نمــوذج التــراث، وإمــا محاولــة . بالضــرورة، إليهــا
  .التوفيق بينهما
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 ولكــن الجــابري يقــف موقفــاً الفتــاً فــي معارضــة فكــرة االختيــار بــين النمــاذج إذ          
  :يقول

إننــا نجــد أنفســنا أمــام ضــرورة إعــادة النظــر فــي الطــرح الســائد لقضــية األصــالة            «
والمعاصرة والذي يحدد المسألة على أنها مشكل االختيـار بـين النمـوذج الغربـي وبـين      

والواقــع أن هــذا الطــرح إذا كــان يقــدم وصــفاً تخطيطيــاً عامــاً لالتجاهــات التــي    . التــراث
 ــــــ ر العربـي الحـديث المعاصـر إزاء هـذا المشـكل، فإنـه       يمكن رصدها بسهولة في الفك

ال يعبر عن مضمون اإلشكالية، مضمونها التاريخي، وال عـن أبعادهـا    ــــــ أي هذا الطرح
  .»الحضارية

ومع هذا الموقف، تغيرت قراءتنا وأخذنا نفتش في ما كتبـه الجـابري عـن المعنـى     
الحداثـة   ـــــــ  ى، حضـور إشـكالية التـراث   فمن جهة أول. والمغزى في اجتماع ثالثة أمور

ــة مواقــف            ــين ثالث ــار ب ــر مــن االختي ــي هــذا الحضــور أكث ــة ال يعن ــده، ومــن جهــة ثاني عن
، ومن جهة ثالثـة رفضـه   »إنتقائية توفيقية«أو  ،»سلفية تراثية«أو  ،»عصرانية غربية«

ثــة دفعــة فمــا معنــى اجتمــاع هــذه األمــور الثال . لفكــرة االختيــار بــين المواقــف فــي ذاتهــا  
  .واحدة عند الجابري؟ وكيف يوفق بينها؟ وهل يمكن ذلك؟

د دولم نفتش طويالً، فقد توصـلنا إلـى هـذا المعنـى والمغـزى بعـدما توقفنـا عنـد عـ         
  .من المحطات

ðŠib¦a@†äÇ@bîuìÛìí†í⁄a@‰ìšyZ@@

الحداثـة أن الـدعوة إلـى     -منذ قرنين من الزمان، ما يجري داخـل إشـكالية التـراث   
النموذج الغربي أو نموذج التراث كانت تصطدم على الدوام بمـدى تعبيرهـا عـن    تبني 

وعلــى الــدوام، كانــت الــدعوة إلــى تبنــي أحــد . أصــول مجتمعيــة تملــك حــدوداً واضــحة
ــة        ــد طبيعــ ــي تحديــ ــل فــ ــية تتمثــ ــكلة أساســ ــه مشــ ــا، تواجــ ــق بينهــ ــوذجين، أو التوفيــ النمــ
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وضـع مجتمعـي عربـي يقـع خـارج      االنتماءات المجتمعية التـي تقـوم الـدعوة عليهـا، فـي      
الصورة الكالسيكية للمجتمع العام المتجانس، حيث يشارك المواطنون فيه وقد عـروا  
أو تَعــروا مــن جماعــاتهم وروابطهــم األهليــة، وحيــث تملــك األصــول المجتمعيــة معــالم   

  .واضحة يمكن أن يقوم عليها تبني هذا النموذج أو ذاك

وواضـح أن األمـر ال يتعلـق بثالثــة    « :ن يقـول ويالحـظ الجـابري هـذه المشـكلة حـي     
مواقف تفصل بينها حدود واضحة، بل بثالثة أصناف مـن المواقـف يضـم كـل صـنف      

وهكذا، نجد، . منها اتجاهات متعددة تتلون، في الغالب، بلون االيديولوجيات السائدة
ون بين دعاة المعاصرة، من يحملون إيديولوجيا ذات مضـامين ليبراليـة وآخـرين يبشـر    

ــدهم       ــد عنـ ــا نجـ ــة، كمـ ــية لينينيـ ــة إصـــالحية، أو ماركسـ ــتراكية، تطوريـ ــديولوجيا اشـ بإيـ
ــة     ــة العربي ــة الضــيقة، وداعيــة القومي ــر   ... صــاحب النزعــة القطري أمــا التوفيقيــون فهــم أكث

فمنهم السلفي ذو الميول الليبراليـة، ومـنهم الليبرالـي ذو الميـول السـلفية، ومـنهم       : تشعباً
لماركســـي العربـــي، والقـــومي الليبرالـــي، واالشـــتراكي القـــومي، الماركســـي األممـــي، وا

والســـلفي العروبـــي، والعروبـــي العلمـــاني ذو الميـــول الســـلفية، والعلمـــاني العروبـــي ذو        
التـي يمكـن    »المزجيـة «الميول الليبرالية، أو الماركسية، إلى غير ذلك مـن التركيبـات   

  .»لفكرية العربيةصياغتها من األلقاب المنتشرة في الساحة السياسية وا

تعــــدد المحــــددات واختالفهــــا وتشــــابكها وتوالــــدها  «وينتهــــي الجــــابري إلــــى أن 
بالصورة التي أبرزناها من قبل قد عملت على تحويل الساحة الفكريـة واإليديولوجيـة   
فـي الــوطن العربـي إلــى حـزم مــن االتجاهــات والتيـارات تتقــاطع، تلتقـي وتتفــرق، لــيس      

ويات مختلفــة، ممــا يجعــل مــن عمليــة تصــنيفها علــى  علــى مســتوى واحــد بــل علــى مســت 
ــاط ب      ــة انعكــاس أو ارتب ــين الواقــع االجتمــاعي   يأســاس مــا يكــون هنــاك مــن عالق نهــا وب

  .»اختزال الفكر واختزال الواقع معاً: الطبقي، عملية اختزالية بالضرورة

ما ينبغي االعتراف به للجابري أنه، على خالف المفكرين العرب اآلخرين، نجح 
فهل ينجح في تشخيصها؟ إن أي . الحداثة -مالحظة المشكلة في إشكالية التراث في
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تشـــخيص لهـــا، مهمـــا كـــان أو كانـــت وجهتـــه، ســـينتهي ســـريعاً إلـــى اســـتبدال إشـــكالية     
وشـرط هـذا االسـتبدال    . الحداثة بإشكالية اآلحادية البنيوية المجتمعيـة العربيـة   -التراث

فـي صـورة جـوهر سـابق علـى الوجـود وطـرح        التخلـي عـن النظـرة إلـى تجمـد اآلحاديـة       
فهــل . التســاؤل حــول طبيعــة المجتمــع العربــي العــام وحقيقــة االنتمــاءات المجتمعيــة فيــه  

  يملك الجابري ما يتيح له ذلك؟

عند هذه النقطة، ال تعد المعرفة عند أي كـان تـرتبط بالحركـة الذهنيـة أو المنطـق      
ــة أيضــاً تأخــذ فــي       ــة تاريخي ــل تكــون المعرف ــي     وحــده، ب ــات المتضــمنة ف ــار الغاي االعتب

ويبــدو أن التــاريخ المعرفــي الخــاص للجــابري ال يتــيح لــه أكثــر مــن الشــرح   . موضــوعها
وينتمــي هــذا الشــرح إلــى نظــرة يتملكهــا . الــذي يقدمــه لمعنــى اآلحاديــة البنيويــة العربيــة

هـــاجس التأكيـــد علـــى العقبـــات التـــي تنتصـــب فـــي وجـــه الوحـــدة البديهيـــة المفترضـــة     
وإذا أضـفنا  « :ويبـدو ذلـك جليـاً فـي أقوالـه اآلتيـة      . ة البنيويـة المجتمعيـة العربيـة   لآلحادي

الكثــرة والتعــدد علــى   ىإلــى ذلــك كلــه طبيعــة المجتمــع العربــي نفســه، الــذي يقــوم علــ      
نــي، أدركنــا بــأي وضــع إشــكالي ومعقــد ســتجد النهضــة العربيــة ثالصــعيدين الــديني واإل
  .»نفسها فيه منذ انطالقتها

عاث الوعي الطـائفي مقرونـاً بقيـام الـوعي النهضـوي ونتيجـة مـن نتائجـه،         فكان انب«
  .»مما زاد مشكل النهضة في الوطن العربي تعقيداً على تعقيد

لنصف أخيراً، وليس آخراً، مظهراً آخـر مـن مظـاهر التعقيـد فـي مشـكل النهضـة        «
ل بعضها عن ونعني بذلك انقسام الوطن العربي، أمس واليوم، إلى أقطار منفص. العربية

والنتيجــة مــن هــذا التعــدد فــي الكيانــات السياســية العربيــة، لــيس فقــط      ... الــبعض اآلخــر 
تكــريس، وترســيخ الدولــة القطريــة، النقــيض العملــي لجانــب أساســي مــن حلــم النهضــة  
العربيــة، الوحــدة، بــل أيضــاً تكــريس وترســيخ التفــاوت بــين األقطــار العربيــة علــى ســلم     

ياتـــه، ممـــا كـــان نتيجتـــه لـــيس اخـــتالف شـــروط النهضـــة  توحالتحـــديث بكـــل أبعـــاده وم
وأحالمهـا ومشـاكلها، قلـيالً أو كثيــراً، مـن قطـر عربــي إلـى آخـر، بــل أيضـاً، وهـذا أكثــر          
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وقعاً على مسيرة النهضة العربية في العصر الحاضـر، تبـادل األخـذ والعطـاء بـين األقطـار       
مما يفتح المجال لتوريـد وتصـدير   العربية األكثر تطوراً واألقطار العربية األكثر تخلفاً، 

اإليــديولوجيات المحافظــة داخــل الــوطن العربــي وبالتــالي قيــام انتكاســات علــى صــعيد    
  .»الوعي والفكر، كما على صعيد الصراع اإليديولوجي والعمل السياسي

مالحظـــة : وفـــي النتيجـــة، تجتمـــع األمـــور الثالثـــة التاليـــة وتتقـــاطع عنـــد الجـــابري       
الحداثة، السعي إلى حلهـا، عـدم امـتالك أي تشـخيص      ــــــلتراث المشكلة في إشكالية ا

فكيف يتعامل الجابري مع وضع معرفي مستحيل على هـذا النحـو؟ إنـه يلجـأ إلـى      . فيها
فكيــف تُلْغــى  . إلغــاء المشــكلة فــي األصــل   : االحتمــال المنطقــي الوحيــد المتــاح أمامــه    

كـر الـذي يالحظهـا ويشخصـها،     إنه ببساطة شديدة، يلغي الف. مشكلة يستحيل إلغاؤها؟
ــا     ــا، ومعطياتهـ ــراً موضـــوعها ومادتهـ ــا، ويلغـــي أخيـ ــع الـــذي أنتجهـ فكيـــف . ويلغـــي الواقـ

  .يحصل ذلك عنده؟

ðŠib¦a@†äÇ@ŠØÐÛa@õbÌÛgZ@@

  :الحداثة -يطلق الجابري الحكم المبرم التالي على إشكالية التراث

كالية نظريــة إشــكالية األصــالة والمعاصــرة فــي الفكــر العربــي المعاصــر هــي إشــ        «
  .»يميل استقاللها النسبي عن الواقع نحو مائة بالمائة

: ثم يشـرع فـي شـرح الحيثيـات التـي دفعتـه إلـى إطـالق هـذا الحكـم المبـرم فيقـول            
إن القضــايا النظريــة المجــردة، كالقضــايا المنطقيــة والفلســفية والرياضــية تفصــلها عــن   «
م يكـن يسـتحيل، ربطهـا بـأي     مسافات على سلم التجريـد يصـعب معهـا، إن لـ     »الواقع«

هنــا يكــون االســتقالل النســبي للفكــر أقــرب إلــى هــذا . واقــع اجتمــاعي أو فيزيــائي معــين
  .                       » »باإلشكالية النظرية«المستوى، وهي حاالت ما أسميه هنا 

وإذا كنا نـتفهم تمامـاً الوضـع المعرفـي المسـتحيل الـذي ينوجـد الجـابري فيـه، فمـا           



                                                                   عبد اهللا إبراهيم                                                                                                                 76

ل علينا تفهمه أو قبوله هو الربط الذي يقيمه بين سـلم التجريـد وبـين االبتعـاد أو     يستحي
، نحـــن نعتبـــر انـــه كلمـــا ارتفـــع الفكـــر  وعلـــى نقـــيض ذلـــك تمامـــاً. االقتـــراب مـــن الواقـــع

وقضــاياه النظريــة فــي ســلم التجريــد العلمــي كلمــا كــان الواقــع الملمــوس فــي التجريــد       
رى األمور فـي عالقـة التجريـد بـالواقع الملمـوس      ويبدو أن الجابري ي .أقرب إلى العلم

  .وكأنها تسير في اتجاه واحد من الواقع إلى التجريد

كــذلك، تُعلّمنــا بــديهيات العلــم أنــه بعــد االرتفــاع فــي ســلم التجريــد توجــد عــودة      
ومع هـذه العـودة فقـط يكـون الفكـر      . دائمة ال مفر منها إلى الواقع الملموس من جديد

أي أن الســؤال المطــروح فــي الحــالتين هــو حــول طبيعــة       . بــاً مــن الواقــع  مبتعــداً أو مقتر
وهـو  . وجود الفكر في الواقع، هل هو وجود مبتعد عن الواقع؟ أو مقترب من الواقـع؟  

ولقـد غابـت   . ليس ابتعاداً أو اقترابـاً كمـا يحصـل فـي الحيـاة اليوميـة العاديـة المحسوسـة        
ديـد، فتـوهم أن الفكـر يبتعـد عـن الواقـع،       عن الجابري عودة التجريد إلى الواقع مـن ج 

  وال ندري إلى أين؟

كما يطْرح السؤال حول طبيعة الحكم الذي يطلقه الجابري بأن المنطـق الرياضـي   
فماذا لـو قارنـا بـين نظـرتين فـي مفهـوم البنيـة علـى         . والفلسفي بعيد عن الواقع الملموس

الـــذين يــرون فيــه جملــة رمـــوز    فهــل مفهــوم البنيـــة عنــد علمــاء األلســنية      . ســبيل المثــال  
ومعادالت منطقية ورياضية أقل ارتباطـاً بـالواقع منـه عنـد المدرسـة الوظيفيـة التـي تـرى         

  فيه صورة وصفية للكل في عالقته باألجزاء؟

هي المسؤولة عنـد الجـابري عـن الـربط      »الربط بين الفكر والواقع«يبدو أن فكرة
فهـل يوجـد واقـع    . أو اإلقتـراب مـن الواقـع   الذي يقيمه بـين سـلم التجريـد وبـين االبتعـاد      

مــن جهــة، وقضــايا نظريــة مــن جهــة أخــرى كــي يــتم الــربط بينهمــا؟ أم ينبغــي اســتبدال      
فكرة الربط بين الفكر والواقـع بفكـرة المسـتويات فـي التجريـد؟ حيـث يواجـه الباحـث         

 وأما فـي . في مستوى التجريد األول وقائع وظواهر ملموسة عدة، وباتجاهات متضاربة
ــر          ــاً يتطلــب خطــوة أخــرى غي ــاني، فــإن الباحــث يواجــه نظامــاً نظري ــد الث مســتوى التجري
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المالحظــة المباشــرة ويفتــرض ترجمــة الوقــائع المالحظــة علــى مســتوى آخــر، أي علــى  
  . تجريد آخر يتجاوز حدود تصنيف الوقائع المجتمعية الملموسة وتنظيمها

ــه واأل      ــع األحــوال، أال يملــك الفــالح فــي قريت ــداً    وفــي جمي ــر فــي مصــنعه تجري جي
للواقــع الملمــوس؟ وهــل الفــالح األمــي يقتــرب مــن الواقــع الملمــوس أكثــر مــن الفــالح   
المــتعلم؟ وهــل الجــابري نفســه فــي كتاباتــه االبســتمولوجية المنطقيــة والرياضــية أكثــر         

يقتربـون بتجريـدهم مـن الـوعي المباشـر       نابتعاداً عن الواقع من المفكـرين العـرب الـذي   
  للملموس؟
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لـنالحظ أن  « :الحداثـة  -يطلق الجابري الحكم المبرم التالي على إشكالية التراث
األمر يتعلق، في الحقيقة، ال بتصنيف على مستوى واحد، بل بتصـنيف علـى مسـتويات    

المعاصرة، وهناك المستوى الذي / هناك المستوى الذي يتحدد بالزوج األصالة: ثالثة
ــا ــةيتحـــــدد بـــ ــالزوج   /لزوج الليبراليـــ ــتوى الـــــذي يتحـــــدد بـــ ــتراكية، وهنـــــاك المســـ االشـــ

وعلـــى الـــرغم مـــن تـــداخل هـــذه المســـتويات وتشـــابكها فـــي الســـاحة . القوميـــة/القطريـــة
الفكرية العربية، وأحياناً كثيرة في فكر الفرد العربي الواحد، فإنه من الضـروري، علـى   

تجعــل كــل واحــد منهــا ميــداناً لنــوع  األقــل مــن الناحيــة المنهجيــة، الفصــل بينهــا بصــورة  
وهكــذا، فــإذا كــان واضــحاً أن المســتوى الثــاني  . خــاص مــن االختيــارات واإلشــكاليات 

االشــتراكية هــو ميــدان االختيــارات اإليديولوجيــة، أي   /الــذي يتحــدد بــالزوج الليبراليــة 
الطبقيـــة، فـــإن  ــــــــ  االختيـــارات التـــي تعبـــر بصـــورة مباشـــرة عـــن المصـــالح االجتماعيـــة      

ــالزوج القطريــة   ا القوميــة، هــو ميــدان القــرار السياســي    /لمســتوى الثالــث، الــذي يتحــدد ب
أمــا المســتوى األول،  ... باعتبــار أنــه يطــرح قضــية الدولــة فــي الــوطن العربــي     »العربــي«

المعاصـرة وهـو موضـوع بحثنـا، فهـو فـي نظرنـا ال ينتمـي         / الذي يتحدد بـالزوج األصـالة  
ية وال إلى ميدان القرار السياسي، بل هو ينتمي إلى إلى ميدان االختيارات اإليديولوج
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والسؤال الـذي يفـرض نفسـه هنـا، وبإلحـاح،      ... ميدان آخر هو ميدان اإلشكالية النظرية
قـــــع االجتمـــــاعي الطبقـــــي ال يؤســـــس وال يفســـــر إشـــــكالية األصـــــالة  اهـــــو إذا كـــــان الو

إنه نوع آخر مـن   والمعاصرة كما تُطْرح في الفكر العربي المعاصر فما الذي يؤسسها؟
ذلـك ألنـه إذا كـان الواقـع االجتمـاعي الطبقـي ال يؤسـس وال يفسـر          ،الجـواب  ــــ السؤال

الواقـــع الثقـــافي «هـــذه اإلشـــكالية فلـــيس هنـــاك مـــن واقـــع آخـــر يمكـــن ربطهـــا بـــه غيـــر  
إن إشــكالية األصــالة والمعاصــرة فــي الفكــر   : بكــل وضــوح  لنقــل إذاً. ذاتــه »والفكــري

بمعنـــى أنهـــا تجـــد أسســـها   ةاصـــر إشـــكالية فكريـــة ثقافيـــة محضـــ العربـــي الحـــديث المع
ومبــــررات وجودهــــا فــــي الوضــــع الثقــــافي والفكــــري العربــــي الــــراهن فــــي مكوناتــــه          

  .                     »وتناقضاته

ها هو الجابري، في سـعيه إلـى حـل مشـكلة يسـتحيل عليـه حلهـا ألنـه ال يملـك أي          
. علميـــة فـــي غيـــر وجهتهـــا الصـــحيحةتشـــخيص فيهـــا، يســـتخدم مـــن جديـــد البـــداهات ال

فــي  »المســتوى«ففكــرة . »المســتويات«و »المســتوى«والمقصــود هــذه المــرة فكــرة  
مسـتوى الثقـافي   الو. على اإلطالق، كما ال تعني واقعاً أو وقـائع  »ميداناً«العلم ال تعني 

ــة     ــكاليات النظريـ ــدان اإلشـ ــري أو ميـ ــافي والفكـ ــع الثقـ ــي الواقـ ــي  . ال يعنـ ــذلك، ال يعنـ كـ
وأيضـــاً المســـتوى . ســـتوى السياســـي ميـــدان القـــرار السياســـي واالختيـــارات السياســـيةالم

  .االيديولوجي

ونمضــي شــوطاً أبعــد إلــى األمــام لنقــول إن الموضــوع أو الميــدان يبقــى واحــداً فــي 
ــافي أو السياســـي أو االيـــديولوجي   ــتوى الثقـ ــدة  . المسـ ــارات واحـ ــا تبقـــى الخيـ ــا . كمـ ومـ

  .الفهم والتفسير ونمط المقاربات يختلف بينها بالفعل هو متطلبات
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قد يكـون هـذا اإللغـاء أكثـر صـعوبة مـن إلغـاء الفكـر أو إلغـاء الواقـع، وال ينفـع مـع             
فكيـف يلغـي الجـابري األصـول     . استخدام البداهات العلمية في غير وجهتها الصـحيحة 
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عـــن  ـــــــعلـــى نحـــو ما ـــــــكرالمجتمعيـــة فـــي الفكـــر؟ وكيـــف يضـــع جانبـــاً مـــدى تعبيـــر الف 
األصول المجتمعية؟ إنـه يمـرر اإللغـاء عـن طريـق افتعـال مشـكلة أكبـر تصـرف األنظـار           

  كيف؟. عن فعل اإللغاء نفسه

يعمــد الجــابري إلــى الــدمج والمطابقــة بــين فكــرة األصــول المجتمعيــة وبــين فكــرة    
ــي   ــراع الطبقـ ــة والصـ ــول     . الطبقـ ــي األصـ ــده فـ ــل عنـ ــة تتمثـ ــول المجتمعيـ ــة، فاألصـ الطبقيـ

وبمــا أن فكــرة الطبقـــة   . والطبقــة هــي الشــكل المجتمعـــي الوحيــد لألصــول المجتمعيـــة     
والصــراع الطبقــي تلفــت األنظــار إليهــا وتســتدعي علــى الــدوام عنــد المفكــرين العــرب       
ردود فعــل ســلبية كونهــا تنتمــي إلــى الصــورة الكالســيكية للمجتمــع العــام المتجــانس          

ا مــن جماعــاتهم األهليــة، ومــن منــاطقهم وطــوائفهم حيــث المــواطنين قــد عــروا أو تعــرو
ففـــي هـــذه . الـــخ، فـــإن إلغـــاء األصـــول المجتمعيـــة يمـــر دون االنتبـــاه إليهـــا... وعـــائالتهم

الحالة، يتحول رفض المفكرين العرب للطبقة والصراع الطبقي رفضاً لوجود األصـول  
قتصـرة علـى فكـرة    المجتمعية في الفكـر وقبـوالً ضـمنياً بإلغـاء هـذه األصـول مـا دامـت م        

العالقــة بــين الصــراع «وفــي هــذا الســياق، يؤكــد الجــابري أن  . الطبقــة والصــراع الطبقــي
الطبقي وإشكالية األصالة والمعاصرة ليست عالقة سببية بصورة مـن الصـور، وبالتـالي،    

  .»فالمصالح الطبقية، سواء منها المتضامنة أو المتصارعة ال تفسر هذه اإلشكالية

الواقــع االجتمــاعي الطبقــي ال يؤســس وال يفســر إشــكالية      «أن  كمــا يؤكــد أيضــاً  
  .»األصالة أو المعاصرة كما تطرح في الفكر العربي الحديث المعاصر

 »األصــول المجتمعيــة «ومــا يلفــت النظــر، أن الجــابري يتبنــى الــدمج بــين فكرتــي     
 هلــفعاألتمجيــد «، فــي الوقــت نفســه يقــف موقفــاً معارضــاً  »الطبقــة والصــراع الطبقــي«و

الفكريـــة فـــي قوالـــب جـــاهزة لـــم تتعـــرض لعمليـــة امتحـــان لمـــدى اجرائيتهـــا فـــي ضـــوء   
إسـقاط مفـاهيم   . إننـا نـرفض هـذا المـنهج األسـقاطي     ... معطيات الواقع العربي الملموس

استخلصت من تحليل واقع معين على معطيات واقع آخر لم يسـبق تشـريحه وتحليلـه،    
نـرفض  . ألساسـية مـع مضـمون تلـك المفـاهيم     والتأكد بالتالي من مـدى تطـابق معطياتـه ا   
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هذا المنهج اإلسـقاطي لـيس مـن موقـع إيـديولوجي معـاد أو مشـكك، بـل نرفضـه باسـم           
  .»الديالكتيك: اإلطار المرجعي المنهجي لتلك المفاهيم نفسها
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ــي       ــين فكرتـ ــاقض بـ ــاين والتنـ ــارض والتبـ ــة والتعـ ــابري المواجهـ ــيم الجـ ــار ايقـ الختيـ
كثيــراً مــا تطــرح إشــكالية األصــالة والمعاصــرة، فــي الفكــر العربــي      « :فيقــول واإلجبــار،

... وبـين التـراث  ... الحديث والمعاصر، علـى أنهـا مشـكل االختيـار بـين النمـوذج الغربـي       
ومن أجل تجنب االنزالق مع مثل هذه الطروحات المغريـة، ومـن أجـل تحليـل أعمـق      

لتــي نحــن بصــددها، نقتــرح االنطــالق مــن وضــع الطــرح        لمضــمون وأبعــاد اإلشــكالية ا  
ــه يجــب  .... هــل يتعلــق األمــر فعــالً باالختيــار؟   : الســائد موضــع الســؤال، فنقــول   أعتقــد أن

االعتراف باننا ال نملك اليوم، وأكثر من ذلك أعتقـد أننـا لـم نكـن نملـك منـذ اصـطدمنا        
ذ بـه وبـين أن نتركـه،    بالنموذج الحضاري الغربي المعاصر، حريـة االختيـار بـين أن نأخـ    

لقد فرض هذا النموذج نفسه علينا منـذ بدايـة التوسـع االسـتعماري األوروبـي، وبكيفيـة       
هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى، فـإذا لـم نختـر          ... خاصة وحاسمة منذ القرن الماضـي 

النمــوذج الغربــي بمحــض إرادتنــا فــنحن بــاألحرى لــم نختــر مــا تبقــى لــدينا وفينــا مــن            
لم نختره ألنه إرث، واإلنسان ال يختـار  : وأعني الموروث من ماضينا النموذج التراثي،

وإذن فالمشـكل الـذي يواجهنـا لـيس     ... إرثه كما ال يختار ماضيه وإنما يجـره معـه جـراً   
ــق بينهمــا       ــار بــين أحــد النمــوذجين وال مشــكل أن نوف ــل إن المشــكل  . مشــكل أن نخت ب

، مرافـق حياتنـا الماديـة والفكريـة     الذي نعاني منه هو مشكل االزدواجية التي تطبع كل
نحــن نقبــل هــذه : ال بــل المشــكلة الحقيقيــة هــي ازدواجيــة موقفنــا مــن هــذه االزدواجيــة  

االزدواجيــة علــى صــعيد واقعنــا االقتصــادي واالجتمــاعي والسياســي والتعليمــي فنبنــي         
ولكننـا فـي الوقـت نفسـه،     ... مخططاتنا التنموية على أسـاس تنميـة هـذا الواقـع المـزدوج     

فريـق يـدعو    .صعيد الحياة الروحية والفكرية: نرفض هذه االزدواجية على صعيد آخر
ــة       ــا التراثيـــة وحـــدها، وفريـــق آخـــر يـــدعو إلـــى تبنـــي القـــيم الفكريـ إلـــى التمســـك بقيمنـ
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الشــيء الــذي يعنــي محاولــة ؛ وفريــق ثالــث يلــتمس وجهــاً أو وجوهــاً للتوفيــق ،العصــرية
  .»وعي ليس إالّالتخفيف من وقع هذه االزدواجية على ال

وهي ال تصمد، . هذه هي المشكلة الوهمية البديلة كما يراها ويشخصها الجابري
ــاوالت تفحصـــها         ــن محـ ــة مـ ــام أول محاولـ ــة، أمـ ــا اإليديولوجيـ ــمونها ودعوتهـ ــي مضـ فـ

فمــا يالحظــة الجــابري بالفعــل فــي المجتمــات العربيــة هــو المعادلــة الذهنيــة    . وتفكيكهــا
  :اآلتية

إختيـــــار بـــــين (الفكـــــر العربـــــي -)إجبـــــار بـــــالنموذجين(وسالواقـــــع العربـــــي الملمـــــ
  :وما يدعو إليه المعادلة الذهنية اآلتية). النموذجين

). إجبار بـالنموذجين (الفكر العربي  -)إجبار بالنموذجين(الواقع العربي الملموس 
ــادلتين الـــذهنيتين؟ ومـــا هـــي طبيعـــة اللعبـــة      ــا هـــو المضـــمون اإليـــديولوجي فـــي المعـ فمـ

  .في االنتقال من المعادلة الذهنية األولى إلى الثانية؟ اإليديولوجية

في الحقيقـة، وحسـب المعنـى فـي التـراث الـذي يقدمـه لنـا الجـابري نفسـه، يخـرج            
النمــوذج التراثــي مــن دائــرة االختيــار أو اإلجبــار، فهــو تراثنــا العربــي وجــزء منــا ولــيس       

: ويقول الجـابري بهـذا الصـدد   . مطروحاً لدينا قبوله أو رفضه أو االجبار أو االختيار فيه
إن االســـتعمار فـــي الـــبالد العربيـــة عمومـــاً، لـــم يســـتطع تـــدمير الثقافـــة الوطنيـــة العربيـــة   «

اإلسالمية وال طمس معالمها، ألنهـا لـم تكـن مجـرد بقايـا أو آثـار لبنيـات ثقافيـة قديمـة          
تغلغلـة فـي   حيـة، لغـة وأدبـاً ودينـاً وفكـراً، م      »عالميـة «شعبية بل كانت، وال تزال، ثقافة 

أكثـر مـن ذلـك كانـت، وال تـزال، ثقافـة الماضـي        . العقل والشعور، فـي الفكـر والسـلوك   
الممجد، الحاضر دوماً في الذاكرة مـع كـل مشـاعر االعتـزاز والحنـين، المتخـذ كملجـأ        

ــد خــارجي   هــذا وذاك، فــي الحقيقــة، هــو مــا يجعــل منهمــا فــي       . وحمــى ضــد أي تهدي
مجـرد إرث، باعتبـار أن اإلرث هـو مـا يرثـه االبـن        ولـيس  »تراثـاً «وعينا، نحـن العـرب،   

. عن أبيه بعد أن يموت هذا األخير، فهو عنوان على اختفـاء األب وحلـول االبـن محلـه    
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أمــا التــراث فهــو مــا يبقــى حاضــراً فــي الخلــف مــن الســلف، وبالتــالي فهــو عنــوان علــى         
ة إشـــكالية األصـــال) Statut(ومـــن هنـــا خصوصـــية وضـــع . حضـــور الســـلف فـــي الخلـــف

إن الثقافــة القوميــة، العربيــة اإلســالمية، التــي     : والمعاصــرة فــي الفكــر العربــي الحــديث    
طرحــت نفســها فــي األمــس القريــب، كبــديل للثقافــة االســتعمارية والتــي تطــرح نفســها      
اليــوم كبــديل، أو علــى األقــل كمنــافس وشــريك، لثقافــة العصــر، ثقافــة الغــرب أساســاً،     

و مجــــرد رمــــوز وعــــادات ورقصــــات وأغــــان  ليســــت مجــــرد نقــــوش أو بقايــــا أطــــالل أ 
إنهـا العقيـدة   : هذه الثقافة وكليتها »تمام«وأعراف، ليست بقايا ثقافة الماضي، بل هي 

والشريعة واللغة واألدب والعقل والذهنية والحنين والتطلعات، وبعبارة أخرى إنهـا فـي   
  .»المعرفي واإليديولوجي وأساسهما العقلي وبطانتهما الوجدانية: آن واحد

ــذهنيتان         ــان الـ ــر المعادلتـ ــابري، تظهـ ــن الجـ ــى عـ ــي ال تخفـ ــة، التـ ــذه الحقيقـ ــع هـ ومـ
  : الحقيقيتان عنده

إختيار النموذج (الفكر العربي  -)إجبار بالنموذج الغربي(الواقع العربي الملموس 
  )الغربي

وفي االنتقال من المعادلـة الذهنيـة األولـى إلـى الثانيـة، تكـون األضـواء قـد سـلطت          
فالمشــكلة عنــد الجــابري تتمثــل فــي   . ى الحقيقــي لفكــرة االختيــار واإلجبــار  علــى المعنــ 

معســكرين فكــريين، واحــد يختــار النمــوذج الغربــي ويــرفض   الــى انقســام الفكــر العربــي
ومـا يـدعو    .النموذج التراثي، واآلخر يختار النموذج التراثـي ويـرفض النمـوذج الغربـي    

كرين الفكـريين، وأن يحـافظ كـل واحـد     الجابري إليه هو الوحدة الفدرالية بين المعسـ 
  .منهما على أسلحته الفكرية الخاصة به

ولكـن لمـاذا يقبـل الجـابري بمعسـكرين فكـريين عـربيين داخـل الوحـدة الفدراليــة          
فقط، ففي رأيه، ما إن تنوجد العقالنية  »تكتيكي«الفكرية العربية الواحدة؟ إنه قبول 

وتجربـة  . ة فيـه يـ ي بسـرعة علـى غيـر العقالن   الغربية إلى جنب التراث، فسرعان ما ستقضـ 
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وواضح أننـا هنـا لسـنا بصـدد دراسـة أسـباب النهضـة وظروفهـا،         « :أوروبا ماثلة في ذهنه
لقد أردنا مـن هـذا وذاك فقـط،    ... وال بصدد التأريخ لمسيرتها الطويلة المريرة الملتوية

ام فــي تــراث، هــو لقــد انطلقــت مــن االنتظــ: إبــراز الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا مــع الماضــي 
تراثنا الماضي أو ما تعتقد أنه كذلك، ولكن ال لتقف عنده جامدة وراكـدة بـل لتتكـئ    
عليــه فــي علميــة التجــاوز النهضــوية تجــاوز الماضــي والحاضــر عــن طريــق امتالكهمــا           
وتصفية الحساب معهما فـي الوقـت نفسـه، واالنشـداد بالتـالي إلـى المسـتقبل فـي تـوازن          

ضــياع أو خــوف مــن تشــوه الهويــة أو فقــدان األصــالة أو ذوبــان    واتــزان ودونمــا قلــق أو
  .»الخصوصية

وتــذهب االســتراتيجية الفكريــة عنــد الجــابري إلــى أبعــد مــن ذلــك بكثيــر، فبعــد أن  
مـا  «تهيمن العقالنية في الفكر العربي تعود إلى الواقع العربي مـن جديـد لتقضـي علـى     

. »قتصــادية التقليديــة باســم التــراث يســتهلك مــن رســاميل ويصْــرف علــى القطاعــات اال 
  .في الفكر والواقع معاً يوفي هذه الحال، يكون النموذج الغرب

وأكثــر مــن ذلــك، إنــه يقــع، بــين  . هكــذا، يتبنــى الجــابري النمــوذج الغربــي بالكامــل 
ف وذج علـى مختلـ  ى درجـات سـلم تبنـي هـذا النمـ     ي أعلـ ن، فرب اآلخرين العالمفكري

لماديـــة والعمرانيـــة واالجتماعيـــة واالقتصـــادية واالداريـــة  مســـتويات الحيـــاة الفكريـــة وا
  .»التراثية«والثقافية وحتى 

الحداثـة،  ــــــ   وفي الختام، إذا كان الجابري، كما رأينا، ال يتجـاوز إشـكالية التـراث   
ــل المفكــرين العــرب           ــه مــن قب ــذي يتعــرض ل ــإن النقــاش ال ــأخر فيهــا، ف وال يتقــدم أو يت

فالدكتور طه عبد الرحمن يتبنى في . أسر هذه اإلشكاليةاآلخرين ال يخرج بدوره من 
. النمـوذج التراثـي ويواجـه الجـابري مـن هـذا الموقـع        »المنهج وتجديـد التـراث  «كتابه 

ــراث ورفضــه للنمــوذج          ــه للت ــن الكاتــب تبني ــاب، يعل ــى فــي الكت ــذ الصــفحات األول ومن
نقتــبس منهجيــة  إذا كــان ال بــد، للنهــوض بممارســة التــراث، فــي أن«الغربــي ويــرى انــه 

مخصوصـــة، فـــاألولى أن نقتـــبس المنهجيـــة التـــي أنتجتهـــا هـــذه الممارســـة فـــي أيقـــظ         
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عصورها مع فتح البـاب لتنقيحهـا بحسـب الحاجـة، بـدل أن نقتـبس غيرهـا، ألن أسـباب         
لكـن هـذه الفئـة    ... « .االتصال مع تراثنا متوافرة، بينما ال تتوافر هذه األسـباب مـع غيـره   

التوسل والتشبث بالعقالنية المنقولة، مبدأً ومنهجاً، ناسية واجبها  أبت إال أن تبقى على
فــي القيــام بنقــد شــاف لهــا قبــل الــدخول فــي تقطيــع التــراث بواســطتها، بــدعوة أن بعضــه  

ــي   ــار العقالنـ ــأغراض االختيـ ــى بـ ــي     . أوفـ ــا فـ ــت بواجبهـ ــو نهضـ ــة، لـ ــذه الفئـ ــق أن هـ والحـ
التجريـد   صلصـفات السـلبية، كفحـ   االعتراض على هـذه العقالنيـة، لتبينـت أن لهـا مـن ا     

ونقــص التوجيــه، مــا يجعلهــا غيــر كافيــة، بــل محتاجــة إلــى المزيــد مــن التغييــر والتطويــع   
حتـــى تصـــير أقـــدر علـــى الظفـــر بحقيقـــة المعرفـــة التراثيـــة اإلســـالمية؛ غيـــر أن . والتنقـــيح

إصرار هؤالء الدارسين على التمسك بالعقالنيـة المجـردة وغيـر الموجهـة التـي ورثوهـا       
  .»عن الغير، فوت عليهم إدراك خصوصية المعرفة التراثية

فيحاسـب الجـابري علـى     »نقد نقد العقل العربي«وأما جورج طرابيشي في كتابه 
االبســتمية الجابريــة تتنكــر إذن  « .مــدى معرفتــه بالمفــاهيم كمــا هــي منتجــة فــي الغــرب   

لعكــس مــن االبســتمية فعلــى ا... لديناميــة االبســتمية الفوكويــة وتتنكــر أيضــاً لوحــدويتها 
ــواع المعــارف فــي          ــين أن ــة ب ــة المتســامحة التــي تقــيم عالقــة مســاواة ديموقراطي الفوكوي
عصــر بعينــه، فــإن االبســتمية الجابريــة المســتحجرة تقــيم عالقــة تراتــب هرمــي وبالتــالي       

أيـن اطلـع ناقـد العقـل     : ولكن هنا يثـور للحـال السـؤال   « .»تفاضلي في درجة المعقولية
حـده   ــــــ  ال مـن فوكـو كمـا صـرح     ــــــ ا النص الذي يستقي منه في الواقـع  العربي على هذ

 ـــــــ ؟ هل اطلع عليه لدى ليفي »في ثقافة ما هو بنيتها الالشعورية «للنظام المعرفي بأنه 
ستراوس مباشرة كما يفترض به كباحث علمي، أم وقع عليه مثلما وقع على غيـره مـن   

ع المعجـم المدرسـي مـن المفـردات الفلسـفية الـذي       التعريفات لدى بـول فوكييـه، واضـ   
هذا يغرف منه  »نقد نقد العقل العربي«وجدنا ناقد العقل العربي في الجزء األول من 

  .»مفاهيمه اإلجرائية األساسية -وبتكتم -على سعة

ــي        « ــام المعرفــ ــوم النظــ ــه، مفهــ ــتعير باعترافــ ــي يســ ــل العربــ ــد العقــ ــدنا ناقــ ــد وجــ لقــ
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وجــدناه يســتعير، بغيــر اعترافــه، مفهــوم البنيــة الالشــعورية مــن   و ،مــن فوكــو) االبســتمية(
فبعــــد االبســــتمية الفوكويــــة، والبنيــــة الالشــــعورية الليفســــتراوية، « .»ســــتراوس -ليفــــي

ــي فــي الجســم النظــري لمفهــوم         ــة، يــزدرع ناقــد العقــل العرب والنســاية القصــدية الهريوي
مضمار علم النفس التكـويني،   عضواً جديداً، مقتطعاً هذه المرة من »النظام المعرفي«

  .»المعزو القول به إلى عالم النفس السويسري جان بياجيه »الالشعور المعرفي«هو 

. وما غاب عن المفَكرين العربيين، في نقاشهما للجابري، هو نظرته الخاصة نفسها
ولـم  . ولم يكن في إمكانهما بالطبع الكشف عنها ألن النقاش معه يجـري داخـل نفسـها   

 ن في إمكانهما بالطبع الكشف عنها ألن النقاش معه يجري داخل إشكالية التـراث يك

ـــ ويقــوم كــل نقــاش داخــل اإلشــكالية، بالضــرورة، علــى احتمــالين منطقيــين      . الحداثــة ـــ
  : يفضيان إلى احتجاب أية نظرة خاصة عن النقاش

ذ حــين يجــري النقــاش داخــل النمــوذج الواحــد، الغربــي أو التراثــي، فهــو يأخــ         *
وفي هذه الحالة، ال بد مـن  . طابع المنافسة على ارتقاء درجات سلم تبني هذا النموذج

  .أن يدور النقاش حول مدى المعرفة بالمفاهيم كما هي منْتَجة في النموذج

حـــين يجـــري النقـــاش بـــين النمـــوذجين، فهـــو يأخـــذ طـــابع المواجهـــة الخارجيـــة   *
  .بينهما
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